
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. T.) .. 9.00

-----—-------------—----- 7/11 \W\
LA 1SVK—LIBERTY

Kanadoje ...........  9.00
Kitur užsienyje... ...........  10.00

Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ... ............... $8.00

The Only Lithuanian Dally iu 
Eastern States

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

Telephone Virginia 9-182'7
PRICE 5c A COPY

Pavienio egzempl. kaina n centai

THE THUANIAN DAILY
O M

No. 44 Richmond Hill 19, N. Y., Antradienis, Kovo (March) 6, 1956

KRISLAI
Jonas Urbonas
Juozas Klastauskas
Kaip gyvena kanadiečiai

Rašo R. Mizara

Neseniai pasitraukė iš gy
vųjų tarpo du ilgamečiai vei
kėjai : Jonas Urbonas Pitts
burgh e ir Juozas Klastauskas 
Chicagoje.

Abudu juodu gerai pažinau 
per virš 30 metų.

Jonas Urbonas ne tik veikė, 
dirbo organizacijose, kiek lei
do pajėgos, bet dėl savo vei- 

’ klos ir daug nukentėjo.
Pi t tsbu rgh as, atsimi n k i m e, 

yra plieno pramonės magna
tų kontrolėje, 
gui ten veikti 
(Gerai žinome, 
darė su Steve 
draugais!)

■ Jonas Urbonas buvo žiauriai 
persekiotas tuojau; po pirmo
jo pasaulinio karo. Atsime
nu, kartą ten specialiai iš New 
Yorko nuvyko žymusis artis
tas Robert Minor ir nupiešė 
velionio Urbono paveikslą, 
tūpusį, rodosi, vieno angliško 

I žurnalo pirmame viršelio pus
lapy. Tuo būdu jis buvo gra
žiai pagerbtas.

Kur tik įvyko koks darbi
ninkų mitingas, ten buvo Jo
nas Urbonas.

Neseniai jis ir vėl buvo pra
dėtas persekioti; buvo areš
tuotas, kamantinėtas, pultas.

Brangus veikėjas buvo Jo
nas Urbonas. I 
amžina atmintis!

Darbo žmo- 
nėra lengva, 

ką j’ie ten pa- 
Nelsonu ir jo

Henry Winston srcp 
pasiduotas teisimai

nuteistąją Kompartijos veikėją
New Yorkas. — Kaip bu- suimti. Greenas ir Winsto- 

vo pranešta pirmadienio nas dabar patys pasidavė, 
rytą, komunistų vadas Panašiai kaip Greenas, 
Henry Winston planavo taip Winstonas atsiuntė pa- 
prisistatyti teismui maž- reiškimą iš anksto spaudai, 
daug apie vidudienį, pana
šiai, kaip keliolika dienų 
atgal prisistatė Gill Green.

Winston, kuris yra Ko
munistų partijos nacionali
nio komiteto narys ir negrų 
darbininkų veikėjas, buvo 
tarp originalių K. P. nacio
nalinio komiteto nariu, ku- 

’ rie tapo apkaltinti po Smi- 
tho aktu ir nuteisti kalėji
mu. Keli tų vadų tada pasi
šalino kaip politiniai trem
tiniai. Du jų, Tbompsonas 
ir Gus Hali, tapo su laiku

Panašiai kaip Greenas,

Jis aiškino, kad pasiduoda, 
nes pasitiki, jog Amerikos, 
žmonės eina prie makartiz- 
mo ir priespaudos nugalė
jimo, kad bus nugalėti Mc- 
Carthy’ai ir Eastlandai.

Winstona sutiko jo žmo
na, vaikai ir daug draugų.

Nauja Adlai teorija: 
pradėti nuo Šiaurės, 
bet ne nuo Piety...

jam

ka-
Chi-

Su Juozu Klastausku 
daise, prieš virš 30 metų, 
cagoje teko bendrai darbuo
tis.

Ne kartą, atmenu, tekdavo 
nueiti į jo butą ir tartis kai 
kuriais visuomeniškais reika
lais.

Visuomet jis buvo pilnas 
ūpo ir noro veikti.

Lai jis ilsisi puošniose Chi- 
cagos Lietuvių tautinėse kapi
nėse.

Kai kurie žmones manęs 
klausia: kaip dabar atrodo 
kanadiečiu gyvenimas?

Visos Kanados nemačiau, 
tad negalėčiau pasakyti. Bet 
Torontas, kuriamės neseniai 
buvau, panašus bet kuriam 
didesniam Amerikos miestui.

• Stovi prie didžiulio Ontario 
ežero. Turi palocių, puikių 
apartmentnamių, bet turi ir 
lūšnynų, nors jų gal būt ma
žiau, kaip New Yorke, Bos- 

slone ar Philadelphijoje. Mies
te daug automobilių.

Lietuvių gyvenimas: vieni 
įsigiję namelius, gyvena gra
žiau, kiti — prasčiau.

Toronte nemaža bedarbių.
Kanados žmonės skundžia

si, kad Jungtinių Valstijų ka
pitalas juos labai išnaudoja.

Maistas ten, rodosi, pigesnis 
negu New Yorke ar Chica
goje, bet rūbai brangesni.

Torontiečiai neseniai pasi
statė savo subvę (metro) ir 
tuo didžiuojasi. Tiesa, pože
minių geležinkelių linijos dar 
neilgos — žada jas ilginti.

Socialistu v a d a i atmetė 
kvietimą vienvbėn,-bet 
paliko “atviras duris”...

Zurichas, Šveicarija. — 
Socialistu internacionalo 
taryba čia pabaigė savo tri
jų dienų posėdžius, per ku
riuos, tarp kitko, svarstė 
Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos suvažiavime 
iškelta minti, kad 
baigti pasidalinimą 
ninku klasėje, laikas

centrui, laukiant, kaip 
kiai vystysis.

Atstovai iš Rytų 
pos emigracinių !

ivy-1

■

auga karo pavę
Izraelio - Sirijos lįįttffi 
dabar gresia vistiMBnL

Kairas. — Padėtis Arti-

laikas 
darbi- 
vieny-

Socialistų vadai 
bės kvietimą atmetė, 
priėmė trumpą rezoliuciją, 
kurioje sakoma, kad jie ne
siderėtų su komunistais,

vieny- 
Jie

“iki komunistų valdomuose | kiaušiai anti-komunistiniai 
kraštuose nebus panaikinta laikėsi Austrijos socialde- 
diktatūra.”

Vienok stebėtojai sako, 
kad socialistai vienybės de
ryboms paliko atviras du
ris. Jie nutarė, kad plates
nė rezoliucija tuo klausimu 
su laiku bus išleista pasto
vaus internacionalo centro, 
kuris randasi Londone. Ste
bėtojai sako, kad tai yra 
kaip ir klausimo palikimas 

iš j - ----------------------------------
Pietų. Esą, į

! valšti- j
t * * fjose neturi teises kritikuo

ti rasizmo ir segregacijos
Pietuose,' kadangi • ir ■ šiam 
rėje segregacija dar nėra 
pakankamai panaikinta.

— ------------ ------- Atsakomingas NAACP ■
kurie ^jam atvirai pasakę,, pareigūnas apie ta Adlai te-:

i nepaten-į oriją taip išsireiškė: * * ---- ---- *'__ ~ I ’
r _- l . . Ta teorija yra la-

I bai kenksminga, nes ji pa- 
i ralyžiuoja kovą prieš ra- 

Dulles, i sizmą. Segregacija ir perse
kiojimas stipriausi Pietuo
se. Laukti, iki viskas bus

F. Dulles Pakistane, kur 
posėdžiauja SEATO
Karači. — Į Pakistano 

sostinę atvyko sekretorius 
Dulles, kad dalyvauti SEA
TO (Pietrytinės Azijos 
pakto organizacijos konfe
rencijoje. Taipgi atvyko 
britų užsienio reikalų mi
nistras Lloyd ir Francūzi- 
jos Pineau.

Dulles jau laikė 
mus su Pakistano

pasitari- į
vadais, I

Washingtonas. — Adlai 
Stevensonas, kuris pasku
tinėmis keliomis savaitė
mis vis labiau linko i nuo- 

I laidas pietinių valstijų 
rasistams, išrado naują te
oriją, kaip tai pateisinti. Jis 
dabar sako, kad kovą prieš 
rasizmą reikia pradėti 
Šiaurės, o ne 
žmonės šiaurinėse

kad , Pakistanas i
kintas SEATO veiksmais ir ' 
Amerikos atsinešimu i Pa- .* Lk
kistana. v

Manoma, kad
Lloyd ir Pineau tarsis apie 
klausimus, kuriuos Pineau 
iškėlė penktadienį Paryžių- puikiausioje tvarkoje, o tuo
je. Pineau tada .sakė, 
Francūzija toli nepatenkin
ta Vakarų taktika 
jame kare.

. Euro- .
socialde- muosiuose Rytuose dabar 

mokratiškų partijų buvo -yr.a įtempta iki aukščiausio 
nepatenkinti tuo nutarimu, i I 

Internacionalo sekreto- į 
rius Morgan Phillips paskui 
iškėlė, kad jo paties partija 
(britų darbiečių), Francū- 
zijos Socialistų partija ir 
eilė kitų balsavo prieš re
zoliuciją, norėdami pri
kergti pataisymą, kuris bū
tų žymiai palankesnis ko
munistų siūlymui. Smar-

laipsnio. Paskutinis kon
fliktas tarp Izraelio ir Siri
jos Galilėjos jūros srityje 
kelia pavojų, kad Izraelis 
bandys pravesti keršto 
kontr-ataką prieš Siriją. Iš 
Jeruzalės ateina žinios, 
kad izraeliečiai vadino Si
rijos žingsni “nuoga agre
sija.”

ir Sirija laikė 
savo kariniu atsto- vgreit

v'ų pasitarimus ir planuoja
ma tartis su Saudi-Arabija. 
Britų generolo Glubb paša- 

ga- 
limybę; kad ųr ordanas

sosti-
Jeru-

mok ratai.
Taipgi priimta rezoliuci

ja už Izraelio ginklavimą 
prieš arabus.

Posėdžiuose dalyvavo 17 
Europos kraštų, Kanados 
ir Izraelio delegatai. Nebu
vo delegatų iš Azijos, Af
rikos arba Lotynų Ameri
kos kraštu, v

Jugoslavijos darbo unijos 
sugrįžo į PDU Federaciją

Roma. — Italijos darbo 
unijų suvažiavime sveikini- 

i mo kalbą pasakė Pasauli
nės Darbo Unijų Federaci
jos (PDUF, arba pagal 

i angliškus inicialus, WFTU) 
i generalinis sekretorius L. 
į Saillant. Jis, tarp kitko, pa- 
į žymėjo, kad visai neseniai 
! Jugoslavijos darbo unijos 
i sugrįžo į WFTU.

