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Teismas nusprendė, Alabamos Venezuelos policija užmušė 
universitetas turi priimti Ine y kelius jaunuolius mokinius

KRISLAI
Chicagoje
Popieriaus stoka
Mildos salėse
Nelabosios ligos?

Rašo R. Mizara

Chicagą pasiekiau vakare, 
įėjęs į Vilnies įstaigą, radau 
Vilnies direktorių taryba po- 
sedžiaujant.

u Vilniečiai tikrai gaspadoriš- 
. kai aptaria savo laikraščio 

reikalus. Gerai jie pasiruošė 
savo didžiulei pramogai sek
madieniui (vas. 26 d.), jau 
ruošiasi neužilgo įvyksiančiam 
savo bazarui ir rūpinasi busi
muoju pavasariniu pikniku.

Beje, Vilnies bazarui turėtu
4 pasiusti dovanu ir rytiniu vals

tijų pažangioji lietuviu visuo
menė.

Paremkime vilniečius kuo 
tik begalime, nes jie dažnai ir 
gausiai paremia Laisvę.

| Buvo sušauktas aktyvesniu, 
. vadovaujančiu chicagiečiu pa

sitarimas, kuriame lietėme vi
są eilę svarbią mūsą judėji
mui problemų.

Be kitko Buvo paliestas ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos knygų leidimo reikalas.

Visų mintys ir žodžiai kri
to ant vieno taško: Leonas 
Prūseika turėtų pasiliuosuoti 
kai kuriam laikui iš redakci
jos ir parašyti atsiminimus, 
liečiančius savo gyvenimą Lie
tuvoje, tremtyje, ir buvimą 

r Suvalkų kalėjime kartu su V.
* Kapsuku; be to, apie V. Kap

suko gyvenimą ir veiklą Ame- 
i ikoje.

šiemet sukaks lygia; 40 me
tų, kai į Ameriką atvyko V. 
Kapsukas — tai būtinai reikė- 

, tų atžymėti. O sekamais* me
tais sukaks 70 metų L. Prū- 
seikai—įvykis, svarbus ne tik 
jam pačiam, o ir mums vi
siems.

Vilnies redakcijos persona- 
las sutiko L. Prūseika mėne
siui kitam atleisti iš redak
cinio darbo, o jis pažadėjo 
visų pageidavimą išpildyti.

Pauliukas, Vilnies admi
nistratorius, skundžiasi, kad 
sunku* gauti laikraščiui popie
riaus. Dabar Vilnis eina tik 
keturiu puslapiu. Vagonas 
popieriaus, kuris yra užsaky
tas, teateis tik balandžio mė
nesį.

—Gal kaip nors bus gali- 
k ma gauti kiek tiek popieriaus 

šešiems laikraščio puslapiams 
ir anksčiau, bet užtikrinti ne
galiu,—sakė administratorius.

Vilnies parengimas, kuria
me pastatytas spektaklis 
“Prašvilpta laimė,“ buvo įspū
dingas ir didelis. Komedijos 
vaidintojai savo pareigas at
liko geimai, o publika turėjo 
skanaus juoko.

Pirmą kartą man teko būti 
Mildos pastate, kai jis perėjo 
į visuomeniškas rankas.

(Tijsa 4—tame puslap.)

Ji sako, kad grįš mokyklon, nors 
rasistai grasina jos gyvasčiai

Birmingham, Ala. — Fe
deralinis teisėjas Hobart 
H. Grooms išnešė nuos
prendį, kad Alabamos uni
versitetas turi atgal pri
imti negrę studentę Authe- 
rine Lucy. Ji šių metų pra
džioje buvo priimta univer
sitetan, bet kuomet rasisti
niai elementai surengė 
riaušingas demonstracijas 
prieš jų ir grasino ją nu
žudyti, universitetas jų pa
šalino, “neva jos pačios 
saugumui.”

Federalinis teisėjas nu
tarė, kad dar prieš ateinan
tį pirmadienį universitetas 
turi leisti jai grįžti į kla
ses.

NAACP advokatas Mar
shall, kuris padėjo jai- teis
me laimėti bylą, pareiškė, 
kad ji tikriausiai sugrįš 
mokyklon. Pati Autherine 
buvo klausta, ką ji planuo
ja dabar daryti. Jos atsa
kymas:

“Aš grįšiu mokyklon. Ir 
kodėl ne? Aš semestro pra
džioje buvau priimta, už
mokėjau už tų terminų, ir 
turiu teisę studijuoti.”

Tailando policija suėmė 
pažangų parlamento narį
Bangkokas. — Tailando 

policija suėmė, parlamento 
narį Jotinuchit. Jis buvo 
apkaltintas, kad drauge su 
11 kitų asmenų jis padarė 
kelionę į Liaudies Kiniją. 
Policijos viršininkas Sriya- 
nond paskelbė, kad parla
mento narys Jotinuchit yra 
“aktyvus komunistas, ku
ris savimi perstato pavojų 
Tailando saugumui.”

Policija nesako, kaip ji 
apsilenkė su nuostatu, kad 
parlamento nariai turi ne
liečiamybę. '

Santiago. — Čilės prezi
dentas Carlos Ibanez pas- 

1 kelbė, kad iš valdžios apa
rato bus išmesti visi pro- 
darbininkiški elementai. Jis 
sakė, kad jis “iššluos- ko-» 
munistus.”

Ibanez vienu metu buvo

Ji buvo klausta, ar nebi
jo rasistinių riaušininkų, 
kurie dabar grasina ją už
mušti. Autherine Lucy at
sakė : -

Policija turi prievolę gin
ti taikingus piliečius, su
valdyti ir nubausti tuos, 
kurie laužo įstatymus. Ra
sistiniai elementai iš Baltų
jų piliečių tarybų, kurie 
grasina man, yra įstatymų 
laužytojai. Aš reikalauju, 
kad Alabamos valstija, kur 
aš esu gimusi ir augusi, ma
ne apgintų.”

NAACP advokatas Mar
shall sakė, kad “Autherine 
tikrai turi daug drąsos.” 
Jis sakė, kad NAACP da
rys viską, kad jai 
jeigu rasistai dar darys 
jai kliūčių.

Alabamos Baltųjų pilie
čių taryba, rasistinė orga
nizacija, sako, kad dabar 
dalykas nepriklauso nuo 
studentų, o “nuo visos bal
tosios Alabamos.” Esą, 
žmones iš visu Alabamos 
dalių suvyks, kad neleisti 
pirmai negrei studentei su
grįžti į universitetą.

Caracas. — 
valdžia per keletą savaičių 
užgniaužė žinias apie sker
dynes, kurias fašistinė po
licija surengė prieš viduri
nių mokyklų mokinius. Bet 
tos žinios dabar pradeda 
tapti žinomomis ir užsieny
je.

Vasario 15 d. Fermin To
ro gimnazijos mokiniai su
rengė taikinga demonstra
cija. Jie ėjo link švietimo, 
reikalų ministerijos, kad 
reikalauti laisvės mokyklo
se.

Kardus, mosikuojanti 
miesto policininkai puolė 
mokinius, sužeidė apie 100 
ir užmušė kelis4— kiek, ne
žinoma tikrai. Tik žinoma, 
kad viena 17 metų mergai-

visos 
buvo 
išėjo

Venezuelos i tė buvo vietoje, nudurta 
kardu. Valdžia paskui už
draudė skelbti laikraščiuo
se apie laidotuves. 

Per kelias dienas 
miesto gimnazijos 
tuščios, nes mokiniai
į protesto streiką. Univer
siteto studentai irgi prisi
dėjo prie protesto. Jie kaip 
gedulo ženklą universitete 
iškabino juodas juostas, o 
ant universiteto vėliavos 
stiebo iškėlė nužudytos 
mergaitės kraujuotą suk
nelę.

Sakoma, kad miesto po- 
lici.ia taip įžūliai puolė mo
kinius, jog armijos kariai 
šaudė į orą, bandydami su
laikyti policininkus.

i Francūzijos armijos viršininkas 
padėti, į pasitraukė, nepritaria Molletui

Vorošilovas priėmė Auriolą, 
Francūzijos eks-prezidentą
Maskva. — Tarybų Są

jungos prezidentas Klemen- 
ti Vorošilovas Kremliaus 
rūmuose priėmė Vincentą 
Auriolą, Francūzijos eks- 
prezidentą. Jie turėjo ilgo
ką pasikalbėjimą.

K. Vorošilovas pakvietė 
Auriolą apsilankyti Tarybų 
Sąjungoje, kai tas dar tebe
buvo Francūzijos prezi
dentu. Kuomet kitas užėmė 
tą postą, Vorošilovas jį in
formavo, kad jis visvien 
laukia jo vizito.

Auriolas. yra socialistas.

Paryžius. — Francūzi
jos armijos generalinio 
štabo viršininkas gen. Au
gustin Guillaume pasitrau
kė iš savo posto. Jis pas
kelbė. kad jis nesutinka su 
premjero Molleto taktika 
Šiaurės Afrikoje, ypatingai 
Alžyre. Nauju generalinio 
štabo viršininku tapo pa
skirtas gen. Paul Ely, kuris, 
vienu metu vadovavo fran- 
cūzu karinėms jėgoms 
Vietname.

Tuo tarpu paskelbta, kad 
premjeras Mollet planuoja 
paskelbti Alžyre apgulos 
stovi, o gal ir pilną karinį 
stovį. Pranešimai iš Alžyro

sako, kad iniciatyva ten 
randasi nacionalistinių par
tizanų rankose, kad jie pul
dinėja francūzų jėgas prie 
kiekvienos galimybės, o 
francūzai tik larks nuo lai
ko kontraatakuoja.

Vienas dalykas, kuris 
vargina franeūkus, tai ne
pasitikėjimas alžyriečiais, 
kurie kovoja jų pačių eilė
se. Iš 400.000 karių, kuriuos 
jie turi Šiaurės Afrikoje, 
apie 100.000 yra marokie
čiai ir alžyriečiai. Bet vis 
dažniau tie vietiniai kariai 
dezertuoja arba atsuka 
ginklus prieš savo francū- 
ziškus karinininkus.

Laisvieji demokratai stoja už 
tiesiogines derybas su T. S. R. S.

tarpininkauti to-

Prezidentas aiškino, 
kodėl kandidatuotu

Yra pakankamai sveikas tarnybai, 
nors turėtų savo darbą apriboti

Washingtonas. — Trečia
dienio vakare prezidentas 
Eisenhoweris per radijų ir 
televizija išaiškino Ameri
kos žmonėms, kodėl jis vėl 
kandidatuotų į prezidentus, 
jeigu republikonai jį no
minuotų kitapi terminui.

Eisenhoweris sakė, kad 
jis jaučiasi pakankamai 
sveikas po širdies atakos, 
kad galėtų tarnauti kaip 
prezidentas kita terminą. 
Bet jis išaiškino, kad dak
tarai jam yra įsakę dau
giau ilsėtis ir nepersidirbti. 
Pasėkoje to jis turėtų atsi
sakyti visos eilės ceremo- 
nialiu ir kitokiu mažiau 
svarbių pareigų, kurias 
prezidentas paprastai at
lieka. Jis lyg sako:

“Jeigu esu tinkamas, 
koks dabar esu, galite mane 
nominuoti ir išrinkti.”

