
LAISVĖ—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. V. •$ 11.00
Kanadoje ..........................    11.00
Kitur užsienyje ..................   15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ..................... .. 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian dally In 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICĖ 5c A COPY

No. 102 Richmond Hill 19, N. Y., /Penktadienis, geg. (May) 24, 1957 METAI 47-ti

KRISLAI •
Amžinai bepykstantiems.
Keistas pasiteisinimas.
Kur ko ieškoti?
Žiauru ir neteisinga.

Rašo A. Bimba

Jūs esate sutikę savo gyve
nime tokiu žmonių, kurie uo
la moka atsibust i. suliaunčti. 
nusikratyti pykčiu. Pyksta ir 
pyksta, amžinai.

•Jie taip amžinai pykdami ti
kisi kam nors atkeršyti, ką 

) ors “pamokyti".
Jie numoja ranka ant bek

raščio. ant organizacijos, ant
• lyirengimu. Sėdi namie ir 
pyksta.’

Jie nesupranta nė to. jog 
taip elgdamiesi jie pirmiausia 
ii labiausia pakenkia sau. sa
vo sveikatai.

Paklauskite bile protingo 
gydytojo ir jis jums pasakys, 
I ad toks pykimas ir keršiji
mas yra didžiausias žmogaus 
sveikatos priešas.

Todėl, būk toks geras: nc- 
mimirk supykęs. Atsileisk, il
giau gyvensi!___ •

Aną diena susitinku vieną 
(•raugą ir sakau : Jūs dar ne-

• mokėjote Literatūros Draugi
jai duoklių už šiuos metus. Tik 
du nedideli doleriai'

Nebegaliu, jis sako.
O kodėl? klausiu jo.
Nugi, brolau, tapau pensi

ninku. Turiu saugoti dolerius...
Truputi supykau1.
Ta pačia proga, už kokio 

pusvalandžio šis pensininkas 
prieina prie manęs ir sako:

Eiva, Antanai, i saliūną, liž
ių ndysiu.

Sakau : Ačiū, nenoriu '
• Jis supyko, sako: Didžiuo
jiesi, nenori nuo manęs loską 
priimti!

• Duokles užsimokėti — jis 
pensininkas, negali, nepajė
gia, turi dolerius saugoti. Už
eiti f saliūną doleriu pilnai

Juk tai neprotinga.
, Mano patarimas: pirmiau
sia atsiteisk organizacijoms ir 
spaudai, o kas liks, užsifun- 
dyk sau ir, jei nori, už fu ūdyk

• savo f rentų i.

Norite laikraštyje rasti pla
tesnį ir gilesnį įvykiu ir reika-, 
lą apibūdinimą? Skaitykite 
cditorialus bei - šiaip straips
nius.

Krislai yra krislai. Nerėika- 
♦ laukite, kad kiekvienas kris

las būtą šedevras, “auksas“.
Jeigu jau mūsu prezidentui 

leista kartais kvailai nušnekė
ti, tai kodėl mes, krislu rašy
tojai, visuomet turėtumėme 
tik moksliškai galvoti?

Paimkime prezidento pas
kutines dvj prakalbas. Pripa
sakojo žmonėms visokiu nesą
monių, pusiau tiesą, nedakep- 
tą tiesu apie biudžetą, ir nie
ko tu jam nepadarysi Viskas, 
kastau lieka, tai kantriai nešk 
militarizmo naštą ir tylėk, 
jeigu nenori būti prokuroro 
įtrauktas į subversyviu sąrašą.

Tai šitaip. Chicagos teismas 
patvarkė, kad Koziriniai nebe
turi teisės į savo vaikus.

Teisman, sakoma, buvo atė
jęs net ir Sov. ambasados žmo
gus ir aiškino teisėjui: Kozmi- 
T.ai bus gerai priimti, gaus 
darbą ir geriausią priežiūrą 
savo vaikams.

Bet niekas nepagelbėjo, 
žiaurus teisėjas patvarkė: 
Kozminą keturi vaikai Kozmi-

už nusiginklavimą
Bet ragina nesumažinti karinio 
biudžeto, kaip to nori Kongrese
Washingtonas. — Prezi

dentas. Eisenhoweris pasa
kė kitą kalbą į žmones per 
radiją ir televiziją. Kaip ir 
jo pirmoji kalba, pasakyta 
praeitą savaitę, taip ir ši 
turėjo tikslą paveikti vie
šąją nuomonę, kad nebūtų 
norima sumažinti biudžetą. 
Kaip žinia, Kongresas — 
beveik visi demokratai ir 
dalis republikonų, stoja už 
visokius biudžeto mažini
mus.

Prez. Eisenhoweris. sakė, 
kad jis principiniai stoja už 
nusiginklavimą/ Abi didžio
sios šalys, Amerika ir Ta
rybų Sąjunga, sakė jis, tu
rėtų padaryti pirmus-nusi

Brazilijos darbininkai rengiasi 
minėti Spalio revoliucijos datą

Piio de Janeiro. — Laik-1 
rastis “Voz Operaria” iš-1 
spausdino Braziljos Komu
nistų partijos Centro komi
teto plenumo rezoliuciją dėl 
Spalio socialistinės revoliu
cijoj 40-ųjų metinių minėji
mo Brazilijoje. Rezoliucijo
je pabrėžiama, kokia di
džiulę reikšme turėjo Spa
lio revoliucija, atvėrusi 
naują erą žmonijos istorijo
je. 40 metų, praėjusiu nuo 
Spalio revoliucijos, sakoma 
rezoliucijoje, .pakeitė poli
tinę ir socialine padėti pa
saulyje, pavertė socializmą 
realybe, pasauline sistema.

Rezoliucijoje pažymima, 
kad Spalio socialistine revo
liucija turėjo didžiulės reik
šmės Brazilijai. Spalio revo
liucija buvo lemiamas veik
snys sudarant Brazilijos 
Komunistų partiją. Brazili-

Indonezai apklausinė j o
Amerikos laikraštininką
Jakarta. — Indonezijos 

karinė policija apklausinė
je amerikieti laikraštinin
ką Jack Russell, United 
Press, biuro Indonezijoje ve
deją.

Stevense.nas London0
Londonas. — Čia ' dabar 

lankosi Adlai Stevensonas. 
Spaudos konferencijoje. jis 
sakė, kad Amerika turėtų 
parodyti pavyzdi visam pa
sauliui ir baigti atominius 
s.progdinėjimus.

Hong Kongas; — Čia taip 
smarkiai liio, kad sukeltuo
se potvyniuose žuvo 13 
žmonių, v

i.ams nebepriklauso!
Ar kas kada nors yra matęs 

neteisingesnį ir žiauresnį teis
mo pasielgimą?

Naujienų redaktorius Gri
gaitis dabar gali pasidžiaugti 
laimėjimu: kaip žinia, jis irgi 
prisidėjo, kaipo “perkalbėto- 
jas“, prie Kozminų šeimos su
griovimo.

ginklavimo žingsnius. Jis 
nesakė konkretiškai, kokius 
žingsnius jis turi omenyje.

Bet prezidentas aštriai 
kritikavo Atstovų buto a- 
propriacijų komiteto nuta
rimą mažinti karines biu
džeto išlaidas ant $2,586,- 
775,000. Jis sakė, kad toks 
mažinimas sudarytų pavo
jų šalies saugumui, “kol 
nusiginklavimas neprade
damas”. Jis neišaiškino, 
kaip galima mažinti nusi
ginklavimą, nemažinant 
ginklavimosi išlaidų.

Prez. Eisenhoweris tas 
pačias nuomones pakartojo 
ir savo spaudos konferenci
joje.

jos kompartija, susikūrusi 
Lenino principų pagrindu, 
ištikima marksizmui-leni- 
nizmui per 35 savo gyvavi
mo metus nuolat nešė aukš
tai iškėlusi proletarinio in
ternacionalizmo vėliavą, 
nuolat buvo Tarybų Sąjun
gos, taikos visame pasauly
je galingos tvirtovės pusė
je.

Atsižvelgdamas Į didžiu
lę istorine Spalio socialisti
nės revoliucijos 40-ųjų me
tinių reikšmę, Centro komi
tetas nutarė ruoštis šios di
džiosios datos minėjimui.

Suomių valdžia 
irgi pasitraukė
Helsinkis. — Kabinetinė 

krizė dabar vyksta ne tik 
Francūzijoje, bet ir čia, 
Suomijoje. Socialdemokra
to Fagerholmo kabinetas 
atsistatydino. Apie mėnuo 
atgal Fagerholmas irgi no
rėjo pasitraukti, nes social
demokratai išrinko savo va
dovu buvusį nacių kolabora- 
torių Tannerį. Bet tada pre
zidentas Kekkenonas atkal
bėjo premjerą nuo pasi
traukimo.

Kol kas nežinia, kas su
darys naują valdžią.

Mao perplauke Jangcę
Pekinas. — Čia įvyko 

plaukimo rungtynės. Daly
vavo būrys jaunų plauki
kų ir — pats Mao Tse-tun- 
gas. Mao gerai pasirodė, 
per dvi valandas perplaukė 
Jangcės upę, kuri yra virš 
12 mylių pločio.

Dublinas. — Buvęs Ame
rikos ambasadorius Airijo
je David Gray sako, kad 
premjeras DeValera praei
to pasaulinio karo metu ti
kėjo, jog Vokietija laimės 
karą. Jis turėjo vilties, 
kad taip išeis ir Vokietija, 
nugalėjusi britus, leis pri
jungti Šiaurinę Airiją prie 
Airijos respublikos.

Vėliausios
Pasaulio nauiienos
Washingtonas. — Suda

rytas naujas sena tin is ‘ko
mercijos reikalų sub-komi- 
tetas. Jis vadinasi sub-ko- 
mitetu prekybai ęu užsieniu 
nagrinėti, bet neoficialiai 
sakoma, kad jo beveik vie
nintelis tikslas per nekurį 
laiką bus nagrinėti vieną 
klausimą: prekybos su Ki
nija. Subkomiteto pirmi
ninku tapo senatorius Mag- 
nusonas, kuris yra ir pre
kybos komiteto pirminin
kas.

Magnusonas štai ką sakė 
laikraštininkams:

“Mes negalime laikyti 
400 milijonų žmonių už' e- 
konominės užtvaros”. Jis 
sakė, kad visi jau pre
kiauja su Kinija, apart A- 
merikos, kad kovo mėnesį 
69 dideli laivai iš visų pa
saulio kampų įplaukė į 
'Šanchajų. Daugelis Ameri
kos biznierių, sakė jis, pa
geidauja prekiauti su Kini-*

v i(Iš Londono pranešama, 
kad ką nedarytų Amerika, 
Britanija planuoja platinti 
prekybą su Liaudies Kini
ja.)

Port au Prince. — Haiti 
valstybėje dabar egzistuoja 
kaip ir dvi valdžios: aukš
tieji karininkai su gen.

Jugoslavijos karo reikalų 
ministras vyksta į Maskvą

Belgradas. — Jugoslavi
jos karo reikalų ministras 
Ivanas. Gosnjakas birželio 
mėnesį išvyksta Maskvon, 
kur praleis kokią savaitę. 
Jis vyksta maršalo Žukovo 
kvietimu. Gosnjakas yra ne 
tik ministras, bet ir Jugo
slavijos Komunistų lygos 
centralinio komiteto narys.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad Jugoslavija siun
čia savo ministrą Tarybų

Amerikos karo laivai plauke
Suezo kanalu

Kairas. — Keturi Ameri
kos kariniai lavai praplau- 

i kė pro Suezo kanalą — pir- 
■ mas toks praplaukimas. nuo 
to laiko, kai Egiptas kanalą 
atidarė. Praplaukusieji lai
vai yra naikintuvai “McGo
wan” ir “Sullivan”, trans
portinis karinis laivas 
“Gen, W. C. Longfitt” ir 
submarinu sekėjas “PC- 
1616”.