Jugoslavijos darbo uni-

sias. Saillant dabar pareiš
kė, kad tas pašalinimas bu
vo neteisėtas, neparemtas 
ir apgailėtinas.

WFTU dabar pakvietė 
Jugoslavijos darbo unijas 
sugrįžti ir jos jau taip 
darė.

Sallanto pranešimas 
vo sutiktas audringais
lodismentais visų suvažiavi
mo dalyvių. Suvažiavime, 
apart pačių italų delegatų 
(apie 1,300), dalyvauja ir 
broliški svečiai delegatai iš 
apie 30 užsienio kraštų.

pa-

bu- 
ap-

kad tarpu nieko nesakyti prieš ios buvo pašalintos iš WF-
pietinę segregaciją, yra ne 

šalta- | leistinas dalvkas.”

Senis diktatorius Rhce 
ir vėl bus “kandidatu”
Seoulas. — Pietinės Ko

rėjos diktatorius Rhee, ku
riam šį mėnesį sukako 80 
metų, paskelbė, kad jis vėl 
kandidatuos į prezidentus. 
Jis jau prezidentavo du ter
minus.

Nėra abejonės, kad jis 
bus nominuotas ir “išrink
tas, ” nes nominavimui ki
tų kandidatų nėra, o rinki
muose opozicija neprilei- 
džiama.

Bet švara pavyzdinga. Išlipęs 
iš traukinio į požeminę stotį, 
žmogus gali pasigerėti. Abe
joju, ar New Yorko subvės 
kada nors susilygins su Toron
to subvėmis (švaros 
giu).

Be to, važiuotės f eras To
ronte tik 10 centų, už kuriuos 
gali važiuoti toli, nes duoda 
nemokamus transferus.

atžvil-

Kanadiečiai, kaip ir mūsų 
šalies darbo žmonės, dabar 
gyvena “gerbūvį,” pagrįstą 
baime dėl ateities.

TU 1950 metais, kuomet 
skilimas tarp komunistų ir 
Tito grupės buvo aštriau-

Maskva. — Sovietai paža
dėjo Danijos premjerui 
Hansenui išlaisvinti visus 
danus belaisvius karo kri
minalistus, kurie dar tebe
laikomi Tarybų Sąjungoje. 
Tai danai, kurie tarnavo 
Hitlerio karo pajėgose.

Sirijos kareiviai užmušė 
. du izraeliečių kareivius
Tel Avivas. — .Naujame 

susirėmime prie < 
jūros Sirijos kariai nušovė 
du izraeliečių pasienio sar
gybinius. Jie taipgi paėmė 
belaisvėn 2 sužeistus izra- 
liečius. Sirijos, kariai ap
šaudė izraeliečių sargybinį 
laiveli, kuriame radosi ke
turi kariai. Jie paėmė lai
velį ir paskui sugrąžino jį 
izraeliečiams su dviemis la
vonais. Jungtinių Tautų 
komisijos tarpininkus jie 
informavo, kad kiti du, su
žeisti, randasi jų belaisvėje.

Siri j iečiai teigia, kad Iz
raelio sargybinis laivas 
plaukė jų • teritoriniuose 
vandenyse.

Nupiove savo pirštą, kad įtikinti 
teisėją, jog daugiau neklastuos...

San Jose, Calif. — 31 me
tų vyras H. H. Watkins,

i kuris turi septynis vaikus, 
su savo dažytojo alga jo-

I kiu būdu negalėjo pragy-
I venti. Desperacijoje jis pra- 
’ dėjo rašyti klastuotus. če
kius ir jų prirašė už $1,600,

Galilėjos i^ ^llV0 sugautas.
Atsiradęs pavojuje pa

tekti keleriems metams j 
kalėjimą, Watkins nupiovė 
virtuvės peiliu savo dešinės 
'rankos pirštą ir pasiuntė

“Aš gerai suprantu, kad 
jūs negalite pasitikėti va
gimi, tai aš nupiaunu pirš
tą, kurį naudojau čekių pa
sirašymui. Jeigu aš mir
čiau, tai niekas taip nenu
kentėtų. bet jeigu man tek
tų eiti kalėjiman, tai būtų 
skaudus smūgis visiems 
tiems, kuriuos aš myliu ir 
kurie mane myli. . .”

Teisėjas James pareiš
kė, kad jis apgalvos reika
lą per kokią savaitę ir pri-'

teisėjui William J. Jamesui i eis išvados, ar jam atleisti, 
sekamą laišką:

Atėnai. Graikijos užsie
nio reikalų ministras S. 
Theotokis pasiuntė aštrių 
žodžių protestą Turkijos 
valdžiai. Graikija protes
tuoja, nes Turkijos užsie
nio reikalų ministras F. 
Koprulu parlamente sakė, 
kad Kipras nėra Graikijos 
reikalas.

Madridas. — Franco val
džia skelbia, kad prade
dant balandžio pirma die
na visų algos Ispanijoje 
bus pakeltos 20%.

Roma. — Popiežius pasi
sakė prieš “papuolimą į 
raudonus komunistų taikos 
spąstus.”

Rasistas Eastlandas 
gavo svarbų postą,— 
vadovauja komitetui

Washingtonas. — Nežiū
rint protestų iš unijų, neg
rų ir liberalinių organiza
cijų pusės, rasistinis Missi
ssippi senatorius Eastlan
das tapo išrinktas Senato 
juridinio komiteto pirmi
ninku. Ligšiolinis to komi
teto pirmininkas Kilgore 
neseniai mirė.

jos ir SaūdkArabijos nacio
nalistinio bloko.

Ammane, Jordano 
nėję, ir arabiškame 
žalės! sektoriuje tuo tarpu
vyksta demonstracijos. 
Žmonės sveikina britų ge- 
nerolo- pašalinimą. _ Glubb

‘“išvyko Lon- 
^irido orlaiviu x 
Oo laukė im- 
^ralihio štabo 

karinirikąį^Jligį^m.. Glubb,x 
apsirėdė 
esąS/4® taiJ^wT>

donan

^IH;L4^tojeDixio-

Klenkaliska partija / 
pralaimėtoja Badene . 
rikališkoji krikščionių de

Du senatoriai, Lehmanas i mokratų partija praiaimė.- v., 
iš New Yorko ir Morse iš ■ jo rinkimus . BadeniWuer? 
Oregono aštriai protestavo s temberge, :įg^ūdaųw žymiai 
prieš to posto davimą rasis- ■ mažiau bal^Oww^^'^^ 
tiniam senatoriui, kuris! metais. Krik^įo^®\^demo- 
atvirai šaukia Pietų valsti-' kratai daugiau? Aioturės 
jas priešintis Aukščiausio daugumos La: 
teismo nutarimams segre-! niame seimelj 
gacijos reikalu. j Krikščionvs

Balsavimas įvyko balsi-: laimėjo 42.6G
kiek balsavo už, kiek ’ Laisvieji demokrą^^^^%^

‘ , kad apart! ir taip vadinama
Lehmano ir Morse dar keli i partija ^6.2^. % \ ?\ V W 1
senatoriai šaukė “Ne!”, bet i Ear nežinia, kas\sų^w^\ ,T-j 
persveriamoji dauguma . valdžią . Ęad^-Y uertehWJ^ 
buvo už Eastlandą.

:/mokratąi
vis

niu būdu, tai tikrai nežino-| socialdemokratai 
ma, 1 
prieš. Atrodė,

vai-;Madridas. Franco 
džia davė leidimą atnaujin- j 
ti klases Madrido universi-i 
tete, kuris buvo uždarytas 
nuo vasario 9 dienos. Val
džia uždarė universitetą, 
nes studentai rengė anti- I 
fašistines demonstracijas ir, 
vyko susirėmimai su falan-1 
gistais-fašistais.

bergo sritvjeį Tas
so nuo Laisvųjų demolo^ 
tų, kurie paskutinių laikii 
svyruoja tarp bendradar
biavimo su klerikalais ir 
socialistais.

1 N \ \

Paskutiniaiw

idos 
dar

pranešimai^
New Yorkas. — Auti

... J ne Lucy pranešė spaį
Republikonų vadai sako, kad konferencijoje, kad ji

Ike turės daugiau keliauti kyti Alabamos universitetą. 
, Washingtonas. — Repub- i Berlynas. — Rytų Vokie- 

likonų. nacionalinio komi-! ti jos Suvienytos socialistų 
te to pirmininkas L. Hali ir i (SOcialistu-komunistu) par- 
senatorius Knowlandas jau ! ti-jOs sekretorius 
sako, kad Eisenhoweris ne-1 tas 
galės pasitenkinti radijo Deutschland 
ir televizijos kalbomis Stalinas 
priešrinkiminėje kampani- Jžiulius užsitarnavimus. so-

visvien

Ulbrich-
dienraštyje “Neues 

.J” sako, kad 
kuris turėjo di-

joje — jis turės ir keliauti, 
kad padėti savo partijos ! 
kandidatams.

Prieš) tai, kaip Eisenhow- 
eris nutarė, ar kandidatuo
ti, republikonų vadai jam 
žadėjo kampaniją be jokių 
pastangų, beveik pilną po
ilsį ir t. t. Bet dabar, kuo
met jis jau pasižadėjo kan
didatuoti, jis spaudžiamas 
prie didesnių pastangų.

cializmo statyme, 
negali bųti.;s^e 
prie didžių^-mM 
oretikų.

Philadelphia. H 
suėmė 26 Lester TurbJpV ' 
streikieriu vadus. Tas fab-/ ' 
rikas priklauso Westing- 
house korporacijai._______

ORAS NEW YORKE 
Giedra,

■ - -  — ■  - * n” U ii. VIAl A



Vasario XTbronte bu- 
ui '■ \ ', \ . 1

Dabra-
Merki-

Ber.šys, F.

Esant Chicagoje, vilniečiai 
taipgi gražiai parėmė Laisvę.

Na, o dalyvaujant didžiu 
liaine Vilnies parengime (Įkul' 
buvo pastatyta k o m e d i j a 
“Prašvilpta laimė”), buvo iš-

Laisvoji sakykla

SUBSCRIPTION RATES

kai

čia

! ma iš visų. Bet yra visokių

už studentės

keletą

nys;

*’.'2 pusi. Laisvė {Liberty),

tuvos upių energetikos re
sursų išnaudojimą: šių ty
rinėjimų rezultatus išnau-

Reikė- 
pada-

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada ana Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

fai sudarė Lietuvos durpy
nų ir pelkių kadastrą. Jie

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

Lucy nugaros stovį komunistai.
Pagyvenome tai: kiekvieną asmenį, kuris stoja už 

žmogaus teises, reakcininkai apskelbia komunistu! . . .

