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KRISLAI
Rytinė bažnyčia
“Laipsniškumas”
Roma New Yorke
Su autu Vilniun!

A. Šilėnąs

Skaitant apie Kipro įvykius 
ir kaip britu teroras įerzino 

* visus graikus, nereikėtų pra
žiūrėti vienos svarbios žinios. 
O ta yra, kad Graikijos baž
nyčios sinodas atsikreipė į 
Maskvos patriarchą Aleksiejų, 
prašydamas Rusijos pravosla
vų paramos.

Tai nėra vien tik vienos 
rytietiškos (ortodoksinės) 
bažnyčios atsikreipimas į ki
tą, tai nėra tik dviejų sta- 
eiatikiškai - bizantinių bažny
čių reikalas.

Graikijos sinodas puikiai 
žinojo, kad Maskvos patriar
chatas palaiko gerus santy
kius str savo šalies valdžia— 
su Tarybų valdžia. Kreipda
miesi į patriarchą Aleksiejų 
broliškos paramos, Graikijos 
dvasiškiai faktinai padarė ir 
draugišką žestą link Sovietų.

Tas ž ėst as bus suprastas 
kaip toks visų Graikijos žmo
nių ir tlU’ės 'jtakos.

Pietiniai sehatoriai ir kon- 
gresmanai, kūne pasirašė po 
deklaracija už -segregacijos 
pratęsimą, kalba apie “laips- 

' f ni.škumą.” Mes nesistebime, 
kad po deklaracija pasirašė 
tokie kaip Eastlandas. Kiek 
skaudžiau, kad pasirašė net 
Fulbright iš Arkansas, žmo
gus kuris daugeliu atvejų pa
sirodė esąs gan liberališkas.

Kaip tai už laipsniškumą?
Jeigu Į Alabamos universi- 

4 tetą vienu metu būtų priimta 
apie* penki šimtai negrų stu
dentų, jie būtų rėkę:

“Reikia priimti laipsniškai, 
reikia pradėti nuo mažiau!”

Bet buvo priimta viena vie
niša Autherine Lucy. Kas ga- 

* ii būti laipsniškiau ? Gal pri
imti pusę studento?

Reikia suprasti, kad ant 
kiek laipsniškai segregacijos 
baigimas neitų (ir jis eina 
perdaug laipsniškai, perdaug 
pamaži), rasistai vis ras prie
kabių, kad vadinti d ©segrega
ciją “perdaug ūmia.”

Italijos prezidentas Grou
ch i ir jo palydovai, kurie 

> lankėsi New Yorke, čia galėjo 
jaustis kaip namie. Roma tu
ri mažiau italų negu New 
Yorkas, kuriame jų yra du 
milijonai.

Tik gaila, kad vietiniai ita
lai, kurie jam rengė banketus, 
prie jų neprileido italų pažan
giečių. Jie pamiršo, kad pa
čioje Italijoje Gronchi yra ša- 

į 1 įninkąs tam tikro bendradar
biavimo su kairiais socialistais, 
su Nennio partija, kuri savo 
ruožtu turi vieningos akcijos 
sutartį su komunistais.

Tarybiniai ir Amerikos in
žinieriai sako, kad galima bū
tų pastatyti tiltą per Berin
go sąsiaurį, kuris atskiria 
Alaską nuo Sibiro. Pasta
čius tokį tiltą ir nutiesus plen
tą, Amerikos lietuvis galėtų 
įsisėsti į savo automobilį ir

Karštokos, bet draugiškos 
diskusijos išsivystė tarp 
J.A.V. ir Sovietų dvasiškių

Kefauveris pralenkė Adlai 
Stevenson ą New Hampshire 
nominaciniuose rinkimuose

Maskva. — Amerikos 
protestantų kunigų delega
cijos nariai susitiko su auk
štais rusų pravoslavų baž
nyčios dvasiškiais Maskvos 
patriarchato rūmuose. Iš
sivystė diskusijos, kurios 
vyriausiai sukosi aplink pa
saulinės taikos reikalus.

Amerikiečių pusei disku
sijoms vadovavo daktaras 
Blake, rusų pusei metropo- 
litanas Nikolajus.

Amerikiečiai protestan
tai klausinėjo pravoslavų, 
kodėl jie darbuojasi Pasau
linėje taikos taryboje, kuri 
esanti ‘‘Sovietų valdžios į- 
rankis.” Met. Nikolajus at
sakė, kad jie darbuojasi tai
kos judėjime ne valdžios 
raginami arba verčiami. Jis 
sakė, kad dalyvavimas tai
kos judėjime pilnai supuola 
su krikščionybės principais.

Amerikietis Walter Kirk 
sakė, kad protestantų dva
siškiai irgi stoja už taiką 
ir jie remia Jungtinių Tau
tų pricipus, bet skaito Pa
saulinę taikos tarybą “vien
pusiška ir anti-amerikoniš- 
ka.” Nikolajus kiek pasi
piktinęs atsakė, kad nieko 
panašaus nėra.

Bendrai sakoma, kad dis
kusijos buvo karštos, bet 
visvien draugiškoje atmos
feroje.

Amerikos protestantų 
aukštieji dvasiškiai taipgi 
susitiks su armenų-orto- 
doksų; baptistų ir liutero
nų dvasininkais.

Ar nuvyks į Estiją
Nepatvirtinti praneši

mai sako, kad amerikiečių 
delegacija arba jos dalis 
apsilankys Estijoje, vieno
je dviejų tarybinių respub
likų, kur protestantai su
daro tikinčiųjų žmonių dau
gumą. Antra tarybinė res-

Studentai juokėsi iš rasistinio
vaikino, kuris tapo pašalintas

Tuscaloosa. — Studentas, 
kurį Alabamos universite
tas pašalino už rasistinių 
riaušių pravedimą, atėjo 
atsisveikinti su savo mokslo 
draugais. Jis, 20 metų am
žiaus Leonardas Wilson, 
atsistojo universiteto aikš
tėje ir pradėjo sakyti atsi
sveikinimo prakalbą. Jis 
pradėjo: “Mano priete- 
liai. •. .” bet jau jo pirmus 
žodžius sutiko juokas ir 
baubimas. Aplink susirinkę 
studentai jį apmetinėjo 
centais, tuomr rodydami, 
per savo šalį, Kanadą, Alas
ką, Sibirą, Rusiją ir Bielo- 
rusiją — pasiekti Vilnių!

Plačiam apie tuos Beringo 
sąsiaurio planus skaitykite D. 
M. šolomsko straipsnyje šio 
penktadienio įvairumuose.

publika, kur protestantai 
daugumoje, yra Latvija.

Jeigu amerikiečiai dva
siškiai tikrai apsilankys 
Estijoje, tai bus pirmas va
karietiškos didesnės dele
gacijos vizitas Pabaltyje 
po praeito pasaulinio karo.

Pastatė paminklą ant 
Karolio Markso kapo

Londonas. — Šį trečiadie
ni, kovo 14 d., sukako . 73 
metai, kaip mirė : mokslinio 
socializmo tėvas Karolis 
Marksas. Ta proga ant jo 
kapo Highgate kapinėse a- 
tidengtas naujas pamin
klas. Iki šiol jo kapą žymė
jo paprastas akmuo su 
trumpu užrašu.

Paminklą nukalė daili
ninkas Laurence Bradshaw. 
Tai didelis iš bronzo pada
rytas biustas, pastatytas 
ant granitinio pamato. Ant 
pamato viršaus matosi žo
džiai “Visų šalių proletarai, 
vienykitės!” O apačioje 
Markso posakis: “Filosofai 
įvairiais keliais išaiš
kino pasaulį. Kas svarbu, 
tai jį pakeisti. . .”

