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Cleveland© Smitho akto by
loje keturi komunistai tapo 
išteisinti. Tai skaitoma di
džiuliu laimėjimu. Iki šiol 
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Amerikos žmonės pradeda 
atsipeikėti. Jie buvo perdaug 
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bavo tą baubą žmonėms įkal
bėti.
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SOCIALIZMAS GALI LAIMĖTI PASAULĮ TAIKINGU BODU
Prezidento sveikata gera, 
sako d ak t ar a i.-bet jis

‘‘Pabėga nuo klausimo”

pats turėtų apsispręsti...
Washingtonas. — Grupė I 

širdies specialistų su dakta- ■ 
ru Paul Dudley White prie- j 
šakyje viešoje spaudos kon
ferencijoje paskelbė diagno- 
zą apie prez. Eisenhowerio |. 
sveikatą. White, kuris kal
bėjo ir kitų daktarų vardu, 
sakė, kad Eisenhoweris ge - 

nuo širdies

liniją vadas Meany 
smerkia Stevehsoną

Taryhu Sąjunga ir Amerika 
gali sugyventi taikingai, 
o lenktyniuoti draugiškai

Maskvoje vyksta Komunistų 
partijos suvažiavimas. Iš jo 
uaug laukiama ir 1 
Laukiama naujų 
Tarybų Sąjungai.

Komercinės spaudos kores
pondentai jau pranašauja po tą terminą kaip preziden- A • ~ n wt i i i 1 <» iL/AO G T • 1 — 1 1 1 1

tikimasi. rai atsigriebė
gairių visai smūgio, kad jo sveikata yra 

gera ir, “iš mediciniško taš-, “iš mediciniško taš
ko,” jis galėtų išlaikyti ki-

šio suvažiavimo naują taikos 
ofensyvą.

Gerai būtų, kad taip atsi
tiktų. Taikos niekuomet ne
gali būti perdaug. Taikos 
ofensyvą, išplaukiantį iš bile 
kur, galima tik nuoširdžiai pa
sveikinti.

Bet kodėl tokį ofensyvą 
reikėtų pavesti Maskvai ir dė
lei to vaikštinėti drebančio- howeris galėtų
mis kinkomis?

Gražu būtų, kad nors bent 
syki taikos oferisyvas išplauk
tų iš Washington©, Londono 
bei Paryžiaus, arba iš visų tri
jų sostinių kartu. Visas pa
saulis pasidžiaugtų.

Deja, iš šių sostinių kol has 
tebeplaukia kalbos tik 
naujus masinio žudymo 
klus, apie pasiruošimus 
miniais pabūklais "priešą 
kyti.”

apie 
gin- 
ato- 
mo-

Aš bijau, kad Chicagos re
daktoriai gali gauti "priemė
tį.’’ Jie vėl baisiai persigan
dę. Jiems tą baimę įvarė ko 
gero jų pačių vieros gazieta, 
pasivadinusi "The Catholic 
Times” ir išeidinėjanti Lon
done.

Minėtą’ laikraštį cituoja jų 
londoniškis korespondentas J. 
Kuzmionis.

Prašau pasiskaityti:
"Anglų katalikų laikraštis 

‘The Catholic Times’ mano, 
kad komunizmo bangos ver
čiasi per Europą.

"Net Didž. Britanijoje, kuri 
anksčiau buvo laikoma kapi
talizmo tvirtove ir pylimu 
prieš visokių formų socializ
mą, komunizmo galia kasdien 
stiprėja.”

Kas baisiai stebina ir pik
tina minėtą laikraštį, tai fak
tas, kad tokiame Glasgowe 
"krikščionys rinkimų metu 
balsavo už komunistus.”

Arba štai: “po karo 
nizmo stiprėjimas yra 
stebinantis.”

tas. Jis sakė, kad, kaip da
bar dalykai stovi, Eisen
howeris gali bent penke-į 
riems ar dešimčiai metu 
tikėtis normališko gyveni
mo. Jis, betgi, pridėjo, kad

Į prezidentas visvien turėtų 
saugotis ir nepersidirbti.

Klaustas, ar prez. Eisen-
i išlaikyti 

’sunkią priešrinkiminę kam
paniją, daktaras White ne
atsakė.

Daktarai pažymėjo, kad, 
nežiūrint dabartinio neblo
go Eisenhowerio sveikatos 
stovio, “pavojus ateityje 
negali būti ignoruojamas.” 
Jie turėjo omenyje galimas 
naujas atakas, kas dažnai 
atsitinka su širdies ligų pa
cientais.

Dabar skelbiama, kad 
prez. Eisenhoweris pats pa
darysiąs sprendimą, ar 
kandidatuoti. Daktarai sa
kė, kad jis pats gali geriau 
jausti, negu kiti jam gali 
pasakyti.

Prie Baltojo namo arti 
stovintieji žmonės sako, 
kad Eisenhoweris dar tik
riausiai padarys savo nuos
prendį nevėliau kovo mėne
sio pirmos dienos.

i
Į

komu- 
tiesiog

nepa-Sovietų sportininkų 
prastus laimėjimus žieminėje 
olimpiadoje trumpai ir drū
tai išvirozijo nesąmonių ku
korius Chicagos menševikų 
dienraščio redaktorius.

Kodėl jie taip šauniai ir 
smarkiai pasirodė? Ar todėl, 
kad jie gabūs sportininkai, 
smarkūs žmonės, geri atletai? 
Nebus tų baikųI

Jie laimėjo todėl, kad “jie
(Tąsa 4-tam pusi.)

Senatorius George pasisakė 
prieš karių siuntimą i A. R.

Washingtonas. — .Senato 
užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas George, demo
kratas iš Georgijos, pasisa
kė prieš Amerikos karinių 
jėgų siuntimą į Artimuo
sius Rytus. Kaip yra žino
ma, Tarybų Sąjunga oficia- 
liškai paskelbė, kad Ameri
ka ir Britanija žymiai pa
kenktų taikai, jeigu išpildy
tų savo planus siųsti kari
nius junginius, kad “pa
laikyti tvarką Artimuo
siuose Rytuose.”

Senatorius George yra 
skaitomas įtakingiausiu de
mokratu Kongrese užsienio 
reikalų klausimuose.

Viena. —Austrijos prem
jeras Julius Raab priėmė 
Tito pakvietimą atvykti Ju
goslavijon.

Ike išvyko į Georgiją
Tuo tarpu prezidentas 

Eisenhoweris išvyko. į Ge
orgijų, kur jis praleis ma
žiausiai apie savaitę, o gal 
ir dešimt dienų. Sakoma, 
kad jis. ten padarys tą le
miamą nuosprendį. Jis ap
sistojo iždo sekretoriaus 
Humphrey ’ plantacijoje. 
Ten*jis bent kiek loš golfo, 
nors golfo lauke važinės iš 
vietos i vieta motoriniame 
vežimuke, kad taupyti savo 
energiją.

8 kongresmanai

Pietų rasistus
Washingtonas. — Aštuo- 

ni Kongreso nariai, demo
kratai iš šiauriniu valsti
jų, atsikreipė į prezidentą 
Eisenhower j su raginimu, 
kad jis pasižadėtų neduoti 
federalinės piniginės pagal
bos mokykloms ten, kur ne
sistengiama pabaigti rasi
nę segregaciją. Kongres- 
manai sako, kad tai yra 
vienas geriausių būdų paža
boti rasistus.

Tie Kongreso nariai yra: 
Thomas 
(Ohio),

Ludlow Ashley 
Charles A. Boyle 

Frank M. Clark 
James M. Quigley

Don Hayworth (Mich.), H. 
S. Reuss (Wis.) ir George 
M. Rhodes (Pa.).

Attlee bus šioks toks vadas 
opozicijos lordų rūmuose...
Londonas. — Buvęs Dar

bo partijos vadas Clement 
Attlee, kuris pasitraukė 
iš vadovybės ir parlamento 
atstovų buto, visvien liks 
šiokiu tokiu vadu: jis va
dovaus darbietiškai opozici
jai lordų rūmuose, kuriuose 
sėdi keliasdešimt darbietiš- 
kų lordų, apsupti kelių šim
tų konservatorių. Bet jo ro
lė bus visai menkutė, nes 
lordu rūmai dabar lošia vi
sai mažą rolę, neturi jokios 
galios ir jų veiksmų niekas 
nepaiso — net spauda be
veik niekad nepraneš'a, apie 
ką lordų rūmuose tariama
si.

Birmingham, Ala. — A- 
labamos universitetas ape
liuos į Aukščiausią teismą 
nuosprendį, kad universite
tas būtinai turi priimti neg
rę studentę Autherine Lu
cy. Miss Lucy tuo tarpu 
priversta slėptis pas gimi
nes, nes rasistai grasino 
“su ja atsiskaityti.”

'Miami Beach. — AFL- 
CIO prezidentas George 
Meany gan griežtais žo
džiais pasmerkė Adlai Ste
vensoną, svarbiausiąjį de
mokratų kandidatą į prezi
dentines. nominacijas. Mea
ny sakė, kad Stevensonas 
“pabėga nuo klausimo,” 
traukiasi atgal, slapstosi, 
kai jis ragina palikti rasi
nės segregacijos problemą 
nuošalyje.

Kaip yra žinoma, Ste
vensonas dabar sako, kad 

| prezidentinių rinkimų kam
panijoje nereikėtų liesti 
rasizmo klausimu, nes toks 
lietimas kenkia “tautinei 
vienybei.”

Meany pabrėžė, kad jo 
kritika nukreipta tik prieš

Stevensono nusistatymą ra
sizmo klausimu, bet tas ne
reiškia, kad AFL-CIO jau 
skaito Stevensoną nepriim
tinu kandidatu.

Meany sakė, kad kova 
prieš rasinę segregaciją y- 
ra toks svarbus dalykas, 
kad niekas neturi teisės 
nuo jos atsisukti. Tame 
klausime, sakė jis, kiekvie
nas amerikietis turi prievo
le išreikšti savo nusistaty
mą, užimti poziciją.

