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METAI 47-ti

KRISLAI
,Kaip semtis apšvietą\> \ 
Televizija pas mus. r 
Televizija Lietuvoj. į 
Knyga — pats pagrindas.

Rašo R. Mizara (•

. Kaip skaitytojai jau žino, 
Lietuvoje pradėjo veikti tele
vizija, vienas Įdomiausių dvi
dešimto amžiaus išradimu.

Spauda, filmas, radijas ir 
televizija — pačios ryškiau

sios priemonės žmonėms švie
ti, jiems linksminti, jų gyveni
mą Įvairinti.

. . Televizija — pati jauniau
sia tu “priemonių”, bet ji la
bai ryški, labai svarbi.

Žmogus sėdi savo gyvena
majame blite, sakysime. New 
Yorke, ir mato ir girdi, ką tą 
pačią minutę veikia, ką kalba 
kitas žmogus, būdamas Los 
Angeles mieste, trijų tūkstan
čių myliu atstume.

Ar gi tai neįdomu ? !

Pas mus, Amerikoje, televi
zija pradėjo veikti tuojau po 
ąntrojo pasaulinio karo.

Milijonai amerikiečių tele
vizorius turį savo gyvenamuo
se namuose ir nemaža laiko
praleidžią prie jų sėdėdami, i 
juos žiūrėdami.

Jdomu būtų patirti, ar ame
rikiečiai nuo to laiko, kai jie 
pradėjo i televizorius žiūrėti, 
sukultūrėjo, ar jie pasidarė 
mokytesni, daugiau žiną?

Kai kurie sako: ne, televi
zija jų nesukultūrino, o tik pa
darė daugeli žmonių tinges
niais, kas savo ruožtu, neigia
mai atsiliepa i jų sveikatą. 
' Kiti dar prideda: netikusios 
televizijos programos sugadi
no daug mūsai jaunimo.
, Treti sako: televizija atliko 
ir atlieka dideli kultūrinį 
veiksm ą.

Nelaimė pas mirs, yra ta, 
kad televiizijas palaikančios 
kompanijos mažiausiai krei
pia dėmesio i kultūrą bei ap- 
švietą; joms vyriausiai rūpi 
*ii k pelnas, kad tik daugiau 
dolerių pasidaryti iš reklamų, 
kurias duoda jiems stambio
sios korporacijos.

Dėl to i televizijos progra
mas kišami šlamštai, menka
verčiai dalykai, o dažnai —la
bai žalingi stebėtojų moralui 
dalykai.

Lietuvoje to nebus. Lietu
voje, kaip ir visuose socialisti
niuose kraštuose, televizija 
taikoma tarnauti liaudžiai: jai 

‘šviesti, jai linksminti. Ten jo
kios bilijoninių kdrporaciju 
leklamos stebėtojų nervų ne
gadina, kaip pas mus.

Dėl to aš manau, kad tele
vizija Lietuvoje suvaidins mil
žinišką kultūros srity rolę.

Tie amerikiečiai, kuriems 
teko matyti televizoriuose pro
gramas, t transliuojamas Mask
voje, sako: jos labai puikios, 
jos tikrai Įdomios.

•

Lietuva dar ne visa apšvies
ta elektros lemputėmis. Kol 
kiekvienas namas ten neturės 

'elektros, tol jis neturės ir tele- 
*• vizoriaus, o tai reiškia dar ne 

visi žmonės šiandien ten gali 
televizija naudotis.
*Bet už metų kitų visa tai 

bus pasiekta, nes prie to ryž
tingai einama.

•J"

Tačiau žmonių kultūros pa-

Michigano senatas priėmė 
į Novaką draugišku plojimu., 

pakvietė jį sakyti kalbą
Detroitas. — Stanley No

vak, Lenkijoje gimęs pažan
gus liberalas, vienu metu 
buvo Michigano senato de
mokratinės frakcijos lyde- 

I riu. Per paskutinius keleris 
įmetus Novakas persekioja- 
Imas politiniai, žemesni 
įteisinai nutarė atimti jo pi
lietybę, norima jį deportuo- 
|ti ir t. t. Bet dabar Aukš- 
Ičiausias teismas nutarė įs
iklausyti Novako apeliaciją, 
ir tas teismo nutarimas 
skaitomas dideliu Novako 
ir civiliniu teisiu bendrai 
laimėjimu.

Pasirodė, kad Novakas 
dar turi nemažai draugų 
ir pačiame Michigano se
nate. Keleri metai atgal, 
kuomet makartizmas bu- 
čiame savo aukštyje, ne tik 
republikonai, bet ir demo
kratai, kurių lyderiu Nova
kas buvo, nedrįso pasakyti

E a s 11 a n d a s jau atkreipė savo 
ragangaudiškas akis j kairių 
grupių vienybės forumo vadus

Washingtonas. — Ragan- j 
gaudįškas senatinio komi- j 
toto pirmininkas sen. East- 
landas, rasistinis-diksikra- 
tinis senatorius iš Mississi
ppi, jau atkreipė savo dė- i 
mesi į Socialistinės vieny
bės forumą, ' kuris tapo į- 
steigtas kelios savaitės at
gal. Senatims komitetas jau 
pareikalavo atvykti Wash- 
ingtonan ir liudyti sekamus* 
asmenis: buvusi ALP veikė
ją ir virš minimo forumo 
pirmininką Clifford McA
voy, į forumo valdybą įei
nantį komunistą daktarą A. 
Blumbergą, “American So
cialist” redaktorių Bert €

Reikalauja departmento 
kultūros m°no reikalam
Washingtonas. — Garsio

ji aktorė Lillian Gish, kuri 
buvo labai populiari dar 
nebyliųjų filmų laikais, ra
gino valdžią sudaryti spe
cialu meno kultūros reika
lų departmentą. Ji ragino 
paskirti meno kultūros 
reikalų sekretorių, kuris 
užimtų pilnateisę vietą ka
binete, panašiai, kaip kito
se šalyse yra meno ir kul
tūros rekalų ministerijos.

< grindą sudaro dar vis knyga 
Į ii laikraštis.
i

M. Gorkis kadaise sakė 
(i’aug maž taip:

— Knyga yra pats įdomiau
sias kūrinys.

Tik /-žmogus, gerai mokąs 
skaityti, tik plačiau apsiskai
tęs asmuo gali pilnai Įvertinti 
tai, kas vyksta ekrane, ką jis 
girdi per radiją, ką jis mato 
televizoriuje.

Dėl to reikia skaityti, reikia 
nepamiršti knygos ir laikraš
čio. Nereikia tupėti per ilgai 
prie televizorių, brangų laiką 
gaišinant.

gerą žodį už Novaka.
Bet dabar, po Aukščiau

sio teismo nutarimo per- 
svartyti jo bylą, Novakas 
aną savaitgalį buvo užėjęs 
senatan Dansinge. Ten keli 
jo praeities kolegos sena
toriai jį pastebėjo ir jis ta
po pakviestas ir senatorius 
Charles - Blondy jį perstatė 
iš senatinės estrados. Jis ta
po priimtas labai draugin
gai viso senato, įskaitant 
republikonus, kurie jį ap
lodavo, lygiai, kaip demo
kratai. Tik keli kraštuti
niai makartistai susilaikė 
nuo plojimo.

Perstatydamas Novaką, 
sen. Blondy sakė, kad dar 

11942 metais, kuomet teisin- 
igumo departmentas pirmu 
| kartu pradėjo kelti kaltini- 
imus prieš Novaką, Michi- 
Įgano senatas atsisakė jį 
i pašalinti iš savo eilių.

Cochraną, ekonomistą Vic
tor Perlo ir eilę kitų.

Manoma, kad jie bus ka- 
mantinėjami apie forumą 
ir to kamantinėjimo tikslas 
būsiąs apšaukti forumą ko
munistiniu, nors į jį įeina 
asmenys, kurie komuniz
mui griežtai priešingi.

Lenkų partijoje 
stiprės vienybė
Varšuva. — ' Jungtinės 

Lenkijos darbininkų parti
jos (PPR, Komunistų) cen- 
tralinis komitetas pabaigi 
savo plenumą ir nutarė su
šaukti nacionalinį suvažia
vimą gruodžio mėnesį. Už
darant sesiją pažymėta, 
kad partijos, vienybė stip
rės, nors lieka * maždaug 
trys linkmės: taip vadina
ma dešinioji, kuri taipgi ži
noma ir kaip “stalinistinė” ; 
kairioji arba “revizionisti
nė”, ir centristinė, kuriai 
vadovauja Gomulką. ; ;

Plenumo pradžioje, sako 
pranešimai, Gomulkos gru-, 
pė atkreipė stipriausią kri
tiką prieš revizionistus, bet 
paskui laipsniškai atsuko ją 
prieš taip vadinamus “kon
servatorius”. Ta grupė rei
kalavus, kad būtų priimta 
rezoliucija, kurioje būtų 
pabrėžta Tarybų Sąjungos 
pirmenybė socialistiname 
pasaulyje, bet Gomulkos 
grupė ir kairieji kartu lai
kėsi nuomonės, kad toks pa
brėžimas nereikalingas, nes 
jis tiktai vestų prie ben
dradarbiavimo lygybės pa
matų paneigimo.

•Zenon Kliszko ir Jerz 
Marowski, artimi Gomulkos 
bendradarbiai, išrinkti ko
miteto sekretoriais.

Vėliausios

Pasaulio
Washingtonas. — Pirma

dienį Dave Beck, Vežikų li
nijos. vadas prisistatė AFL 
-CIO tarybai (kurios nariu 
jis. išrinktas praeitame su
važiavime,) kad atsakyti į 
klausimus apie jo suktybes 
finansuose.

Port au Prince. — Atro
do, kad Haiti respublikoje 
visą galią perims armija ir 
bus įsteigta karinė diktatū
ra.

Jungtinės Tautos. —Sau
gumo taryba pradėjo svar
styti dar vieną skundą 
prieš Egiptą — vis už Sue- 
zo kanalo nacionalizavimą. 
Šiuo .kartu skundas patiek
tas Francūzijos, kuri dar

Darbingas, vaisingas LMS 
suvažiavim a s, puikiausiai 
pavykęs muzikos koncertas
New Yorkas. — Praeitą 

savaitgalį Lietuvių Kultū
riniame centre, Richmond 
Hill, N. Y., įvyko Lietuvių' 
Meno Sąjungos suvažiavi
mas. Šalia suvažiavimo, ku
ris tęsėsi dvi dienas, šešta
dienio vakare įvyko ’ kon
certas, o sekmadienio popiet 
P. Balevičiaus atminties pa
gerbimo banketas.

Suvažiavimas buvo dar
bingas, vaisingas. Apart 
delegacijų iš Rytų (New 
Yorko apylinkės, Hartfor
do, Scran tono ir t. t.), buvo 
delegacija iš Clevelando ir 
skaitlinga delegacija iš Chi
cago s.