Paminklą parūpino spe
cialus "komitetas. Į pamin
klo atidengimą atėjo komu
nistai, darbiečįai ir" kitų 
politinių v .grupių pažangie
čiai. ... t

“kiek mažai jis vertas.” Jis 
buvo pašieptas ir kitokiais 
būdais. . •

Jaunas vaikinas Wilso- 
nas, kuris pašalintas iš uni
versiteto, yra Alabamos 
Baltųjų piliečių tarybos 
Tuscaloosos skyriaus pir
mininkas. Jis save skaito 
dideliu idealistu, “kovotoju 
už baltosios rasės grynu
mą.”

Georgijos gubernatorius 
Marvin Griffin tuo tarpu 
pranešė, kad jis asmeniškai 
garantuoja, jog Wilsonas 
galės mokintis Georgijoje.

Bangkokas. — Sekreto
rius Dulles atvyko į Tai
lando sostinę Bangkoką. Jis 
atvyko iš Indonezijos. ' >

Jankių - britų - turkų 
laivynai manevruos 
Graikijos vandenyse 
Kipre nacionalistai nukovė du 
britu; Makarios jau tremtvje

Atėnai. — Ateinančią sa
vaitę rytinėje Viduržemio 
jūros dalyje prasidės NA
TO laivyno manevrai. Jie 
vyks vyriausiai Graikijos 
vandenyse. Daugiausia lai
vu tuose manevruose tu
rės Amerika, Britanija ir 
Turkija. Pati Graikija ma
žai karo laivų turi.

Graikijoj dėl tų manevrų 
viešpatauja didelis nepasi
tenkinimas. Nors sakoma, 
kad tie manevrai buvo nu
matyti dar kelios savaitės 
atgal, bet graikai yra įsiti
kinę, kad tai yra žingsnis, 
siekiantis įbauginti Grai
kiją ir kipriečius. Ypatin
gai graikai nepatenkinti,

Vakarinio pakraščio uostininkai 
solidarizavosi su Montgomery’o 

: ahtisrasistiniais boikotuoto j a is
San Francisco. — Vaka

rinio pakraščio uostininkai, 
krovikai ir sandėlių darbi
ninkai, kurie priklauso pa
žangiai nepriklausomai li
nijai (ILWU), išreiškė sa
vo solidarumą Montgome- 
ry’o, Alabamos, negrams 
kurie veda boikotą-streiką 
prieš autobusų kompaniją. 
Kaip yra žinoma, negrai 
reikalauja, kad jie galėtų 
važinėti tais autobusais bi
le kuriose vietose, o ne se- 
greguoti autobusų užpaka
linėse sėdynėse.

Unijos pildomoji taryba 
savo posėdyje taipgi nuta
rė reikalauti, kad boikoto

Chruščiovas dalyvauja Boleslawo 
Bięruto laidotuvėse Varšuvoje— 
gedulas Lenkijoje ir užsienyje
Varšuva. — Mirusio Len

kijos Darbininkų (komu-, 
nistų) partijos vado Boles- 
laiyo Bieruto kūnas atvež
tas orlaiviu iš Maskvos čia. 
Kūną lydėjo tarybinių vadų 
delegacija su Nikita Chruš
čiovu preš'akyje. Lenkijoje 
paskelbtas visuotinas gedu
las. Apart tarybinių vadų, 
j laidotuves atvyko daug 
delegacijų iš Liaudies res
publikų, Rytų Vokietijos ir 
taipgi iš Vakarų Europos 
darbininkiškų partijų.

Bierutas,, mirė Maskvoje 
nuo influenzos, kuri vėliau 
išsivystė į širdies ligą.

(Bierutas buvo Lefikijos 
PPR vadas, o ne prez., kaip 
sakė ankstyvesnieji prane
šimai ir kaip buvto paduota 
ir Laisvėje. Jis buvo prezi
dentu nuo Lenkijos išsilais
vinimo iki 1952 metų, kuo
met pąsitraukė iš preziden
to posto ir tapo premjeru. 

kad turkų laivai sukinėsis 
jų teritoriniuose vandeny
se.

Iš Kipro pranešama, kad 
Nicosijoje kipriečiai nacio
nalistai nukovė viena Bri
tanijos armijos seržantą ir 
britų kontroliuojamos poli
cijos pareigūną. Visa sala 
dar tebėra po faktinu karo 
stoviu.

Arkivyskupas Makarios, 
kuris buvo jėga išvežtas iš 
Kipro, jau atvežtas mažiu- 
kėn saliukėn Indijos vande
nyne netoli Madagaskaro. 
Kartu su juomi atvežė tris 
kitus graikų stačiatikių 
dvasiškius.

vadai, kurie traukiami teis
man, būtų išteisinti, kad se
gregacija būtų pabaigta.

Taryba taipgi priėmė po
litinę rezoliuciją. Joje sako
ma, kad taikos klausimu 
Eisenhowerio administra
cija turi geresnį nusistaty
mą, negu demokratai, ku
rie reikalauja dar didesnio 
ginklavimosi ir sustiprini
mo šaltojo karo. Bet taipgi 
pažymima, kad po republi- 
konų administracija kor
poracijų pelnai vis didėja, 
kad turčiai išsisukinėja iš 
mokesčių mokėjimo ir kad 
žmonių gerbūvis ignoruoja
mas.

Dveji metai vėliau Jis pasi
traukė ir nuo to posto ir 
perėmė partijos vadovavi
mą).

Bierutas gimė 1892 metų 
balandžio 18 d. valstiečio 
šeimoje, netoli Lublino. Sa
vo jaunystėje jis buvo ak
mens tašytojas ir spaustu
vininkas, raidžių rinkėjas. 
Jis tapo komunistu tuoj po 
Pirmojo pasaulinio karo ir 
1922 metais buvo įkalintas 
pusmečiui. Po to jis išvyko 
užsienin. 1932 metais jis 
grįžo Lenkijon. Jis vėl bu
vo suimtas ir nuteistas sep- 
tyneriems metams kalėji
mo.*

Antram pasauliniam ka
rui prasidėjus jis buvo Ta
rybų Sąjungoje. 1942 me
tais jis parašutu nusileido 
Lenkijoje, kad vadovauti 
partizaniniam judėjimui. 
1944 metais jis tapo laiki
nos Lublinp valdžios vei-

Manchester, N. H. — Es
tes Kefauveris New Ham
pshire nominaciniuose rin
kimuose pasirodė stipres
niu už Adlai Stevensoną. 
Nors pilni rezultatai laik
raščiui einant spaudon dar 
nebuvo žinomi, bet buvo

Niekas netiki Dullesui, 
sako Ceilono leidinys
Colombo. — Įtakingiau

sias Ceilono laikraštis 
“Ceylon Times” sako, kad 
niekas netiki Amerikos val
stybės sekretoriui Dulle
sui, nei patys amerikiečiai, 
jau nekalbant apie Azijos 
žmones. Tas laikraštis tarp 
kitko sako:

”Dulles važinėja iš vie
nos Azijos sostinės į kitą ir 
vis tikina, kad Sovietų nau
joji politika yra Amerikos 
laimėjimas, nes ji rodo, kad 
Sovietai yra silpni, kad jie 

{traukiasi. Bet niekas jam 
netiki, įskaitant pačius a- 

j merikiečius. Gal tik mažytė 
grupelė jo paties patarėjų 
jam tiki, bet ir tai abejoja
ma. Visi žino, kad Sovietai 
stiprėja, o ne silpnėja. . .”