AFL-CIO vadas taipgi 
smerkė Eisenhoweri už ne
veiklumą prieš rasizmą.

Pats Stevensonas atsiun
tė telegramą AFL-CIO pre
zidentui. Jis aiškina toje te
legramoje, kad jis buvo 
“neteisingai suprastas.”

Maskva. — Chruščiovas 
Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos XX-me suva
žiavime pasakė pagrindinę 
kalbą, kurioje jis išdėstė, 
kokia yra dabartinė pasau
linė padėtis ir kokie yra 
tos partijos siekiai ateičiai. 
Jis kalbėjo per keturias va
landas. 1,500 suvažiavimo 
delegatų su dideliu susikau
pimu jo klausėsi ir laiks 
nuo laiko pertraukė aplo
dismentais. Jo taipgi klau
sėsi šimtai fraternalių ste- 
bėtojų-delegatų iš užsienio

Karači keičia savo liniją

Pakistano ministras vyksta 
j Liaudies Kinijos sostine

Karači. — Pakistano už- dar pilniau pro-amerikie- 
sienio reikalu ministras tiška.
Chuoudry priėmė Liaudies 
Kinijos pakvietimą apsilan
kyti Pekine. Data, kada jis 
apsilankys, dar nepaskelb
ta.

Visa Pakistano spauda 
pažymi, kad šalies užsienio 
politikoje paskutiniu metu 
vyksta permainos. Pakis
tano valdžia per keletą me
tų laikėsi griežtos anti-ta- 
rybinės ir anti-Liaudies Ki
nijos politikos, visame ka
me ėjo su Amerika.

Kuomet Chruščiovas ir 
Bulganinas lankėsi Indijoje 
ir kalbėjo už Indijos teisę 
valdyti Kašmirą, daugelis 
Pakistane

Įkistano valdžia pasidarys : ministras į Pekiną.

Kuomet Chruščio
vas ir Bulganinas paskui 
lankėsi Afganistane ir kal
bėjo už kai kurių Pakista
no pasienio provincijų 
žmonių teisę prisidėti prie 
Afganistano, ta nuomonė 
dar labiau pasitvirtino, nes 
buvo ’manoma, kad Pakis
tanas taps dar labiau įer
zintas.

Bet atsitiko, sako spau
da, kaip tik atbulai: Pakis
tanas nuo to laiko pradėjo 
svirti neutralizmo link, 
darytis draugiškesnis Ki
nijai ir Sovietams. Pakis
tane buvo iškilmingai pri
imta Kinijos Mme. Sun Jat 

manė, kad Pa- i -sen, o dabar siunčiamas

Sovietai norėtų palengvinti 
Amerikos piliečių vizitus

Maskva. — Tarybų Są
junga informavo Amerikos 
valdžią, kad ji pageidautų 
praplatinti keliavimą tarp 
Amerikos ir TSRS. Sovie
tai sako, kad jie pasirengę 
žymiai palengvinti ameri
kiečiams privatiniams as
menims vykti kaip turistai 
į Tarybų Sąjungą. Bet jie 
reikalauja, kad Amerika 
darytų tą patį kaslink ta
rybinių turistų.

Sovietai taipgi išreiškė 
Amerikos valdžiai pageida
vimą, kad būtų tariamasi 
apie daugiau kultūrinių, 
techniškų ir visuomeninių 
delegacijų pasikeitimą.

(Amerikos Valstybės de-

partmentas, sakoma Wash
ingtone, yra pasirengęs de
rėtis apie mediciniškas ir 
žemės ūkio delegacijas).

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia paneigė gan
dus, kad pro-peronistiniai 
sukilimai įvyko keliose ar
mijos įgulose, ypatingai A- 
zule, antrajame artilerijos 
pulke. Azulas randasi 160 
mylių atstume nuo Buenos 
Aireso.

To pulko komandierius 
pulkininkas Martin Barra
gan pareiškė per radiją, 
kad jo junginys lieka, išti
kimas dabartinei valdžiai.

britą kareiviai 
veikia Tailande

Bangkokas, Tailandas. — 
'Tailande prasidėjo taip va
dinamos Pietrytinės Azi
jos santarvės karinių jėgų 
manevrai. Vyriausią rolę 
tuose manevruose lošia a- 
merikiečiai ir britai — pir
mųjų laivynas ir marinai, 
antrųjų aviacija. Dalyvauja 
ir patys, siamiečiai. Taipgi 
dalyvauja australiečiai ir 
naujazelandiečiai, o iš pa
čių azijiečių ten, apart sia- 
miečių, beveik nieko nėra.

Pekino radijas sako, kad 
tokie kariniai manevrai vi
sai netoli Liaudies Kinijos 
sienų yra didelė provokaci
ja prieš kinus ir taiką Azi
joje bendrai.

Maroko sultonas Paryžiuje 
derėjosi su prem. Molletu
Paryžius. — Čia atvyko 

Maroko sultonas Ben-Juse- 
fas. Jis susitiko su premje
ru Molletu. Derybos tarp ( 
tų dviejų vedamos, apie tai, i 
kiek autonomijos Marokas I 
gaus artimiausiu laiku. 
Pats sultonas sutiktu su 
autonomija, bet jis randasi 
po griežtesnių nacionalistų 
spaudimu, o tie reikalauja | 
pilnos nepriklausomybės. 
Griežtesnieji nacionalistai, 
sakoma, turi gyventojų 
daugumos paramą.

Ben-Jusefas Paryžiuje | 
buvo sutiktas ceremonia- I 
liai, kaip koks užsienio ša- j 
lies valdovas, nors Marokas ! 
faktinai dar tebėra francū- ' 
zų kolonija.

komunistu ir darbininku 
partijų, tarp jų Thorez, 
Duclos, Togliatti, Pollitt ir 
kiti.

Pasaulinė santvarka
Chruščiovas sakė, kad 

vyriausias dabartinių laikų 
požymis yra, kad nuo buvi
mo vienos šalies santvarka, 
socializmas tampa pasauli
nio masto sistema. Jis sake, 
kad socializmas gali taikin
gu būdu laimėti pasaulį, 
kad karas gali būti išveng
tas, nes taikos jėgos pasau
lyje yra galingos.

Chruščiovas, aiškino, kad 
vidujinės jėgos kapitalizme 
nepaliaujamai veikia dink 
tos santvarkos subraš- 
kėjimo, kad socializmas a- 
teina, plečiasi pasauliniu 
mastu taikingos kompetici- 
jos pasėkoje.

Santykiai su Amerika
Santykiai tarp Tarybų 

Sąjungos ir Amerikos, stip
riausios kapitalistinės ša
lies, gali būti draugiški, sa
kė Chruščiovas, kompetici- 
ja gali būti vedama drau
giškoje formoje. Jis sakė, 
Amerikoje yra karo pagei
daujančių ratelių, bet jie 
nebūtinai paims viršų.

Kalbėdamas apie kitus 
kapitalistinius kraštus, 
Chruščiovas sakė, kad kai 
kuriuose proletariatas yra 
toks galingas, kad sugeba 
paversti parlamentus tik
ras demokratijos orga
nais.

Komunistai, sakė jis, vi
same pasaulyje sudaro ko
votojų už taiką avangardą.

Chruščiovui kalbant, 
platformoje prie jo sėdėjo 
visi vyriausieji TSRS va
dai, Įskaitant Malenko^ą 

į Mikojaną, Kaganovičių, 
Vorošilovą, Žukovą.

Noua- 
Casa- 

Maro- 
nušo-

Maskva. — “Pravda” 
praneša, kad karinis susi
rėmimas tarp tarybinių pa
sienio sargybinių ir gink
luotos gaujos įvyko kur 
nors Centralinėje Azijoje. 
Manoma, kad omenyje . tu
rėta Irano pasienis.

Amerikos armijos kapitonas 
Nušautas prie Casablankos

Casablanca. — Amerikie
tis kapitonas N. C. Brown 
tapo nušautas netoli 
ceur karinės bazės, 
blankos apylinkėje, 
ke. Manoma, kad jį
ve marokiečiai partizanai.

Iki šiol marokiečiai na
cionalistai, kurie kovoja 
prieš francūzus, nelietė a- 
merikiečių, kurie su fran- 
cūzų leidimu Maroke turi 
karines bazes, ypatingai 
aerodromus. Dabar stebi
masi, ar tai tik nebus ma
rokiečių veiksmų ir prieš 
amerikiečius pradžia.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šalčiau
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los išvystymas yra vienas 
j iš*žymiųjų Įvykių lietuvių 
I tautos kultūros istorijoje.
Jis yra neatskiriamai susie
tas su istoriniu Lietuvių 
tautos gyvenimo posūkiu 
socializmo linkme, su Lietu- 

i vos darbo žmonių išsivada-

ir jaunesniojo mokslo perso
nalo skaičių visose Lietu
vos aukštosiose mokyklose 
paskutiniais buržuazijos 
valdymo metais. Užtenka 
paminėti, kad dabartiniu 
metu Mokslų akademijos, 
institutuose dirba apie 130

ti praktiniai pasiūlymai dėl 
jų panaudojimo statybi
nėms medžiagoms gaminti 
ir statybinių medžiagų pra
monei racionaliau išdėstyti 
respublikoje. Ištyrinėti 
stambesnieji respublikos 
durpynai, parengtas ir iš-

Al). STEVENSONO NUSISTATYMAS
- ŽALINGAS NUSISTATYMAS

iš Alabamos u- 
Lucy sujudino

Skaitytojų Balsai
LLD knygų rašymo reikalu

Kiek 1°^° patilti, nors 
ir iš neoficialių pranešimų, tai 
sekanti Draugijos išleista kny
ga bus sveikatos klausimu. 
Tai džiugi žinia ne tik drau- ‘ 
gijos nariams, bet ir visai ap- 
švietą mylinčiai visuomenei, o 
taipgi kreditas ir centro ko
mitetui už dėjimų tam pastan
gų, nežiūrint visokių skers- 
painių. Taipgi yra gerų žen
klų, kuomet jau atvirai ir per 
spaudą keliamas klausimas 
apie tolesnį draugijos knygų 
leidimą. Pavyzdžiui, kalbai 
ma apie L. Prūseikos raštų 
rinkinio išleidimą. Apie svar
bą tokios knygos nesiginčysi- f 
me, nes nebus dviejų nuomo
nių ; visi žinome, kad surin
kus visus L. Prūseikos raš
tus, jų kalnus sukrausime. Bet 
kad juos surankioti, suderinti 
į knygos formą, tai jau nebe
lengvas darbas, ir tuo mes tu
rėtume kuo daugiausia susi
rūpinti. Tiesa, yra pasiūly
mai L. P. paliuosuoti nuo 
“Vilnies” pareigų bent ant . 
metų laiko, kad prirengti kal
bamą knygą. Pasiūlymas nors 
ir geras, bet klausimo jis ne- 
išriša. Viena, “Vilnis” var
giai galėtų; be jo apsieiti, o 
jeigu ir apsieitų, tai negalėtų 
jam ten nedirbančiam mokė
ti algos. O antra, negi ra- 
šytojas galėtų atsisėsti ant sa- • 
vų sutaupų ir rašyti ar tvar
kyti kalbamą knygą ar kny
gas.