’ guma bendradarbių turi

kovą prieš 
kuri vądi- 
šovinizmu”

tros energija bei šilumine 
energija. Dabar institutas 
baigė tirti perspektyvinį 
respublikos energetikos iš
vystymą ir Nemuno bei

Ivderiai-reakcininkai jau pradėjo rėkti bant), bet juokauti juoko 
i dėlei, kodėl tie juokai ūmai 
j pasibaigė ?

Dalykas tame, kad taip

KREIVI VALDYTOJAI
SUFFQLK COUNTY (apskritis) yra Ilgojoje Saloje 

(Long Island), netoli mūsų didmiesčio.
Suffolk apskritį valdo republikonai ir jie tuo labai di

džiavosi.

airis — girtuoklis

I samprotavimas, pats pa-
I remtas tokiais “juokingais” 
filmais, kur negras vaiz
duojamas kaip akis ver-

Vienas dažniausiai pasi- 
! taikiusių juokų apie neg- 
I rus, kuriuos teko girdėti 
nuolat, yra paremtas teigi
mu, kad jie labai bailūs, y-

, .Kdc.’o (March) 6, 1956

United States, per year ....... $8.00
United States, per 6 months.. $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co........ $5.00 per six mos.

\ j ; ir susiėjime, ja, visų broliškų respubli- zikos-technikos 
mes tuos pačius juokus M mokslininkai.
girdime. Jau yra šablonas,■ — Papasakokite apie Ta-1 srityje. Tolesnis 
išdirbtas,

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

: bendradarbiavimo pavyz- 
Į dys yra tai, kad Lietuvos, 
: Baltarusijos, Latvijos, Es-

kurias platesnės vaizduo
tės neturintieji kartoja ar
ba jais gėrisi.

Kokios tos klišes? Mes 
jas visi gerai žinome:

dide-
Van- i niškai

u; ruošė monografija 
_____ x tuvos TSR” < ‘ 

ramą mūsų kolektyvui tei- geografijos apybraižą).
moję ir restorane, kožname! kia TSRS Mokslų akademi- 
pobūvelyje ir susiėjime, ... . \ _

; kalbąs karštuolis ir t. t. ir sakoma angliškai, priėmė I 
“hook, line and sinker” vi
sas klišes, kurias žino 
kiekvienas tamsuolis.
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JAU IR VĖL PADARĖ
PENKTADIENIO Laisvėje, editoriale, mes trumpai 

minėjome federalinio teisėjo Hobart Grooms nutarimą 
del grąžinimo Alabamos universitetan negrės studentės 
Autherine J. Lucy.

Gale straipsnio mes, tarp kitko, statėme tokius klau
simus: “Kas bus- . . . Ką darys universiteto vadovybė? 
Ką darys Alabamos valstijos valdžia?”

Vos spėjus tą straipsnį surinkti, kai atėjo i tuos klau
simus atsakymas. Koks gi tas atsakymas?

Alabamos universiteto vadovybė nutarė Autherine Lu
cy nepriimti į universitetą — nepriimti, girdi, dėl to, kad

Vadinasi, rasistai aiškiai pasakė, kad jie su teismais 
nesiskaito. Jie tik tuomet priima teismų sprendimus, 
pastarieji jiems geri, kai jie jiems tarnauja.

Studentė Lucy atvyko New Yorkan. Sakoma, ji 
sutvirtins savo sveikatą. Matyt, ji bijosi Alabamoje 
giau gyventi, kad rasistai jos nenužudytų.

Ką ji toliau darys? Ar ji pradės naują bylą prieš tuos, 
kurie rasistiniais sumetimais jos neįleidžia į mokyklą?

Kol kas niekas nežino; nei Miss Lucy, nei jos advoka-

Bet štai, gubernatoriaus raštinė Albany, N. Y., gauna 
kai kurių piliečių skundų, bylojant, kad Suffolk apskri
ties valdytojai švaisto žmonių pinigus, grobstinėja, etc.

Padaroma revizija. Surandama netikėtų radinių: vie
nas valdininkas atliko nelegaliai vieną pirkini (sau), ki
tas — kitą, trečias vėl kitokį nelegalų, savanaudišką dar
bą atliko. - ‘ .

Gub. Harrimanas pasmerkė neteisingus valdininkus. 
Gal kai kurie jų bus patraukti teisman. Bet iš viso to iš
plaukia tokia piliečiams pamoka: sekamuose rinkimuo
se reikia bandyti išrinkti geresnius, doresnius žmones 
į atsakomingas vietas.

SVEIKATA IR PREZIDENTŪRA
KIEKVIENAM ŠIANDIEN aišku, kad prezidentas 

Eisenhoweris, jei bus išrinktas kitam terminui, nebus 
“per daug aktyvus,” nes turės saugoti savo sveikatą, ku
rią pakirto neseniai įvykusi ataka ant jo širdies.

Kai kurie demokratų vadovai dabar sako, jog rinkimi
nėje kampanijoje vyriausias klausimas, bus diskusuoja- 
mas toks: Ar verta balsuoti už asmenį, kuris dėl netvir
tos sveikatos, negalės atlikti visų prezidentinių pareigų?

Mums rodosi, Eisenhowerio sveikatos klausimą staty
ti aukščiau visų kitų svarbių klausimų neverta, 
tų imti jo nuveiktus darbus ir juos pernagrinėti, 
rant išvadas.

Svarbiausias dalykai, kaip mes jau pabrėžėme
kartų, yra ne tai, kad Eisenhoweris nesveikuoja; svei
kiausias žmogus gali bet kada netikėtai mirti. Liguisti 
žmonės dažnai gyvena gan ilgai, nepaisant to, kad jų ar- j 
timieji tikisi matyti juos bet kurią dieną mirštant.

Svarbiausias dalykas, liečiantis Eisenhowerio kandi
datūrą, turėtų būti tas: ką republikonai statys vice-pre- 
zidento vietai? Jeigu jie statys Nixona, tai, savaime 
suprantama, daugelis žmonių tuomet atsisakys balsuoti 
už Eisenhoweri.

Amerikos žmonės jau turėjo karčių patyrimų su vice
prezidentais. Kai Lincolnas mirė, jo vietą užėmė vice- 

/prezidentas Johnsonas,

juokai 
( apie ištisas tautines arba 
; rasines grupes nejučiomis, 
! pamaži, kaip tas lašas ak- 
• menyje, ardo solidarumą, 
i tarpusavi pasitikėjimą, pa- 
J garbu.
i

Nesvarbu, kad ir tarp 
! pačių negrių atsiranda žmo- 
I nių, kurie tuos juokus 
j kartoja. Tas tik reiškia, 
! kad jie patys yra aukos tos

Juoktis, ar n e s i j u o k t i ? - 
taip, bet yra visokių, j nok ų

Kuomet tarnavau Ameri-; vadinami “nekalti” 
kos armijoje praeito karo 
metu, ilgais vakarais bara
kuose treniravimosi sto
vyklose, vasaros naktimis 
palapinėse Normandijos 
vešliuose soduose, arba šal
tomis žiemos dienomis Bel
gijos miškų apkasuose, gy
vendamas taip arti savo 
draugų amerikiečių iš kiek
vieno mūsų krašto kampo, 
susipažinau gan nuodug
niai su visokių rūšių mūsų i ’ 
jumoru — sakyčiau, liau-J Vyriškas šovinizmas 
dies jumoru. per paskutinius kelerius

Tarp sveiko jumoro, nu--metus Amerikos pažangie- 
kreipto prieš išnaudotojus, j čiai per savo spaudą veda 
pasipuikėlius ir panašius į nenuilstamą 

! dalykus, prie sveiko savęs 
Į pašiepimo, visuomet mai
šėsi ir jumoras, kuris nu
kreiptas prieš tautines, 
grupines arba kitokias ma- 

I žumas. Ir, žinoma, — prieš 
į moteris.

Paimsiu pavyzdžiu ju
morą kuris labai paplitęs, 

I jumorą, kuris nukreiptas 
prieš negrus.

Juokas yra juokas, pasa-

VC11X1 “b1;,
naši “vyrišku 
(male chauvinism). Tokių 

j šovinistų yra daugelio rū- 
: šių. Yra tokiu, kurie tvir- 
! tai įsitikinę, kad moterys 
! žemesni sutvėrimai už vy- 
■ rus. Tokių, betgi, yra ma
žai. Žymiai daugiau yra to
kiu, kurie teoretiniai kal
ba apie moterų lygybę, bet 
niekad nepraleidžia progos 
jas kaip grupę pašiepti, pa
naudoti jumoro objektu.

Kokie dveji metai atgal 
pasirodė puikus filmas, ku
rį pagamino pažangūs uni- 
jistai, — filmas po užvadi- 
nimu “Salt of the Earth.”

Pasakyčiau, kad vyriau
sia to filmo tema buvo ko
va prieš vyrišką šoviniz
mą. Ir kai}) puikiai, ir dar
gi per jumorą, bet švarų, 
tas šovinizmas, ten vaizduo
jamas !

Mes matome tame filme, 
kaip eiliniai švino kasėjai 
Naujojoje Meksikoje yra 
žymiai persisunkę tuo šovi

ii ž ge-

Tokia pat klišė yra ir 
tie visi juokai apie moteris. 
Kad žinoti, kokios tos kli
šės, eikime ir pasiskaityki- 
me, ką Mikromegas vas. 18 
d. Laisvėje rašo:

“O ar jos, kaip ir vyrai, 
neturi joms charakteringų 
silpnybių? Žinoma, jog tu
ri. Pav., jų apranga, jų tūli 
drabužiai (skrybėlaitės, 
etc.), jų šukuosena, jų kos
metika, jų perdidelis mėgi- 
mas paplepėti ir kiti atri
butai — tikrai verti sąmo
jaus, duodančio progos 
sveikai pasijuokti.”

Taigi, štai klišės, tik Mi- 
kromego akyse jos “atribu
tai.” Jeigu kas naudoja tei
gimą, kad airiai yra gir
tuokliai, tai irgi bus “atri
butai,” kad negrai yra bai
liai, — tas pats. Kitaip sa
kant, Mikromegas, kaip tai

juoktis?
Bet žino tai Mikromegas 

ar ne, — juoktis., sveikai ir 
kūrybiniai ( o ne “kliši
ui ai”) juoktis, yra daugybė 
būdų. Tas tik priklauso nuo 
žmogaus galvosenos būdo. 
Yra pigus Bob Hope juo
kas, bet yra žymiai labiau 
rafinuotas Danny Kaye. Y- 
ra pajace Molly Picon, bet 
yra labiau humanistinis 
Šolem-Aleichemo jumoras. 
Yra George Allen ir yra 
tikras jumoras — Mark 
Twain.

