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METAI 47-ti

KRISLAI
Mūsų “Explorer”.
Sveikinimai iš širdies.
Gerai daro.
Trys basliai, ir 

visi geri!
Nauja respublika.

Kaso A. Bimba

Mes seniai sakėme: mes 
pasitikime mūsą mokslinin
kais. Jeigu tarybinis moks
las pasiuntė erclvėn net du 
sputnik lis, anksčiau ar vėliau 

4 amerikinis mokslas padarys 
tvi pati. Dabar jau padarė, 
nors, tiesa, palyginti, labai 
mažu mastu.

Mūsų paleistas erdvėn “Ex
plorer” prieš tarybinį Antrąjį 
sputniką, tai zuikis prieš slo
piu ’ Bet, .svarbu, kad princi
pas jau suprantamas. Neten
ka abejoti, jog ši Eksplorerį 
seks kiti, daug didesni ir pra
šmatnesni.

Nuoširdžiai mes sveikino
me tarybinius mokslininkus, 
'lokiu pat nuoširdumu sveiki
name amerikinius moksliniu-j 
k.us. Visi šie ju laimėjimai, su į 
laiku, pasitarnaus visai žino-i 
nijai.

Daugelis dabar klausia: Ar Į 
amerikiniai mokslininkai tuos 
mokslo principus patys susira
do, ar “pasivogė“ nuo tarybi
nių mokslininkų;?

Tai rimtas klausimas.
Rimtas todėl, kad jis turi 

saVo labai baisią istoriją. Kai 
^anais metais tapo sužinota, 

kad j tarybiniai mokslininkai 
gali pagaminti atominę bom
bą, per visą mūsų kraštą bu
vo šaukiama: jie pasivogė iš 
musų !

Pasivogė, girdi, per “šni
pus“ Julių ir Ethelę Rosen- 
bergus. Ir tik už tai šitie du 
jauni tėvai buvo sudeginti 
elektros kėdėje!

Mes tada sakėme, 'jog tai 
beprotiškas išmislas.

Mes dabar sakome, kad 
amerikiniai mokslininkai ne
pasivogė eksplorerį iš tarybi
nių mokslininkų, bet patys jį 
pasidarė!

Dažnai aš pagalvoju: Kaip 
dabar jaučiasi tie, kurie Ro- 
senbergus nužudė ?!

Geras pranešimas iš Mask
vos: Tarybų Sąjungoje pra- 

1 dėtas vajus prieš rūkymą ir 
svaigalų vartojimą.

Gėrimas ii- rūkymas naiki
na sveikatą. Tai jau seniai 
įrodyta. Na, o socializmui rei
kia sveikų žmonių.

Pamatysite, kova bus ilga 
ir sunki.

Vietinis pranciškonų Dar
bininkas (sausio 31 d.) pa
skelbė tris baslius, kuriais, 
girdi, dabar bolševizmas plie
kia mus visus, visą žmoniją.

Pirmas baslys — Koegzis
tencija, taikus tautų ir valsty
bių sugyvenamas.

Antras baslys — neutralu, 
mas, raginimas tautų ir vals
tybių nesidėti į militarinius 
blokus, siūlymas esamuosius 
militarinius - karinius blokus 
likviduoti.

Trečias baslys — sputnikai, 
mokslo laimėjimai erdvės už
kariavime, praplėtimas žmo
gaus žinojimo, palaidoj imas 
dangtis už debesų!

Tai bent basliai!
Kai tokiais basliais apsi

ginklavęs bolševizmas mus

Amerikiečiui turtas
Venesueloj saugus

kad bus galima gamybą 
pakelti į po 600,000 bačkų 
į dieną virš dabartinės ga- 

l mybos.
Aliejaus šalt’niai dau- 

įgiausia priklauso Creole 
į Petroleum Corp., kuri yra 
I dalimi Standard Oil Co. of 
New Jersey. Vien ši ame
rikinė kompanija gauna 
40 procentų bendorosios 
šalies aliejaus gamybos.

Geležies rūdos ir metalo 
gamyba yra Amerikos fir
mų rankose, būtent United 
States Steel Corp, ir Beth
lehem Steel Corp.

Washingtonas. — Ameri
kos kapitalas, Įdėtas Vene- 
i zueloje, yra saugus, kaip 
jis ten praneša mūsų am
basadorius. Viso toje šaly
je į industrija užs’enio ka
pitalistai turi įdėję $5,000,- 
000,000 — vyriausiai i alie
jaus ir geležies gamybą.

Amerikos kapitalistų į- 
dėliai sudaro 65 procentus, 
užs’enio idėliu. Pereitais 
metais Venezueloje Į die
ną buvo pagaminta 2,800,- 
000 bačkų aliejaus (kiek
viena bačka 42 galionai).
Bet amerikiečiai mano,

'Washingtone didelis 
susidomėjimas erdve
Washingtonas. — Sosti

nėje paskleista visdkių 
gandų apie Amerikai “ka
ro pavojų iš erdvių”. Dau
giausiai tame pasidarbavo

j pasitraukęs generolas Ga
vin ir didelio apsiginklavi
mo šalininkai. Nors rimti 
politikai nemato to pavo
jaus, nes jie supranta, kad 
Tarybų Sąjunga nedarys 
puolimo, ■ bet sąjūdis, di
delis. Prezidentas šaukia 
republikonų ir demokratų 
vadus į konferenciją. Įsa
kė raketų viršininkui Dr. 
Killian studijuoti reikalą.

“Vanguardas” sudegė
Cape Canaveral, Fla. — 

Trečiadienį anksti rytą ka- 
antru kartu bandė į erd
ves paleisti satelitą “Van
guard”. Jis pakilo pradžio
je neblogai, bet vėliau ore 
raketa užsidegė ir “Van
guard” susprogo į kaval- 
kus.

1957 m. gruodžio 6 dieną, 
tai yra, du mėnesiai atgal, 
laivyno specialistai bandė 
“Vanguardą” iššauti į erd
vas. Tada jis nukrito į van
denį prie jūrų kranto.

Washingtonas. — Vasa
rio 25 d. prezidentas Eisen- 
howeris ir buvęs prez. Tru- 
manas viename bankete 
kalbės anie pagalbą Ame
rikos talkininkams.

Havana, Kuba. — Prezi
dentas F. Batista patvar
kė, kad spaudos cenzūra 
būtų pabaigta.

pliekia, negalima stebėtis, jei
gu pranciškonų laikraščio re
daktoriai nebegali surasti jo
kio pakajaus. Skaitai jų raš
tus ir pagalvoji: jie yra per
sigandę žmonės!

i x ...Egipto ir Sirijos susivieni
jimas į vieną respubliką gali 
būti pradžia viso arabiškojo 
pasaulio susivienijimui į vie
ną valstybę. Gali gimti dar 
vienas milžinas.

Tautų ir žmonių apsivieni- 
jimas yra geras dalykas, yra 
progresyvus dalykas, jeigu jis 
nėra nukreiptas prieš kitas 
tautas, prieš kitus žmones.

Senatas jau užgyre 
$1,000,098,000 karui
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Senatas vien
balsiai užgyrė pridėti prie 
dabartinių karinių išlaidų 
dar $1,400,000,000. Sostinėje 
sukelta toks ūpas, kad bet 
koks pasiūlymas “apsigy
nimo reikalams” neturi jo
kio pasipriešinimo. Demo
kratai vis kritikavo Eisen- 
howerio valdžią, kad ji 
“per mažai rūpinasi apsigy
nimo reikalais”.

Japonų teisinas nuteisė 
amerikietį lakūną

Tokio. — Japonų teismas 
pasiuntė trims metams į 
kalėjimą Amerikos lakūną 
B. Owyanga, iš Sacramento, 
Calif. Amerikietis peiliu 
subadė japoną, kuris nuo 
žaizdų netrukus mirė. A- 
meriketis teisinosi, kad jie
du susipyko ir susimušė, 
tai jis ir “gynėsi” peiliu. 

| Japonijoje dar liaudis nepa- 
i miršo Wm. Girard reikalo, 
kuris, kaip žinia, nušovė 
japonietę.

Jugoslavai kalti
Belgradas. — Jugoslavi

jos teismas surado kaltais 
profesorių Zajovič ir ki
tus, kurie buvo kaltinami 
suokalbyje nuversti dabar
tinę valdžią. Teisme pa
aiškėjo, kad Amerikos am
basadoje dirbę jugoslavai 
buvo nuo seniai dabartinės 
vyriausybės priešai. Seniau 
jie bendravo su D ra Mi- 
chailovičio grupe. Kaltina
mieji nuteisti nuo keturių 
iki aštuonių metų kalėji
mo.

Oslo, Norvegija. —Prem
jeras E. Gerhardsen, kal
bėdamas parlamente, pasi
sakė už reikalą konferenci
jos tarpe Sovietų ir Vaka
rų vadų.

Londonas. —Jemeno vals
tybėlė pareikalavo iš Angli
jos, kad ji pasiimtų savo 
atstovą . Taiz, kuris, sako, 
kišasi į šalies vidaus rei
kalus.

Tarybinis lėktuvas | 
“Tu-104” Amerikoje
Washingtonas. — Vieton 

buvusio Tarybų Sąjungos 
ambasadoriaus Zarubino 
jau atskrido jo pavaduoto
jas Michail Menšikovas. Jis 
atskrido tarybiniu keliau
ninkų reaktyvio (jet) vei-lyra įsivėlę į suktybes, 
kimo “Tu-104” lėktuvu. Be- i Inžinierių unija turi 270,- 
reitais metais tos rūšies!000 narių. Taipgi rengiasi 
lėktuvai atvežė į Ameriką! tyrinėti ir International 
tarybinę Jungt. Tautų de-|Jewerly Workers uniją, 
legaciją. Ikuri turi 20,000 narių.

MiIžiniški Kimios
liaudies atsiekimai

Pekinas. — Kinijos liau
dies kongresas tęsis dvi ar 
tris savaites. Jis daro atsie- 
kimų peržvalgą ir naujus 
planus ateičiai. Premjero 
pagelbininkas Po Yi-po 
raportavo, kad į šalies in
dustriją ir statybą 1957 m. 
įdėjo 17.3 procento turto 
daugiau, negu buvo plano 
nustatyta. 1958 metais bus 
įdėta $29,000,000,000, tai y- 
ra 14.6 procento daugiau, 
negu buvo įdėta 1957 m.

Grūdų suimta. 185,000,000 
tonų, kas viršija 2,500,000 
tonu 1956 metus. Šiemet 

1 bus siekiama pasigaminti 
196,000,000 tonų grūdų. 
Kvietė kovoti prieš berei
kalingą ekvojimą, saugoti 
mašinas, parodyti daugiau 
atsakomybės darbe. Dėka- 
vojo Tarybų Sąjungai už 
didelę pagalbą įvairiose sri-
tyse.

Australijai gerai, 
kad daugiau lietaus
Melbourne, Australija. — 

Du trečdaliai Australijos, 
apie 3,000,000 ketv. mylių, 
■neturėdavo pakankamai 
lietaus. Todėl ten dideli 
plotai yra dykuma, net me
džių mažai auga. Pasta
raisiais metais, tačiau, gam- 
•ta pasidarė duosni lietumi. 
Todėl jau apie 400,000,060 
akrų darosi tinkami augini
mui javų, daržovių ir kitų 
augmenų.