Tie laivai iš .Viduržemio 
jūros plaukė Raudonojon 
jūron. Kartu su jais pro Su- 
ezą praplaukė vienas pre
kybinis Amerikos laivas ir 
du britu tankeriai.

Visų valstybių laivai jau 
naudojasi Suezu Egipto rei
kalautomis sąlygomis, tik 
Francūzija dar atsisako 
juomi naudotis, nes dar vis 
reikalauja, kad kanalas bū
tų perduotas “Vartotojų są

Can tave priešakyje perė
mė galią ir paskelbė val
stybės tarybą nelegalia, bet 
kai kurie tarybos nariai, 
kurių karininkai nespėjo 
suimti, išleido pareiškimą, 
kad jie save skaito legališka 
valdžia. Jų pareiškimas, pla
tinamas nelegalių lapelių 
pavidale. Tuo tarpu šalyje 
eina generalinis streikas 
prieš karinę diktatūrą, ku
ri užvaldė šalį. i

Maskva. — Tarybų Są
junga sudarė naują valsty
binę komisiją kultūros 
santykiams su užsieniu pa
laikyti. Komisijos prieša
kyje stovi žurnalistas Juri 
Žukovas, buvęs “Pravdos” 
redaktorius. Žukovas sakė, 
kad komisija sau stato tik
slu panaikinti geležinę už
dangą.

Komisija veikia po kultū
ros reikalų ministerijos 
globa.

Tunisas. — Tunisijos 
premjeras Bourguiba sa
ko, kad Francūzija trukdo 
bet kokios ekonominės pa- 
gallbos davimą Tunisijai. 
Francūzijos valdžiai nepa
tinka faktas, kad Tunisija 
atvirai simpatizuoja nacio
nalistams Alžyre, kurie ko
voja už nepriklaušomybę.

Sąjungon, kad parodyt, jog 
santykiai tarp šių dviejų 
socialistinių šalių lieka ne
blogi, nors Amerika atnau
jino karinės pagalbos davi
mą. Ji šiomis dienomis pri
statė Jugoslavijai keturis 
reaktyvinius orlaivius.

Tito neseniai pasakė jau
nimo laikraščio “Mladost” 
bendradarbiui, kad santy
kiai su Tarybų Sąjunga 
laipsniškai gerės.

jungai”. Bet, kaip žinia, 
paskutiniame Jungt. Tautų 
posėdyje Francūzijos skun
das tapo išklausytas be re
zultatų — nesiimta žings
nių prieš Egiptą, kaip to 
reikalavo Pineau.

Te'l Avivas. — Izraelio 
teismas teisia tris kraštuti- 
niuosius nacionalistus. Jie 
kaltinami, kad įsteigė te
roristinę organizaciją, ku
rios tikslas buvo nužudyti 
premjerą, Ben-Gurion ir į- 
steigtj “Izraelio karaliją 
jos istorinėse ribose”, kas 
apimtų Jordaną ir dalį Siri
jos. Teisiamieji teroristai 
anksčiau priklausė prie 
taip vadinamos Stern gru
pės, kuri vedė teroristinę 
kovą prieš britus. Politi
niai ta grupė skaitosi fa
šistine.

Francūzijoje dar•*

neturima kabineto
Bet prezidentas Coty stengias 
vyriausybę greit suorganizuot
Paryžius. ■— Francūzija 

ketvirtadienio vidudieni 
dar vis neturėjo kabineto, 
nors buvo žymių, kad jis 
gal tos dienos vakare bus 
suorganizuotas. Dėl visos ei
lės priežasčių prez. Coty 
buvo pasiryžęs kabinetą 
organizuoti kuo greičiau
siai, neleisti krizei tęstis. 
Viena priežastis buvo, kad 
prezidentas birželio mėne
sio pradžioje vyksta Ameri
kon. Ir jis nenorėjo palikti 
kraštą be kabineto.

Francūzijos Komunistų 
partija savo organe “Hu- 
manite” sako, kad dabar 
laikas sudaryti kairią ko

Sovietai atšaukė diplomatę, kuris 
kritikavo Gomulkę ir jo politikę 

tada iššaukė nepasitenkini-Varšuva. — Keletas mė
nesių atgal Tarybų Sąjun
gos amabasados .antras se
kretorius V. Maslenikovas 
pasikalbėjime su lenkų lai
kraštininkais kritikavo Go
mulka ir kitus dabartinius 
PPR vadus. Jis sakė, kad 
Gomulka daro klaidą, aiš
kindamas, jog Poznanės į- 
vykiai buvo spontaniškas 
darbininkų nepasitenkini
mo vargingu gyvenimu iš
siveržimas, o ne Vakarų 
organizuotas sąmokslas.

Maslenikovo pareiškimai

Gyvenimas Lietuvoje
Nori vienos stot'i°s

Alytus. — Kiekviena Aly
taus įmonė turi nuosavą e- 
lektros stotį. Tokias stotis 
gyventojai taikliai praminė 
“kišeninėmis”. Pavyzdžiui, 
kanifolijos-terpentino fab
riko “elektrinės” galingu
mas — 25 kilovatai, rajono 
pramonės kombinato — 32 
kilovatai ir t. t.

Kuras naudojamas ne 
vietinis, atvežtinis. Tai di
dina išlaidas. Antai, siuvi
mo fabriko elektrinė per 
parą sunaudoja kuro už 
1,200 rublių ir tepagamina 
tik 450 kilovatvalandžių e- 
lektros energijos. Tuo tar
pu miesto elektrinei 3,000 
kilovatvalandžių reikia ku
ro už 400—500 rubliu. O 
kur dar aptarnaujantieji }- 
rengimus žmonės, remon
tas ir kt?
- Šis pavyzdys (o jis ne 
vienintelis) aiškiai rodo, 
kad visuose respublikos 
miestuose, kurie dar nepri
jungti prie bendro energe
tinio'’ tinklo, elektros ener
gijos tvarkymą reikia paves
ti miestu elektrinėms. 
Mums atrodo, reikia likvi
duoti atskilai įmonių elek
trines. Atlikus tai, vien A- 
lytuje per metus būtų su
taupyta arti milijonas rub
lių.

aliciją, kurion įeitų socia
listai, komunistai ir Men
des-France vadovaujami ra
dikalai. Tokia koalicija ga
lėtų turėti parlamente tvir
tą daugumą. Bet kelyje 
stovi socialistu vadu neno
ras į tokią koaliciją eiti.

Komunistai sako, kad jo
kia valdžia negalės ilgai 
laikytis, jeigu ji neprieina 
prie išvados, kad reikia 
baigti karą Alžyre, lygiai, 
kaip turėjo būti baigtas 
karas Indokinijoje.

Washingtonas. — Šian
dien, penktadienį, Vakarų 
Vokietijos kancleris Ade- 
naueris atvyksta Amerikon.

mą Lenkijos valdžioje. Bu
vo pabrėžta, kad, kaip di
plomatas, Maslenikovas ne
turėjo teisės maišytis į vi
dujinius kitos šalies, Lenki
jos, reikalus. Neoficialiai 
buvo prašyta Tarybų Są
jungos Maslenikovą atšauk
ti.

Dabar “Trybuna Ludu’ 
praneša, kad Maslenikovas 
išvyko Maskvonur bema
noma, kad jis sugrįš į savo 
postą.

Mirė Venclovos motina
Kaunas. — Numirė Anta

no Venclovos motina. Ry
šium su ta mirtimi jam 
spaudoje užuojautas išreiš
kė “Literatūra ir menas” 
redakcija, “Pergalės” re
dakcija, Lietuvos Rašytojų 
Sąjunga ir kiti.

Angariečio paveikslas
Vilnius. — “Literatūra ir 

menas”, ryšium su “Tiesos’ 
40 metų sukaktimi, pirma
me puslapyje atspausdino 
pirmųjų to laikraščio re
daktorių, Kapsuko ir An- 
gariečio, paveikslus. Tai 
vienas pirmųjų AngarieČk) 
paveikslų Tarybinėje Lietu
vos spaudoje. Kaip žinia, 
mirė 1940 metais.

Naujieji filmai
Vilnius. — Čia rodomas 

naujas iš Vokietijos impor
tuotas filmas “Berlyno ro
manas”, nauja tarybinė ko
medija “Nepaprasta karje
ra”, iš Italijos gautas fil
mas “Džuzepe Verdi”, taip
gi tarybiniai filmai “Lai
minga jaunystė” ir “Leniri- 
grado ruduo”. Abu šie fil
mai yra plačiaekraniniai 
(“wide-screen”) ir streofo- 
niniai , (“stereo-sound *). 
Taipgi rodytas francūzij* 
kas filmas “Antuanas ir 
Antuanatė”.
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KITAS GERAS SPRENDIMAS
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS padarė dar viena, mu

sų nuomone, gerą sprendimą sveturgimių nepiliečių by
loje.

Šiuo metu šalies Aukščiausias Teismas sprendė Mrs. 
Antonijus Sentnerienės bylą iš St. Louis miesto.

1953 metais Mrs. Sentner buvo nutarta išdeportuoti 
iš Amerikos dėl to, kad ji, buvo sakyta, būdama šios ša
lies nepilietė, priklausė Komunistų partijai.

Bet išdeportuoti valdžia kol kas negalėjo. Mrs. Sen
tner buvo palikta valdžios priežiūroje, jos judėjimas ap
ribotas panašiai, kaip daugelio kitų sveturgimių, nu
teistų išdeportavimui, nepiliečių judėjimas.

Jai buvo uždrausta priklausyti Komunistų partijai 
bei kokioms pažangioms organizacijoms.

Mrs. Sentner kreipėsi į teismą, reikalaudama, kad 
tasai suvaržymas būtų nuo jos nuimtas.

Pirmiausiai jos bylą sprendė trys federaliniai teisė
jai St. Louise mieste. Jie nutarė, kad toks Mrs. Sentne
rienės suvaržymas yra neleistinas. Ji turi teisę, sakė 
teismas, priklausyti bet kokioms organizacijoms.

Tuomet Justicijos departmentas, kurio “globoje” yra 
visi tokie nepiliečiai sveturgimiai, šį dalyką apeliavo į 
Aukščiausią Teismą. Na, ir šis teismas dabar tarė savo 
žodį: jis, septyniais balsais Dries du, užgyrė žemesniojo 
teismo sprendimą. Kitais žodžiais, Mrs. Sentner turi 
teisę priklausyti bet kokiai arganizacijaij Justicijos de
part mentas neturįs teisės jai tą uždrausti.

Aiškus daiktas, kas. buvo pasakyta Mrs. Sentner by
loje, tas pats taikoma ir kitiems nepiliečiams, esantiems 
Justicijos departmento žinioje.

Abner Green, Amerikinio Sveturgimiams Ginti Komi
teto sekretorius, sako: Gs teismo sprendimas yra nema
žas sveturgimių laimėjimas.

Tiesa!

NE KOKIOS BECKL'I DIENELĖS-
AFL-CIO VEIKIANTYSIS Komitetas nutarė paša

linti iš tos organizacijos vice-prezidentą Dave Becką, 
International Brotherhood of Teamsters (unijos) pre
zidentą.

Jis buvo pašalintas vyriausiai dėl to, kad be atodai
ros savo asmeniškiems tikslams naudojo tymsterių 
(sunkvežimių vairuotojų) unijos iždą.

Jo vieton AFL-CIO vadovai pakvietė tymsterių uni
jos iždininką John English.

Taigi viskas rodo, kad Dave Beck jau nebegalės 
ilgai šeimininkauti toje unijoje, kurios prezidentu iki 
Šiol jis yra. Atrodo, kad dabar J. English, padedamas 
AFL-CIO vadovų, bandys jį iš prezidento vietos pa
šalinti pirmiau, negu įvyks tymsterių unijos suvažiavi
mas rugsėjo mėnesį.