Bet apie tai — sekančia
me straipsnyje.

A. Šilėnus
' XBus daugiau)

Lietuvos Mokslų akademijai 
15 metų

! vo surrostas gražus pobūvis, 
į kurį buvau pakviestas ir aš.

Pobūvio rengė|ar ir dalyviai 
ten pat dosniai parėmė mūsų 
dienraštį.Sekami asmenys 
Įteikė dbvan^ f 'i !

Po .$10.00: J. GrigaHūnas, 
K. Doveika,’ P. .Gutauskas, 
LLD 162 J 
Morkum 

i C. Pamp:
Po $5.0^ 

Morkis, J. 
A. Petro n 
Pačiai, J. 
nas, P. Kf , 
kai, J. žiulys, 
Janauskas, 
nas, J. 
vaiskiai, 
nes Dzūkas, 
Morkūnas, A. Karpayįęių^JN 

į Kunčius ir J. K.
Po $3.00: B. A 

■ Juozaitis.
• Po $2.00: Sinku , x 
i brauskas, V. Strazevičiu 
Kaptainis, Ch. Bruząs- 
valiauskas, P. Stukas 
driukaitis, M. šimoi 
Marcinkevičius, A. 
čius, P. Mockaitis ir 
pata.

Po $1.00: J. Martiiiojų'š\č?V 
Jakavičienė, A. Matiukynaš, 
P. Pajuodis, F. Venckus, A. 
Daukantas, A. Galinaitis, M. 
Mikalajūnas, T. Rimdžius, V. 
Žilinskas, V. Viliūnas <ir ^A^ 
Jauga.

Apie pora asmenų 
kė metams Laisvę, o k 
mokėjo savo prenumera 

Bet 
1 iečiai

yičius,

vezai
Marė W. . Dąvidė 

Valūnas, M.
J. Valaitis,

J.

Pasikalbejimas su Lietu-’ kompleksiniu išnaudojimu. 
: vos TSR Miokslų akademi- Tai turi didžiulę reikšmę 
■ jos vice-prezidentu profeso- Pabaltijo liaudies ūkiui to

liau vystyti. Arba kitas pa
vyzdys. Lietuvos respubli
kos Mokslų akademijos Bi
ologijos institutas drauge 
su Visasąjunginiu ežerų ir 
upių žuvų ūkio mokslinio 
tyrimo institutu atliko di
delius hidrobiologinius ty
rinėjimus, turinčius 
lę reikšmę Lietuvos 
dens telkinių žuvies 
duktyvumui vystyti.

— Kokie yra svarbiausi 
jūsų mokslinių tyrinėjimų 
objektai?

— Pastaraisiais metais 
Lietuvos Mokslų akademi
jos mokslinių darbuotojų 
pastangos buvo skiriamos ; kirsta kita maloni staigmena : 
studijuoti J’espublikos garn- ; Pirmininkas Pauliukas įteikė 
tos turtus, jos gyvūniją 
bei augmeniją, naudingą
sias iškasenas, tame tarp<. 
mineralines žaliavas, ener- ■ 
getikos resursus. Daug kas' 
buvo padaryta nagrinėjant 
klausimus, susijusius su 
gyvulininkystės gerinimu, j 
žemės ūkio kultūrų derliu-' 
gurno kėlimu, žuvininkystės! 
išvystymu esamuose van-' 
dens telkiniuose. Antai, Bi-; 
ologijos institutas ištyrė di-1 
džiausią Lietuvos vandens 
telkinį — Kuršių marių į-' 
lanką ir parengė priemonių ' 
kompleksą žuvų ūkiui čia 1 
pagerinti. Pasirėmus api- i - ----- ----- ™
bendrintais moksliniais ty-iIetari- trimitas” spamhif1^ 
rinėjimaisį žuvų ūkio orga
nizacijoms pateikti kon
kretūs pasiūlymai dėl būdų , 
žuvies sugavimui padidin-! 
ti 18-koje stambiausių res- i 
publikos pietryičų dalies e-' 
žerų.

i rimu J. Žiugžda
I 
J

Sausio mėnesį sukako 15 
metų, kai buvo įsteigta Lie
tuvos Mokslų akademija. 
Per pasikalbėjimą su mūsų 

! korespondentu Akademijos 
. vice-prezidentas profeso
rius J. Žiugžda papasakojo 
apie Akademijos darbą per 

i tuos metus.
—Kokias mokslines istai- i e *-

gas turi Akademija? —• pa- 
i klausė mūsų koresponden- 
I tas.

tai ne viskas.
apdovanojo ir asmę*
— įteikė man dovanų 
stalinį laikrodį su ter

mometru ir barometru.

čiantis klounas, kuris mir
tinai e išsigandęs, ’beveik 
alpdamas, bėga nuo šmėk
los. paremtas senomis pa
sakomis iš plantacijų, kur 
negras buvo vaizduojamas
kaip prietaringas baimės nizmu. Jie kovoja 
pilnas sutvėrimas, ir dabar resni gyvenimą sau ir savo ( 

lyra “vešli anekdotams dir-■ šeimoms, bet jie negali pa
lva.”, įdaryti taiką su mintimi,

(kad moterys perims jų pi- 
(kieto linijas, jie negali jų 
į priimti kaip lygias kovos 
’ drauges. Tai jie per ilgą 
I metų eilę mito tuo “nekal- 
I tu” jumoru, kad moterys 
I yra “plepėtojos,” kad jos

“nekalti” juokai lieka juo
kais ir nepaveikia į atsine- 
šimą į negrus kaip grupę, 
skaudžiai apsirinka.

Aš 'atsimenu, kaip vieną 
naktį Belgijos fronte suži
nojome, kad į kairę nuo i neryžtingos, kad jos tinka 
mūsų liniją laiko negrų ko- tik virtuvėje ir lovoje, tai 
vos inžinierių (sapiorų) ba-įjie krėtė visokius juokus. 

I talijonas. Juokai pasipylė Į apie jas, — juokus, kurių
I kiekvienas savaime gal nė- 
j ra jau toks fatališkas, bet 
i kartu sukelia tą tikrą ligą 
j — šovinizmą.

Tik kovos eigoje jie per- 
i sitikrino, kaip persitikrina 
i Ramon apie savo anksčiau

Kaip is . gausybes rago — 
juokai apie tai, kaip “juo
dukai” bėgs, išgirdę pirmus 
nacių kanuolių šūvius, kaip 
jie bus “išsigandę” savo še
šėliu” ir t. t. v

me ruože atakavo. Mūsų i *•
dalinys laikėsi ir paskui su
gebėjo pasistūmėti pirmyn, 
bet tik vėliau sužinojome, 
kad negrai sapiorai, į kairę 

; nuo mūsų, atlaikė sunkiau- 
: šią priešo smūgį.
1 “Well, I’ll be. . . ” buvo 
i komentavimas, kurį gir
dėjau iš mūsų baltų karei
vių lūpų. Kažkas nes.irišė. 
Jie buvo pripratę (žymia 
dalimi per juokus) manyti, 
kad negrai yra bailiai, o čia 

i anų tarpe nebuvo nei pani- 
' kos, nei bėgimo, ir jie atsi
laikė dar geriau už mus!

Žinote, kas atsitiko? 
' Bent ateinančioms kelioms

kuris toli stovėjo nuo Lincolno. Į savaitėms aš negirdėjau jo- 
ai F. D. Rooseveltas mirė, jo vietą užėmė vice-preziden- juoko apie negrus.

Ką tas rodo? Tie, kurie. tas Trumanas, paneigęs tai, už ką stovėjo Rooseveltas.
Kiekvienam šiandien aišku, kad Nixonas nebūtų tas, į sako, kad juokai yra juo- 

• kas yra Eisenhoweris — toli to. Jo politika bloga, žaliu- | kai ir rimti dalykai visai 
- ga mūsų kraštui. i kas kitas, turėtų savęs pa-
" Kartą ant visados politinės partijos,patingai didžio- j klausti: kodėl juokai nusto- 
' sios, nominuodamos kandidatus prezidento ir vice-prezi- (jo? Jeigu galima turėti pa- 
! dento vietoms, turėtų parinkti abu gerus asmenis. ’gurbą negrui (rimtai kal-

Republ ikonų 1,
už tai, kad tik Nixonas nebūtų “paneigtas.”

— Akademijos sistemoK- 
! je, — atsakė Prof. J. Žiug- 
i žda, — yra 12 institutų, ku
riuose vykdomas mokslinis 
-tiriamasis darbas fizikos, 

į matematikos, technikos, 
j chemijos, geologijos, biolo- 
I gijos, žemės ūkio ir visuo- 
; meninių mokslų srityje. Po- 
i kariniais metais žymiai iš- 
' augo ir nuolat plečiasi A- 
ikademijos materialinė ba- 
i zė. Akademija stiprėja or- • • • J • I • Ąganizaciniu atžvilgiu. An
tai, vien per pastarojo 
penkmečio laikotarpį buvo 
įsteigti Melioracijos, Miš
kų ūkio institutai ir Žemės 
ūkio instituto bazėje — 
Žemdirbystės ir dirvotyros 
institutas bei Gyvulinkys- 
tės ir veterinarijos insti
tutas.

— Kaip Akademijoj suor
ganizuotas mokslinių kad
rų parengimas?

— Per pastaruosius pen
kerius metus Akademijos 
bendradarbių, turinčių 
mokslų kandidato laipsnį, 
skaičius padidėjo 5 kaytus. 
Chemijos ir cheminės tech
nologijos, Gyvulinkystės ir 
ve te rin a r i j os, Eksper imen-

I tinės medicinos ir kituose i

šieptą) Esperanza, kad pa
garba ir solidarumas negali 
eiti ranka rankon su leng
vu grupes pašiepiančiu

1 “juoku.”
Juokų šablonas, klišes
Nereikia būti dideliu ju

moristu/kad įsijungti į tas 
neva jumoro klišes, kurių 
pilna mūsų šalis. Kiekvie
name kabarete, naktiniame 
klube, kiekvienoje karčia- i

Evai ir man nuo O. šilkienės 
i (iš .Wethersfield, Conn.) bran- 

" i gią dovaną—meniškai išsiiMįį 
į nėtą staltiesę ir prie jos prV 
į dėčku.

Patys mano bičiuliai ir drau
gai chicagiečiai apdovanojo 
mane brangia amžina, p 
na. J

O senas mano pą'žįs 
Straukas Įteikė kitokią’ 
nėlę.