Prezidentas vėl serga
Washingtonas. — Balto

jo Namo žinių perdavimo 
sekr. James Hagerty pra
nešė spaudos atstovams, 
kad prezidentas Eisenhow
er.’s “biskį serga, turi nedi- 
lį šaltį”. Sako, kad tai nė
ra didelė liga, bet yra pa
lietus prezidento gerklę, 
jam daug sunkiau kalbėti.

Damaskas, Sirija. — Siri
jos vyriausybė sako, kad 
Izraelis prasimano, būk 
Sirijos kariai' šaudo per 
sieną.

Washingtonas. — Balan
džio mėnesį bus vėl ban
domos atominės ir hidro
geninės bombos Ramiaja
me vandenyne.

AFL-C10 jau tyrinėja i BliejaUS kompaniją 
Inžinierių uniją nolnsii flirtai!

Miami Beach’, Fla. — 
AFL-CIO vadai pradėjo 
tyrinėjimą International 
Union of Operating Engi
neers. Yra kaltinama, kad 
kai kurie unijos vadai

Kinijoje labai daug žino
mų gyvena susikimšę pa
mariuose. Todėl daroma vis
kas, kad daugiau gyvento
jų persikeltų į šiaur-vaka-1 
rinius plotus. Į metus laiko i 
jau persikėlė 3,000,000 stu
dentų ir partiečių. 1958 ir 
195,9 m. bus dedamos pas
tangos dar perkraustyti 
10,000,000 žmonių. Tatai at
liekama patiems žmonėms 
sutinkant. Dabar 100,000,- 
000 Kinijos žmonių gyvena 
miestuose, o 550,000,000 ant 
ūkiu. c

Kultūros ir apšvietos rei
kalais raportavo Liaudies 
Universiteto prezidentas 
Wu Yu-chang. Jis sakė, 
kad daug kas jau atsiek- ■ 
ta. Atžymėjo, kad perėji-Į 
mas prie lotynų raidyno | 
daug pagelbės, nes bus tik 
39 ženklai (garsai), vietoje 
dabartiniu 1,200. 

4. Z

Kanada vis daugiau 
prekiauja su Anglija
Ottawa, Kanada. — 1957 

metais per dešimt pirmųjų 
mėnesių Kanada pirko 
Anglijoje už $436,024,000 
prekių. Per tą patį laiką iš 
Jungt. Valstijų pirko už 
$3,422,124,000, tai yrą ant 
$71,000,000 mažiau, negu 
li?56 metais. Bendrai, Ka
nados prekyba yra, vy
riausiai, vedama su Jungt. 
Valstijomis, bet dabar 
krypsta prie Anglijos.

Tokio. — Japonijos socia
listu atstovai boikotuoja 
parlamento posėdžius. So
cialistų partija reikalauja 
naujų rinkimų, o valdžioje 
partija atsisako juos skelb
ti.

Stuttgart, V. Vokietija.— 
Mirė Ernst Heinkel, 70 me
tų amžiaus. Tai buvo inži
nierius, kurio gamybos ka
ro lėktuvai “HE-111”, “HE- 
162” labai daug padėjo hit
lerininkams kare.

Tajiei, Taiwanas. — Ki
nijos. artilerija apšaudė 
čiangkaišininkus ant Mat
su ir Quemoy salų.

Tokio.... Japonijoje yra
60,000 užsieniečių. Jų tar
pe 8,000 amerikiečių.

1957 pelnai dideli
Washingtonas. — Alie

jaus kompanijos skelbia, 
kad jų 1957 pelnai buvo 
geri. Continental Oil Co. 
pasidarė $45,700,000 pelno, 
kaip skelbia jos prez. F. 
McCollum. Todėl ant Šero 
pelno yra $2.38.

1956 metais ant šėro 
kompanijos pelno buvo 
daugiau, būtent $2.65. Bet 
1957 m. kompanija turėjo 
“išlaidų”, kurios ateityje 
bus tik pelnas. Ji $86,000,- 
000 įdėjo į naujų plotų su
radimą ir natūralio gazo 
naudojimą. Taipgi $52,- 
000,000 įdėjo j kitas alie-

Šalčiai siaučia 
Floridoj ir kitur

Miami, Fla. — Šis mies
tas turėjo 24 laipsnių tem
peratūrą, tai buvo 8 laips
niai šalimo. Pirmu kartu 
taip šalta bėgyje, paskuti
nių 36 metų. Tampa mies
te temperatūra nupuolė 
taip žemai, kokios nebuvo 
buvę per paskutinius 54 m. 
Susidarė pavojus daržo
vėms ir citriniams vaisiams, 
šaltis plačiai apėmė ir kitas 
pietines valstijas.

Sirijos prezidentas 
ir delegatai grižo

Damaskas. — Sirijos pre
zidentas Shukri al-Kuwalty, 
ministrai ir parlamento na
riai grįžo iš Kairo. Kaire, 
kaip žinia, buvo paskelb
tas ap vieni j imas Egipto ir 
Sirijos respublikų įt vieną 
valstybę.

Dabar Sirijos parlamen
tas turi galutinai užtvirtin
ti susitarimą. Paskui Egip
to ir Sirijos piliečiams bus 
leista tas nubalsuoti. Bal
savimai įvyks vasario 21 d.

Sen. Hub. Humphrey 
už pasitarimą taikai
Washingtonas. — Senato

rius Hubert H. Humphrey, 
demokratas iš Minnesota 
valstijos, siūlo prezidentui 
Eisenhoweriui keisti nusi
statymą dėl taikos konfe
rencijos. Jis sako, kad rei
kėtų priimti Sovietų pa
siūlymus tartis atskirais 
nusiginklavimo reikalais. 
Jis sako, kad reikia “sulau
žyti” dabartinį Amerikos 
diplomatijos nelankstumą.

Detroitas. — Sausio mė
nesį buvo parduota 400,000 
automobilių, gi 1957 me
tais per tą patį mėn. bu
vo parduota 4l90,000. Gata
vų automobilių yra virš 
800,000.

Londonas. — Tarybų Są
junga ruošiasi užsienyje 
parduoti reaktyvio (jet) 
veikimo “Tu-104” lėktuvų.

jaus kompanijas.
Atlantic Refining Co. 

paskelbė, kad jos pelnai 
buvo $35,670,000, tai ant šė
ro priaugo po $3.82.

Sun Oil Co. paskelbė, 
kad pereitais metais ji tu
rėjo. $47,492,000 pelno, tai 
ant šėro prieaugly s yra 
$4.17.

Kaip matome, tai mūsų 
šalies turčiai gražiai da
rosi pelnus, kada papras
tiems piliečiams vis darosi 
sunkiau, o bedarbų skai
čius nuolatos auga. Bet 
mums sako, kad “visi pilie
čiai esame lygūs”.

Reakcininkai gąsdina 
prezidentą Sukamo

Tokio, Japonija. — Po to, 
kai tik Indonezijoje . tapo 
paskelbta, kad kai kurios 
aliejaus įmokės, kurias 
valdė užsieniečiai, pati ša
lis periima į savo rankas, 
sujudo užsienyje. Tokio 
mieste randasi Indonezijos 
prezidentas Sukamo. Re
akciniai elementai įteikė 
jam reikalavimą, kad “ko
munistai būtų iš valdžios 
prašalinti”, kitaip jie nu
versiu Sukamo vadovauja
mą valdžią. Tarytum Indo
nezijos vyriausybė priklau
sytų re nuo šalies žmonių 
valios, bet nuo bėglių, gy
venančių Tokio mieste.

Dar apie “Explorer”
Washingtonas. — Kari

nio laivyno laboratorija 
skelbia, kad vėliausiais da
viniais Amerikos “Explo
rer” skrenda ne 1,800, bet 
1,600 mylių atstoję nuo 
žemės. Buvo skelbiama, kad 
jis aplinkui žemę kelionę at
lieka į 114 minučių, dabar 
sako, kad ima 118 minučių. 
Bet paprastiems piliečiams 
tas mažai ką reiškia, nes jo 
be žiūronų negalima ma
tyti, taipgi didžiumoje jis 
skrenda virš vandenų.

Kur priešakyje yra 
Amerika ir Sovietai
Washingtonas. — Tary

bų Sąjunga, pralenkusi A- 
meriką sekamose srityse: 
Jos industrija auga grei
čiau, ji turi daugiau gydy
tojų, didesnius plotus apsė- 
ja javais, turi daugiau gy
ventojų, jos traukiniai per-4 
veža daugiau prekių, ji tu
ri daugiau ligoninių.

Jungtinės Valstijos: Jos 
turi daugiau galvijų, pa
gamina daugiau apavų, au- 
tomobifų, nlieno, elektros 
jėgos. Amerikoj' proporcio- 
nal:ai mirtingumas dides
nis, daugiau yra perskyrų 
(divorsų). Amerikos pilie
čiai tuH virš 100 kartų dau
giau automobilių, taipgi 
daug daugiau radijo ir te
levizijos priimtuvų.
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ATMETE!
KADAISE žemesnysis federalinis teismas New Ha- 

vene nuteisė penkis Connecticut valstijos komunistų vei
kėjus. Jie buvo nuteisti einant Smitho įstatymu — būk 
jie suokalbiavę agituoti, kad būtų jėga ir prievarta nu
versta jungtinių Valstijų valdžia.

Nuteistieji apeliavo į aukštesnį teismą, kuris juos iš
teisino* Tada valdžia sumanė kreiptis į Aukščiausią Teis
imą, reikalaujant, kad jis nutartų, jog tie komunistai esą 
kalti!

Praėjusį pirmadienį Aukščiausias Teismas paskelbė, 
kad jie atsisako svarstyti tą bylą. Kitais žodžiais: Aukš
čiausias Teismas pripažino, jog tie penki komunistų va
dai yra nekalti
; Taigi ši byla, šis Aukščiausio Teismo sprendimas, 
rodosi, jau turėtų aiškiai parodyti reakcionieriams, kad 
baUeti kalėjimu žmones taip kaip baudė (pagal tą Smi
tho įstatymo skirsnį) nebus galima ateityje. Aukščiau
sias Teismas pasakė: žmonės turi pilną teise teoretiškai 
aiškinti savo įsitikinimus, kad valdžia gali būti jėga 
ir prievarta nuversta (panašiai, kaip skelbia “Nepri
klausomybės Deklaracija”, panašiai, kaip sakė A. LincoL 
nas), jei ji netarnauja daugumai žmonių. Bausti galima 
žmones tik už tai, sakė Aukščiausias Teismas,, jei jie tie
sioginiai agituotų žmones imti ginklą ir jėga versti val
džią*

Dabar jau visiems aišku, kad visa eilė veikėjų, ku
rie buvo nuteisti kalėti ir sėdėjo kalėjimuose (einant 
Smitho įstatymu) buvo nekaltai nuteisti, nekaltai ken
tėjo!

Tačiau, dar ir šiuo tarpu kalėjime sėdi du asmenys 
Winston ir Green, ~ nuteisti pagal tą patį Smitho-ak

to skirsnį!
Beje, Aukščiausiame Teisme dar yra kitos bylos, ry

šium su Smitho įstatymu. Tai bvlos dėl to, ar žmogus yra 
baustinas už tai,, kad jis priklauso komunistų partijai.

Spėjama, kad neužilgo Aukščiausias Teismas pasi
sakys ir tuo' klausimu. Kaip jis pasisakys, aišku, nieks 
negali pasakyti.