Floridos gubernatorius 
prieš teismo nutarimus

Tallahassee, Fla. — Flo
ridos gubernatorius LeRoy 
Collins sušaukė valstijos ir 
mokyklų pareigūnų konfe
renciją, kur jis juos ragino 
priešintis teismo nutari
mams priimti negrus į 
bendrąsias mokyklas.

Kaip yra žinoma, Aukš
čiausias teismas nutarė, 
kad Floridos universitetas 
turi būtinai priimti negrą 
Virgil Hawkins. Teismas 
įsakė jį priimti tuojau, bet 
pats Hawkins pareiškė, kad 
jis verčiau pradės mokslą 
ateinantį rudenį, nes šiaįs 
mokslo metais jam 'jau bū
tų sunku pavyti savp^klasės 
draugus.

Gubernatorius, betgi, y- 
ra pasiryžęs neprileisti 
Hawkinso priėmimo į uni
versitetą.

Seoulas. — Pietinės Ko
rėjos karo reikalų minist
ras teigia, kad Šiaurės Ko
rėjos ginkluotosios pajėgos 
gavo atominės artilerijos 
kanuolių ir patrankų iš Ta
rybų Sąjungos.

i kiančiu prezidentu, o 1947 
metais, po rinkimų, tapo 
prezidentu. Jis buvo vedęs 
ir turėjo tris vaikus.

Colombo, Ceilo'nas. — 
Ceilonas ir Čekoslovakija 
pasirašė prekybos sutartį. 
Tos dvi šalys pasikeis pre
kėmis ir čekai duos Ceilo- 
nui kredito.

aišku, kad iš 12 delegatų 
į demokratų partijos suva
žiavimą Kefauveris turės 
bent 8 šalininkus.

Tiesa, kad Kefauveris ak
tyviai dalyvavo N. Hamp
shire kampanijoje, o Ste- 
vensonas aktyvios kampa
nijos nevedė, bet Stevenso- 

I no šalininkai buvo aktyvūs.
Republikonų pusėje Ei- 

i senhoweris neturėjo opo-. 
zicijos ir, kaip galima buvo 
numatyti, beveik visi balsai 
buvo už jį, nors atsirado 
tokių balsuotojų, kurie į- 
rašė kitų vardus, kaip tai 

| senatoriaus Knowlando, 
' Mass, gubernatoriaus Her- 
i terio ir teisėjo Warreno.

Nixono pasekėjai vedė 
smarkią kampaniją, kad jo 
vardas būtų įrašytas šalia 
prezidento Eisenhowerio 
vardo. Bent 15,000 balsuo
tojų taip ir padarė. Dešinie
ji republikonai tai skaito 
nemenku laimėjimu ir pats 
Nix.on.as, sakoma, yra labai 
patenkintas.

Niekad nepervėlu
Bostonas. — Gubernato

rius Herteris pasirašė po 
įstatymu, kad asmenys, ku- 

' rie turi 65 metus amžiaus 
! arba daugiau, turi teisę 
lankyti universitetus ir im
ti juose naujus kursus. 
Toks asmuo, sako įstaty
mas, gali pradėti universi
tetinius kursus. Iki šiol 65 

i metai amžiaus buvo riba.
I-------------------------

Washingtonas. — Steven- 
' šono pasekėjai sako, kad 
Kefauveris gavo dideles su
mas “nuo vienos didelės 
valstijos gubernatoriaus” 
(tai yra, Harrimano), kad 

; sumušti Stevensoną.
.

i Paskutiniai 
pranešimai

Brooklynas. — Williams- 
burgo apylinkėje skurdžia
me apartmentiniame bute 
nuo nuodingų dujų žuvo še
šių asmenų Gonzalezų šei
myna. Nuodingos dujos pa
plito nuo negerai įtaisyto 
gazinio pečiuko.

Trenton, N. J. — šventos 
Marijos bažnyčios kleboni
jos gaisre sudegė vietinis 
klebonas.

Buenos Aires. — Iš trem
tyje gyvenančio .eks-prezi- 
dento Perono atėjo kvieti
mas dabartiniam preziden
tui Aramburu. Peronas jį 
šaukia dvikovom Peronas 
sako:

“Jeigu jis pasirodys bai
liu ir kvietimo nepriims, tai 
aš jį sutiksiu kur nors, kaip 
.nors, kada nors — ir pri
versiu kautis. . .”

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šalta



Kas Ką Rašo ir Sako POLEMIKA IR KRITIKA
L. PRŪSEIKA RAŠO 
KNYGĄ

L. Prūseika (kovo 10 d.
Vilnyje) rašo:

“Praeitą savaitę pradė
jau rašyti savo atsimini
mus apie kalėjimą, Sibirą, 
apie pabėgimą iš) Sibiro A- 
merikon. šį rašinį, jei sąly
gos leis jį pasekmingai 
baigti išleis Lietuvių Lite
ratūros Draugija.

“Rašosi sunkokai, nes 
reikia daug kas atsiminti iš 
tolimos praeities.

“Reikėjo dar kartą per
žiūrėti Mickevičiaus-Kap 

: suko knygą ‘Caro Kalėji- 
j muose,’ nes Suvalkų kalė- 

Šitie senatoriai ir kongresmanai, rasistai, viešai pa- i jime buvau sykiu su juo.
reiškė, kad jie kovos prieš Aukščiausio Teismo sprendi
mus, nukreiptus už segregacijos panaikinimą.

Tiesa, jie sako kovosią “legaliais būdais,” tačiau nerei
kia net aiškinti, kokius legalius būdus bei priemones tie 

. žmonės turi galvoje. Argi ne kiekvienam aišku, kaip ra- : 
sista i šiandien terorizuoja negiTis? Argi nežinomos jų ‘ 
priemonės — šautuvai, kartuvės ir govėdų siautėjimas?

Po pareiškimu pasirašė žymūs senato ir atstovų buto 
nariai, užimą Kongrese žymias vietas. Pavyzdžiui, aršu
sis rasistas senatorius Eastland, kuris eina senatinio 
juridinio komiteto pirmininko pareigas, padėjo po tuo 
nešvariu dokumentu savo parašą!

• Senatorius Johnson (iš Texas valstijos) po pareiškimu 
nepasirašė, bet viešai pareiškė, kad jis jam pritaria; ne- 1 
pasirašė dėl to, kad esąs demokratų frakcijos vadovas 
atstovų bute. Iš pietinių valstijų doriausiu pasirodė se- 1 šiai draugijai nepriklauso 
natorius Estes Kefauver, taręs viešą žodį, kad jis nesu
tinka su tuo rasistiniu dokumentu.

Viso to akiregyje, dabar kyla klausimas: kas bus?
Pietinių valstijų gubernatoriai ir kitokie pareigūnai 

atsisako vykdyti gyveniman Aukščiausio Teismo spren
dimą. Dabar viešai pareiškia, kad atsisako t’ai daryti ir 
tie, kurie pasiųsti į Kongresą įstatymams leisti.

Klausimas: kuo visa tai baigsis?
Ką darys Eisenhowerio administracija? Ar ji vykdys 

gyveniman Aukščiausio Teismo sprendimus? Ar ji ir 
toliau leis rasistiniams gaivalams siautėti, kaip siautėjo 
per ilgus metus?

Pas mus šiandien yra Įprasta apskelbti subversyviais 
tuos žmones, kurie kovoja už taiką, už geresnę buitį A- 
merikos darbo žmonėms. Argi šitų senatorių ir kongres- 
manų veikla nerodo, kad jie iš tikrųjų yra subversyviai, 
kad jie nesiskaito su šalies konstitucija ir su teismais, o 
vykdo savo biaurius darbus tam, kad palaikyti rasistų 
viešpatavimą?!
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kos pietinių valstijų pasirašė po viešu pareiškimu, griež
tai nukreiptu prieš Aukščiausio Teismo sprendimą ir 
prieš pačią šalies konstituciją.