Už viską visiems tariu 
nuoširdžią padėką!

Rojus Miz

Redakcijos Alsa
J—čiui

i institutuose absoliuti dau- p^'tiosė respubli-,
Iguma bendradarbių turi kos geologijos žemėlapi, e-' 
i mokslinius laipsnius ir var- ^erų katalogą.
i dus. Rengiant nlokslinius ^ai’tu su ekonomistais ^pa 
į kadrus, kaip ir visais
tais klausimais, didžiulę pa-

t i n 1: a. Ne p as i na u d os i m o
S. Z., Norwood, Ma 

ko jame už prisiuntimą 
pos įjį laikraščio.

M. Mačioniui, N. J.—Atleis
kite. bet jūsų rašinio laikraš- 

Į ty nespausdinsime. Jūs sako- 
Mūsu geologai ir geogra-! t(‘ esa^c suradęs vaistus nuo 

u kai kuriu ligą issigy.dyti.
Jums tie vaistai gal ir tinka, 

I mes nežinome. Bet žinome 
1 vieną, jog tas pats vaistas ne- 
: tinka kiekvienam žmogui. 
;Mes pasitikime gydytojais; 
i tik jie tegali, išanalizavę n 

“Lie-h ,onio nesveikatą,
(ekonomikos-(jam vienokius ar 

' vaistus.

Nemažą darbą atliko Fi- , . .. . .
__________ ! institutas, | Plal}° komisija ir Jl 

ypač energetikos vystymo ’ ganizacijos. Prade 
1 respubli-; 

jau yra klišės, Į rybų Lietuvos mokslininkų kos pramonės kėlimas žy-!
?snės vaizduo-; kūrybinius ryšius su kitų mia dalimi priklauso

, tarybinių respublikų mok- š energetikos išvystymo, nuo j 
' slininkais. ‘ to, ar liaudies ūkis yra pa- i

—Ryškus tokio kūrybinio i kankamai aprūpintas elek-

— sukčius, pelno gaudyto
jas; lenkas (ir bendrai a- 
teivis iš Rytų Europos) — 
nerangaus proto žmogus, 
flegmatikas, “hunky”; ita
las —ai-• sunkiu akcentu

kademijų ir TSR Sąjungos 
Mokslų akademijos institu
tai drauge gvildena proble
mas, susijusias su perspek
tyviniu energetikos vysty
mu ryšium su Nemuno

1US

hidroelektrinę, j 
nuo i dojama instituto

■ medžiaga.
Chemijos ir ^cheminės 

technologijos institutas iš
tyrė apie 200 molio telki
nių ir 18 karbonatinių uo- 
lienų telkinių. Šių tyrinė
jimų pagrindu buvo pasta? 
tytos 25 plytinės, silikati
nių plytų gamykla ir kelios 
kalkių degimo įmonės. ų

Eilę aktualių problemų’ 
išsprendė Gyvulihi

(Tąsa 3-čiam pusl3'v



Laiškas iš Lietuvos
(JĮ gavo D. M. Šolomskas) 

Brangus dėde Dominikai!
Nors neseniai esu išsiuntęs 

jums laišką, bet dabar, ka
dangi gavau nuo jūs straips- 
iiius iš “Laisvės,” o be to ir 
mano gyvenimas smarkiai pa
sikeitė, todėl rašau1 jums šį 
savo trumpą rašinį, kuriame 
nors trumpai paveiksiu savo 
nuomonę dėl straipsnio iš 
“Laisvės” 1956 m. sausio 24, 
dėl knygos “Pasakojimai iš 
istorijos,” kur labai teisingą 
duodate atsakymą kritikams, 
kurie maišo vieno sakinio žo
džius su kito sakinio žodžiais. 
Arba atsiranda tokių, kurie 

4 sako, kad bloga yra, kadangi 
knyga yra parašyta daugiau
siai karinėmis temomis. Bet 
aš manau, kad leidinys, nors 
jame yra nagrinėjama tik vie
na kuri tema, bet ji yra pui
kiai nušviesta, ir todėl yra 
daug kartų vertingesnis už tą, 
kuris apima daug įvairių te
mų. bet nė vienos nepriveda 
iki galo, nes tuomet gaunasi 

b ne kūrinys, bet kratinys. Be 
to neužsimoka kartoti tų pa
čių klausimų, kurie yra kituo
se leidiniuose.

Nors aš čia ir pareiškiau 
savo nuomonę dėl įvairių kri
tikų. bet aš tuo nenoriu pa
sakyti, kad knygos autorius 
gali nepripažinti bet kokios 

’ kritikos, — priešingai, kiek
vienas rašytojas, kiekvienos 
knygos autorius turi priimti 
kritika bet kritika turi būti 
teisinga ir pamokinanti, kuri 
padėtų autoriui suprasti trū
kumus ir pasalinti klaidas.

Tai, ką aš čia rašau, nesi- 
y remiu kokiomis savo išvado

mis, bet daugiausia remiuosi 
tuo, ką esu pastebėjęs iš įvai
rių leidinių.

Mielas dėde, aš radau jūsų 
atžymojimas ir pabraukimus 
įvairiose jūsų prisiųstose kny
gose. kurie manTKbai zvertin
gi ir reikšmingi, nes jie paro- 

$ do, kurie klausimai jums bu
vo svarbiausi-įdomiausi, t. y., 
kuriais klausimais daugiau 
domėjotės, bet svarbiausia 
yra tai, kad sutampa mūsų 
nuomonės (kurie skyriai jū- 
su yra atžymėti, daugiausia ir 
man jie buvo įdomūs).

Šiame rašinyje aš paminė
siu H. Barbiusse knygą “Ug
nyje,” kadangi ji yra labai 
vertinga, nes ji labai teisin
gai parodo (be jokio padaili
nimo) visus karo žiaurumus, 
neteisybes ir jo idiotiškumą, 

- kuris žmonijai badyte bado 
' akis savo nereikalingumu bei 

žalingumu. Barbiusse savo 
knygoje nemini jokių nebūtų 
“herojų,” o pavaizduoja ka
rą toki, kokis jis yra tikru
moje. Tik labai gaila, kad ir 
dabar dar daug yra tokių 
žmonių, kurie didžiuojasi to
mis žudynėmis kaip kokiais 
žygdarbiais ir tų žudynių sie
kia.

Prie šių savo pastabų aš 
pažymėsiu, kad ne visi karai 
atnešė vien blogybes, nes buvo 
ir tokių karų, po kurių kai 
kurios tautos atgavo savo lais
vę. kaip pav. J. A. Valstybės, 
arba Rusijos revoliucija ir ki
tos. Tuomet už visus tų ka
rų padarinius atsakomybė 
tenka tų tautų prispaudėjams 
(buvusiems prispaudėjams). 

.. Dar ir daugiau būtų galima 
' tuo klausimu pareikšti savo 

nuomonių bei paminėti apie 
kitas knygas, bet šį kartą už
teks, nes noriu kaip galima 
trumpiau rašyti.

šiame savo laiške pranešu 
jums, kad aš apsivedžiau su 
Jokubauskyte Vale. Atsipra
šau, kad anksčiau nieko apie 
tai nepranešiau, o kada jau 
priėjo Užgavėnės, tuomet ty
lėjau skubėti, nes, viena, tai 
jau tėvukai laikosi senų pa
pročių, su kuo aš turėjau 
skaitytis; antra, tai jau ir 
laikas buvo. Be to, aš pasku
tiniu laiku vienas gyvenau, 
dėl ko žymiai daugiau darbo 
būdavo, nes reikėdavo namų 
apyvokos darbus atlikti, kas, 
žinoma, ne taip jau bloga, bet 
vis darbo daugiau prisietėda-

čiamus jums, dėde, dėdienei 
Karolinai ir sesutei Onutei 
širdingiausius sveikinimus ir 
geriausius sveikatos bei lai
mingos ateities linkėjimus.

Prašau perduoti nuo manęs 
linkėjimus mūsų dėdei Motie
jui, jo šeimai ir Petrui šo- 
lomskui, už ką aš būsiu, di
deliai dėkingas. Be to, pra
šau nors trumpai parašyti 
apie Petro šolom&ko, mūsų 
dėdės Motiejaus ir Motiejaus 
šeimos gyvenimą. Tuo ir bai
giu šį savo rašinį.

Laukiame greito atsakymo.
Gudeliūnas P. V.

Lietuva, Šilutė 
1956 m. vas. 18 d.

LIETUVOS MOKSLŲ A 
KADEMIJAI 15 METŲ

(Tąsa nuo 2 pusi.)

ir veterinarijos institutas. 
Jis parengė pavyzdžiui, se
lekcinės veislininkystės 
darbo planus 75 kolūkių 
veislininkystės fermoms. 
Žemdirbystės ir dirvotyros 
institutas paruošė ir išlei
do Lietuvos dirvožemio že
mėlapį, drauge su Geologi- 
jos-geografijos institutu 
ištyrė kalkių klodus ir nu
statė jų tinkamumą dir
voms kalkinai. Visa tai turi 
didelę reikšmę kovojant už 
dirvas demįngumo pakėli
mą. 7

Yra pasiekimų ir visuo
meninių mokslų srityje. Di
delę vertę turi “Lietuvos 
TSR istorijos” pirmasis, to
mas, “Lietuvos istorijos 
medžiagų ir dokumentų 
rinkinio” I tomas, “Lietu
vių tarybinės literatūros 
istorijos apybraiža,” “Da
bartinės lietuvių kalbos žo
dyno” išleidimas ir t. t.

— Iki 1955 metų, — s a- 
ko baigdamas prof. J. Žiug- 

i žda, — respublikos Moks
lų akademijoje buvo išleis
ta 73 monografijos, 60 to
mų mokslinių veikalų, 112 
mokslinių bei mokslo popu- 

į liarinimo brošiūrų, o taip 
pat eilė instrukcijų ir prak
tinių rekomendacijų gamy- 

į bai. Vien tik 1955 metais 
! buvo išleista 12 monogra- 
j fijų ir 10 tomų mokslinių 
! veikalų, kurių bendra ap
imtis sudaro 465 spaudos 
lankus.

Sunku per trumpą pasi
kalbėjimą suminėti visas 
itin svarbias problemas, ku
rias Tarybų Lietuvos mok
slininkai gvildens naujaja
me penkmetyje. Aš manau, 
kad galima šiandieną tvir
tai pasakyti vieną dalyką: 
jaunasis mūsų respublikos 
mokslininkų kolektyvas pa
dės visas pastangas, kad 
garbingai išspręstu iškel
tus jam uždavinius ir viso
keriopai prisidėtų prie to
lesnio Lietuvos liaudies ū- 
kio bei kultūros kėlimo.