Vidurių nepaslankumai
Senyvi žmonės vis nusi

skundžia su viduriais* Rau- 
gulys juos kamuoja, dujos 
vidurius išpučia, diegliai 
varsto, spazmai, ■ trūkčioji
mai, mėšlugiai, tirpuliai, 
n u tarpimai, raumenų virpė
jimai, nervų irzlumas, neri
mastis, netikusi bendra sa- 
jauta, sunki galva, atbuki
mas, menka atm’ntis, aptin
gimas, menkas miegas ir 
t. t.

Nemaloni visų šventų 
litanija. Ir visa šita nejau
ki muzika susieta su vidu
riai, su nemalimais, rūgi
mais, nepaslankumais, ’ne
reguliarumais. Beveik vi
suomet.

Ir visą šitą muziką gali
ma pagyvinti, pataisyti* 
Ne iš karto, ne su kokia 
piliule ar priešrūgimine 
tabletėle bei miltukais, 
nors jų neigti nėra re:kalo.

Reikia vidurius išjudinti, 
nripratinti juos gerai išsi
valyti, prašalinti dujas, at
siraugėjimus. Kaip? Ogi 
masažuokite vidurius, brau
kykite, spaudykite pilvą, 
padaužykite, pamaigykite 
ir šen ir ten. Ir dažnai. Bet 
kada, ypač kai suima snu- 
dumas, su tingimas. Tai jau 
taip ir žinokite: jums vi
duriai pripurto gazų, du
jų* Šokite tuojau ir juos 
pamankštykite: tuoj atsi
raugėsite, dujų jums prasi
šalins — ir nušvis akys, 
prasiblaivys protas, pereis 
solidumas. Vėl galite ką

veikti, skaityti, rašyti kru
tėti.

Jeigu ir vėl užėjo sutin
gimas, vėl pamankykite 
pilvą. Šitaip darykite daž
nai dieną, darykite ir pra* 
budę -niaktimiis* Jei neužmie- 
gate ilgai, tai jūsų viduriai 
tebėra užsikimšę, neišsiva
lę, kaip reikiant! Prisipra- 
t’nkite, prieš gult eisiant, 
gerai ištuštint vidurius. 
Daug padės glicerino supo- 
žitorijios (žvakutės). Įsidė
kite į apačią: po kelių mi
nučių jums išsivalys vidu
riai. Jei viduriai tuokart 
vis dėlto pilnai neišsitušti
no, tai ir vėl įsidėkite ta 
glicerino supozitoriją: vėl 
už poros minučių paju
dės viduriai. Gerai išvalyti 
viduriai, prieš gulsiant, 
yra geriausia miego prie
monė. Jeigu atsibudote nak
čia, tai geriausia atsisto
kite ir vėl gerai pamanky
kite p'lvą, kad išeitų du
jos, rauguliai ir tapimas. 
Dabar vėl gulkite: jau mie
gosite geriau. Nesijaudin
kite, jei jums šitaip ten
ka atsibusti bet kada nak- 
ča: kelkitės, masažuokite 
tą jūsų nepaslankėlį pilvą— 
ir vėl sau ramiai gulkite, 
nurimkite.

Gerai kaikada paimti ir 
keletą priešrūkštinių tab
lečių bei miltukų (antacid 
tablets or powder) dargi ir 
bismuth subgallate geltonų 
miltukų, su gerai šiltu 
vandeniu. Neapleiskite pa
sivaikščiojimų !

Mūsų spaudos ateitis

kryptis 1905-1907 metais

AKYS KRYPSTA LINK BRUSSELIO
. SPAUDOJE VIS DAUGIAU ir daugiau raštų mato

si apie tai, kas įvyks Belgijos sostinėje, Brusselyje. O 
ten šiemet įvyks didelis dalykas.

Balandžio mėnesį atsidarys Pasaulinė paroda (Bru
ssels Fair), kurioje dalyvaus daug tautų, daug šalių.

Jaū statomi pavilijonai — skubiai statomi* Kiekvie
na šalis parinko geriausius architektus, kad šie pasta
tytų iub gražesnius, labiau patrauklesnius pastatus. O 
tuose pastatuose bus. pridėta visko geriausio, ką kuri 
šalis turi pasigaminusi.

Net toje parodoje bus šalių visokie produktai išsta
tyti, ten bus ir didelis kultūrinis sąjūdis — koncertai, 
veikalų pastatymai scenoje, sportininkų lenktynės, me
no kūrinių parodos, etc.

įdomiausia tai: spauda ir visokie komentatoriai per 
radiją jau dabar klausia: kuri šalis geriau pasirodys— 
Amerika ar Tarybų Sąjunga? Atrodytų, jog kitų šalių 
ten nei nebūtų, tik šios-dvi. Tik apie jų “pasirodymus” 
daugiausiai kalbama ir rašoma.

Ir abidvi šalys, reikia pasakyti, smarkiai prie tarp
tautinės parodos ruošiasi. Gal būt ši paroda bus viena 
didžiausių istorijoje. Brusselis stovi lyg ir Europos cent
re. Suvyks ten daugybė žmonių iš viso pasaulio.-Na, tai 
ft* reikia pasiruošti!

Pastebėjome, kad šioje parodoje dalyvaus su savo 
S aminiais ir mūsų tėvų žemės Lietuvos žmonės* Bus ten 

ėtUviškų talentų: menininkų, sportininkų, dailininkų!

TIEMS, KURIE IŠDIDŽIAI PLEPA
KANADišKtŠ Liaudies Balsas rašo:

L- ‘“Veiksnių’ spaudoje pilna diskusijų įvairiais Lie
tuvos reikalais-. Vieni rūpinasi vienomis Lietuvos sieno
jais* kiti kitomis* Kartais jie kalba apie kokią tai Ma- 
iąją Lietuvą* Kartais apie didelę Lietuvą. Tai vis klausi- 
įnai* kurie ne jų rankose.

• f . *‘Kada jie ar jų draugai valdė Lietuvą, juk buvo ge
riausia proga tuomet visa to atsiekti. Bet kur jie tuo- 
ihiet buvo? Net pats Vilnius, istorinė Lietuvos sostinė, 
jHivo lenkų rankose. Ir kada tiems nusibodo nekuriu lie
tuvių dainelę ‘Mes be Vilniaus nenurimsim’, pasiuntė Kau
nan Ultimatumą ir viskas buvo baigta, buvo išsižadėta 
ri.et yiėšai kalbėti. O tuo tarpu lenkų organizacijų Kaune 
raštines užsikimšo lietuviais, norinčiais tapti nariais. Jie 
fedvo praganę ir Klaipėdos kraštą.
V' “Lietūva šiandien yra mažutė valstybė. Prieš ką ji 
galėtų atsispirti? Kas klausytų jos balso? Jei Dulles ir 
kiti kartais ką prielankaus išsitaria, tai tik d£l to, kad 
taš naudinga propągahdos reikale. Bet jeigu reikalas 
būtų, jie atiduotų Lietuvą lenkams, vokiečiams ar kam 
kitam.

“Doram lietuviui reikia džiaugtis, kad Lietuva išli-

Skaitant ir sekant “Lais
vėje” išsireiškimus reikale 
“LT suretmimo iš dienraš
čio į dukart savaitinį, duo
dasi suprasti, kad nema
žai turime skaitytojų, kurie 
prenumeruoja tik vieną 
laikraštį, — vieni pren. 
“Laisvę“, o kiti “Vilnį”, ir 
tik maža saujelė skaitytojų 
prenumeruoja abu dienraš
čius.

Kame priežastis? Ar 
mūsų skaitytojams trūksta 
išteklių, ar mano, jog abu 
prenumeruojant, bus per
daug skaitymo? Nieko pa
nagaus.

Dabartiniu laiku gera 
skaityojų dalis yra pensio- 
nieriai. Jie turi laiko per
skaityti daugiau, negu mi
nėtus du laikraščius. O kiek 
tai liečia mūsų išteklius, 
tai atrodo, ar tik neperskū- 
piai mes remiame savo 
spaudą, prenumeruodami 
tik vieną “Laisvę0 ar “Vil
nį”?

Pasižiūrėkime, prie pro
gos, į savo kaimyną, gerą 
parapijoną, kiek jis auko
ja saviems reikalams. Pa
vyzdžiui: jis su žmona kas 
nedėldienis nuėję į bažny
čią mažiausia po kvoderį 
įmeta į skarbonką, o kar
iais, jeigu jaučiasi daugiau 
sugriešijęs, ir popierinį į- 
stumia. Na, o jeigu veda-: 
si dar porą vaikučių, tai ir 
jie bent po dešimtuką tu
ri įmesti. Tai paskaitliuoki- 
te, kiek jie per metus su
moko! O, be to, jie be laik
raščių irgi nebūna. Pas juos 
rasi bent du ar tris jų pa

kraipos laikraščius* Tai pa
lyginkime jų išlaidas su tų 
draugų, kurie tik vieną 
laikraštį prenumeruoja, pa
matysime didelį skirtumą.

Kuomet “Laisvės” skaity
tojui pasiūlai užsirašyti 
ir “Vilnį”, o “Vilnies” skai
to jui “Laisvę”, tai pirmą 
atsakymą gauni, kad abie
juose tos pačios žinios. 
Tai netiesa. Kad yra pana
šumo raštuose, neišvengti- 
na, nes tos pačios pakrai
pos laikraščiai. Bet straips
niai bei editorialai niekuo
met nebūna tie patys. Ko
respondencijų tai vis dar 
pasitaiko tų pačių, bet lai
kui bėgant, turėsime tai iš
gyvendinti. Tokie duplika- 
tai neneša naudos nei vie
nam, nei kitam laikraščiui.

Ypatingai dabar, kai “L”, 
pradės eiti du kartus į sa
vaitę, be abejonės, daugiau 
bus skaitytojų, kurie pre
numeruos abu laikraščius, 
tai duplikacijos, ypatingai 
ilgų korespondencijų, turės 
dar blogesnį efektą.

Kartais pasitaiko svarbių 
raštų, kurie yra reikalin
gi talpinti visuose mūsų 
laikraščiuose, kaip, pavyz
džiui, Kanados Lietuvių De
legacijos raportai “Ką ma
tėme ir girdėjome Tarybų 
Lietuvoje”. Nežiūrint, kad 
jie eina per “Laisvę”, “Vil
nį” ir “Liaudies Balsą”, i- 
mant domėn jų svarbą, ne
sijaučiu nei aš, nei kiti 
skaitytojai, kurie juos vi-' 
sus prenumeruoja, nu
skriausti, nors tų pačių raš

ko tokia, kokia ji dabar yra. Lietuva gali kelti savo tau
tinę sąmonę* vystyti kultūrą, būdavot! savo šalies e- 
konomiją. Pirmu kartu daugelio šimtų metų istorijoje 
Vilnius, Klaipėda yru lietuviški miestai. Netruks ilgai, 
kada tuose mietiiose mažai besigirdės svetimos kalbos.

“Būdama tarybinių tautų draugijoje, Lietuva turi 
atsparą. Nereikia kasdien drebėti, kad kas nors užpultų 
ir pagrobtų* žmogus gali ramiau atsidusti ir lengviau 
žiūrėti į rytojų”.

1905-1907 metų revo
liucija palietė visas gy
venimo sritis ir Lietuvo
je. Šalia visuomeninės- 
politinės kovos, plačios eko
nominės kovos, nukreiptos 
prieš carinį režimą* dva
rininkus i r kapitalistus, 
1905-1907 m. m. revoliuci
jos įvykiai reikšmingai pa
veikė ir Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą.