BENJAMIN J. DAVIS
BUVĘS MŪSŲ miesto tarybos narys, žymusis darbi

ninkų judėjimo veikėjas Benjamin J. Davis sugrįžo na
mo ir pradėjo veikti, kaip veikė kadaise.

Benjamin J. Davis atbuvo savo penkerių metų kalėji
mo bausmę net “su magaryčiomis” ir šiandien vėl , yra 
tarp savųjų, kurie juo taip pasitikėjo, kurie jį taip vi
suomet gerbė ir tebegerbia.

B. J. Davis — neišsemiamos energijos vyras. Būdamas 
kalėjime (jis buvo nuteistas penkeriems metams kalėti 
einant Smitho įstatymu), jis ir ten kovojo už negrų tei
ses. Be to, jis ten būdamas parašė knyga apie negrų pro
blemas Jungtinėse Valstijose. Tiesa, toji knyga dar vis 
tebėra kalėjimo administracijos žinioje, bet tikimasi, kad 
ją administracija gražins jos autoriui ir neužilgo Ame
rikos visuomenė galės ją skaityti.

Iš kalėjimo grįžęs, Benjamin J. Davis atrodo neprara
dęs vilties, neįpuolęs į desperaciją; jis dirba šiandien, 
kaip dirbo pirmiau, gerai žinodamas, jog ateitis priklau
so liaudžiai, o ne išnaudotojams.

Tokiuo vyru, koks yra Benjamin J. Davis, mūsų miesto 
darbo žmonės ir visos šalies darbo žmonės iš tikrųjų ga
li pasididžiuoti !

DVI MARGA RETOS - DU KELIAI
r

MARGARETA TRUMANAITe susižadėjo su laikraš
tininku Clifton Daniel. Juodviejų sutuoktuvės, sakoma, 
įvyks balandžio mėnesį.

Dėl bet kurios poros susižadėjimų bei vedybų, rodosi, 
nereikėtų rašyti redakcinį straipsnį, kad ir neilgą straip
snį. Bet mes šia proga pasisakome dėl to, kad tai palie
čia kai ką daugiau, negu vieno asmens dalykus.

Neperseniai kita Margareta *— karalaitė Margareta, 
Anglijoje — taipgi norėjo ištekėti už vyro, kurį jinai 
buvo pamylėjusi, bet jai padaryti tai neleido dėl to, kad 
ji karalaite, o jaunikis — be jokios “činos” vyras, nors ir 
gabus. Neleido jai tai padaryti karališkas dvaras ir baž
nyčia.

'Margareta Trumanaitė taipgi garsaus tėvo duktė — 
buvusio šalies prezidento duktė. Ji taipgi nesirinko “di
delio žmogaus,” o pasirinko, galima sakyti, eilinį laik- 
raštininką-korespondentą ir už jo išteka. Ir dėl to niekas 
nieko nesako. Tai paprastas dalykas respublikoje.

Dvi Margaretos, dvi merginos
pat jausmais, kaip ir kitos normalios 
žiūrėkime, kokie juodviejų skirtingi likimai, skirtingi 
keliai ir keleliai. Ir tai vyriausiai pareina tik dėl to, kad 
ana Margareta tebėra suvaržyta senų, atgyvenusių tra
dicijų, a ši Margareta laisva........................

merginos su tokiais
merginos — bet

iKAS GREIČIAU 
IŠSIMOKINS?

Skaitant Laisvę, dažnai 
matosi, raštai mokinantys ra
šybos net tik skaitytojus, bet 
ir pačią Laisvės redakciją.

Paimkim vieną “kritiką,” 
kuris pradėjo Laisvės redak
toriams rodyt, kad vištos 
perėjimas ir 
kitokio gyvio perėjimas 
tiltą nedaro skirtumo, 
jis “perėjo, perėjo ir 
neišperėjo.”

Nekantrus jam davė 
ją, kad 
šinį, o 
tiltąr ir 
tumus.

Vėliau tas pats “kritikas” 
užsipuolė ant poetų už žo
džio “dangus,” “dangaus” 
vartojimą eiles rašant.

Paskiau “kritikas” tvirtina, 
kad naujieji lietuviai (dipu
kai) vartoja lenkišką akcentą, 
nes juos taip kalbėt išmoki
nęs Smetona.

; čia ir vėl buvo duotas jam 
pamokslas, kad niekur dipu
kai nerašo taip, kaip tas Į 
“kalbos žinovas” tvirtina.

Dabai’ man mintis kunku-! 
j liuoja- ir veržiasi klausimas 
kurie greičiau išsimokins?

Man atrodo štai kaip:
Kokiems galams spausdint 

j raštus, kurie nieko gero ir 
į Įdomaus nepasako, į^’ie kurių 
įveikia prirašyti pusšpalčius, 

kad įstotų, tai ir jie L. Prū- | duodant pamokslą rašytojui? 
seikos vertingą knygą gaus 1 
nemokamai.

“ Antroji knygos dalis, 
veikiausia, susidės iš tūlų 
raštų apie dabartį.

m.,..,. j.
parašyčiau

Draugijos 
šiemet gaus 

— L. Prūsei-

tokią knygą
Stengsiuosi.”

Literatūros 
nariai, taigi, 
gražią dovaną
kos svarbią knygą.

Dėl to ALDLD nariai tu- j 
retu užsimokėti savo meti-1 
mus mokesčius, taipgi ten-; 
ka paraginti kitus, kurie ■

SUTARTIS, KURI PASI
TARNAUS KANADOS 
FARMERIAMS

Tarp Kanados ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybių tapo 
sudaryta prekybos sutartis, 
kuri laukia abiejų šalių for
malaus užtvirtinimo. Ei-

WORCESTER, MASS

kad
žmogaus arba

per 
Kaip 
nieko

lekci-
kiaū-višta perre-jo 

žmogus per-ė-jo per 
parode kitokius skir-

Kai redakcija įmeta pasta
bą, viduryje rašto prie lietin

iu om et

Washington, D. C.
Prie to, tėvai, turinti vai

kutį, gauna $600 iš valdžios 
taksų formoje. V^as, kurio 
moteris nedirba, taipgi gauna 
tokią pat sumą ir toj pačioj 
taksų formoj. Gi vyrui, tu
rinčiam moterį ir tris vaikus, 
valdžia atskaito keturiskart 
po $6,000 (? — Red.). (Kai 
kada mažiau; atsižvelgiant į 
vaikų amžių.)

Ar čia nėra valstybinis 
lengvinimas ir parama ?

Jei kalbi, turi žinot, ką
kai, ir kalbėt taip, kaip daly
kas* yra, bė1 jokio “zalatini- 
mo”; taipgi reikia kalbėt į 
pasistatytą temą, rieit į girias.

Kuomet žmogus neišlaiko 
temos, nepaisant kas jis būtų, 
kalbėtojas arba rašytojas, 
man atrodo taip, kai šešerių 
metų berniukas, 
delio vyro paltu

pa-

sa-

čia

Užsivilkęs di- 
arba kepure.
Spartakas

nėra kritika,
kokia turėtų būt, bet tik pa
staba, kaip dalykai yra, ir 
kas greičiau1 išsimokins. Ma- 

i no supratimu, Nekantrus su- 
■ mušė mikišką mokslą. Ne- 
į kantrus turėtų Mikui išaiškint 
plačiau apie1 skirtumą ežios, 
sienos ir rubežiaus. Mat, jis 

i rašė — “kaipgi gali žmogus 
pereit per sieną?” S.