E.

Aurora, III.
Miesto majoro laiškai TSRS 
Mieesto majoro laiškas TSRS

šio miesto majoras Paul 
Egan išrinktas visai netikėtai. 
Politikieriai čionai .netikėjo, 
kad Eganas gali laimėti, bet 
balsuotojai nustebino juos iš
rinkdami Eganą miesto majo
ru.

Nuo pat išrinkimo Eganas 
grumiasi su politikierių klika. 
Jis sako, kad tarpe miesto 
koniisionierių esama sukčių, 
grobikų. Jisai norėjo apvaly
ti miesto administraciją.

Vienas komisionierių trau
kia jį teisman reikalaudamas 
$25,000 atlyginimo už “pa
žeidimą reputacijos” pavadi
nimu jo ‘sukčiumi.

Eganas buvo nuvykęs mies
to merų suvažiaviman vasa
rio 16, Washington, D. C., 
bet, sako, ten jam neduota 
laisvės kalbėti. Sugrįžęs jis 
parašė laišką Anastazui Mi- 
kojanui, Tarybų Sąjungos 
premjero antrininkui. Tame 

j laiške Eganas pasiūlė konfe
renciją Tarybą Sąjungos ir 
Amerikos miesto majorų. Jis 
taipgi sakė, kad žodžio laisvė 
Amerikoje neigiama, slopina
ma.

Kada laiškas paskelbta vie
šai, miesto komisionieriai pa

juto, kad jie dabar galį ge- 
! riau atakuoti majorą Eganą, 
ir pradėjo atakas. Jie priėmė 
rezoliuciją, kurioje reikalau- 

Ija jo pasitraukimo. Jie ir 
į pirmiau to reikalavo, bet nie- 
i ko neatsiekė. Eganas ir da- 
i bar sako nerezignuosiąs.

Dauguma miesto žmonių, 
aišku, palaiko majorą. Jie* 
žino, kad jis velija miestui 
gero, kad jis nori atsikratyti 
tų, kas Įeina miesto adminis- 
tracijon savo naudai.

Ar jam pavyks ir sykį at
silaikyti, sunku pasakyti.

Miesto gyventojams reikia 
jį palaikyti. Rodos, tai bene . 
bus geresnis majoras, kokį 
bet kada mes turėjome. Jam 
sunku, kad prieš jį eina poli
tinė klika.

Jis pirmiau buvo pasimojęs 
pakeisti visas policijos viršū
nes, ir sutiko didelio pasipric-, 
šinimo. Dabar jis dar labiau 
puolamas. Koresp.

Brockton, Mass.
Iš progresyvių veikimo

LLD 6 kuopos narių šie
met pasimokėjo duokles iš vi
so 32. Kurie dar nepasimo- 
kėjote, nelaukite paskutinių 
dienų, o atlikite savo parei
gas metų pradžioje, nes Cen
tras nori žinoti, kiek turės fi
nansų knygoms leisti.

įvyko pavyzdingas minėji
mas, kurį surengė Dana ir 
Edvardas Klenowskiai savo 
tėvui ir uošviui Charles Be
niuliui. Jis įvyko vas. 26 d. 
Publikos buvo apie 50 asme
nų. Valgių ir gėrimų buvo 
visiems užtenkamai. J. Smith 
atvežė Beniulį “apgavingai.” 
Kai jį publika sutiko, buvo

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Kovo (March) 6, 1956
vo.Prašau priimti muuų Jun-

jam. didele staigmena, kadan
gi iš anksto apie tai nieko 
jis nežinojo. Bet jis nesijau
dino, o gražiai padėkojo vi
siems.

Svečiams gražiai besilinks
minant, Peter Klimas pasipra
šė balso ir sako: Valgią tu
rime net perdaug. Sako, ar 
nebūtų gerai, kad šį Kazimie
ro Beniulio 65 gimtadienį, at~ 
žymėtumei per Laisvę su do
vanomis pagal išgalę? Su 
tuo visi sutiko. Jubiliatas 
taipgi tam mielai pritarė. Pir
mininkas W. Juodeikis pasky
rė K. čereškienę ir J. Stigie- 
nę parinkti dovanų, Sudėta 
$40.

Šį parengimą Danai Beniu- 
lytei - Klenovskienei surengti 
padėjo Liuosybės Choro na
rės

kurią jau užbaigė dėl “Vil
nies” bazaro. Visoms labai 
patiko. Ji sakė, kad tas dar 
ne viskas; dar padarys dau
giau ką nors. Arlauskienė 
sakė padarys gražius užval
kalus paduškoms. M. S. taip
gi dirba ką nors tokio naujo, 
taipgi ir daugiau narių dar
buojasi “Vilnies” bazarui.

Knygučių susirinkime išda
linta 12. Urmonienė sakė, 
kad S. Simanauskienė jau grą
žino 
tęs 
abi 
čių.

dvi išparduotas knygu- 
ir A. Klibienė vieną ir 
pasiėmė daugiau, knygu-

M. S.

ir Danos artimieji.
Geo. Shimaitis

Chicago’ M.
Roselando Moterų Klubo 

veiklos

Lawrence, Mass.
ŽINUTĖS

Methuen ūkininkas P. Yar- 
nick buvo užpultas savo bu
liaus; vos buvo neužmuštas. 
Ūkininkai, apsižiūrėkite, ku
rie turite bulius!

Vaidinimui.... Dainaiiirmii
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
‘ i i

Lietuviu Meno Sąjunga savo archyve turi daug 
dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kurįups pągalpareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams.' Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaitės “Klam
pynė” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienam asmeniui. Sceniniai veikalai visam© 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinami, bet 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitos knygos.

LMS čia patiekia daliną sąrašą scenos veikalų 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavusiam—gru
pei arba atskiram asmeniui

Roselando Liet. Moterų Klu
bo susirinkimas įvyko vasario, 
13 d. Narių atsilankė gra
žus būrelis. Visos rimtai 

.‘.varstė pakeltus klausimus.
Iš LMS Pirmos Apskrities 

konferencijos raportus išdavė 
delegatės: A. Klibienė ir M. 
Slench. 
priimti.

Dėl 1 
išrinkto 
dinės. Pavio 
šokiams. Ex-mainierių cho
ras po vadovyste A. Tilvikie- 
nės atliks visą programą. Ma
nome, kad visi bus patenkinti 
kaip dainomis, taip ir vaidy
ba.

Baigiant susirinkimą d. Si
manauskienė parodė kaldrą,

Mirė ir palaidoti M. Šven
čionis ir Sutkaitis. Ąbu buvo 
katalikiškų pažiūrų. Užuo
jauta jų šeimoms, o įniru
siems amžinai ilsėtis.

Scenos 
knygos pasis 

KLAMP

Raportai vienbalsiai

o 4 d. parengimo 
geriausios gaspa- 

orkestras gros

Susirgo Antanas Kavaliaus
kas. Yra Bon Secours hospi- 
talyj. Priklauso prie LDS ir 
Maple Parko bendrovės. Lin
kiu draugui greit pasveikti ir 
vėl dalyvauti sir mumis.

Jau artinasi Maple Parko 
atidarymas. Jis bus balan
džio 1 d. Šiemet parko gas- 
padoriais bus Milvidai, kurie 
visiems gerai patarnaus. Ati
darymo diena bus Velykų die
na, tai turėsime raudonų 
kiaušinių.

S. Penkauskas

So. Boston, Mass
Amerikos Lietuvių Literatūros Draugiojs 

7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks kovo- 
March 11. d., prasidės 1-mą valandą popiet, 
18 Broadway, So, Boston, Mass.

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

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

J. Jaskevičius, 7-tos Apskr. Sekr.

So. Boston ir Brockton, Mass

Šiose vietose lankysis Katrina Petrikienė ir 
įvyks pramogos jos pasitikimui bei paminėji
mui Moterų Djenos šventės. Visų prašome įsi- 
tėmyti parengimų datas ir kviečiame atsilan
kyti.

Brockton-Montello, Mass
Įvyks pamargini m ų vakaras, rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Bus įdomi programa, kuri 
patenkins visus atsilankiusius.

Bus šeštadienį, kovo-March 17 d., pradžia 7-tą 
vai. vakare. Liet. Taut. Namo kambariuose. 
Prašome ateiti paskirtu laiku.

&

South Boston, Mass

Sekmadienį, kovo-March 18 d., 4-tą vai. popiet, 
318 Broadway, bus BANKETAS, kurį rengia 
L.L.b. 2-ra Moterų Kuopa. Bus graži dainų 
programa ir šaunus banketas. Tai bus pats 
puikiausias parengimas šiuom sezonu.
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Julijos žemaitės klasikini 
V. Miliūnas. Penkių veikoj 
veninio. Puiki pasisk 
pilna sąmojaus, liaudišk 
na tik 25 centai.

ramatizavo 
ietuvos gy- 

hyga (54 puslapių)

tymui

žemaitės bene geriausiaiXzt turinys. Dra
matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kartu per
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame tea
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno lietuvio litera
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai.

PONAS AMERIKONAS•
Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 

žinoma Amerikos lietuviams, niekad nepasenstantis 
veikalas, kurį lygiai malonu skaityti, kaip matyti 
scenoje. Kaina 25 centai.

Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo. SkaitosWeiigVai, intryguojančiai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAšVILPJ
Andriaus Skripkos dv 

juokinga komedija, kuri j. 
ir skaityta daugelio.
perstatoma. Kaina 25 centai.

ų nepaprastai 
ė p aciai matyta scenoje 

Vaidina 6 ąsmęnyą, lengvai

KOMIŠKI} ^^DEI^AI^
Jono Juškos “Kor 

virčai” ir “Užguitas vy 
gyvenimas” ir Jauno j 
Penki trumpi juoking 
mui scenoje, skaitymui 
kam pasiskaitymui, ■ 
Kaina 25 centai.

rnis

— pilni gyvų juokiį ir baikų.

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alego 

veikalas apie senovinę Lietuvą.

BLIN
Veikalas apie legendarinį 

ką,” vienas seniausių ir mylimi 
vaikalų. Parašė, pasiremiant lia 
Žemkalnis. r

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama įš netolįąą^j praeities. 

Parašė Rojus Mizara. Rimtas vpa&khitynias apie 
Amerikos lietuvius ir naujakurius, netolimą Lietu
vos praeitį ir t. t. Kaina 35 centai.

enos 
lies' , pasakomis,

Porinis

ozitoriaus

Dainos ir Muzikos
RINKTINĖS M. PETRAUSK
Puikiai išleistas mylimo lietuvio k 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros>parašyta M 
Petrausko biografija, 
kiekvieno kultūringo lietuvi 
nas doleris.