LLD 15 apskrities komitetas 
savo pilname susirinkime pa
kelė ir visapusiškai šį klau
simą svarstė. Ir priėjo išva-, 
dos pasiūlyti tam sekamą plu 
na: “Vilnies” redakcija tu- 
ietų formaliai pakviesti bent 
desėtką (ar daugiau) žymes
nių kbrespondentų ir gauti iš 
jų sutikimą parašyti bent po 
vieną straipsnį kas savaitę. 
Pavyzdžiui, per tris mėnesius 
“V.”’ redakcija, gavus minė- 
tus pažadus, galėtų nuo tam ’ 
tikro sutarties laiko L. Prū- 
seiką paliuosuoti nuo “V.” 
pareigų, nes raštų užtektų, o 
L. P. tuomet galėtų pasilikti

i ant “V.” pay roll, nes savano
riai už jį padirbėtų “Vilnyje.”

Kol kas pareikštos mintys 
tuo klausimu parodo tik tą. 
kad pas draugijos narius yra 
noras ir ryžtas išleisti mini
mus raštus, o kaip tai įvykinti, 
daug prigulės nuo paties rašy
tojo, — tik jis, o ne kas ki- / 
tas, gali pasakyti, kiek imtų f 
laiko tas visas darbas ir ko 
kiomis sąlygomis jis sutiktų * 
ta darba atlikti.

čia Jai jau bus reikalas cen
tro komiteto atsiklausti paties 
rašytojo apie sąlygas; tik tuo
met galėsime daryti galutinus 
planus to svarbaus darbo įvy- 
kinimui. J. Žebrys

1,136 spaudos lankų apim
ties bei atliko eilę kitų dar
bu.

Šiais metais Lietuvos 
Mokslų akademijos institu
tuose sprendžiamos 57 pro
blemos, iš kurių 36 yra vi
sasąjunginio masto. Kiek
viena šių problemų turi di
delę svarbą vystyti toliau 
tarybiniam mokslui, komu
nistinės statybos prakti
kai. Jų tematika parenka
ma kuo daugiau nukrei
piant aktualius tolesnio 
liaudies ūkio išvystymo ir 
kultūros pakėlimo klausi
mus.

Pavyzdžiui, iš daugiau 
kaip 200 planinių temų, 
nagrinėjamų 1956 m. Lietu- 

i vos Mokslų akademijos in
i' stitutuose ir įstaigose, dau
guma yra netakiškai susi
jusios su tolesnio socialisti
nio žemės ūkio pakėlimo ir 
išvystymo klausimais. Iš 
jų paminėtini klausimai 
dėl gyvulių produktyvumo 

i pakėlimo, gyvulių veislių 
pagerinimo, pašarų bazės 
sudarymo, kovos su gyvulių 
susirgimais priemonių nu
statymo, dėl žemės ūkio 
kultūrų derlingumo pakėli
mo, žemių melioracijos ir 
šlapiųjų bei pelkėtų dirvo
žemių įsisavinimo ir kt.

Daugelis temų yra skir
tos spręsti statybinių me
džiagų, tekstilės, metalų 
apdirbimo, vietinių augali
nių ir gyvulinių žaliavų 

| perdirbimo ir kitų pramo
nės šakų išvystymo ir tech
nologinių procesų tobulini
mo klausimams. Išplečiami 
šiais metais Mokslų akade
mijos institutuose darbai, 
skirti statybos racionaliza- 
vimo klausimams nagrinėti, 
respublikos energetiniams 
resursams tirti ir energeti
kos vystymo klausimams 
aiškinti. Žymią vietą, moks- 
linio-tiriamojo darbo pla
nuose užima darbai res
publikos faunos ir floros, 
jos rekonstruavimo bei a- 

1 klimatizavimo tematika, 
tyrinėjimas priemonių van
dens baseinų produktyvu
mui pakelti ir miškų fondui 
padidinti, išplėstas respub
likos pagrindinių liaudies 
ūkio šakų ekonomikos, ga
mybinių jėgų išdėstymo ir 
išvystymo klausimų nagri
nėjimas. Didelė vieta 1956 
metų darbų tematikoje ski
riama lietuvių tautos kul
tūros palikimo, lietuvių 
kalbos, literatūros, istori
jos, archeologijos, etnogra
fijos klausimams tirti ir 1.1.

Mokslų akademijos insti
tutai metai į metus plečia 
ryšius su gamybos darbuo
tojais, vystydami tiriamuo
sius darbus gamybinėmis 
sąlygomis, įdiegdami į ga
mybą tiriamųjų darbų re
zultatus, organizuodami 
bendras mokslines konfe
rencijas ir pasitarimus. 
Paskutiniais metais ypač 
sėkmingai vystomas moks
lo darbuotojų kūrybinis 
bendradarbiavimas su že
mės ūkio ir gyvulininkystės 
praktikais. Čia ne tik per
duodami jiems užbaigti dar
bai ir padedama juos įgy
vendinti praktikoje, bet tie
siog patys bandymai perke
liami į kolūkių, tarybinių 
ūkių, valstybinių veislynų 
laukus ir ferma$.

Šiandien Mokslų akade
mijos institutai palaiko kū
rybinius ryšius su 250 kol
ūkių, tarybinių ūkių ir 
MTS. Tokio bendradarbia
vimo išdavoje - daugelis kol
ūkių, kaip, pavyzdžiui, 
Kapsuko rajono “Šešupės” 
ir Černiachovskio vardo, 
Radviliškio rajono Černia
chovskio vardo, Šeduvos ra
jono “Naujosios sodybos,” 
“Panevėžio rajono “Pa- 
ežerio” ir kiti kolūkiai,

mokslinių darbuotojų, tu
rinčių mokslinius laipsnius 
ir vardus, jų tarpe kelioli
ka mokslų daktarų ir apie 
10 profesorių, vien Mokslų 

akademijos kandidatinėje 
aspirantūroje šiais metais 
rengiasi moksliniam dar
bui ir ruošia disertacijas •; 
dangau kaip 150 jaunų dar
buotojų. Kelios 'dešimtys

vimu iš dvarininkų bei fab
rikantų vergovės ir su ta
rybinės santvarkos atkūri- 

i mu. Lietuvos Mokslų Aka- 
■ demija — mokslinio-tiria- 
i mojo darbo respublikoje 
; centras — buvo įsteigta 
11941 m. sausio 16 d. Lietu- 
i vos TSR Liaudies Komisa- 
I rų Tarybos nutarimu.

Šiuo tarybinės vyriausy
bės nutarimu, kurį su entu- I 

I ziazmu ir dėkingumu suti- Į 
. ko Lietuvos darbo žmo - 
| nes, mokslo darbuotojai ir 
! inteligentija, buvo įgyven- Į 
Į din ti ilgų metų svajonės 
! ir siekimai, kurie negalėjo 
j būti realizuoti Lietuvoje 
I buržuazijos valdymo me-

priimta mūsų

leistas Lietuvos durpynų 
kadastras. Paruošta me
džiaga apie Lietuvos ekono
minę geografiją. Ištirtos 
Kuršių marios ir parengtos 
rekomendacijos jų produk
tyvumui pakelti.

Gyvulininkystėje ir kt. .
Eilę metų vykdomi platūs 

tyrimo darbai gyvulinin-

niversiteto negrės studentės Autherine 
.visą civilizuotą pasaulį.

Studentė Lucy į tą universitetą buvo
šalies Aukščiausio teismo nutarimu. Per virš 100 metų 
tame universitete negro studento nebuvo, bet štai, nu
tarus Aukščiausiam teismui, kad viešosios mokyklos tu
ri būti atdaros negrams lygiai su baltaisiais, universite
to vadovybė nutarė priimti studentę Lucy.

Alabamoje veikia Baltųjų Piliečių Taryba (White Ci
tizens Council). Kas ji? Tai kukluksininkų įpėdinė. Ką 
seniau atliko Ku Klux-klano maskuoti banditai, tai da
bar atlieka Baltųjų Piliečių Taryba, nors ii’ be kaukių.

Ir štai “taryba” suorganizuoja saiką rasistų ir bando
jėga neįleisti negrės studentės i universitetą; bando ! tais, 
plytomis kiauliniais ir purvo gniūžtėmis uždaryti šiai ' mokslings min-
taurei studentei universiteto duris! , ties 'centras _ Lietuvos

Universiteto valdyba, užuot pareikalavus iš valstijos i Mokslų akademija — nuo 
tvarkos darytojų, kad jie suvaldytų rasistus, nutarė Au- ])at įsteigimo dienos pradė- 
therine Lucy pašalinti iš mokyklos, iš universiteto.