Vi e n a s būdingiausių 
reiškinių lietuvių kultūri
niame to laikotarpio gyve
nime buvo palyginti platus 
socialistinės spaudos išau
gimas* Šalia dar 1901 m. 
pradėto leisti “Darbininkų 
Balso”, 1904 m. pradeda 
eiti V. Mickevičiaus-Kapsu
ko redaguojamas žurnalas 
“Draugas”, 1905 m. pakeis
tas “Darbininku”* Nugalė
dami carinės cenzūros kliū
tis, 1906-1908 m; m. eina 
legalūs socialistiniai laik
raščiai “Naujoji - gadynė”, 
“Skardas” ir “Žarija”. Sa
vo laikraščius pradeda leis
ti i r lietuvių socialistinės 
organizacijos Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 
(“Kova”) bei Škotijoje 
(“Rankpelnis”). Visa to
ji spauda nemaža dėmesio 
skiria grožinei literatūrai, 
jos puslapiuose gausiai 
spausdinami revoliuciniai 
eilėraščiai, apsakymai bei 
apybraižos.

Šios spaudos veikiama ir 
skatinama, 1905 -1907 m. 
m. išauga lietuvių demok
ratinė literatūra, • joje įsi
tvirtina revoliucinės ten
dencijos. Šis literatūros pa
kilimas prasideda jau nuo 
pačios 20-ojo amžiaus pra
džios, stiprėjant darbo žmo
nių revoliucinei kovai, bręs
tant revoliucijai. Revoliuci
jos metai ypač paskatino- 
visą eilę demokratinių ra
šytojų vystyti darbininkų 
ir darbo valstiečių temati
ką, vaizduoti revoliucinę 
kovą, kelti tos kovos šūkius 
ir idėjas.

Didžiausio poveikio de
mokratinei lietuvių litera
tūrai kilti ir revoliucinėms 
tendencijoms joje bręsti 
1905-1907 m. m. turėjo to 
meto pažangioji rusų spau
da bei literatūra. Apie tai 
visų pirma byloja gausus 
rusų revoliucinės litera
tūros kūrinių vertimas į 
lietuvių kalbą ir jų spaus- 
d i n i m as socialistinėje 
spaudoje. Visa eilė rusų ir 
lenkų dainų susilaukia ver
timų, laisvų atkūrimų ar 
atskirų jų motyvų panau
dojimo lietuvių poetų kūry
boje, Ypatingo poveikio lie
tuvių pažangiesiems rašy
tojams ir anksčiau, ir ypač 
1905-1907 m. m* darė M. 

tų juose visuose neskaito
me.

Kalbant apie kanadiečių 
raportus, kyla mintis, ku
ri iš viršminėtų redakcijų, 
“L”., “Vilnis” ar “Liaudies 
Balsas” išleis tuos delegaci
jos raportus brošiūros ar 
knygutės formoje? O tai 
turėtų būt padaryta. To
kie svarbūs raštai neturėtų 
pasilikti vien laikraščių 
puslapiuose ir trumpu laiku 
būti užmirštais. Tokias 
knygutes būtų lengva pa
skleisti net ir tarpe ne visu 
kuom pritariančių dabarti
nei Lietuvos santvarkai lie
tuvių. Redakcijos turėtų 
tartis, tuo - klausimu, ir kaip 
greit jie pasibaigs laikraš
čių skiltyse, imtis knygos iš
leidimo.

J. žebrys

Gorkis tiek savo kūryba, 
tiek ir visa revoliucine 
veikla.

Plačiausiai revoliucinę 
tematiką išvystė tie lietu
viai rašytojai, kurie ir savo 
visuomeninę veiklą buvo 
glaudžiai susiję sU revolim 
cine darbo žmonių kova, su 
socialdemokratų p a rtija 
ir jos spauda. Iš tokių rašy
tojų, atėjusių į literatūrą 
revoliucinio pakilimo me
tais ar tais metais plačiau
siai pasireiškusių savo re
voliuciniais kūriniais, pir
moj eilėj reikia paminėti J. 
Krikščiūną - Jovarą, K. Ja- 
siukaitį ir B. Vargšą-Lau- 
cevičių.

T 1 •
Visiškai pelnytai Jovaras 

vadinamas 1905-1907 m. m. 
revoliucijos poetu. Su šiais 
metais siejasi geriausi poe
to kūrybos pasiekimai, tais 
metais jis iškilo kaip žy
mus revoliucinis poetas. Jo 
eilėraščiai buvo gausiai 
spausdinami revoliucinėje 
periodikoje, revoliuciniu 
dainų rinkiniuose ir kitur* 
Nors daugeliu atvejų revo
liucijos idėjas J o v aras 
reikšdavo alegoriškais auš
tančio pavasario, tekančios 
saulės, šviesios dienos ir 
panašiais gamtiniais įvaiz
džiais, tačiau to meto jo po
ezijoje buvo galima rasti 
nemaža ir konkrečių revo
liucinės tikrovės vaizdų ir 
šūkių. Štai eilėraštyje 
“Saulei te k a h t” poetas 
kviečia:

Kraujas jau lifejasi brolių, 
Vargui šie sunkūs laikai... 
Ryja mus caras maskolių, 
Spaudžia mus ponai smakai.

Moters ir vyrai, smarkiau 1 
Kilkime drąsiai aukštyn! 

Kovą sutvarkę geriau, 
Eikime greitai pirmyn!

Savo poezijoje Jovaras 
išreiškė daugiausia darbo 
valstiečių masių revoliuci
nes nuotaikas. Tačiau jam 
nebuvo svetimas ir plates
nis revoliucinės kovos aki
ratis. Kylant revoliucinei 
kovai, Jovaras mato jos 
priešakye miesto darbinin
kus, proletariatą ir kvie
čia darbo valstiečius jį pa
remti, kovoti išvien su pro
letariatu :
Miestų darbininką! visur jaU 

sukilo,
Jau liejąsi kraujas — aht 

gatvių grindų.
Vieniems tik sodiečiams dva

sia nesušilo,
Jie dar tebekenčia spaudimą 

ledų...
Sukeikime kovą, kaip audrą 

griaUsmihgą,
Sugriaukim tironų šią tvarką 

baisingą*
Pakelkim vargdienių minias! 
Jau laikas beturčiams sukilti 

prieš carą
Ir broliams sodiečiams at- 

Ynerkti akis.
(“Sukeikime 'kovą”, 1906 

m.)

Revoliucijos metais Jo
varas sukuria “Jaunųjų 
darbininkų giesmę”, pa
sekdamas populiarią revo
liucinę dainą — “MarseL 
jete”. Šiame savo eilėrašty
je jis vaizduoja darbininkų 
klasę, kovojančią po prole
tariato vėliava:
Jau nušvitus aušra raudonuo

ju (ja,
Saulė neša liuosybes visas, . 
JaU raudonas vėliukas plas

noja, 
Iškovokime šventas tiesas. 
Ir npąrš, darbihihkai, į karą 
Prieš kraugerius ponus, prieš 

tarą.
Pirmyn, pirmyn, pirmyn!

Revoliucinėje Jovaro 
poezijoje rado stiprų atgar-. 
sį ii* žuvusių kovoje drau
gų — revoliucionierių, ir ? 
kovotojų, pakliuvusių į ka
lėjimu s, pavaizdavimas. 
Paminėdamas k r itusius 
kovoje ar kalinamus drau
gus, poetas pakiliai kalba 
apie toliau tęsiamą jų kovą, 
pasmerkia žudytojus ir 
kalintojus, pačią carinę 
valdžią.

Revoliucijos metais Jo
varo poezija subrendo ne 
tik.idėjiškai, tapdama svar
biu plačiųjų darbo žmonių 
masių revoliucinimo į- 
rankiu, bet ir savo meniniu 
lygiu. Būtent tais revoliu
cijos metais Jovaras sukū
rė meniškai ryškiausius sa
vo lyrinius eilėraščius — 
“Pavasario rytas”, “Ko 
liūdi, berželi” ir kt.

K. Jasiukaitis revoliuci
nės tematikos kūriniais 
si reiškė jau ir kiek anks
čiau (apsakymas “Su Nau
jais Metais” — 1904 m. ir 
kt.). 1905-1907 m* m. tai 
tematikai paskirta daugu
ma rašytojo apsakymų. Tai 
pusiau alegoriškas vaizde
lis “Motina”, kuriame mo
tinos, laiminančios į ko
vą savo paskutinį sūnų, pa
veiksle pavaizduojama visa 
liaudis, siunčianti į kovą 
geriausius savo sūnus - re- • 
voliucionierius:

“Sūnau, dabar eik 
grumtis su tamsiomis jė
gomis, matai, kaip jos pa
siuto, įniršo. Jos stato nau
jas žabangas, jos visą šalį 
paskandino kraujuose ir 
liepsnoje, jos susikrovė iš 
mūsų lavonų ir kaulų sostą, 
kala varguoliams naujus 
pančius. Eik, sūnau, negali
ma gaišti nė vienos sekun
des. Būk drąsus ligi galo!.^ 
Prakeiktai vergijai galas! 
Be laisvės nėra gyvenimo, 
be laisvės nėra laimės!”

• Kilusią revoliucinę kovą, 
visuotinį darbininkų strei
ką K. Jasiukaitis vaizduo
ja ir pusiau alegoriškame 
vaizdelyje “šventa.*, ir atė
jo šventė”; parašytame ko
vojančių darbininkų — iš 
vienos pusės — ir nusigan
dusių, pilnų pagiežos val
dovų — iš kitos pusės dia
logo forma. Vaizdelis bai
giamas patetiškais žod
žiais: .

“Ir saulė meiliai švietė, 
ir žėrė ji gausius spindu
lius, ir jauna gamta sveiki
no, laimino darbo milžinus^

-L Tegyvuoja jūsų šven
tė! Tegyvuoja tarptautinė 
jūsų šeimyna! Tegyvuoja,^ 
darbininkų kova!”

Revoliucionierių pasi
suko j i m ą išsivadavimo 
kovai atskleidė K. Jasiukai
tis ir savo apsakyme “Ji 
mylėjo ir žuvo”, vaizduo
jančiame jauną merginą, 
žūstančią demonstracijo
je.

Šie K. Jasiukaičio apsa
kymai, parašyti revoliuci
jos metais, atspindėjo ir iš
reiškė tą kovos patosą ir 
pasiryžimą, kurio buvo ku
pini tais metais priešakį- i 
niai revoliuciniai kovoto
jai.

Sū revoliucine tematika 7 
tiesiogiai siejasi ir K. Ja- • 
siukaičio apsakymas “Ka
reivio pasakojimas, ku
riame vaizduojamas ka
riuomenės panaudojimas 
malšinant darbininkų de
monstraciją. Kareivis Sa-
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1 Lietuviui
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kalauskas, viename is tokių 
•malšinimų nužudęs savo 
brolį, ima suprast niekšingą 
carinės kariuomenės vaid
menį ir paskirtį, atsisako 
toliau žudyti. Sakalausko 
elgesys atveria akis ir ki
tiems kareiviams.

Su revoliucijos metų tik
rove artimai siejasi ir tokie 
to laikotarpio K. Jasiukai- 
čio apsakymai, kaip “Be
protė”, atspindintis žydų 
pogromus, “Pavasario au
kos”, vaizduojantis dvaro 
darbininkų gyvenimą ir ky
lantį jų pasipriešinimą.