John English pareiškė, spaudos korespondentams: 
“Mes patys išsiskalbsime savo nešvarius rūbus”. Gerai, 
jei taip bus! *

Jau dabar numatomas asmuo — John O’Brien, iš 
Chicagos, — kuris žada kandidatuoti tymsterių unijos 
prezidento vietai. Vis daugiau ir daugiau sunkvežimių 
vairuotojų kelia balsą prieš Becką. '

Beckas, atsiminkime, per ilgą laiką didžiavosi tuo, 
kad jis esąs labai atkaklus komunistų priešas., kad jis 
prieš juos labai kovojąs. Taip reklamuodamasis, deja, 
Dave Beck vyriausiai žiūrėjo savo kišenės ir, kaip pa
aiškėjo tyrinėjimuose, dėjosi į ją tūkstančius unijistų su
mokėtų dolerių.

VALDŽIOS KRIZĖ PRANCŪZIJOJE
PREMJERO MOLLETO valdžiai parlamentas pa- 

j reiškė nepasitikėjimą, todėl toji valdžia privalo pasi- 
• traukti ir šalies prezidentas turįs pakviesti ką nors nau

jai valdžiai sudaryti.
Guy Mollet buvo Francūzijos premjeru per pasta

ruosius 16-ką mėnesių.
Mollet — socialistas, Todėl, kai jis sudarė valdžią, 

. kai jis atsistojo Francūzijos priešaky, kai kurie manė, 
kad Mollet iš tikrųjų atliks didelių ir gerų darbų Fran
cūzijos liaudžiai ir pasaulinės taikos reikalui.

Bet Mollet neatliko nieko gero; blogo —- užtenka
mai. Jis pradėjo žiaurų karą prieš devynis milijonus al
žyriečių, reikalaujančių tautinės laisvės Alžyre. Išžudy- 

i ta tūkstančiai alžyriečių patri jotų, bet karas dar vis ne
sibaigė; karas tebesitęsia. Neoficialus karas, tiesa, bet 
karas!

Molleto valdžia pradėjo (išvien su Izraeliu ir Bri
tanija) karines avantiūras Egipte. Iš ten, beje, francū- 
zai, anglai ir izraeliečiai buvo priversti pasitraukti, bet 

' jie daug padarė nuostolių Egiptui ir patys sau.
Karinės avantiūros Francūzijos žmonėms labai

I
Amerikos Jungtinių Vals

tijų pavadinimas “Uncle 
Sam” gavo pradžią sekan
čiai : ■i'i

Laike Amerikos Revoliu
cinio karo žmogus, vardu 
Samuel Wilson, buvo mė
sos inspektorius Troy mies
te, New Yorko valstijoj. 
Jis buvo senyvas žmogus ir 
gana populiarus tarpe dar- 

' bininkų. Tai darbininkai ji 
ir vadindavo Uncle Sam 
(dėdė Samas). Wilsonas, 
peržiūrėjęs mėsą, siųsdavo 
ją kariuomenės kontrakto- 
riui, kurio vardas ir pavar
dė buvo Elbert Anderson, 
ir siuntinį visados pažymė
davo raidėmis E. A. U. S., 
o jos reiškė — “Elbert An
derson, United States.”

Sykį vienas darbininkas 
užklausė kito, ką tos raidės 
reiškia. Tas juokdamasis 
atsakė, kad turbūt reiškiaJ 
—“Elbert Anderson from 
Uncle Sam.” Tą juoką grei
tai paėmė kiti; jis paliko 
populiarus, ir tuo būdu 
Jungtines Valstijas pradėjo 
vadinti “Uncle Šam.”

II
Iš kur ir kaip pradžią tu

rėjo pirmas bankas? Mes 
jau žinome, kad banku va
dinama ta vieta, kur žmo
nės laiko pinigus arba iš 
ten skolinasi, mokėdami nu
statytą nuošimtį. Pats žo- 

idis “bankas” paeina nuo 
; itališko “banca,” kuris reiš
kia sėdynę arba suolą.

Mat, pirmieji piniginiai 
biznieriai, arba kai]) šian
dien vadinami bankieriai, 
Italijoj turguose ir jomar- 
kuose vartodavo suolus, ant 
kurių sėdėdami jie atlikda
vo piniginius reikalus.

Tais laikais pramonės 
dar nebuvo, tai žmonės tarp 
savęs platesnių susinešimų 
neturėjo, o dažniausiai kai
mynas su kaimynu apsi
mainydavo daiktais. Tik 
12-tam šimtmety Italijoj 
pramonė greitai platinosi, 
ir 1171 metais Florencijoj 
tapo atidarytas pirmas 
bankas. Bet antras bankas 
buvo atidarytas tik 1350 
metais Barcelonos mieste, 
Ispanijoj. O po to sekė ki
tur.

. III
Pas mus dažnai kyla klau

simas, dėl ko mes viską at
liekame su dešiniąja ranka, 
o tik maža su kairiąja. 
Tiesa, nors ne dažnai mes į 
vienąkitą matome ir kairia
rankiu, ir tas mums atrodo 
keista. Primityvis žmogus 
dažnai turėdavo su savo 
priešu kautis, naudojant 
dantis, nagus, kumščius ir 
tik vėliau akmenį, lazdą bei 
kitokį ginklą.

Tie dažnus žmogaus susi-1 
rėmimai su priešu jį išmo
kė, kaip apsaugoti savo kū
no-skaudžiausias ir silp
niausias dalis. O ta pas 
žmogų pavojinga ir silpna 
kūno vieta yra širdis, 
sudavimas į kairiąją krūti
nės pusę lengvai gali par- 
mušti ir net'užmušti stip
rų vyrą. Už tai nuo labai 
seniai žmogus kovoje var
todavo dešinę ranką, o kai
riąja saugodavo savo pavo

jingiausią kūno dalį—širdį.
Net ir vėliau, kada žmo

gus pradėjo vartoti vilyčią 
ir kardą, tai irgi dešinioje 
rankoje laikydavo ginklą, 
o kairėje — skydą apsau
gojimui savo širdies.

Dėl viršminėtos priežas- 
t i e s pasidarė skirtumas 
tarp dešinės ir kairės žmo
gaus rankų. Per dažnus 
vartojimus dešinės rankos 
raumenys labiau išsivystė 
ir pasidarė ne tik stipresni, 
bet ir paklusnesni nervų 
kontrolei.

IV
Bulvės — plačiai ir daž

nai vartojamas maistas, o 
ypač Europoje biednuome- 
nė su bulviniu maistu daž
nai apsigina nuo bado ir 
mirties.

Tačiau, nežiūrint to, kad 
šiandien bulvės kaipo mais
tas yra plačiai naudoja
mas, bet jos pradėtos var
toti ne taip jau seniai. 
Bulvių “tėviškė” buvo Čilė, 
Pietų Amerikoje, iš kur jos 
pirmiausia pasirodė Meksi
koje, o kiek vėliau ir mū
sų Amerikoje.

Ispanai keliauninkai iš 
Pietų Amerikos bulves par
sigabeno į Ispaniją, o iš čia 
pradžioj 16-to šimtmečio 
jos pasiekė Olandiją, Vo
kietiją, Francūziją ir kitas 
Europos šalis. Tik 1565 
metais iš West Virginia 
valstijos bulvės buvo pir
musyk pargabentos į Angli
ją ir Airiją, kur šiandien, 
ypač darbininkų, jos yra 
dažniausias maistas. Bul
vių yra nemažai skirtingų 
rūšių ir skonio. Francūzų 
kalboje bulvės vadinamos 
“pomme de terre” (žemės 
obuolys). Bet Čekoslovaki
joj, botanikos tyrinėjimo la
boratorijoj, jau išvystė bul
ves, kurios turi obuolio sko
nį ir galima valgyt nevi ri
tas. .....Ve c

V
Jau yra žinoma, kad deg

tinė yra padarius ir šian
dien padaro žmonijai nema
ža žalos, ypač tie, kurie 
perglaUdžiai su ja susigi
miniuoja, dažnai pirm laiko 
net į kapus keliauja...

Sakoma, kad pirmiausia 
iš grūdų degtinę pradėjo 
virti Indijų gyventojai, nuo 
jų degtinės darymo išmoko 
ir Europoj.

Anglijoj ir Airijoj deg
tinę pradėjo virti ir ja nau
dotis tik 1200 metais.

Europoje iš pradžių ir il
gą laiką po to degtinę dir
bo ir ją vartojo tik kaip 
vaistą.

14-to ir 15-to šimtmečių 
užrašuose randame pasa
kymus, kad būk pasėkmin- 
giausia gyduolė nuo visokių 
ligų esanti degtinė.

Randasi žmonių, kurie 
dar ir šiandien panašiai 
protauja ir argumentuoja.

Iš pradžių degtinę virda
vo vien tik iš miežių grūdų, 
vėliau pradėjo virti iš ru
gių, kukurūzų ir bulvių. O 
Amerikoje laike “blaivy
bės” virdavo* “naminę” net 
iš atmatų.

Parinko
A. M. Metelionis

Lietuvoje mes pažįstame 
tik vieną gegutės rūšį, bet 
visame pasaulyje jų yra 
apie pusantro šimto. Visos 
jos gana savotiški paukš
čiai, turi keistus balsus ir 
papročius. Štai Pietų Ame
rikoje gyvena gegutė ruda 
kaip lapė. Ji niauzgia lyg 
katė, ir todėl vietinių gy
ventojų yra vadinama “ka
tės siela.” Ten pat gyvena 
grakšti, nedidukė ir juoda 
kaip anglis gegutė. Ji labai 
aiškiai taria “ani,” ir todėl 
taip tenai vadinama. Gegu
tė “ani” minta tik erkėmis, 
kurių Pietinėje Amerikoje 
yra labai gausu. Visi — ir 
naminiai, ir laukiniai — 
gyvuliai ten baisiai erkių 
apnikti ir labai nuo jų ken
čia. Gegutė “ani” žino, kur 
erkių ieškoti: ji nutupia 
ant karvių, arklių bei kiau
lių, apieško jų odą ne tik 
iš nugaros pusės, bet palen
da ir po pilvu radusi erkę, 
ištraukia ją savo stipriu, 
tarsi geležinės replės, sna
pu. Todėl braziliečiai šias 
gegutes labai globoja. Jas 
skriausti draudžia net įsta
tymai.

Bet mes norime pakalbė
ti apie mūsiškę gegutę, ku
ri yra ne mažiau įdomus 
paukštis. Visi pažįsta jos 
balsą, jos graudų “kukū,” 
bet gal ne visi ją matė ir ne 
visi žino, kaip ji atrodo. 
Ūgiu ji šiek tiek mažesnė 
už kuosą, turi ilgą uodegą 
ir mažytes geltonas kojas. 
Jos viršus pilkas ar rudas, 
o apačia — raiba, t. y. bal
ta su skersiniais tamsiais 
dryžiais. Ji labai vikri ore, 
greit skraido net miško tan
kumyne, moka daryti stai
gius vingius bei posūkius. 
Tuo ji panaši į mažą plėšrų 
paukštį, net sakoma, kad 
gegutė rudenį virsta vana
gu. .

Gegutės Lietuvoje pasi
rodo balandžio pabaigoj ir 
tuoj ima kukuoti. Gal ne 
visi žino, kad kukuoja vien 
patinukai, lygiai kaip kitų 
paukščių vien patinai gie
da. Patelė turi skirtingą 
balsą, kurį galima pamėg
džioti skiemenimis pit-pit- 
pit. Šis balsas irgi skardus, 
bet ne taip toli girdimas, 
kaip “kukū.”

Atskridusios pavasarį, 
gegutės apsigyvena miškuo
se, soduose ir parkuose, bet 
būtinai ten, kur yra daug 
smulkių paukštelių, nes, 
kaip matysime vėliau, jie 
yra gegutei reikalingi. Vi
si paukščiai labai ėdrūs, 
bet gegutė už daugelį jų 
ėdresnė. Ji ypač mėgsta 
visokius vikšrus, net ir 
plaukuotus, kurių neliečia 
kiti paukščiai.