Visa tai labai sudrebino visą civilizuotą pasaulį. Ši 
rasistų žygį smerkia kiekvienas, kiek tiek širdies turįs 
žmogus. Iš kai kurių šalių Europoje (pav., iš Danijos) 
išmestoji negrė gavo pakvietimus, kad ji spiautų ant 
rasistų ir atvyktų ten, pas kvietėjus, baigti aukštąjį 
mokslą. Bet studentė Lucy kol kas atsisakė tai daryti. 
Ji, matyt, yra principų žmogus. Ji žino, kad, jei ji pasi
trauks be kovos, tai rasistai tą patį darys su kitais jos
tautos nariais.

Dėl to studentė Lucy nutarė kovoti. Ji traukia univer
sitetą teisman. Ji nori, kad universiteto vadovybė būtų 
priversta skaitytis su šalies Aukščiausio teismo nutari
mu, kad ji būtų priimta atgal Į universitetą. Tame jos 
žygyje ią remia, ją palaiko visos šalies galvojantieji žmo
nės; su ja stovi viso pasaulio kultūringi žmonės.

BET KĄ GI DARO musų šalies “didieji žmones,” kaip 
jie žiūri į tą reikalą?

Prezidentas Eisenhoweris “apgailestavo” t|i įvykį, ša
lies Justicijos departmento sekretorius Herbert Brow
nell nieko neveikia, kad pravesti gyveniman Aukščiau
sio teismo nutarimą, kad sudrausti to teismo nutarimų

Apverktiniausiai blogai tuo reikalu pasisakė demo
kratų partijos šulas Adlai Stevensonas. Stevensonas, at
siminkime, 1952 metais buvo demokratų partijos kandi
datas prezidento vietai. Šiais metais jis taipgi pasiskel
bė, jog norįs būti demokratų partijos kandidatu prezi
dento vietai. Stevensonas važinėja po miestus, sako pra
kalbas. Jis skaitosi save liberalu, “plaęių pažiūrų” žmo
gumi, veikėju.

Kaip gi Stevensonas žiūri į tą baisų įvykį Alabamoje? 
Andai, kalbėdamas Los Angeles mieste, jis sakė, jog prie 
rasinio klausimo išsprendimo reikia eiti “atsargiai,” 
“palaipsniui.” Toji jo kalba labai suerzino negrus, buvu
sius tame mitinge.

To jam neužteko. Lincolno dieną Stevensonas ir vėl 
kalbėjo, keldamas į padanges Lincolną, paskelbusį neg
rus laisvais. Ką gi dabar Stevensonas pasakė studentės 
Lucy reikalu? Jis pasakė, jis patarė, kad šių metų rinki
minėje kampanijoje iš viso šis civilinių teisių klausimas 
nebūtų liečiamas!

Tegu rasistai negrus žudo, tegu jie juos linčiuoja, te
gu laužo Aukščiausio teismo nutarimus, bet apie tai 
nereikia viešai kalbėti, nereikia debatuoti, nereikia nie
ko daryti!

Tokia, daug maž, yra demokratų partijos vadovo nuo
monė.

Nesutinka su ja nė pačių demokratų partijos kiti ly
deriai.

New Yorko valstijos gubernatorius Harrimanas, ku
ris. kitais klausimais, rodosi, yra už Stevensoną dešines
nis, studentės Lucy iš universiteto pašalinimo klausimu 
išsireiškė, kad federalinė valdžia tuojau imtųsi priemo
nių nubausti tuos, kurie Lucy išmetė iš' mokyklos.

Senatorius Lehman kritikuoja Stevertsoną dėl jo po
zicijos. - ,

Negrų vadovai smerkia Stevensoną dėl jo tokio nusi
statymo.

Kai kurie darbo unijų vadai taipgi, kad ir neaštriai, 
kritikuoja Stevensoną.

Kitaip juk ir būti negali.
Žinoma, kad rasistų elgsena Alabamos valstijoje nė

ra skani demokratų vadovams piliulė; klausimas yra 
“opus.” Bet tylėti, nieko neveikti ir dargi reikalauti tą 
klausimą padėti į šalį rinkiminės kampanijos 'metu yra 
niekaip nepateisinamas!

: jo gyvą organizacinį ir 
mokslinį-tiriamąjį darbą. 
Per pirmuosius 5 Mokslų 
akademijos veiklos mėnė- 

i sius buvo suorganizuoti ir 
pradėjo veikti 5 visuomeni
nių mokslų institutai, keli 
muziejai ir kitos mokslinės 
įstaigos. Buvo baigiami pa- 

i rengiamieji darbai dar ke- 
i tu tiems eksperimentinių 
mokslų institutams įsteigti 
ir t. t. Tačiau visus jaunos 
Mokslų akademijos darbus 
nutraukė ir sugriovė klas
tingas hitlerinių fašistų už-

Nors okupantai padarė 
didžiulius nuostolius Lie
tuvos Mokslų akademijai, 
tačiau nuo pat pirmųjų Ta
rybų Lietuvos išvadavimo I • * _
dienų ji pradėjo intensy
viai atstatyti ir vystyti 
m o k s 1 i n į - ti r i a mą. j į d arba.

2 pusi. Laisvė (Liberty). iKetv., Vasario (Feb.) 16, 1956

aspirantų
bendradarbiu
mokslinę kvalifikaciją visa
sąjunginiuose Maskvos, Le
ningrado ir kitų miestų 
'mokslo centruose. Pokari
niu laikotarpiu, ypač pas
kutiniais metais, Lietuvos

Prof. J. Matui is darbe 

moksliniu 
elia savo

pa-

eilės jaunų aukštai kvalifi
kuotų ir pasišventusių kū
rybiniam mokslo darbui 
specialistų, kurie dirba ir 
darniai bendradarbiauja su 

 ... i vyresniais — profesoriais, 
Jau 1945 m. pabaigoje bu-i tikraisiais Mokslų akademi- 
vo baigiami organizuoti ir I jos nariais ir nariais-kores.- 
pradėjo darbą 8 mokslinio ' pondentais. Mokslinio ty- 
tyrimo institutai bei 4 ki-j rimo ir jaunųjų. mokslo 
tos pagalbinės mokslo įstai- į darbudtojų paruošimo dar- 
gos. ' j be aktyviai c1 1

1952 m. Lietuvos 'Mokslų j 
akademija buvo žymiai iš
plėsta, reorganizuoti insti
tutai, pritaikant jų struk
tūrą išaugusiems liaudies 
ūkio statybos ir kultūrinio 
vystymosi poreikiams.

Į be aktyviai dalyvauja 
Į Mokslų akademijos tikrieji 
I nariai J. Kriščiūnas, T. Iva
nauskas., VI. Lašas, J, Žiug
žda, V. Mykolaitis-Putinas, 
nariai-korespondentai J.

fesorius P. šivickis ir dau-

Trys Skyriai Mokslų akademijos insti
tutai pokariniais metais at- 

! didelį tyrimo,Lietuvos Mokslų akademi- liko ypač 
stambiausią mokslinės medžiagos kaupi- 

jos apibendrinimo 
Neskaitant eilės

ja išaugo į 
mokslinio tyrimo darbo nio ir 
centrą respublikoje. Dabar- darbą.
tiniu metu Akademijoj vei- mokslinių-tiriamųjų darbų, 
kia trys skyriai — Geologi- į atliktų nagrinėjant specia- 
jos-chemijos ir technikos •

mokslų skyrius, į kurį įei
na ir žemės ūkio mokslai,' 
o taip pat visuomeninių 
mokslų skyrius. Šie skyriai 
vienija 12 mokslinių-tiria
mųjų institutų; Geologijos 
ir geografijos, Chemijos ir 
cheminės technologijos, Fi- 
zikos-technikos, Biologijos, 
Žemdirbystės ir dirvože
mio, Melioracijos, Miškų 
ūkio, Gyvulininkystės ir ve
terinarijos, Eksperimenti
nės medic., Ekonomikos, Is
torijos. ir Liet, kalbos ir li
teratūros inst. Visi šie insti
tutai savo šudėtyje turi ei
lę stambių eksperimentinių 
bazių, stočių,
kitų pagalbinių mokslo į- 
staigų. Visas akademijos 
mokslo darbuotojų kolekty-

muziejų ir

klausimus įvairioseilus
mokslo srityse, paskutiniais 
metais yrą užbaigta spręsti 
nemaža stambių problemų 
Pavyzdžiui, remiantis eilę 
metų vykdytais dirvožemių 
tyrimais, pirmą kartą Lie
tuvos istorijoje sudarytas 
jos dirvožemių apžvalginis 
žemėlapis ir reikalingų kal
kinti dirvų žemėlapis. Pir
masis iš jų išspausdintas ir 
naudojamas planuojant že
mės ūkio kultūrų pasėlių iš-

nio pakėlimo priemones. 
Antrasis duoda gaires 
praktiškam dirvų tręšimui 
ir kalkinimui. Ištirti iv su
skaityti respublikos, melio- 
ruotinų žemių plotai ir su
darytas Lietuvos apžvalgi
nis melioracijos žemėlapis 
su atitinkamu tekstu. įš

kystės srityje, iš kurių 
minėtini yra plataus masto 
selekcinis darbas su Lietu
vos. juodmargiais galvijais, 
baltosiomis kiaulėmis, juod
galvėmis avimis, o taip pat 
parengimas 
kiaulėms ir i 
paukščiams šerti 
kurie jau plačiai 
praktikoje. Daugelyje res
publikos kolūkių ir taryby- 
nių ūkių įdiegiama Gyvuli
ninkystės ir veterinarijos 
instituto išbandyta ir reko
menduota ganyklinė-tvarti
nė galvijų laikymo sistema. 
Jungtinėmis kelių Mokslų 
akademijos institutų jėgo
mis užbaigta spręsti stam
bi kompleksinė problema, 
vykdyta daugiau kaip dve
jus metus su kitomis moks
lo įstaigomis ir žinybomis 
— “Lietuvos energetikos 
perspektyvinis, išvystymas 
ryšium su kompleksiniu 
Nemuno išnaudo j imu.”

