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< KRISLAI
'Katalikų bažnyčia Lietuvoj 
Nori arkivyskupo.
Mirė kun. F. Kemėšis.
Nowackio pasportas.

Rašo R. Mizara

Skaitau Kardelio laikrašty: 
“Vilniaus radijas kovo 29 

d. davė plačią Lietuvos baž- 
jf nyčiu apžvalgą. Lietuvoje) da

bar esą SI2 veikiančių bažny
čių ir viena kunigų seminari
ja. 1955 m. pastatytos naujos 
bažnyčios Pilviškiuose ir Liu
bave. Atremontuotos: Vil
niaus katedra ir Petro-Povilo 
bažnyčia Antakalnyje. Pra
nešėjas nepasakė, kad atre- 

7 montuotosios neveikia, nes pa
verstos muzėjais. 1955 m. Lie
tuvoje pakrikštyta 41,420 vai
kų, padirmavota 52,357 asme>- 
nys. Esą, naujieji vyskupai 
kreipsis j Vatikaną ir prašys, 
kad vyskupas Paltarokas būtų 
pakeltas j arkivyskupus”.

Iš tikrųjų, po to, kai arki
vyskupas Skireckas pabėgo iš 
Lietuvos, Lietuva arkivysku
po neturi.

Labai galimas daiktas, kad 
popiežius pakels vyskupą Pal
taroką i arkivyskupus.
i Paduotoji žinia parodo ir 
’ką kitą: žmonės, kurie yra 
religingi, krikštija savo vaikus 
bažnyčiose pas kunigus. Ir 
tai, kaip matote, net atžymi
ma per Vilniaus radiją.

Statomos ir katalikų bažny
čios ten, kur žmonėms jos rei
kalingos.

Taigi be reikalo klerikalai 
rėkaloja, būk Lietuvoj “drau
džiama žmonėms melstis”.

Brooklyno pranciškonų laik
raštis praneša, kad Tarybų 
Sąjungoje mirė kun. Fabijo- 

fnas Kemėšis.
Kun. Kemėšis Įkūrė So. Bos

tone “Darbininką”, kurį vė
liau pasigrobė pranciškonai ir 
perkėlė Į Brooklyną.

Kemėšis Įkūrė ir šv. Juoza
po darbininkų sąjungą, ku

priai priklauso keletas dešim
tų (o gal šimtų) davatkų, zo- 
kristijonų ir kitokių arti baž
nyčios esamų žmonių; pri
klauso jai ir kunigų.

Bet toji sąjunga neatliko 
nieko naudingo; ji tebemerdi, 
vos bepasilaiko.

Kemėšis buvo uolus ir ga
bus klerikalas. Po straipsniais 
pasirašydavo Uosio slapyvar
džiu. Jis jau buvo pagyvenęs.

Apie 50 lenkų kilmės ameri
kiečių pasiryžo aplankyti sa
vo gimtąjį kraštą —Lenkijos

• J&audies Respubliką.
Kai jie jau; buvo frančūzų 

laive “Liberte”, paruoštame.,, 
išplaukti iš New Yorko uosto, 

laivą atvyko valdžios agen
tai ir pareikalavo, kad vienas 
lenkų — Kazimieras Tadeu
šas No wack is — grąžintų sa- 

. vo pasportą.
/ Vadinasi, jis neišleidžiamas. 
^Nowackis turėjo iš laivo savo 
valizas išsikraustyti ir pasilik
ti. Pasportą jis buvo gavęs 
vasario mėnesį.

Kodėl su juo taip buvo pa
sielgta ?

Todėl, kad Nowackis neiš
pildė afideivito, pasisakant, 
ar jis kada nors buvo Komu- 

*^nistų partijos narys, ar nebu
vo.

^r$Keistas toks valdžios žygis, 
ar ne?

Frančūzų statistika apie 
karinius veiksmus Alžyre

Iždo departmentas dar vis 
bando užgniaužti “Workerf

Paryžius. — Prancūzai 
skelbia sekamą statistiką 
apie karą Alžyre:

Per 16 mėnesių Alžyre 
krito, sako jie, 672 fran
cūzai, 1,338 francūzams 
tarnaujantieji alžyriečiai 
ir 3,724 sukilėliai.

Sukilėliai dabar save va
dina ne partizanais, o Tau
tinio išsilaisvinimo armija. 
Dažnai francūzai savo ko
munikatuose jau irgi nau
doja tą pavadinimą, nors 
anksčiau vis vartodavo 
“teroristų” arba net “ban
ditų” pavadinimą.

Manoma,* kad frančūzų 
komanda priėjo išvados, 
kad sukilėlius verta vadin
ti garbingesnių vardu, nes 
ateityje gali tekti su jais 
derėtis. Taipgi francūzai 
priversti pripažinti, kad jie

Gyvensiąs tik metus— 
nenori pilnųjų laisnių

Duluth, Minn. — 80 metų 
senelis padavė policijai pra
šymą, kad jam būtų išduo
ta “50 centų vertės draive- 
rio laisniai.” Pilnų laisnių, 
kurie Minnesotoje kainuoja 
$2 ir geri ketveriems me
tams, jis nenorėjęs, nes 
daktarai jam sakė, kad gy
vensiąs tik kokius metus, i » ♦ *

Policija atsisakė paten
kinti jo prašymą. Jos at
sakymas:

“Pilni laisniai arba nie
ko.”

Prez. Gotwald irgi buvo perdaug 
garbinamas, bet be jo pritarimo

Praga. — Čekoslovakijos 
Komunistų partijos pirma
sis sekretorius Antonin No
votny pareiškė per radiją, 
kad ir Čekoslovakijoje bu
vo perdaug išsivystęs as
mens kultas, tai yra, per- 
didelis vadų garbinimas. Jis 
sakė, kad ne tik tarybinio 
kulto, tai yra, Stalino per
dėto garbinimo, įprotis per- 
sinešė Čekoslovakijon, bet 
ir savas kultas 'buvo išvys
tytas.

Dabar jau miręs prezi
dentas Gottwaldas buvo 
perdaug garbinamas, sakė 
jis, perdaug visokie pasie
kimai buvo vaizduojami 
kaip jo genijaus vaisius, o 
ne kaip Kompartijos ir ma
sių atsiekimas.

Jeigu valstybės departmen- 
tas nenorėjo išduoti jam pas
portą, tai turėjo neišduoti tuo
met, kai Nowackis jo prašė. 
O kai pasportas jau buvo iš
duotas, kai žmogus buvo vis
ką kelionei susiruošęs ir jau 
net laivei buvo, tai reikėjo jį 
išleisti.

Dabar išėjo nei vienas nei 
du!

$

Anksčiau ar vėliau, tikima
si, kad Aukščiausias Teismas 
tars pasportų išdavimo Ame
rikos piliečiams klausimu sa
vo žodį.

tu r i vartoti artileriją, or
laivius ir net karo laivus 
prieš alžyriečius. Sakyti, 
kad tie, prieš kuriuos ko
vojama tokiais sunkiais 
ginklais, yra tik teroristai 
arba banditai, ir patiems 
francūzams jau atrodo ne
logiška.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Kairas. — Jungt. Tautų 
generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjoldas tarėsi su 
premjeru Nasseriu. Jis pa
siūlęs, kad mylios su puse 
tuščias ruožas būtų įsteig
tas tarp Egipto ir Izraelio.

Tel Avivas. —Izraeliečiai 
pristatė Gazos srityje egip
tiečiams lavonus 11 užmuš- 

! tų įsiveržėlių, taip vadina- 
I mų “Fedajinų,” kuriuos 
Izraeliečiai nukovė savo te
ritorijoje. Izraelio valdžia 
sako, kad faktas, jog Egip
tas lavonus priėmė, rodo, 
kad jie buvo iš' Egipto at
siusti, u ,

New Yorkas. — Leidimas 
jau gautas Pirmosios K Ge
gužės mitingui-demonstra- 
cijai laikytis Union Square. 
Mitingas įvyks balandžio 
30. dieną.

Nicosia. — Nacionalistai 
kipriečiai nukovė britų ka
reivi, c

Bet Novotny nekaltino, 
kad tai pats Gottwaldas bu
vo atsakomingas, kaip tai 
Tarybų Sąjungoje kaltini
mas keliamas prieš Staliną. 
Jis sakė, kad Gottwaldas 
esminiai buvo kuklus žmo
gus, kuris nedrąsino ir ne
augino tos. asmens kulto — 
bet kiti jį išvystę, manyda
mi, kad tas būtina.

'Savo valstijoje Stevensonas 
stipresnis už E. Kefauveri

Chicago. — Illinois pir
miniuose rinkimuose pasi
rodė, kad jo paties valsti
joje Stevensonas žymiai 
stipresnis, negu pasirodė 
Minnesotoje arba kitose ša
lies dalyse. Nors Kefauve- 
ris aktyviai nekandidatavo 
Illinois valstijoje, -buvo ti
kėtasi, kad nemenkas nuo
šimtis balsuotojų įrašys Ke
fauveri o vardą. Bet jau 
pirmieji rezultatai parodė, 
kad čia Kefauverio viltys 
neišsipildė. Pirmieji pra
nešimai sakė, kad už Ste
venson ą balsavo virš 600,- 
000 demokratų, o Kefauve
rio vardą įrašė tik 22,000.

Republikonų pusėje Ei- 
senhoweris buvo gavęs virš' 
500,000 balsų, Knowlandas 
25,000 ir koks tai Lar Daly 
5,452.

Jam dainuojant scenoje
Alabamos rasistai
sumušė dainininką

A

Birmingham, Ala. — 
Negras solistas Nat King 
Cole tapo sumuštas šešių 
Alabamos rasistų, tuo tar
pu, kai jis dainavo scenoje 
3,000 baltųjų publikai. Vie- 

! tiniai rasistai buvo pasiry- 
I žę neprileisti, kad Cole 
dainuotų Alabamoje. Jie ža
dėjo pikietuoti jo koncer
tus. Bet paskui jie, kaip 
matyti, nutarė griebtis 
jiems labiau tinkamų prie
monių: mušti.

Kai Cole pasirodė sceno
je, šeši chuliganai, jų tar
pe taip vadinamų Baltųjų

Franco Ispanijoje
Visuotinas streikas 
ištisoje apygardoje
Madridas. — Franco Is

panijoje yra griežtai už
drausta streikuoti. Nuo to 
laiko, kai Ispaniją užvaldė 
fašistai, tai vienur, tai ki
tur vyko • streikai, bet da
bar pirmu kartu generali- 

Inis streikas išsivystė ištiso- 
je apygardoje.

Pirmiausia streikas pra
sidėjo Pamplonos batsiuvių 
tarpe ir paskui persimetė į 
kitas pramones tame mies
te. Dabar streikai vystosi 
visoje Navarre apylinkėje, 
kurios sostine yra Pamplo
na.

Gubernatorius Carlos

Laimėjus rinkimus

Liaudiška valdžia 
steigiasi Ceilone

Colombo, Ceilonas. — 
Premjeras John Kotela- 
wala pranešė, kad jis atsi
statydins šiandien, ketvir
tadienį su visu savo kon
servatyviu kabinetu. Beveik 
tuo pačiu laiku Liaudies 
fronto lyderis S. Bandara- 
naike pradės sudaryti nau
ją valdžią.