' LIETUVOS I
Pas motušę augau, Mergytė j^undji,___ ____

dėli, ir kitų populiarių lietuvių liaudies dainų rin
kinys. Kaina 35 centai.

Naujas kompozitoriaus 
tik ką išėjęs iš spaudos. K

Taipgi Stasio Šimkaus Dain
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ra- 
levičiaus (žodžiai Jasilionip) \Balevi-
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulėj L
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingaui paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovakų šokio dai 
minimi muzikos kūriniai pars:

Visus užsakymus siųskite
Lithuanian Fine Arts

110-06 Atlantic Ave. Richmond

i ĮfS|, -Balsvi-
, J. (įhda^ičiaus Kur



LK 13 kp. veikla
• I,DS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko kovo I d. 
Sis susirinkimas buvo vienas a-j.l"* ■■ ' - ■■■■■■. '■ .■'Jfg ................................................ . ..1.—-„-g—įsu iTg.■ —'r. ^...l  ..............T-N"-"^ia«aa—1
iš skaitlingiausiu. Daugelis 
nariu susirinko pasimokėti 
duokles. Bet dar pasiliko 1 1 
nariu, šiais metais nemokėju
siu savo duoklių. Jeigu .jie 
šį mėnesį ne pasimokęs, tai su- 
sispenduos. Todėl patartina 
jiems nieko nelaukus pasimo
kėti duokles.

Valdybos raportas rodo, 
kad mūsą kuopa finansiniai 
nepaprastai stovi. Banketo 
komisija raportavo, kad meti
nis banketas, įvykęs vasario 
18 d., davė pelno arti $40. 
Susirinkimas išreiškė padėką 
gaspadinėms ii- ją pagelbi- 
ninkams už sutaisymą labai 
skanios vakarienės. Visi sve
čiai buvo patenkinti.

Prie valgią gaminimo dir
bo S. Vinikaitienė, M. Yakš- 
tienė ir Brusokienė; joms 
padėjo S. Prūsokas, P. Ba- 
barskas ir J. Vinįkaitis. Pa
starasis su savo automobiliu 
suvežtojo visokias m a i s t u i 
reikmenis. .

Įžangos tikėtus pardavinė
jo taipgi nemažas būrys. To
kia graži kooperacija kaip 
tik ir pagelbėjo turėti gražu 
ir sėkmingą banketą. Ačiū 
visiems. /

Susirinkime kalbėta apie 
pikniko surengimą. Pasirodo, 
kad LDS Trečiosios Apskri
ties iniciatyva bus ruošiamas 
birželio mėnesį New Yorko 
LDS kuopą piknikas, kuris 
bus kartu ir išleistuvės LDS 
Seimo delegatu. Seimas įvyks 
liepos 9, .10 ii- 11 dienomis 
Worcester, Mass. Kadangi 
dar neturime pranešimo, ar 
vieta piknikui paimta, tai pa
liktas šis klausimas kitam su
sirinkimui aptarti. Kuopa pa
siryžusi smarkiai darbuotis, 
kad piknikas būtą skaitlin
gas.

Ligonio K. Jankaičio lan
kytojai susirinkimui raportą-1 
vo, kad mūsą fin. sekretorius 
sunkiai serga. Nariai pasiža
dėjo jį lankyti. Galima lan
kyki bile dieną nuo 2 vai. 
popiet. Jis randasi Mt. Sinai 
ligoninėje, 100th St. ir Fifth 
Avenue, New Yorke (pastate 
šiauriniame 110th St. šone, 
centrinės durys).

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 5 d. Ta
me susirinkime jau turėsime 
informacijas LDS Centro Val
dybos rinkimu ir Seimo de
legatą rinkimo klausimu. Vi
siems nariams svarbu daly
vauti. J* G.

Tarp lietuvių
Teko sužinoti, kad Charles 

Jankaičio sveikata nesitaiso. 
Tai labai gaila. Kurie jį ap
lankė Mount Sinai ligoninėje, 
sako, kad jo sveikatos padė
tis paskutinėmis dienomis yra 
dar labiau pasunkėjusi.

Gerai žinomas ir visą pažįs
tamas Vincas Karlonas šio
mis dienomis lėktuvu išlekia 
Arizonon. Ten jis atostogaus 
trejetą savaičių.. Apsistos 
mieste Tuscon pas savo sūnų. 
Arizonos oras Vincui labai 
patinka—šiltas, bet sausas.

Moterų dienos paminėjime 
praėjusį sekmadienį teko su
sitikti nemažai gerų laisvie- 
čių. Jie visi žada būti dien
raščio Laisvės svečiais balan
džio 15 dieną. Kaip žinia, 
tą dieną bus šauni programa, 
paties dienraščio ruošiama sa
vo rėmėjų ir prietelių palinks
minimui. Įžanga nemokama. 
Visi kviečiami ir visiems du
rys bus atdaros.

Aną dieną buvo platokai 
aprašytas metinis LDS 13-os 
kuopos gerai pavykęs banke
tas. Deja, jame nebuvo pa
minėtos geros, darbščios ir 
malonios banketo gaspadinės. 
O jomis buvo sekamos mūsų 
kuopos narės ir veikėjos: Vi
nikaitienė, Jakštienė ir Bru- į

4 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Kovo (March) 6, 1956

Pirmą syki girdėsime 
tokią paskaitą

Visi atsiminkime, kad šio 
sekmadienio popietis bus la
bai svarbus. Jį galėsimo pra
leisti Liberty Auditorijoje la
bai naudingai.

Tai bus mokslinė paskaita 
apie pasaulio apskritumą ir 
judesius. Prelegentas yra 
pasiruošęs suteikti mums 
gausią žinią. Dalyviai turės 
progos gerai iš to pasimo
kyti.

Girdėjau, kad prie šios pa
skaitos dar bus ir kitą pa
įvairinimų. Todėl šio sekma
dienio popietį susirinkime visi 
ir visos, kam tik rūpi ko nors 
pasimokyti ir pasižmonėti.

Šią gražią sueigą ruošia 
LLD 185 kuopa kovo I 1 d., 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Pramoga 
prasidės 3 vai. popiet.

Kuopjetis

Jaunutė čempijonė 
sugrįžo iš Europos

Carol Heiss, jaunutė 16 me
tą amerikietė čiuožėja, su
grįžo iš Europos, kur ji lai
mėjo dailaus čiuožimo pa
saulio čempijonės titulą. Ji 
grįžo į savo namus Ozone 
Parke, Queense, bet prieš tai 
užsuko į miesto rotušę, kur 
majoras Wagneris ją priėmė 
su tam tikromis ceremonijo
mis.

Carol Heiss dalyvavo olim
piadoje, kur .ji konkuravo 
prieš geriausias t a r y b i n e s 
čiuožėjas, “ledo balerinas,“ 
kaip jas kartais vadina. Bet 
kita Amerikos čiuožėja, Ten- 
ley Albright iš Naujosios An
glijos, ją pralenkė. Paskui, 
betgi, jos abi dalyvavo pa
saulio čempijonato rungtynė
se Bavarijoje. Ten teisėjai 
priėjo išvados, kad C a r o 1 
gracioziškiausia, lanksčiausia, 
greičiausia — vienu žodžiu*— 
geriausia čiuožėja.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, O.

VISŲ LLD 190 kp. narių at.ydai
Penktadienio vakare, kovo 9 d., 

Įvyks LLD 190 kuopos svarbus su
sirinkimas, kuriame visi nariai pri
valo dalyvauti: reikės išrinkti de
legatus į LLD 15-os apskrities kon
ferenciją, kuri Įvyks kovo 25-ą die
ni reikės sudaryti gerų sumanymų 
konferencijai, ir reikės prisirengti 
prie sekančio pažmonio. Todėl bū
tinai ateikime visi j LLD Klubo 
svetainę penktadienio vakare, 8 
vai., kovo 9 d.

Komitetas (44-46)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 

antradienj, kovo 6, naujoje vietoje, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill,, N. Y., prasidės 7:30 vai. va
kare. Visi nariai atsilankykite.

Valdyba

BROCKTON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 

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

Gco. Shimaitis.
(40-42)

sokienė. Atsiprašome.

Teko nugirsti, kad mūsą Ai
do Choras žada su operete 
“Grigučiu“ aplankyti net 
Montello, Mass. Choro vei
kėjai Petras Grabauskas ir 
Jonas Grybas jau mobilizuoja 
auitomobilius choriečių nuve
žimui. Jiems tos pastangos 
gražiai sekasi.

Nepamirškite, jog ateinantį 
sekmadieni, kovo 11 d., po 
pietų, Kultūriniame Centre 
bus mokslinė, bet lengvai vi
siems ir kiekvienam supran
tama paskaita. Rep.

Kaip N. Yorko spauda 
priėmė Eisenhowerio 
nutarimą kandidatuoti

Dauguma New Yorko laik- 
taščią, kurie paprastai remia 
republikonus, reiškia didelį 
pasitenkinimą, kad preziden
tas Eisenhoweris sutinka kan
didatuoti kitam terminui. Be
ne entuziastiškiausias yra 
“Herald Tribune.” Mat, tas 
laikraštis visuomet stovėjo la
bai arti Eisenhowerio. To 
laikraščio redaktoriai buvo 
pirmieji, kurie pradėjo agi
tuoti už jo kandidatūrą, kuo
met jis dar buvo kariniu jė
gą vadu’ Europoje. Neseniai 
tas laikraštis išėjo su editori- 
alu, kuris ragino Eisenhower) 
vėl kandidatuoti.

Dabar tas laikraštis, žino
ma, triumfuoja.

Didelį pasitenkinimą reiš
kia H o a r s t o laikraščiai ir 
“World - Telegram.” “Daily 
News” rodo pasitenkinimą, 
nors turi tam tikrą rezerva
ciją. Matyti, kad ultra-reak- 
(mis republikoną makartisti- 
nio sparno laikraštis verčiau 
būtą matęs Knowlanda kan
didatuojant.

Demokratą “Post” duoda 
suprasti, kad neskaito Eisen
howerio nutarimo savarankiš
ku, tai yra, kad jis buvo pa
veiktas republikoną partijos 
spaudimo. Kairiečią “Daily 
Worker” savo antgalvyje ket
virtadienio rytą išreiškia pa
našią pažiūrą: “GOP Stream
roller Gets Ike to Run.”

New Yorko žydą dienraš
čiai, kurią dauguma yra pro- 
sionistiniai (apart kairiečią 
“Freiheit”), didžiai nepaten
kinti Ike nutarimu. Mat, jie 
jaučia, kad Stevensono vado
vaujama administracija būtu 
daug palankesnė Izraeliui, ne- 
nu yra Eisenhowerio.