Sakoma, kad bent 50 mi
lijonų amerikiečių klausėsi 
prezidento kalbos. Jis jų 
pasakė iš savo raštinės Bal
ta iame name.

Prezidento kalbos atgar
siai šioje šalyje yra viso
kiausio pobūdžio. Republi- 
konų partijos nacionalinio

komiteto pirmininkas Leo
nard Hall sako, kad jo par
tija entuziastiška. Nors 
Eisenhoweris sakė, kad jis 
nesugebės vesti smarkios 
priešrinkiminės kampani
jos, Hali tiki, kad preziden
tas gali būti išrinktas ir be 
kampanijos.

Demokratų nacionalis 
pirmininkas Butleris, iš ki
tos pusės, sako, kad Ameri
kos žjnonės niekad neiš
rinks savo prezidentu 65 
metų amžiaus žmogaus, ku
ris turėjo širdies ataką. 
Jis nurodė, kad Eisenhow
eris yra seniausio amžiaus 
prezidentas, kuris bet ka
da siekė antro termino.

Stevensonas, kuris skai
tomas vyriausiu demokra
tų kandidatu, išreiškė pa
sitenkinimą, kad preziden
tas jaučiasi gerai, bet sakė, 
kad kampanija turės būti 
stipri, atvira ir be ypatin
gų kenceši jų. Knowlandas, 
kuris pats turėjo ambicijų 
kandidatuoti į prezidentus, 
sakė, kad jis “didžiai 
džiaugsmingas, kad Ike 
kandidatuoja.”

Kai kurie laikraščiai 
reiškia abejonę, ar Eisen
howeris tik nesidavė re- 
publikonų politikierių įkal
binėjamas prie žingsnio, ku
ris gali trumpinti jo gyvas
tį.

Atsiliepimai užsienyje
Užsienio 

komentuoja 
pareiškimą, 
mes” sako,

Egiptas šaltai atsineša į 
Britanijos ministro vizitą
Londonas. — Britanijos 

užsienio reikalų ministras 
Selwyn Lloyd išvyksta A- 
zijon. Jis paskelbė, kad pa
kelyje sustos ir Kaire, E- 
gipte. Bet Egiptas atvirai 
rodo didelį šaltuma tam vi
zitui. Kairo radijas apie pa
tį vizitų nieko nesako, bet 
pradėjo aštriau kalbėti 
prieš visokius “buvusių im
perialistinių valdovų at
stovus, kurie švaistosi po 
pasauli.”

Lloyd taipgi apsilankys 
Pakistane.

spauda plačiai 
Eisenhowerio 
Londono “Ti- 

kad daug kas 
priklauso dabar nuo to, kas
bus vice-prezidentiniu kan
didatu, nes Eisenhoweris, 
kad ir išrinktas, pilnu pre
zidentu nebus. Tarybų Są
jungos. laikraščiai ir radi
jas paskelbė žinių be ko
mentarų. Francūzijos spau
da sako, kad Eisenhoweris 
be abejo bus nominuotas, 
bet tas dar nereiškia, kad 

‘ bus išrinktas.
Daug spekuliuojama . a- 

pie Nixono rolę. Londono 
; “Times” sako, kad Ameri- 
■ kai reikėtų geresnio vice
prezidento, nes jeigu atsi
tiktų, kad jis turėtų per
imti prezidento pareigas, 
“Vakarų pasaulis negalėtų 
būti patenkintas tokiu va- 

i du.”
Prezidentas

Bonna. — Laisvųjų de- {sutiktų 
mokratų partijos lyderis kioms deryboms, bet pabrė- 
Dehleris sakė, kad Vakarų 
Vokietija turėtų vesti tie
siogines derybas su Tary
bų Sąjungą dėl Vokietijos 
vienybės. Dehlerio vado
vaujama partija iki šiol bu
vo Adenauerio koalicijos 
dalis, bet dabar pradeda 
laipsniškai nuo tos koalici
jos atsimesti.

ti-1' Sovietai sako, kad jie

žia, kad tokios derybos, fak- 
tinai turėtu būti vedamos 
ne su ja, bet su Rytų Vo
kietijos valdžia.

Vakarų Vokietija, betgi, 
nepripažįsta Demokratinės 
(Rytų) Vokietijos Respub
likos. Dehleris nesakė, ar 
jis mano, kad reikėtų derė-, 
tis ir su Rytų Vokietijos 
valdžia.

PaskutiniaiBudapeštas. — Vengrijos 
valdžia paleido iš kalėjimo 
6 katalikiškus klerikalus, 
.kurie buvo nuteisti už anti 
valstybinę veiklą. Paleistų
jų tarpe randasi prof. Jus- 

kuris buvokomunistų remiamas ir jis', įfn p;iranyai,
žadėjo laikytis liaudiško 
fronto programos.

Nicosia. — Kipro nacio
nalistai pareiškė Britani
jos kolonialių reikalų mi
nistrui Lennox-Boyd, kad 
apie niekų negalima susi
tarti, kol britai laiko kalė
jimuose šimtus nacionalis
tų ir kitokių politinių kali
nių.

Lennox-Boyd vakar su
grįžo Britanijon. Jis prane- 
šiųs premjerui Edenui, kad 
jo misija Kipre buvo nepa
sisekusi.

nuteistas kartus su kardi
nolu Mindszenty. Jis tada 
buvo nuteistas 15-ai meto 
kalėjime.

Praga. — Čekoslovakijos 
valdžia pareiškė, kad jai 
nereikalinga ekonominė pa
galba iš Amerikos, kokių 
Eisenhoweris siūlė nuo šal
čių nukentėjusioms šalims.

Maskva.—Čia jau atvyko 
penkių Amerikos daktarų 
delegacija.

San Francisco. — Kefau- 
verio šalininkai sako, kad 
Šiaurinėje Kalifornijos da- 
Jyje daugelis unijų vadų 
atsimeta nuo. Stevensono ir 
pradeda remti Kefauverį.

Suėmė karininkus, kurie nenori 
malšinti Brazilijos sukilėlius

Rio de Janeiro. .— Brazi
lijos policija suėmė 200 a- 
viacijos karininkų, kurie 
sudaro apie 13 proc. visų 
aviacijos lakūnų. Jie suim
ti už tai, kad atsisakė 
skristi malšinti majoro Ve- 
loso vadovaujama sukilimų 
džiunglių srityje.

Tie karininkai pareiškė, 
kad jie nepritaria sukilė
liams, bet taipgi atsisako 
dalyvauti “tarpusaviame 
brolių kare,” tai yra, lieti 
kitų braziliečių kraujų.

Prezidentas
kas pareiškė, kad 
kūnai tokiu būdu 
solidarizuojasi su

liais, nors patys sukilime 
nedalyvauia. Suimtųjų tar
pe randasi keli majorai ir 
pulkininkai, bet dauguma 
yra kapitonai ir leitenan
tai.

Kubitsche- 
tie la- 
f ak tinai 

sukilė-

Atėnai. — Karalius pri
saikdino naująjį premjero 
Karamanlio kabinetų. Ka
ramanlis buvo premjeru ir 
prieš rinkimus, po rinkimų 
dėl visko atsistatydino, bet 
tuojau buvo įgalintas suda
ryti naujų valdžią. ,

Į kabinetų pirmu kartu 
Graikijos istorijoje įeina 
moteris. Ji yra Lina Tsal- 
daris. • \ x

pranešimai
Birmingham, Ala. — A- 

labamos šiaurinės dalies 
rasistinė Baltųjų piliečių 
taryba šaukia masinį mitin
gą Birminghame, kad pro
testuoti prieš teismo nuta
rimą Lucy reikale.

Roma. — Popiežius šian-1 Prezidentas Eisenhowe- 
dien, penktadienį, mini sa-1 ris savo kalboje trečiadie- 
vo 80-ą gimtadienį, bet ket- i nio vakare Nixono visai ne- 
virtadieni jis susirgo ir to-| minėjo. Spaudos konferen- 
dėl nedalyvaus ceremonijo- j cijoje tos pačios dienos ry-
se.

Washingtonas. — Italijos 
prezidentas Giovanni Gron- 
chi pasakė kalbą Amerikos 
Kongrese. Jis ragino kreip
ti daugiau dėmesio į taikos 
reikalus, mažiau į ginkla
vimo.

Manila. — Mirė buvęs Fi
lipinų prezidentas Quirino.

tą jis io neindorsavo, nesa
kė, kad norėtų jį turėti sa
vo vice-prezidentu, nors/t 
šiaip Nixona gyrė. DaUg,'^ 
kas mano, kad tas reiškia, 
jog republikonai nominuos 
kitą į vice-prezidentus.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, kiek švelniau.
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ĮVAIRUMAI

JOHN PAUL JONES
(Istoriniai bruožai iš jo gyvenimo)

Šis Rsmuo, kuriam buvo 
lemta tapti žymiausiu Ame- 
rios laivyno istorijoje, yra 
gimęs ir' augęs. Kirkand- 
bright, Scotland. Vardas 
jam duotas John Paul. Sū
nus sodininko, vienas iš 
septynių šeimos narių, gi
męs 1747 m. liepos 6 d.

Jo mokslas ir gyvenimas I 
tėvų globoje baigiasi jam ! 
sulaukus 12 m. Iš pat kū
dikystės vystosi noras tapti 
jūreiviu. Pirmoji jo kelionė 
laivu “Friendship” 1760 m. 
perkėlė jį pirmą kartą per 
didįjį Atlantiko vandeny
ną. O antrą kartą aplankė 
savo brolį William, kuris 
jau buvo laikinai apsigyve
nęs Fredicsburg, Virginia. 
Ten jis skaito daug knygų, 
surištų su tų laikų laivy- gresas paskiria laivą “Ran 
ninkyste. Sekantis laivas ger 
“King George of Whiteha- tenka plaukti mėnesį laiko 
ven” 1 
benimo 
vergų karavanas 
Friends” 1766 m. supažindi- 

|no jį pilnai su nežmoniško
mis aplinkybėmis, kuriose 
teko tiems nelaimingiems 
keleiviams gyventi. Buvo 
perdaug jaunam John Paul 
pergyventi.

Pasiekęs West Indies, pa
sitraukia nuo savo darbo, 

I įsijungia į teatrinę grupę, 
.... j plačiai važinėja po salas,. 