Vikšrų plaukai — tai jų 
apsigynimo priemonė. Šis 
plaukas yra plonas vamz
delis, kuris savo pamatu 
jungiasi su nuodų liauka. 
Jis būna labai smailus, o 
kartu ir labai trapus, tarsi 
ploniausias stiklinis vamz
delis. Paliestas jis lengvai 
įsminga į odą ir tučtuojau 
lūžta, todėl čiupinėti plau
kuotus vikšrus yra pavojin
ga, nes gali sukelti odos už
degimą, ypač jei tokių plau
kelių patenka ant veido ar 
į akis. Todėl paukščiai šių 
vikšrų nelesa. Tik gegutė

daug kainavo. Molletas reikalavo, kad parlamentas padi
dintų žmonėms taksus, kad sudarytų jo pragaištingoms 
avantiūroms daugiau pinigų. Parlamentas tai daryti 
atsisakė ir dėl to Molleto valdžia žlugo.

Kas sudarys sekamą Francūzijos valdžią, kaip ten

to nepaiso ir prisiryja jų 
kiek tik telpa. Išskrodus 
gegutės skilvį, visas jo vi
daus paviršius būna pri
sagstytas šių plaukelių, bet 
gegutė tam tikrais laiko-

bus toliau, nieks negali dabar pasakyti. Užtenka to, kad tarpiais išmeta savo skilvio 
socialistas Mollet vedė blogą politiką, žalingą Francūzi- vidinį apsiaustą , ir taip
jai ir pasaulinei taikai. |nuo šių plaukelių atsipa-

laiduoja.
Ji nekrauja lizdo ir nepe

ri kiaušinių, šį darbą pave
da įvairiems s m u 1 k i e ms 
paukščiukams. Pavasarį iš 
dausų pirmiausia atskren
da patinai, apsidairo ir pa
sirenka gyventi kokį miške
lį ar sodą, kur yra dau
giausia smulkių vabzdžia- 
lesių paukštelių. Kiekvienas 
patinas užima tam tikrą 
plotą ir kukavimu praneša, 
kad vieta jau užimta. Šiek 
tiek vėliau pasirodo pa
telės ir, išgirdusios pati
nus kukuojant, prisideda 
prie jų, kiekvieha į tam 
tikrą plotą. Tuomet pati
nai ima dar smarkiau ku
kuoti. Dažnai kukuoja net 
skrisdami, bet labiausiai 
mėgsta nutūpti į aukštų 
medžių viršūnes, tarytum 
norėdami, kad plačiau gir
dėtųsi jų balsas.

Tuo laiku ir patinukas, ir 
patelė labai atidžiai stebi 
smulkius paukštelius, ypač 
domisi, kuris ir kur krauja- 
si lizdą — nori pridėti jam 
ir savo kiaušinį. Kai gegu
tė jau pasiruošia dėti, jai 
į talką ateina ir patinukas. 
Jis sukiojasi apie svetimą 
lizdą, o šio lizdo savininkai 
jaudinasi, puola jį. Šiuo 
momentu pasinaudoja pa
telė ir prideda savo kiau
šinį prie esamųjų svetima
me lizde, o kartu išmeta 
vieną ar du ten esančius. 
Taip per vasarą išdalina ji 
apie 20 kiaušinių, po vieną 
į kiekvieną lizdą.

Ji taiko padėti į tokį liz
dą, kur kiaušiniai dar ne- 
užperėti, kad jaunas gegu
žiukas prasikaltų ne vėliau 
kaip savininkai vaikai. Bet 
ir šiaip gegutės vaikui iš- 
siperėti reikia trumpesnio 
laiko: vos 12 dieną,, o ki
tiems smulkiems paukšte
liams reikia 12-13 dienų. 
Geguži ūkas ' dažniausiai 
prasikala truputį anksčiau, 
negu jo netikrieji broliai, 
ar bent tuo pačiu laiku. 
Dar vos kelių valandų am
žiaus jis turi atlikti nuo
stabiai sudėtingą veikimą: 
jis turi išmesti iš lizdo vi
sus greta jo gulinčius kiau
šinius arba prasikalusius 
paukščiukus. Tuo tikslu jis 
palenda po kiaušiniu arba 
po paukščiuku, užsirita jį 
ant savo nugaros, prilaiky
damas iškeltais sparneliais, 
ir, repečkomis atslinkęs 
prie lizdo krašto, išmeta jį 
lauk. Paskui sugrįžęs pa
ima antrą kiaušinį ar 
paukščiuką ir taip išmė
to visus, pasilikdamas liz
de vienas. Gegužiukas au
ga greit; iŠ pradžių jis bū
na visai plikas, rožinės spal
vos, o po kelių dienų pasi
daro tamsiai violetinis. Jis 
nuolat žiojasi, ir tuomet 
matyti jo ryškiai oranžinės 
žiotys. Po savaitės laiko 
jam užauga padaigai, ir 
tuomet jis būna šiek tiek 
panašus į ežį. Patėviai 
stropiai jį peni, o maisto 
suryja jis daug, maždaug 
tiek, kiek šešios kielės. Po 
trijų savaičių gegužiukas 
išskrenda iš lizdo, bet dar 
apie tris savaites yra savo 
patėvių lesinamas. Keista 
žiūrėti, kai toks didelis 
paukštis, pražiodinęs savo 
plačias raudonas žiotis, yra 
mažyčio paukštelio / peni
mas. Jo pamotė kartais 
esti pečialinda, t. y. vienas 
iš mūsų mažiausių paukš
čiukų, ir atrodo, kad gegu
žiukas galėtų ją pačią pra
ryti. Norėdama palesinti 
savo augintinį, ji kartais

2 pusi. Laisve (Liberty)

turi nutūpti ant jo peties, 
ar net ant galvos. *

Gegutės gyvenime vyksta, 
daug keistų dalykų. Pir
miausia — jos kiaušiniai 
būna labai smulkūs, maž
daug žvirblio kiaušinio dy
džio, ir todėl jie mažai ski
riasi nuo kiaušinių tų 
paukštelių, kuriems jie pri
metami. Bet maža to, rei
kia, kad primetamas kiau--» 
šinis būtų panašus ir savo 
spalva, nes kitaip lizdo sa- * 
vininkas pastebėtų ir jo at
sisakytų. Ne vienas kitas* 
paukštis nededa tokių įvai
riaspalvių kiaušinių, kaip' 
gegutės. Jų pagrindinė 
spalva gali būti pilka, gels
va, žalsva ar rausva, bet 
išmarginta ir išpaišyta 
į v a i riausiomis spalvomis. 
Randama ir vienaspalvių 
kiaušinių; žalsvai melsvų 
ir grynai baltų, bet daž
niausiai savo spalva jie bū
na panašūs į sodinės devyn
balsės ir kielės kiaušinius, •« 
t. y. gelsvo ar žalsvo kevalo 
su pilkomis dėmėmis ir dur
pinės spalvos taškais. Šiaip 
ar taip, kiaušinis yra pade-* 
damas į to paukščio lizdą, 
kurio kiaušiniai būna į jį 
panašiausi, o šis panašu
mas kartais toks tobulas, 
kad vien geras žinovas ga
li atskirti. Bet tenka pri
durti, kad, nors kiaušiniai 
ir labai įvairūs, kiekviena 
gegutė visuomet deda vie
nos spalvos kiaušinius ir 
todėl turi pasirinkusi kokią 
nors vieną paukščio rūšį.

Savo kiaušinius gegutė 
turi primesti vien tik 
v a b z d ž i a lesiams paukš
čiams, nes kitaip gegužiu- * 
kas, negaudamas tinkamo * 
maisto, greit nusibaigtų. 
Bet ne visi šie paukščiai 
priima svetimą kiaušinį? 
Kai kurie jų tuoj atsisako 
savo lizdo, pamatę jame 
svetimą kiaušinį, kiti pada
ro naują dugną ir viršum 
padėtųjų kiaušinių deda 
naujus. •

Įvairių kraštų gegutės 
turi savo pamėgtus paukš- * 
čius, kuriems daugiausia 
primeta kiaušinius; daž
niausiai tenka jie kalviu- * 1
kams, baltajai ir geltona jai 
kielei, nendrinukei, devyn
balsėms, karetaitei, liepsne
lei ir kitiems. Lietuvoje ge
gutės dažniausiai pasiren
ka baltąją kielę, rečiau 
kiauliukę, kalviuką. . Kiek
viena gegutės patelė visą ♦ 
savo gyvenimą deda kiauši
nius į tos pačios rūšies 
paukščiukų lizdą. Galima 
manyti, kad ir vaikai nau
dojasi tos pačios rūšies 
paukščiais, nes nuo pat ma- ' 
žens jie yra prie jų pripra
tę. Tačiau jei kokia paukš- * 
čiukų rūšis tam tikroje 
apylinkėje praretėja, gegu
tė būna priversta dėti sa
vo kiaušinius į kitų paukš- t 
čių lizdus. Dėl to gali būti 
kaltos pačios gegutės, nes, 
gausiai kur įsikūrusios, jos z ( 
gali žymiai apnaikinti vie
no ar kito paukščio rūšį.

Kartais gegutė padeda 
kiaušinį į lizdą tokio paukš
čio, kuris negali išmaitinti 
jauno gegužiuko. Jos kiau
šinių yra aptikta grūdlesio 
paukščio lizde, pvz., čivy- 
lio ir genio. Žinoma, to- ’
k i am e lizde gegužiukas tu
ri greit nusibaigti. Pana
šiai atsitinka tuomet, kai ♦ 
gegutės nužiūrėtas lizdas * 
paskutiniu momentu būna 
suardomas, šiuo atveju 
kiaušinis padedamas į pir- * • 
mą pasitaikiusį lizdą.

(Pabaiga rytoj)

(May) 24, 1957Penktadienis, geg.



JONAS KAšKAITIS

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

0 (Tąsa)

Sėdim kambarėly ir lūkuriuojanti. Nors, 
tik kad pb pusryčių, o sotės nesijunta.

— O ką, Jonuk, sočiai privalgei? — 
klausia Avižonis ir šypsosi žeųklingai.

— Hm. Toks ir sotumas. Visai būtų ne 
pro šalį dar ko pasiganyt, bet gal nebėr 
kada. Gal netrukus bus skambalas.

— Taip. Geriau luktelėkim skambalo.
•— Gai taip ir bus.

4
Tai staigi ir varpas. Geras kvieslys! 

Tuoj išėjom koridoriun ir traukiam su 
mišria klierikų srove. Koridorius, laip
tai žemyn, pasisukimas, vėl ilgas kori
dorius, laiptai aukštyn, koridoriukas, o 
ten ir auditorija. Ė, čia jau didelio nau
jokų būrio esama! O kaip jie taip greit 
suspėjo? Suspėjo lengvai: mat, iš tų di
džiųjų būstinių, iš Kamčatkos, Sibirsko 
trakto, čia trumpas kelias. Tiesiog iš kie
mo esą laiptai, tai kaip matai ir audito
rijoj. , ; .. •

Atsisėdau, apsidairiau. Šita auditorija 
neilga, bet plati. Ir čia šviesos nedaug 
tebeina: tik vienoj sienoj keli nedideli 
langai, o tos sienos visur tokios masiš
kos, storos! Suolai žiūri į šviesą, vis 
skersinėmis eilėmis sugretinti. Užpakali
niuose suoluose tamsoka. Štai Įeina ir 
profesorius, kunigas Jonušiaučius. Nau
jokai tuoj atsistoja ir, kunigui mostelė
jus ranka, vėl visi atsisėda.

Kunigas Jonušiaučius, augalotas, tiek
tas blondinas, gal kokių 37 metų am
žiaus. Lietuvių kalbos profesorius. 
Vaikštinėdamas mums iš priekio, palei 
langus, prabilo į mus gražiai lietuviš
kai. Balsas jam — skambus ir ryškus 
tenoras.