Suvažiavimo abiem sesi
jom pirmininkavo chica- 
gietė muzikė ir chorvedė 
Daratėlė Juden, vice-pir- 
mininku buvo clevelandie- 
tis Julius Krasnickas.

Klausimai svarstyti rim
tai ir realistiniai ir diskusi
jose dalyvavo ne tik delega
tai, bet ir svečiai-stebėto- 
jai.

Prieitą išvadų, kad veik
lą galima ir reikia stiprinti, 
ypatingai reikia dėti pas
tangų atnaujinti neveiklių 
chorų veiklą.

Sveikinimų į suvažiavimą 
suplaukė, gausiai —arti pen
kių šimtų dolerių. (Plačiau 
ir smulkmeniškiau * apie su
važiavimą bus rašyta vė
liau).

Puikiausias koncertas
Šeštadienio vakare įvy

kęs koncertas buvo vienas, 
puikiausių, anot daugelio — 
bene įvairiausias ir turtin
giausias talentais.

Dainavo Hartfordo Lais
vės choras, New Yorko Ai
do choras, Suzana kazoky- 
tė, Estelle Bogden, Helen 
Stumbrys, duetas Dočkienė 
ir Stanevičienė, Julius 
Krasnickas, Povilas Daude- 
ris, o Ona Stelmokaitė de- 
klavo ir labai vykusiai pir
mininkavo koncertui. Pub
likos buvo apypilnė salė.

naujienos
vis negali sugyventi su min
timi, kad Suezas yra Egip
to.

Washingtonas. — Gene
raliniu štabu viršininkas 
admirolas Radfordas sako, 
kad jam nepatinka nusigin
klavimo derybos, kurios 
vestos Londone. Esą, Ta
rybų Sąjunga gali žadė
ti, bet neištesėti. Kaip ži
nia, prez. Eisenhowerio a- 
s i s ten ta s n u si gi nkl av i m o
reikalams Stassenas grįžęs 
išreiškė nuomonę, kad de
rybos gali atnešti gerų re
zultatu, v

Berlynas. — Į Rytų Ber
lyną atvyko Čekoslovakijos 
premjeras Siroky.

Sekmadieni banketas bu
vo didelis ir įspūdingas. 
Banketo ’ pirmininkė Eva 
Mizarienė trumpai ir jaus
mingai nušvietė P. Balevi
čiaus gyvenimo kelią ir eita 
prie muzikalinės banketo 
dalies* — mirusio kompozi
toriaus kūrinių pildymo. Vi
si anksčiau minėti progra
mos dayviai ir dainininkė 
Yeskevičiutė-Young dalyva
vo. Pastaroji dainavo Pra
no Balevičiaus labiausia pa
mylėtą dainą “Ruduo” ir 
“Vasaroj”. Taipgi dainavo 
Vincas Valukas.

Bendrai kalbant, ir su
važiavimas, ir koncertas ir 
banketas labai pasisekė. 
LMS veikėjai ir visi meno 
mylėtojai tų pobūvių tapo 
įkvėpti naujiems darbams.

Nutarta ateinantį suva
žiavimą 1959 metais laikyti. 
Chicogoje.

Vorošilovas apleido Indoneziją, 
dabar vyksta apsilankyt Bnrmoj
Jakarta. — Tarybų Są

jungos Aukščiausios tary
bos pirmininkas. Klementis 
Vorošilovas jau apleido In
doneziją. Jis kalbėjo dauge
lyje Indonezijos miestų, 
dažniausiai iš i vienos * plat
formos su Indonezijos pre? 
zidentu Sukamo. Apskai
čiuojama, kad Vorošilovo 
tiesioginiai klausėsi bent 
19,000,000 žmonių. Jis visur 
buvo sutiktas draugiškai ir 
entuziastiškai. Tik pirmą 
jo apsilankymo dieną gru
pė reakcininkų bandė Ja
kai* to j e surengti priešišką 
demonstraciją.

Sukamo perstatinėjo 
Vorošilovą kaip “svečią to
limos didžios šalies, kuri 
turi didžią širdį”.

Dabar Vorošilovas iš
skrido ir .vyksta Burmon. 
Jis vyksta ne teisioginiai, o 
išskrido Kinijon, iš kurios 
lengviau Burmą pasiekti,

Klerikalai vieni sudarė
♦

naują Italijos kabinetą 
Zoli naujasis premjeras

Roma. — Negalėdami su
sitarti su dešiniaisiais so
cialdemokratais arba su 
mažiuke respublikiečių par
tija, taipgi nenorėdami tar
tis su monarchistais arba 
neo-fašistais ir MSI parti
jos, krikščionys demokratai 
vieni sudarė naująjį kabine
tą. Jo priešakyje atsistojo 
Adone Zoli, kuris yra skai
tomas klerikalu liberališkes- 
no sparno žmogus, pana
šiai kaip buvo ankstyvesnis 
premjeras Segni. Zoli Mus- 
solinio laikais buvo skaito
mas anti-fašistu.

Bet aišku, su kokia para
ma naujasis kabinetas pla
nuoja laikytis. Patys krikš
čionys demokratei parla
mente daugumo neturi. 
Juos rems dešinieji social
demokratai, o Nennio va- 
domaujama kairiųjų socia
listų partija irgi pasižadė
jo Zolio kabinetą remti. Iš

i tų, kurios pažadėjo para
mą naujam premjerui, ne
galės balsuoti už valdžią vi

gais klausimais ir kabinetas 
kitos pus.es, monarchistai‘turės kristi.

Anti-rasistinis s a š k r v d i s - buvo
kovingas, bet susirinko ne liek 
daug dalvviy, kiek biivo laukta
New Yorkas. — Spauda 

ir radijas dar platokai ko
mentuoja apie anti-rasisti- 
nį sąskrydį pilgrimiadą, ku
ris praeitą penktadienį įvyr 
1<q Washingtone. Sąskry- 
dys buvo kovingas, nors 
protestas buvo vykdomas, 
kaip ir religinėje dvasioje. 
Bet eilė kalbėtojų smarkiai 
kritikavo abi didžiąsias 
partijas ir šaukė negrus 
prie smarkesnės kovos už 
savo teises. Ypatingai ko
vingą kalbą pasakė kon- 
'gresmanas Powell, kuris sa
kė, kad negrai turi naudoti 
savo kovoje pikietus, de- 

negu tiesioginiai iš Indone
zijos.

Burmoje socialistinis 
premjeras U Nu ir kiti val
džios nariai rengiasi iškil
mingai sutikti Vorošilovą.

„Atsisveikinimo su Voro- 
šolovu kalboje Jakartos. ae
rodrome prez. Sukamo pa
reiškė, kad Maskvą nuo 
Jakartos skridimu skiria 
16 valandų, bet “jausmais 
ir idėjomis tas tolis nedide
lis — jį galima pasiekti per 
minutę”.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas sako, kad TSRS duos 
daugiau ekonominės pagal
bos Išlaukinei Mongolijai^ 
tai yra, nepriklausomai' 
Mongolijos Liaudies res
publikai. Artimiausioje a- 
teityje Sovietai pasiųs Mon
golijai 2,500 traktorių, 550 
kuliamųjų mašinų, 3,000 
sunkvežimių ir t. t. 

irgi pasižadėjo duoti para
mą. Kad juos patenkinti, į 
kabinetą įeina ir Giuseppe 
Pella, buvęs premjeras, ku
ris yra skaitomas krikščio
niu demokratu reakciniai 
dešinaus sparno žomogumi. 
Pella bus vice-premjeras ir 
užsienio reikalų ministras.

Italijos spauda sako, kad, 
iš viso imant, dabartinis 
kabinetas yra žymiai deši
nesnis už senąjį*.

Zoli buvo bandęs įtrauk
ti i kabinėta visus buvusius 
premjerus, įskaitant Segnį. 
Bet jie visi atsisakė.

Prezidentas Gronchi jau 
prisaikdino naująjį kabine
tą. Spauda reiškia abejones, 
ar tas kabinetas ilgai laiky
sis. Manoma, kad partijos 
šalia krikščionių demokra- 

monstracijas, streikus, sė
dėjimo streikus ir t. t.

Bet sąskrydyje dalyvavo 
mažiau minių, negu tikėta
si — buvo laukta 50,000 ar
ba net 75,000, o dalyvavo 
tiktai apie 27,000 (policija 
sako, kad tik apie 17,000).

TSRS protestas 
Egipto valdžiai

Kairas. — Egiptas gavo 
protestą nuo Tarybų Są
jungos. Kaip žinia, Egiptas 
reikalauja, kad už praplau- 
kimą Suezo kanalu būtų 
atlyginama tik dviem valiu
tomis: amerikoniškais dole
riais arba šveicariškais 
frankais. Tarybų Sąjunga 
savo proteste sako, kad tai 
nepamatuotas reikalavi
mas, kad turi būti teisė 
mokėti ir kitokiais pini
gais.

Kartu su Tarybų Sąjunga 
tais pačiais sumetimais pro
testavo Egiptui ir Lenkija 
bei Čekoslovakija — du so
cialistiniai kraštai, kurie 
dabar platokai prekiauja su 
Egiptu.

Egipto spauda pabrėžia, 
kad tarybinis protestas ne
pakenks bendriems ge
riems santykiams su Tary
bų Sąjunga.

Eastbourne, Britanija. — 
Daktaras John Bodkin A- 
dams, kuris po ilgos bylos 
tapo išteisintas savo paci
entų žudyme, dabar iš nau
jo teisiamas. Dabartinis 
kaltinimas švelnesnis: kad 
jis konfiskavo mediciniškus 
rekordus.
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REIKALAUJA PASITRAUKTI
ŠEN IR TEN sunkvažimių vairuotojų (teamsters) 

unijos nariai kelia reikalavimą, kad jų prezidentas Dave 
Beck kuo veikiausiai pasitrauktų iš savo vietos.

Atrodo, jog tas judėjimas yra gana platus; atrodo, 
kad Deve Beck bus priverstas pasitraukti.

Po tų apklausinėjimų, kurie įvyko prie senatinio 
komiteto Washingtone, rodosi, Dave Beck turėtų nerei
kalaujamas pasitraukti. Bet jis sako: nesitrauksiąs. Jis 
dargi pareiškė spaudos korespondentams, kad> sekamą 
rudeni, kai įvyks rinkimai unijos valdybos, jis ir vėl kan
didatuosiąs į prezidento vietą!

Jei būtų tik pusė tiesos apie Dave Becko' graftus, 
kyšystes ir kitokias maklerystes,' atliktas sunkvežimių 
vairuotojų unijoje, tai jis turėtų trauktis iš tos vietos. 
Skaitant spaudoje apie tuos darbelius, kuriuos šis žmo
gus, būdamas darbo unijos, prezidentu, atliko, plaukai 
ant galvos šiaušiasi.

Reakcininkai, kurie labai neapkenčia darbo unijų, 
tuo naudojasi. Anti-unijistams šis Becko dalykas yra 
vanduo ant-anti-darbininkiško malūno.