Nors išspausdintas jau 
1908 m., bet revoliucijos 
metų įkvėptas pats žymiau
sias K- Jasiukaičio kūrinys 
— jo drama “Alkani žmo
nės”, kurioje ryškiai at
skleidžiama plačiųjų liau
dies sluoksnių padėtį* cari
nėje santvarkoje. Iš revoliu
cijos metų K. Jasiukaičio 
literatūrinės veiklos pažy

mėtinas jo 1906 m. pradė
tas rašyti feljetonų ciklas 
“Kitažemio laiškai iš Rusi
jos”, kurių dauguma skirti 
carinės valdžios politikai ir 
jos tarnams pajuokti bei 
demaskuoti. Panašius ašt
rius politinius feljetonus K. 
4— Liet, literatūra... 
Jasiukaitis rašė ir reakci
jos metais.

: L

literatūra

Revoliucinės tematikos 
kūrihiais 1905-1907 m. m. 
labai produktingai pasi
reiškė B. Vargšas - Lauce
vičius, kuris už savo revo
liucinę veiklą buvo carinės 
valdžios persekiojamas ir 
1905 m. pabaigoje buvo 
priverstas emigruoti iš Lie
tuvos į Ameriką. Abu di
desnieji B. Vargšo kūriniai, 
parašyti 19054907- m. m., • 
—- drama “Paskutinė ban- 

. ga” ir apysaka “Antras 
^krikštas” — paskirti tiesio
giniam revoliucinės kovos ir 
revoliucionierių pavaizda
vimui. Dramoje “Paskutinė 
banga” vaizduojamas re
voliucinės kovos pakilimas, 
parod o m i revoliucionie
rių, organizuojančių tą 
kovą, paveikslai. Viena pa
grindinių idėjų, kurią B- 
Vargšas kelia šioje dramo
je, yra revoliucijos morali
nio kilnumo, pranašumo 
idėja ir reakcijos jėgų, poli
cijos žiaurumo, niekšišku
mo demaskavimas. Dra
moje teisingai akcentuo
jamas ginkluotos kovos 
reikalingumas, pabrėžia
mas uždavinys patraukti 
į revoliucijos pusę kariuo
menę ir t.t. Išleista 1906 m. 
ši drama dar žymėjo revo- 
liuęijos kilimo nuotaikas,

voliucijos įvykiai atsispindi 
ir minėtoje B. Vargšo apy
sakoje “Antras krikštas”. 
Nors apysakoje nėra giles
nio psichologinio veikėjų 
pavaizdavimo, daugelis 
veikėjų ir įvykių y^duoja- 
m a 
schematiškai, vis dėlto jo
je paliesta visa eilė būdin- 
g ų revoliucijos bruožų, 
kurie visoje kitoje lietuvių 
literatūroje tik labai silp
nai arba visai nebuvo lie
čiami. Tai, pirmiausia, Lie
tuvos revoliucinio judėji
mo i)1 lietuvių revoliucionie
rių glaudūs ryšiai su Rusi
jos revoliuciniu judėjimu ir 
su rusais revoliucionie
riais. Apysakoje randame 
ir tokių revoliuciniu įvy
kių paminėjimą, kaip sau
sio 9 d. įvykiai, kaip jūri
ninku sukilimas ir kt. Ga
na būdingi revoliucionie
rių gyvenimui yra pasi
priešinimo 
vaizdai, žandaru 
mas, priverstinė 
cija į užsienį ir t. t.

Revoliucijos, revoliucio
nierių gyvenimo, kovos 
prieš carinę valdžią ir re
akciją temas B. Vargšas 
lietė ir visoje eilėje smul
kesnių savo kūrinių, para
šytų 1905-1907 m: m. Vie
name pirmųjų savo apsaky
mų “Miške” jis vaizduoja 
revoliucinio Lietuvos jau
nimo susirinkimą miške; 
dramin i a m e kūrinėlyje 
“Saliamono sapnas” ir ap
sakyme “Nauji metai” vaiz
duojamas revoliucionierių 
pabėgimas-iš kalėjimo; ap
sakymuose “Tėvas”, “Be
protis” parodomi revoliu
cionierių tėvai. Garo vaid- 
žios tarnas — gubernato
rius, kaip žiaurus revoliu- 

j • persekiotojas, 
vaizduojamas

ir ĮvyKių yąizauoj; 
paviršutiniškai i r

gyvenimui yra
ž a n d a rams 

nužudy- 
emigra-

tinai 1905-1907 m. m. revo
liucijos įkvėptas J. Biliū
nas parašė ir savo “Liūdną 
pasaką”, pavaizduodamas 
1863 m. sukilimą ir to meto 
valstiečių kovą dėl žemės ir 
laisvės, daug kuo artimą ir 
giminingą 1905-1907 m. m. 
revoliucinei kovai. J. Biliū
nas buvo užsimojęs ir tie
siogiai vaizduoti revoliu
cijos įvykius, revoliucionie
rių kovą prieš reakcijos jė
gas- Apie tai byloja jo pra
dėtas kūrinys “Nakties 
šmėklos”. Galima spėti, kad 
tik atitrūkimas nuo' revo
liucinės kovos sukliudė J. 
Biliūnui tą pradėtą kūrinį 
tęsti ir užbaigti.

Žemaitė 
stiprejan-

Savo 1905-1906 m- m. kū
riniuose revoliucijos metu 
tikrovę ryškiai vaizdavo ir 
žymiausia lietuvių demo
kratinė rašytoja Žemaitė. 
Vaizdelių cikle “Mobiliza
cijos pasekmės 
pavaizdavo vis
tį skurdą, kurį atnešė liau
džiai 1904 m. prasidėjęs 
rusų-japonų karas, ir kėlė 
aikštėn liaudies gelmėse be
sikaupiančias protesto nuo
taikas prieš imperialisti
nius karus ir prieš caro val
džią. Pačių revoliucijos me
tų tikrovė atsispindėjo Že
maitės apsakyme “Kelionė į 
Šidlavą”, parašytame 1906 
m. Apsakyme vaizduojamas 
socialistinės spaudos pliti
mas liaudyje tais metais, 
liaudies anticarinės nuotai
kos ir reakcijos jėgų pass
tangos užgniaužti revoliu
cinį judėjimą, kontrrevo
liucinis katalikų dvasi
ninkijos, kaip aktyvios cari
nės valdžios gynėjos, vaid
muo. ,

Kitas būdingas Žemaitės

kimus ir pokalbius su vals
tiečių atstovais, vykstan
čiais į lietuviškosios buržu
azijos šaukiamą seimą Vil
niuje, G. Petkevičaitė paro
do, kad tie valstiečių atsto
vai vyksta į seimą pirmiau
sia su žemės reikalavimais, 
kupini revoliucinių nuo
taikų — kovos būdu išsprę
sti žemės klausimą.

Reikia pažymėti, kad G. 
Petkevičaitė buvo tų rašy
tojų tarpe, kurie ir vėliau, 
užėjus reakcijai, rūpinosi 
tęsti' revoliucines tradicijas, 
vaizduodama 
reakciją
“žvaigždžių takais”, 
šaulio dulkės” ir kt., smer
kė revoliucijos ir jos daly
vių šmeižimą literatūroje 
(jos straipsnis apie Lazdy-

Pelėdos “Klaidą” ir kt.).
(Pabaiga rytoj)

CLEVELAND© ŽINIOS

Tiek B. Vargšo “Pasku
tinės bangos”, tiek ir visų 
kitų demokratinių rašy
tojų kūrinių, .vaizdavusių 
revoliuciją, trūkumas buvo 

‘ tas, kad juose labai miglo
tai, neryškiai atsispindėjo 
patys revoliucijos uždavi-, 
niai ir jos varomosios jė
gos. Abstraktūs laisvės, ly
gybės, brolybės, žmonijos 
gerovės ir laimės ir pana
šūs šūkiai lydi visus revo
liucionierių pasisakymus. 
.Tiek B. Vargšas, tiek ir ki
ti rašytojai griežčiau ne
skiria buržuazinės - d e- 
mokratinės i r socialisti
nės - proletarinės revoliu
cijos uždavinių. Nepakan
kamai šiuose kūriniuose iš
ryškinamas i r proletaria
tas, kaip tos revoliucijos 
hegemonas.

Revoliucinė kova apla- 
^nąi ir 1905-1907 m. m. re-

• cionie r i.ų 
satyriškai 
apsakyme 
Revoliuciniu 
nimas atskleidžiamas ap
sakyme “Prieš aušrą” ir kt. 
Ir visi kiti B. Vargšo kūri
niai, parašyti revoliuci
niais 1905-1907 m. m., jei 
tiesiogiai ir neliečia revo
liucinės kovos temų, tai vis 
dėlto yra jai artimi, vaiz
duoja darbininkų ir darbo 
žmonių gyvenimą, jų išnau
dojimą, jų streikus, kovas 
ir t.t- (“Ugnis”, “Garlaivy
je”, “Streikas”, “Sapnas”, 
“Katorgininkai”, “Tėvy
nė” ir kt.). Revoliucinės 
kovos tema neišdilo B. 
Vargšo kūryboje ir reakci
jos metais (dramos “Pir
mieji žingsniai”, “Penktas 
prisakymas” ir kt.). Nea
bejotinai galima teigti, kad 
B. Vargšas iš visų lietuvių 
demokratinių rašytojų 1905 
—1907 m. m. revoliucijos 
įvykiams paskyrė daugiau
sia vietos ir dėmesio.

mais, universiteto Mokslinės 
bibliotekos ir Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos rankraš- , 
ty nuošė apžiūrėjo retesnius 
lietuvių kalbos leidinius.

Lenkijos mokslininkai — 
dažni svečiai Vilniaus Valsty
biniame V. Kapsuko vardo 
universitete. Prieš kurį laiką 
čia lankėsi Lenkijos mokslų 
akademijos atstovai — profe
sorė M. Mayenova, mokslų 
daktaras K. Budzykas ir kiti.

Lenkijos aukštosiose mo
kyklose svečiavosi Vilniaus 
u n i versiteto Istor i j os-f i 1 oi ogi - 
jos fakulteto dėstytojai 1. 
Kostkevičiūtė, E. Narvydaitė, 
D. Fainhauzas, žurnalistikos 
katedros vedėjas J. Karosas 
ir kiti.

kankiria jį artritas. O. 
Dulskienė taipgi nesveikuo
ju.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai susveikti ir vėl mū
sų tarpe dalyvauti.

Labai malonu girdėti, 
kad Leonas Prūseika sveiks
ta. A. R.

Clevelando Liet. Mot. Klu
bo įvykusiame susirinkime 
dalyvavo apie 30 narių ir 
keletas svečių.

Draugė A. Palton, senoji 
Klubo pirmininkė, atidarė 
susirinkimą ii; pakvietė M. 
Martin užimti vietą kaip 
naują pirmininkę.

A. Palton tarė keletą žo
džių, kad ji tarnavo mūsų 
Klubui 4 metus, ir įteikė 
Klubui dovanėlę.

A. Kelly, finansų rašti
ninkė, tarnavo Klubui per 
daugelį metų. Septintais 
metais jai teko darbuotis 
tik metų pradžioje, nes ji 
buvo išvykusi į Floridą ir 
ten išbuvo apie tris mėne
sius. Sugrįžusi išvyko į li
goninę ir ten išbuvo apie 
porą mėnesių. Vėliau, su
tvirtėjusi, išvyko atgal į 
Floridą—apsigyventi. Jos 
vietoj buvo M. Karsokienė. 
Sekantiems metams tą vie
tą užėmė O. Eitukienė.