(Mums rodosi, kai kur 
klysta ir Spartakas, kritikuo
damas Miką, 
dėl 
lies

Pirmiausia: Ko
gi rašant apie vienos ša-

k a m o i šs i r e i šk i m o, 
būna labai vietoj.

Jei raštas yra kritikuoti- j 
nas, netinkamai "aptašytas,”; 

'redakcija turi istaišyt-page- 
rint, kad būtų tinkamas ir at
sakytų į temą.

O jei jau talpinamas ben
dradarbio bei “kritiko” raš
tas dei kokių nors asmeny
bių, kad suteikus rašytojui 

man rodos, 
redak-

nant ta sutartimi, Tarybų pasididžiavimą, 
Sąjunga sutiko per trejis nėra etiška žiūrint i 
metus pirkti iš Kanados ne
mažiau 44,000,000 bušelių 

' kviečių, 
i 
i Kanadiškis Liaudies Bal- 
|sas dėl to rašo:

“Kviečių perteklius yra 
pati didžiausia Kanados 
farmerių problema. Ji su
daro nemažą problemą ir 
Kanados vyriausybei, ka
dangi ji yra verčiama dary
ti ką nors, kad palengvinus 
farmerių padėtį. Valdžia 
buvo priversta pažadėt už- 
tikrint farmeriams pasko
las, padėti finansiniai grū
dų užlaikymą ir t. t.

“Sutarties apimties žino
vai teigia, kad sutartis bus 
naudinga abiems šalims. 
Buvo nemažai pasiderėta, 
bet rezultatai bus geri a- 
biems pusėms.

“Kai kas mėgina teigti, 
kad Tarybų Sąjunga siekė 
šios sutarties propagandi
niu tikslu, bet šis teigimas, 
kaip nurodo žinovai, nėra 

' pamatuotas. -Kaip Kanadai, 
taip ir Tarybų Sąjungai, 

• pirmoje vietoje stovi ekono
miniai reikalai.

“Jeigu „viskas eis gerai, 
j tai Tarybų - Sąjunga vei
kiausiai pirks bent 55,000,- 
000 bušelių kviečių trijų 

i metų bėgyje.
“Kanada, iš savo pusės, 

pirksis Tarybų Sąjungoje 
tokias prekes, kurių Kana- 

, dai reikia ir savo neturi. 
Suprantama, prekyba nega
li būti vienpusė. Norint 
parduoti kitam, reikia pa
čiam pirktis?’

Prekyba, jei tik yra • ve
dama nuoširdžiai, visuomet 
tegali patarnauti abiefri pu^ 
sėm, abiejų šalių žmonėms. 
Be to, prekiavimas šalies 

-viena su kita suartina, pa
salina daug nesusipratimų 
ir tuo būdu padeda taikos 
išlaikymo reikalui.

šiemet mūs Aido ChoroĮgai dirbdamas,” sakau jam. 
'“Ką čia pavargsi! Aš jau 
nuo penktos ryto čia pyragus 
kepiau,” atsakė jis.

gis draugas ne tik puikus 
gardumynų kopėjas, bet ir 
prie kitų naminių darbų yra 
labai sumanus; jis atlieka vi
sokius namų darbus—pataisy
mus, išpuošimus. Dažo, po- 
pieriuoja ir kitus darbus at
lieka labai dailiai. Patartina, 
kam reikia pataisymų, visokių 
padailinimų, kreiptis prie jo. 
Jis atlieka 
kokios tik 
lingos.

banketėlis, kuris atsibuvo ko
vo 4 d. pavyko labai gerai; 
geriau nei buvo tikėtasi, žmo
nių buvo suėję daugiau nei ki
tais metais. Tur būt todėl, 
kad žmoneliai, namie besėdė
dami, baiminasi, kad greičiau 
pasens, gali sunkiai susirgti ir 
mirtį sutikti. Tai eina ten, 
kur jų siela traukia. Eina pa
siklausyti gražių dainų, nes 
mūs garsusis Aido Choras va
dovybėje mylimo dirigento- 
mokytojo Jono Dirvelio publi
ką savo- / dainomis visuomet 
patenkina. Tai žmonės mano : 
besiklausydami tų 
dainų, besižavėdami aidiečių 
maloniais balsais, 
sau sveikatos eleksyro ir kiek 
ilgiau pagyvens, nors keletui 
valandėlių pasiliuosuos nuo 
kasdieninių pareigų, rūpesčių.

Mūs darbščiosios šeiminin
kės vakarienę paruošė tikrai 
skanią. Taip kad ne tik buvo 
malonu pažiūrėti, bet ir so
čiai pavalgyti, kuris tik norė
jo. O gerai pasivalgiusiam 
žmogui miela klausytis ir dai
nos.

Ne tik mūs puikusis Aido 
Choras gražias dainas gražiai 
dainavo, bet mes turime ir 
garsųjį duetą — Joną Saba
liauską ir Oną Dirvelienę, ku
rie visuomet publiką patenki
na ir gauna daug aplodis
mentų. Jiems akompanavo 
Helena Janulytė (Smith) ir

Choro mokytojas 
kas sudarė 

. Publi
ka buvo labai pasitenkinus, 
linksmai šnekučiavosi, juoka
vo iki vėlyvo vakaro.

Worcesterio moterys labai 
geros draugės. Jos ne tiktai 
namie geros šeimininkės, bet 
ir kiekviename parengime, 
kuris tik turi visuomeniškos 

i reikšmės: jos visos sutartinai, 
; it tos avilyje bitelės, dirba, 
paruošia puikiausius valgius. 
Nepaisant, ar tu pribūsi anks
ti ar vėlai, tavo porcija tavęs 
laukia. Ir alkanas nė vienas 
neišeis. Pavyzdžiui, Onutė 
Stankienė, draugė jau nejau- 
nutė, bet nėra tokio parengi
mo, kurian ji nepribūtų. Tik 
ateik, tai jau ji visuomet triū
sias! virtuvėje apie puodus, 
lėkštes, ir ji visuomet atrodo 
jaunutė, linksmuftė, niekad ne
pavargstanti. Kaip vyrai, taip 
ir jų draugės, nors jau galve
lės vienų jau visai baltos, kitų 
tik pradėjusios balti, bet visi 
pilni energijos, pasiryžę dirbti 
dėl žmonijos gražesnės atei
ties. Turiu pasakyti, kad mūs 
miesto visuomeniškas »veiki
mas eina pirmyn, jis varomas 
tik keleto tam tikslui pasi
šventusių draugų"“ ir jų drau
gių moterų. Labai malonu 
man būtų juos įvardinti, bet 
dabar ne tokie laikai...

Bet noriu paminėti vieną 
labai gerą draugą, tai W. 
Z—us. Jis yra įgudęs, paty
ręs duonkepys. Jau bus ko
kia 30 metų, kai jis šito mies
to progresyvių lietuvių paren
gėm us aprūpina visokiomis 
duonomis, pyragais, keiksais 
ir kitokiais skanėsiais, kuriems 
kepti jis tikras ekspertas. Jo 
iškeptus keikstis, pyragus mie
la valgyti, kaip vienus, tai]) i 
ir su kavute. Koks tik kada 
būna parengimas — balius, 
banketas, veselija, tai jis jau 
penktoj valandoj iš ryto vi
suomet būna svetainėje ar 
parke, ruošiasi, kepa pyragus. 
Ir už tą jo rūpestingą triūsą 
jis vertas gražios padėkos.

Taip ir.aną sekmadienį: aš 
pribuvau svetainėn 4 vai., o 
jis jau svęfelįų drabužius pri
iminėja, pakabina. “Na, ką 
gi,- tu nė nepavargsti taip ii-

visokias pataisas, 
prie namų reika-

puikiųjų

pasisems

& ■ .