Jeigu Itali jos prezidento misija čia nepavyks, jei jis i ^et neilgam. 1768 m. grįžta 
atgal j savąją . gimtinę po 
vardų “John Kirkand- 
bright.” Grįžtant sunki ke
lionė sukėlė ligų pasėkas, 
kuriose mirė laivo kapito
nas ir jo pavaduotojas. 
Nors būdamas 21 metų jau
nuolis, John Paul pasiima 
atsakomybę savo rankose, 

'laimingai su likusia įgula 
i pasiekia Scotland krantus. 
Nuo tada laivo savininkas
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Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
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ITALIJOS PREZIDENT. SVEČIUOJASI
AMERIKOJE ŠIUO TARPU svečiuojasi Italijos prezi- 

dent. Giovanni Gronchi su žmona, taipgi Italijos užsienio 
reikalu ministras Gaetano Martino, t

'Pasitikęs svečius Baltajame Name, prezidentas Eisen- 
howeris tarp kitko priminė, kad signoro Gronchi vizitas 
rejškia, jog tai pirmą kartą istorijoje Italijos preziden-

Taip, iš tikrųjų, pirmas'Italijos prezidentas svečiuoja
si mūsų šalyje. O tai yra dėl to, kad Italija tik antrą pre
zidentą teturi. Per ilgus laikus Italija buvo monarchija— 
respublika ji patapo tik po Antrojo pasaulinio karo.

Svečias, be abejojimo, Amerikoje visur bus gražiai 
priimtas. Tenka nepamiršti, kad mūsų šalyje gyvena 
tarp 5—6 milijonų itališkos kilmės žmonių. Jie čia daro 
nemažą’ įtaką mūsų gyvenime. Pastaruoju metu italai 
amerikiečiai vis labiau pradeda veržtis “į viršūnes,” da
lyvauja politiniame gyvenime, stoja į biznius, turi galin
gą spaudą.

Kokia gi prezidento Gronchi pas mus misija? Neten
ka nei sakyti, kad jis norės daugiau iš Amerikos paspir
ties gauti, ekonominės paspirties.

Italija dar vis biedna šalis. Tiesa, šiaurės Italijoje pra
monė neblogai veikia, bet Italijai stokuoja žaliavų. O kad 
jų gauti, reikia pinigų. Žemės ūkis atsilikęs. Milijonai 
valstiečių tiesiog skursta. Reikėtų šalį labiau supramo
ninti, bet nėra iš ko.

negaus užtenkamai iš Čia ekonominės paspirties, tai ką 
tuomet daiys Italija?

Mums rodosi, ji tutfmet kreipsis i socialistinį pasaulį, 
Į Tarybų Sąjungą, kad pastaroji jai padėtų.

Jei taip bus, tuomet, nori kas ar nenori, Italija pa
laipsniui išsitrauks iŠ NATO ir glausis arčiau socialisti
nio pasaulio.

Reikia atminti ii' tai, kad Italijoje veikia tvirta komu
nistų partija; kairieji socialistai, kurie palaiko nemažą 
savo organizaciją, svarbiausiais klausimais su komunis
tais bendradarbiauja.
v Na, o po XX-ojo Tarybų Sąjungos Komunistų parti
jos suvažiavimo, tenka manyti, tarp socialistu 4r komu
nistų bendras darbas dar labiau sutvirtės. Visa tai tu
rės didžiulės reikšmės Italijos ateičiai.

LEIPCIGO KERMOŠIUS
KIEKVIENAIS METAIS (taikos metu) apie šį laiką 

Vokietijos mieste Leipcige (jis yra Rytų Vokietijoje) 
įvyksta tarptautinis kermošius, mugė, turgus ar kaip 
jį be vadinsime.

Šiemet jis prasidėjo prieš keletą dienų ir apie ji daug 
rašo mūsų šalies spauda, taipgi komentatoriai kalba per

Šiemet Leipcigo kermošiuje nepaprastai •ryškiai pasi
rodė socialistinės šalys, ypatingai Tarybų Sąjunga. 
Korespondentai negali atsistebėti socialistinių šalių 
produktų gausumu ir jų tobulumu. Tarybų Sąjunga čia 
turi, išstačius! daugybę visokių mašinų, — labai sudėtin
gų, didelių ir mažesnių.

Antra yra Čekoslovakija. Bet dėl pastarosios niekas 
per daug nesistebi, kadangi ji jau nuo senų laikų žino
ma kaip pramonės šalis, aukštos technikos šalis.

Bet Tarybų Sąjunga, kurią kapitalistinis pasaulis vis 
tebeskaitė atsilikusia, kuriai jos priešai pranašavo su
nykimą ii- mirtį, šiandien kur kas aukščiau stovi už kitas 
•Europos šalis savo technika, savo mokslu. Ir tai čia ji 
aiškiausiai visiems parodo.

Leipcigo kermošiuje dalyvauja ir Kinijos Liaudies 
Respublika — ir ji čia turi išstačius! savo naujų ir sudė
tingų mašinų, gamintų tik neseniai. Vadinasi, ir socia
listinė Kinija jau spėjo parodyti pasauliui, ką ji gali.

Lenkija taipgi turi aukštai išvystytą pramonę ir jos 
produktai čia nėra paskutinėje vietoje.

Aną dieną vienas radijo komentatorius daug maž taip 
pasakė: Chruščiovas, kalbėdamas XX-ajame Tarybų Są- 

i jungos Komunistų partijos suvažiavime (pasibaigė jis 
prieš keletą dienų) ne juokais sakė, kad socialistinis pa
saulis eina lenktynių prekyboje ir pramonėje su kapita- 

, Hstiniu pasauliu, kad socialistinis pasaulis kapitalis
tinį pasaulį pralenks.

„ ‘ Visa tai paliudija šis Leipcigo kermošius. Suvykę j jį 
Iš daugelio kapitalistinių šalių žmonės negali nutraukti 
akių nuo to, ką turi išstatę socialistinės šalys.

Ar stebėtina, kodėl atsilikusios Azijos ir Afrikos tau
tos šiandien ieško pagalbos iš socialistinio pasaulio?

Reikia atsiminti, kad socialistinės šalys, teikdamos 
kitoms šalims pagalbą, iš jų “devynm kailių” nelupa, 
kaip daro kapitalistinės šalys. ....................

Pirmąją Tautinę vėliavą 
— Grand Union Flag — 
laive “Alfred,” kuris šian
dien ramiai guli Delaware 
upės dumplyne, netoli Phi- 
ladelphijos. Taipgi jis virš 
minėtame laive tarnavo 
1-uojų oficieriumi. Pažy
mėtina ir tas, jogei jis iškė
lė vėliavą visu mėnesiu pir
miau, negu Amerikos vado
vas George Washington as 
virš savosios būstynes šau

Hill užimtame Bostone.
Jones dalyvauja keliose 

smarkiose kovose prie A- 
merikos kontinento. Gegu
žės 10, 1777 m., jis paski
riamas pirmuoju koman- 
dieriumi laive “Province.”

Liepos 14, 1777 m., Kon-

jo vadovybėje, kuriam

buvo uždrausta. Pagaliau 
iš maišyto kraujo kolonistų 
pavyko sudaryt reikalingą 
skaičių jūreivių. Jo grupė, 
susidedanti iš 7 laivų, iš
plaukė iš uosto UOrient 
rugpjūčio 14, 1779 m.

Sunkumai sekė jo pėdas. 
Du laivai pasitraukė nuo 
.jo.

John Paul Jones pribuvo 
8 dienomis pirmiau numa
tyto laiko į Texel. Tikėtasi 
Baltijos jūreivių pagalbos, 
bet ir tos nesulaukė.

Pastbėjęs galingą Brita
nijos “Frigate Serapis” lai
vyną, susidedantį iš 41 lai
vo, Jones atsistojo prieš, a- 
tidengdamas ugnį taip 
greit, kaip tik buvo galima. 
Jis suėmė savo priešus, kuo
met jo laivynas atrodė vi
siškai jau sunaikintas, ne
veizint vandentraukių, kur 
ir tie negalėjo išgelbėti taip 
smarkiai sužalotų laivų.

Saulėleidyje, kuomet pil
na mėnulio šviesa dar buvo 
vandenų nepasiekus, 

1 sidėjo įnirtusi kova, 
' tęsėsi netoli keturias 
i landas. Ši kova skaitoma ne 
i tik garsiausia karo . metu, 
• bet žymiausia vieno laivo 
: kova visoje istorijoje. Ga- 
Į lutinai, kuomet “Bonho- 
mme Richard’s” tampa pri- 

ir

pra
kuri
va-

Šis tas iš šen ir ten
gyti meškos kepenų 
Alaskos meškų 
randasi tiek daug
A, kad žmogaus skil^ 
pajėgia jį suvirškinti

Cornell universiteto pro
fesorius L. M. Maynard pa
reiškė, kad šiais laikais yra 
prigaminta daug visokių vi
taminų ir mineralų, kurie 
neturi jokios vertės. . . i 
Taipgi dar niekas neįrodė, 
kad kokią naudą teiktų įrog inžinierius išrado tolp . 
žmogaus kūnui vitaminai E tinklą žuvimg gaudyti< 
ir ir B12. i tinkle įtaisytas mažytis ra-

..... ;dio aparatas, kuris vande

elek-Vienas Japonijos

žuvinis gaudytis

darbininku »aleidžia tiktai ž?vi
žinomas ir suprantama^ 
bangas, žuvys pačios 
plaukia ir sulenda į tin

Chicagoje koks tai neži-

1999 metais 
šeimos abelnos metinės į- 
plaukos bus $6,600. Taip 
pranašauja prof. Wm. Og
burn iš Purdue universite- 
to. Jis remiasi skaitlinėmis
nuo 1900—1955 m. m., nes rtomas elektros inžinierius 
per tą laiką gyvenimo stan- : giriasi išradęs naujos rū- 
dartas dvigubai padidėjo, j sies radijo aparatą, kuris

1 1 bus operuojamas saulės,,
Į .............. ! spinduliais, o ne elektra. I '

Anglijoje mokslininkai 
išrado ir padirbo namų

tai juodųjų vergų ga- ' per Atlantiką į Francūziją.
io įrankis, ir kitas . . . v_,. T ,1 urp r ! Ne ilsėtis bei vieseti John

■ Paul Jones atvyko Francū- 
zijon; jis planavo

' laivu “Rangei
! Britanijai jos pašonėje, kad ; 5 pėdų vandens ir vis dau- 
i galėjus sumažinti spaudimą ! gėja, 
i George Washintonui iš Bri- i spėdami 
. tanijos laivyno pusės.
landžiu 11 d. laivas 1 

išplaukia link ' 
pasiimdamas naudin-1 dydžio. Viršus 
medžiagos pakelyje. : mis padengtas 

i Pribuvo Whitehaven, pa-i'___c. ? U. _ 
i leisdamas 
' kon, sunaikino keletą ma- 
. žesnių laivų. Bet ten kova j reivių vyresniuosius. Ug- 
i nesibaigia. Keletu dienų vė- i nis pasirodo keletoje vietų,
■ liau nelauktai pasirodo St. ; smarkiai plečiasi, nors šau- j 

, narna dar vis, bet žymių 
j priešas iš to neturi. “Sera- 
I pis” laivo kapitonas šau
kia Jones: “Ar tu pasiduo- 

idi?” Jis atsako: “Dar aš 
į mūšio nepradėjau!” šis o- 
i balsis ir Šiandien pilnai 
i vartojamas jūreiviuose.