Taip, Dave Beck turėtų pasitraukti iš preziden
to vietos. Sunkvežimių vairuotojai, tymsteriai turėtų ap
valyti savo uniją nuo visokio brudo, parodant visuome
nei, kad jiems, rūpi savo organizacijos ir viso unijistinio 
darbininkų judėjimo reikalai.

Q kitos visos darbo unijos privalėtų pasimokyti iš 
to, kas darosi Dave Becko vadovaujamoje unijoje, ir tu
rėtų daboti, kad tai niekad ir niekur nepasikartotų.

RAZUMNAS VYRUKAS- -
EVANGELISTAS Billy Graham, kuris šiuoi ‘ metu 

New Yorke vakarais atlieka spektaklius, sakydamas e- 
vangelijas., giriasi, kad jam mūsų didmiestis labai pa
tinka. Girdi, žmonių kas vakarą jo evangelijų klausyti 
susirenka daug; biznis, vadinasi, geras.

Pa evangelijų, po ja kalbų renkami rašyti pažadai 
iš tų žmonių, kurie sutinka “priimti Kristų”. Tokių 
Billy Graham, sako, gauna nemažai.

Kitais žodžiais, Billy Graham misi ja New Yorke se-; 
kasi. Jis gali žmonėms plepėti, ką tik nori, ir jie vis^ jo 
klauso. O spauda, radijas ir televizija šį vyruką smarkiai 
garsina, reklamuoja. Argi nėra už ką ii reklamuoti? Ar
gi jis nežada griešininkus pataisyti? Argi jis neatverčia 
bedievių į tikėjimą?!

Billy Graham mano, kad po jo evangelijų, po jo mi
sijų, kurios Čia tęsis iki kito mėnesio pabaigos, New 
Yorko žmonės bus geresni, šventablyvesni, mažiau 
gricŠys, o gal ir visai liausis griešiję.

Bet jeigu bus taip, tuomet dvasininkijai nereikės 
tuos žmones klapatyti, tuomet jiems nereikės eiti į baž
nyčias ir išpažinties. Kam gi snaviedotis, kai neturi 
griekų? Jei meluosi, kad turi, tai išnaujo nusidėsi.

Gerai, jeigu šis vyrukas atliks tai, ko neatlieka tūk
stančiai dvasininkų, ko neatlieka policija, tai tuomet 
bus dvasininkijai sunku, jų biznis sumažės.

Bet mes netikime, kad Billy Graham savo evangeli- 
jomis, savo nonsensais pataisys griešininkus.

Pamatysite, po to, kai B. Graham iš New Yorko iš
vyks, nesumažės čia skaičius nei gengsterių, nei raketie- 
rių, nei smulkių sukčių, nei vagių, nei žmogžudžių, nei 
narkotikų pardavinėtojų. Viskas bus kaip buvo (kad 
tik blogiau nebūtų). Iš viso šito triukšmo laimėtojas 
išeis tik Billy Graham ir jo artimieji, jo bendradarbiai.

apie joe McCarthy7
JOE McCARTHY jau prieš keletą savaičių mirė,,ir 

dėl to Amerikos liaudis lengviau atsiduso, nežiūrint to, 
kad makartistų dar užtenkamai yra.

KanadKkis “Liaudies Balsas” rašo:
“Tai senatoriaus Joseph McCarthy jau nėra. Mirtis 

nusinešė jį vos 47 metų sulaukus. Ir reikia pasakyti, kad 
amerikiečiai (išskyrus mažą skaičių reakcionierių), 
lengviau atsiduso.

, “Senatorius McCarthy paliko juodą rekordą. Žmo
gus atsižymėjo beširdiškumu. Ne vienas, joi aukų išsi- 
braukė iš gyvųjų tarpo negalėdamas pakelti jo puolimų. 
Ir mūsų ambasadorius Norman yra vienas is tų. Jis yra 
makartizmo auka”.

Tai tiesa!
Tačiau McCarthy pasekėjai Amerikoje galvoja ki

taip. Ana, Manchester mieste, N. H. valstijoje, išeidinė- 
jąs laikraštis. “Union Leader” parašė: McCarthį nužu
dė komunistai, Vermonto senatorius Flanders ir “smir
dantysis hipokritas, gyvenąs Baltajame Name. ...”

Matot, kaip makartistai apie savo didvyrio mirtį 
galvoja! Bet tokių, ačiū likimui, nėra daug ir būtų ge
rai, kad ir jie patys greičiau Važiuotų paskui Joe!

2 pusi. Laisvė (Liberty) Antradienis, geg. (May) 21, 1957

VILNIUS. — Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto veikloje, 
—pasakoja K. Korsakas, — 
1957 m. yra reikšmingas toles
nio augimo etapas. vykdant 
kiek anksčiau iškeltąjį uždavi
nį sukurti respublikoje litua
nistikos centrą, šiemet beveik 
dvigubai padidinamas Institu
to mokslinių darbuotojų skai
čius. Tai įgalina nuo šių me
tų vidurio organizuoti Institu
te tarybinės lietuvių literatū
ros 'specialų sektorių ir žy
miai sustiprinti mūsų nūdienės 
literatūros aktualiųjų problemų 
bei socialistinio realizmo teori
nių klausimų nagrinėjimą. Taip 
pat sustiprinamas naujais dar
buotojais ir ikitarybinio laiko
tarpio lietuvių literatūros is
torijos sektorius.

žymiai papildomi Instituto 
kalbotyriniai sektoriai- Dabar
tinės lietuvių kalbos sektoriuje 
organizuojama speciali grama
tikos grupė, kurios uždavinys, 
bendradarbiaujant su aukštų
jų mokyklų dėstytojais, pa
rengti mokslinę lietuvių kalbos 
gramatiką. Kai kurių šios 
gramatikos skyrių r a š y m a s 
pradedamas jau šiemet. Insti
tute taip pat organizuojama 
fonetikos laboratorija, kurioje 
bus naujais mokslo metodais 
tiriami lietuvių kalbos garsai. 
Laboratorijoje dirbs specialis
tas, baigęs šios srities aspiran
tūrą Leningrado universitete.

Tautosakos sektorius papil
domas naujais darbuotojais, 
svarbiausia lietuvių tautosakos 
rankraštyno katalogininjo dar
bui. šiemet numatyta sukata- 
loginti ir susisteminti 20,000 
liaudies dainų užrašymų ir 4,- 
000 jų melodijų, šiam darbui 
paspartinti sektoriui talkinin
kauja Vilniaus universiteto ir 
Valstybinės Konservator i j o s 
atitinkamų specialybių studen
tai.

Komplektuojant naujus dar
buotojus Institutui, moksliniai 
bendradarbiai ateityje bus pri
imami konkurso tvarka, ko iki 
šiol nebuvo daroma. Tai padės 
geriau užtikrinti kvalifikuotų 
kadrų parinkimą.

’ Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas 1957 m. pateiks 
visuomenei visą eilę stambių 
darbų. Jau baigiamas kore
guoti ir dar šiemet bus iš
spausdintas D. Kleino pirmo
sios lietuvių kalbos gramtikos 
fotografuolinis leidinys (apie 
650 pusi.), kuriame duodamas 
tos gramatikos lietuviškas ver
timas ir plati įvadinė medžia
ga apie ją. Taip pat šiemet 
turi būti išleistas ir didžiojo 
“Lietuvių kalbos žodyno” IV 
tomas, kuriame eina raidės i ir 
j. Tiktai reikia pageidauti, kad 
K. Požėlos vardo spaustuvė 
Kaune pagreitintų šio tomo 
spausdinimą, kuris šiuo metu 
yra pernelyg vilkinamas.

Šiemet taip pat bus išleistas 
“Lietuvių literatūros istorijos“ 
kurso I- tomas, nuš.viečiąs be
veik pęnkių amžių lietuvių raš
tijos istorinį vystymąsi (nuo 
XV a. iki 1861 m.) šiuo metu 
šis veikalas jau yra spaudoje, 
jis turės per 400 psl. ir bus 
gausiai iliustruotas mūsų ra
šytojų atvaizdais, knygų b(?i 
rankraščių nuotraukomis, šį 
kursą papildas darbas yra 
spaudai atiduota “Lietuvių li
teratūros istorijos chrestomati
ja,“ kurioje pateikiami budimi 
gieji feodalizmo epochos lietu
vių raštijos pavyzdžiai, ši di
džiules apimties Chrestomatija 
išleidžiama tokiu būdu, kad jo
je greta transkribuotų dabarti
ne rašyba tekstų duodamas 'ir 
jų fotografuoti nes kopijos, ku
rių padaryta apie 500 iš įvai
rių retų ir unikalinių senovinių, 
leidinių. Prie “Lietuvių lite
ratūros istorijos“ . kurso ir 
chrestomatijos kolektyvinio pa
rengimo, ' be Instituto darbuo

tojų, prisidėjo ir kai kurie Vil
niaus universiteto lietuvių lite
ratūros katedros dėstytojai.

Iš folkloro srities 1957 m. iš
leidžiamas stambus “Lietuvių 
tautosakos” rinkinys, šiame 
rinkinyje .skelbiami keli šimtai 
reikšmingesniųjų lietuvių liau
dies dainų, pasakų, padavimų 
ir smulkiosios tautosakos užra
šymų, padarytų pokario laiko
tarpiu. Rinkinys duoda daug 
vertingos medžiagos pažinti lie
tuvių tautosakai, gyvuojančiai 
šių dienų mūsų liaudyje.

Pagaliau netrukus knygų 
rinkoje pasirodys Instituto 
mokslinės bibliotekos parengta 
lietuvių tarybinės literatūros 
bibliografija, kurioje pateikia
mos žinios ne tik apie pačius 
grožinės literatūros leidinius, 
bet ir apie kritikos straipsnius 
bei recenzijas, š'i bibliografija 
bus naudinga pagalbinė prie
monė nagrinėjantioms mūsų ta
rybinę literatūrą.

Pernai Institutas išleido sa
vo mokslinių darbų rinkinio 
“Literatūra ir kalba“ I tomą, 
šiemet numatyta atiduoti spau
dai dar du šio rinkinio tomus, 
kuriuose bus paskelbta eile 
stambesnių instituto darbuoto
jų parengtų mokslinių darbų. 
“Literatūros ir kalbos” II to
me bus išspausdinta J. Žėkai
tės monografija apie A. Vie
nuolio apsakymus iki 1917 m. 
ir A. Valeckienės studija apie 
dabartinės lietuvių kalbos’įvar
džiuotinius būdvardžius, šiame 
tome taip pat bus paskelbta 
nauja turtinga atsiminimų me
džiaga apie J. Janonį, .surinkta 
paskutiniaisiais metais iš jo 
amžininkų. “Literatūros ir kal
bos” III tome bus įdėta V. Ku
biliaus monografija apie'lietu
vių revoliucinę poeziją, J. 
Paulausko studijinis darbas 
apie lietuvių kalbos prięšdėlė- 
tu.s veiksmažodžius ir kita fi- 
džiaga. j

Lietuvių kalbos tarmių tyri
nėjimo medžiaga ske 1 b i a m a 
specialiame rinkinyje “Lietuvių 
kalbotyros klausimai.“ šiame 
rinkinyje, be visos eilės straips
nių, bus išspausdinti ir du di
desni darbai: E. Grinaveckie- 
nės studija apie Mituvos upy
no tarmę 'ir V. Vaitkevičiūtės 
darbas apie lietuvių kalbos 
priebalses.