Vokiečiu' “Staatszeitung” ir 
italą “Ill Progress© Italiano- 
Americano” sako, kad Eisen
howerio nutarimas sveikinti
nas.

Džiaugsmas Walstreete
Spauda sako, kad Eisenho

werio paskelbimas, jog jis 
kandidatuos, Wrall Street© bir
žoje iššaukė didelį džiaugs
mą. Trečiadienio vidudienį 
po Eisenhowerio spaudos kon
ferencijos), biržos (stock ex
change) salėje finansieriai ir 
brokeriai net šoko iš džiaugs
mo, plojo viens kitam per pe
tį, apsikabinėjo ir skubinosi į 
aplinkinius barus išgerti Ike 
sveikatai.

Darbininkas prigėrė
Brooklynietis prieplauką 

darbininkas P. Halves sen, 
apie 60 m., darbe įkrito East 
upėn ties Jay St. Niekas ne
matė jį krintant, tuojautinės 
pagalbos nebuvo. Kuomet 
pajūrio sargybiniai pastebėjo 
jo kūną plūduriuojant ir iš
traukė, pagalba buvo jau pa
vėluota.

Jei jūs norite parduoti na* 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

A TONY’S i
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberto

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

RICCA (agentas)
104-15 — iDlst Avė./ JA. 6-4296

Republikonai nukapoja 
paskyras valstijos 
žmonių reikalams

Republikonai, kurie kon
troliuoja New Yorko Valsti
jos seimelį, per savo Ways 
and Means komitetą pasiūlė 
nukapoti biudžetą.

Nukirstą $23,500,000.
Kas daugiausia dėl to nu

kentės?
Jair aišku, kad nė vieno 

aukšto valdininko alga nebus 
mažinama. Nė, vieąam poli
tikieriai ragangaudišką veiks
mą iškaščiai nemažės. Tie 
nu kapojimai skaudži a u s i a i 
bus pajusti ligoninėse, moky
klose, eiliniui valstijos tarnau
toją sąlygose, daugelyje kitą 
įstaigą, kurios turėtą patar
nauti žmonėms.

Taksikų vairuotojai 
įteikė reikalavimus

Tymsterią unijos lokalas 
826-as oficialiai įteikė taksikų 
savininkams reikalavimus, ku
rie- turėtų būti įrašyti į kon
traktą. Sykiu pareiškė, kad 
pageidauja “betarpiškai, tuo
jau ir taikiai derėtis ir su
sitarti.“ i

Unija reikalauja 45 procen
tų mokesčio iš pajamų, bonų 
už savaitinius pasamdymus 
(čarteriuotoms išvykoms), 
mokesčio už sugaišuotą laiką 
taksi pataisoms, gerovės fon
dų, ilgiau išdirbusio teisių, 
unijinių sąlygų, ir kitų page
rinimų.-

KOCERTAS - VAIDINIMAS
Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000

Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO, 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė.
• t

Richmond Hill 19, N. Y.,

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą 
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus

Jam akompanuos pianistas Frank Baievičiusl

O Liaudies Teatras šuva idins 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. Atsiveskite savo šei 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi, kad skaitlingai sutraukti publi 
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

Gali užstreikuoti 
mašinos smegenis

Daugelis žmonių jau skai
tė apie stebuklingus mašini
nius smegenis, kurie greit, 
teisingai su s k a i Č i u o j a di
džiausius skaičius, patikimiau 
atlieka sunkius matematikos 
uždavinius.

O vis viena, pasirodo, žmo
gus galingesnis už savo pa
darytus smegenis.

Gale praėjusios savaitės, 
sustreikavo apie 1,000 Rem
ington Rand firmos inžinierių, 
kurie > prižiūri tuos mechaniš
kus smegenis ir kitas aukštai 
mokslingas mašinas. ’“Gu
druolės“ mašinos sustojo.

Inžinieriai sako, kad jie sta
tys pikietus ne vien tik prie 
šapų, bet ir prie tų biznio 
įstaigų, kurios turėdamos tos 
firmos mašinas vartotų strei
kuojantiems inžinieriams ne
priklausančių mechanikų pa
tarnavimą.

Laivakroviai apgins 
savo viršininkus

New Yorke įvyko uostų dar
bininkų unijos (ILA, nepri
klausomos) vadovybės pasi
tarimas sui savo advokatais. 
Nuspręsta, kad unija teismuo
se kovos apgynimui savo va
dovybės ir unijos. Reikalaus, 
kad būtų atšauktas “con
tempt” užmetimas unijos pre
zidentui Bradley ir generali
niam organizatoriui Gleason.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
Užrašykite Laisvę savo draugui j

SERGA
J. Murniolcas išėjo j St. 

John ligoninę patilti savo ne
sveikatos priežastį. Gal turės 
operaciją. Randasi kambary
je 112.

Linkime greitai pasveikti.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iŠ viso pa* 
šaulio.

HELP WANTED MALE

LAIVŲ BUDAVOTOJAI 
STALIORIAI

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

Bahylon, L. I. Mohawk 9-4460.

(39-45)

MEDŽIO APDIRBIMUI
MASINOS OPERATORIUS

Pageidaujama Patyrusio
EMPIRFJ MOULDING CO.

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

BUSINESS OPPORTUNITIES

GROCERY—ASTORIA 
įsteigta 15 metų 

leigos $500 į savaitę 
4 rūmų apartmenlas, išimtinai že
ma randa. Geras lysas. $800 ir 
lavoras. Savininkas atsistato.

RA. 6-7262
(40-44)

Stebėtina proga porai, Carvel Ice 
Cream Store (su Jotu šalimai), Val
ley Stream, and Sunrise Highway, 
50% ar 100% of Franchise. Duoda 
paėmų $58,000 j metus. Patyrusi po
ra gali pasidaryti $25,000 j metus.

Savininkas: VA. 5-4472
(10-3 P. M., tik darbo dienom)

(40-44)

Grosernė—Delicatessen.
Žema renda. Gera jeiga.

Kaina $3,500.
54-08 Roosevelt Ave.

NE. 9-8677

HELP

wanted 
EXPERIENCED 
FRENCHyUOm^ 

STlTcifERS\ \
Apply\ 

AMOpETTE SHOy: CORP.
15 Union St, J^aivrence,'•Mm

(43-46)

Kambarių Valytojos. ^^Piimos ..Kla
sės Viešbutis A' 
t ils motus. 
Rašykite: ;

KOMPANIJA PLEČIASI
REIKALINGA MOTERŲ 

DARąĮNJNKI^j
1

Viršlaikiai, 
apdrauda, 
atostogos, 
šymas.. ;

.madienių, 8:30 v. r. iki 5 v.

ir

apm
Bliię' Cross 'G , ..... , 

Kreipkitės asmeniškai pir*

ROGERS PLASTICS CORP
West Warręfl^

PATYRUSI NAM
Paprastas V

Guolis vietoje, a 
mylinti vaikus, 
vėliausiais paliudijim

šaukite RO. 8.6833

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE
Puikiausia proga, ilgam. , terminui 
darbas. Su rimtais paliudijimais. 
Privatinis kambarys su TV. Visi 
įrengimai. Mylinti vaikus.

Saukite: LE. 3-384V

REAL EST

I. CITY
2 šeimų šingeliuotas, 5 rū 
gus apartmentai (5 rūm 
Title), patogu dėl visko 
kaina, jmokėjimas $6,9

Savininkas: ST. 6-

ISLAND PARK. Kostumeriškai 
statytas, 2 aukštų, 2 šeimų, L^/ka- . \ 
rui garadžius, plesteriuotos s^pwts, 
3 metų senumo. Ant 1-mų lūnų 
5 rūmų, ant 2-rų 3 rūmų apart

mentai. Daug ekstra įrengimų.
*23,000.

Savininkas: LO. 6-10388
(44-46)

BAYSIDE PARK. Nupigintai par
duoda savininkas, tinkantis profesi
onalų šeimai. Solid 2 šeimų Coloni
al, didelis garadžius, sėdėjimui krū
mas, 5 miegrūmiai, gyvenimui., rfu 
mas ir valgymui rūmas stf ūgniayie- 
te. * Didelė center hall, aliejus 
daugiau kaip ’4 akro žemelę. Xbąb- 
gus kampas. Puiki kaimynystė. 
$35,000. Savininkas: B A. 4-0899.

(44-47)

Elmford — Savininkas. 6 rūmui 
Cape Cod, 70x100. Paskutiniame 
bloke. 2 čerpėmis dengtos vonios; 
divonai ir ekstra dalykų. Arti pa
rapijinių mokyklų ir bažnyčių. Tik
tai $20,500. Lyric 2-8226.

21-2 -3 l/j išnuomot i / Iii. ■.
2941 Fulton St., Brodkly: 

AP. 7-2322.

Centereach, L. I. Nauja 
deli rūmai; 75x125 daržinė 
Aptvertas patio, gara 
į pirkimo centrą. $44 n 
per mėnesį. Savininkas.

Edgewood 3-0486.
__________________________N|-44į

' East Williston. Ranch type. 6 rū
mai (1% vonios). Cathedral lubos; 
didelis rekreacijos kambarys. Gara
džius. Arti payapijinių mokyklų ir 
bažnyčių. Daug e 
$22,000. šaukite savi

PI. 2-7365.

Cypress Hills. 3 šeimų, shingle. 
4-5 kamb. apartmentai gaunami. 
Aliejinis pečius. 5 kambarių apart- 
mentas užimtas. $14,500. City Line 
—3 šeimų mūrinis; gera Jeiga, .Alie
jinis pečius. Užimami 5 kambariaU L\\ \

(42-45)
---------------------- -------------------------

Westbury. New Center Hall, col
onial. 6 dideli rūmai. 2L> vonios, 
ištaisytas skiepas; 2 karam gara
džius. $32,800. Su 7 riį 
tant rekreacijos rūmą), 
Budavotojas — Edgewo

Brooklyn. — 4 kambariai su lepu 
(basement). Galima ren ti ar 
pirkti. Asmuo su mažu kapitalu 
gali išpirkti vien tik i 
gali pasiimti dalinin 

‘ daugiau namų pard 
nėtomis sąlygomis.
mų. šaukite: CL. 6-8801.

(43-45)

Valhalla. 7 kambariai (4 mieg
rūmiai); nebaigtas attikas su vie
ta padaryti 3 m 
nią. Dubeltavas 
mokyklų ir bažnyčių, 
kite savininką po k 1 i 
WH. 9-8698. 4 ‘A \ (43-46)

■ 1 ................. yt.