P. Lukienė, iždininkė, 
tarnavo 9 metus. Dabar 
vietą užleido A. Mack.

Protokolų raštininkė M. 
Plaušienė nepribuvo. Prie
žastis—serga. M. Žebrienė 
laikinai užėmė jos vietą.

Išrinkta komisija atlan
kyti Plaušienę ir Turausky.

Užbaigus dienotvarkę, tu
rėjo vaišes.

, Sekantis mūsų Klubo su- 
sirinkimas įvyks vasario 20 
d. Visos narės esate kvie
čiamos lankytis susirinki
muos ir rūpintis gauti nau
jų narių, nes visoms malo
nu sueiti ir dalykus aptarti.

Klubo parengimas gra
žiai pavyko. Šeimininkės 
patiekė skanią vakarienę. 
Kripienė buvo laimėtoja 
prie stalo. Polkų laimėto
jai —- D. Lutvaitis ir Ona į 
Denis. Onutė buvo laimin- | 

ruujaoi gjausįa — laimėjo net 3 do- 
rengdamos

siaučiančią 
vaizdeliuose 

“Pa

nu

Lietuvos ir Lenkijos aukštųjų 
mokyklų ryšiai 1

Visą menesį Vilniaus Vals
tybiniame V. Kapsuko vardo 
universitete viešėjo Poznanės 
A. Mickevičiaus vardo univer
siteto baltų filologijos kated
ros asistentas M. Hasiukas. 
Respublikos sostinėje svečias 
susipažino su kalbininkų dar
bais baltų kalbotyros klausi

Koresp.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne- 
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—-tik 5 doleriai 
iž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvhi tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00.'

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokamo. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 2 d. Susirinki
me dalyvavo arti 40 asme
nų su sprendžiamu balsu. 
Dalyviai buvo šešių draugi
jų atstovai ir lotų savinin
kai.

Pravesta keletas gerų su
manymų kapinių naudai. 
L. K. Dr-jos pirmininku 
per daugelį metų buvo Pet
ras Pivariūnas. Jam mirus 
praėjusio gegužės mėnesį, 
pirmininko pareigas ėjo 
Petras Karsokas. Karso- 
kui toliau pirmininkauti 
atsisakius, pirmininke iš
rinkta Helen Zelkovic. Tai 
bus pirmas kartas 40 metų 
laikotarpy, kad L. K. Dr- 
jos pirmininko pareigas eis 
moteris. Reikia pasakyti,

kūrybos bruožas 1905-1907; kad Z. yra stambi L. K. 
m. m. revoliucijos laikotar- Dr-jos veikėja; turi suorga- 
piu buvo pagilėjęs dvaro niavus didelę grupę mote- 
darbininkų - kumečių gyve- rų, kurios darbuojasi ka- 

į nimo vaizdavimas. Tais me- pinių naudai, : 
parengimus, kur yra sukę-1 
liama po keletą šimtų dole
rių per metus kapinių už
laikymui. Didele garbė tai 
moterų grupei!

Tuojau po susirinkimo 
buvo tų pačių moterų su
rengta vakarienė. Dalyvių 
daug, stalai gražiai papuoš
ti gyvomis gėlėmis; maistas 
geras ir užtektinai. Pa
valgius, tapo iškviesta ke
letas dalyvių išsireikšti. 
Gražiai pasisakyta apie L. 
K. Dr-ją ir suteikta vaka
rienės rengėjoms pagyrų. 
Vakarą vedė J. K. Mažuk- 
na. V. B.

‘Atkeršijimas’. Į faįs p0 visą Lietuvą plačiai
kaimių gy-

Kiti . demokratiniai lie
tuvių rašytojai, nors, 1905- 
1907 m- m. savo kūryboje 
pagrindinio dėmesio ir ne
skyrė revoliucinei kovai, jos 
įvykiams ir žmonėms, vis 
dėlto nepraėjo pro šią svar
biausią savo meto tikrovės 
temą. J. Biliūnas, tais me
tais jau sunkiai sirgdamas 
ir negalėdamas betarpiš
kai dalyvauti revoliucijos 
įvykiuose bei juos stebėti, 
vis dėlto, nors ir netiesiogi
ne forma, rūpinosi atsiliep
ti į tą be galo reikšmingą 
istorinį įvykį. Apie tai by
loja jo pasaka “Laimės ži
burys”, parašyta 1905 m., 
kurioje alegoriniais vaiz
dais vaizduojama revoliu
cinė kova dėl darbo žmonių 
laisvės ir gerovės. Neabejo-
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vanas.
Lankėsi jaunas svečias iš 

Kanados, P. Nemuros pus
brolis.

Visi linksmai šoko, daina
vo iki vėlumos.

No

sklido revoliuciniai dvaro 
darbininkų streikai, ir Že
maitės apsakymai konkre
čiais vaizdais atskleidė sun
kią dvaro darbininkų buitį 
(“Dvaro pienas”, “Dovanos 
iš Amerikos” ir kt.).
baigtame apsakyme “Strei
kas dvare” ji betarpiškai 
pavaizdavo kumečių kovą. 
Tais pačiais revoliuciniais 
metai Žemaitė parašė ir ap
sakymą “Kenčia kaltas, 
kenčia ir nekaltas”, kuria
me bene stipriausiai at
skleidė carinės policijos bei 
teismų žiaurumus ir jų an
tiliaudinį pobūdi, tuo pačiu 
demaskuodama ir visą cari
nę santvarką.

Rašytoja G. Petkevičaitė- 
Bitė, revoliucijos metais 
daugiau dirbdama publicis
tikoje ir bendradarbiau
dama liberalinėje spaudoje, 
savo grožinėje ■ kūryboje 
plačiau revoliucinės darbo 
žmonių kovos neatspindėjo. 
Vis dėlto ir ji 1905 m. pa
rašė vieną idėjiškai reikš
mingiausių savo kūrinių - 
apysaką “Dievui atkišus”, 
kurioje pavaizdavo sun
kią dvaro darbininkų būk
lę, atskleidė aštrius sociali
nius prieštaravimus tarp 
dvarininkų ir kumečių. 
Dvarin inkai tės Marcelės
paveikslu autorė parodė 
bergždžias pastangas fil
antropija gydyti socialines 
žaizdas ir, nors netiesiogi
niu. būdu, skatino ieškoti 
kitokių — revoliucinių — 
kelių socialiniams prieš
taravimams išspręsti- Kaip 
rašytoja realistė, G. Petke
vičaitė negalėjo nuslėpti ir 
valstiečių masių nuotaikų 
revoliucijos metais. Apy
braižoje “Pasikalbėjimai”, 
vaizduodama savo susiti-

Skaitytoj^ balsai
Aš perskaičiau J. K.; Ma

žu knos išsireiškimą, kad rei
kia aplankyti tarybines res
publikas organizuotai d a r 
šiais metais. Pilnai tam prita
riu ir prižadu stoti su visa 
grupe, kurią kur būtų galima 
sudaryti.-

Pereitais . metais skaičiau 
vieno draugo nuo Bostono ap
rašymą ir patarimą, kad rei
kia kreiptis į Tarybų Sąjun
gą per savo gimines. Aš taip 
ii’ padariau. Gavau atsakymą 
nuo savo brolio dukters iš 
Lietuvos. Sako, jie viską da-' 
re, kad gautų leidimą, bet ne
gavo, bet gavo patarimą: jei
gu mes norime aplankyti ta
rybines respublikas, turimo 
organizuotis į grupę ir reika
lauti kitų, kurie norėtų kartu 
važiuoti su mumis ekskursijo
je. Taip bus galima aplanky
ti

Marijona Kr u ngle vi či Ci
te (po vyru Raulusevičie- 
nė) gavo gražių dovanėlių 
nuo savo sesutės Uršulės 
Dominaiti-enės iš Lietuvos.

Labai įdomu matyti gra
žias dovanas iš mūsų gim
tinės Lietuvos. Kaip vis
kas keičiasi: mes siunčiame 
į Lietuvą; o jie siunčia į A- 
meriką. Dovanų siuntinys: 
5 gintarinės sagutės, 12 
paduškaitėms užvalkalų, 4 
lovoms užtiesalai ir tt. At
austa baltu šilku, kaip Lie
tuvoj sakydavo — aštuonia- 
nytis ar kaip kitaip. Žiū
rint akys raibsta. Siunti
nys gautas prieš Kalėdas.

Gruodžio mėnesį Klubo 
susirinkime Rauluševičienė 
pasiskundė savo liga. Ji 
galvojo, kad draugės ateis 
ją lankyti, tai bus proga vi
soms matyti tą gražią do
vaną, ir ji būtų pavaišinusi 
drauges lietuviškais bara
vykais, bet mintis nukrypo 
į blogąją pusę—atėmė jai 
energiją.

Amerikos Demokratijas Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

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

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

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

ŠLIUPTARNIAI»
Amerikos lietuvių tautinio ir ‘kiiltūfinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Margerfe. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

ir 'Lietuva.
A. Lipčius

PATAISA
Sausio 30-os laidoje, prane

šime iš sveturgimių reikalams 
konferencijos turėjo būti: lie
tuviai delegatai buvo iš Chi- 
cagos, Cleveland© ir Brookly- 
Uo.

Mūsų ligoniai. Džiugu 
pranešti, kad nekurie jų ei
na smarkiai geryn. M. 
Plaušienė buvo skaudžiai 
pažeista; tuoj po Naujų Me
tų jau trūko kraujagyslu- 
tė akies baltyme ir kraujas 
užliejo jai akį. Gydytojas 
sakė, jog ji laiminga, kad 
kraujas neįsiliejo į smege
nis. Akį jau baigia gydyti. 
F. Turaųsky taipgi eina ge
ryn. Juozas Levonas, irgi 
sveiksta, bet dar ligoninėje. 
Petras Dagis guli lovoje; 
jau apie porą mėnesių kai

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

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi bUti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose
KAINA $5.50. #

Laisve
11042 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, K T

as



Mew Jersey naujienos
Vasario Lina d. Hani- fe

son-e Įvyko pagerbimo va
karėlis New Jersey vaji n in
kams, kurie laimėjo pir
mą dovaną laike praėjusio 
Laisvės vajaus. Vakarėlis 
nebuvo skaitlingas, dalyva- 
vo virš 30 žmonių. Užkan
džius pagamino d r a u g ė 
Šimkienė, o jai pagelbėjo 
Josmantienė ir Šimkus.

Susirinko seni laisviečiai, 
kad susipažinus su- mūsų 
valstijos dienraščio darbuo
tojais. Jie buvo Antanas, 
Tadas, Senas Jonas, Chur- 
lis ir kukaitis. Antanas ir 
kukaitis nedalyvavo, bet 
jie pateikė savo mintis 
anksčiau laimėtos dovanos 
paskirstyme. Dalyvavę po
būvyje iškviesti pasakyti 
savo pasisakymus apie gau
tą dovaną iš Laisvės, — jie 
pasisakė, kad jie sutinka su 
pirmesni ų j ų pa si šaky m a i s— 
kad gautieji $50 būtų su
grąžinti Laisvei. Taigi su
grąžinta Laisvei $50 dova
na ir dar pridėta $5 “palū
kanų’ už trumpą dovanos 
palaikymą N e w Jersey 
valstijoje.