Išvardintųjų darbų, kuriems 
parengti Instituto kolektyvas 
dirbo keleris pastaruosius me
tus, pasirodymas 1957 m. žy
miai praturtins lituanistikos 
mokslus, akivaizdžiai parodys 
jų išaugimą tarybines santvar
kos metais.

Iš didesniųjų darbų, kuriuos 
galutinai parengdamas šiuo 
metu dirba Instituto kolekty
vas ir kurie numatomi pa
skelbti artimiausioje ateityje, 
galima suminėti šiuos.

Iš kalbotyros .srities bus pa
rengtas spaudai A. Lyberio 
darbas apie literatūrinės lie
tuvių kalbos žodyninės sudė
ties praturtėjimą tarybiniais 
metais ir K. Ulvydo študija 
apie lietuvių kalbos prieveiks
mius. Iš lietuvių literatūros 
srities dar šiemet bus baigtas 
redaguoti “Lietuvių literatūrbs 
istorijos” kurso II tomas, ku
riame nagrinėjamas kapitaliz
mo laikotarpio literatūros vys
tymasis. Taip pat bus baigtas 
rengti rinkinys apie S. Nėrį. 
Pageidautina, kad šiam rinki
niui, kurio didesnę dalį su
darys memuarinė ' medžiaga, 
pateiktų savo atsiminimų apie 
įžymiąją poetę kuo daugiąu ją 
pažinojusių asmenį, ypač mūsų 
rašytojų. Iš tautosakos, sri
ties 1957 m. bus baigta rašyti 
“Lietuvių tautosakos apybrai
ža,” kurioje duodamas pagrin
dinių mūsų liaudies žodinės ‘ ** fkūrybos žanrų bei jų istorinio 
vystymosi apibūdinimas, o taip 
pat ir lietuvių tautosakos is
toriografijos nušvietimas, žy
miai į priekį bus pastūmėtas 
lietuvių tarmių tyrinėjimas, 
pradedant šiemet surinktosios 
dialektologines medžiagos kar
tografavimą bei apibehdripimą, 
pirmiausia šiuo atžvilįid su
tvarkant medžiagą apie kapsų 

ir zanavykų tarmes, šiemet 
bus žymiai plačiau išplėstas ir 
lietuvių tautosakos bei žodžių 
rinkimas lietuvių kalbos žody
no kartotekai.

Tai tik dalis tų svarbesniųjų

Mokslas ir katalikų kunigijos 
išradimai

Šiandien katalikų kunigi-Įžai vietos pašvenčia išgar- 
ja pakartotinai j tvirtina, binimui Andress Vesaliaus, 
būk ji ir jos atstovaujama belgo moderninės anatomi-
bažnyčia visą laiką buvo ir 
šiandien yra už mokslą ir 
išradimus. Gi patys istori
niai faktai rodo visai ką ki
tą, būtent, kad katalikų ku
nigija ir jos atstovaujama 
bažnyčia visą laiką buvo ir 
nūdien yra atkakliausias 
tikro mokslo ir žmonijos 
progreso priešas. Jeigu ka
talikų bažnyčiai rūpėjo 
mokslas, tai kodėl tai baž
nyčiai pilnai valdant Euro
pą per virš penkis šimtus 
metų Europoj buvo pilnoj 
to žodžio prasmėj tamsybės 
amžiai?

Ir jeigu šiandien katalikų 
bažnyčiai rūpi mokslas ir 
žmonių apšvieta, tai kodėl 
tos bažnyčios pilnai valdo
mose Pietų ir Lotynų Ame
rikos šalyse dar ir šiandien 
didesnė pusė gyventojų yra 
analfabetai? Čia mes trum
pai pakalbėsime apie tą ka
talikų kunigijos “meilę” 
mokslui ir išradimams.

Kopernikas (1473-1543 
m.) ištyrė, kad ne saulė ap
link žemę, o žemė aplink 
saulę keliauja, ir kad bibli
ja yra klaidinga. Bet kol 
buvo gyvas, jis nedrįso šia 
tema savo knygos spausdin
ti, nes žinojo, kad jo laukia 
inkvizicija. Tik Koperni
kui mirus, jo knyga apie 
dangaus kūnų judesius 
buvo atspausdinta, kurią 
kunigai puolė kaip pikti 
žvėrys.

Jie knygos autoriaus jau 
negalėjo pasiekti, tai jo 
knygą įtraukė į prakeiktų 
knygų indeksą ir 1616 me
tais ją ant laužo sudegino.

Dar biauriau kunigija pa
sielgė su Koperniko moks
lo nešėju ir teleskopo išra
dėju Galilėjumi, kurį ap
šaukė “eretiku” ir per ilgus 
metus laikė kalėjimuose. 
Vėliau jau, matymo nete
kęs, 70 metų senelis, bir
želio 22 dieną, 1633 metais, 
Galilėjus, aprengtas atgai
los rūbais, Šventos Marijos 
bažnyčioj prieš popiežių, 
kardinolus ir kunigiją at
sisakė savo mokslo ir atsi
prašė bažnyčios.

Kitas Koperniko ir Gali
lėjaus mokslo nešėjas, Gior
dano Bruno, buvo baisiau
siai kunigijos persekioja
mas, kankinamas ir vėliau, 
vasario 17 d., 1600 metais, 
Romoje kaip ‘-‘eretikas” bu
vo ant laužo sudegintas ir 
jo pelenai sumesti į upę. O 
Bruno artimarh draugui ir 
bendradarbiui Vanitti už 
bedievybę 1619 metais buvo 
liežuvis ištrauktas, o jis 
pats pakartas ir po to ant 
laūžo sudegintas.

Jėzuitas Šcott prisispyręs 
tvirtina, kad buk kunigija 
nei Koperniko nei Gklilė- 
jaiis nepersekiojo, tik esą 
buvę maži nesusipratimai 
ir bažnyčia jų mokslą tižgy- 
rus. Bet ir čia jėzuitas pa
miršta pasakyti, dėl kb ku
nigija, kuri buk jau 154Š 
metais užgyrūs. ’Koperniko* 
mokslą, tik 1822 įlietais 
oficialiai pareiškė, ^kad že
nte aplink saulę keliauja, 6 
ne saulė aplink žeriię? Taip
gi tas jėzuitas Scotjį nema- 

darbų, kuriuos pagal 1957 m. 
planą atlieka Instituto kolekty
vas. Sustiprins Institutą nau
jais kadrais, kurie bus komp
lektuojami visus šiuos metus,
Instituto veikla dar labiau išsi
plės ir suintensyvės. bus gali
ma sėkmingiau pašalinti tuos 
trūkumus, kurių .iki šiol būta 
lituanistikos mokslų vystyme ir 
pačiame Instituto darbe. žy-} 
miai išaugęs bei sustiprėjęs j

jos išradėjo. Bet ir čia tas 
jėzuitas daro tą pačią “pa
miršimo” klaidą, nepasako 
to, ką būtinai reikėjo pasa
kyti. Vesalius mokslo nau
dai tyrinėjo ne tik gyvų, bet 
ir mirusių žmonių kūnus. 
Katalikų bažnyčia tą griež
tai draudė ir už tai Vesa- 
lių apšaukė “eretiku” ir 
inkvizicijos teismas jį bu
vo nuteisęs ant laužo sude
ginti. Bet čia už Vesalių 
užsistojo' imperatorius Pily
pas II su išlyga, kad Vesa
lius pats turi vykti į Romą 
pas popiežių ir jo atsipra
šyti. Vesalius tą ir pada
rė. Bet jam važiuojant iš 
Romos namo, audros laivą 
sudaužė ir jis žuvo būda
mas 50 metų amžiaus.

Už vis daugiausia ir at
kakliausiai katalikų kuni
gija kovojo prieš medicinos 
mokslą ir žmonių ligų gy
dymą. Katalikų bažnyčios 
doktrina buvo, kad visu Ii- 
gų priežastys yra ponas vel
nias, o velnią išvaryti gali
ma tik su dieviška pagalbą, 
ir tą gali padaryti tik kuni
gas, žinoma, ne už dyką.

Prie tOj tais laikais kuni
gija turėjo daugybę nuo vi
sų ligų “pamačlyvų” meda
lių, abrozėlių, raikščių ir 
pančių, kuriuos brangiai 
pardavinėjo ir darė didelį 
biznį, štai dėl ko katalikų 
kunigija taip atkakliai ir il
gai kovojo prieš anatomijos 
mokslą ir mokslo pagalba 
žmonių ligų gydymą. Prie 
moterų, gimdančių kūdi
kius, bažnyčia leido tik 
nieko apie tai nežinančias 
moteris, o daktarams vy
rams griežtai buvo drau
džiama. .Kad pagelbėti mo
terims prie gimdymo, tai 
kunigija turėjo daugybę re
likvijų, o ypač Švento Alijo
šiaus medalis buvęs tam la
bai “pamačlyvas”... Ir vi
sas kitas ligas kunigija gy
dė su šventu vandeniu ir 
relikvijomis. Protiniai ser
gančius ir nuo didelio karš
čio klajojančius skaito tik
rai velnių apsėstais. Juos 
mušdavo per pilvą, per šo
nus ir kitas kūno dalis, kad 
išvaryti iš sergančių vel
nius, o dažnai tuo būdu iš 
sergančių išvarydavo dūše
les...

Rūda 1798 įlietais Angli
joj Edward Jenner išrado 
nuo rauplių čiepijimą, tai 
tą katalikų bažnyčia sutiko 
su pasmerkimh, sakydama: 
“Rauplės yra dievo bausmė 
už žmonių nuodėmes.” A- 
čiū tnedicinds mokslui, ne 
relikvijoms, ta biauri liga, 
rauplės, jau šiandien yra 
nugalėta.

Lytiškas ligas dar ir šian
dien kunigija skaito “dievo 
bausme” ir atkakliausiai 
kovoja prieš teikimą pamo
kų, kaip nuo tų ligų apsi
saugoti.

Nežiūrint, kiek toks jėzu
itas Scott ir kiti kunigai 
šauktų ir rėktų, kad jų at
stovaujama bažnyčia stojo 
ir stbja už mbkšlį daugy
bė neginčijamų faktų ro
do, kad ta bažnyčia nuoI. . .

Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto kolektyvas dės visas 
pastangas, kad patenkintų iš
augusius mūsų tarybinės visuo-** 
menės poreikius lituanistikos 
mokslų atžvilgiu, kad pateisiu- < 
tų tą didelį rūpinimąsi, kurį ro^- 
do šių mokslų nuolatiniam ug
dymui Komunistų partija ir 
Tarybinė vyriausybė.