Nėra abejonės, kad šis 6 
tomų darbas žymiai patar- 

Inaus tolesniam energetikos, 
(transporto ir eilės gamybos 
Šakų perspektyviniai^ pla
navimui ir jo išvystymui 
respublikoje. Remiantis at
liktais kompleksiniais rajo
nų tyrimais, parengtas ir 
įteiktas planavimo organi
zacijoms darbas “Lietuvos 
TSR rytų rajonų gamybi
nių jėgų išvystymas.” Pa
rengtas ir išspausdintas 
stambus “Dabartinės lietu
vių kalbos žodynas.” Iš
spausdinti arba paruošti 
“Lietuvos istorijos” I to
mas, “Lietuvos istorijos do
kumentų rinkinys,” “Lie
tuvių tarybinės literatūros 
istorijos apybraiža” ir t. t.

Iš viso pokariniu laiko
tarpiu Mokslų akademijos 
institutuose užbaigta gero
kai daugiau kaip tūkstantis 
darbų, duoti šimtai įvairių 
pasiūlymų ir rekomendaci
jų praktikai. Dar iki 1955 
metų Mokslų akademijos 
darbuotojai parengė ir iš
spausdino 73 monografijas

galvijams, 
naminiams 

racionų, 
taikomi

Iš laiškų redakcijai
Mano Laisvės prenumerata 

pasibaigė, tai sulaikykite jos 
siuntinėjimą, kol aš pasveik
siu. Jau seniai sel’gu—nuo 
1955 m. spalio mėnesįo. Da
bar esu ligoninėje jau dvi sa
kaitės. Davė man penkis bu
telius kraujo. Kai sutvirtėsiu, 
darys man operaciją ant vi
durių. Vadinasi, ims laiko, 
kol galėsiu dirbti.

Tai tiek šiuo tarpu,, 
Draugiškai, 

Presbyterian Hospital 
230 Lathrop St.

Pittsburgh 13, Pa.
(Laisvės personalas linki 

gerb. J. Urbonui laimingai pa
sveikti. Pittsburgh iečiai ir 
apylinkės miestelių lietuviai, 
P. Urbono bičiuliai, kuriems 
laikas leidžia, prašomi ligonį 
aplankyti.)

Redakcijos Atsakymai
J. Vaicekauskui. — Ilgokas 

i ašinys gautas; peržiūrėsime 
jį vėliau.

gerokai ‘ pakėlė pieno r 
primelžimą, kai kurie kolū
kiai išaugino žymiai dides-'^ 
nius derlius ir t. t.



Progresas —

Laiškas iš Uruguajaus
Turiu seserį, kuri gyve

na U ru g va j aus sostinėje 
Montevidejuje arti 30 me
tų. Per tą ilgą laiką mes 
dažnai susirašinėjame laiš
kais, ir viskas ėjo sklan
džiai: Retkarčiais įdėdavau 
su laišku į voką dovanėlę, 
dolerį ar du, ir visuomet ji
nai gaudavo. Tiktai per 
praeitus porą metų viskas 
pasikeitė. Ir kuo toliau, vis 
daugiau pašto susisiekimas 
pradedąs šlubuoti, vis dau
giau įvyksta visokių keiste-

tas. O kai dabar rašote, 
kad išsiuntėte man laiškų 
pabaigoj lapkričio ir kalė
dinę kortą, tai mes negavo
me. Pas mus būna atsitiki
mų, kad kai katrie gauna 
ir iš Lietuvos laiškus kieno 
tai nežinoma ranka perra
šytus, su iškraipytais fak
tais. Ir kai laiškų gavėjai 
parodo viens kitam gautus 
laiškus, tai labai aiškiai 
matyti, kad tos pačios ran
kos rašyti. Girdėjau, kad 
jau keli metai kai mūsų 
generaliniame pašte koks 
tai lietuvis šnipelis dirba. 
O šiaurinės Amerikos šni
pų ir visokių agentų pas 
mus visur pilna. Vis
patraukti mūsų šalies val
džią į savo peršamą politi
ką. Iš Urugvajaus daug lie
tuvių važiuoja atgal į Lie
tuvą. O kunigėliai ir viso
kie misionieriai labai Lie
tuvą nupeikia, kad ten esą 
labai negerai gyventi. Bet 
žmonės jiems netiki! Nes 
sugrįžėliai atrašo laiškus ir 
džiaugiasi gyvenimu tėvy- 

i nėję.
“AŠ jau seniai padaviau 

prašymą Tarybų Sąjungos 
konsului dėl paso grįžimui 
į Lietuvą, bet kol kas dar 
negaunu. O aš taip labai 
noriu, kad sulaukčiau nors 
numirti savo šalyje, Lietu-

ribose.
Kad su įdėtais pinigais 

voke laiškas dingsta, tai čia 
nieko naujo, bet jeigu ra
šydamas laišką įterpi kelias 
eilutes apie politiką, tai tas 
laiškas adresanto nebepa
siekė... O jeigu adresantas 
ir gauna laišką, tai tas laiš
kas nežinomos rankos bū
na ištisai perrašytas ir vi
sas laiško orginalas visaip 
iškraipytas, suterliotas.

Čia žemiau paduodu kai 
katras ištraukas iš: sesers 
laiško;

“Mylimas broleli: Sveiki
nu jumis su dideliu pasiil
gimu. Mes taip ilgai laukė
me laiško nuo jūsų, kad net 
rimtai susirūpinome. Praei
tą metą, pradžioj rugs, 
mėn., gavau neva nuo jūsų
laišką, tai nepažinau cha- voje, o ne pietinėje Ameri- 
rakterio, kokia ranka rašy-, koje. . .”

nori

Benjamin Franklin ir 
spaudos žodžio laisvė

1956 metų sausio 17 d. su
ėjo 250 metų nuo Benja
min Franklin gimimo.

Franklinas buvo moksli
ninkas, autorius, knygų lei
dėjas, auklėtojas, valstybės 
vyras, visuomenininkas ir 
vadas kovoje už žmonių tei
sę ir laisves.

Benjamin Franklinas ti
kėjo, kad pats svarbiausias 
žmogaus žmogui pasitarna- 
vimas yra pasikeitimas 
mintimis. Jis jautė, kad be 
šių minčių pasikeitimo iš
mintis negalėtų vystytis, 
nebūtų žmonių dvasinio pa
kilimo, nei tikros laisvės ir

* galutinos taikos.
Laisvės išlaikymas buvo 

pagrindinis tikslas Frank
lino gyvenimo. Laisvė nie
kad dovanai neateina. Jo 
pirmas visuomeninis veiks
mas, kai jis buvo 16 metų 
amžiaus, buvo pradėti ko
voti dėl žodžio ir kalbos 
laisvės. Ir jo paskutinis 
veiksmas tik prieš pat mir
tį, būnant 84 metų amžiaus, 
buvo atsišaukimas išlais
vinti vergus, išlaisvintiems 
negrams duoti darbą ir mo
kyti vergų vaikus.

Dėl to, kad jis virš vis
ko buvo praktiškas žmogus, 
Franklinas savo .įsitikini
mus rėmė darbais, o ne tik 
žodžiais. Jo pirmas žings
nis dėl laisvių, j kurias jis 
tikėjo, buvo straipsniai 
“New England Courant.” 
Jo brolis James, šio laikraš- 

w cio leidėjas, buvo įmestas 
į kalėjimą už britų autori
teto Bostone kritiką.

Jaunasis Franklinas bu
vo pasiuntinuku tuo metu, 
ir jis buvo pastatytas lei
dėju ir išgelbėjo laikraštį. 
Su reta drąsa šis išreiškė 
savo jausmus išspausdinda
mas laikraštyje sekančias 
mintis:

“Be minties laisvės nėra 
išminties, taip, kaip nėra 
viešos laisvės be kalbos 
laisvės ir ši laisvė priklau
so kiekvienam žmogui. Tas, 
kas sunaikintų tautos lais-

vę, turėtų pradėti nuo su
naikinimo žodžio laisvės.”

Ir šie žodžiai pradėjo 
didelę kovą, kuri pagal Mi
rabeau, Francūzijos valsty
bininką, “įliejo daug švie
sos į visą Europą. Sulaikė 
žaibus ir tironus.”

Jo knygoje “Poor Ri
chard” jis su atvirumu ir 
drąsa padarė didelį įspūdį 
kolonijų nepriklausomai 
dvasiai. Jo “Pennsylvania 
Gazette” greitai turėjo di
džiausią tiražą iš1 visų, A- 
merikos laikraščių. Garsu
sis “Poor Richard’s Alma
nac,, ir kiti laikraščiai, ku
riuos jis rėmė New Yorke, 
Connecticut, etc., visi turė
jo pasisekimo. Buvo 42 me
tų, kada jis galėjo pasi
traukti tir savo gyvenimo 
galą pašvęsti mokslui ir sa
vo kraštui.

Vienas iš svarbiausių pa- 
sitarnavimų savo kraštui 
buvo pavykusi misija Lon
done atšaukti nekenčiamą 
Stamp Tax. šie mokesčiai, 
nustatyti Anglijos Parla
mento 1775,m., buvo uždėti 
ant knygų, etc. Jie grasino 
visai laisvos spaudos egzis
tencijai. ’ Laikraščiai pasi
rodė su gedulingomis juo
domis linijomis ir kaukolė
mis ir Benjamin Franklin 
nuvyko į Britų Parlamentą 
ir pasipriešino šiems mo
kesčiams. Prie jo prisidėjo 
anglai Pitt ir Burke.

Mokesčiai buvo panai
kinti ir spauda gavo laisvę 
pradėti stebuklingą augimą 
ir tarnavimą žmonėms.