Britanijoje valdančiosios 
klasės tarpe viešpatauja 
nemenkas nusiminimas dėl 
įvykių Ceilone. Ceilonas ir 
iki šiol skaitėsi nepriklau
soma šalis, bet britai dar 
turi Ceilone daug ekonomi
nių koncesijų ir Ceilonas 
yra Britanijos Bendruome
nės (Commonwealth) da
limi.

Naujoji valdžia planuoja 
konfiskuoti britu arbatos 
plantacijas, pareikalauti iš 
britų uždaryti savo karines 
bazes.

Londono biržoje labai 
žemai nukrito akcijos tų 
firmų, kaip tai arbatos, ku
rios turi ryšių su Ceilonu.

Naujoji Ceilono valdžia 
taipgi tuojaus įsteigs diplo
matinius ryšius su Tarybų 
Sąjunga ir Liaudies Kini

piliečių tarybų veikėjas K. 
Adams, užšoko ant scenos, 
parbloškė Cole ant grindų 
ir pradėjo jį mušti. Lai
mei, keli policininkai, ku
rie radosi už kulisų, įsimai
šė ir išgelbėjo dainininką 
nuo rimtesnio sužeidimo.

Koncertas nekuriam lai
kui tapo nutrauktas. Pas
kui, kai Cole vėl pasirodė 
scenoje, publika jį sutiko 
griausmingu plojimu. Cole 
pareiškė, kad jis neišsigąs, 
kad tęs koncertus Alaba
moje.

Arias išleido griežtą įspė
jimą darbininkams grįžti 
prie darbo, bet streikieriai 
neišsigando. Franco val
džia pradėjo siųsti kari
nius sutiprinimus i ta sri
tį.

Pamplona turi apie 80,- 
000 gyventojų. Franco cen
zoriai neleidžia pranešti, 
kiek darbininku streikuo
ja.

Franco kqntroliuojami 
sindikatai, neva unijos, 
šaukia darbininkus grįžti 
į dirbtuves, bet niekas jų 
neklauso.

ja. Ceilono darbo žmonių 
tarpe viešpatauja viltinga 
nuotaika. Tikimasi, kad 
naujoji valdžia stengsis 
pakelti darbo žmonių ger- 
būvį.

Anglies kasyklose mažėja 
darbai, didėja aksidentai

Washingtonas. — United 
Mine Workers unija sako, 
kad 1955 metais Amerikoje 
dirbo tik 236,000 mainie- 
rių, tuo tarpu, kai tik me
tai anksčiau dirbo 261,900. 
Bet nors dirbo mažiau 
angliakasių, daugiau žuvo 
kasyklų nelaimėse. 1955 
metais visokiuose aksiden- 
tuose užsimušė 417 anglia
kasių, o 1954 metais 395. 
19,570 praeitais metais su- ; 
sižeidė, o 1954-ais tik 19,- I 
005.

Vatikanas. — Popiežinė 
žinių agentūra “Fides” sa
ko, kad Liaudies Kinijoje, 
Hanjange, liaudies teis
mas nuteisė mirti už kont- 
revoliucinę veiklą du kata
likų kunigus ir vieną vie
nuolę.

New Yorkas. — Komite
tas už spaudos laisvę sako, 
kad Iždo departmento mo
kesčių skyrius dar vis deda 
pastangas užgniaužti “Dai
ly Workeri.” Nors depart
mento agentai išsikraustė 
iš to laikraščio raštinių, de
partmentas dar vis daro

Unijos remia 
Macy streiką

Yorke streiką remia. Mics- 
Macy krautuvėse yra vi
suotinas. Streikuoja apie 
8,000 darbininkų. Tūks
tančiai ir tūkstančiai pir
kėjų, kurie paprastai bū
tų pirkę Macy krautuvėse, 
respektuoja pikieto lini
jas, nors savininkai laiko 
krautuves atdaras. Jas ap 
tarnauja koks tūkstantis 
aukštesnių tarnautojų, di
rektorių, raktinių sekreto
rių ir kitoks “prižiurę to- 
jiškas personalas.”

Streikieriai, kurių didele 
dauguma yra moterys, ra
gina raštinių darbininkes 
prisidėti.

AFL-CIO unijos New 
Yorke streiką remia. Mies 
to CIO taryba jau išleido 
pareiškimą, kuriame ragi
na visus unijistus remti 
Macy streikerius.

Ir Šiaurėje atsiranda atkakliu 
rasines segregacijos šalininkų

Hillsboro, Ohio. — Rasi- j 
nes segregacijos užkietėju
sių šalininkų, kaip pasiro
do, randasi ne tiktai Pie
tuose, bet ir šiaurinėse val
stijose. Štai, pavyzdžiui, 
čia vietinė mokyklų tary
ba paskelbė, kad segrega
cija baigta. Bet kuomet 19 
mažų vaikų tėvai, negrai, 
atvedė vaikučius registravi
mui į pradžios mokyklą, jų 
nepriėmė. Mokyklos direk
torius pareiškė, kad tik 
teismas gali pareikšti, kuo
met segregacija turi būti

Rado pelkėse paskendusį šeštą 
mariną; seržantas dar suimtas

katą pareiškė, kad jis sie-Parris Island, S. C. —Dar 
vienas marinas buvo rastas 
negyvas pelkėse. Reiškia, 
kad šeši, o ne penki mari
nai žuvo per nakties mar
šą, kurį “disciplinos su
metimais” pravedė seržan
tas McKeon, Korėjos karo 
veteranas.

Seržantas McKeon dar 
tebelaikomas suimtas, nors 
anksčiau buvo pranešta, 
kad jis buvo suimtas ir vė
liau paleistas. Sakoma, 
kad jis neturėjo savo virši
ninkų leidimo pravesti to
kį maršą.

McKeon per shvo advo- 

visokias kliūtis laikraščiui.
Mokesčių skyrius neduo

da leidimo bankams priimi- 
ti laikraščio čekius, taip, 
kad “Workeris” negali nau
dotis didele dalimi savo į- 
eigų. Laikraščio persona
las negali būti atlygintas, 
negalima mokėti spaustu
vei ir t. t.

“Daily Workerio” admi
nistracija sako, kad po to
kiomis sąlygomis laikraštis 
ilgai laikytis negali. Tas 
laikraštis sako, kad Iždo 
departmentas stengėsi jį 
uždaryti vienu smūgiu, bet 
kuomet tas nepasisekė, da
bar bando jį užsmaugti 
laipsniškai.

Komitetas už spaudos 
laisvę, kuris susidarė “Dai
ly Workerio” išgelbėjimui, 
smarkiai veikia, kad su
kelti protestus prieš tokį 
valdžios užsimojimą.

_____;_______________

Washingtonas. — FBI di
rektorius Hooveris padarė 
pareiškimą, kuriuomi jis 
stengėsi išgąsdinti kon
servatyvius advokatus nuo 
komunistu gynimo teis
muose. Hooveris davė su
prasti, kad jis skaito ad
vokatus, kurie atstovauja 
komunistus teismuose, ko
munistams artimais.

Bukareštas. — Rumuniją 
netolimoje ateityje aplan
kys Šiaurės Korėjos prem
jeras Kim II Stingas.

baigta.
Bet teismas nutarė, kad 

mokyklos direktorius turi 
sprendžiamą balsą. Kitaip 
sakant, ir teismas ir mo
kyklos vadovybė sako, kad 
principiniai sutinka su 
Aukščiausio teismo nutari
mu, kad segregacija turi 
būti baigta, bet nesusitaria 
dėl laiko.

Negrai tėvai tariasi su 
advokatais, ką galima būtų 
padaryti, kad priversti at
kakliuosius. rasistus nusi
leisti.

kė “sukietinti mūsų karei
vius.” Jis sakė, kad Korėjo
je jis išmoko, kaip kartais 
reikia būti begailestingais 
ir prieš savo kareivius.

Sekamieji marinai žuvo: 
Curtis Hardeman iš Geor
guos, Francis O’Shea ir L. 
Thompson iš Brooklyno, 
Norman A. Wood iš Long 
Islando, C. F. Reilly iš Cly
de, N . Y., ir J. L. Thomas 
iš Alexandria, Va.

ORAS NEW YORKE • 
šalta ir apsiniaukę, gali 

būti ir sniego.

I
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GRIŽO AMBASADORIUS
AMERIKOS AMBASADORIUS Tarybų Sąjungoje, 

Charles E. Bohlen, grįžo trumpam laikui į Washingtona.
Sakoma, jis čion grįžo raportuoti apie tai, kaip ir 

kodėl Tarybų Sąjungos Komunistų partija pradėjo ko
voti prieš asmenybės kultą, pradėjo kritiškai vertinti J. 
Stalino nuoveikius.

Ambasadorius Bohlen yra ypatingas žmogus. Jis 
moka gerai rusų kalbą. Jis, sakoma, neblogai susipaži
nęs su tarybine literatūra. Jis gan gerai pažįsta tą kraš
tą, kuriame atstovauja mūsų šalį.

Ryšium su tuo kyla toks klausimas: nejaugi Stalino 
“nudievinimas” yra taip svarbus Amerikos vyriausybei, 
kad ji net matė reikalo pasikaukti iš Maskvos ambasa
dorių, kad jis apie tai “išduotų jai raportą”?

LAIKU PADARYTAS VIZITAS
MUMS ATRODO, kad Jungtinių Tautų generalinio 

sekretoriaus vizitas į Palestiną padarytas labai geru 
laiku.

Sakome, “geru” todėl, kad toje šalyje karo pavojus 
dar vis tebėra; vyksta nuolat ir nuolat susikirtimai tarp 
Izraelio ir Egipto ginkluotų dalinių Gazos srity.

Jungtinių Tautų generalinio sekretoriausxPalestino
je dabar buvimas gali taikai pasitarnauti,—turėtų pa
sitarnauti.

Mums atrodo, kad syki ant visados Jungtinės Tau
tos ar kas kitas turėtų išspręsti tarp Izraelio ir arabiškų 
valstybių visus didžiuosius nesusipratimus, dėl kurių 
ginkluoti susirėmimai vyksta,

Galimas daiktas, kad generalinis sekretorius, grįžęs 
iš Palestinos, patieks Saugumo Tarybai pasiūlymus, pa
gal kuriuos tie nesusipratimai bus išspręsti.

ARGI BUVO TAIP?
ANGLŲ MOKSLININKAS ir filosofas Bertrand 

Russell neseniai išstojo su atviru laišku spaudoje, pasi
sakydamas dėl Juliaus ir Ethelės Rosenbergų, nusmerk- 
tų mirti, taipgi dėl mokslininko Morton Sobell, nuteisto 
30 metų kalėti.

Anglų mokslininkas sako, kad Rosenbergai ir Sobell 
buvo karinės isterijos aukos, kad Rosenbergai buvo nu
žudyti nekaltai, o Morton Sobell nekaltai sėdi Alcatraz 
kalėjime.

Dėl to Russelio laiško išstojo pora amerikiečiu su 
savo laiškais anglų spaudoje. Jie sako, Rosenbergų byla 
buvo visapusiškai išnagrinėta ir jie buvo teisėtai nu- 
smerkti mirti.

Argi tai yra tiesa? Argi iš tikrųjų buvo viskas iš
nagrinėta, kaip kai kurie bando įrodyti?

Juk visiems yra žinoma, kad Aukščiausias Teismas 
Rosenbergų bylos nestudijavo. Tai pripažino ir to teis
mo teisėjas Black.