Karas su Didžiąja Brita- 
i nija baigtas, pergalė Ame- 
, rikos pusėje. Taipgi bai- 
? giasi istorija Pirmojo Lai- 
i vyno. Jones ir jo brolis su 
| narsia įgula garbingai pa- 
, leidžiami. Laivai sudaužo- 
| ma — geresnieji parduoda- 
i mi. Įgula pasilieka pati rū- 
! pintis savimi. Visų viena 
; mintis: — Mes laisvi, nebus 
; daugiau karų, nereikia lai- 
i vyno.

Jones paskiriamas išieš
koti atlyginimo už pada- 

i rytus nuostolius mūsų kon
tinentui. Dabar jo darbas 
diplomatinio pobūdžio.

Būdamas Paryžiuje gau
na Katrės II, Rusijos im
peratorės pakvietimą už
imti svarbią vietą, kuomet 
eina karas su Turkija 1788 
m. Jis pakvietimą priėmė 
su pilnu pritarimu Ameri
kos valdžios. Bet šį savo 
žygį jis skaitė didele klai
da.

ataka
Didžiajai: pildytas tarpe keturių

v >.

kambariams-sieninį popierį,
kuris šildys kambarius. Už
pakalyje popierių yra pri
pildyta daug insuluotų elek
tros vielų, reikės tik pas
pausti knipkutį ir už kele
to minučių kambarys bus 
šiltas.

Acigui, Italijoje, vienas 
, Vincenso Tosa, 

nuo pat. savo jaunatvės, 
kasdieną išgeria stiklą vy
no ir nurūko po 20 cigare^ 
čių. Jis pabaigoje praeį 
metų minėjo savo šin 
nę sukaktį.

ger 
Sea, 
gos

vandentraukiai, ne
lauk ištraukti, 

Ba- : skandina laivą. Kanuolės 
“Ran- jau ■ veikti sustojo, išski- 
“Irish i riant tris devynių svarų 

laivo skylė- 
priešo kul- 
įgulos už- 

mirtinai su-

Katra mergina nori ište
kėti už gydytojo, tai jinai 
pirmiau privalo išeiti slau
gės mokslą. Vėliausios sta
tistikos parodo, kad dau
giau, negu trečdalis jaunų 
gydytojų apsivedę su slau
gėmis.

Bitės neamerikonkos, 
ateivės. Bitės atvežtos 
vu su aviliais į Ameri^ 
1640 metais

žmo-Beveik kiekvieno 
gaus, nors ir nežymiai,vie
na koja yra trumpesnė, ki- 

! ta ilgesnė.

iku. Pusė laivo 
ugnį prieplau- , mušti, keletas

i žeistų vaitoja, įskaitant jū-

Boeing orlaivių kompani
ja išrado tepalą, vadinamą 
“silicone film,” su kuriuo 
patepus automobilio ar or
laivio langus, lietaus lašai 
prie stiklo nelips. Kad ir di-

Kiekvienas žmogus ryte 
vos tik iš lovos atsikėlęs- 6įO\\\A 
sąs puse colio aukštesnis, o 
vakare žemesnis.

Seka dvi, kelionės atgal 
i West Indies, jau jam pa
čiam vadovaujant. Bet kai
po jaunuoliui, turinčiam 
taip atsakomingą vietą, 
tuojau teko pilnai patirti 
įgulos sudėtį, jų kontrolia
vimo būdą. Plaukiant ant
ru kartu laivu “John” į Ta- 
bogą, West Indies, 1770 m., 
įguloje kyla maištas, ku
riam slopinti jis pavartojo 
aštrią bausmę, jūreivių pla
kimą, Kuomet vienas bu
vo perkeltas į kitą laivą, 
būnant silpnu, ten numirš
ta. Laivui nepasiekus kran
tus atgal, jūreivio tėvas 
traukia atsakomybėn už 
sūnaus nužudymą — mirtį. 
Bet laikotarpiu penkių 
dienu jis pilnai išteisina-

i Mary’s Isle, tikslu paimti 
i Earl of Selkirk užstatu, 
i reikalaujant paleisti įkalin- 
I tus Amerikos jūreivius. Jo 
• planas nepavyko, nes virš
■ minėto asmens ten nebuvo, 
į Bet balandžio 24 d. laivas 
i “Ranger” susitinka kovoti 
su Britanijos šarvuotlaiviu 
“Drake.” Po kruvinų kau
tynių, laikotarpiu keturių 
minučių, laivo “Drake” įgu
la pasidavė. Po vad’ovyste 
John Paul Jones laivo 
“Ranger” įgulos nariai iš
kilmingai grįžo atgal į 
Brest, Francūziją. Tada i 
Jones patapo Francūzijos ! 
karžygiu.

Bet pergalės džiaugsmu | 
neilgai teko gyventi. Tuo
jau teko susidurti su nepa
lankumu trijų Amerikos 
viršininkų, gyvenančių Pa
ryžiuje, taipgi Francūzijos 
viršininku, kuomet teko iš- 
reikalauti maisto ir drapa
nų savo laivo įgulai. Nepa
kęsdamas to visko, Jones 
savais „ pinigais dengė ir 
maitino jūreivius. Paga
liau laivas “Ęanger” gra-

■ žinta atgal į Amerikos kon
tinento vandenis, prižadė-

bus sausi.

Dvidėšimt trys 
kiekvieno šimto, s 
metų amžiaus, gauna ve 
prostatinėje liaukoje.

I

Vėliausios statistikos pa
rodo, kad Jungtinėse Val
stijose abelnas vyrų am- i dvynukų užgema 
žiaus ilgis yra 65.9, o mote- j se Valstijose, 
rų —, 71.8 m. I šalyse pagal

nius.
Laivo savininkas nutaria 

persiimti kitu amatu, bet damas-suteikti didesnį kie- 
i jo darbas tęsiasi toliau. Lai- fcį laivų, kad pilnai užataka- 
.“Betsy” vėliau!i va s vardu “’

1 plaukia atgal į West Indies 
i 1773 m. Šį kaltą jūreivių 
i tarpe pilnai pasikėsinta ant 
jo gyvybės. Dvikovoje jis 
užmušė jūreivį, tuo būdu 
išsigelbėjo savo gyvastį, 
bet, pasiekus West Indies, 

į turėjo prasišalinti nuo ker- 
! štaujančios įgulos. Globoje 
i valdžios pareigūnų grįžo 
Į atgal į Scotland, kur laukė 
i jo valdiškas teismas.
! Laikotarpis nuo šio įvy-J XVI, prižadai tuojau išsi- 

| pildė. Karaliaus įsakymu 
pagaliau laivų buvo suras
ta: pasenę, supuvę, plau
kiojimui netinkami. Vienok 
Jones pasiryžimas, padary
ti juos tinkamais, plaukio
jimui tiesiog stebino visus^ 

Francūzijos gyventojams 
tarnauti Amerikos laivvne

vus. Britanijos prieplaukas. 
Gaila, bet mažai žinojo, ko 
jo ateitis laukia. Prižadai 
po prižadų plaukė jo vardu 
iš.Francūzijos laivyno mi
nisterijos, bet didelis nusi
vylimas buvo vienu jo drau
gu. Nei vienas laivyno val-

j din in kas netroško taip jū- 
i ros, kaip John Paul Jones. 
Į Kada buvo prieita, kad rei- 
’ kia asmeniškai kreiptis į 
! Francūzijos karalių, Louis

i

Daug didesnis nuošimtis

| šalyse pagal 
i čiaus lygi.

žmonių skai- c

Amerikos armijos medi-, 
kai išrado tokį galingą , 
magnetą, su kuriuo bus ga- i 
Įima išimti iš akies kad ir | 
mažiausią krislą.

Tik už keleto metų žie
mą namai bus apšildomi, o 
vasarą vėdinami atomų jė
gos reaktoriumi, kuris tik
tai biskį bus didesnis už au
tomobilio bateriją. Jis galės 
teikti šilumą per šešis me
tus. Taip pranašauja cent- 
ralinio šildymo reikmenų 
išdirbėjus Robert E. Ferry.

Botanikos :
I teigia, kad kriaušė 
; uoga, o ne vaisius.

mokslininkai
iWsanti

Panamoje vieną 
audringas lietus prilijdvĮ 
colius vandenio per tris mi
nutes.

Kiekvienas žmogus su 
vienu gilum kvapo patrau
kimu įtraukia į plaučius 
125 milijonus smulkučių 
dulkiu. c

. Surinko Pregre$a$!

; kio iki vasaros, 1775 m., 
i kuomet Jis pasiekia Phila- 
delphijos krantus, į Conti
nental Navy, mažai žino
mas. Tik tiek patirta, jogei

• jis nuo to laiko pasivadino 
i John Paul Jones.

John Paul . Jones turėjo
* progą .būti pirmuoju iškelti

Atominiai ledlaužiai
Tarybų Sąjunga jJlanuo- 

kareiviams neval- ■ ja per Ateinančius penke- 
-------- i i’ius metus pastatyti eilę 

! mingai darbą baigti. Atras- ■ laivū, kurie bus varomi a- 
ta's kūnas,Prasti su juo do-1 energija.. Pirmoje 
kumentai, pilnai patvirtino I eilčje bus statomi atominės ^ 
jo asmens buvimą, Jungti- j energijos ledlaužiai. x 
nes Valstijos pasiuntė ke- Tarybų Sąjunga turi ne

kietą karo laivų jo garbin-1 mažai uostų, kurie^geri ya- 
gam perkėlimui į Jungtines : saros metu, bet užšąla žie- % 
Valstijas.------------------------mą. Sovietai jūučiąy?‘x>k^d>

. 7 . p , z. I su galingais atommtais led-Liepos 6 d., 190o m. (10 , . °.Lrimtadienio dienai tūks-'lauzlals Jlc galetų PI ilskin-gimtaciicnio ctieną) tuKS', ti takus i tuos uostus ir
taneiam Paryžiaus gyven- h. jie ida.
tojų ir Amerikos vyriausy-1 , 
bei dalyvaujant, jis dar j .