S-kų Jurgis

žmonių gyvenimą, netin-1 pats Aido 
prisiminti ąpie kitos ša- Dirvelis smuiku, 
žmonių gyvenimą? Tai labai malonų įspūdį, 
joks nukrypimas nuo te- ' 

Tarybų Sąjungoje dau- 
moka 

pensijas, o Amerikoje jų ne
moka. Tėvai, turėdami vai
ką, pas mus negauna “600 iŠ 
valdžios taksų formoje,” o tik 
nemoka taksų už uždirbtus 
$600.—“L." Red.)

i lies
Į nėra 
j mos.
i giavaikėms motinoms

Skaitytoji] Balsai
rKAI KURIE DIPUKAI 

IR GRIGAITIS
Chicagos dipukai kelia ke- 

į sireiškimus, man atrodo nię- lėtą klausimų Naujienų 
kas kitas, kaip tik tėviškas daktoriui. 
sūnaus mokinimas: “Sūnau, 
tu negerai kalbi; kalbi su- 
kraigčibtai ir ne į dalyką.” 

Laisvės redakcija pamiršo 
vienoj vietoj duot Mikui pa
mokslą gal tik todėl, kad jis 
savo raštui uždėjo temą “gy
venimas Sovietų Sąjungoje.”

Kodėl redakcija praleido tą 
rašinį be pastabos, nėra mano 
dalykas.

Reikia pastebėt:
Visų pinna, Mikas Detroitie- 

lis neišlaikė savo temos, pa
klydo: vietoj kalbėt vien tik 
apie “gyvenimą Sovietų Są
jungoje,” jis rašė ir apie 
Amerikos žmonių gyvenimą 
ir maiše kisielių su aliejumi.

Mikas pasiėmė temą iš Jess 
Gorkin, laikraštinio .pridėčko 
“Parade” redaktoriaus, kuris 
užėmė visą “Parade” aiškin
damas žodžiais ir paveiks
lais apie Sovietų Sąjungoje 
žmonių gyvenimą.

Mikas Detroitietis pradėjo 
savo raštą sakydamas, ką sa-Į 
ko Gorkin. ’ Tai reikėjo ir 
laikytis’ Goi’kino, kuris kalbė
jo apie Sovietų Sąjungos gy
venimai

Mikas' klausia:
“Ar daug . Amerikos mote

rų, nors turėdamos po dtf 
tuzinu vaikų, gauna valstybės 
paramą ir visokį palengvinL 
nią?” 

‘ Matot! Jo tema “Gyveni
mas Sovietų Sąjungoje,”' o 
stato liausimą apie Afnerikos 
žmonių gyvenimą. .

Protingas cheinistas, anali
zuodamas kopūstu nemaišo 
burokų. Taip daro" liors ir 
nedaug prasilavinę rašytojai- 
bendrftdarbiai.

Kuomet Mikas pastatė klau
simą/ tai čia galima pasakyt 
jaiil: /

Amerikos valdžia duoda 
paramą moterims ir vaikams, 
ir to įtieks neginčys? Kiek 
moterų ir vaikų valdžia mai
tina, skaičių po ranka lietui 
rtU', bet juos galima gauti

eini o taško.
Skaitant redakcijos priera

šus prie Miko Detroitiečio iš-
re-

Roseland, Ill
Šviežia degtinė

II. David, 64 metų, 14823 
Grant St.’, Dolton, 111., vežėsi 
51 galioną namie pagaminto 
alkoholio. Ties 138th St. ir 
Calumet Expressway, federa- 
liai agentai sulaikė ir degtinę 
atėmė.

Tas pats II. David 1929 
metais sėdėjo kalėjime viene
rius metus už “mūnšainės” 
pardavinėjimą. Lapkr. 20 d., 
1953 m., buvo suimtas vežant 
5 galionus 163 proof alkoho
lio, o namuose rasta varykla- 
bravorėlis, kur per dieną pa
darydavo 125 galionus degti
nės. Jis paleistas po $1,000 
užstatu.

Už žmonių nuodijimą ir val
džios taksų nusukimą $1,000 
užstato ir vieneri metai kalė
jimo, o už skelbimą skirtingų 
idėjų negu ponai nori, $20,- 
<>00 arba $30,000 užstato ir 
mažiausiai 5 metai kalėjimo. 
Tai ve, kode] kriminalizmas 
mūsų šalyje taip galingas ir 
vis - darosi galingesnis.

Prigėrė jaunas lietuvis
Tėvai Mr. ir Mrs. C. P. 

Drangle, 549 W. 126th PI., 
gavo žinią, kad jų sūnus C. P. 
Drangle, Jr., 21 metų radijo 
mechanikas, tarnaudamas U. 
S. laivyne, Pearl Harbor, Ho
nolulu, 
vasario 
vasario 
vežtas,

Nepaprastas supuolimas
Drangelienės brolis J. Jaš- 

montas taip pat prigėrė Pearl 
Harbor, tarnaudamas U. S. 
Laivyne, laike antrojo pasau
linio karo.

Chicagos dipukų “Laisvoji 
Lietuva” maištauja, nepasi
tenkindama “Lietuvos Laisvi
nimo” darbu ir Grigaičio va
dovaujama taktika lietuvybės 
atžvilgiu. Dipukai pripažįsta 
leidžiamą liėtuvių kalba laik
raštį “Už grįžimą tėvynėn” 
daug kultūringiau tvarkomu- 
negu’ Grigaičio leid ž i a nl 6 s 
Naujienos. Ir stebisi iš Gri
gaičio prigimties, “iš kur ir. 
kodėl pas draugą Grigaitį yra 
susitelkę tiek daug pykčio ir 
pagiežos lietuviams, kurie ki
taip galvoja ir jaučia negu 
jis pats?” Toliau “Laisvoji 
Lietu ya” rašo: “Niekam ne
kyla abejonių, kad draugas 
Pijus Grigaitis, ‘laisvindamas 
Lietuvą, nė nemano jos laisve 
pasinaudoti, todėl jam visiš
kai nesvarbu, koks likimas 
Lietuvos Jaukia, Viena yra 
aišku, kad draugas Grigaitis, 
būdamas greitos orientacijos 
ir nepasotinamų troškimų, jau 
seniai yra nusprendęs išnau
doti lietuvių laisvės troškimą 
savo ambicijų ir skrandžio pa
tenkinimui” . . .

Toliau “Laisvoji Lietuva” 
sako: “Grigaičio kova su vie
tiniais komunistais (suprdsk f 
su pažangiečiais) yra ne idė
jinė, bet nešvarios sąžinės 
k o Va prieš buvusius savo idė
jos bičiulius.” Dar’ toliau: 
“L. L.” sako f “Mes'iškeliame 

'■dratiguf Grigaičiui tuos klau- 
MmtS todėl, nes esame įsitb 
kinę, kad draugo Grigaičio 
naudojami metodai ir prie
monės. tiksliau sakant, ašme-, 
ninis .teroras, yra peržengęs 
Visas ribas ir kad jau seniai 
pribrendęs reikalas parodyti 
jį tokį lietuvių visuomenei, 
koks jis iš tikrųjų yra.” Išj 

/vad^: “...tol, kol Naujienų 
vadovybė bus Grigaičio - Gu
delio rankose, mes traktuosi
me Naujienas} kaipo antilietu
višką laikraštį, ir kiekvieną 
ją nuolatini bendradarbį skaL 
'tysimev kaip antifietuvi|kos

♦ i •• .. '■

veiklos rėmėją.’’
Tai šitaip kalba kai kurie 

dipukai apie* Naujienas., O 
kaip čia seniai dėl Vilnies 
natho langų .išdaužymo visi 
kartu džiaugėsi ir Naujienos 
dipukus teisino už tą “žyg
darbi” 1

misteriškai prigėrė 
1 d. Lavonas rastas 
4 d. Kada bus-par- 
dar nežinia.