Šį faktą pamiršta daugelis amerikiečių. Pasikalbėk 
su eiliniu piliečiu, kuris tais reikalais 'domėjosi, jis tau 
pasakys: Rosenbergai ir Sobell turėjo visas progas pa
rodyti savo nekaltumą. Bet jeigu Aukščiausias Teismas 
jų bylos nesvarstė, neperžiūrėjo, tai kaip galima šitaip 
tvirtinti ?

Rosenbergai jau yra nužudyti, jų jau nebeatgawin- 
sime. Bet Sobell tebėra; kalėjime, jis dar gyvas. Štai, 
kodėl būtinai reikėtų bent dabar jo bylą pernagrinėti, 
štai, kodėl reikėtų jam suteikti naują teismą.

Vėliausias Aukščiausio Teismo sprendimas
1952 METAIS Brooklyno Kolegijos vadovybė paša

lino iš vietos mokytoją Harry Slochower.
Slochower buvo pašalintas už tai, kad jis atsisakė 

vienam kongresiniam komitetui atsakyti į klausimus, ar 
.jis kada nors yra buvęs Komunistų partijos narys.

Mokytojas pasinaudojo Jungtinių Valstijų Konsti- 
tucijos 5-tuoju priedu, sulyg kuriuo bet kuris asmuo 
turi teisę atsisakyti prieš save liudyti.

Vadinasi, už tai, kad mokytojas naudojosi savo ša
lies Konstitucija, jis buvo pašalintas iš vietos, iš kole
gijos!

Byla pasiekė Aukščiausią Teismą, kuris praėjusį pir
madienį paskelbė tuo reikalu savo sprendimą. Teismas 
tarė, kad mokytojas Slochower, naudodamasis 5-tuoju 
Konstitucijos priedu, niekuo nenusikalto ir dėl to jis 
turįs būti_ grąžinamas atgal į mokyklą.

Tai geras sprendimas. Jis užduoda per nosį visokio 
plauko makartistams.

Tiesa, Brooklyno Kolegijos vadovai Pareiškė, kad 
jie visvien mokytojo Slochowerio nelaikysią mokykloje, 
nes jie turį prieš jį surinkę kitokių “nusidėjimų.”

Kas nori mušti, suranda lazdą.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO | VINCAS PAUKŠTYS Skaitytoju Balsai
NA, BET JIE IR PEŠASI!

Mes jau esame rašę, kad 
į Romą Vlikas buvo pa
siuntęs savo-atstovus — J. 
Matulionį Ir Wate r b u r i o 
Aleną (Devenienę). Jie ten 
nuvyko pabučiuoti popie
žiui rankon ir pasikalbėti 
su “diplomatijos šefu” Lo
zoraičiu, kuris turi kišenė
je “Kybartų aktus.” Lozo
raitis. aišku, turi ir dau- 

I giau ką: jis turi savo žinio- 
; je visą Lietuvos “užšaudy- 
I tą” auksą užsienyje. Dėl 
i to vlikieciai jam lenkiasi ir 
. nori gauti iš jo pinigų.

Bet Lozoraitis nėra dur
nas. Jis pasakė vlikiečiams: 
jei norite gauti pinigų, tai 
turite prieš mane žemai nu
silenkti, ir tai privalote 

| viešai paskelbti!
Na, neišėjo nieko, tai ne- 

I išėjo, ne ką gi padarysi! Pi
jus Grigaitis visvien džiau- 

, giasi Matulionio ir Alenos

mė ir garbė social-demokra- 
tams!... j

Pagautas entuziazmo P.:

“Lozoraitis ir net Gird
vainis, kuris yra oficialus 
Lietuvos ministeris prie Va
tikano, buvo visai ignoruo
jami.

“Tai aiškiau, negu žo
džiai, pasako, koks yra p. 
Lozoraičio ‘stovis’ Romoje. 
Italijos valdžia nenori turė
ti su juo nieko bendra. Pa
siuntinybė, kurioje jisai bu-

I ... /...e..,, i. i-----------  4...’

Mirtis mylimo .draugo—skaudus smūgis 
visiems demokratiniams lietuviams

Iš Miami, Floridos, gavom vaitėje ir buvo aštuonių 
į labai liūdną žinią. Ten mi- puslapių. Vincui ypač sun- 
rė, susilaukęs 75 metų, drau- ku buvo tuomet, kuomet aš 
gas Vincas Paukštys - Čibi
ras, ilgoką laiką redagavęs 
“Laisvę,” o pastaraisiais 
metais ramiai gyvenęs Flo
ridoj ir tik retkarčiais šį-tą 
parašydavęs pirmeiv i šk a i 
spaudai. Iš chicagiečių ne
daug kas pažinojo Vincą 
Paukštį. Jis niekad nebuvo 
lankęsis vidurvakarinėse 
valstijose. Jis buvo tipiškasvo šefas, kaip buvo, taip ir 

tebėra uždaryta. O Vati
kanas, kuris Lietuvos pa
siuntinybę pripažįsta, taip 
pat su juo visai nesiskaito. 
Lozoraičio lindimas į tą pa
siuntinybę, matyt, pakenkė 
ir min. Girdvainiui.

“Taigi Lozoraičio autori
tetas Romoje yra žemiau 
nulio. Savo ‘šefyste’ jisai 

t gali dumti akis tiktai tiems, 
kurie neatskiria pelų nuo 
grūdų.”

P. Grigaitis dabar, vadi
nasi, jau išmoko atskirti pe
lus nuo grūdų. Pelai yra 
tie, kurie nesėdėjo ložėje, o 
grūdai—tie, kurie sėdėjo lo
žėje ir kurie vėliau pabu
čiavo popiežiui rankon!

Iki šiol mes manėme, kad i tai tuo labiau juo susidomė- 
social-demokratai visuomet jau-' Nei jis, kiek prisime- 
pelais laikys tuos, kurie | nu, nebuvo tuomet socialis- 
prisilaižinėja senoms lieka- | tas, nei aš. Bet jau tuomet 
noms, kurie at 1 i k d i n ė j a i j° pažiūros buvo progresy
via rg i labai nuolankiai) ! ves. 1905 metais, nuvykęs 
kvailus burtus, bet dabar i Vilnijon, Vincas kiek tiek 
atrodo, kad mes klydome: j dalyvavo revoliuciniam są- 

1 jau su jūdy ir buvo įkliuvęs. Bet
kurie džiaugiasi atli- .ii paliuosavo po nedidele 

kaucija, jis ją “peršoko” ir 
Na, tegu vlikieciai pasi-; V^1 grįžo Liepojun.

tenkina Matulionio ir Wa- i 1907 metais, kada aš bai- 
terburio Alenos darbeliais! giau gimnaziją, mudu atsi- 

Už tai, žinoma, viikinin- sveikinom su Vincu jau kai-

Pirmą kartą susitikau 
Vincą 1904 metų pabaigoje, 
susitikau jį Liepojuje, Ba
ranausko knygyne. Kaip 
tik tuo laiku Vilniuje pra
dėjo eiti pirmas legalis lie
tuviu dienraštis “Vilniaus 
Žinios.” Kasdien eidavau 
jį pasipirkti. Ten mudu ir 
susipažinom, nes ir jis atei
davo pasipirkti tą patį laik
rašti ir kitos literatūros.

ATSAKYMAS
S. JURGIUI

Praėjusių metų gruodžio 
men. buvau parašęs “Laisvė
je” straipsnelį “Ne savo išgal
votą, bet remdamasis ant gy
dytojų mokslišką išsireiški- 

kad vos tik užgimę kū-

I

išvažiuodavau mitih g u o t i
kur toliau nuo New Yorko. |mų,
Kartais nebūdavau namie Plikiai per kokį laiką nejaučia 
dvi-tris savaites. Vincas la-1 skausmo. Ir tas straipsnelis 

i jau buvo užmirštas. Tačiau 
šių metų “Laisvės” Nr. 53 bro
lis Susninkų Jurgis savo 
plunksnos pabraukimu mano 
tą rašinį sumalė i dulkes, vi-

bai privargdavo.
Jis tvarkė korespondenci

jas, kartais vedė žinių pus
lapį, rašydavo 
po kuriais 
švenčioniškio* 
ir visuomet

straipsnius
pasiiašydavo saj nesiskaitydamas su mokslo 
pseudonimu, faktais. S. J. ima prirodymui 
parūpindavo faktus iš savo paties patirtų 

vertimų plačiosiom skiltim, j gimimo žiaurių aplinkybių.^
Jis dar suspėdavo prisidė- jKi.ek daug jisai nukentėjo, at-z 

ti ir prie biznio. , si kraustydamas iš tamsos Į ši
Karo metai buvo labai! švies.Ų PasaulL - 

sunkūs. Nuo 1917 metų pa- i 
baigos Vincas Paukštys 
perėmė pirmojo redakto
riaus darbą, pasirinkęs sa
vo pagelbininku J. Barkų. 
Dėl priežasčių, ne nuo ma
nęs priklausančių, aš per 
eilę metų buvau tik bendra-

I darbiu.
Priešai skundė “Laisvę.”

“Įdomių dalykų atsitiko 
ryšy su popiežiaus Pijaus 
XII sukakties minėjimo iš-

• kilmėmis. Apie tai praneša 
i ‘Nepriklausomos Lietuvos’ 
, korespondentas iš Romos.

“Kaip žinia, tebėra akre-
■ dituota prie Vatikano Lic-
• tuvos pasiuntinybė, viena iš 
i dviejų dar išlikusių Euro- 
’ popoje diplomatinių Lietu- 
I vos atstovybių (antroji yra 
’• Londone, bet pilnų teisiu 
j jau nebeturi). Atstovybės 
į prie Italijos valdžios, Ro- 
Įmoje, nebėra seniai.

“Kai artinosi popiežiaus 
j karūnacijos sukaktis, p. Lo- 
I zoraitis, kuris seniai netu- 
l ri jokio diplomatinio statu- 
j so, stengėsi per p. Girdvai
nį, pasiuntinį prie Vatika- 

I no, gauti specialų kvietimą 
i į iškilmingas pamaldas šv. 
I Petro ir Povilo bazilikoje.
Tačiau tokio kvietimo Gird- 

į vainis negavo nei sau, nei; kininkų spaudos 
: Lozoraičiui, nei jo palydo- džiaugsmai—yra “kaip mu- 
: vams.
i “Jie turėjo pasitenkinti 
paprastais bilietukais, ku
riuos iškilmių rengėjai .iš
dalino tūkstančiams Romo
je gyvenančių žmonių, ir 

, svetimšaliams, norėjusiems 
į ieiti i bazilika.

“Tuo gi tarpu Vliko pir
mininkas Matulionis ir VT 
j pirmininkė Devenienė gavo 
[ specialius garbės kvietimus
■ ii*, per iškilmingas pamal- 
j das bazilikoje, sėdėjo vieno- 
i je iš valstybių atstovams 
Į skiriamų ložių.” 
i

Matote, kas atsitiko!
Loozraitis, turėdamas ki

šenėje “Kybartų aktus,” 
būdamas “diplomatijos še- 

i f as,” tupėjo kur nors Šv. 
i Petro ir Povilo bažnyčios 
t kampelyje, kaip katinas, o 
Matulionis ir Waterburio 

’Alena sėdėjo ložėje! Koks 
tai laimėjimas “Lietuvos 
laisvintojams”! šitie sėdi 

! kaip ponai, o ans—tupi kur 
I nors, gal būt kaip...

Na, o ir kodėl Lozoraitis 
neištraukė iš kišenės “Ky- 
barų aktų” ir neparodė po
piežiui? !