’ kartą karžygiškai trium- j
fuoja Paryžiaus gatvėmis. ■ Dabartiniu laikų vienin- t 

.Balandžio 24 d., 1906 m.,ii teliai laivai, km*|e. plaukią 
Hali,. United i po atomine enėrgija/V ^ra

Amerikos armijos gydy
tojai Alaskos stovyklose! 
pataria

Sugrįžęs Paryžiun su
trėkšta viltimi ir sveikata, 
mirė liepos 18 d., 1792 m., 
vos sulaukęs 45 metų am
žiaus, Jis mirė vienatvėj ir 
skurde, visų apleistas. Kuo
met jis buvo atrastas po 
keleto po mirties valandų, 
gulėjo skersai lovą, jo kojos 
siekė žemę. Manoma, kaipo 
karžygis, dar bandė stotis, 
kad nemirus lovoje

Palaidotas beturčių ka
pinėse Paryžiaus užmiesty- Dahlgren
je greitai visų tapo pamirš
tas. Bet ne ant visados. 
1899 m. generolas Horace 
Porter, Amerikos ambasa
dorius Francūzijai, pradė
jo sunkų darbą, ieškodamas 
John Paul Jones palaikų. 
Ir tik 1905 m. pasisekė lai-

States Naval Academy, at-1 keletas Amerikos submari-
laikytos pirmos pagerbimui | nu. Jeigu yra daugiau to- 
apeigos, dalyvaujant šalies! kių laivų kur nors pasau- 
prezidentui Theodore Roo- lyje arba pačioje Ameriko- 
seveltui. jc, tas dar laikoma po slap- 4 *

j tyb.ės skraiste.Vinco Dūkte •
2 pusi. - Laisvė (Liberty). Penktad., Kovo (March) 2, 1956
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t Apie apaštalinę Brazilijos 
' kataliku bažnyčią

Prieš devynerius metus 
/Brazilijoje įsikūrė ir savo 
■veikimą plečia “Braziliška 
apaštalinė katalikų bažny
čia.” Jai vadovauja Maura 
vietovės vyskupas, Don Jo
se Karlos Duarte, atsisky
ręs nuo Romos katalikų 
bažnyčios. Tas dvasiškis, 
matyt, yra patyręs begalo 
daug blogybių tos popie
žiaus pasaulinės imperijos, 
dėl kurių ir atsiskyrė nuo 
Vatikano.

41 Don J. K. Duarte leidžia 
mėnesinį žurnalą “Luta” 
(“Kovok”), per kurį iškelia 
viešumon visus jam žino
mus buvusių konfratrų 
darbus. Braziliškos bažny
čios ritualai ir programa 
kitokia, bet apsirengimas 
panašus. Pas juos kunigas 

.gali tuoktis, sukurti šeimą;
o maldos ir giesmės atlie
kamos vietine kalba, ne lo
tyniškai.
. Žinoma, religija — vis re
ligija. Anot to liaudies po
sakio: “velnias, ar velnio 
vaikas.. Pažangiems žmo
nėms, kurie įsigilinę į tik- 

*rovę ir nesiremia fantazijo
mis, betv vadovaujasi rea
liais faktais, tiek viena, 
tiek antra religija neturi 
fundamento. Tačiau, kata
likams, kurie tiki, jog Ro
mos popiežiai yra teisin
giausi ir jų ’’sostas paties 
mevo” įsteigtas, tiems bra
ziliškos bažnyčios atsiradi
mas ir jos mokymai yra lyg 
šalta’s vanduo į verdantį 
katilą. Kitais žodžiais, nau
jieji katalikai yra daugiau 
už nacionalinę-socialinę 
santvarką, prieš akiplėšiš
ką amerikonų kapitalizmą, 
už savo krašto žmonių ge
resnes gyvenimo sąlygas. 
Gal dėl to, pastarieji turi 
jau nemažą skaičių pasekė
ju.

* Maura vyskupas rašo, 
kad gerai padarė Liaudies

Kinijos vyriausybė išvyda
ma iš savo šalies didelį bū
rį kunigų, kurie užsiiminė
jo šnipinėjimu. Kitur jis 
pastebi: dėl ko tik Romos 
katalikų bažnyčia perse
kiojama? Girdi, todėl, kad 
jinai pati yra persekiotoja 
kiekvieno pažangaus žmo
gaus. O sakramentų varto
jimas esanti didžiausia šio 
amžiaus nesąmonė. Tai ne
ginčijama tiesa, nes tik nie
ko negalvojantis žmogus 
gali patikėti, kad per tą 
kvailinimo aktą (mišias), 
kažkaip magiškai mažytis 
miltų skritulėlis ir vynas 
pavirsta j Jėzaus “kūną ir 
kraują.” Dar patiekia pa
vyzdžius formulių su dali
nių skaičiais, kurie turi į- 
eiti į tikrąjį kraują.

Rio de Janeiro mieste 
surengtas paskutinis eks- 
tra-karnavalas (eucharisti
nis kongresas), pagal Bra
zilijos katalikų bažnyčios 
vyskupo nuomonę, buvo ne 
jėgos parodymas, o silpnėji
mo žyme. Esąs nereikalin
gas milijonu kruzeirų išlei
dimas, kurie beveik prie
varta išprašyti iš valdžios 
iždo, kuomet daugybė bra- 
ziliečių turi badauti; o, be 
to, tas atsilieps dar dides
niu visko kainų pakilimu/

Kita reikšmingą faktą iš
kelia Maura vyskupas, kad 
dar per anuometinius rin
kimus, kai kandidatavo j 
šalies prezidentus G. Var
gas ir Kafe Filho, tada pa
starojo 'kandidatūrą Romos 
vietininkas smerkė, įsaky
damas katalikams už jį ne
balsuoti, kadangi jis esąs' 
presbiterijonų sekėjas. Ta
čiau, dabar tie patys kardi
nolai klupsčio ja ir laižosi 
apie Kafe Filho, tikėdamie
si iš jo kuo daugiau malo
niu išgauti.

T-kis B.
(Iš “Darbas”)

Toronto, Canada
Torontiečiai pagerbė rašytoją 

R. Mizarą

Toronto lietuvių organizaci
jų švietimo komisijos pastan
gomis buvo surengtas vaka
ras pagerbimui rašytojo Ro
jaus Mizaros ryšium su jo 60 
metų amžiaus sukaktuvėmis ir 
jo kūrybinio darbo 40 metų 
sukaktuvėmis. Tiesa, šios su
kaktuvės sukako praėjusiais 
metais, bet dėl susidariusių 
aplinkybių torontiečiai nega
lėjo atlikti pereitais metais.

Susirinkusieji buvo susodin
ti už stalų, pavaišinti užkan
džiais ir skania kava, ką pa
rengė moterys, o Toronto lie
tuvių organizacijų atstovai 
trumpose kalbose išreiškė pa
dėką rašytojui už nenuilstamą 
darbą 
katos 
dirbti 
darba.

Hartford, Conn.
Lietuvos Sūnui ir Dukterų 

Draugystė savo metiniame su
sirinkime nutarė surengti ko
kį parengimą, kad draugys-' 
tės nariai galėtų sueit ir pa
simatyt nors vieną kartą į me
tus. Tam buvo išrinkta ko
misija, kad ji dirbtų. Bet se
kančiame susirinkime vienas 
komisijos narys pranešė, kad 
kiti komisijos nariai atsisakė, 
tai buvo darinkta kiti jų 
ton.

Praėjusiame susirinkime 
misija raportavo, kad

vie-

POLEMIKA IR KRITIKA
Atsakymas Mikui 
Detroitiečiui

“Laisvės” laidoje iš 21-os 
dienos vasario, kolumnoje 
“Laisvoji Sakykla,” po ant
rašte “Poetai ir Dangus,” ger
biamas Mikas Detroitietis kri
tikuoja mano eilėraštėlį, apie 
mėnuo atgal tilpusį “Laisvėj,” 
tik už tai, kad ten vienoje 
vietoje yra suminėtas dangus. 
Gerbiamas kritikas net paci
tuoja vieną skiemenėlį to ei
lėraščio, būtent:

“Nutoldamas mačiau, 
kaip klaupės ant kelią, 

liaukas į dangą pakėlė. 
Tai paskutinį kartą

tarp vartelių 
I’aliko mano motinėlė. . .”
Padaręs tą ištraukėlę, Mikas 

Detroitietis, dadeda : “Ar ne
geriau būtų buvę sueiliuota be 
dangaus štai kaip:

% “Rankas aukštyn pakėlė. 
Tai paskutinį kartą

tarp vartei i ą 
Paliko mano motinėlė...”
Gi baigdamas tą mano ei

lėraštėlį kritikuoti, Mikas De
troitietis dadeda: “Dangus 
nustelbia Seno Vinco gražų 
eilėraštėlį.”

Ačiū už pastabą, Drauge 
Mikai, tačiau. . . Jums reikia 
žinoti, kad eilėraštis, nepai
sant kokiais žodžiais bei pa
vadinimais mes jį nupinsime, 
kaip ritmiškai mes jį surimuo
sime. — jis ir paliks viso la
bo tik eilėraščiu; bet nieko 
bendro neturinčiu su1 poezija.

Poezijoj, Drauge Mikai, po
etas savo eilėraštyje privalo 

f atvaizduoti prieš skaitytojo 
akis ne tik charakterį, bet ir

jo sielą, jo pasaulėžvalgą. Ki
tais žodžiais sakant: poetas* 
turi atvaizduotį prieš skaity
tojus tokį pat atvaizdą, kokį 
aktorius scenoje atvaizduoja 
prieš publiką.

Mano motinėlė buvo ne tik 
tikinti i dievą žmonelė, o ir 
karšta davatkėlė. Tokia ji 
tarp vartelių; ir atvaizduota— 
klūpanti ir į dangą rankas 
iškėlusi. Skaitytojas ir be 
aiškinimo mato jos sielos troš
kimą, jos pasaulėžvalgą, prie 
ko ji šaukiasi savo sielos su
raminimo.

Jeigu ten vietoje dangaus 
priimtume Miko Detroitiečio 
rekomendaciją — “Ra n k a s 
aukštyn iškėlė,” tai būtą nu
piešta bažnyčia be kryžiaus 
ar stuba be kamino.

Tai šitaip, Drauge Mikai 
Detroitieti, mos žiūrime į po
eziją. To iš poetą ir pati po
ezija reikalauja. Tik iš pliką 
žodžiu nupintas eilėraštis, be 
jokio vaizdo atspindžio, kad 
ir nebus ten minimas dangus, 
dar nėra poezija, gerbiamasai.

Ant galo, kam j an taip pies
tu stoti prieš dangą ? Dangą 
mes matome dieną ir naktį. 
O ką matome, tai ir žinome, 
kad toks daiktas yra. Kokia 
gi logika būtų sakyti — apsi
niaukus visata arba erdve? 
Kuomet mes patys žinome, 
kad visa visata ar erdvė nie
kados negali būti apsiniaukus 
—vienur apsiniaukus, kitur 
saulė šviečia. Apsiniaukęs 
dangus tik tiek, kiek mūsų 
akys įmato.

Tai tiek, Drauge Mikai De
troitieti. Ačiū už kritiką.

Senąs Vincas
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ir palinkėjo jam svei- 
ir energijos ir toliau 
žurnalistinį ir rašytojo

Draugas R. Mizara, apart 
aktyvaus darbo spaudoje (jie 
daug metą redaguoja Laisvę), 
pasirodė su daugeliu kūrinių. 
Jis parašė 6 apysakas, kurią 
jau keturios išleistos Tarybą 
Lietuvoje, o nekurtos, rodos, 
verčiamos net į kitas kalbas. 
Jis sukūrė 6 scenos veikalus, 
paraše nemažai brošiūrą įvai
riais klausimais, paskaitą, 
straipsniu.