Moterų parengimas pavyko
Kovo 4 d., Kultūros svetai

nėje, Koselando Moterų Klu
bas atžymėjo Moterų Dieną. 

“Visa programą pildė Eks-mai- 
nierių Choras, vadovybėje An
na Tilvikas. Labai gražiai su
dainavo kelias dainas, tik 
“Leiskit į tėvynę” kiek silp
niau išėjo.

Stukienė ir 
gerai atliko 
guitas vyras,” 
nė, G. šarkiūnas ir dar viena 
motelis taipgi vykusiai atliko 
“Kerštingi kivirčai.”

B. Senkevičienė pasakė tin
kamą kalbą “Kaip moterys 
iškovojo lygias teises.”

Svečių buvo nemažai, o ka
dangi eks-mainieriai linksmi 

I ir draugiški, tai visiems buvo 
malonu ilgai pasilinksminti. 
O kurie norėjo pašokti, tai 
Pavio orkestras polkučių 
jiems nepagailėjo.

Dan Yla

W. Kriščiūnas 
komediją “Už- 
paskui Stukie-

YOUR REP CROSS

A

1

YEARS
on the job

StUlgiškis
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TEOFILIS TILVYTIS

VARŠUVOJE
(Tąsa)

Pagyvenęs, kuklios išvai
zdos vengru literatas apsi
kabino su G. Leonidze ir 
juodu su džiaugsmo ašaro
mis akyse pasibučiavo.
—Taip gimsta poetų drau

gystė! — tariau žiūrėda
mas Į juodu.

Nors jau buvo vidurnak
tis, tačiau pažintys su įvai
riausiomis kalbomis kal
bančiais rašytojais — ke
lionės draugais — nesibai
dė. Pasirodo, kad nebūtina 
mokėti svetimą kalbą savo 
geriems norams, jausmams, 
o gal ir mintims išreikšti. 
Rytą, jau netoli Krokuvos, 
prie vagono lango kartu su 
kitais draugais kalbėjausi 
su Pasaulinės Taikos Tary
bos nariu profesoriumi Ža- 

*ku Madoliu ir jo žmona. 
’ Kalbėjomės apie Lietuvą, 
api-e “Poną Tadą”, Lenkiją 
— ir vieni kitus suprato
me, nors aš labai silpnai 
mokėjau prancūziškai, o Ž. 
Madolis nė žodžio — ru
siškai. Mes abu žinojome 
A. Mickevičių, kuris mums 
padėjo susikalbėti.

— Krakuv! — nutraukė 
mūsų kalbą vagono palydo
vas.

Krokuvoje mus pasitiko 
pirmasis šaltas rytas Len
kijoje. Tačiau mus sušildė 
krokuviečių priėmimas, 
^ro mūsų mašinų langus 
slinko seniausio Lenkijos 
miesto pastatai. Prisiminė 
A. Mickevičiaus žodžiai: 
“Pažvelk Į miestą: matai, 
jo priemiesčiai — tarytum 
aras išskėtė savo sparnus 
ant Vislos...”

Krokuva — lenkų kultū
ros ir meno centras; jos is
torija prasideda IX amžiu
mi. Čia kryžiavosi Rytų ir 
Vakaru įtakos, pro Kroku
vą ėjo prekybos keliai į 
Baltijos jūrą, į centrinę 
Europą, jungia Kijevą su 
Praha- Krokuvoje, Vavelio 
koplyčioje, palaidotas A. 
Mickevičius.

1364 m. Krokuvoje buvo 
įkurtas pirmasis Lenkijos 
universitetas. Jo kiemas iš 

^dalies primena Vilniaus u- 
niversiteto kiemą. Kroku
vos universitete mokėsi 
daug studentų vokiečių. 
Kalbama, kad Gėtė, rašy
damas “Faustą”, turėjęs 
galvoje Krokuvos universi
tetą. Šiuose rūmuose Ko
pernikas paneigė senąjį 
mokslą apie visatos sanda
rą. Praėjusio amžiaus pa
baigoje Krokuva tampa Ga
licijos darbininkų judėjimo

* centru.
Plačia gatve išvažiuoja

me iš miesto centro ir sus-' 
tojame ties keturių aukštų 
namu, kuriame 1913—19- 
14 metais gyveno Leninas. 
Šaligatvyje mus apspinta 
vaikų būrelis. Paklausti, 

‘įur gyveno Leninas, jie ro
do rankomis ir choru atsa
ko “Tutejl”. Prie namų, 
abiejose įėjimo pusėse, — 
dvi memorialinės lentos: 

•fkairiojoje užrašyta “čia 
gyveno Leninas”, o dešinio
joje, kad čia 1912 metais 
Leninas susitiko su Stali
nu.

? Mes visą laiką skubame. 
/Vavelį perbėgome per dvi 
valandas; 12 valandą mū
sų jau lauke A. Mickevi
čiaus muziejuje. Aplankę 
muziejų, eksponatais, atro
do, neturtingesnis už vil
niškį, atvykome į turgaus 
aikštę, kurią radome pilną

* žmonių. Aukštas pamink
las pridengtas drobe, šykš- 
čiais saulės spinduliais nu

šviestame, šaltame ore ai
dėjo prof. S. Pigonio žo
džiai :

— Giliai sujaudinti sto
vime prie atstatyto pamin
klo Adomui Mickevičiui. 
Barbarų kariaunos nu
griautas ir išvežtas į konc- 
lagerio kiemą, kur buvo 
renkamas metalo laužas iš 
užgrobtų kraštų, pamink
las vėl sugrįžo į savo vietą.

Po neilgos kalbos apie 
tai, kaip A. Mickevičius 
mylimas visame pasaulyje, 
kad jis yra pavyzdys lenkų 
jaunimui, kad jis siekė tie
sos ir tautų brolybės, kad 
jo siekimai įsikūnijo liau
dies Lenkijoje, kovojančio
je dėl taikos visame pasau
lyje, liaudies Lenkijos Mi
nistrų Tarybos pirminin
kas J. CirankieviČius per
kirpo juostelę, — ir nuo 
paminklo nuslinko drobinė 
skraistė: A. Mickevičius 
stovėjo toje pačioje vietoje, 
kurioje buvo prieš keliolika 
metų.

Vakare Slovackio vardo 
teatre įvyko iškilmingas 
minėjimas, į kurį susirinko 
darbininkai, tarnautojai, 
inteligentijos ir vyriausy
bės atstovai. Svečių dele
gacijų nariai buvo pakvies
ti Į prezidiumą. Neilgą pra
nešimą apie Mickevičiaus 
kalbos liaudiškumą padarė 
prof. dr. Z. KlemesieviČius. 
Greta kitų svečių, žodis bu
vo suteiktas ir šių eilučių 
autoriui.

Aš kalbėjau lietuviškai 
apie tai, kad Lietuvos ir 
Lenkijos buržuaziniai va-; 
deivos dvidešimt metų kir
šino dvi darbščias ir talen
tingas tautas, kad dargi 
nepasidalijome didžiojo Mi
ckevičiaus. Mūsų sąmonę 
nušvietė didžiosios .laisvės 
idėjos, marksizmo-leniniz
mo mokslas, kurio šviesoje 
išnyko akloji siena tarp 
dviejų tautų, ir didysis len
kų poetas A. Mickevičius 
tapo mūsų visų. Jo kalba 
šiandien laisvai skamba 
Tarybų Lietuvoje, jo var
das minimas su didele pa
garba ir meile, jo sukaktis 
pažymima visose mokyklo
se, Vilniaus universitete, 
kur jis studijavo, Kaune, 
kur jis mokytojavo ir sukū
rė savo nuostabiąsias poe
mas “Gražiną” ir “Vėli
nės” . •.