Aa, bet tupėdamas kur 
nors kampely, Lozoraitis 
visvien rodė špygą (kišenė
je) vlikiečiams. Sėdėkite 

i sau jūs ložėje, melskitės su 
Grigaičio palaiminimu, bet 
jūs neturite pinigų, o 
aš turiu ir jūs, durniai, ne
gausite jų, nes man nenusi
lenkiate !...

Beje, Matulionis ir Wa
terburio Alena dargi gavo, 
ir audienciją pas popiežių. 
Jie gavo progą pabučiuoti 
popiežiui rankon! Kokia 
laimė Lietuvai! Kokia lai-

social-demokratai
tais,
kę nerimtus darbus!

kai gauna pylos iš tautinin
kų, B. Raila (buvęs Smeto- 

; nos žvalgybos darbuotojas) 
i Vienybėje rašo, kad. vlikie- 
čių — Matulionio ir Alenos 

! vizitas Romoje, o po to vli- 
i anie tai

siu kandimas rudenį.”
Gi, turėdamas užtenka

mai pinigų, “diplomatijos 
šefas” Lozoraitis praneša, 
kad jis šių metų birželio 
mėnesį su savo ponia at
vyks į Ameriką! Tegu gi 
jiedu čia paūš!
Jis parodys Grigaičiui, ši

mučiui, Matulioniui ir Wa- 
terburio Alenai, “iš kur 
kojos dygsta.”

Kaip matome, tie žmonės 
turi užtenkamai pinigų 
trankytis po pasaulį ir dirb
ti kvailus darbus. Ir jie va
žinėja, jie trankosi ne savo 
pinigais, bet visuomenės!

Čia tai ir glūdi pati 
džiausią tragedija.

di-

Pasirodė, kad jis Vilniaus guvo manyta, kad laikraš- 
---- ----- Jo tėviške įįs gap netekti antros klukrašto lietuvis. <

' buvo Daugėliškio valsčiuj, 
i Švenčionių apskrity. Ka- 
: daugi iš to krašto nebuvau 
j pažinęs nei vieno lietuvio,

sės teisių. Bet Brooklyno 
pašto viršininkas buvo ne
blogas žmogus. Vis tik, 
Palmerio ablaavu laikais 
Palmerio ablavu laikais 
“Laisvė” buvo užpulta. V. 
Paukštį pakamantinėjo, bet 
greit* paleido.

Kai 1919 metais “Laisvė” 
tapo dienraščiu, darbas pa
sidarė daug sunkesnis. Ka& 
jį džiugino, tai tas, kad pri
tarimas dienraščiui buvo 
entuziastiškas. “Naujienas” 
V. Paukštys neskaitė darbi
ninkišku dienraščiu. Jis, 
žinoma, ir nebuvo tokiu.

Vėl dirbtuvei!
Neatsimenu kuriais me

tais Vincas rezignavo, kai- 
“Laisvės” redaktorius,

Sako, kad ji bobutė-akušere 
labai nedelikatnai priėmusi. 
Jūrgutį visaip bes i r diskai 
stumdė,’tampė, mankė, žnyp
lėmis suspaudusi Jo galvytę 
traukė. Vėliau akušerė savo 
grubiais pirštais braukė jo 
pusgyvį kūneli. Vaje, vaje* 
net baisir klausytis! O ant 
pabaigos bobutė dar pliaukš
terėjo plaštake per nugariu- 
kę, kad jis greičiau atsipeikė
tų, kad jo kūnely.! greičiau 
sugrįžtų normali gyvybe. . . O 
Jurgutis sakosi, atžiojęs savo 
kakarinę, kad bliovė, tai blio
vė.

Beskaitant apie tokias S. J. 
dideles kančias, man net ant 
širdies graudu pasidarė, kad 
tasai mažutėlis Jurgutis buvo 
tikras šių laikų mūčelninkas.

i

iš Lietuvos
Fermai vadovauja 
buvęs karys

PASVALYS. Atitarnavęs 
rybinėje Armijoje, Šarkis

Ta- 
19- 

54 metais grįžo Į gimtąjį “Ko
vo 8-osios” kolūkį. Buvęs ka
rys sąžiningu darbu įgijo ar
teles narių pasitikėjimą. Jis 
buvo paskirtas galvijų fermos 
vedėju.

šiuo metu jo vadovaujama 
ferma yra pirmaujanti rajone. 
Per praėjusius metus iš kiek
vienos karvės primelžta po 
1439 kg pieno. Čia nuolat ge
rinama karvių priežiūra, vys
tomas melžėjų socialinis lenk
tyniavimas. T.

Kad padarius bile kokią 
grupę tinkama organizacija, 
svarbu kiekvienam jos nariui 
aktyviai sekti jos vadu elge
sius.

Vadai, kurie bijo savo or
ganizacijos narių būti kontro
liuojami, jie yra netikę būti 
jų vadovais.

po socialistai. Mes kalbė
jomės apie tolimesnį darbą 
tarpe liepojiškių lietuvių po 
darbininkų. Apie trys šim- bet su ja niekad nenutrau- 
tai lietuvių darbininkų jau 
buvo suorganizuota į socia- 
demokratų partiją. Vincas 
tuomet mokėsi tūloj tech
niškoj mokykloj ir turėjo 
kontaktų su rusų garlaivių 
kompanija. Tikrai neatsi
menu kuriai technikų kate
gorijai jis priklausė.

Atsisveikinę Liepojuj 1907 
metuose, nei jis nei aš nei 
manyti nemanėm, kad 1911 
metų pabaigoje susitiksim 
Bostone ir dirbsim sykiu 
prie “Laisvės.” Jis, anks
čiau atvykęs Amerikon, rū
pinosi man padėti, kad grei
čiau galėčiau pabėgt iš Si
biro. Gaudavau iš jo laiškų 
ir laikraščiu, c.

Bostone
Vincas dirbo dirbtuvėje, 

metęs darbą “Keleivyje.” 
Su “Laisvės” įsteigėjais jis 
buvo geruose santykiuose, o 
į “Keleivį” žiūrėjo labai 
prastai. Mes gyvenome po 
viena pastoge ir kartu vei
kėme Lietuvių Socialistų 
Sąjungoj. Jam rūpėjo ir 
politika ir menas. Jis pra
dėjo rašinėt į “Laisvę” ir 
greitu laiku prisidėjo prie 
“Laisvės” bendrovės. Drau- 
go Paukščio būdas buvo 
staigus, bet jis buvo nepa
prastai taktiškas ir širdin
gas.

1914 m. pradžioj “Lais
vė” paliko Bostoną ir išsi
kėlė Brooklynan. Redakci
joj jis pradėjo dirbti nuo 
1915 metų pavasario, kuo
met pasirodė, kad Jonas 
Perkūnas,, kuris buvo užan- 
gažuotas antruoju redakto
rium, netiko toms parei
goms. Persisky r imas su 
Perkūnu buvo piktas, bet 
bendras darbas su Vincu 
buvo našus ir pasekmingas. 
O darbo buvo daug, nes 
“Laisvė” ėjo du kartu sa-

dienos 
visuomet

niekuomet
ir svečiu

nesilaikydamas jokių faktų, 
tiktai savais įsivaizdavimais 
pasirodo daugiau žinąs už 
gydytojus specialistus (obste
tricians), kurie gelbsti prie 
gimdymo kūdikių. Prie savo 
klyksimi S. J. dar prikergė ir 
šventą tėvą, kad ir šventasis 
užgimęs verkė. O kuo jisai 

i esąs geresnis už kitus italijo- 
nus? Mano, manymu, šven^ 
tajam tėvui gimstant nepride
rėjo verkti, nes jisai šventas, 1 1 • ZS X

. kė ryšių. Jis buvo pavar
gęs ir, kaip man rodės, per
sidirbęs. Dirbtuvėj, jis sa
kė ,galėsiąs pasilsėti. Dirb
damas dirbtuvėje 
metu, vakarais 
rašinėdavo.
..Draugų jam 

nestigo, nestigo
Paukščių namuose, kada jie 
persikėlė gyventi į Rich
mond Hill.

Apie draugą Paukštį su
sidarė visuotina nuomonė, 
kad jis labai teisingas žmo
gus. Tokiuo jis ir buvo. 
Bėdoje jis daug kam padė
jo, daug ką sustiprino. Iš 
organizacijų jam labiausia 
tiko Literatūros Draugija.

Pastaraisiais metais Vin
cas ir Anastazija išsikėlė 
gyventi Floridon. Floridoj 
žymiai sustiprėjo jo sveika
ta. Jis jautėsi kaip ir pa
jaunėjęs. Kaipo geras tech
nikas, jis ir savo namuką 
gerai sutvarkė, gražiai gy
veno su kaimynais, gražiai 
gyveno su Miami lietuviais. 
Kas, būdavo, iš New Yorko 
važiuoja į Miami, tai vis 
pas Paukščius.

Dažniau r a š i n ė d a v ę s 
“Laisvėn,” jis ir “Vilnin” 
parašydavo trumpų pasta
bų. Rūpėjo jam ir progre- 
syvės spaudos medžiaginė 
būklė.

Šnipų įskųstas jis turėjo 
bėdos ir. su valdžios agen
tais. Lietuviškų menševikų 
laikraštpalaikiai tuoj pra
dėjo ambry ti. Tuoj pasi
reiškė šnipiška intuicija. 
Vis tik deportacijos byla 
neišdegė ir Vincas Paukš
tys pasiliko šioj šalyj.

Taurus ir kuklus Vincas, 
visa save/siela, buvo ištiki-’ 
mas darbininkiškiems ide
alams. Jis buvo ištikimas

kaip S. . sako. . .
Bet tai nesvarbu: jeigu po

piežius užgimęs verkė, tai ne < 
dėl ko kito, kaip tiktai dėl 
spartaus augimo darbininkų 
judėjimo Italijoj ir kituose 
pasaulio kampuose...

Kas kita buvo su Pregreso 
atsikraustymu i šitą pasaulį. 
Jis gimė patogiose aplinkybė
se. Birželio mėnesį buvo šilta 
ir saulėta diena. Mama su sa
vo seseria išėjo j krūmus mė- 
lynių uogų pasirinkti. Beei- / 
nant per samanyną, mama 
mažai tejuto, kai Pregresiu- 
kas atsigulė ant sausų Švelnių 
samanų. Labai gražioj vietoj! 
Tarpe baltų žaliuojančių ber
želių.

Teta, pribėgusi, pakėlė nuo> 
samanų, visas kūnelis buvo 
aplipęs sausais lapais ir sa
manomis. Jinai įsidėjo į prie
juostę ir tildydama vis kar
tojo: Tylėk, neverk, mažyti 
Pregresėli, mes tave tuojau ( 
parnešim namo, švariai api- 

I prausimo, pavalgydinsime, ir 
viskas* bus gerai... Tačiau 
Pj-cgre.sukas vis bliovė, kaip 
koks mažas ožiukas. Tiktai 

i kuomet pilka varna, žiūrėda
ma žemyn, vis krankė, tupė
dama ant pušies šakos, tada

i ir Pregresukas pažvelgęs sa-

t

vo rudomis akutėmis į varn^/x* 
sustojo verkęs. Gal nuo to\ 
laiko ir dabar taip labai Pre- ‘ . 
gresas mėgsta žaliuojančius i 
baltus beržynėlius, krūmokš
nius ir mėlynes uogas. »

i Washington©, Jeffers o n o
I Lincolno ir Roosevelto de^ 
i mokratinėms idėjoms.