Jo gyvenimas buvo sunkus. 
Kilęs iš valstiečiu neturtingos 
šeimos, jis turėjo per save 
mokslintis ir savo sunkiu triū
su darytis pragyvenimą. Taip 
per save, per vakarines moky
klas ir kursus jis daug prasi
lavino, buvo dasikasęs iki Me
tropolitan
šalia Kamšo, 
bus menininkas, 
gale 
prie

ko- 
jau 

rengiama žaismių pare; atsi
bus balandžio 3. Tikietai jau 
padaryti ir platinami. Tikie- 
to kaina $1.00. Kaip žinote 
iš praeities, už tą dolerį drau
gystė pavaišina užkandžiais, 
gal ir su alum.

Todėl visi draugijos nariai 
nusipirkite tikietus iš anksto, 
tai rengėjams bus lengviau 
prisirengti, 
kietus 1 ir 
nėms.

Kovo 8 
gystės mėnesinis susirinkimas, j 
Visi dalyavukite, tai bus gerai 
išplatinti tikietus; nepalikite 
viską komisijai arba valdybai.

S—lis

Pardavinėkime ti- 
pašaliniams žmo-

operos ir dainavo 
Būdamas ga- 

vistik galų 
nusviro prie kūrybos,

žurnalistinio darbo.
dabar jis, sunkiai dirbda- 
prie laikraščio, kuria dvim as 

apysakas, scenos veikalus.
Laisvės administratoriaus 

Pr. Euknio išsireiškimas, kad 
Rojus Mizara yra mūsų Gor
kis, labai atitinka. Jo gyve
nimo kelias buvo sunkus, bet 
jis veržėsi vis pirmyn ir šian
dien jis tampa žinomu viso 
pasaulio lietuvių tarpe.

Torontiečiai, įvertindami jo 
darbą, ir žinodami gerai, kad 
didžiausias jo troškimas, tai 
kad darbo žmonių spauda 
gyvuotų, gausiai parėmė Lais
vę aukomis. Buvo suaukota 
$240. Be to, keletas atsinau
jino Laisvę, o vienas naujai 
u ž s i i) re n um e r a vo.

Nuo švietimo komisijos buvo rai mokėjo; didesnė pusė ak- 
dovanėlė, kuri torių svarbiausiose rolėse bu- i

scenos vilkai.” Ypa-
I tingai gerai pasirodė G. Shar
kiūnas, J. Jokuibka ir 
linauskienė, bet gerai 
ir anie trys.

Dabar aktoriai su

iš Lietuvos

Polemika ir kritika

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

J. Jaskevičius, r a>s Apskr. Sekr

PASIRUOSKIME

LAISVĖS ADMINISTRACU:

padėkojo Onai šilkienei ir či- 
kagtočiams už dovanas, o po 
to tęsėsi antro k o m e d i j o s 
veiksmo vaidinimas.

Kai spektaklis baigėsi, vie
ni žmonės užkandžiavo, kiti 
prie abieją didžiulių, barą— 
žemai ir viršuje — gurkšnojo, 
o treti smarkiai šoko.

Nors vieta Mildos salėse yra 
didele, bet žmonią buvo labai 
tirštai ir daugelis ją iki vėlu
mos linksminosi, šnekučiavosi 
ir juokėsi iš to, kas atsitiko 
gudriajam čaliui Cibukui.

Buvo žmonių iš Rockfordo,1 
Kenoshos ir kitų aplinkinių 
miestų.

žmones yra pasiilgę dramų 
ir komedijų; būtų gerai, kad 
Chicagos menininkai duotų 
mums jų dažniau. j

Cibuko pažįstamas

Kolūkiečiai statosi 
gyvenamuosius namus

MAŽEIKIAI. — Neseniai 
“Jaunosios gvardijos” kolūkio 
nariai P. Vismanas ir K. žįau
ga grupinėje gyvenvietėje pa
sistatė naujus gyvenamuosius 
namus ir atšventė įkurtuves.

šiuo metu grupinėje gyvenVie- < 
tėję gyvenamuosius namus 
stato kolūkiečiai A. Girinin
kas, L Simutis, S. Kesminas ir 
eilė kitų. Jiems kolūkis ne
mokamai paskyrė statybinę 
miško medžiagą, padėjo ją 
paruošti.

So. Boston, Ma

Pastaba Mikui Detroitiečiui
Kaip ąš matau, tai tu, drau

ge Mikai Detroitieti, esi “ga
lingesnis” ir už Maižiešių, nes,

i ... i 'mat, tu vienu žodžiu arba vie- d. pripuola draw- . .. . . . ,- - - I nu mostu sunaikinai visą dan
gų.

Taigi, drairguti, būk geras 
ir nesunaikink žemės. Nes su
naikindamas žemę pražudytu- 
mei visus žmones ir pats save.

Chicago' UI.
(Komedija 4<iPrašvilpta Laimė” 

scenoje ir kitkas

Vasario 26 dieną Mildos 
Teatre įvyko didžiulis Vilnies 
parengimas. Dažnai Vilnis 
ruošdavo koncertus, bet šie
met ji nutarė duoti daininin
kams pasilsėti, o vieton kon
certo pakvietė aktorius, kad 
jie suvaidintų Andriaus Skrip- 
kos dviejų veiksmų komedi
ją “Prašvilpta Laimė.” j

Publikos buvo daug. Ro
dosi, ji užtenkamai prisijuo
kė iš komedijos, kurią leng
va suprasti ir kuri turi daug 
satyros ir humoro.

Režisierius buvo Juozas 
Ned varas, ilgametis scenos 
veikėjas, daug veikalų reži
savęs. Jis čia turėjo nemaža 
darbo ir rūpesčio, bet savo 
darbo rezultatais gali pilnai 
pasididžiuoti.

Aktoriai, atlikę komedijoje 
roles, buvo šie: Kuraičio ro
lėje — Ignas Urmonas, Ku- 
raitienės — Josephine Dori- 
nienė, Čalio Cibuko — G. 
Sharkiūnas, Aleko — J. Jo- ’ 
kubka, Baltimienės — Mary 
Grager, Betės Pilypaitės — P. j 
Malinauskienė.

Visi aktoriai savo roles ge-

įteikta maža
primintą jam torontiečiu nuo-, vo seni 
ši rd urną.

Draugas R. Mizara, dėko
damas už įvertinimą jo kūry
bos ir linkėjimus jam sveika
tos ir energijos, papasakojo

P. Ma- 
vaidino

šia ko-

Amerikos Lietuvių Literatūros Daugio ją 
7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks kovo- 
March.ll d„ prasidės 1-mą valanda .popiet, 
18 Broadway, So, Boston, Mass.

Kviečiame 7-tos Apskrities narius ir visus 
kolonijų veikėjus dalyvauti šiame posėdyje, nes 
turime daug bėgančių reikalų aptarimui, kur% 
rišasi su piknikais 7-tos Apskrities, Lawrenj 
Mass., ir didysis spaudos piknikas, Mon 
Mass.

Šiame posėdyje turėsime atstovą nuo dien
raščio Laisvės. Todėl visi dalyvaukite posėdyje, 
kad tinkamai apsvarstyti piknikų rengimą ir 
kitus organizacijos reikalus.

Šicmet minime 250 metų nuo gimimo vieno iš Jungtinių Valstijų įkū
rėjų — Benjamin Franklin, šis didis mūsų šalies patri jotas ir moksli
ninkas, taipgi buvo nuoširdus liaudies mokytojas ekonominio gyveni
mo. Iš daugelio jo išmintingų posakių vienas yra: “ankstyvas paukštis 
pirmas pagauna slieką.” O tai reiškia, nesiveluok į darbą, šioms die 
noms tas posakis labai tinka mums, turint prieš akis nepaprastai sun
kų uždavinį.

Su balandžio 15 diena pradėsime vajų sukėlimui Laisvei $15,000 fondo. 
Tai vajus subalansavimui dienraščiui vasarinio budžeto. Darbas bus 
didelis ir labai sunkus. Būtinai yra reikalingas iš anksto pasiruošimas, 
kad laikui atėjus, galėtume su visomis pajėgomis stoti į didįjį darbą. 
Nuo pradžios daug priklauso pabaiga darbo.

Taigi, geisdami vajui gero pasisekimo, pasinaudokime Benj. Frankli
no pamokinimu — iš anksto pasiruoškime ir laiku pradėkime darbą — 
tada darbas eis kaip mes norime, kad eitų. Tik iš anksto gerai pasiruo
šę galėsime pasidžiaugti savo darbo rezultatais.apie šiaurės Amerikos lietu- mediją žada pagastroliuoti ki

vių organizacinius ir kultūri
nius darbus. Pirmieji lietu
viai šiaurės Amerikoje, sake 
jis, pasirodė apie 90 metų at
gal. Ir jie tuoj pradėjo kur
ti organizacijas, leisti laikraš
čius, knygas.
viskas laikraštis Amerikoje 
išėjęs apie 75 metai atgal. 
Ypatingai daug kultūrinio 
darbo atliko Lietuvių Litera
tūros Draugija.

Jungtinėse Valstijose dabar 
lietuvių organizacinis ir kul
tūrinis darbas silpstąs dėl se
nėjimo ir mirimo. Jaunimas 
neužpildo senųjų vietos. Bet 
istorijoj liks užrekorduota, 
kokį didelį darbą atliko lie
tuviai per tą nepilną šimtme
tį savo gyvenimo šiaurės Ame
rikoje. Tie principai, kuriuos 
pažangūs lietuviai išpopuliari- 
zavo, pasiliks ir bus kelro
džiu kitiems.

Beje, be -finansinės para
mos Laisvei, šį vakarą parėmė 
moterys savo pasidarbavimu 
sumosiant užkandžius. O ki
tos prisidėjo savo maistu. Sa
vo kepsniais prisidėjo Kuk- 
tariene, Šinkūnienė, Kevėžie- 
nė, Karpavičienė, Paužienė, 
Jakavičienė, Bartkuvienė, Ma
cienė ir Pažėrienė.

Buvo keletas lietuvių ir iš 
Hamiltono. Reporteris

prieš 
kovą

buvo

tuose miestuose, kur bus už
kviesti. Man rodosi, rockfor- | 
d iečiai, kenošiečiai, detroitie*- 
čiai ir grandrapidsiečiai turė
tų juos pakvesti, kad jie ir 
pas juos šią komediją pasta-

Pirmas lietu-j tytų, nes ją lengva pastatyti.
Pertraukoje parengimo pir

mininkas P a ir liukas pri
statė kalbėti Rojų Mizarą, 
kuris savo kalboje lietė meną 
ir bendrus pažangių žmonių 
uždavinius, stovinčius 
mūsų akis; pavyzdžiui, 
už taikos išlaikymą.