Common Council

Kas turite?

MONTREAL, CANADA

ko- 
d., 
jų 
al- 

Tas

nėse Amerikos Valstijose.
Velionis į Kanadų atvažia

vo 1926 m. Iš Lietuvos kilęs: 
Senų Levaniškių km., Raguvos 
valsč., Ukmergės apskrities.

Tebūna lengva Juozui Ka
nados žemelė. J.

Siuvėjai pasirengę streikuoti

Apie 2,500 vyriškų drabu
žių siuvėjų, kurie priklauso 
Amalgamated Clothing Wor
kers of America (CCL-CIO) 
unijai Įpareigojo derybų 
mitetą, kad po vasario 21 
jei samdytojai neišpildys 
reikalavimo pakelti 10% 
gos, vestų juos į streiką,
apimtų 18 vyriškų drabužių 
siuvyklų.

Šis darbininkų tarimas, jei 
reikalas, streikuoti, kilo iš to, 
kad jų nesusitarimą su’ sam
dytojais pavedus arbitracinei 
komisijai spręsti, ši, vietoj jų 
reikalavimą išpildyti, reko
mendavo tik bendrai pakelti 
algas 7!j e. į valandą.

Dar vienas miesto darbas 
“atliktas0

Keli mėnesiai atgal, miesto 
tarybos valdybos pirmininkas 
Pierre DesMarais ir kiti sa
vivaldybės pareigūnai prane
šė, kad miesto administracija 
planuoja pravesti ant Atwa- H 
ter avė., tarpe Dorchester ga.t-1 
vės ir Lachine kanalo, viršum 1 
važiavimą—expressway. Bet,
šiomis dienomis jau nutarė 
pirmesnį planavimą palaidoti 
pirmiau, negu jis pradėtas gy
venime.

Miesto pareigūnai šitai aiš
kina tuo, kad federalinė val
džia yra nutarusi (irgi tik nu
tarusi!) kada nors pravesti 
tiltą per St. Lawrence upę 
nuo Montrealo į Laprairre 
pro minyškų salą. Todėl mies
tas, sako, lauks iki bus šis fe
deralinės valdžios planas pra
vestas.

Pasivogė batų—visi vienai 
kojai

Batų pardavinėtojas Micha
el Daoust turėjo savo auto
mobilyje astuonias dėžes ba
tų, vertės $1,000.- Naktį pa
statė automobili gatvėje prie 
savo namų. Kas tai naktį įsi
laužė Į jo automobilį ir pavo
gė visus batus. Deja, batai 
buvo tik kaip pavyzdys (sam
ples) parodymui ir visi buvo

I vienai, kairiajai kojai. i
Todėl vagiui nekoks laimi

kis, jei bent jis būtų vienako
jis. Priešingai, vargiai jis jais 
galės pasinaudoti.

Dow vėl pakvietė pašalp. 
Draugiją svečiuosna

D i d žio j i alaus g a m y b o s 
Įmonė — Dow bravoras—šie
met ir vėl buvo pakvietęs 
svečiuosna pasivaišinti jo pro
duktais Montrealo Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Pašalp i nę 
Draugiją. Tai įvyko vasario 
10 d. vakare. Gaila tik to, 
kad patalpos neužtektinai di
delės, kad būtų galėję sutilpti 
visi Draugijos nariai. Buvo 
galinga sukviesti tik tiek na
rių, kiek galėjo tilpti.

Kurie dalyvavo, tačiau, šia
me baliuje, pasakoja, kad 
svečiai labai gerai buvo iki 
soties pavaišinti ir vakaras la
bai gražiai, geroj nuotaikoj 
buvo praleistas. Buvo links
mų pašnekesių, gražių dainų. 
Draugijos pirmininkas A. Ja-. 
nušis Į svečius tarė žodį, o ! 
programai sugabiai vadovavo 
Mykolas Gudas, kuris, kiek 
korespondentui žinoma, ir 
daugiausia pastangų įdėjo šio 
baliaus suorganizavimui.

Gimė
Bill ir Aldona (Tamošiūnai

tė) Alenskai susilaukė antros 
sveikos 
Motina 
gerai.

ir gražios dukrelės, 
ir naujagimė jaučiasi

Te-Brooklyno Liet. Liaudies 
atrui būtinai reikalinga bent 
viena kopija komedijos “Lap
kus.” (Būtų dar geriau gau
ti visą reikiamą jų skaičių.) 

malonėkiteJei kas turite, 
skubiai prisiųsti Evai Miza- 
rienei, 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond II ill 19, L. L, N. Y.

LT Valdyba

3 piuh Laisvę (Lihęyty) iKetv., Vasario (Feb.) 16, 1956

Worcester, Mass.
Vasario 7 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų, Dukterų ir Darbininkų 
klubo mėnesinis susirinkimas. 
Valdyba ir įvairios biznio ko
misijos davė raportus iš praė
jusio mėnesio veiklos. Iš ra
portų pasirodė, kad viskas da
roma kaip geriausiai galima 
draugijos labui.

Priverstina vakarienė bei 
banketas įvykęs sausio 28 d. 
visapusiškai pavyko. Ačiū 
darbininkams ir rengėjams už 
gerų pasidarbavimą, taip pat 
ačiū nariams ir mūsų goriems

{dmpatikams už taip skaitlin
gą atsilankymą į banketą.

Laike banketo kažkas ap
mainė “topkotį’’ draugo Lie
tuvninko, o vienas paliktas 
“overkotis,” bet daug mažes
nis už Lietuvninko. Malonė
kit atsimainyti.

Įsirašė du nauji nariai: An
na Bobel ir James Duncan. 
Linkių naujiems nariams gerų 
pasekmių draugijos darbuotė
je-

L. S. Draugija nutarė su
rengti didelį banketą balan
džio (April) 28 d. Tai bus 
šeštadienis. Banketo vieta— 
Olympia parkas. Nepamirš
kit!

Norintieji prigulėti prie L. 
S. Draugijos malonėkite atei
tį į sekantį susirinkimą ko
vo 6 d., 7:30 vai. vakare, 29 
Endicott St., Worcestery.

Rep.

Ar Tamsta jau gavai Lat» 
vei naują skaitytoją? Jei ne. 
tai pasirūpink gauti.

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

Kalbinkite savo kaimynus 
užsiprenumeruoti Laisvę.

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač 
tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra
dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.00 
VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ $5.00! Tuoj kiškite penkinę 
į voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo
dų atradimas.
SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaidai mane, nes aš pa
rodau tau gyvenimą baisesni, negu 
316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: 
rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada 
kaina $4.00. Iliustruota,
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: \tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darnių?, 
vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- Persiuntimo kaštus 
apmokame. Rašykite: 'Dr. ALG. MARGERIS, 8325 S. Halstcd 
St., Chicago 8, Ill.

skaitai mane, nes myli, o 
311 pusi., kaina $3.00.

pats gyvenimas parodytų.

tik tada vaikščiosi širdies 
mane skaitysi. 449 pusi..

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo
y

Duonos N

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstitucijų su svarbiaisiais 
pataisymais. Ątvaizdos 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.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kai po karo aplankė Lietuva. 
Čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

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.

Prošvaistės
Jono Kaskaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-' 
veniniu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c. 1

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

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Markeri*. įmyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatų, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiančius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mat 
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos)

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje

Susižiedavo
Nellie Grebliauskaitė susi

žiedavo su j a u n i k a i č i u iš . 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Juodviejų vestuvės įvyks ka
da nors ateinantį rudenį.

Mirė
Staiga ir visai netikėtai, va

sario 9 d., važiuodamas į dar
bą susirgo ir nuvežtas į ligo
ninę po poros valandų mirė 
Juozas Smetona, sulaukęs 53 
m. amžiaus. Paliko nuliūdimo I 
žmoną Marytę Smetonienę 
(Stankevičiūtę), sūnų Viktorą 
ir dukterį Anytą; taipgi du 
broliu ir vieną seserį Jungti-

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

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 75c.

Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apglobus, staigiai vidu
riais apsirgus nėsant galimybes greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Kaškiau 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

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

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

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill, N. ¥

rr
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iŠ Lietuvos
BRONIUS BUTKUS

Praėjusiųjų motų gruodžio 
28 d. po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Mažeikių rajono laik
raščio “Komunistinis rytojus” 
redaktorius Bronius Butkus.

Bronius Butkus gimė 1913 
m. Šiaulių apskrities Papilės 
miestelyje, darbininkų šeimo
je. Buržuazijos valdymo lai- 

jis patyrė sunkią tuome- 
beteisio darbininko da
liž dalyvavimą pogrin- 

Br. . Butkus
žvalgybos kelis

kais
tinio 
lią.
d i nėję veikloje
smetoninės
kartus buvo areštuotas ir ka
linamas. 1934 m. Br. Butkus 
įstojo į Komunistų partijos ei
les.

1940 metais, atkūrus Tary
bų valdžią Lietuvoje, Butkus 
dirbo atsakingą, darbą Plun
gėje. o prasidėjus Didžiajam 
Tėvynės karui 
Tarybų Sąjungą, 
jo i Raudonosios 
tuviškąjį junginį
kovėsi su fašistiniais 
kais.

evakuavosi į 
Vėliau įsto- 

Armijos lie- 
ir atkakliai 

grobi-

1944 metais Butkus^demo- 
bilizuojasi ir pasiunčiamas Į 
partinius kursus 
CK. Tais pačiais 
kus atvyksta Į 
Mažeikių apskriti

paskirtas Mažeikių 
o vėliau rajono 

šias

Harrison, N. J.
Šis tas po biskj

Harrison iečiai dar po kišku
tį kruta. Vas. 5 d. turėjome 
LLD 136 kuopos susirinkimą, 
į kurį narių atvyko nemažai. 
Apsvarstę svarbesnius reika
lus, priėjome prie naujų su
manymų. Buvo Įnešta sureng
ti dar vieną vakarėlį sekamą 
pavasarį. Tai galutinai- iš
spręsime kitame susirinkime.