Taip, mes tapome laimė
tojais. Connecticut drau
gai turi mums už tab at
leisti. Jie dirbo plačiai. 
Mes dirbome tik Newarko 
ir Eliza b e t h o apylinkėje. 
Mūsų valstijos lietuviai įsi
metę, todėl vajininkai visų 
pasiekti negalėjo. Drg. 
J .J. Mockaitis su savo dar
buotojais dviem atvejais 
mums sudavė smarkiai, 
kuomet jie mus

lenktynėse LDS naujų na
riu y avime. Tad nors kar
ta, ir mes galime pasi-
džiaugti.

Dėkui, vajininkams už 
Laisvės dovanos grąžinimą. 
Iš vakarėlio likusio pelno 
biskį finansiniai paremta ir 
Harrisono-Kearny kuopa, fe

Draugė Lukaitienė, bay- 
onnietė, gavo virš šešių sva
rų džiovintų baravykų iš 
Lietuvos. Visi siuntimo 
kaštai apmokėti, Lukai tie- 
nė iš Lietuvos paeina iš- 
Lietuvos miestelio, dzūki- 
jos. Skaitytojai įsitėmyki- 
te, kad šeši svarai džiovin
tų ir ant šniūro sunertų 
grybų — gerokas maišiu
kas.

Draugai Churliai irgi ga
vo džiovintų grybų ir ciga
rečių iš Lietuvos. Gavo ir 
nuotraukų -mokyklas lan
kančių jaunuolių. Gražiai 
apsirengę ir giria Lietuvos 
mokslą ir valdžia, v fe

Mūsų pirmas parengime- 
lis dalyviais nebuvo sėk
mingas, bet draugi š k a s . 
Nekurie užsiliko iki vėlyvo 
vakaro. Sekantis parengi
mas, kiek teko patirti, bus 
balandžio 12-tą dieną — 
p a g e r b i m u i draugo A. 
Skairaus. Prie šio parengi
mo visi šios apylinkės pa
žangiečiai turi ruoštis. Drg. 
A. Skairus yra tas žmogus,
kuris veikia ir visur daly
vauja ir už jo gražii kultū
rinį ir organizacinį darbą 

sumušė'jį pagerbkime. Pilietis 

BROCKTON, MASS.~
Sausio 27 d., vakare, au

tomobilis mirtinai suvaži
nėjo Kazimierą M a r k o 1 
(Markelienę), dainininkės 
Rožės Stripinis motiną, kai 
ji ėjo skersai No. Main St., 
netoli Liet. Tautiško Namo. 
Buvo nuvežta į Phaneuf 
ligoninę, • Už trijų valandų 
mirė.

Buvo pašarvota Yakavo- 
nio šermeninėj.

Laidotuvės įvyko sausio 
29 d., Melrose kalinėse. Ly
dėjo daug žmonių, su apie 
50 automobilių. Palaidota i 
laisvai. Šermeninėj J. Sti-į 
gienė pasakė atsisveikinimo 
kalbą, o kapinėse — tinka- i' 
mąs eiles.

Palydovai buvo užprašy
ti į Lietuvių Tautišką Na
mą pietų. Dalyvavo arti 
100 žmonių.

Velionė čia buvo plačiai 
žinoma; per daugelį metų 
LTN užeigoj buvo valgių 
prižiūrėtoja. Todėl buvo 
daug lankytojų ir gražių 
gėlių vainikų.

Velionė priklausė prie 
Liet. Tautiško Namo ir 
prie LDS 67 kuopos. Labai 
mylėjo meną — koncertus, 
vaidinimus, dainas. Liūde
sy paliko dvi mylimas duk
teris — Rožę Stripinis, su 
kuria kartu gyveno, Anna 
West, anūkus, sūnų Charles 
Markol ir anūką, taipgi 
daug draugių ir draugų.

George Shvmaitis
VIEŠA PADĖKA

Iš širdieą gilumos dėko
jam visiems, kurie kuo nors 
pagelbėjo, kuomet automo
bilis suvažinėjo mūsų bran
gią ir mylimą motinėlę, Ka
zimierą Markol (Markelie
nę. Koks buvo širdies skaus
mas, matant ją kančiose 
mirštant!

Labai širdingai dėkojam 
visiems už simpatijas ir vi
sokią pagalbą, už skaitlingą 
lankymąsi šermeninėj, už 
gfažias gėles ir skaitlingą 
palydėjimą į kapines; J. 
Stigienei už pasakytą kal

bą ir eiles. Taipgi dėkoja
me draugams ir draugėms, 
labiausiai W. Juodeikiui, ir 
visiems kitiems, kurie išli
ko iš darbo; mūsų drau
gėms, kurios sunkiai dirbo 
prirengimui pietų; o laido
tuvių direktoriui V. Yaka- 
voniui už mandagų patar
navimą.

Visiems širdingai ačiū!
Rose Stripinis 
Anna West 
Charales Markol

Chicago, 111.
Banketui praėjus

Vasario 2-rą dieną Dailės ir 
Dramos Įstaigoje, 3142 So. 
Jlalsted St., įvyko iškilmingi 
pietūs. 'Svečių susirinko nesi
tikėtai daug; mat banketo 
tikslas buvo pagerbti visus 
darbuotojus, kurie bent ko
kiu darbu prisidėjo laikotar
pyje Vilnies vajaus.

Be to, bankete pagerbtas 
Leonas Prūseika 70 metų su
kakties progą. Pagerbtas jis 
ir jo ilgu metu darbuotė už 
darbo žmonių reikalus.

Šioje draugiškoje sueigoje 
buvo kalbama apie vajaus 
pasekmes ir suteikta aukšta 
pagarba tiems, kūne darba
vosi naujų skaitytojų gavime, 
bei senų atnaujinime. Vaji- 
rinkams buvo išduotos ir do
vanos, bet girdėjosi, jie dova
nų neėmė. Tas rodo, jog yra 
žmonių, kurie dirba dėl 'idė
jos. .

Kalbėtojais buvo: J. Jo
bu bka, V. Andrulis, S. Vėšys. 
Kiti savo mintis išreiškė su 
glaustoje formoje.

J. Jbkubka kalbėjo Vilnies 
dienraščio reikalais ir L. Prū- 
seikos darbavimosi reikale. 
V. Andrulis gerą raportą pa
tiekė ;iš Laisvės dalininkų su
važiavimo ir įspūdžius, patir
tus savo kelionėje. S. Vėšys 
aiškino L. Prūseikos literatū
rinės veiklos darbo nuopel
nus. G. K. Budris ragino fi
nansiniai remti L. Prūseiką jo 
sunkioj ligoj.

Pobūvią baigėsi draugiško
je nuotaikoje.

— K. M.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS |
ŽIEMĄ KAUNO 

ZOOLOGUOS SODE
Linksma ir įdomų būna 

zoologijos sode. Savo nar
vuose ’ skalija šakalai, pri
simindami gimtąsias pre
rijas, mauroja liūtai, meš
kos, baubia jakai. Čia ga
lima pamatyti įvairius pa
saulio gyvulius, žvėris ir 
paukščius. Kai kurie sodo 
gyventojai atgabenti nese
niai. Pavyzdžiui, leopardą, 
baltąjį lokį ir dvi Himalajų 
meškas apgyvendino sode 
tik 1957 m. rugsėjo mėne
sį. Liūtai į sodą buvo atga
benti 1954 metais. Bet už
tat pilkasis grifas čia 
gyvena jau daugiau kaip 20 
metu. Jis dabar ir laikomas 
seniausiu sodo gyventoju.

Bet štai iškrito pirmasis 
sniegas. Šalta pasidarė dry
žuotajam zebrui, šalta ir 
liūtams. Kalena dantimis 
karštųjų dykumų gyvento
jas kupranugaris. Ir bui
volui nešilta. . . Užtat da
bar gerai jaučiasi baltasis 
lokys!. Jis tarsi atkuto, 
linksmesnis pasidarė. Mat, 
gyvendamas tolimoje šiau
rėje, jis pr’prato prie šal
čių. Jo skrebučiai šildo kaip 
kokia krosnis. Jam dabar 
sode stato specialų namą, 
kuriame baltasis lokys ga
lės .. . šaltai gyventi net 
vasara, fe-

Šiltųjų kraštų gyvuliai ir 
žvėrys ž:emai perkeliami į 
šiltas patalpas. Jie ten 
lauks pavasario, kol bus iš
leisti į atvirus, narvus.

Užšalo ir Girstupio van
denys. O juk ten buvo tiek 
daug paukščių, paukštelių! 
Kur dabar gulbės gyvens? 
Juk jų sparnai pakirpti, jos 
negali 'šskristi į šiltus kraš
tus. Kur žiemą praleis gan
drai, pelikonai? Zoologijos 
sode jiems irgi pastatyti 
šilti būstai.

Kiti šiltųjų kraštų gy- 
vul'ai bei paukščiai pripra
to prie mūsų žiemos šal
čių. Jie gyvena ir nešildy
tuose narvuose. Kai sušąla, 
palaksto, paskraido, ir vėl 
šilta. ■■

Kasmet Kauno zoologijos 
sode žvėrių ir paukščių vis 
gausėja. Čia dabar yra be
veik visų pasaulio dalių 
žymesni gyvūnijos ir 
paukščių atstovai.

K J Papečkys

Teatruose
> "HENRY V”

Tuo pavadinimu filmas šią 
savaitę pradėtas r o d y t i 
Odeon teatre, Broadway ir 
47th St., New Yorke.

Scenarijus gamintas iš Wil
liam Shakespeare’o veikalo. 
Filmo gamintojas ir direkto
rius Laurence Olivier. Jis 
pats vaidina ir Henrio vaid
menį.

Filmas gamintas naujuoju 
fuperseope metodu ir techni- 
spalvis, parodo scenos gelme 
ir plotį tarsi stebėtum atviras 
erdves. Vaizduoja anglų val
dovo Henrio 5-ojo užkariavi
mą Francūzijos ir pasiskelbi- 
nią jos karaliumi.

Gamyba to filmo, atrodo, 
turėjo būti labai iškaštinga. 
Dauguma veiksmų vykdomi 
palociuose, o kiti mūšio lauk- 
ke. Masinėse scenose minios 
svieto, daugelis aprengti ano 
laiko puošniomis uniformo
mis. Vaidyba gera. Tačiau 
daug kam filmas gali pasiro
dyti nuobodus. Dėl ko ?

Yra ilgokų pokalbių. Juose 
įterpta įdomiai dygių pašaipų 
rojalistams, karų rengėjams 
ir laimintojams.. Bet visa tai 
kalbama europietiška anglų 
kalbos tarme, tad neprisiskai- 
čiusiems Shakespeare’o raštų 
nelengva kožno sakinio pras
mę sugauti. S.

Vandalai padegė 
biblioteką

Maplewood, N. J., mieste
lyje vandalai padegė bibliote
ką. Jie naudojo alkoholį ir 
gazoliną. Padegta buvo Ju
nior Jligh. School biblioteka. 
Nukentėjo' ir mokykla. Nuo
stoliai yra $100,000.

Indonezija paėmė 
aliejaus reikalus

Jakarta. —- Indonezijos 
vyriausybė ir armija pa
skelbė, kad Sumatra saloje 
perima iš Royal Dutch Shell 
Co. aliejaus gaminimo ir 
pardavimo reikalus. Paskel
bė, kad tos įmonės ir tie 
turtai priklauso Indonezi
jai. Minimą kompaniją su
daro bendrai hollandai, a- 
merikiečiai ir anglai kapi
talistai.