Tuoj iš paskos sargas įnešė ir padė
jo prieky ant stalo knygelių stirtą ir 
popierių glėbelį. Kun. Jonušiaučius pa
dalijo po lakštą popieriaus, o rašalas ir 
plunksnos pastoviai sudėliotos prieš 
kiekvieną mokinį. Ir tarė profesorius:

— Aprašykite trumpai savo kelionę į 
seminariją. Rašykite savo tarme, kaip 
ko)<iam kampe žmonės šneka. Ir pradė
kite. O aš tuo tarpu išdalysiu po knygelę.

Ir pradėjo brikšėtį plunksnos. Rašiau 
mūsiške Viedarių kaimo tarme. O kun. 
Jonušiaučius padėliojo ant mūsų staliu
kų po knygelę. Dirstelėjau: “Lietuviškos 
kalbos gramatika. Parašė P. Gražbylis. 
Spausdinta Tilžėje, Otto von Mauderode. 
1003 m.” Oho! Tai pirmoji mano matyta 
mūsų kalbos gramatika! Kaip įdomu, 
kaip gerai!

t Man rūpėjo tuojau pasižiūrėt, pavar
tyt tą mielą gramatikėlę, tai aš ir pasi
skubinau užbaigt savo rašinį, O grama
tika atrodo keistoka. Net ir raidynas pa
dėtas pirmame puslapy. Bet kokių čia 
keistų atrandu žodžių! ”F” ir “H” nėra 
visai. Nėra ir “W”? Užtat bent dvejopa 
“J”: viena riesta į kairę, kita — į dešinę. 
Greta trijų man pažįstamų “u”: “u”, 
“ū” ir “ų”, stovi dar ir ketvirta “u” su 
mažyte “o” viršuj. Spaudoj tokios dvily
pės “u” dar nesu matęs. Be to, dar ir ne
paprasta “i” su mažyte “e” viršuj.

* Pavarčiau puslapius. Knygelė nedide
lė: rodos, 80-90 puslapių. Pabaigoj pa
dėti keli eilėraščiai, to paties autoriaus 
!♦. Gražbylio sueiliuoti.

Matau: ne aš vienas, bet ir kiti pir
mokėliai jau kamantinėja tą gramatiką. 
Štai rašinėliai ir užbaigti. Kun. Jonu- 
įiaučius. surankiojo ir padėjo ant savo 
stalo. Tuoj paskui paaiškino šį tą apie 
Gražbylio gramatiką. Girdi, Gražbylys 
(p mes tuoj sužinojom, kad tai pats kun. 
Jonušiaučius pasirašo Gražbyliu) sekė 
kunigo kanauninko Kazimiero Jauniaus 
gramatika ir rašyba, bet Gražbylys dar 
kai ką pakeitęs, pagerinęs ir papildęs. 
Gražbylys pasistengė patikt visiems lie
tuviams, kokių jie bebūtų tarmių, todėl 
ir į lietuvių raidyną jis įvedė savotiškas 
raides. Sakysim, vienur žmones taria 
“diena”, kitur — “deina”, o dar kitur — 
“dina”. Todėl Gražbylio rašybos “diena” 
— su mažyte “e” užtupdyta ant “i” ati

teks visoms trims tarmėms.
Arba imkime žodį “duona”. Vienur iš

taria “duona”, kitur — “douna”, o dar 
kitur — “duna”. Todėl “u” su viršuj už
tupdyta mažyte “o” patenkina visų trijų 

’tarmių žmones, čia man atrodė, gal 
ir gudriai sutaisyta, bet kažkaip ne
praktiška ir gramozdiška.

Tą savo dvejopą “j” Gražbylys taikė 
irgi panašiai. “J” lai sau stovi, kaip ir

paprastai, savo vietoj, tokiuose žodžiuo
se, kaip “Jonas”, “javai”, “rytoj”, “vie
toj”. O “j” su uodega į dešinę tenka dėt 
tokiuose žodžiuose, kaip “rugpiūtis” 
(rugpjūtis — su dešine “j”), “ieva” (jie- 
va), “iešmas” (jiešmas), “ieškot” (jieš- 
koti), ’’ietis” (jietis), “lešmontas” 
(Jiešmantas).

Gražbylys kitoniškai vadina ir link
snius: jis tiesiog juos verste išverčia iš 
lotyniškų pavadinimų: vardinis, šaukt- 
nis, gimtinis, duotinis, apskųstinis, vie
tinis.

Kai dėl raidės “f”, tai Gražbylys tei
gia, jog tokio garso nesą lietuvių liau
dies kalboj. Lietuviai moka gražiai ir 
be “f” apsieiti, vietoj “f” tardami “p”: 
Prancūzija, Pranas, Pranciškus, pakri
kas. Taip tai taip, bet kaipgi būtų su 
žodžiais “firma”, “forma”, “fakultetas”, 
“farsas” ir t. p.?

Panašiai Gražbylys bando apsieiti ir 
be h”, taip kaip apsieina rusai: horizon
tas — gorizontas, humoras — jumoras, 
histerija — isterija, hipnozė — gipno- 
zė, harmonija — garmonija — armonija 
ir t. p. . ,

Matau, nevienas pirmokas žiūrinėja ir 
krapo galvą, šyptelia: ir jiems atrodo nei 
šio nei to. Bet, žinoma, dabar turėsime 
visi persiimti Gražbylio rekomenduoja
mąja rašyba.

Kitam kartui kun. Jonušiaučius už
davė mums išmokt atmintinai GražbV- 
lio eilėraštį “Vintas”. Atsimenu ir dabąr 
beveik visą. Prasideda šitaip:

— Jei žerti nenori draugijoje būti, l 
Mokykis, mokykisi vinto:

Tą vieną svarbiausią prašalinęs kliūtį, 
Jau stosi ant kelio ištrinto.

Prie vinto nereik iškalbingos šnekos, i 
Šiandieną ne ji liaurus renka:

Vien žodžiai du trys lig adynos trecids 
Per ištisą naktį užtenka. . , i

Pamoka pasibaigė. Prieš išeidamas, 
kun. Jonušiaučius pasakė pasilikt čia 
pat. nes, po kelių minučių čia bus. kitą 
pamoka, toj pačioj auditorijoj.

Gerai. Kiek pasimuistem, pasidalijorh 
painokos įspūdžiais. Profesorius kun. 
Jonušiaučius padarė neblogą įspūdį. Net 
ir kritiškasis Paknys sutiko, kad tai buą 
pakenčiamas mokytojas. Klausiu savo 
parapietį Antaną Paurį, kaip jam ,sekėj- 
si su kelionės aprašymų. Ag, sako, niekoi. 
juk, girdi, mūsų krašto kalba graži, 
stačia, tai ir rašyt mūsiškai nesunku.

Iš viso pirmokų skaičiaus (o jų galė
jo būt apie 80-90), per lietuvių kalbos 
pamoką, tik du atrodė susjaudinę. Taį 
buvo du lenkai, kurie lietuviškai nemof 
kėjo. Vienas jųjų — Gierlak — Gierliai 
kas kažkaip čia patekęs iš gilumos Len+ 
kijos. Gražutis šviesiaplaukis, darnių 
bruožų jaunikaitis, gražiai, švariai apsi
taisęs, puikiai šnekėjo lenkiškai, o lietu
viškai — nė žodžio. Paurys sakė, ge^ 
rai, kad Gierliaką patalpino kartu su din 
doku lietuvių būreliu Kamčatkoj: leng
viau ten galės pramokt lietuviškai.

Kitas lenkas — tai iš pačio Kauno 
miesto bajorukas Przyjalgowski— Pši-j 
jalgovskis, abiturientas, baigęs Kauno 
gimnaziją. Augalotas, lieknas ir lėtas, vy
ras, laikosi kaip tai nuošaliai ir nesimai- 
šo, kaip kad daro vikrusis Gierliakas. Jis 
truputį mokąs lietuviškai, tai, patalpin-Į 
tas Sibirskam trakte, greičiau galės įsi- 
savint lietuvių kalbą. ‘

Po kelių minučiųj pertraukos įeina 
jau visai kitoniškas tipas: kun. Liau- 
danskis — ksiądz Laudanski, bažnytinių 
apeigų profesorius. Jį greit praminė kur
miu ir visi jo neapkentė. Jau ir pati jo 
išvaizda atstumianti. Susilenkęs pakniu- 
banosis, šniaukroja, švepsi, lenkiškai 
kalbėdamas. Ar jis kuprotas, ar tik to
kios eigasties. Veidas nublukęs, bespal
vis, apdribęs, akių nė nematyt iš po nu
kabusių antakių. Plaukų tik ant pakau
šio ir paausiais priplotos tamsiai rudos 
dėmės. Matyt, labai trumparegis, nes 
knygą laiko tuoj prie nosies prisikišęs. 
Kitaip nekalba, ktūp tik lenkiškai, ir la
bai nemėgsta lietuvių, “litvoihanų”, kaip 
teko patirti truputį paskiau.

(Bus daugiau)

Nesivelinkite, Laisvės Prietcliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais

vės prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą.

CHICAGOS ŽINIOS
f

IŠLEISTUVĖS IR 
PRIIMTUVĖS

šeštadienio vakare Mildos 
salėje įvyko nepaprastas 
tarptautinis pareng imas, 
kurį davė Midwest Com
mittee for the Protection of 
Foreign Born.

Gana vėlokai, lietučiui 
žliaugiant, susirinko gra
žus būrelis atsisveikinti su 
senąja Komiteto sekretore 
Ruth Heit ir susipažinti su 
naująja—Patricia Ellis.

Kaip ir pritinka, lietu
viai sudarė didesnę dalį pu
blikos. Ruth, kuri taip su- 
gabiai vedė ateivių tęisių 
gynimo reikalus per kelioli
ka metų, mums lietuviams 
labai gerai pažįstama. Gai
la, kad ji savo išleistuvėse 
negalėjo dalyvauti. Nese
niai ji buvo ant greitųjų 
iššaukta į Los Angeles, 
kur mirė jos tėvelis. Moti
nos sveikata.' irgi nekokia. 
Tad turėjome pasitenkinti 
vien jos atsisveikinimo laiš
ku.

Buvo trumpa meninė 
programa, kuriai pirmi
ninkavo naujoji sekretorė 
Pat Ellis. Parinkta aukų 
vedimui komiteto darbuotės 
ir įteikimui dovanėlės sena
jai sekretorei, kuri netru
kus apleidžia savo gimtinę 
Ameriką ir išvyksta pas sa
vo vyrą į Lenkiją. Lietu
vių grupė įteikė stambiau
sią auką — $118. Viso au
kų sudėta $240.60. . Rep.

kartos ateivis - ukrainietis, 
didelio vargo spaudžiamas, 
tiesiog pardavė savo čia gi
musią dukrelę. Tokių daly
kų pasitaiko ir angiikų 
tarpe. Kur tada akys lab- 
d a r i n gųjų organizacijų, 
bažnyčių ir šeimos teismų? 
Galima ir dabar rasti daug 
vaikų, kurie tėvų yra su 
laisva valia apleisti (viso
kių tautybių), bet niekas 
jais perdaug nesirūpina.

Kozminai turi progą grįž
ti į tėvynę ir i pastovų dar
bą. Čia gimę vaikai, jei 
norės, užaugę visados galė
tų sugrįžti. Tą dalyką, be 
abejo, galima lengvai su
tvarkyti dabar, prieš jiems 
išvykstant. Gi Vokietijoje 
gimę vaikai, iki sulauks pil
nų, metų, turėtų būti pilnoje 
tėvų globoje. Juk Amerikos 
labdarį n gos o rga n izac i j os 
jų į universitetus neleis... 
dėl to mažai tenka abejoti.