Iš pat savo jaunų dienų 
Vincas neapkentė carizmo 
ir kuomet ant carizmo griu
vėsių susikūrė socialistinė ’ 
santvarka, jis sekė jos toly
dinį progresą, pasitikėda
mas darbo žmonių kūrybine 
išmintim. L. P.

(Iš Vilnies)

i
t

i
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POLEMIKA IR KRITIKA
Z’askutinį kartą su Miku 
Dctroitiečiu apie 
kalbos-rašybos taisykles

Draugas Mikas Detroitietis skun
džiasi. kad Nekantrus kimba prie 

t kiekvieno jo rašinio apie kalbų. Tai
tiesa. Bet jei to nedarytų Nekan
trus, tai prie jo rašinių “kibtų” 
kas kitas. Laikraštis juk negali 
be pastabų praleisti tokių skaity
tojus klaidinančių raštų, kokiais 
yra Miko D. "kiitikos” raštai.

Klaidelių, neapsižiūrėjimų padaro 
beveik visi, ir jų niekas dėl to “ne
bombarduoja.” Taigi ir Mikas D. 
"bombarduojamas” ne dėl “mažmo
žių." o dėl jo stengimosi užsispyru
siai ir net kartojamai savo klaidas 
įkalbėt skaitytojams kaip taisykles.

Nors vėliausias jo raštas yra be
saikiai ištęstas, daugumą skaity
tojų pykinantis ir dar daugiau jsi- 

į klampojant is, tačiau tenka Miką 
\nasveikinti už prižadą daugiau kal

bos-rašybos tema nerašyti. Kiek tai 
liečia Nekantrų, tai jis net savęs 
gėdijasi su Miku D. ginčus apie 
kalbą pradėjęs. Su juo rimta dis
kusija neįmano. Parodysi jam vie
ną jo nesąmonę, tai jis nukryps 
nuo jos į kitas nesąmones, vis 
stengdamasis įrodymą paskandini 
kuo ilgiausioje žodžių baloje: ką ga
lima pasakyti keletu sakiniu, tam 
jis užima kelias skiltis.

Kalbininkų kritikavimas Mi- 
I50 nesuvaldoma savybė. Jis gali 
kai ką apie kalbos taisykles žinoti j 
arba nieko nežinoti, bet vieną da
lyką jis visuomet ir "tikrai žino” 
kad kritikuoti reikia.

Pavyzdys: Jis bent keletą kar
tų teigė ir tebeteigia. kad naujieji 
lietuviai imigrantai, taigi ir kalbi
ninkai. žodį Lietuva - taria su balsiu 
ū antrame skiemenyje Lietuva. 
Nekantrus jam įrodė, jog žodis 
Lietuva ne lik nerašomas su raide 
ū antrame skiemenyje, bet nėra nė 
kirčiuojama.*; ant antrojo skiemens. 
Ir kai Lietuvą Nekantrus jam iš- 
kirčiavo visuose linksniuose pasi
remdamas trijų mokytojų-kalbinin- 
kų - Kalniau.s. Kuzmickio ir Tai- 1 
manto vadovėliu, tai Mikas, nors ! 
pasisako to vadovėlio nematęs, nei- 

apie šiuos kalbininkus girdėjęs, 
tuojau daro Nekantriam priekaištą: 
"Nekantrus tą vadovėlį priima be 
pastabų, be kritikos." Nematęs “ži
no,” kad kritikuoti reikia!

Ryšium su kirčiavimu žodžių Lie
tuva ir lietuvis Mikus apsimeluoja. 
sakydamas. būk Nekantrus pir
ma tvirtinęs, jog dabartinėje' Lie
tuvoje abu šiuos žodžius taria su 
kirčiu ant antrojo skiemens, paskui 
tvirtinęs, kad niekas netaria su j 
kirčiu ant antrojo skiemens, o da-1 
ar apsisukęs vėl tvirtinąs, kad 
tip taria.
Kaipgi iš tikrųjų Nekantrus Mi

kui tatai aiškino? Ogi štai kaip: 
Žodis lietuvis tariamas su kirčiu 1 
ari t antrojo skiemens, bet ne su ilgą
ja ū, kurios Mikas neatskiria nuo 
kirčio: o žodis Lietuva nėra taria-
irias ne su kirčiu nei >u ū ant ant
rojo skiemens, jis sulyg skirtin- 

1 gals linksniais kirčiuojamas ant ki- 
} tų skiemenų.

Paragrafe 9-ame Miko sakinys 
apie išmetimą raidės i, prasidedąs 
su eilute „9-a ir pasibaigiąs su ei
lute 17-a, yra tokia drumzlynė. ku
rioje vargu ar kas gali įžiūrėti jo 
išminties branduolį.

Mikas prieš Miką
Paragrafe 1-amc Mikas l). tvir

tina. kad dipukai žodžius mokyto- 
> jas advokatas, Lietuva, lietuvis 1a- 
* Via su kirčiu ant PIRMOJO skie

menis. Bet tame pačiame sakinyje, 
tik trečioje ir ketvirtoje eilutėje že
miau, jis jau išstoja pats prieš save, 
dėstydamas, kad žodžius advokatas, 
Lietuva, lietuvis dipukai kirčiuoja 
ant ANTROJO skiemens: advoka
tas ant “vo." o lietuvis ant "tu, 
taip, kaip būtų įdėta ilgoji . ‘ū’.” 

t Šitaip nustatęs frontus .Miko 
prieš Miką, jis priduria: "Taigi 
Nekantrus gali drąsiai eiti į ben- 
frontą ir mudu laimėsimo."

Atleiskite, dri. e Mikai, bet Ne
kantraus galvoje gaidukai dar ne
gieda !

Ką Mikas skaito kalbos darkymu? 
* Mikui Detroit iečiui nepatinka, 

kad Nekantrus "begalinį angliškų 
žodžių vartojimą” pavadino kalbos 
darkymu. Jis sako: “Juk ėjo kal
ba apie žodžių kirčiavimą, apie tar
mę ir apie angliškų žodžių varto
jimą. o ne apie kokį ten 'darkymą’.” 

Taigi, čia Mikas lyg protestuoja 
prieš begalinio angliškų žodžių var
tojimo ir naujoviško tūlų žodžiu 
kirčiavimo pavadinimą kalbos dar- 

,kymu.
Gi kitoje savo rašinio dalyje jis 

sako turįs seną knygą "Ziwatas 
Poną Musu Jezusa Christ usa” ir 
priduria: "Jei Nekantrus pamaty
tų tą ‘Zivvatą.’ iv—kokia ten yra 
‘lietuviška’ kalba ir rašyba, tai jis 
už galvos susiėmęs šauktų, kaip be- 

•**gailestingai seniaus buvo iškonevei- 
kiama, darkoma lietuvių kalba ir 
rašyba.”

Taigi, taigi: net už galvos susiė
mus reikia šaukti prieš tą “Zivvato” 

W "darkomą” lietuvių kalbą.
, Kitur, kaip tokio darkymo pavyz
dį, jis paduoda eilę lenkiškų žodžiią 
kaip mamas, ščyras čystas, košlkas.

O kirčiavimą žodžių mokytojas, 
mašina, lietuvis jis vadina net 
kvailu kirčiavimą (par. 11).

Na, tai kaip dabar sūtaikint Mi
ką su Miku? Pirma pasisako prieš 
begalinio kitakalbių žodžių vartoji
mo ir kvailo kirčiavimo pavadini-' 
mą kalbos darkymu, o kitoje vieto
je jis jau sako, kad net už galvos su- 

1 siėmus reikia šaukti prieš tokį lie
ji tuvių kalbos darkymą.
7 * (Ryšium su lenkiškais žodžiais 

dar tenka pastebėt, kad Mikas sako 

pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad. Bal. (April) 12, 1956

gryną netiesą, mano neva cituo 
damas, būk aš tvirtinęs, kad lietu 
viai nieko iš lenkų kalbos nėra pa
siėmę. Žodį nieko Mikas man išpe
rėjo savo galvoje.)

Dėl kitakalbių žodžių vartojimo
Iš visos Miko argumentacijoj 

gaunasi įspūdis, kad jis naujovinius 
Lietuvos kalbininkus sulyginą su 
“Zivvato” lenkberniais.

Tai yra užsimerkimas prieš ti
krovę. Vargti ar Mikas su žiburiu 
dienos šviesoje surastų nors vie
ną "Zivvato” žodj dabartinių Lietu
vos kalbininkų raštuose. Jie tas 
svetimybes iš lietuvių kalbos iššla
vė. Bet Mikas vis dar svaido į juos 
"Zivvato” dvasia.

Bet čia Mikas gali Nekantrų 
sugrąžinti prie begalinio angliš
kų žodžių vartojimo. Tai gerai, 
grįžkime. Angliškų žodžių var
tojimo priekaištas Lietuvos kal
bininkas bei rašytojams yra labai
perdedamas -“begalinis." Tik su la
bai mažomis išimtimis jie vartoja 
tik' tokius angliškus žodžius, kurie 
yra įgavę tarptautinio vaHojimo 
pobūdį. Prie anksčiau įsivyravusių 
tarptautinių žodžių prisideda 
dar ir techniniai pavadinimai. Pav.: 
kai Amerikoje išrastas techninis 
padaras eina į kilus kraštus, tai 
jis nešasi ir jam “gimtinėje” duotąjį 
pavadinimą: traktorius, ekskavato
rius, buldozeris. Kol kas nė Mikas 
tiems ir panašiems padarams lietu
viškų pavadinimų nėra nukalęs (iš
perėjęs >.

Pats Mikas nėra laisvas nuo 
"angliškų” žodžių vartojimo; pas- 
kiausiame savo rašinyje jis varto
ja: "diplomos,” "susiorganizuosi
me,” "buržuazinės,“ "fakto,” "stu
dijuoti,” "argumentus.”

C) kažin, ar Mikas sutiktų išmest 
iš lietuvių kalbos žodžius: preziden
tas. sekretorius, respublika, demo
kratija. astronomija ■ geografija, 
operacija, demonstracija, automobi
lis. radijas, televizija, telegrafas, te
lefonas? Juk vis tai nelietuviškos 
kilmės žodžiai.

"Bombardavimas” už mašiną
Mikas sako, jog Nekantrus ka

daise "bombardavo“ ,ų už tai, kad 
jis kritikavo dipukų tarimą žodžio 
mašina su kirčius ant pirmojo skie
mens. o dabar jau ir Nekantrus tą 
kirtį kritikuoja.

Tai visiška netiesa. Prieš ta 
kirtį Nekantrus tuojau su Miku su
tiko ir vėliau net atskirą straips
nelį apie tai parašė, pasiremdamas 
"Dabartinės lietuvių kalbos žody
nu” ir Kalniaus, Kuzmickio ir Tal- 
manto lietuvių kalbos vadovėliu.

Nekantrus “bombardavo" Miką 
už nerimtumą • -už pašiepimą, būk 
dipukai žodį mašina 'taria "maš- 
na pinigams dėti mašna ir dar 
kitokia.” Ypatingai Mikui širdį 
kuteno ta “dar Kitokia” mašna 
is jos jis sav'o "kritikai“ išmintį sė
mėsi . . .