Koresp-

•. pradžios ir dar šiandien, 
yra atkakliausias priešą^ 
tikro mokslo ir žmonijos 
progreso.

Tam, kad sulaikyti žmo
niją nuo žinojimo ir pro- ' 
greso, ta “neklaidinga” ka
talikų bažnyčia buvo įstei
gus inkviziciją ir raganų 
naikinimą.

O kaslink išradimų, tai aš 
neturiu mažiausio noro ka
talikų kunigiją huskriausti. 
Čia tai pažymėsiu net ku
riais metais buvo išrasta.

1. Išrasta danguje ange- ’ 
lai ir įsakyta parapijonams 
juos garbinti 360 metais.

2. Kalėdos arba nustatę- * 
ta Kristaus gimimo diena, 
25 diena gruodžio mėnesio, 
išrasta 370 metais. z

3. Panelė švenčiausia pri
pažinta už dievo motiną 481 
metais.

4. šventinimas pelenų 
arba, kaip Lietuvoje vadina 
papelčius, išrastas 439 m.

5. Popiežiaus sostą įsi
taisė popiežius Vigilius 539 
metais.

6. Gavėnia arba 40 dienų 
pasnikas įvesta 547 metais*

7. Maldų valandos prie 
panelės Marijos įvestos 593^ 
metais.

8. Bažnyčiose apeigos lo
tynų kalba įvestos 600-ai- 
siais metais.

9. Išrasti kryžiai ir įsa
kyta juos garbinti 680 m.

10. Iš paprasto vandens 
pradėtas daryti “šventas 
vanduo” 682 metais. •

11. Kad popiežiams ko
jas reikia bučiuoti išrasta 
708 metais.

12. Meldimasis prie šven
tųjų paveikslų (abrozų) iš
rastas 782 metais.

13. Kryžiavas dienas iš-* 
rado popiežius Leonas III 
801 metais.

14. Kad panelė Marija
jau yra danguje, “sužinota” 
813 metais. *

15. Kunigams uždrausta 
vesti žmonas, o išrasta, kad- 
jiems daug geriau gyventi, 
su “pusseserėmis,” 1000- 
aisiais metais.

16. čyščiųs arba sielų
skalbykla išrasta 1001 me
tais. *

17. Bažnyčios priešų 
prakeikimą išrado popie
žius Grigalius VII 1077 m.»

18. Jubiliejušai arba už 
pinigus visų griekų atleidi
mai išrasti 101)5 metais.

19. Ausinė išpažintis^, 
(spaviedis) išrasta 1216 m.

20. Komunija, Jėzaus kū
nas ir kraujas vienoje plot- 
kelėjc, išrasta 1263 metais*

21. Relikvijos arba va
dinamų šventųjų palaikų 
garbinimas-įvestas 1563 m.

22. Kad panelė Marija 
nekaltai pradėjo, “sužino
ta” 1584 metais.

23. Pats save neklaidin
gu pasidarė popiežius Pijus 
IX 1870 metais.

Dėl visų tų, kurie dar 
ir šiandien pilnai tiki, ir po 
kelis sykius kasdien karto-* 
ja — “Kaip buvo iš pra
džios, taip bus ir visados įr 
ant amžių amžinųjų. Ą-
men” — reikėtų šituos 
nigijos išradimus gerai 
tėmyti ir niekados jų 
pamiršti.



JONAS KAŠKA1T1S

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

♦ I
Graži, rami ankstyvo rudens dienelė, 

1904 m. Tik truputį po pusdienio. Priėjęs 
prie Kauno kunigų seminarijos sodo, ap
sistojau kiek atsidust. Atsidust ir apsi- 
tvarkyt turėjau. Juk šitokį kelio galą 
pėsčias atplūkiau, išilgai viso( miesto, 
nuo pat geležinkelio stoties. Tas laga- 
jninas ir rankas man ištraukė iš pečių! 
Tegul jis sau pariogso prie šių baltų so
do mūrų. Apsišluosčiau prakaitą, per- 

' braukiau šukomis per plaukus.
Nedrąsu atidaryt vartelius ir staiga 

,atsidurt tarp nepažįstamų klierikų. Gir
džiu jų mišrius balsus ir santūrų kle
gėjimą. Et, kaip bus, taip bus, einu. Į- 
sinešiau lagaminą, dirstelėjau aplinkui. 
Sodo alėjomis vaikštinėjo klierikai. Į de
šinę, tuoj prie pirmojo mūrinio pastato, 
stoviniavo tirštesnis klierikų būrelis. 
Dauguma buvo su sutanomis, bet buvo 
ir bet kaip apsivilkusių naujokų. Tai čia, 
turbūt, priėmimo ir susipažinimo punk
tas. Pasukau į tą pusę.

♦ » Tuoj prie manęs priėjo ir užkalbino 
lieknas, žvalus klierikiokas:

— Prašom prašom čionai. Būkite, kaip 
4 namie. Susipažinkime: trečiojo kurso 

Klierikas Jurgutis.
Pasiveikinom. Pasisakiau savo vardą, 

ir tuoj pasidarė man drąsiau. Trum
pais, šviesiais, ežiuku sušukuotais plau
kais, akiniuotas, Jurgutis atrodė jaunu
tis ir malonūs. Aha, jau su tonzūra, kaip 
ir kunigiukas.

— Leiskite man panešėt. O, čia gal 
rasite ir saviškių, pažįstamų. Susipa
žinsite greit ir su kitais.

Jurgutis buvo teisus. Kai priartėjom 
prie būrelio, klausiamai sužiuro bent 
kelios poros akių. Mano akys susitiko 
su gerai pažįstamu veidu, ir veikiai jis 
prabilo, su šilta šypsena, ištiesdamas 

‘ranką:
— Sveikas! Sveikas gyvas! Sveikas 

drūtas, Jonuk! Seniai besimatėm!
t — Kaip malonu! Jonas Švagždys! 

Sveikutis, sveikutis! Visai tas pats, kaip 
ir Mintaujoj! Na, tai ir vėl pagyvensim 
kartu!

O Švagždys vikriai grįžtelėjo ir link
smu veidu prabilo, uždėjęs ranką man 
ant pečio:

— Vyručiai! Svietilo nauki (Mokslo 
šviesulys)! Abiturientas iš Mintaujos 
gimnazijos. Vienoj kėdėj sėdėjom kartu. 
Mano jaunų dienų draugas, Jonas Kaš- 
kiaučius. . .

Jutau visų subestas į mane akis. Ir ne
lengva man buvo atsilaikyt. Iškaitau 
ir, žinau, paraudo man veidas ir ausys. • 
A, tas šelmukas Švagždys, kam jis ma- 

jne taip tuoj ir įterpė.
Lyg atspėdamas mano sumizgimą, 

truktelėjo jis mane kiek nuošaliau, ir 
pradėjom pusbalsiai kalbėtis. Pasisakė, 

‘jau esąs trečiame kurse, kartu štai su 
Jurgučiu. Yra čia ir mintaujiškių, nuo
bodu čia nebūsią.

— Tuoj priprasi, susipažinsi, Jonuk. 
•Gerai padarei, atvažiavęs.

Mudviem besikalbant, matau, prisi
gretino dar keli pažįstami veidai, ir vis 
‘su šypsuliu. A, vis mintaujiškiai!

— Stasiukas Dragūnas! — tariau, pra- 
tiesdamas * ranka, v

— Kaip kruti, Jonuk? — linktelėjo 
•Dragūnas.

— Stankaitis! Veblauckas! Gyvučiar, 
gy vučiai!
♦ Pasikratėm rankas. Visi jau nebe 
pirmokai, su ilgais rūbais, su praskustais 
viršugalviais. O štai gi ir mano moki
niai, iš Čvylių kaimo: Ivoška ir Stasiu
lionis. Taip pat sutanoti. Pasisveikinom, 
kaip geri jūžintiškiai. Nė žodžiu, ne mos
tu nepriįminėm ano nesmagaus inci
dento, kur Ivoška ilgai man nebuvo at
silyginęs už pramokymą jo lotyniškai. Ir 
dar vienas, pavėluotai mdn sugrąžinęs 
mano jam paskolintą penkiarublinę: bu
vęs mintaujiškis Janauckas. Irgi gražiai 

'pasisveikinom, kaip ir nieko nebūta, ir 
niekad nė žodžio apie aną nelemtą už
delstą penkinę.
'♦ O staigi ir naujokų esama bent kelių

* pažįstamų! Magnas Kazėnas ir Jakaitis, 
tnintaujiškiai, dar kartu ir vienoj būsti
nėj su manim pagyvenę! Tai teks ir vėl 
kartu pagyvent.

Žiūriu, žiūriu — ir savo akim neno-
i

riu tikėt. . . Gi anava stovi, nekaltai a- 
kis nuleidęs, ne kas kitas, kaip Juozas 
Paknys! Juozas Paknys, paskilbęs ra
dikalas, gal beveik kaip ir anasai Vla
das Požėla. Irgi stačias, kaip kuolas, 
Mintaujos bažnyčioj per mišias išsto
vėdavo, tik per pakėlimą, dėl svieto akių, 
priklaupdavo ant vieno kelio, pasidėjęs 
atsargiai nosinaitę. Net ir Jūžintų baž
nyčioj, tarpe saviškių, ir tai išsiduoda- 
vo savo laisvamanišku statumu. Įžymus 
slaptojo politinio ratelio narys. Daug 
daug kam politinio subrendimo pavyz
dys. Na, ir štai, ir jis čia stovi naujokų 
būry, prie sienos, kur netaip šviesu.

Man į jį bestebeilijant, dar labiau man 
akys sumirksėjo, kai kitam kampe pa
mačiau dar vieną Mintaujos gimnazi
jos abiturientą —•. Juozą Avižonį. Tiesa, 
Avižonis buvo kitas tipas: tylus, ramus, 
kuklus, bet gerai susipratęs lietuvis ir 
politinio ratelio narys. Niekad, niekad, 
Mintaujoj' būdamas, nebūčiau manęs, 
kad ir Avižonis nešiojo savo krūtinėj 
tylų nusiteikimą tapti kunigėliu. . . Čia 
tai jau stebuklai ir gana.

Ir, štai mudviejų akys ėmė ir susiti- . 
ko: mano ir Avižonio. Bei abejo, paste
bėjo jis mano tokį nepaprastą žvilgsnį: 
šyptelėjo mandagiai, sumirksėjo ir iš 
lengvo priėjo artyn. Pasisveikinom, be 
veik nieko vienas kitam netarę, čia, 
taip prie visų. Lai tai bus kada pas
kiau, kai pasitaikys atitinkamesnė pro
ga.

Gi štai tuoj priėjo ir Paknys. Tas drą
siau. Pasisveikinom, ir jis tik tarstelėjo: 
“Ir tu?” Ir nuleido savo baltas, šilkines 
ilgas blakstienas. Jis viena ausim negir
di, tai gal dar ir todėl laikosi nuošaliai 
ir tyliai. Prieš porą mietų jam kas ten 
buvo įsimetę į ausies kaulą,; ir Rygoj 
jam darė didelę, pavojingą' operaciją, tai 
nuo to karto jis ir paliko puskurtis. Na, 
visgi gal pasikalbėsime ir su juo kada 
paskiau. Šį kartą negalima, netinka.