Amerikiečiai sako: “We 
are not always just, but we 
are always right.” Šiuo at
veju nesimato nei ‘just,” 
nei “right.” Jeigu tėvai tu
ri po bepročių namus čia 
trankytis, tai kokie stebuk
lai gali čia vaikams atneš
ti kokią nežemišką laimę? 
Vaikai, iki sulauks pilnų 
metų, priguli tėvams. Su
brendę jie patys nuspręs 
kur glūdi jų laimė.

žodžiu, reikėtų užbaigti 
visa farsa, išduodant Koz- 
minų šeimai vizą grįžti na
mo. Skaitytojas

SPALVOTOS PLYTOS
KAUNAS.—Ant stalo ei

lėmis sudėtos įprastos for
mos, bet visiškai neįprastų 
spąlvų plytos: mėlynos, 
šviesiai oranžinės, rudos, 
violetinės, pilkos kaip ce
mentas. Šios plytos nedažy
tos ir pagamintos ne labo
ratorijoje, o “Bituko” sili
katinių plytų fabrike.

Spalvotų silikatinių ply
tų gamybos technologiją 
paruošė įmonės inžinieriai 
B. Matulis ir A. Sakalaus
kas. Įvairūs plytų atspal
viai gaunami be cheminių 
dažų, panaudojus akmens 
anglies ir skalūnų šlaką, 
susmulkintas degtas plytas,

spalvotą molį. Sumalus ru
tuliniu malūnu, šios prie
maišos įmaišomos į smėlį 
arba į silikatinę masę ge
sinimo būgnuose.

Bandymai parodė, kad 
spalvotos plytos net patva
resnės už paprastas, jas 
mažiau veikia atmosferinės 
sąlygos. Gražaus nuspalvi- 
nimo dėka tokios plytos la
bai reikalingos fasadų, pa
statų apdailai.

Nemažindami pagrindi
nės gamybos tempų, silika- 
tininkai pagamino pirmą
sias 60 tūkstančių mėlynų 
plytų. Artimiausiu metų 
bus pradėtos gaminti ir ki
tų' spalvų plytos.

New Haven, Conn.

Skaitykite—
Įsitėmykite

Koncertas
Gegužės 26

Operetiškas koncertas, kurį atliks garsusis 
Aidsietyno Kvartetas, iš New 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.

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.

GEORGE IR NADEŽDA 
KOZMINŲ KLAPATAI Brockton, Mass.

Gegužės (May) 30, Me
morial Day, Tautiškas Na
mas rengia pirmą pikniką, 
tai bus oficialus atidary- 

___ _ darbuose mas Par^°- Pradžia 1-mą 
Vokietijoje, o paskui atvyko ! valandą dieną. I iknike bus 
į Amerika. Atrodo, kad jų'ivis<?: Sūrimų ir

jri sportų. Dabar gražiai ža
liuoja pušys ir kiti me
džiai, žydi gėlės. Pri kvėpa
vę tyro oro sustiprinsite sa
vo

Jau buvo nemažai rašyta 
“Chicago Daily Tribune” ir 
“Vilnyje” apie rusų Kozmi- 
nų šeimą, kurie karo metu 
buvo prievartos <

klapatai pasidarė lyg 
tarptautinis ginčas, o ne 
šeimos reikalas, nors byla 
yra Šeimos Teisme.

Pirmiausia, šeimos skal-
dymas yra gamtos dėsnių 
laužymas. Nei bažnyčia, nei 
valstybė, nei turtai negali 
pakeisti tėvų. Tas, be abejo, 
visiems yra gerai supranta
ma. Juk ir Amerikos tė-
vai - milijonieriai ne kartą 
patyrė, kad samdytas “tė
vas” ar “motina”1 negali 
pakeisti tikrųjų. Ką bekal
bėti apie beturčius...

Antroje vietoje, kas gali 
nuspręsti, kur vaikai bus 
laimingesni? Laimė j u k 
glūdi ne aukse, ne moksle 
(kurio galimybės betur
čiams yra geresnės Tarybų 
Sąjungoje) ir, atvirai kal
bant, ne comic book pusla
piuose. Taigi, Kozminų vai
kai, kaipo nepilnamečiai, 
turėtų klausyti savo tėvų,' 
jie yra ar blogi, nors vie
nintelis jų blogumas, atro-
do, yra tame, kad jie nega
li čia užsidirbti pragyve
nimo.

Trečioje vietoje, kodėl A- 
merikos organizacijos ir 
Šeimų Teismas staiga taip 
susirūpino rusų kilmės vai
kais? Teko girdėt nuo vie
no ukrainiėčio, jog senosios

sveikatą. (102-106)

. Piknikų Kalendorinis

Šią vasarą Lietuvių Tautiško Na
mo parke, Montello, Mass., piknikai 
įvyks sekamai:

Gegužės-May 26, Moterų Apšvie- 
tos Kliubo gegužine eisena (May 
Walk), 1-mą valandą popiet.

’ Gegužės-May 30 (Memorial Day), 
Lietuvių Tautiškas Namas rengia 
pirmą pikniką, tai bus oficialus par
ko atidarymas. Pradžia 1-mą vai. 
dieną.

Birželio-June 2, Vienybės Drau
gystės piknikas.

Biržeiio-Junc 9, tuščia, pats Tau
tiškas Namas rengs mažą pikniką.

Birželio-June .16, LDS 67 kuopa 
(vietinė) rengia pikniką.

Birželio-June 23, Cambridge'aus 
Lietuvių Kliubas turės pikniką.

Birželio-June 30, Lietuvių Tau
tiško Namo parengimas.

Liepos-July 4, Dienraščio Laisvės 
metinis piknikas, rengia Massachu
setts valstijos lietuvių organizaci
jos.

Liepos-July 7, svetimtaučių (Li- 
bonon) piknikas.

Liepos-July 14, LLD 6-tos kuopos 
piknikas. .

Liepos-July 21, svetimtaučių Li- 
bonos Kliubo piknikas.

Liepos-July 28, So. Bostono LDS
kuopos piknikas.

Rūgpiūčio-August 4, Montello Mo
terų Apšvietos Kliubo piknikas.

Rugp.-Aug. 11, svetimtaučių (Ar
menian) piknikas.

Rugp.-Aug. 17, So. Bostonb Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo pik
nikas.

Rugp.-Aug. 25, Nauosios Anglijos 
Moterų Sąryšio piknikas.

Rugsčjo-September 1 ir 2, Labor 
Day, Apšvietos ir kultūros organi
zacijų piknikas.

ĮĮiiųmiuinii

BROCKTON, MASS.
šeštadienį, birželio 15, yra rengiamas drau

giškas vakarėlis, nuo kurio pelnas yra skiriamas 
sukėlimui Laisvei $10,000. Bus Liet. Taut. Na
mo parke, Winter St. ir Keswick Rd., Montello, 
Mass. Pradžia 7-tą valandą vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Vi
sos kolonijos darbuojasi sukėlimui savo dienraš
čiui fondo, pasirūpinkime ir mes tinkamai at
likti savo pareigą kaip apšvietą branginanti 
žmonės. Geo. Shimaitis

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:

s

Amerikos Demokratijos 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 kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerh. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
I

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

I

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

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

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktadienis, geg. (May) 24, 1957



New Jersey naujienos HELP WANTED MALE

Kova tarp demokratų ir 
republ ikonų už gubernato
riaus vietų jau prasidėjo. 
Kaip jau žinoma, ant re- 
publikonų tikieto nominaci
ją gavo M. S. Forbes, su
mušdamas W. Dumontą. 
Republikonų mašina, kuri 
dirbo už Forbeso nominavi- 
mą, nelabai patenkinta, nes 
jis negavo tiek balsų, kiek 
mašina tikėjosi. Mat, per
eitose nominacijose ant re- 
publikonų tikieto Mr. Front 
gavo daug daugiau balsų už 
Forbesą ir tai buvo supliek
tas dabartinio gubernato
riaus Meynerio. Prie to 
dar, kuomet republ ikonų 
tikietu ėjo du kandidatai ir 
pralaimėtojo kandidato ša
lininkai buvo nepasitenki- 
kine, nes jie darbavosi už 
jį ir jiems kampaniia lėša- 
vo $39,000, kuomet Forbeso 
kampanijai lėšavo $13,207. 
Tas iššaukė tai^e republ i- 
konų nemažą try n imąsi, iki 
pagaliau nesusipratimus iš
lygino. Dabar jau, rodo
si, vienybė atsteigta ir W. 
Dumontas sykiu su M. S. 
Forbesu Madison Square 
cirke abu jojo ant dramb
lių.

šiuose gubernatori aus 
rinkimuose jau labai smar
kiai pradėjo veikti republi- 
konai, kad sumušti dabarti
nį demokratą gubernato
rių Meynerį. Vice-prezi- 
dentas Nixonas, matyt, pa
gelbėjo užsukti mašiną už 
Forbesą, o Madison Square 
Garden’e (N. Y.) cirke nuo 
prezidento Ike sveikino dar
bo sekretorius J. P. Mitch
ell. Taipgi bus ir dalyvaus 
agitacijoj už Forbesą Naci
onalinio Komiteto pirminin
kas ir prezidento pagelbi- 
ninkas Mr. Adams. Matyt, 
visa nacionalinė republiko- 
nų mašinerija užsukta, kad 
gauti republikoną guberna
torių New Jersey valstijai. 
Agitaciją ir skelbimus ga
mins ir tvarkys ta pati 
skelbimų kompanija, kuri 
gamino ir tvarkė preziden
to Eisenhowerio rinkimų 
kampaniją. Jau įsteigė ir 
vyriausią raštinę (head
quarters), pasirendavodami 
Robert Treot hotely pus
antro aukšto. Rengiamasi 
mūšiui visais garais. For- 
besas taipgi pareikalavo, 
kad gubernatorius Meyne- 
ris suspenduotų valstijos 
prokurorą G. C. Richmaną 
ir S. R. Howelli. valstijos 
bankų ir apdraudų komisi- 
jonierių.

Politikieriai nebūtų poli
tikieriais, jei jie nemokėtų 
rinkti medžiagos ir taupyti 
ją, o atėjus tam tikram 
svarbiam momentui tą me
džiagą prieš savo politinius 
oponentus panaudoti.

Štai dabar Newarke iš
keltas šmugelis-raketas su
virs metu senumo, kad 
Loyalty Insurance Group 
prezidentas J. R. Cooney be 
direktorių tarybos žinios 
išeikvojęs $800,000. Jis pa
siaiškina trumpai ir storai: 
$500,000 užmokėjo Borok 
Radio and Furniture Co. 
už įvairius rakandus rašti
nei ir $300,000 — W. B. 
Reardonui, atstovui Phila- 
delphijos skelbimų kompa
nijos, kad garsintų jų biznį. 
$300,000, sakoma, Loyalty 
Insurance kompanijai at- 
grąžino. Bet kas, tai dar 
nežinoma. J. R. Cooney tu
rėjo rezignuoti.

Prie to dar, buvusi in
surance firma Benucci & 
Di Galbo sukolektavo mo
kesčius už hospitalizaciją 
nuo International Ladies 
Garment Workers unijos 
narių. Kada apžiūrėta, na
rių mokesčiai dingę ir to)S 

unijos nariai likosi be hos- 
pitalizacijos ir firmos ne
beliko, kuri suėmė mokes
čius.

Pagarsėjęs Louis s B. Sa- 
perstein, kuris buvo pašau
tas kovo men., 1956 m., nu- 
šmugeliavo $900,000 darbi
ninkų gerovės fondo iš 
Laundry Workers of Ame
rica. Yi;a ir keletas ma
žesnių šmugelių. Visi tie 
šmugelninkai yra laisvi, tik 
Saperstein yra suimtas ii' 
už jį reikalaujama $100,000 
užstato.