žodžiai, kuriems “nereikia” kirčio
Mikas niekad nepamiršta pasidi

džiuoti rusiška "udarenija.” Jis, 
mat, išmoko ją pradžios mokykloje, 

j Išmoko ją tik kaip žodį, o ne jos
prasmę. Nes jei jis būtų išmo
kęs jos prasmę, tai nebūtų bandęs 
įrodyti, kad žodžiai su ilgaisiais bal
siais "nereikalauja jokių specialių 
kirčių, nes ilgosios ‘y. TT ir siauro
ji ‘ė’ padaro reikalingą kirtį-akcen- 
tą”: nebūtų bandęs įrodyti, kad tū
luose žodžiuose visi skiemenys 
skamba beveik vienodai, be kirčio; 
nebūtų bandęs įrodyti, kad žodyje 
nekantrus "nereikia kirčio ant jo
kio skiemens.” (Balsiai ir priebal
siai anksčiau buvo vadinami balsė
mis, priebalsėmis.)

Čia tenka Mikui Detroitiečiui pa
brėžti, kad kalboje nėra jokio dvi
skiemenio ar daugiaskiemenio žo
džio. kuris neturėtų kirčio. Tatai 
jam gali paaiškinti net pradžios mo
kyklos vaikas, nes tai yra beveik 
abėcėlinis dalykas. “Udarenije,” 
"balso užgavimas’’ juk ir yra ne kas 
kitas, kaip tik kirtis, nepriklauso
mas nuo ilgųjų balsių; neigi links
niai yra tam, kad parodyti, kur rei
kia dėti kirtį (niekas Mikui to ne
sakė). Ilgieji balsiai, kirčiai ir 
linksniai kalboje turi savo atskiras 
roles. I

Skirtumas tarp ilgųjų balsių 
ir kirčio

Mikas prašo paaiškinti, koks skir
tumas tarp ilgųjų balsių ir kirčio.

Ilgieji balsiai turi ilgesnį balsą 
už kitus balsius, o kirtis yra trum
pesnis, bet stipresnis balsas ir kai 
kuriuose žodžiuose tik SUPUOLA 
su ilgaisiais balsiais.

PAVYZDŽIAI:
Daiktavardis gėlė abiejuose skie

menyse turi balsį ė, tačiau kirtis 
tariamas ant. antrojo skiemens 
gčlė.

O veiksmažodis gėlė kirlį turi 
ant pirmojo skiemens--šaltis gėlė 
ausis.

Daiktavardis žemė balsį č imi j 
antrajame skiemenyje, o kirtis ta
riamas ant pirmojo skiemens ■ 
žemė.

Daiktavardžiai lygybė ir gyvybė 
ilguosius balsius turi visuose trijuo
se skiemenyse... po du y ir po vieną
ė, tačiau kirtis abiejuose žodžiuose 
tariamas ant antrųjų skiemenų-- ly
gybė, gyvybė, o kiti ilgieji balsiai 
tik pailgina balsą.

Daiktavardis svyrūnėlis turi irgi 
tris ilguosius balsius, o kirtis taria
mas ant trečiojo skiemens- svyrū
nėlis.

Daiktavardis sūnus ū turi pirma- 
jatne skiemenyje, o kirtis tariamas 
ant antrojo skiemens sūnus.

Daiktavardis valką nosinę ą turi 
antrajame .skiemenyje, bet kirtis 
(“balso užgavimas”) tariamas ant 
pirmojo skiemens—vaiką.

Žinios iš
Paroda skirta
F. M. Dostojevskiui

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
Mokslinės bibliotekos suorga
nizuota paroda turi apie 350 
eksponatų, nušviečiančių di
džiojo rusų rašytojo gyvenimą 
ir kūrybą.

Parodoje randame K M. 
Dostojevskio raštų rinkinius, 
išleistus 1883, 1894 ir 1895 
metais, o taip pat tarybų val
džios metais, kritikos straips
nius apie rašytojo kūrybą, čia 
eksponuojamas, 1913 m. rašy
tas V. 1. Lenino laiškas M. 
Gorkiui, kuriame analizuoja
mas M. Gorkio straipsnis apie
F. M. Dostojevskį. Biografine 
medžiaga pasakoja apie rašy
tojo dalyvavimą Petraševskio 
ratelio veikloje. Lankytojus 
sudomina F. M. Dostojevskio 
a m ž i n i n k ų m emu a r a i.

Įdomus eksponatas —• įžy
miojo rašytojo laiškas vienam 
jo korespondentui V. Koča- 
novskiui (1880 m.), šis laiš
kas priklauso Mokslines bib
liotekos rankraščių skyriui. 
Atskiras stendas skirtas, F. M. 
Dostojevskio ryšiams su N. A. 
Nekrasovu, A. N. Ostrovskiu, 
L S. Turgenevu, M. E. Salty
kova - ščodrinu. ir kitais rašy
tojais.

Parodoje eksponuojami F. 
M. Dostojevskio kūrinių verti
mai i lenkų, vokiečių ir kitas 
kalbas. Lietuvių, kalba ekspo
nuojami rašytojo kūriniai — 
“Nusikaltimas ir bausmė”, 
“Idiotas”, “Baltosios naktys” 
ir k t.

A. Klimašauskaite

j Įžymiajam Lietuvos 
revoliucionieriui paminėti

KAUNAS, H. 29 d. Miesto 
| darbo žmonės iškilmingai pa- 
I minėjo Karolio Požėlos gimi- 
1 mo 60-ąsias metines. Visas šio 
1 drąsaus revoliucionieriaus gy- 
| venimas buvo skirtas kovai už 
• Lietuvos darbo žmonių laimę.

Daugelis šlovingų Karolio 
Požėlos biografijos puslapių 

j yra susiję su Kaunu.
Šiandien Karinio - istorinio

muziejaus skvere', kur yra 
palaidoti Lietuvos fašistinės 
vyriausybės 1926 metais su
šaudyto Karolio Požėlos pa
laikai, įvyko gausus mitingas. 
Mitingą atidarė partijos'Kau
no miesto komiteto sekreto
rius Pranas Aksamitas. Jis pa
sakė :

—xMes susirinkome čia pa
gerbti ištikimo Lietuvos liau
dies sūnaus Karolio Požėlos 
atminimo, kuris visą savo gy
venimą paskyrė gražesnei Lie
tuvos ateičiai. Jis giliai tikėjo, 
kad liaudis nugalės, šiandien 
jo svajonė išsipildė. Nebegali-

Tačiau ir kirčiai ne visi vienodai 
tariami. Pav.: rytas aušta, sriuba 
aušta. Bet čia jau turime reikalą 
su Mikui gal dar negirdėtu daly
ku—priegaidėmis, tai į' jas nė ne
sigilinsime.

Dėl raidės 1 kaitaliojimosi
Savo .priešpaskutiniame rašinyje 

Mikas aiškino, kur raidė 1 tariamą 
minkštai — jei prie jos yra “su
minkštinimo ženklas i.” Nekantrus 
gi jam įrodė, kad L minkštai ta
riasi ir tūluose kituose žodžiuose, 
kur ją suminkština ne i, o kiti bal
siai.
x Dabar gi Mikas su raide I -atsi
muša kakta į sieną ir nežino, kaip 
išaiškinti, 1 suminkštėjimą žodžiuo
se kalkės, valgis, valdžia, palie
ka šį galvosūkį išaiškinti kalbos 
“žinovams,“ ir klausia, kaip Ne
kantrus ištaria I žodžiuose valgo 
ir vaMo.

Gerai. Dėl to nereikės kreiptis 
nei į. Vilnių nei į Kauną. Čia pat 
Mikas be lėšų gauna šią lekcijukę:

Prieš balsius c, ė, ę, i, į, ir y 
rrųnkštai tariasi .ne tik priebalsis I, 
O ir visi kili priebalsiai.

Visi priebalsiai, taigi ir I, prieš 
balsius a, ą. o, u, ū, ir ų tariami 
kietai.

Taigi: prieš visus balsius e, e, ę, i, 
į ir y ir prieš visus..šių balsių su
minkštintus priebalsius priebalsis I 
tariamas minkštai; o prieš a, ą, o, 
u, ū ir ų. vienas ar su kitais prie
balsiais. priebalsis I tariamas kie
tai.

Užteks!

Kitomis temomis d. Mikas De
troit ietis parašo, rodos, gana gerų 
straipsnių, ir redakcija juos noriai 
talpina. Rašo jis irgi daug ge
riau negu daugelis kitų korespon- 
dentų-bendradarbių. (Paskutinis jo 
rašinys, jam reikalaujant, netaisy
tas.) Bet kalbos-rašybos TAISYK
LIŲ dėstymas jam yra svetimas da
lykas. NEKANTRUS

Lietuvos
ma atpažinti mūsų respubli
kos — socialistines Tarybų 
Lietuvos. Kauno darbo žmo
nės, kaip ir visa lietuvių tau
ta, susitelkę apie Komunistų 
partiją, nenuilstamai dirba, 
vykdydami didingus šeštojo 
penkmečio uždavinius.

žodį gauna vienas seniausių 
K. Požėlos vardo spaustuvės 
darbuotojų, rinkyklos cecho 

v viršininkas Antanas Rutkaus- 
k as.

—Karolio Požėlos veikla,—• 
kalba jis,—yra gerai žinoma 
Lietuvos proletariatui, ypač 
Kauno poligrafininkams. Daug 
jėgų jis atidavė pogrindinėms 
spaustuvėms organizuoti Lie
tuvoje. Mūsų spaustuvė yra 
pavadinta ištikimojo Lietuvos 
liaudies sūnaus vardu. Visas 
mūsų kolektyvas pasiaukoja
mai dirba, vykdydamas jam 
iškeltus uždaviniui.

Po to kalba K. Požėlos var
do konditerijos fabriko parti
nės organizacijos sekretorius 
Steponas Zagorskis.

Iškilmingoje tyloje miesto 
visuomeninių organizacijų bei 
pramonės įmonių atstovai su
deda vainikus ant K. Požėlos 
kapo. Partijos Kauno miesto 
komiteto sekretorius Eugenija 
Kasnauskaitė ir miesto Tary
bos vykdomojo komiteto pir
mininkas Juozas Piligrimas 
padeda ant kapo vainiką. Vai
nikai uždedami taip pat nuo 
darbo žmonių kolektyvų.

ELTA

Clevelando Žinios
Iš C. L. M. Klubo

Kovo 15 įvykęs susirinki
mas buvo gražus.

Skaityti laiškai nuo d. J. 
Karsono iš Lowell, Mass., su 
padėka už pagalbą jo sunkia
me gyvenime, ir nuo draugės 
F. Panzer su padėka už ap
lankymą ligoje. Labai gražūs 
laiškai.

Paaukota $15 Vilnies baza- 
rui.

Nutarta rengti pikniką lie
pos 22 d., pas d. Rubus.

Moterų Dienos minėjimo 
komisija raportavo, jog la
bai mažai teturėjo įeigų, nes 
publika buyo neskaitlinga.
Klubo pirmininkė d. A. Pal- 
ton neatvykusius papeikė. Sa
ko : komisija priruošė vaka
rienę ir laukė svečių, o svečiai 
ir viešnios neatvyko. Ypač to
kios svarbos parengime turė
jo būti daugiau.

Išrinktos 4 komisijos atlan
kyti sergančias nares, drauges 
M. Martin, M. Geibienę, O 
Bumbulis, d. Kiverienę. Nau
jų ligonių nesirado.

t Užbaigus darbotvarkį, tu
rėjome; vaišes, kaip visados, 
d.d. A. Mack ir A. Stankus 
pavaišino nares skaniu pyra
gu.