Smagu, kad šiemet nariai 
duokles gerai moka; jau be
veik visi užsimokėjo.

Vasario 10 d. buvo nešal
ta. Nusprendžiau nueiti Į 
anapus upę ir pažiūrėti, kaip 
atrodo ligoniai.

• Draugą Meškeliūną radau 
jau beveik sveiką. Jis sakė: 
Na, ką tu manai apie Albino 
aprašymą?? Kaip jis gali ra
šyti tokia netiesa? Juk mu
du net tris kartus tarėmės ir 
aš sakiau, kad rengkito bile 
kada ir aš žadėjau tą dieną 
pas jus būti, bet susirgau, tai 
ir negalėjau. Aš jam sakiau : 
Ką gi daryti, drauguži, kad 
yra tokių, kurie su teisybe ne
siskaito. V

NewM>rto^<ž8K^2lnloi
Vaiky kelionė baigėsi 
Newarko kalėjime

New Jersey vieškelių poli
cija ant kelio apie; už 40 my
lių nuo Newarko pagavo 
porą jaunukų, važiuojančių 
Newarko vogta mašina. Sa
ko, kad jie tuo šauniuoju turn- 
paiku zujo iki 100 mylių per 
valandą.

Jaunukai, berniukas 16, o 
mergaitė 14 metų, 
esą jau meilužiais, 
gę iš Lawrence,
Newarko jie dasigavę auto
mobilistų pavežami. Bet čia 
pamatę gatvėje paliktą atda
rą auto, su tebeveikiančiu 
motoru ir pasigundo jau 
derni.škai keliauti.

pasisakė 
Jie pabė- 

Mass. Iki

mo

NEW YORK

Vaikai norėję važiuoti į 
tinęs valstijas. Ko jiems 
reikia ?

prie LKP 
metais But- 
išvad uotą ją 
ir 1946 m.

New Yorko unijos pradės 
darbą apsijungimui

AFL ir CIO unijų centrai 
New Yorko mieste jau pasky
rę komisijas iš penkių narių. 
Tos komisijos įgalintos tuo
jau pradėti pasitarimus, pa
ruošti sąlygas suliejimui abie
jų miestinių centrų į vieną.

Tuo veiksmu, kai jis bus 
sėkmingai- įvykdytas, į vieną 
centrą įsijungs apie milijonas 
organizuotų miesto darbinin
kų.

Abiejų, centrų vadovybės 
reiškia viltį, kad organizaci
nis vieningumas galės būti 
greit Įvykdytas. Sako, nariai 
to seniai laukė, pageidavo, už 
tai darbavosi.

Unijoms susijungus, milži
niška jėga pasiliuosuos' orga
nizavimui neorganizuotų ir 
pagerinimui padėties šapose. 
Darbininkai pasijus laisves
niais ir drąsesniais. Juk buvo 
vietų, kur po vieną koją bu
vo įkėlusios abi unijos, bet 
darbininkai, nežinodami, kuri 
laimės, bijojo žengti i bile vie
ną.

AFL savo derybininkais pa
skyrė Lacey, Quinn, Sullivan, 
Rosen ir Harckham.

CIO komisijoje yra Curran, 
McGrath, Jennings, Guinan ir 
lushewitz. Pavaduotoju pa
skirtas Murphy.

jis buvo 
apskrities, 
laikraščio redaktorium ir 
pareigas ėjo iki pat mirties.

Bronius Butkus aktyviai da
lyvavo visuomeniniame gyve
nime, kelįs kartus buvo iš
rinktas apskrities miesto ta
rybos deputatu, 
mėjo kaip gabus 
kas, kaip jautrus 
nis draugas.

Už nuopelnus
Didžiajame Tėvynės kare Br. 
Butkų apdovanojo Raudono
sios žvaigždės ir.Garbės 
klo ordinais bei dviem 
daliais. G.

Jis pasižy- 
laikraštinin- 
Ir principi-

dalyvaujant

žen-
me-

D.

Respublikos bibliotekos hūmai

Prieš keletą dienų Vilniaus 
geležinkelininkai gavo puikų 
32 butų gyvenamąjį namą 
Stalino prospekte, netoli nuo 
jaunimo stadiono. Netrukus 
naujame bendrabutyje apsi
gyvens LTSR Mokslų akade
mijos aspirantai. Pats dar
bų įkarštis šiuo mbtu Respu
blikinės bibliotekos rūmų sta
tyboje. šiuos puikius rūmus 
numatoma perduoti naudotis 
1957 metais. Dabar čia jau 
pradedamos mūryti ketvirtojo 
aukšto sienos. Statyboje dirba 
visa eilė gerų statybininkų, 
kurie nuolat viršija darbų už
duotis. Pažymėtina brigadi
ninkų L. šventickio, Z. Apion- 
kino vadovaujamos mūrininkų 
brigados.

Šis pastatas statomas pagal 
architekto V. Anikino projek
tą. Biblioteka bus viena iš 
didžiausių mūsų šalyje ne tik 
savo patalpomis, bet ir savo 
knygų fondu. Didelę pastato 
dalį užims skaitymo salės bei 
kabinetai, kurie vienu metu 
galės aptarnauti iki 700 skai
tytojų. Pagrindinė bendroji 
skaitymo salė užims apie 250 
kvadratinių metrų. Bus įreng
ta 270 vietų paskaitų salė, 
skaitykla jaunimui, periodi
nės literatūros skaitykla, pa
rodos salė, skaitykla aklie- 
siefms ir kitos. Taip pat bus 
įrengti specialūs marksizmo- 
leninizmo, istorijos-filologijos, 
gamtos ir kitų 
netai, kuriuose 
literatūra.

Kita pastato
knygoms saugoti, čia bus lai
koma iki 3 milijonų knygų. 
Knygų pristatymas iš saugy
klos į skaitymo sales bus me
chanizuotas ir automatizuo
tas. Su automatų pagalba 
bus palaikomas reikiamos 
drėgmės ir temperatūros oras.

S. Petkus

mokslų kabi- 
bus specialioji

dalis skirta

Norėdami būti sveikais, 
skaitykite Dr. Kaškiaučiaus 
knygas, pamokinimus apie 
sveikatą. 1

Po to draugas Meškeliūnas 
sako: einame aplankyti drau
gę Oną Ostapuk, kuri taipgi 
nesveikuoja, mažai gali vaikš
čioti, negali niekur nueiti ir 
nusiskundžia,’ kad jos niekas 
neaplanko.

Taigi draugai newarkieciai, 
malonėkite tuodu ligoniu1 ap
lankyti. Bus jiems ramiau. 
Kai jie galėjo tai gerai dar
bavosi. Abu ligoniai yra Lais
vės skaitytojai.

Senas Jonas

pie
teli 

Viskas labai papras
ta: argi jie negirdėjo, kad ten
svietas praleidžia ištisas žie
mas, ten linksminasi, išdykau
ja. Jie sako, jeigu, kitiems 
tas galima, tai dėl ko 
mums.

Albany]e lankėsi masinė 
mokytojų delegacija

ne

Daugelis siunčia laiškus 
pašalintai studentei Lucy

NAACP skelbia, kad tūks
tančiai žmonių iš New Yorko 
siunčia laiškus ir telegramas 
Alabamos studentei Lucy, ku
ri ten tapo išmesta' iš uni
versiteto, nes rasistai prieš ją 
kėlė riaušes.

Apie 800 mokytojų buvo 
suvykę i Albany pareikšti 
Valstijos seimeliui savo rei
kalavimus mokyklų reikalams 
pirm seimelio pradėjimo tuos 
klausimus svarstyti paskuti
niuose biudžetui nustatyti po
sėdžiuose.

Biudžeto reikalams viešasis 
posėdis buvo šaukiamas Alba
ny je vasario 15-ą.

ka dMokytojai reikalauja, 
valdžia paskirtų daugiau pini
gų pačių mokyklų statybai ir 
gerinimui, mokytojų algoms 
pakelti. Jie taipgi reikalauja 
pripažinti jų teisę kolektyviai 
derėtis, būti atstovaujamais 
per savo pasirinktą organiza
ciją/

Mokytojai sako, kad jie ti 
ri gauti mažiausia po $60 
metinio algos priedo.

Vėl skelbia atradę 
perkamas meilužes

Tikrovėje, čia jos niekada 
nebuvo išsibaigusios. Bet tai 
paprastos, kasdieninės, sąlygų 
nustumtos Į skurdą, apie jas 
lengva užmiršti. Spauda ne
nori apie jas rašyti. Slapto
sios policijos agentams never
ta apie jas sielotis. Juk nei 
iš jų pelnysi, nei pasigarsinsi.

Ot, kada dalykas einasi apie 
patarnaujančias tiems, kurie 
užmoka šimtinėmis, 
ta byla.

Kaip tik tokią 
atradę New Yorke, 
lerių už dieną i 
kambaryje.

Suimtoji esanti graži 
metų, mergina. Policijai 
kėši (ar pasigyrė) “bendr 
si 
žuolių “pirkėju’’ legaliai, su 
turtuoliu Tommy Manville, 
kuris jau apie dešimti jaunų 
moterų oficialiai vedė ir di- 
vorsavo.

MALE and FEMALE

Namų darbininkė- Vii ėja. Patyru-
si. Guolis violoje. Nauji namai, vi-
si įtaisymai. Nėra skalbimo. Dvi
mergaitės. Nuosavas kambarys, vo-
nia ir TV. Vėliausi paliudijimai.
Gera alga. FA. 7-3014.

(30-36)

“Pasaulio pilietis” Carry 
Davis grįžta New Yorkan

šiomis dienomis i New Yor- 
ką atplauks mažas prekybinis 
laivas iš Francūzijos. Laivas 
bus pilnas bananų, bet apart 
įgulos rasis vienas keleivis: 
Garry Davis.

tai jau

giriasi 
, po 20 
mokamame

vėl 
do-

20 
sa- 

a v ti
su paskilbusiu jaunų gra- 

pirkėju

Mergina ir ta moteris, kuri 
ją samdė, abi areštuotos.