Visi tie šmugeliai atlikti 
ne dabar. Apie porą metų 
atgal, kuomet čia darė in
vestigate ją Kefauverio ko
mitetas, irgi buvo iškelta 
daug šmugelio. Komitetas 
išvažiavo, ir taip viskas pa
siliko pamiršta. Nei lokali
niai, nei apskrities, nei 
valstijos autori tetai nė 
piršto nepajudino, kad nu
bausti šmugelninkus ir ki
tus perspėti ateity nuo to
kių žygiu. Tie šmugeliai 
įvyksta Essex apskrityje 
Newarke, o tą apskritį kon
troliuoja republikonai. Da
bar tos apskrities prokuro
ras sykiu su Forbesu pasi
darė tokie gabūs, tokie tei
singi, taip viską žinanti,— 
ot, rodos, jei gubernatorius 
būtų republikonas, to visko 
nebūtų, viskas būtų tvar
koj. Dabar investigacijos, 
teismai, konstitucijos aiški
nimai, užsipuolimai, žino
ma, tas triukšmas tęsis iki 
išrinkimo • gubernatoriaus. 
Iš to viso triukšmo išvada 
pasidaro tokia: puodas ka
tilą vanoja ir abu suodini.

Ignas

Lawrence, Mass.
LLD 37 kp. suširinkimas 

įvyks sekmadienį, gegužės 
(May) 26, 2-rą vai. popiet, 
Maple Parke. Nariai ir na
rės būkite susirinkime, nes 
turime daug svarbių reika
lų. Jau arti apskrities pik
nikas, reikia darbininkų ir 
kitokių prisirengimų, kad 
piknikas išeitų gerai. Taip
gi bus ir kitas susirinki
mas valandą po aukščiau 
minėto, tai LDS 125 kuo
pos. Prašome nesivėluotix 
pribūkite paskirtu laiku. 
Papietavę neikite prigulti, 
bet traukite į susirinkimą. 
Abiejų kuopų komitetai 
prašo jūsų visų būti susi
rinkime. Nes kada daugiau 
būsime, geriau apsvarstysi
me reikalus. Patys komi
tetai būkite laiku, kad na
riams nereiktų laukti.

Vienas iš komiteto

Brockton, Mass.
Mire P. Mineikienė

G eg. 22 d. mirė Petronėlė 
Mineikienė, 84 m. amžiaus. 
Kūnas pašarvotas Waite Fu
neral Homė ant Harrison 
Ave., Brockton, Mass. Bus pa
laidota šeštadienį, geg. 25 d. 
Paliko liūdinčius dukteris An
na ir Stella, žentus ir anūkus.

žiną telefonu pranešė K. 
čereškienė.

Du milijonai už dukters mirtį

John Milliken patraukė 
teisman du Southampton© 
daktarus, Emma Bellows ir 
K. B. Wright, reikalaudamas 
dviejų milijonų dolerių atlygi
nimo dėl jo 6 metų dukters 
Amoret mirties. Milliken tei
gia, kad šie daktarai “netin
kamai” jo dukterį gydę.

Stanley Voss gavo nuo 25 
iki 30 metų kalėjimo už už
puolimą, sužeidimą ir apiplė
šimą groserninko Wm. Llcyd. 
Jo partneris James Ealy gavo 
10 metų kalėjimo.

LIETUVIU TARPE
Laiškelis iš Atlanta, Ga.

Brocktonietis A. K. Raila 
nuvyko tūlam laikui į Atlanta 
miestą, Georgia valstijoje, ap
lankyti vieną gerą pažįstamą. 
Iš ten Raila rašo laisviečiams

“Gerbiamieji draugai! Siun
čiu jums geriausiu linkėjimų 
ir pranešu, kad aš čia turėjau 
puikų, laiką ir mačiau daug 
ką naujo...”

Georgia valstija yra viena 
tų pietinių valstijų, kuriose ne
gras — antraeilis pilietis, ne
turįs teisių, kokias turi baltie-

pat tenka priminti, 
Raila yra pienas iš 
Laisves skaitytojų.

A. K. 
inųjų 
pradėjo Laisvę skaityti su 
muoju jos numeriu.

pir-
Jis 

pir-

gir- 
pa-

Daug mes šiais laikais 
dime apie savo draugus ir 
žįstamus ligonius. Tūli jų ken
čia nesveikatą savaitėmis, kiti 
jau mėnesiais. Gaila jų.

Bet štai maspethietė Kas
tancija Karlonienė kenčia jau 
keliasdešimtuosius metus1 nuo 
aršaus artrito, šūkaliojančio iš 
vietos sąnarius. Vyro ir vaikų 
didžiausios pastangos jai pa
gelbėti pasėkų nedavė. Ne
gelbsti nei tie “stebuklingi” 
vaistai, kuriuos tuos vaistus 
gaminančios kompanijos taip 
išgarsino, kad net tūli Lietu
vos žmonės atrašo saviesiems 
prašymus tų “Amerikos vais
tų, kurie išgydo visokius ‘art- 
litus’ ir ‘ramatus’ ”. (Tie neva 
vaistai Amerikoje nieko neiš
gydo.)

Karlonienės padėtis dabai 
taip bloga, kad ji nebegali nė 
iš lovos išlipti. Tačiau ji nesi
duoda palaužiama dvasioje. 
Ji norį žinoti, kas dedasi tarp 
lietuvių ir pasaulyje. Ji tas ži
nias nori gauti dienraštyje 
Laisvėje. Nežiūrint dėl ligos 
panešamų 'milžiniškų iškašeių, 
j: be pertraukos skaito Laisvę. 
Ne tik prenumeruoja, bet ne
praleidžia nei vieno fondo va
jaus nepridėjusi savo <
Taigi ir šiam $10,000 jinai 
įteikė $5.

Penkinė, tai labai didelė 
v a na nuo dešimtmečiais 
gančios draugės.

Šero.
jau

do-

Draugė

Billy Graham ‘kruciada’ 
ir jos finansai

kru-
pui-

(Finansieriii organas “Wall 
Street Journal” plačiai rašo 
apie tai, kas ir kaip finansuo
ja Billy Grahamo taip vadina
mą kruciadą. Pasirodo, kad ta 
taip vadinama dvasiška 
ciada yra finansiniai taip 
Iriai sutvarkyta, kad jai 
pavydėti daugelis firmų.

Yra taip vadinama Billy 
Graham Evangelical- Cam
paign, Inc., kuri turi savo re
sursus, aukotojus, yra spaus
tuvė, leidykla, kuri veikia sa
vaimingai, yra radijo-televizi- 
jos-filmų skyrius, kuris tvar
kosi- savaimingai finansiniai, 
yra šimtai pilnai apmokamų 
asistentų ir tvarkytojų, yra 
garsinimo skyrius ir daug ko 
kito.

Be to, kad nesudaryti įspū
džio, kad Billy Graham bando 
pelnytis, kiekviename mieste 
jo kruciadoms palaikyti ir 
(jeigu yra) pelnui pasiimti 
steigiasi atskiros korporacijos, 
kurios esančios niro 
Grahamo aparato visai 
klausomos.

Pats Billy gauna 
$15,000 algą, bet jis taipgi 
gauna keliavimo išlaidoms, vi
sokius bonusus ir t. t. Be to 
Billy dar turi visokių interesų 
spaustuvėje, radijuje.

Kitaip sakant, Billy Gra
ham tikriausiai nėra kenčian
tis ir skurde gyvenantis apaš
talas...

Billy 
nepri-

metinę

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Iš pasekmingo 
LMS suvažiavimo

su 
poezijos 
biogi afi-

dalyvių

Tąsa) t
LMS suvažiavimas (įvykęs 

praeitą savaitgalį r Lietuvių 
Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, N. Y.) savo antro
je sesijoje sekmadienio rytą 
priėmė trumpą rezoliuciją, 
bet joje iškelti klausimai buvo 
ilgokai ir visapusiškai apdis- 
kusuoti.

Prie diskusijų geriausiai pri
sirengė chicagiečių delegaci
ja, kuri su savimi atsivežė re
zoliucijos projektą, sudarytą 
tenykščių LMS veikėjų Prano 
Kirkos, Justino Misevičiaus ir 
Juozo Bendokaičio. Rezoliu
cijos projekte sakyta, kad 
LMS Centras neišleido pakan
kamai lengvų scenai tinkamų 
veikalų, tinkamos chorams 
muzikos, kad per daug dėme
sio kreipta į leidimą dalykų, 
kurie tiesioginiai' nesiriša 
LMS veikla, kaip tai 
leidimą, Balevičiaus 
ją ii- 1.1.

Dauguma d i s k u s i j ų 
įskaitant pačius centro narius 
sutiko, kad išleista permažai 
veikalų ir muzikos kūrinių, 
Kurie tuojautiniai tiktų nau
dojimui. Bet taipgi iškelta, 
kad ką nors leisti, pirmiausia 
tas turi būti sukurta — o tin
kamų veikalų labai mažai bu
vo patiekta.

Tarp kitko išleista Skiipkos 
komedija “Prašviljita laimė”, 
kuri su pasisekimu vaidinta 
New Yorko Liaudies Teatro 
vietoje ' ir taipgi gastroliuota 
(ulėje kolonijų (tą komediją 
taipgi išsivertė New Yorko lat
viai ir statė savo scenoje). Iš
leistas komiškų trumpų veika- 
liukų leidinėlis, pavadintas 
“Komiški vaizdeliai”. Auto
riai Jonas Juška, Jurgis Kli
mas, Jaunas Senis. Tai trumpi 
lengvai vaidinami veikaliukai, 
bet kol kas jais nepasinaudo- 

prieš leidimą tie vei- 
b u v O' p o r st a t i n ė j a m i. 

k u- 

nors

Gauti keli kiti veikalu 
rie neišleisti. Vienas jų,

mos komisijos pripažintas įdo
miu ir originaliu, bet prieita 
išvados, kad mažai mūsų gru
pių įstengs jį perstatyti ir to
dėl nutarta jo nespausdinti, 
pa liekant norinčioms grupėms^ 
jį vaidinti iš perrašomų kopi-* 
.iv-

Kitas veikalas, vaizduojąs 
dipukų rolę Amerikos lietu
viuose, dramos komisijos pa-\ 
laikytas taipgi per sunkiu dau
gumai mūsų grupių ir tam tik
ra prasme nustojusiu aktualu
mo, nes jis labiau atitinka 
pirmam laikotarpiui po dipu
kų atvykimo pradžios, kiek 
mažiau dabartiniam laikotar
piui, kuomet riba tarp dipukų 
ir senų ateivių mažiau ryški ir 
konfliktas prarado savo seną 
charakterį.

> Taipgi gautas Seno Vinco 
reikaliukas, reikalingas muzi
kinio “apvilkimo”. Neturint 
tinkamos muzikos, jis kol kas 
neišleistas.

Muzikos srityje tarp kitko 
išleista Jono Dirvelio daina 
“Anksti rytą”, Daratėlės Ju- 
dzentavičienės daina “Tolimoj 
tėvynėj”, žaislinių dainų rin
kinėlis “Geltieji lineliai” ir 
didelis Prano Balevičiaus kū
rinių rinkinys. (Tai apie tą 
rinkinį chicagiečiai per klai
dingą supratimą kalbėjo kaip 
apie “Balevičiaus biografi-

Padiskusuotas ir Jono Vil- 
kelio-Bijūno eilėraščių leidimo 
klausimas. Kai kurie delega
tai, kaip tai J. Bendokaitis, 
laikėsi nuomonės, kad eilėraš
čių leisti nereikėjo. R. Miza- 
ra, iš kitos pusės, nurodė, kad 
poezijos leidimas visai ne nau- 
jienybė Lietuvių Meno Sąjun
gai, kad praeityje ji išleido 
Regračio poeziją. R. Barani- 
kas ir M. Stensler centro var
du nurodė, kad ta poezija iš
leista preiiiimeratų keliu ir

centrui ne tik nekainavo, 
dar atnešė kiek pelno.