Po. R. Mizaros kalbos
staigmenų. P a u 1 i4ų k as pra
nešė, kad Ona Šilkienė iš 
Wethersfield, Conn., nesuspė
jusi duoti savo dovaną R. Mi- 
zarai anksčiau, prisiuntė Ją 
čia, prašant, kad ji būtų vie
šai įteikta. Tai puiki lininė 
staltiesė, meniškai jos pačios 
išsiuvinėta (embroidered) ir 
joje dailiai įsiūti žodžiai: 
“R. M., Švietėjas, menininkas”

Po to pirmininkas Pauliukas 
įteikė Mizarai nuo pastarojo 
artimų draugų čikagiečių gra
žią dovaną, —- puikią plunks
ną, “Parker 51” ir pieštuką, 
—sakydamas, kad čikagiečiai 
Mizarą apdovanoja jo 60 me
tų sukakties proga už 
sytas knygas.

R. Mizara trumpai

para

viešai

Fondo sukėlimui reikia kuodaugiausia parengimų. Jau dabar lai 
rengti ir garsinti pramogas. Nuo išgarsinimo labai daug priklauso 
parengimų pasisekimas. Ankstyvasis pavasaris turi būti išnaudotas 
parengimams salėse. Vasariniam parengimam reikia užsisakyti par
kus jau dabar.

Laisvės Prietelių verbavimas tai irgi svarbus numėtys šio mūsų 
programoje. Geriau finansiniai pasilaikančiuosius Laisvės pat 
kalbinkimę įstoti į Laisvės Prietelių Klubą. Visose kolonijose remia 
darbuotis, kad kuo daugiausia gauti Laisvės prietelių. Laisvės Prietelio 
metinė duokle $25.

Būkime “ankstyvi paukščiai,” pasirūpinkime taip, kad su pirma diena 
vajaus darbas būtų pradėtas visose kolonijose. Gerai iš anksto pasiruo
šę, smarkiai pradėsime, lengviau ir linksmiau baigsime savo didįjį dar 
bą apšvietos reikalui.



Brooklynieciai sutiko 
Jacksoną įspūdingai

Vasario 27-os vakarą taikė
si proga užeiti į brooklyniečių 
spaudos laisvės draugų su
rengtas sutikt u v e s James 
Jacksonui.

EBMM

Pirmadienio 
si mitingams 
kampelis man

vakaras ska i to
ne patogus, šis 
atrodė kaip ir 

užmirštas, niekuomet
sigi rd ė d a vo re n g i a n t 
masinių mitingų. O 
čiu rinkimosi laiku, 
lietus. Atrodė, kad
siškai už dyką Sušlapsiu 
jas, gal mitingo nebus.

žymiai pakito nuotaika, 
ir gražiai
jau pilną 
daugiausia 
duris, ko
štai ai a p-

cia ne
svarbių 
dar pa- 
pasipylė 
gal

80

vi-
ko-

kai

Motery Dienos pietūs su Įdomia 
programa kovo 4-ą

Po pietų įvyks įdomus ir 
svarbus pranešimas apie tos 
dienos reikšmę.

bus 
pilietines 
kovotojų

kenukas 
tei- 
pie-

dainų ir

Delegacija reikalavo 
galios suvaldymui 
diskriminacijos

Albanyje lankėsi apie
asmenų, iš 18-os skirtingų vie
tų atsiųstos delegacijos. Jos 
reikalavo Valstijos seimelio, 
kad ,iis suteiktų daugiau ga
lios valstijinei Commission 
Against Discrimination.

D c 1 e ga c i j a a r g u m e n tavo, 
jog paskyrimas komisijos ko
vai prieš diskritninaciją pada
romas mažareikšmiu be da
vimo tai komisijai galios dis
kriminuojančius s u d r a u st i.

Tokia komisija, sako dele
gatai, turi galėti išakyti su
stabdyti diskriminaciją ten, 
kur ją atranda. Turi galėti 
bausti nevykdančius įsako.

Delegacija 
blymanus ir 
jis paremtų
Įteiktus Valstijos seimeliui bi 
liūs ped’ brooklynietį Baker, 
Manhattan senatorių Zarets- 
kį ir Auburn senatorių Met
calf.

ragino assem- 
senatorius, kad 

tuo klausimu

Garbės viešniomis yra spe
cialiai kviestos ir atvyksta iš 
toliau :

Harrisono Senute ir

se.

Tikimės, kad šeimos nesi
jaus nuskriaustos, jeigu per 
apskritus metus jiems gami
nančią šventadienio pietus 
šeimininkę atsives pavaišinti 
ir patys pasivaišinti Moterų 
Klubo tam tikslui rengiamais 
pietumis.

Moterų Klubo rengiamieji 
Moterų Dienos minėjimui pie
tūs įvyks jau šį sekmadienį, 
kovo 4 dieną, 1 valandą, Li
berty Auditorijoje, ! kampas 
Atlantic Avė. ir JlOth Street, 
Richmond Hill, N. Y. Kvie
čia visus.

Po miestą pasidairius

sei-

s va
dei o-

N. Y. švaros darbininkų 
delegacija reikalavo 
pagerinti pensijas

New Yorko miestiniu 
ros darbininkų unijistų 
gacija lankėsi Albanyje.
atmaršavo į Valstijos seimelio 
patalpas 125 asmenų būriu, 
apsirengę darbinėmis unifor
momis. Reikalavo, kad Sei
melis n u t a r t ų įstatymiškai 
įvesti jiems tokią pat pensi
ją, kokią gauna miesto gais- 
ragesiai ir policistai.

Delegacijos vadas John J. 
Delury, Int. Brotherhood of 
Teamsters lokalo 831-o prezi
dentas, .įteikė abiejų partijų, 
lyderiams Seimelyje smulk- 
meningai išdėstytus reikalavi
mus ir tų reikalavimų plates
nius aiškinimus.

prasimušė 
vaistininko

būdamasmetų
socialistų studen 

narys veikė ui 
darbus
prieš fašizm

tarybos 
studentams, 

baigti kursų, 
ir išlaikyti 

ir tapti 
rudenį. ' 
“rokrūtuo- 

mokyklą,
negrų baltų 

į Virgi-
ir

ir jame veikė dar- 
savo amžiaus d e-j 
vykdė tyrinėjimus’ 

ir kitokių prieš ne-

Ne*w Yorko miesto taryba 
pradėjo siųsti “rekrūtuotojus” 
į vietines kolegijas ir univer
sitetus. Sušauktuose studentu 
mitinguose Mokyklų 
žmonės aiškina 
kad nereikia
kad jie gali ateiti 
lengvus egzaminus 
mokytojais sekanti

Bet kuomet toks 
tojas” apleidžia
profesorius atsistoja ir sako 

j kaip tik atvirkščią kalbą:
“Jus ragina tapti mokyto

jais tuojau, nepilnai pasiren
gusius. Nedarykite to, likite 
ir pabaikite kursus, nes kitaip 
nebūsite gerais mokytojais...”

pamačiau erdvią 
įrengtą svetainę 
gražios publikos, 
jaunimo. Priešais 
ridoriuje, kęli ilgi
krauti pundais ir . pakeliais. 
Mat, buvo skelbta, kad įžan
ginė mokestis 
maisto paramai 
sės apginančių 
t in ės e valstijose.

Programą —
bu — teikė įspūdingą. Jack
soną girdėjau pirmu kartu. 
Nuostabiai gabus kalbėtojas 
ir didžiai brandi jo kalba.

Dar jaunas žmogus, bet jau 
turįs 25 metų rekordą kaip 
kovotojas ir vadovas. Ten pat
gautame lapelyje, greta k it-, 
ko, išskaičiau sekamus dar-' 
bus:

Mokėsi vien negrams skirtose 
mokyklose, tačiau 
iki chemisto ir

• laipsniu.
šešiolikos 

kaip jaunų 
tu judėjimo 
pašalpas ir
biams, taipgi 
už taiką.

Vadovavo 
studentų delegacijai
nijos seimelį 1932 m. 
lavo panaikinti s k i r s t y m ą 
švietime.

Įkūrė Pietų negrų jaunimo 
kongresą 
bingiausia 
šimtmetį: 
linčiavimų
grūs įvykdytų kriminalybių; 
susekė, numaskavo kaltinin
kus; vadovavo delegacijoms 
už kaltininkų nubaudimą ir 
teisėtumą nuskriaustiems.

Jo veiksmus nutraukė iški
lęs karas, kurio laiku jis tar
navo Pacifike kaip saržentas 
OrlaiVyno inžinierių 823-iame 
batalijone.

Sugrįžęs, 1946 m. jis vado
vavo tai paskubusiai delega
cijai negrų veteranų, kuri 
ėjo balsuoti rinkimuose pa
ties ragangaudžio Mississippi 
senatoriaus Bilbo namų gon- 
kose įrengtoje balsavimų sto
tyje, nežiūrint grasinimų nu
žudyti tuos, kurie eis balsuoti.

Vėliau Veikė su Fordo dar
bininkais Michigane prieš pa
skubą, už vieningumą ir ge
resnes sąlygas.

Tai už tokius darbus, kaip 
vadovaujantį komunistą, ra- 
gangaudžiai norėjo jį įkaitin
ti.' Tai įvyko prieš arti pen
kerius metus. O kai jis pa
siliko dirbti darbą ragangau- 
džiams nežinomose vietose, 
net jo maža dukrytė Kathy 
buvo už jį persekiojama, pra
šalinta iš dieninės prižiūrėtu- 
vės. Tiktai Jacksonienei drą
siai veikiant ir gavus visuo
menės didelę paramą dukrytė 
tapo sugrąžinta prižiūrėtuvėri.

Prieš keletą savaičių Jack- 
sonas patsai pasidavė proku
ratūrai. Susidaręs jo apgynė
jų komitetas darbuojasi su
kelti $12,000 jo bylai. Tie pi
nigai vyriausia eis informavi
mui visuomenės apie tai, kuo 
yra Jacksonas, už ką jisai ko
voja ir už ką teisiamas.

Tiesioginį apsigynimą teis
me vykdys jis pats su jaunais 
negrais advokatais. Rep.

Taip vadinamas Koliseumas 
Columbus aikštėje Manhatta- 
ne beveik baigtas. Tai di
džiausias (nors ne aukščiau
sias) pastatas Now Yorke. Pa
statas gražus, bet mažai kas 
gali išaiškinti, kodėl jis vadi
namas koliseumu: savo archi
tektūra jis į senovės Romos 
arba Graikijos koliseumus ne
turi

Valstijos seimelyje 
smerkė Eastlandą

New Yorko Valstijos
molyje vasario 28-os posėdy
je buvo kilę karštų kalbų ir 
pasmerkimu senatoriui iš Mis
sissippi valstijos Eastlandui. .

Eugene F. Bannigan, Sei
melio mažumos lyderis, pa
reiškė, kad Eastlandas “ne
tinka būti amerikiečiu,” nors 
jis “falšyvai ir nešioja demo
krato žymę.”

Eastlandas, diksikratas, pa
statė newyorkiecius demokra
tus nemalonioje padėtyje. Jie 
žino, kad minios newyorkie- 
čių piktinasi Eastlandu ir va
dovaujantieji demokratų par
tijos lyderiai negali nekalbėti 
prieš jį, nežiūrint, kad jis yra 
jų pačių partijos žmogus.