Sekantis, mūsų klubo susi
rinkimas įvyks balandžio 19 
d., žinomoj vietoj. Taigi, mie- 

,los draugės, malonėkite visos 
dalyvauti, stengkitės if nau
jų narių atsikviesti.

o—
Teko matyti-girdėti ir džiu

gu minėti, kad pavasariui atė
jus mūsų ligoniai gražiai 
sveiksta, išskiriant d.d. Gei
bius, Marijoną Brazis ir Pet
rą Rodgers. Petras daug svei
kesnis, jau1 užaugo 8 svarus. 
Skaniai valgo ir laukia šiltos 
saulutės, kad galėtų išeiti į 
kiemą. Pakol kas dar visi lo
voje.

Teko matyti Stanislovą Sei- 
moną, kuris labai daug nu
kentėjo nuo įvykusios nelai
mes. Ranka dar ir dabar at
rodo nesveika, bet jau po bis- 
kutį dirba, kad ir su viena 
ran ka.

Visiems ligoniams linkime 
greitai pasveikti.

— o—,
Draugė A. Skleris sugrįžo 

iš 4 savaičių atostogos Flori
doje sveika ir linksma. Ji par
vežė nemalonią žinią . apie 
Jurgį Danį. Jį ištiko nelaimė 
su elektros pinklu, nuėmė ke
lio viršūnę, bet jau laimingai 
gyja.

J. Daniui linkime greitai 
su sveikti.

Mirė Juozas Pabalis (kovo 
21 d.), sulaukęs 62 m. Pikto
ji liga jį kankino apie dvejus 
ir pusę metų. ,

Liko liūdesyje žmona Hele
na, dvi dukterys, žentai, anū
kai ir kiti giminės, daug drau
gų ir pažįstamų.

Velionis buvo senas Vilnies 
skaitytojas, taipgi narys LLD 
ir LDS. Su visais maloniai su
gyveno, tad ir paskutiniame 
jam patarnavime turėjo gra
žų būrelį draugų.

Ilsėkis lengvai, Juozeli! O 
likusiai šeimai gili užuojauta.

A. R.

Draugas Juozas Pabalis 
gražiai palaidotas

Pabalių šeima visuomet bu
vo draugiški ir todėl Juozui 
įnirus daug atsilankė į šerme
nis, sunešė daug gėlių vainikų 
prie jo karsto. Ona Kazilionis 
pasakė gražią prakalbėlę ir 
su 42-m automobiliais palydė
jo į Lake View kapinyną am
žinam poilsiui. Draugas Juo
zas Pabalis buvo gimęs Lietu
voje, Pagirių kaime, Raguvos 
parapijoje. Į Ameriką atva
žiavo 1912 metais ir apsigy
veno Scranton, Pa., kur jis 
dirbo kietosios anglies kasyk
lose. 1916 metais atvažiavo į 
Clevelandą. Neužilgo susipa

$15.000
VASARINIS FONDAS
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LAISVE TURI EITI DIENRAŠČIU!
Tarė Laisvės Bendrovės Suvažiavimas

Suvažiavimas nutarė sukelti $15,000 fondą dienraščio išlaikymui. Fondo 
sukėlimui vajus prasideda su 15-ta diena balandžio menesio ir tęsis iki 
15-tos dienos liepos menesio šių metų.Tuojau stokime j darbą visi!

Fondo Sukėlimui Būdai Yni:
• Rūpintis gavimu Laisvei naujų skaitytojų ir darbuo

tis atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų.

Q Ruošti pramogas dienraščio paramai visose kolonijose, 
kur tik yra laisves skaitytojų.

• Rinkti aukas fondo sukėlimui parengimuose ir visose 
sueigose, kur tik susieinama su žmonėmis.

• Darbuotis verbavimu Laisvės Prietelių, kurie užsimo
kėdami po $25 Į frietus garantuoja dienraščio išėjimą.

Žodis Del Suvažiavimo Tarimų Įvykinimo
Pačių Laisvės patrijotų sąžiniai paliekame išsprendimą stambesnių aukų 
suteikimą dienraščiui. Kas metai atsiranda apšvietus brangintojų, kurie 
ištiesia pagalbos ranką su $50 ir su. $100. Tai yra prakilnus dalykas. Su 
viltimi lauksime tokios malonės ir šiuom atveju. Tvirtai pasitikime,' 
kad nusivilti neteks, nes tikrai žinome, kad Laisvė turi puikių patrijotų, 
kurie jos sunkumus moka taip gražiai suprasti ir atjausti kaip patys savo 
širdies pulsą.
Prašome visų Laisvės platintojų, organizacijų veikėjų ir visų dienraščio 
skaitytojų ko-operacijos šiame labai svarbiame darbe. Kas tik kuom iš
galėdami prisidėkime prie fondo sukėlimo. Stokime į darbą iš pat pradžios 
vajaus ir darbuokimės, kad fondą sukelti paskirtu laiku, kad suvažiavimo 
tarimai būtų Įvykinti. I

Laisvės Adminish^acija 

7^ ' ' y.

žino su Olise Plieskyto ir 19- 
17 metais apsivedė.

Išauklėjo 2 dukras, Birutę 
ir Danutę. Per 8 metus juodu 
laikė restaurantą ir paskiau 
Juozas išdirbo per 19 metų 
Press Drill už mašinistą. Juo
du prigulėjo prie Mirtos cho
ro, kuriame jiedu dainavo ir 
vaidino. Taipgi prigulėjo LLD 
190 kuopoj ir prie 55 kuopos, 
ir buvo Vilnies skaitytojai ir 
rėmėjai. Per daugiau’ dvejus 
metus Juozas išsirgo raume
nų gedimu, daktarams dar 
nežinoma liga ir jiems nepa
vyko jį pagydyti. Vgįionio 
mirtis palietė skaudžiai jo 
žmoną Olisę, dukras: Danutę 
Janalovich, Birutę Hodako- 
vich, du anūkus, žentus ir ki
tus artimuosius. Visiems tei
kiu savo giliausią užuojautą, o 
Juozui amžinos atminties.

Vienas iš Draugų

Haverhill, Mass.
Kovo 5 d., 572 Washington 

St., mirė Vincas C. Kancevi- 
čius, 66 metų amžiaus. Ame
rikoje išgyveno 42 metus. Iš 
Lietuvos paėjo Kupyškių kai
mo, Suvalkų gub.

Buvo laisvų pažiūrų. Skaitė 
Laisvę ir Vilnį. Prigulėjo prie 

ALDLD 85 kuopos darbavosi 
dėl darbininkiškų reikalų ir 
aukojo sulyg savo išgalės.

Apie porą metų gyveno New 
Yorke, o šiaip visą laiką gy
veno ir dirbo kurpių dirbtuvė
se Haverhillyje. Ilgą laiką ne- 
sveikavo, pagaliau1 išėjo ant 
senatvės pensijos, vienok ne
ilgai jam teko pagyvent.

Buvo nevedęs, paliko liūde
syje savo brolį Aleksandrą su 
jojo šeimyna, šiame mieste. 
Brolis šiuoln tarpu serga ir 
guli Hale ligoninėje. Taipgi 
paliko seserį, gyvenančią Pen- 
sylvanijos valstijoj.

Tapo palaidotas 8 d. kovo, 
St. Patricks kapinėse. Ant 
Vinco kapo kunigas Antanas 
P. Baltrušiūnas pasimeldė, 
nors Vincas gyvas būdamas 
poterių nekalbėdavo.

Laidotuvių apeigas atliko 
graborius S. D’Amico, 7 Bart
lett St., išvežė Vincą iš savo 
koplyčios į kapus be bažny
čios apeigų. Laidotuvių apei
gomis rūpinosi Vinco brolis ir 
brolienė.

Vinco pritarėjai vardan 
ALDLD 85 kuopos suaukojo 
ir nupirko gražių gėlių vaini
ką, o likusius 3 dolerius pa
skyrė dėl dienraščio Laisvės.

Lai būna tau, Vincai, leng
va juoda Amerikos žemelė!

Tavo Buvęs Draugas

<’•
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Nesitikėtumas-siurprizas
Balandžio 6 d., kaip ir kiek

vieną dieną, atidirbus dienos 
valandas dirbtuvėje, tik pir
mą syk šį pavasarį mus pasiti
ko taip šiltas, saulėtas oras. 
Priprastai pasivakarieniavus, 
po 6 vai. vakare, TV tėmiju 
naujieną sakytojus. Maniškė 
sako: vot, taip šilta kamba
riuose, einui šviežio oro pa
gauti. ' Už kelią minutą su
skambina frontinią durą 
skambutis. Atidarau duris: 
nugi pilnas koridorius žmo
nių. Visi sušunka: “happy 
birthday to you”! Ir įneša di
delį tortą su degančiom žva
kutėmis. Tiesa mano gimta
dienio sukaktis, 65 metai.

Iš pradžią nežinojau nei ką 
sakyti tiem sveteliam. O čia 
darbiniais pasirėdęs, barzda 
apžėlęs, tikra staigmena man 
buvo.

Tai buvo žmonos Julijanos 
suplanuotas triksas. Ir tie sveu 
teliai suvyko visi paskirtoje 
minutėje iš toli ir arti: sūnus 
Edwardas, marti Helen ir ją 
dukriutė I^aura iš Arlington, 
Mass.; Antanas ir Clemintina 
Jankai iš Dorchester, Mass. 
Vietiniai: Julijanos duktė
Evevilyn, žentas William ir jų 
Sūnus Richard Chesnut ir 
John ir Marcelia Green. Tai 
nevien kad siurpriziškai ap
lankė, bet ir gražiu ir vertin
gą dovaną jubiliatui suteikė.

Todėl tariu daug, daug 
ačiū, ilgai pasiliks mano at
mintyje ši staigmena ir jūsų 
dovanos. Tuo džiaugsmu pasi
dalindamas aš pasiunčiu Lais
vei piniginę dovanėlę.

Tą vakarą turėjom šiltą ir 
ganėtinai užkandžiu ir gėri
mų, viskas slaptingai prireng
ta, ko nesitikėjau ir nepaste
bėjau.

D. G. Jusius

Įvairūs atsitikimai
Varnos ir automobilis

Jop Albąnese piSkiaiiso prie 
tąm tikro klubo, kuris vadi
nasi “Crow Hunting Cląb”— 
Vąrnos medžiojimo klubas. 
Bbt klubo nariai medžioja no 
varnas, ’o didesnius gyvius. 
Varnos tik klubo simbolis ir 
net toks mylimas, kad per 
klubo mitingus dvi gyvos var
nos atvežtos ir laikomos prie 
pirmininko stalo.

Aną dieną Joe Albanese ve
žėsi dvi varnas, Ole ir Olean
der, kuriuos pasiėmė iš vienos 
pet-šapos, link mitingo. Man- 
hattane buvo tvanku, tad Joe, 
pamiršęs savo bendrakelei
vius, atsidarė langą. Nespėjo 
jis tai padaryti, kaip Ole iš
skrido. Joe sutabdė automo
bilį, bet tuo tarpu Oleander 
atsitūpė aht Automobilio rage
lio ir auto pradėjo triūbyti.

Kur buvo kur nebuvo, atsi
rado policininkas, kuris įsakė 
sekamą:

Joe turi prisistatyti teisman 
už parkinimą ir už triūbyji- 
mą; jis negali sumesti kaltę 
ant varnos.