Diskus i j ų komis i. j a, 
danti iš J. Gr^bo, J. 
kaičių ir R. Baraniko 

suside- 
Bcndo- 
išklau- 

siusi visas nuomones, jas apė
mė sekamoje rezoliucijoje, 
kuri paskui vienbalsiai lapo 
I a iimta:

Lietuvių Meno Sąjungos 
14-as suvažiavimas, įvykęs ge
gužės 18-ą ir 19-ą dienomis 
Lietuvių Kultūriniame Centre,. 
Richmond Hill, N. Y., nuo.dug- 
nai ir rimtai išnagrinėjęs klau
simus, kurie liečia mūsų me
nišką veikimą, priėjo sekamų 
išvadų ;

Imigracines kartos retėji- 
mas ir senėjimas, taipgi šalto
jo karo atmosfera, per pasku
tinį laikotarpi žymiai susilpni
no mūsų veikimą. Ypatingai 
tas ryški chorų skaičiaus ma
žėjime. Bet, iš antros puses, 
yra žymių, kad meno veikimui 
dar yra plačios dirvos, tik ją 
reikia energingiau ir geres
niu būdu purenti.

Suvažiavimas pabrėžė, kad 
LMS Centras turi su didesne 
energini, vesti organizacinį 
darbą, bandyti atgaivinti nę- 
veiklius arba, paleistus chorus. 
Pabrėžta, kad reikia daugiau 
tinkamos naujos muzikos, 
taipgi, kad reikia daugiau tin
kamu mūsų scenai veikalų.

Meniško judėjimo pagyvini
mui mažesnėse kolonijose rei
kia daugiau gastrolių, teatri
nių grupių, choru n* solistų bei 
kitokių vienetų dažnesnio ap
silankymo. New Yorko apylin
kės ir’.Chicagos chorai bei dra
matinės grupės ypatingai ra
ginamos imtis tokių žingsnių.

Taipgi nutarta glaudžiau 
bendradarbiauti su broliško
mis pažangiomis organizacijo
mis, kurios purena tą pačią 
dirvą, lietuvišką kultūrą, kaip 
tai su literatūros ir fraternalė- 

I •

mis organizacijom. Reikia dėti 
pastangų, kad mažesnėse ko
lonijose, kur literatūros arba 

organizacijos k ne
taptų ir 

užuo- 

ižkclta,

tratenai ės 
pos yra veiklios, jos 
m e n i š k os sa v i ve i k 1 os 
mazgomis.

Suvažiavime taipgi
kad šaltajam karui švelnėjant 
\ iltis auga, jog ateityje turė
sime galimybę palaikyti glau
desnius kultūrinius ryšius su 
Lietuva, kas pagyvintų mūsų 
judėjimą.

Suvažiavimas nutarė įgalio
ti naująjį Centro Komitetą 
joškoti būdų ir kelių praktiš
kam viršminėtų minčių įgy
vendinimui 

« Rezoliucijų komisija
(Bus daugiau)

KONCERTAI
šeštadienį, gegužės 25, žy

dų liaudies choras ruošia savo 
pavasarinį koncertą, kuriame 
dalyvaus žymios žydų ir kitų 
tautų muzikinės jėgos. Kon
certas įvyks garsiojoje Town 
Hall, New Yorke. Pradžia 8 
vai. vakare.

Rengėjai prašo ir lietuvius 
koncerte dalyvauti. Bilietai iš 
anksto parsiduoda Jewish 
Music Alliance raštinėje, 1 
Union Sq., N. Y. šis choras yra 
progresyvus.

solistus.

Virš 300 Jamaica High 
School studentų dalyvaus fes
tivalio programoje. Jie suda
rys beną, chorą ir 
Taipgi bus šokiai.

Studentų festivalis 
šeštadienį, mokyklos 
joje
maicoje.

įvyks-, šį
auditori-

167-01 Gothic Dr., J a-

AIDO CHORAS
Šią savaitę pamokos nebus. 

Visi choriečiai • prašomi atvyti 
į pamoką gegužės 31 vakarą.

Valdyba

•(Ii MM—I

Po miestą pasidairius •
Miesto tarybon įneštas bi

lais, kuris patapęs įstatymu 
griežtai draustų diskriminuoti 
viešuose ir privatiniuose na
muose žmones dėl rasės, spal
vos, religijos ir tautybės.

ši biliu remia liberaliniai 
demokratai ir republikonai ta- 
ijbos nariai, 
mos iš unijų 
organizacijų, 
riaį ruošiasi 
bilių kovoti.

Jie gauna para- 
ir kitų liaudiškų 
Bet reakcionie-

Antrad. Folev Square šei
mos ir artimi draugai pasiliko 
komunistų vadus Pettis Perry 
ii- Arnold Johnson, tik paleis
tus iš kalėjmo. Jie išbuvo po 
tris metus ■ kalėjime, pagal 
Smitho aktą nuteisti.

šeštadienį bus paleista iŠ 
kalėjimo Elizabeth G. Flynn; 
sekmadienį — Alexander Bit- 
telman ir Louis Weinstock.

Amerikinės Civilinių Lais
vių Sąjungos raštinė praneša, 
kad ši organizacija priešinasi 
b c t k o k i a m p a si ū 1 y m ū i Kong
rese, kur būtų siaurinamos 
civilinės žmonių teisės.

Minima sąjunga nurodo, 
kad Washingtone atsiranda 
nemažai kongresmanų ir sena
torių, kurie bando 
reakcionieriams ir 
Kviečia visus prieš

pataikauti 
rasistams, 

tai kovoti.

City College paleido iš dar
bo profesorių Warren B. Aus
im todėl, kad jis neva mela
vęs sakydamas, kad .jis Ko
munistų partijos nariu nebu
vęs.

Prof. Austin pareiškę, kad 
jis kovos prieš tokį neteisingą 
kolegijos bosų žygį.

Nuo vaikystės dienų vagi
lius Philip Vetter, dabar 17 
metų jaunuolis, paleistas iš ka
lėjimo ir surastas jam darbas. 
Nes teisėjas buvo įtikintas, 
kad Vetter yra pilnai pašilai-

metus einant jis 
motina 
dešinę 
kad ir

Ašt vintus 
buvo apsivogęs. Tai jo 
jį smarkiai nubaudė: 
ranką apdegino taįp, 
dabar ženklai randasi.

New Yorko 
spaudoje

New Yorko “Times” pasvei
kino žydų menševistiniai-re- 
akcinį laikraštį “Forward” jo 
60 metų sukakties proga. 
“Times” sako, kad tas laikraš
tis kadaise buvo socialistinis, 
bet dabar “pasiliupsavo nuo 
dogmatinių rėmų”, pasidarė 
platesnis, liberališkesnis, ki
taip sakant, — nustojo būti 
socialistiniu.

Ką “Times” sako, tai teisy
bė. Tas “Forward’’ yra toks 
pat “socialistinis”, kaip lietu
viškosios “Naujienos”. Galima 
pasakyti, kad tai tikrai vieno 
plaukot paukščiai. Ahti-sovle- 
tizme jie beveik lygūs, o gal 
kiek viens kitą pralenkia — 
nežinia kuris.

Abu laikraščiai turi vieną 
bendrą ypatybę: jie labai 
daug rašo apie Tarybų Sąjun
gą, bet, žinoma, su pagieža ir 
didžiausiu p r i e ši n g u m u.

Negrų laikraštis “Amster
dam News” apgailestauja, kad 
didysis anti-rasistinis sąskry
dis Washingtone neturėjo pa
kankamai paramos iš baltųjų 
pusės. Tas laikraštis pamiršta, 
kad sąskrydžio rengėjai pa
kartotinai sakė, kad nenori 
kairiečių paramos. O kas, jei 
ne kairieji, baltųjų tarpe ko
voja prieš rasizmą? Kiti visai 
mažai tesirūpina ta kova.

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

Motai Roller also Metal Slitting* 
Set Up Man. “ 
pcrienced, 
Pay- 
Other

Precious metals. Ex* 
close tolerances,

Family medical 
benefits. I. STERN

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

good 
insurance.

A CO.,,
Mo. 8-

<1800
<99-103)

Wurstcmachor, patyręs (mėsinin
kas); prie nupjauslymo kaulų, pa
tyręs. Gera alga tinkamam dar
bininkui. GROTE & WIEGEL, INC., 
73 Spruce St., Hartford, Conn. 
Jackson 2-1610—2 5361.

<102-105)

For Rent

Išnuomojame dvi krautuves, 30
Avenue B, arti 3rd St., Manhattan^ 
Puiki vieta. Daug žmonių ir traf* 
ko. Lietuvių, lenkų ir 
venta. Geras biznis, 
icnda ir geras leasas. 
kilę. CA. 8-0198.

žydų apgji- 
Prieinama

Persi ii krin-

(99-105)

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO 

Spaudos Piknikas
Sekmadienį, gegužės 26 d. įvyks 

mūsų spaudos piknikas Jašiūnų 
(buvusiam Rūbų) piknikų daržo, 

l prie US 422 vieškelio, tarpe Welsh- 
field ir Parkman. Piknike praleisi
me dieną smagiai, besigėrėdami 
jauno pavasario gamtos grožiu ir 
paremsime mūsų spaudą, kuri mums 
visados teikia teisingas ir pam<5-f 
kinančias žinias. Pikniko šeiminin
kai rūpestiigai ruošiasi, kad pikni
kas būtų šaunus ir visus paten
kintų. Bus muzika šokiams.

Linksmo pasimatymo su visais *ir* 
visomis! Rengėjai. (101-103)

BROCKTON, MASS.
Pirmas metinis piknikas, ir oficia

lus atidarymas’ Liet. Taut. Namo 
Parko, įvyks gegužės 30 (Memori
al Day), Keswick Rd. Pradžia 1 
vai. dieną. Bus visko, ko tik pik
nikui reikia — valgyt, gert, šokt, 
dainuot. Dabar puikus laikas da
lyvauti piknike, yra gėiių, paukšte
liai čiulba, atvažiavę atgausite svei
katą. Rengėjai kviečia visus. Liet. 
Taut. Namo Draugovė. (102-104)

Aš, Alaburdienč Mikasė. paie.šfc 
kau savo giminaičio Vosyliaus Jo
no, Antano sūnaus, kuris man pas
kiausiu žinomu laiku gyveno Clo- 
veland, Ohio. Būtų malonu, kad 
jis pats atsilieptų, arba žmonės '/.t- 
nanti kur jis randasi, suteiktų man 
jo antrašą, už ką būsiu dėkinga. 
Mikasė Alaburdienč, Kapsuko ra
jonas, Liudvinavo miestas, Lithi&i- 
nia, 
čiu 
land

Liudvinavo miestas, 
USSR. Arba praneškite sekan- 
adresu: Pius Dennis, 30 Port- 

Avo., Clifton, N. J.
(102-104)

MIRĖ
G eg. 22 d. mirė Antanas 

Stasiūnas, gyvenęs 91-10 771 h 
St., Woodhaven, N. Y. Jo kū| 
nas pašarvotas F. W. Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y. 
B u s palaidotas šešfadienįt 
geg. 25 d., Cypress Hills ka
ilinėse, 10 valandą ryto.

Paliko liūdinčius
Antaniną Anderson, žentą 
anūkus.

dukterį 
ir 3

Jones Beach atsidaro 
šeštadieni

Long Island parkų komisio- 
nierius paskelbė 
Beach oficialiai 
šeštadienį ir bus 
vieną šeštadieni 
nį iki birželio 15 d. Paskui jau 
bus kasdieną atdaras.

kad Jones 
atsidarys šį 
atdaras kiek- 
ir sekmadie-*

Majoras Wagneris paskyrė 
Francis Adams Apšvietos Ta
rybos 
buvo

nariu. Adams prmiau 
policijos komisionierius.

---------------------
anksto galvokime, kaipIš

kuo sėkmingiausiai pravesti šj 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

**OG**OC*

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

• ■»

4 pusi. LaiįvS (Liberty) Penktadienis, geg. (May) 24, 1957,