Eastlandą, beje, kritikavo ir 
republikonų lyderis Carlino. 
Jis pasinaudojo šia proga pri
minti demokratams, kad East
landas tik prieš keletą mėnu

li ar-

Seimelis nutarė gerinti 
ligoniams pašalpą

New Yorko Valstijos seime
lio abu skyriai nutarė, kad 
reikia padidinti ligoniams pa
šalpą iki $40 savaitei. Da
bar yra mokama ne daugiau

Jeigu gubernatorius pasira
šys, tarimas taps įstatymu.

Tarimas liečia tą pašalpą, 
kuri mokama susirgusiems ar 
susižeidusiems nedarbo laiku. 
Tai ta, už kurią dirbantieji 
mokame duoklę, išskaitomą iš 
algos su 
benefit,”

pažymiu “disability 
arba tik raidėmis

Šis tarimas neliečia susižei-

panašumo.

(Tąsa iš pirmo pusi.}
Tai tikras palociukas’ ■ 

su r pavyzdinga švara, 
tvarka.

Po spektaklio, kai publika 
į kitas 
ją pra-

Vi- 
visur 

Erdvės užtenkamai.

mūsų 
draugių.

išsiliejo iš auditorijos 
sales, sunku buvo pro 
siveržti.

Sutikau daug gerų 
žmonių, draugų ir
Kai kurių nebuvau sutikęs per 
30 metų — pavyzdžiui, vilnie
čio V. V. Vasio.

Visi pilni energijos ir ryž
to dirbti. Ir dirba, veikia!

Daugelis vilniečių gerai pa
rėmė ir Laisvę.

I šių buvo gubernatoriaus 
' rimano svečiu.

SERGA
27-ą 
laip- 
ran-

Thomas Repšys vasario 
eidamas į subvę nupuolė 
tais ir smarkiai susižeidė 
ką ir koją — trūkęs kaulas.
Jam darė operaciją. Dabar 
randasi Downtown Hospitaly, 
170-180 William St., kampas 
Beekman St., New Yorke, 
ketvirtame aukšte.

Lankymo valandos kasdien 
nuo 1 valandos dieną iki 8 
vakaro . Privažiuojama BMT 
Jamaica traukiniu, Fulton St. 
stotis.

Linkime greit ir pilnutinai 
su gyti.

žinią telefonu pranešė Pe
tras Graabuskas.

PRANEŠIMAI

Tuo klausimu bilius paruošė 
Queens demokratai senatorius 
Mackell ir asscmblymanas 

I Rice.

AIDO CHORAS
Pamokos įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

Aido Choro valdyba

dimų darbe. Už tuos atpildui 
yra visiškai kitas skyrius, į 
kurį duoklė surenkama išim
tinai iš samdytojų. O sužeis
tam darbininkui mokamos pa
šalpos dydis priklauso nuo 
atitinkamo teismo sprendimo.

Bronxe 16 metų jaunuolis 
pavojingai susižeidė užsilipęs 
pasivažinėti ant subway trau
kinio stogo.

Tačiau bėdų turi ir vilnie-' 
čiai. Pačioje Vilnies pastogė
je tai vienas tai kitas daž
nai suserga.

Sunkiausią man įspūdį pa
liko Uršulės Andruliemės, Vil
nies redaktoriaus žmonos li
ga. Ji beveik nevaldo ran
kų, ant kojų taipgi ne visada 
gali atsistoti. Ji sudžiūvusi 
kaip skiedrelė.

Kadaise ši maloni, draugiš
ka veikėja buvo pilna ener
gijos ir ją naudojo ne tik sau 
duonai uždirbti, o ir visuome
niškam darbui.

Andrulienės liga skaudžiai 
atsiliepia ir į patį V. Andrulį, 
kuris pats taipgi dažnai su
serga !

Draugei Andrulienei ir vi
siems nuoširdžiausiai linkiu 
pasveikti!

BROCKTON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieni, kovo-March 5 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose, prasidėss 
7:30 vai. vakare. Visi bariai prašo
mi dalyvauti susirinkime. Atlikite 
savo pareigą, užsimokėkite metinę 
duoklę pradžioje metų. ,Taipgi pa
sikalbėsime apie mūsų veiklą, jau 
ateina pavasaris, o mes nieko gero 
dar nenuveikėme apšvietos labui.

Geo. Shimaitis.
(40-42)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Richmond Hill. Krautuvė su ap- 
artmentu užpakalyje. 5 rūmai vir
šuj. Aliejus. $12,490.

RICCA (agentas)
104-15 — 101,st Ave., JA. 6-4296

4 puti. Laisvė (Liberty). Penktad., Kovo (March) 2, 1956

h WAGNER THEATRE
x 116 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613
Didi Spalvuota Filmą 

“Heidelbcrger Romance” 
su

Pasižymėjusiais Artistais 
Taipgi

“PAPA’S MIS-STEP”
Priedas

“TEA FOR TWO”
Vėliausios Savaitinės, žinios

' Miesto taryba uzgyrė 
į Brooklynui stadiumą

New Yorko Miesto taryba 
paskiausiame savo posėdyje 
nutarė kreiptis į Valstijos sei
melį gavimui jo užgyrimo 
statybai sporto stadiono 
Brooklyno centrinėje dalyje. 
Stadionas kainuotų 30 milijo
nų dolerių. Už jį balsavo 17, 
prieš 5.

Naujasis centras pavaduo
tų E b bets Field.

Mažumos vadas Isaacs prie
šinosi ne tiek pačiam stadio
nui, kiek tai tarimo sekcijai, 
kuri visą galią stadiono rei
kalais pavestų trijų asmenų' 
autoritetui.

Tarpe miesto gyventojų yra 
mišrių pupmorjių dėl stadio-. 
no. Stambiojo biznio centrai 
nori stadiono, nes\dažnus mi
nių suplaukimas reikštų pa
didėjusį biznį. Aišku, kad ir 
prie paties stadiono koncesi
jas gaus ne bet kas, tik išga- 
lintieji puošnius, 'turtingus 
biznius.

Eiliniai žmonės, kuriu sene- 
liai namukai ten tebekiurkso 
susigūžę, bijosi ateities, nes 
nežino, kas jų laukia tų na
mų netekus.

Neturintieji namų ar pras
tus namus turintieji žmonės 
norėtų, kad ta sritis pasilik
tų kaip buvo gyvenviečių sri
timi, tik kad vietoj lūšnynų 
pastatytų naujus 
kams prieinamomis 
namus. Ten arti į 
darbus, į krautuves.

Namų statybos šalininkai 
argumentuoja taip: Keliavi
mas į darbą yra reikalingas 
kasdien. Sportas reikalingas 
retkarčiais. Sporto mylėtojai 
nepavargtų retkarčiais va
žiuodami į stadioną, net jeigu 
jis būtų pastatytas ir 
nors toli užmiestyje.

darbinin- 
rendomis 
miestą j

kur

KOCERTAS - VAIDINIMAS
Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000

Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO, 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y.,

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą
* — -

Augustinas lešmonta, Dainuos Solus
Jam akompanuos pianistai Frank Balevičiusi

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taipgi mūsų 
— brooklyniečių— užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi
sai Amerikai.

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį parengi
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą ir pasitenkinsite gerais 
pistais. Atsiveskite savo šeimas ir sa^o kaimynus. Rūpinkimės visi, kad 
skaitlingai sutraukti publikos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

ABELNAI NAMŲ DARBlNIJjfKj’

Kalbanti angliškai ik. 
kus. Atskiras kamba 
turėti gerą vėliausią t

Telefonuokite: PI
V \ 4t-43'r-\

HELP WANTED nTaLE

LAIVŲ BUDAVOTOJAI 
STALIORIAI \V

Mokanti dirbti prie laivų; nuolati
nis darbas, gera alga. Midway Avc„

Babylon, L. I. Mohawk 9-4460.
(39-45)

DIEMAKER ;
Tiktai Pirmos Klasės r

Šaukit c:vu
; ‘ CO. 7^898

REAL ESTATE

Elmford — Savinink
Cape Cod, 70x100. \
bloke. 2 čerpėmis dengtos vonios;
divonai ir ekstra dalykų. Arti pa-"' s 
rapijinių mokyklų ir bažnyčių 
tai $20,500. Lyric 2-82261

(42-45)

Centereach, L. I. Naujas.. 4y:tyfHįįį_
deli rūmai; 75x125 darbinės .
Aptvertas patio, garadžįus.
į pirkimo centrą. $44 'ne$ajpsKv. 
per mėnesį. Savininkas.).

Edgewood 8-(Į48fi/ .4*

East Williston. Raunch type. >6'rū
mai (1’2 vonios). Cathedral lubos'*, 
didelis rekreacijos kambary. Garą- 
džius. Arti parapijinių mbkyklų ir 
bažnyčių. Daug ekstra įtaisymų i 
$22,000. Šaukite savininkų;

PI. 2-736į5f O x

Cypress Hills. 3 šeimų, šhingle. 
4-5 kamb. apartmentai gaunami. 
Aliejinis pečius. 5 kambarių apart- 
mentas užimtas. $14,5OO.^Cit 
—3 šeimų mūrinis'; gerą jeįįg 
jinis pečius. Ūžimaiyi 5 kaj 
2^-31/j išnuomoti*, > 
2941 Fulton St., Brooklyn^

AI*. 7-2822.A^

Alte- 
>ariai

Westbury, New Centėę'Hali, Tol* < 
onial. . 6 dideli rūmai. 2 Lvonios, 

. įtaisytas skiepas; 2 karam gara- 
' ctžius. $32,800. Su 7 rūmais (įskai
tant rekreacijos rūmą). $35.800.‘
Būdavotojas — Edgewood 8-1500.

t • , .’ • ; (39-45) k
n v A * \ \ j A \\\ \ \

MEDŽIO APDIRBIMUI 
MASINOS OPERATORIUS

Pageidaujama Patyrusio
EMPIRE MOULDING CO.

391 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
(41-47)

BUSINESS OPPORTUNITIES f

GROCERY—ASTORIA 
įsteigta 15 metų

Įeigos $500 į
4 rūmų apartmenlas, išimtinai f žfe-j^s 
ma randa. Geras lysas. $8d0 jr Z1 
tavoras. Savininkas atsistato. ■ ' ,\a

RA. 6-7262 / 1 \
(40-44) t

Stebėtina proga porai, Carvel Ice 
Cream Store šalim af), Val
ley Stream, ąnd\\Sunt:ise\;^iihway, 
50% ar' i00%i wjFrančhise. Duoda ' 
paėmų $58,000 j metus. Patyrusi po
ra gali pasidaryti $25,000 į metus.

Savininkas: VAI 5-44^ V\
(10-3 P. M., tik darbo dienom)

(40-44)

UF-TO-DATB

BARBERSHOP
ANtAtfAS LEIMONAS 

y Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyręa Barberla

MATTHEW A
BOTUS
(BUYAUfcKAS)

lau
DIRE

JVIŲ/
RIUS

•OG**DC*

426 Lafayette St
Newark