O štaigi ir mano artimas kaimynas, 
antazaviškis Antanas Paurys. Gražiai 
apsitaisęs, maskvietiškai. Nagi, brolau, < 
su vienu naujokėliu Brakniu, tai Paurys 
gyvas sveikas! Jo jau spėta susipažint 
ir mane su juo supažindė.

Kažkaip dirstelėjęs į sodą, pasijutau 
kaip ir užgautas: sodo taku sparčiai ėjo 
Kazys Inčiura. . . Tas pats Inčiura, tik 
dabar juodais ilgais rūbais ir su prasku
stu viršugalviu. Ėjo nesidairydamas. Tai 
ir gerai: nesusitiksiu su juo. Perdaug 
jau skaudžių žaizdų pridarė jis anais 
metais mano jaunutei sielai. Jos užgiję, 
bet randai tebėra. Kam juos jaudint?

Vėl priėjo Jurgutis, pamojo Avižo- 
n.iui ir tarė mudviem:

— Pasiimkite čemodanus, vyručiai, ir 
eime vidun: nuvesiu judu į jum paskirtą 
kambarėlį.

— Aa, tai gerai Tik mum dviem?
— Taip. Tik jum dviem. Mat, kaipo a- 

biturientam jum paskyrė patogią celę. 
Tuoj pamatysite patys..

Hm.. . Matai kaip. Plačiu, gerai išmin
džiotu taku einame išilgai ilgo mūrinio, 
baltom dienom pastato. Į kairę nusitęsė 
nemažas, gražus sodas. Tas ilgąs deši
nėj pastatas statmenai sueina į kitą to
kį pat mūrinį pastatą. Pasisukome į kai
rę ir, dar truputį pasiėjėję, įžengėm pro 
duris į vidų. Plačiais mediniais laiptais 
užkopėm į antrąjį aukštą. Ilgas, tamso
kas koridorius. Iš abiejų jo galų, pro lan
gus sunkėsi vidun blanki šviesa.- Abiem 
koridoriaus šonais ėjo klierikų kamba
riai ir celės. Visur duryse žiūri į korido
rių po vieną “vilko akį”. Jurgutis pa
aiškino, jog pro tuos mažyčius lange
lius bet kada slapukiškai pasižiūri koks 
kunigas profesorius bei dėstytojas, pa
tikrina, kaip ten užsilaiko klierikiukai. 
Durys vis pažymėtos numeriais.

— Štai ir jūsų celė, numeris penktas, 
— ir Jurgutis mudu įvedė į mažytį, siau
rą, .. pailgą kambariuką. Dvi siaurutės 
lovukės, staliukas ir dvi mažytės kėdės. 
Vienas siauras langas. Matyt, sienų esa
ma labai storų. Sienos ir lubos baltos. 
Lovelės buvo be patalynių: tik tįsojo iš
gaubti čiužiniai. Jurgutis Šyptelėjo, 
mandagiai ir tarė:

— Lagaminams čia nėra vietos. Kai 
pasiklosite lovas, lagaminus pasidėsi te 
tam tyčia sandėlyje. Eime, aš parodysiu.

(Bus daugiau)

Pirma vakara susirinko a- 
pie 18,000. Bet buvo vienas 
dalykas, kuris pritrąukė 
dėmesį: labai susijaudinusi, 
kai Billy Graham pasirodė 
estradoje, viena senyva mo
teris mirė nuo širdies smū
gio.

G AISRE ISUDEG Ė MOTERIS
Rome, N. Y. — Mrs. M. 

Konono savo kambaryje sude
gė, kuomet White viešbutyje 
kilo gaisras. 20 žmonių suspė
jo iš gaisro apimto namo pa
bėgti.

Auto užmušė buvusi 
kongresmaną

Albany, N. Y. — Rolių B. 
Sanford, 82 metų amžiaus, 
buvęs re p u bl ikonas kongres- 
manas, tapo užmuštas auto
mobilio, kurį vairavo jo žmo
na.

Užrašykite’ Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna JLaisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.
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t AR BIBLIJOS 
! PASAKA į 
į apie Samsono spėką j
į turi kokią reikšmę? !;
j i'ū-anas Bitautas, išradėjas Nau- 
' jos Gadynės “New Era" mišinio i 
^galvai mazgoti, sako: Stiprūs' 
'i plaukai duoda energijos, daro j 
i'asmenį jaunu. Pats išradėjas, 

’b ir daugelis kitų jį vartoja jau' 
i per 40 metų ir jie turi jaunus j 
t plaukus ir nepaprastą energiją, j 
( Išradėjas pataria visiems naudo- j 
' t i Naujos Gadynės mišinį. Pri-j 
^siųskite $2.00 už 8 uncijų bonką. , 
į F. BITAUTAS !'
i 303 So. Pearl St.
1 Denver, Colorado

Stoughton, Mass.
čion kadaise gyveno visiem 

gerai žinoma Agota Gudaitie
ne (Stulgaičiukč). Jos pir
mam vyrui mirus, ji‘ištekėjo 
už Ch. Radzevičiaus, iš ,'Can
ton, Mass., ir ten gyvena jau 
su viršum, dvidešimt metų. Ta 
proga Ona Tukiene, su pagal
ba kitų draugių it giminių, su
rengė minėjimą dvidešimtų 
metų jų ženybinio gyvenimo. 
Bankete jos ir jo pagerbimui 
svečių buvo su viršum du šim
tai 'ir visi viskuo buvo aprū
pinti.1 . j

Banketas įvyko Lietuvių 
Tautiško Namo Saloje i gegu
žes 5 d. Buvo ir programa. 
Pirmininkavo draugė Repšie
nė. Su linkėjimais pasakė kal
bą ir Dr. Repšys ir kiti. Dai
navo komikas Ig. Kubiliūnas 
iš So. Bostono, Rožė Stripinis, 
Alb. Potsius ir W. Yuodeikis 
iš Montello. Po to buvo šokių 
muzika. Visi linksmai pralei
dom laiką.

Čia suėjau iš tolimo krašto 
viešnią, draugę Kastanciją 
Mugianicne (Yasinskaitę) iš 
Oakland, Calif. Tai maloni 
draugė, gerai supranta darbo 
žmonių gyvenimą ir kovas. Su
pratau, kad ji yra daug ką 
nuveikusi ir tebėra veikime. 
Ji pažįsta keletą mūsų mon- 
telliečiu, bet aš ją turbūt pir
mą syki sutikau.

Geo. Shimaitis

Vasariniai Parengimai
Pasinaudokite vasaros grožybėmis. Iš aprūkusių mies
tų traukime i tyrus laukus, kur žaliuoja miškai ir žydi 
gėlynai. Būkjme likimuose sambūriuose su savo drau
gais ir pažįstamais. Štai progos maloniems pasima
tymams ir pasilinksminimams:

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ PIKNIKAS

Graži dainų programa, kurią atliks

JONAS SABALIAUSKAS, TENORAS 
ONA DIRVELIENĖ, SOPRANAS

Birželio 9 June
Pradžia anksti—10-tą vai. ryto

Maple Parke
LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Moteris numirė (iardene
Billy Grahanio pamaldose
New Yorkas. — Ketvir

tadienio vakare i Madison 
Square Gardeną, kur kas. 
vakarą laiko pamaldas e- 
vangelistas Billy Graham, 
susirinko tik 13,000 žmonių.

New Haven, Conn,

Skaitykite- A Koncertas
Įsitėmykite L/ GcgllŽcS 26

Operetiškas koncertas, kurį atliks garsusis 
Aidsietyno Kvartetas, iš Now Yorko, vadovaujamas 
Mildred Stensler, įvyks sekmadienį, gegužės (May) 
26 d., pradžia 2-rą vai. popiet, L. B. Svetainėje, 243 
N. Front St., New Haven, Conn.

Baltimores Iškilme
Didysis Laisves Piknikas

Programą atliks pagarsėjęs

Aidsietyno Kvartetas
Iš New Yorko

Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

Birželio 16 June
SLOVAK NATIONAL HOME & PARK

6526 Holabird Ave., Baltimore

Pradžia 11 vai. ryto
Muzika nuo 3:30 iki 8:30.

įžanga 75c

Mildred Stensler Ona Stelmokaite

Brockton-Montello, Mass. 
Didysis Laisves Piknikas

Su labai įdomia programa

liepos 4 July
Prasidės 1 vai. ir tęsis iki vėlumos

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

Jonas Grybas Tadas Kaškiaučius

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ

Literatūros Draugijos Il-sios Apskrities

LINKSMAS PIKNIKAS
Pelnas skiriamas išleidimui knygos \ <* )

Gydymo Istorija ,
Parašė

Dr. Jonas Stanislovai tis ir
Dr. Antanas Petriką

Gera Muzika Šokiams
V

Tai bus duodami kavalkai iš' operetės “Su
drumsta širdis,” rinkinys gražiausių dainų su sielą 
jaudinančia muzika. Nepraleiskite progos, būtinai 
išgirskite šį gražų koncertą. Įžanga tik $1.00, taksai 
įskaityti. Po koncerto bus šokiai.

Įvyks sekmadienio popieti;

Liepos 14 July 
šauni Dainų Programa 

Stėaihboat Imi Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

l’iadžia l-mą vai. d., Įžanga 75c.

3 pusi. Laisve (Liberty) Antradienis, geg. (May) 21, 1957



Praktiška artistė
Tai natūralus jausmas. 

Pavasarį, tose gamtos gro
žybės dienose, visi nori kur 
išvykti ir ka nors aplanky
ti. Tokiu laiku net ir jaus
mai atgyja, norisi pas 
draugus pasisvečiuoti...

Važiuojame aplankyti vi
suomenini nkę Katriną Pet- 
rikienę, prakalbininkę, ra
šytoją. Taipgi norime pa
matyti ir jos pajūry esan
čios vietelės, kuri,stovi tarp 
ąžuolu ir populiariškųjų 
Long Islando dogwooduf 
kurie kaip tik dabar žydi 
visose Long Islando girio
se ir soduose.

Katrina jau seniai kvietė 
ten ją aplankyti. Nors ji 
visados savo draugus pavai
šina, bet čia ji norėjo ir pa
sirodyti, ką ji savo pastan
gomis, savo gabumais ir sa
vo rankomis padarė per ke
lis praeitus metus,—kai]) ji i 
primityvišką vasarnamį pa
vertė i pasakišką mohame- 
diško komforto ir artistinio 
grožio salėtą — gyvenimo 
lizdelį.

Šis jos namelis buvo sta
tytas grynai dėl pasislėpi
mo nuo lietaus ir uodų nak
ties metu. Taigi jis ir bu
vo statytas kuo pigiausiai 
ir kuo kukliausiai — ketu
rios sienos iš lentelių, pus- 
tuzinK reikalingų sieteliais 
aptemptų langelių, durys ir 
smailas stogas. Visas na
melis pakeltas ant cedrinių 
stulpelių. Aplink giria — 
medžiai, daugumoj ąžuolai.