Ole tuo . tarpu nesimato. 
Nors Joe Albanese žada $100 
asmeniui, kuris tą varną jam 
pristatys, visi stebisi: kaip 
atskirti ją nuo tų, kurios 
skraidžioja Central Parke ?
Suknelė grabe

Į International Airport at
skrido itališkas orlaivis, kuris, 
tarp kitko, su savimi vežėsi 
pailgą dėžę, visai panašią į 
grabą, padarytą iš lengvo alu- 
minumo. O tame grabe radosi 
ne kas kita, kaip vedybinė 
suknia, paskirta Trumano du
krai Margaretai. Suknia pa
siūta Venecijoje ir kainuoja 
kelius tūkstančius dolerių. 
Persiuntimas oru dar kokį 
šimtą, aluminumo dėžė—dar 
kokius kelis šimtus.. ..

Didžiausias priešas žmoni
jos progresui stovi ant kelio, 
pačių žmonių tinginystė...

4 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirtad. Bal. (April) 12, 1956

MIRUS

VINCUI PAUKŠČIUI
Reiškiam-? jam pagarbą kaipo visuomeninin

kui ir reiškiame užuojautą jo žmonai Anastazi
jai ir kitiems jo artimiems, n

R, ir A. Rainia-i
Jonas Valentis ■
T. ir V. Lisajai
Eva Mizarienė

Brooklyn, N. Y

Darbininku Gegužinei minėti 
Union Square jau gautas

Pirmu kartu per eilę pas
kiausiu metų laikinasis tą me
tą gegužinei rengti komitetas 
atėjo į konferenciją su užti
krintu leidimu.

Dalyviai tuo pat momentu 
suprato, jog tai dar vienas po
žymis giedresnių, naujesnią 
laikų. Pranešėjo žodį pertrau
kė'džiugi, stipri ovacija. Kita 
smarki ovacija nuaidėjo per
skaičius didžiosios Kinijos ir 
Puerto Rico unijų mums pa
sveikinimą.

Konferencijoje, įvykusioje 
bal. 9-os vakarą, New Yorke, 
dalyvavo daugelio unijų eili
nių grupių, taipgi liaudies at
stovai iš kaimynijų. Atvyko ei
lės tautinių grupių delegatai, 
tarpe tų ir lietuvių.

Raportai iš grupių rodo, 
kad demonstracija bus didelė 
ir spalvinga. Patsai komitetas, 
kiek ištekliai ii- mažos darbo 
spėkos leis, darbuosis apie

Transporto darbininkai daro 
spaudimą ant gub. Harrimano

Transporto darbininkų unija 
peticijomis, telegramomis ir 
kitokiais būdais daro spaudi
mą ant gubernatoriaus Harri
mano, kad jis pasirašytų tris 
kilius, kurie jau senokai guli 
ant jo stalo. Tie biliai liečia 
transporto darbininkų gerbū
vį.

Vienas bilius yra, kad į 
pensiją išėjusiems darbinin
kams būtų leidžiama uždirbti 
(Įskaitant pensiją) iki $4,000 
į metus. Daugelis pensijuotų 
darbininkų turi didelius sun
kumus, bandydami pragyven
ti tik iš pensijų, ypatingai, 
jeigu jie neturi savo namų.

Kitas bilius yra, kad New 
Yorko transporto darbininkai 
galėtų gauti fedaralinio sočia-

Pašalinti jūrininkai 
atsikreipia į teismą

Septyni jūrininkai, kurie 
per Pakraščio sargybos “skry
ningus” tapo pašalinti iš dar
bo, kreipiasi į teismą. Du žy
mūs civilinių teisių advokatai, 
Leonard B. Boudin ir V. Rabi- 
howich' ’ juos atstovaus teis
me.
I Kaip yra žinoma, Coast 
Guard karininkai turi teisę 
tyrinėti civilinių jūrininkų po
litinį patikimumą, kadangi 

.prekybinis lajvynas tuo atžvil
giu randasi po Coast Guard 
jurisdikcija. Daugeliu atvejų 
karininkai panaudojo tą savo 
teisę prieš pažangius unijis- 
tus, dažnai kaip tik prieš 
tuos, kurie veikliausi unijose.

Tuos jūrininkus’užstoja ir 
Civilinių laisvių sąjunga, kuri 
teigia, kad kariniai “skrynin
gai” virš civilių yra konstitu
cijos laužymas.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams. 

Gegužinę informuoti visuome
nę. Dės skelbimus spaudon ir 
tikisi gauti radio laiką (jeigu 
tik tam suteiksime finansinės 
paramos), čia pat sudėta ne
didelė, suma darbo pradžiai ir 
duota gražių pažadų.

Tautinės grupės taipgi pri
sidėjo ir kožna stengsis gauti 
daugiau’ paramos tarp savo 
tautiečių. Ta parama, kas 
jos gali ir nori suteikti, reika
linga jau dabar.

Priedams prie paramos ben
drajam komiteto darbui, kai 
kurios tautinės, unijinės, taip
gi kaimynijų grupės leis ir 
savo atskirus lapelius. Jos 
taip pat darysis plakatus su 
savo specialiais šūkiais.

Šiemet Gegužės Pirmoji bus 
minima balandžio 30-os prie
vakarį, tuojaui po darbo. Lei
dimas susirinkti aikštėje yra 
duotas nuo 3 iki 8 vai.

Liet. G. Atstovas

linio saugumo privilegijas. Jie 
dabar to negauna, nes miesto 
transporto linijos New Yorke 
papuola po “civiline tarnyba”.

Kitas bilius yra nušvelninti 
autobusų darbininkų aksiden- 
tų taisykles. Dabar taip yra, 
kad vairuotojas, kuris per 18 
mėnesių turi daugiau kaip 
tris aksidentus, paleidžiamas 
iš darbo. Unija pageidauja, 
kad būtų nuodugniau tyrinė
jama, kokie aksidentai buvo, 
ir tik tada nutarti.

Praeitą savaitę, kuomet 
TWU prezidentas Quill ir jo 
asistentai aplankė kelius di
džius miesto autobusų gara
žus, darbininkai jį nušvilpė., 
Jie sakė, kad Quill juos išduo- i 
da, nekovoja už jų reikalus, 
kaip kovodavo praeityje.

8,000 gaisrininkų dalyvavo
C

savo žuvusių draugų gerbime'
Apie 8,000 galsrininkų-ug- Į 

niagesių dalyvavo savo žuvu
sių draugei pagerbime. Jie su
sirinko į katalikišką St. Patri
ko katedrą, o paskui lydėjo 
penkius grabus 5th Avė. gat
ve link 42-os gatvės-išs iri k ia^ 
vę gretose, orkestrui griežiant 
liūdesio maršus.

Taip jie palydėjo penkis 
ugniagesius, kurie užsimušė 
gesinant gaisrą Bronxei aną 
savaitę. Tie penki buvo kata
likai. šeštas, protestantas, bu
vo palaidotas ir pagerbtas at
skirai.

Laidotuvėse taipgi dalyva
vo daug miesto pareigūnų, po
licijos eilinių narių, organiza
cijų atstovai ir kt.

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

MIRĖ
Kovo 7-ą mirė Kulikauskie

nė, Juozo Rusecko sesuo, gy
venusi Fountain Ave., East 
New Yorke. Pašarvota pas 
Šulinską.

APIE LAIDOTUVES

Pastaba rasėj ams apie lai
dotuves krematorijoj. Aš ma
nau, užtenka pasakyt: palai
dojo krematorijoje. Kam dar 
pridėti: “sudegino į pelenus, į 
dūmus”. Toks pasakymas yra 
šiurpus, sudaro dar didesnį 
skausmą likusiai šeimynai ir 
giminėms. T. L.

Billy jau New Yorke

Keliavęs ir pamoksi ja vęs In
dijoje1 ii* Indonezijoje1, Japoni
joje ir Filipinuose, jau nekal
bant apie Europos kraštus, 
evangelistas Billy Graham da
bar atvyko, kad išgelbėti mū
sų nuodėmingojo New Yorko 
sielą.

Bent taip Billy pasakė 817-

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivčluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng
iate Laisves naudai.

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

Koncertas ir
Vaidinimas

Pradėjimui Vajaus Sukelti SI 5,000
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba ’

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110^06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,

Artistas Jonas Valentis Mildred Stensler Augustinas lešmonta
Dalyvaus, Programoje Aido Choro Mokytoja Solistas-Baritonas

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

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius
# sfc #

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 vardai vaidinime dalyvaujančių asmenų pa
sako, jog vaidinimas bus puikiai atliktas.

šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

ai protestantiškų pastorių, su 
kuriais aną dieną valgė gar
džius pusryčius Waldorf - As
toria viešbutyje.

Pavalgęs gerą porciją spir- 
i ginto bakono, dešrelių, kiauši
nių, apelsino sunkos ir tosto, 
Billy paskelbė, kad gegužės 
15 jis pradės “Kruciadą už 
Kristų” šiame mieste. Jis pra
šė protestantiškų dvasininkų, 

i nepaisant sektų skirtumo, jam 
! padėti. Susirinkę dvasiškiai, 
Į irgi geroje nuotaikoje po Cra- 
Ihamo vaišių, jam tai pažadė- 
I jo. .. .

Medaus Pagelha Šalčiuose

Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slėgti 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

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

NEW YORK
HELP WANTED MALE

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

DRANK VENT SERVICE MG R. 
CRAME-CHEVROLET 

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

(66-72

TOOL AND DIE MAKER

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

Tel. EV. 7-8241
(65-71)

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

(65-71)

REAL ESTATE

Centereach, L. L Naujas. 4 di
deli kambariai; 75x100. Viskas 
aptverta. Didelis patio, garadžius; 
viskas gerai ištaisyta. Patogu į 
krautuves. Neša $53.00 j mėnesj 
ED. 4-5444. Ed. 3-04.36.

(68-70)

Teatruose
Šis filmas apsako Adolfo 

Hitlerio gyvenimo paskutines 
dešimtį dienų. Tai yra šiurpus 
priminimas fašizmo jo aršiau
siame stovyje. Tikriausia pri- 
skaitomas prieškariniams fil
mams. Jis gavo aukščiausią 
pažymį Edinburgho Filmų 
festivalyje 1955 metais.

G a mi nta s Cosmopofilm 
(Viennojc), G. W. Pabsto di
rekcija. Vyriausiose rolėse Al
bin Skoda ir Oskar Werner. 
Rodomas World Teatre prie 
49th St. ir Broadway, New 
Yorke.

A.

Organizacijų taryba reika
laus iš miesto, kad ispaniškai 
kalbančių* miesto dalyse prie 
balsavimo registravimosi ras
tųsi ispaniškai moką raštinin
kai.

PRANEŠIMAI
DĖMESIO!

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

(68-70)

ELIZABETH, N. J.

šeštadienj, balandžio (April) 14 
d., įvyks LDS vakarienė, 408 Court 
St., Eliabethporte.

Prasidės punktuališkai 7 v. vak.
Gaspadinės pagamins gerą ir 

skanią vakarienę.
Visi kviečiami dalyvauti. Ku

rie nebūsite, paskiau gailėsitės.
Komisija (71-72)

.----------------------------------!

TONY’S :i
UP-TO-DATE

i BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8

[ Savininkas

306 UNION AVENUE ' 
BROOKLYN, N. Y.

Gsral Patyręs Barberis

• t B»♦♦♦♦•IM •

1MATTHEW A.H
BUYUS ii

! ; (BUYAUSKAS) ! ‘

:; laidotuvių ::
L DIREKTORIUS U

i i 426 Lafayette St- ■ •
Newark 5, N. J. U

<; “ MArket 2-5172