Brazilijos lietuvių dovana 
K. Petrauskui

Vilnius. — Didžiausia lai- I 
mė pajuntama tik tuomet, 
kuomet jos netenkama, ’— sa
ko liaudis. Todėl ir tikron 
tėvynės meilė pajuntama tik 
tuomet, kuomet žmogus atsi
duri©, toli nuo tėvynės, toli 
nuo savų.

Užsienyje gyvenantieji lie
tuviai — tie lietuviai, kurie 
myli savo gimtąjį kraštą ne 
Gėl to, kad paliko jame savo 
dvarus, bankus, o tikrai, nuo
širdžiai, visuomet sielojasi tė
vyne, visuomet rūpinasi ja, 
jos liaudimi.

Tarp kitų, užsienio lietuvių 
branginamų vardų mes turi
me ir mūsų operos tėvo — 
Kipro Petrausko vardą.

Per šeštajame Jaunimo fes
tivalyje Maskvoje dalyvavu
sius Brazilijos lietuvių dele
gatus pažangieji lietuviai at
siuntė mūsų Kiprui kuklią do
vanėlę — braziliečio kompo
zitoriaus parašytą operą 
“Guarany”, kurios partitūra 
buvo įteikta ' K. Petrauskui, 
dalyvaujant radijo ir spau
dos atstovams.

Per šių eilučių autorių, mi
nėtos dovanėlės įteikėją, K. 
Petrauskas nuoširdžiai padė
kojo. Brazilijos pažangiems 
lietuviams, jo ' neužmi išti
siems.

L. Valbasys

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 10 d., 7:30 v. v., 29 Endicott 
St. Nariai, kurie dar negavote nau
jos knygos, “Gydymo Istorijos,'’ at
eikite ir pasiimkite. Įdotni knyga, 
kurią parašė daktarai A. Petriką ir 
J. Stanislovaitis, Kp. Sekr. (26-28)

Pažinkime savo miestą - 
New Yorką

Mūsų kaimynas—Jersey City

Kada žmonės artinasi prie 
didelio miško, tai mato aukš
tuosius jo medžius. Atrodo, 
kad ten medžių daugiau ir 
nėra. Tikrumoje, kiekvienas 
miškas yra keturių sluoksnių. 
Prie žemės — samanos ir ma
žyčiai krūmokšniai. Virš jų 
nedideli modeliai, nesvarbu 
jų amžius — jie maži. Trečią 
sluoksnį sudaro pusmedžiai, 
kaip tai lazdynai ir kiti. O 
jau į “dangų” žiūri — patys 
aukščiausi, storiausi, didžiau
si medžiai.,Bet tą matysi tik 
jau būdamas pačiame miške.

Taip ir su miestais, šių lai
kų kiekvienas didmiestis turi 
daug, daug savo kaimynų — 
mažyčių ir didesnių.

Kas dėl New York o, tai 
patsai miestas turi apie 
8.000,000 gyventojų. Gi su 
savo kaimynais, tai dubelta- 
vai tiek. Iš .kurios pusės prie 
New York o- nevažiuosi jau 20- 
30 mylių atstumoje bus mies
tas. Tai dar nebus New Yor- 
kas, bet kiti miestai, kaip 
dažnai vadiname — “prie
miesčiai”. Jie turi savo var
dus, savo tvarką, savo istori
ją, bet jie suaugę su New 
Y orkų kaip į kokią kekę.

Tiesa, iš vakarų pusės New 
Yorkas skiriamas plačiosios 
Hudson upės. Bet tai upė, po 
kuria prakasti tuneliai auto
mobiliams, traukiu i a m s, o 
skersai ją iš N. York o į New 
Jersey pusę ir atgal tik plau
kia vienas po kito perkėlimo 
(ferryboats) laivai.

Važiuokime mes į Pater- 
sono miestą, kuris yra apie 
20 mylių nuo New Yorko — 
visą laiką važiuosime mieste, 
tai bus atskila didesni ir ma
žesni miestai, viens prie antro 
prisiglaudę. Tas pats bus jei
gu važiuosime į Elizabeth 
miestą. Pirm jį pasieksime, 
tai bus kelyje dar patsai di
džiausias New Jersey valsti
jos miestas — Newarkas. Jei* 
gu važiuosime į Bayonne, taip 
pat visą laiką važiuosime, 
miestu, ©■ už Bayonnės dar 
surasime New Yorko penktą
ją dalį — Pvichmondą, ant 
Staten salos.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, Vasario-Feb. 9 d., 1 

vai. dieną, įvyks Aido Choro meti
nis banketas. Kaip visuomet, apart 
skanių vaišių, aidiečiai duos gražią 
dainų programą. Prašome visus 
dalyvauti. įvyks salėje 29 Endicott 
St. Reng. Korn. (25-27)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienio vakare, 
Liberty Auditorijoje. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti, nes bus 
LDS Centro Valdybos nominacijos, 
tai bus svarbu visiems balsavimuo
se dalyvauti. Valdyba (24-26)
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Jersey City

Jersey City, galima sakyti, 
iš vakarui pusės yra kaip ir 
didžiosios New Yorko miesto 
durys. Iš vakarų pusės trauki
niai su keliauninkais ir prekė
mis į. New Yorką, tuneliu, po 
apačia Hudson upės, ateina 
tik vienos Pennsylvania gele
žinkelių kompanijos.

Gi devynios gedežinkelių 
kompanijos turi savo stotis 
Jersey City mieste. Važiuoji 
jų traukiniais iš New Yorko. 
Čia perki bilietą, perkėlimo 
laivas tave pristato per Hud
son upę, ten atsisėdai į trau
kinį ir vyksti į ‘Amerikos sau- 
syną. Tas pats ir atvykstant, 
ar tai Central of N. Jersey, 
Ohio, Erie, ar daugelio kitų 
kompanijų traukiniais. Tas 
pats ir su prekėmis. Jas tų 
kompanijų prekiniai trauki
niai atveža iki Hudson upės, 
c paskui baržos kelia vago
nus, arba veža prekes į Ne\v 
Yorką.

Jersey City jau seniai su
jungtas tuneliu ,su N. Yorku, 
važinėja traukiniai į Jersey 
City ir net iki Newarko. Jais 
kasdien žmonės iš vienos ir 
antros pusės dešimtimis tūks
tančių važiuoja į darbą.

1927 metų lapkričio Lvd ie
ną Jersey City ir New Yorkas 
buvo sujungti automobiliams 
tunelio —Holland Tunnel, 
kuriuomi kiekvienęriais me
tais pervažioja virš 20,000,- 
000 automobilių, apie 6,000,- 
000 trokų ;ir busų.

Jersęy City, tai nėra kokis 
miestelis, tai antras miestas

savo dydžiu New Jersey vals
tijoje. Jis turi apie 350,000 
gyventojų. Jeigu jis stovėtų 
ne prie New Yorko, sakysime 
plote, kur nėra už jį kelis 
kartus didesnio miesto, tai jis 
būtų didelis centras. Lygus 
Rochester, N. Y., centrui. Bet 
kada Jersey City yra prie 
Now Yorko, tai jis tartum 
“pražuvęs”, taip, kaip miške 
mažesni medžiai nepastebimi 
už didelių.

Jersey City turi 11-ką my
lių vandens juostą, milžiniš 
kas prieplaukas, į kurias iš‘ 
viso svieto dalių atplaukia 
laivai. Įrengimai yra vienu 
kartu priimti iki 50 laivų. Tu
ri medical Center, svarbia li
goninę, -kur yra arti 3„00() li
goniams lovų. Yra centras ty
rimui džiovos ligos. West 
Side parkas užima 70 akrų 
plotą, jau nekalbant apie ma
žesnius.

Seniau šis miestas vadinosi 
“HOOK”, nuo Paulus Hoeck 
vardo. Dabartinį vardą pasi
rinko 1838 metais. Įregistruo
tas kaipo miestas 1855 me
tais. Miestas yra Hudson 
County sostinė. Jis užima 
veik 15-ką ketvirtainių mylių.

1953 metais buvo 200 įvai
rių bažnyčių, turėjo veik 
100,000 telefono aparatų. Ra
dijo ir televizijos stotimis 
naudojasi tvarkomomis iš 
New Yorko, nors tūlų bokštai 
ji a New Jersey valstijoje.

Industriniai Jersey City yra 
labai svarbus centras, kuria
me- yra galingų fabrikų ir 
dirbtuvių. Yra metalo, alie
jaus, cheminių, maisto ir ki 
tokių fabrikų.

Jersey City turi istorinį mu
ziejų ir kitokių kultūrinių 
Centrų. St. Peter kolegija 
(katalikų) įsteigta 1878 me
telis. Municipalinis Stadiju- 
mas užima ketvirtainę mylią 
pločio.

Laike Amerikos revoliuci
jos 1779 metais jo srityje įvy
ko mūšis. Amerikiečiai, vado- 
\aujami generolo Henry Lee, 
sumušė anglus.

Jersey City yra davęs ne
mažai žymių žmonių. Paskil- 
bęs artistas dainininkas-akto- 
rius Frank Sihatra yra ten 
gmęs ir augęs.
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Kova prieš ištvirkėlius
Miesto rotušėje majoras 

Wagneris ir mokyklų vedėjai 
laikė konferenciją. Buvo dis-
kilsuojama, kaip geriau su
valdyti išdykėlius, kurie, vie
loje mokytis, kitiems trukdo, 
juos užgaudinėja ir daro nuo
stolių.

Vis daugiau atsiranda min
čių, kad nesusivaldančius ele
mentus išimti iš bendrųjų mo
kyklų, padėti į atskiras, kur 
jiems būtų tinkama drausmė.

Policininkas suvaldė
Manhattan High School of 

Commerce, kur lankosi 2,100 
studentų, tūli pradėjo rasisti
nius užgauliojimus. Pastaty
tas policininkas P. Campbell 
juos ragino užsilaikyti tinka
mai. Neklausė.

Policininkas gavo talkos ir 
devynis suvaldė. Kiti nusira
mino.

Nužudė žmoną ir save*
Senis Giovanni Sardo, 74 

metų, 10 metų atgal turėjo 
širdies smūgį ir pasiliko inva
lidas. Sumanė baigti gyveni
mą. Peiliu subadė savo žmo
ną Antoniną, 72-ių metų, ku
ri tuojau ir mirė. Patsai sau 
pervėrė krūtinę. Nuvežtas į li
goninę tuojau ir jis mirė.

Wiashingtonas. — 1956
metais gazu šildomų pe
čių buvo parduota 1,095,- 
800. Gi 1957 m. buvo par
duota mažiau, būtent tik 
968,700.

HELP WANTED MALE

P^VER PRESS OPERATORIAI

Taipgi patyrę prie automatiškų pre
sų. Su gerais paliudijimais. Nuo
latinis darbas. ‘ Pašalpos. $1.50 į 
valandą. Kompanija B r ook ly n e. 
Skambinkite ULster 5-3131. .

(24-2^>

Business Opportunity

Piniginių Išdirbystčs Krautuvė par
davimui. Su visa mašinerija. Neuž
daryta, išleidžia produktus. įneši
mas’ $20,000. Priežastis—nesveika- 
vimas. Vien tik pirkėjai kreipkitės. 
TA. 8-9061.

(24-26)

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Paraše L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenitną darbo 
žmonijai.

Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
Knyga iš 804 puslapių

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., vasario (Feb.) 6, 1958


	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00112.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00113.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00114.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00115.pdf (p.4)