Prisiartinus ši sykį prie 
namelio, didelio skirtumo 
nesimato. Bet jau suteikia 
jausmą, kad čia. jau nebe- 
būdelė, o rūpestingai pasta
tytas namelis ant stiprių 
akmeniniu pamatų. Vietoj 
tų mažų langelių, dabar ra
dosi per visą galą stubelės, 
prieš saulę, eilė atidarinė- 
jamų langų, plieniniuose 
rėmuose. Pro langus mato
si langų pagražinimo užka- 
bos-ferankos.

Namelis žemas; ąžuolai 
aukšti. Tas padaro namelį 
dar žemesniu, o ąžuolus ma
jestotiškai dar aukštesnius. 
Vaizdas teikia malonumą, 
komfortą, saugumą—ir no
rą čia įeiti ir daugiau nie
kados nebeišeiti...

Einame vidun. Kokia 
nuostaba! Čia juk buvo 
nuogos lentelių sienos ir lu
bos, taipgi grindys, su po
ra paskirstymo lentinių sie
nų, tai ir viskas. O dabar? 
Kokia permaina! Miniatū- 
rinis palocėlis — maišyta 
provincionalinė architektū
ra su miestišku komfortu ir 
moderniniais patogumais.

Stebėtis reikia, kaip i to
kį mažą namelį tiek daug 
kambarių, patogumų ir pa
rankamų gali tilpti. Erdvi 
seklyčia—living room, rai
dės L panašumo, du mieg- 
ruimiai, moderniška su me
chaniškais prietaisais vir
tuvė, lašų maudynė ir san
dėlio vieta. Iš lauko žiūrint, 
netikėsi, kad tiek vietos to
kiame namely būtų.

Seklyčios sienos medinės, 
eglės lentelių, stačiai, verti
kaliai prikaltos, ir atrodo, 
būk jos būtų tik vakar ab- 
liuotos—tokios jos švelnios, 
lygios ir kvepia egle. Jos 
taipgi, primena lietuviškos 
seklyčios sienas, kurios vi
sada atrodydavo švarios ir 
naujos, , niekados nereika
laujančios dažyti-maliavoti.

Tokia statybos medžiaga 
šiandien brangi. Daug kai
navo? Ne, nedaug, Katrina 
paaiškino, tik jai teko ne
mažai prakaito pralieti, ir 
jos rankutės nukentėję. 
Kaip tai? Nagi, gera dalis 
šių sienų jau ir nuo pir
miau buvo mušta šitomis 

lentelėmis, kurios buvo tik 
šelaku apsipikiavę ir atro
dė senos ir nešvarios, net 
negražios. Katrina, pasiė
mus plieninės vilnos (plie
no nuoskutų) ir indūstrinio 
alkoholio. Mirkė ji plieni
nės vilnos gniūžtes alkoho
ly ir trynė jąja sienos ap
genėjusias lenteles. Ji tai 
darė dienų dienas, iki visos 
sienos lentelės buvo kaip 
naujo medžio, net nauja eg
le kvepiančios. Kada ji už
baigė, tai senosios lentelės 
nesiskyrė naujumu nuo tų 
lentelių, kurios buvo dabar 
kaltos. Daug darbo, bet re
zultatas be galo puikus!

Nuogas medis, abliuotas, 
duoda kokį tai malonumą, 
jausmą švaros ir priimnu- 
mą, ko jokie dažai, jokia 
maliava nepavaduos. Juk 
net ir valgyti skaniau ir 
patraukliau nuo medinio 
stalo, švariai, baltai nu
plauto. Jokia maliava ne
pavaduos eglinio medžio 
kvapsnio.

Grindys žalios, keturkam
pių plastikinių plokštelių 
klotos. Lubos gelsvai bal
tos, taipgi iš keturkampių 
plastikinių plokštelių, lai
dais raveliais išmargintos.

Visa kombinacija — sie
nų, lubų ir grindų — susi
lieja į kokį tai malonumą, 
duodanti pasitenkinimą. O 
dar pridėjus tinkančius ra
kandus — kambarys trauk
te traukia jame pabuvoti. 
Prie langų minkštos sėdy
nės, atramomis link langų, 
kur bile vienas gali kom
forte sėdėti ir skaityti kny
gą, arba laikraštį. Toliau 
matosi kolonial iries mados 
rakandai. Ant sienų kabo 
tai prikimštas tetervinas, 
tai briedžio ragai, arba pie
šiniai. ,

Čia durys ir j virtuvėlę. 
Tai m o d e r n i š-k o skonio 
įrengimas, su visais paran
kamais ir patogumais. Bal
tas pečius nedidelis, prie 
kurio tinkamai pribudavo- 
ta šėputė su durelėmis ir 
stalninkiukais dėl pasidėji- 
mo įvairių indų ir virtuvės 
įrankių. Tik atsisukai už
pakalin — ir čia šiltas ir 
šaltas tekantis vanduo su 
tinkamu dabinia indams 
plauti, taipgi šėputės pasi- 
dėjimui. O žingsnis toliau 
— ir mechaniškas šaldytu
vas. Viskas taip švaru, 
taip priimna.

Tik pro duris iš virtuvės 
—ir čia taip patraukli la
šų maudynė. Čia ir tingi
nys būtų priverstas nusi
prausti...

Pastebėjome čia ir kitą 
naujenybę. Iki šiol visur 
drabužių š ė p os turėdavo 
duris. Tas sudarydavo daug 
neparankumo jas dari lie
jant mažarhe kambary. Ra
kandų negalėdavai pasista
tyti taip, kaip norėdavai, 
nes dažnai tai kliūdavo du
rims. Čia dabar kitaip. Čia 
jos šėpų durys armoniškos, 
kvalduotos, kurios susistu- 
mia, kaip arriionikos dump
lės, neužimančios jokios vie
tos darinėjimai.

Toks įrengimas ir papuo
šimas namelio galėjo būt 
iškaštingas, jeigu atsidė- 
tum vien ant kito rankų. 
Bet Katrina per gabi tam 
pasiduoti. Ko pati negalė
jo, tam padaryti samdė. Bet 
ką galėjo pati padaryti, tai 
ir darė, dėl ko net jai teko 
kiek ir nukentėti. Maliavo- 
dama lauko sienas, krito 
nuo kopėčių, labai sužeisda- 
ma kojas, dėl ko prisiėjo 
jai net kelis mėnesius ant 
krukių striksėti. Bet ir 
tas jos neatgrasino nuo iš- 
dabinimo savo to lizdelio 
pagal savo skonį ir artistiš-

New Yorko spaudoje Dėmesio nesugalintienis
Atgarsiai apie kairiųjų 
grupių vienybės forumą

Socialistinių grupių vieny
bės forumo sudarymas dar vis 
iššaukia atsiliepimus spaudo
je.

Kaip žinia, visi laikraščiai, 
išskiriant kairiečiH “Daily 
Workeri”, tą forumą pasmer
kė. Kai kurie laikraščiai, kaip 
“Daily News” ir “Journal- 
American”, forumą vadina tie
siog “atviru ir maskuotu ko-, 
munistų sambūriu”, nors i fo
rumą Įeina religiniai pacifis
tai, utopistiniai socialistai, 
trockistai, socialistiniai katali
kai, nepriklausomi radikalai, 
kairūs socialdemokratai ir eilė 
kitų pakraipų.

Labiau liberaliniai laikraš
čiai, kaip tai “Times” ir 
“Post”,- nevadina forumo ko
munistiniu, bet vysto tokią te
oriją : kadangi i ji Įeina ir ko
munistai, tai tas forumas su
laužo izoliaciją, kuri iki visai 
neseniai supę komunistus ir 
juos atskyrė nuo kitų kairių 
grupių, o tas izoliacijos sulau
žymas komunistams padeda ir 
tokiu būdu forumas tampa 
kaip ir komunistų “Įnagiu”.

Atsiliepdamas “Times’ui”, 
“Daily Worker” sako, kad to 
laikraščio nuomonė yra gan 
makartistinė. Forumas nėra 
vieningos akcijos organizaci
ja, o tik platforma, kurioje vi
sokios kairios grupės gali tar
tis, d i s k u o t i, debatuoti. 
“Times” visuomet stoja, bent 
žodžiu, už diskusijų laisvę, už 
visokių 'nuomonių išklausymą. 
Tad, iš kokio taško “Times” 
gali toki forumą kritikuoti, 
klausia “Daily Worker”, je;gu 
ne makartistiniais sumetimais, 
jeigu ne bandymui atbaugin- 
ti kai kuriuos forumo elemen
tus?

“Ti'mes’ui” ir “Post’ui” at
sakė ir kai kurie ne komunisti
niai forumo nariai. Protestan
tų pastorius Mušte, pacifistas 
ir socialistas, atvirame laiške 
pabrėžia, kad Į forumą Įeina 
ir griežtai anti-komunistiniai 
nusistatę elementai. Į forumą 
kviečiami visi,, kurie tik prita
ria socializmo idėjai vienokiai 
ar kitokiai versijai.

Atvirą laišką paraše ir pa
žangūs katalikai,' kurie spie
čiasi aplink “Catholic Wor
ker” ir kurie taipgi Įeina i fo
rumą. Jie sako, kad jie griež
tai stoja prieš “ateistinius be
dieviškus komunistus”, kad 
socializmo rūšis, kuria siūlo ' c.
komunistai, ir jų socializmo 
lūšis, paimta iš Prudono, Kro- 
potkino ir Tolstojaus idealų, 
yra labai skirtingos, bet jie vis 
vien gali bendradarbiauti su 
ko’munistais forume, kurio vy
liausias tikslas yra diskusavi- 
mas.

Vietinė spauda Grahamo 
kruciadą kelia padangėn
Visa buržuazinė ,New Yor

ko spauda evangelisto Billy 
Grahamo kruciadą ir jo teat
rališkus masinius mitingus-pa- 
maldas-pamokslus M a dison 
Square Gardene traktuoja su 
didžiausia pagarba ir kelia 
Grahamą padangėn. Labiau

kūmą, kur dabar be galo 
malonu bile kam* kiek lai
ko praleisti.

Tokiame patogume ir ap
linkybių lipšnume bile kam 
gali sukelti poetiškus jaus
mus. Na, ve, ir mes trys 
susėdome prie šių išdidin- 
gų, giria apsuptų, langų, 
minkštose sėdynėse ir pra
dėjome apie dailę šneku: 
čiuotis, girdėdami silpną 
rekordinę muziką iš kur 
nors čia. Tai jos prietaisai. 
Katrina pradėjo skaityti iš
traukas iš Salomėjos Nėries 
užrašų, ir nejučiomis pra
dėjome diskusuoti apie po
eziją. Ne kas kitas, kaip 
ši romantiška jos vietelė 
mus prie to sužadino...