LDS banketas
Visiems LDS 13 kuopos na

riams ir kitiems LDS nariams 
primename, kad LDS 13 kuo
pos banketas jau čia pat — 
įvyks šeštadienį, vasario 18 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Tai bus metinis banketas, 
prie kurio kuopos valdyba ir 
kiti darbuotojai smarkiai ruo
šiasi, kad jis geriausiai pa
vyktų. O jis gerai pavyks 
tiktai tada, kai LDS nariai 
ir kiti svečiai skaitlingai at
silankys.

Dar sykį primenu: visi ir 
visos dalyvaukite LDS 13 kp. 
bankete, "šeštadienį, vasario 
18. Visi žinokite, kad pra
sidės lygiai 7 vai. vakare.

Kuopos narys

Trys užsimaskavę plėšikai 
atėmė $715 rendų pinigų nuo 
namo savininkės, atėjusios 
pinigus paimti nuo prižiūrė
tojų to namo, 346 2nd Street, 
Brooklyne.

yra 
goti 
būtų 
vas.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
griežtai valdžios įparei- 
stengtis, kad laimėjimas
jų pusėje” (Naujienos, 

9 d.).
O kadangi, suprantama, ame

rikiečiai sportininkai tokio 
griežto mūsų valdžios įparei
gojimo neturėjo, jie viską 
prakišo!

Tiktai ir tiktai Grigaičio ra- 
zumas tegali iškepti tokią ne
sąmonę.

Man norisi labai nuošir
džiai pasveikinti kunigų Drau
go bendradarbį Al. Gimantą. 
Jis griežtai pasmerkia baltuo
sius šovinistus Amerikos lie
tuviuose. Bara tėvus, kurie 
vaikus negrais baugina. Jis 
smerkia spaudą, kuri pažymi, 
kada negras papildo krimi- 
nalystę, bet nepasako, kad 
toks kriminalistas yra balta
is. Jis bara tuos, kurie kiek
vieną negrą įsivaizduoja ban
ditu, 
grūs 
kais.
nių nepravardžiuojame “bal
iukais.”

Gimanto pastabos geros, 
sveikos.

Negražu, jis teigia, ne
pravardžiuoti “juodu1- 
Juk mes baltųjų, žmo-

NAACP sako, kad daug 
kas, nežinodami Lucy adreso, 
laiškus siunčia New Yorko ar
ba Birmingham© (Alabamos) 
NAACP skyriams, iš kur laiš
kai išsiunčiami jai.

Queens apskrityje 
skyriai atspausdino 
kortelę Lucy’ei su

keli ALP 
menišką 

antgalviu 
[“You Are Not Alone,” Tas 
I atvirukas jai išsiųstas nuo pa- 
I vienių tūkstančiuose egzemp
liorių.

Paroda ACA galerijoje

Su sekančiu pirmadieniu 
ACA ’meno galerijoje (63 E. 
57th St.) atsidaro paroda, ku
ri surengta Negrų istorijos 
savaitės garbei. Parodoje da
lyvauja eilė pažangių daili
ninku. . t

Vaikai minės Negrų 
istorijos savaitę

Negrai ir baltieji vaikai ir 
jaunukai susirinks šio šešta
dienio popietį į Jefferson mo
kyklos patalpas New Yorke 
minėti Negrų istorijos savaitę.

Mažiesiems suprantamoje 
kalboje ir braižiniais ant len
tos ekspertai mokytojai 
dys svarbiausius negrų 
rijos bruožus. Pateiks 
maciją apie visų rasinį 
nių vienavertingumo
principus. Girdės dainų 
zikos. Taipgi turės

Ruoškitės apšvietos 
popiečiui

šiuomi pranešame, kad ko
vo 11 d., sekmadienį, Įvyks 
Įdomus apšvietos popietis. 
Tai bus Kultūriniame Centre. 
Bus duota paskaita apie pa
saulio apskritumą ir judesius. 
Ruoškitės dalyvauti. Įžanga 
nemokama.

Rengia LLD richmondhilliš- 
kė kuopa. Rengėjai

me
mo-

d.

Aido rengiamą banketą, 
visuomet atsilankiusius 
tik pavaišina gerais vai-, 

palinksmina gražiomis

New Yorke nežinomas 
toristas užmušė 59 metų 
teri ties gatvių sankryža.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo (March) 4-tą
įvyks Aido Choro metinis banketas. 
Lietuvių salėje, 29 Endicott. Street. 
Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me visus dairios mylėtojus atsilan
kyti į šį 
Aidiečiai 
svečius ne 
giais, bet 
dain’cmis.

Šio banketo programoje dalyvau
ja Aido Choras ir duetas — Ona 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, 
vadovybėje mokytojo Jono Dirvelio. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumoky- 
tų.

Kviečiame visus būti su mumis 
kovo 4-tą. Aido Choras

(29-32)

paro- 
isto- 

infor- 
ž mo-

id ėjas, 
mu- 

vaišių.

Pobūvėlis Įvyks vasario 18, 
nuo 3 iki 4 :30 po pietų. Įžan
ga 15 centų ir kenuikas maisto 
dovanoti persekiojamiems pie
tinėse valstijose. Mokykla 
randasi prie kampo 6-os Avė. 
ir 16th St., New Yorke.

Galite patapti Laisvės prie- 
teliumi mokėdamas po $5 į 
mėnesį, iki sumokėsi $50 į 
metus.

1

C-

New Yorke ir artimoje sri
tyje gale praėjusios savaitės 
auto nelaimėse užsimušė trys 
jaunuoliai. Keli kiti pavojin
gai susižeidė.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo labai svarbus 

susirinkimas įvyks vasario 16, 
8 vai., Liberty Auditorijoje. 
Galutinas pasiruošimas kovo 
4-os iškilmei. Visos narės 
prašomos atvykti. Valdyba.
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis
/

MATTHEW A
BUYUS

(BUYATJ8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•w**ac*

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

LD.S. BANKETAS
, Įvyks šeštadienį

Vasario (Feb.) 18 d.
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga $2.50
Rengia LDS 18-ta kuopa ir kviečia visus ir 

visas dalyvauti. 
* t

Lairri (Liberty) 'Ketv., ’ Vasaii^^Fėb.)^ 16, 1956

Pasaulis jau pradeda pa
miršti apie Garry Davis, bet 
apie' astuoni devyni metai at
gal jis buvo plačiai pagarsė
jęs. Davis, mūsų šalies avia
cijos eks - leitenantas, tada, 
įkūrė judėjimą “už bet ko
kios pilietybės panaikinimą.” 
Jis pats atsisakė Amerikos 
pilietybės, pasiskelbė “Pašau- •» 
lio piliečiu” ir kvietė kitus jį ' 
pasekti.

Šioje šalyje jis turėjo ma- 
ai pasekėjų, bet Paryžiuje, 

apsigyveno, jis vieną 
masini mitingą su- 
net 20,000 - žmonių.

Teatras, kuriame publika 
sėdi iš visų scenos pusių

4th Street teatras (4 th St. 
ir’7th Ave.) yra vienas keis- 
iiausių : • jame scena randasi 

salės viduryje, o stebėtojai sė
di iš visų pusių.
Į sceną ateina per publiką.

Tai tas teatras, kur dabar 
vaidinamas Čechovo veikalas 
“Vania.” Nors teatras tokio 
keisto sudėjimo ir nedidelis, 
bet kritikai rado, kad jis pui
kiai tinka to veikalo perstaty
mui.

kur jis 
kartą Į 
traukė 
Daviso pasekėjai rašė peticL,^
jas Jungtinėms Tautoms, de
monstratyviai pereidavo rube- 
žius be pasų ir vizų (ir patek
davo kalėjiman). kad popu
liarinti savo siekius, ir tt.

1950-ais metais Davisui nu
sibodo vargti Europoje ir va
dovauti tam judėjimui, ir Jis^.

Vaidintojai grįžo Amerikon, bet jau kaip' 
imigrantas, nes buvo praradęs 
Amerikos pilietybę. Praeitą 
sausio mėnesį jis nusprendė 
grįžti Francūzijon. Neturėda
mas pinigų, jis vasario 3 pa
sislėpė 
te” ir

Taipgi, nors tai ne Broad
way teatras, o pašalinis, vy
riausioje rolėje vaidina gar
sus filmų ir scenos artistas 
Branchot Tone.

Bilietai tam veikalui pa
matyti dar gali būti gaunami.

Atlantic Beach tiltu pernai 
pervažiavo 4,660,773 vežimai. 
Tilto statybai buvo užtrauk
ta paskola išleidimu apie $6,- 
300,000 sumai bonų, kuriuos 
žadėjo atmokėti iki 1975 me
tų. Dabar skelbia,, jog biz
nis taip gerai eina, kad tiki
si atmokėti skolą daug anks
čiau.

t

francūzų laive “Liber- 
nu p lau kė i Le
Francūzijos’

Davis senas

Havre.
policijai A 
pažįsta- 
neleido

Bet 
kuriai 
mas, šiuo kartu jam 
vykti Paryžiun. Jis buvo pa
talpintas ant bananinio laivo 
ir štai jis vėl grįžta pas mus...

M.

Mažėja, bet atrodo daug

Nežiūrint, kad New Yorko 
miesto policijos komisijonie- 
rius sako, jog trafiko prasi
kaltimai mažėja, tačiau vis 
dar tebėra labai daug. Vie/ 
tik gale praėjusios savaitės u; 
simušė 5, susižeidė 400, ne
laimių įvyko 936, Areštavo 
49 girtus. Išdalino 10,448 
pašaukimus Į teismą.

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

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

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

f

— * A. — • * A. -A.-A. A.

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOJ ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboj-e žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

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

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

L