, , A. Gilmanas 

siai prie Grahamo prilipo 
Hearsto spauda, “Journal- 
America” ir “Daily Mirror”. 
Mat, čia, kaip sakoma, “dvi 
mintys sutapo”, nes Hearsto 
spauda visuomet savo ultra- 
reakcini nusistatymą vynioja 
Į saldžias religines skraistes. 
“Jouj-nal-A m erica n” per
spausdina pilnus Grahamo pa
mokslų tekstus,! papildo savo 
puslapius fotografijomis iš 
Gardeno, garsiai šaukia new- 
yorkiečius eiti ir tų pamokslų 
klausytis. Skaitant “Journal” 
vedamuosius, žmogus Įgauni 
Įspūdį, kad likti1'namie ir bent 
kartą nenueiti pasiklausyti 
Billy, tai beveik būti subvcr- 
syviškam, negeram amerikie
čiui...

“Times” perspausdino pir
mo Grahamo pamokslo tekstą, 
bet paskui' bent kiek nuo jo 
atšalo. “ 1 lerald-Tribune” kas
dien savo pirmame puslapyje 
atspausdina “kelius perlus”, 
pareiškimą, kuri (už gerą at
lyginimą) /Billy duoda specia
liai tam laikraščiui — lyg jis 
būtų koks pranašas.

Tik viename buržuaziniame 
laikraštyje', “Post” bendra
darbis Murray Kempton, ku
ris turi aštrią sąmojaus ir ju
moro plunksną, tarp eilučių 
atsargiai ironizuoja ir pašie
pia Grahamo aukštai komer- 
cializuotą ir pigiai garsinamą, 
teatrišką “kruciadą”.

TEATRUOSE
Kelios komedijos

šią savaitę kino-teatruose 
yra gerokas skaičjius komiškų 
filmų. |

Roxy teatras rodo “Desk 
Set”. Vyriausiose rolėse sena 
aktorių veteranų pora, Spen
ce]- Tracy ir Katharine Hep
burn. Jų vaidinimas geras, bot 
komedija gan tuščia, sako, kri
tikai.

Radio City Music Hali tuo 
taupu pradėjo rodyti “Design
ing Woman”, kurioje vaidina 
Gregory Peck ir Lauren Ba
call. Tai filmas, kuris beveik 
kopija kito, seno filmo “Wo
man of the Year”., kuriame 
kadaise vaidino...! Spencer 
Tracy ir Katharine Hepburn.

“Times” kritikus Bosley 
Crowther sako, kad tuštesnės 
ir mažiau juokingos | komedi
jos vargu berastume, nepai
sant, kad aktoriai patyrę irsti 
reputacijomis.

Apie siuvyklų raketus
Dauguma Loew’s teatrų ir 

keli kiti teatrai apylinkėse da
bar pradėjo rodyti filmą, ’’The 
Garment Jungle”. Tai filmas, 
kuris vaizduoja gengsterių-ra- 
ketierių darbuotę drabužių in
dustrijoje New Yorke, kaip 
gengsteriai bando terorizuoti 
unijas, išgauti iš darbininkų 
nuolatines kontribucijas irt. t. 
Filmas esąs paremtas' tikrais 
atsitikimais.

Ant kiek filmas teisingai 
vaizduoja unijų ir darbininkų 
rolę, ant kiek nesupainioja 
gengsterių su padoriais unijis- 
tais, teks pasisakyti vėliau..

International Typographi
cal unijos lokalo 6-rto < narių 
dauguma u$gyrė užsidėti po 
$1 specialių mokesčių, kad su
kelti $500,()()() streikų pagal
bos fondui’ Lokalo viršininkai 
tapo išrinkti tie patys.

L j
Du nuogaliai areštuoti

Coney Islando teisman buvo 
pristatyti P. Scarnatq ir Lillian 
Scalio, abu rasti sįu mažais 
vaikais trokutyje nuogutėliai. 
Jie dabar kaltinami Svetimote
rystėje ir nemoraliame elgesy-

Plėsikai gavo daug 
kalėjimo

Trys brooklyniečiaj 
Manh at
ark, $3.,- 
20 metų

kai, išnešę iš Chase 
tan Bank, Ozone P 
320, dabar gavo po 
kalėjimo.

Iš Department of Health, 
Education, and Welfare So
cial Security Administration 
gavome toki pranešimą, kurį 
žemiau ištisai spausdiname:

SOCIAL SECURITY, PEOPLE 
AND DISABILITY

People who have become un
able to work because of severe 
and Jonglasting disabilities 
Fave a new type of protection 
under the social security law, 
but many are not applying for 
their rights.

For many disabled people, 
failure to file an application 
with their social security dis
trict offices before the end of 
June will mean the loss of all 
their social security diabih’ty 
protection, and for some it 
will also mean the loss of 
their rights to any old-age 
and survivors insurance bene
fits for themselves and their 
families in the future. Should 
a disabled worker die with
out having filed an applica
tion. to protect his social secu
rity disability rights, the sur
vivors benefits payable to his 
family under the social securi
ty law may be greatly re
duced.

A disabled person must 
meet certain work require
ments at the beginning of his 
official “period of disability.” 
lie must have social security 
credit for at least 5 out of the 
10 years before he became 
disabled, and at least a year 
and a half of the credit must 
have been earned in the three 
yeąrs just before his official 
“period of disability” began.

If application for the “dis
ability freeze” is not made 
before June 30, 1957, many 
disabled workers may no lon
ger meet these work require
ments. In this case, they 
would not be eligible to have 
their social security records 
frozen, and in addition, they 
would be ineligible to receive 
monthly disability insurance 

P a si n a n Jokite 
Grožine literatūra

Prošvaistės
i w

Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezjja 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-' 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

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

mėtų

plėši

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

4 pust Laisvi (Liberty) Antradienis, geg. (May) 21, 1957

benefits at age 50. These dis
abled workers would have to 
wait until regular retirement 
age to receive any. social se
curity benefits and those be
nefits would be reduced be
cause the years in which they 
were unable to work would 
lower the average earnings 
upon which their social se
curity benefits are based. For 
some younger workers, delay 
in making application might 
also mean a complete loss of 
all social security benefit 
rights.

Disabled workers who be
lieve they are eligible under 
these disability provisions 
should contact the : nearest 
social security office for 
further information.

Po miestą pasidairius
International Garręent Wor

kers unija pasiuntė apie 5ĮJ0 
delegatų i Washingtona — 
maldų pilgrim i adą už pilną 
negrams laisvę

•
Seymour Eisihcl, karinei 

tarnybai priešininkas ir atsi
sakęs registruotis, už tai. pa
siųstas kalėjiman, dabar jau 
kelintą dieną skelbia badavi
mo streiką. 

_ • •
Skrybėlių siuvimo firmos 

savininkas Harry Lev priteis
tas išbūti kalėjime 9' mėnesius 
ir pasimokėti $5,000 už tai, 
kad jis bandė apgauti valdžią 
pildant kontraktus militari- 
rėms skribėlėms. Du jo pagel- 
l ininkai gavo mažesnes baus
mes, 

v
Brook lyno St. George vieš

butyje Kings pavieto demo
kratai turės banketą ketvirta
dieni. Dalyvaus gub. Harrima- 
i-as ir majoras Wagneris. Ti
kimasi turėti 1,800 demokra
tų. Kiekvienas dalyvis susimo
kės po $50 Įžangos, kad se- 
1< autiems rinkimams sukelti 
fondą.

HELP WANTED MALE

4800.
(99-103)

For Rent

(99-105)

Pranešimas
BROOKLYN, N

*0G**O6*

FORMANŲ ASISTANTAI 
ROP/ZRT HALL CLOTHES

simu 
“Face 
dieni,<- f

BUYUS
(BUYAUSKAS)

insurance.
& CO., 
Mo. 8-

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą

Metal Roller also Metal Slitting 
Set L’p Man. 
perienced, 
pay. 
Other

Pageidauja
Daug Pagelbinių Formanų

žydų apgy-
Prieinama'

Persi tlkrin-

Išnuomojame dvi krautuves, 30 
Avenue B, arti 3rd St., Manhat tane. 
Puiki vieta. Daug žmonių ir trafi- 
ko. Lietuvių, lenkų ir 
venta. Geras biznis, 
lenda ir geras Icasas. 
kito. C A. 8-0108.

Precious metals. Ex
close tolerances, good 

Family medical 
benefits. I. STERN

Mount Vernon, N. Y.
9 to 5 weekdays.

American Clothing Workers of 
America (AFL-CIO) Lietuvių Siuvė
jų 54-to skyriaus mėnesinis susi
rinkimas j vyks gegužės (May) -22 
d., 5 vai. 30 m. vakare. 11-27 Arion 
Place, Brooklyne. Narių prašoma 
skaitlingai dalyvauti, ne? bus no
minuojami kandidatai j skyriaus
valdybą, skyriaus delegatus ir j ki-’ 
lūs skyriaus pareigūnus. Be to, 
bus svarbių pranešimų.

Skyriaus Sekretorius (97-100)*

susipažinusių su nuo kavalkų darh 
dirbtuvės produkcija vyriškų siut 
ir lop koufų, dirbti naujai perta 
šylamo Brooklyao fabriko. Nuolat 
niai darbai, daug pašalpų. Rašy-> 
kilę ai1 t detonuokite dėl pasima
tymo:

ROBERT HALL
84 Broadway, Brooklyn,^

Sl’agg 2-8808

(94-96)

Foundry. Metal Melter. Expe
rienced with crucible. Apply 9 A. 
M. 1 P. M.

BELMONT 
SMELTING <fc REFIN I 
830 Belmont Ave., cor., Gęorge Ave., 

Brooklyn.
(97-99)

TELEVIZIJOJE
N. Y. kongresmanas E. Cel* 
' kalbėjo civil, teisių klau- 

CBS-TV programoje 
the Nation” ši ^se k nie
kaip 5 vai. po pietų. .
buvo toje programoje 

klausinėjamas apie tai, kas 
Kongrese daroma Šiuo svarbiu 
klausimu.

Bankete sukėlė $500,000
Jewish Chronic Diseases li

goninė, minėdama savo gyva-* 
«vimo 32-rą metinę sukaktį, su
ruošus! b a n k e t ą sukėlė 
8500,000. Ji yra pasimojusį 
sukelti $1,500,000.

Policistas. kaltinamas 
apiplėšimu

N. Y. policistas P. P. T^m-^ 
maro areštuotas ir kaltinamas 
apiplėšimu vienos gazolino 
stoties ir pasigrobimu $385? 
Jam paskirta $2,500 kaucija.,

Ieško dingusios motinos
Iš Detroito čia -atvyko pas 

savo dukterį motina A. Bot- 
seas ir išėjusi pasidairyti mies-; 
te dingo kaip vandenyje. Po
rcija dabar jos ieško.

Komedijantė guli ligoninėje
Pagarsėjusi k o m edijantė 

Martha Raye guli Daktarų li
goninėje. Sakotną, ji gavo šir
dies ataką ir randasi oksigeno 
tanke.

MATTHEW A

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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