Vargu ar kas salėje su
prato mano žodžius, tačiau 
tie žodžiai buvo sutinkami 
su nepaprastu dėmesiu, jie 
buvo palydėti dideliu prita
rimu, o kai buvo perskaity
tas kalbos vertimo tekstas, 
salėje pasigirdo ilgai tran
ką plojimai.

Jaudinamai pasisakė ir 
gruzinų poetas Leonidze, 
kuris, kalbėdamas apie Mi
ckevičiaus kūrybos popu
liarumą Gruzijoje, savo žo
dį baigė ketureiliu apie tai, 
kad jis raudoną Kaukazo 
rožę dedąs prie karštos len
kų tautos širdies.

Pertraukos metu, duoda
mas Krokuvos studentams 
autografus, žiūrėdamas 
profsąjungų meno kolekty
vo šokamo “Krakoviako”, 

Į aš gėrėjausi gražiu, links
mu, grakščiu Krokuvos dar
bo jaunimu, kuris buvo 
toks pat, kaip ir Vilniuje, 
kaip ir Maskvoje, kaip ir 
Tbilisyje.

(Bus daugiau)
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MIRUS

KAZIUI JANKAIČIUI

Didžiai liūdime mirus mūsų geram draugui 
Kaziui Jankaičiui. Taip pat reiškiame širdin
gą užuojautą Kazio giminėms ir draugams.

Vincas, Mitzė B avinai

Frances Chwirut

CHICAGO, ILL.
Fisher 
byla 
federaliame teis-

kuriomis norima paro- 
kad Komunistų Partija 
už prie vartos naudoj i-

Redaktoriaus 
nupilietinimo

Šiuo tarpu 
me, Chicagoje, eina byla Leo
Fisherio, kroatų laikraščio 
“Narodni Glasnik” redakto
riaus, kuriam norima atimti 
pilietybės teises.

Vyriausias liudininkas prieš 
Fisherį yra Morris Malkin, iš 
New Yorko, buvęs kalėjime 
už kriminalinį prasižengimą.

Malkinas buvo vyriausiu 
liudininku ir prieš V. Andru
lį, nors visą laiką gyvena New 
Yorke ir mažiausiai žino apie 
Andruli ir apie Fisherį.

Tos pačios knygos naudoja
mos, 
(lyti, 
stoja 
mą.

Malkinas pasirodė toks at
kaklus, kad jis ir valdžios ad
vokatų klausinėjimas atsaki
nėjo visai ką kitą, negu kad 
buvo užklaustas. Tik kada 
sudraudė, jis atsakinėjo į 
klausimus. > .

Įdomu (ar nd?), kad Val
džia naudoja tuos pačius liu
dininkus prieš pažangiuosius 
visuomenės veikėjus, tuos pa
čius būdus, nepaisant ar tai 
turi kiek reikšmės, ar ne.

Po Fisherio seks byla ir to 
laikraščio administrator i a u-s 
Anthony Minerich, xkuris at
vežtas Amerikon dar vaiku 
būdamas, ir įsipilietinęs be
rods 1928 metais.

Yra kelios kitos bylos Chi
cago j c.

Visas bylas veda Midwest Ko
miteto advokatai. Komitetas 
reikalingas finansinės para
mos.

Šis komitetas šaukia konfe
renciją kovo 18 d., Midwest 
Hotel, S N. Hamlin Ave., pra
džia 10:00 vai. ryto.

Patartina ir lietuvių orga
nizacijoms pasiųsti atstovus. 
Reikia stiprinti gynimosi dar
bą, nes bylų Chicagoje dabar 
yra visa eilė.

Vakare bus banketas. Pel
nas eis gynimosi reikalams.

Rep.

miesto 
karštai 
atvėsti,

Norintieji pirkti biznį, nA. 
fflą ar ūkį, paieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Chicagiečiai netenka 
gražaus paežerio

Chicagos pietinės 
dalies piliečiai atėjus 
vasarai neturės kur 
pasimaudyti arba ramiai sek
madienį praleisti prie ežetfo. 
Mat, Chicago Park Distriktas 
pavedė -visą paežerį armijai. 
Jackson Parke, 63-ios gatvės 
apylinkėje, statoma dviejų 
aukštų barakai-kazarmės ka
reiviams. Ties 55-a gatve 
įsteigs radaro stotį ir jau ap
tvėrė aukšta vieline tvora. 
Ties 44-a gatve pristatyta 
medinių trobelių ir vietoje 
žaliuojančio parko, dabar čia 
panašu į miesto “slum” dis- 
triktą. Kas dar blogiau, kad 
čia vasarą jau negalės žmo
nės maudytis arba kaitintis 
saulės spinduliais.

Burnham Park, ties 24-a' 
gatve ir Lake Shore Dr., buvo 
graži vieta gyventojams vasa
ros metui praleisti laisvas va
landas.
pervedus federalei 
ant tvoros iškabinta 
Out” iškaba.

Dabar, miestui parką 
valdžiai, 

“Keep

Ir taip per mylių mylias 
ežero pakraštys liko užtver
tas nuo publikos.

šį visą dalyką pirmiausiai 
viešai iškėlė 4 ‘ S o u t h t o w n 
Economist” su paveikslais ant 
pirmo puslapio, nurodant kaip 
dabar atrodo buvęs gražus 
paežerys. Vienur sumesta di
džiausi akmenys, kitur medi
nė tvora su iškaba “Keep 
Out.”

Majoras Daley, pajutęs kad 
prasidės piliečių nepasitenki
nimas ir protestas, pareika
lavo, kad Chicagos Parkų 
Taryba sušauktų mitingą įvai
rių atstovų, kad apsvarsčius, 
ką dar galima daryti, kad 

išlaikius 

Despres 
randasi

bent kiek paežerio 
piliečių patogumui.

Aldermanas Leon 
iš 5-o ward o, kuris
tarp 51-os ir E. 67-os gatvių, 
kovo 14-ą kęls šį klausimą 
miesto taryboje ir reikalaus, 
kad taryba veiktų.

Piliečiai veikiausiai pradės 
kelti balsą prieš tokį miesto 
elgesį.

Rockford, Ill.
Mirė Juozas Grigalevičius
Vasario 28 d. mirė Juozas 

Grigalevičius, sulaukęs 70 me
tų amžiaus. Palaidotas kovo 
1 d. Gimęs Lietuvoje! ir prieš 
50 metų; atvykęs į šią šalį.

Velionis tūlą laiką gyveno 
Cherry, Ilk, ir į Rockfordą at
sikėlė prieš 27 metus. Buvo 
pavienis, turėjo daug draugų, 
su kuriais gražiai sugyveno. 
Buvo laisvas ir prigulėjo LDS 
95 ir LLD 29' kuopose; buvo 
nuolatinis Vilnies 
ir rėmėjas.

Paliko dideliam 
seserį Marijoną ir 
Zakarevičių. Pas

skaitytojas

nuliūdime 
švogerį C. 
seserį visą 

savo gyvenimą gražiai išgy
veno. _ Jy

Buvo prie jo karsto daug 
gėlių nuo giminių, organiza
cijų ir draugų. Daug žmo
nių lankėsi koplyčioje ir paly
dėjo didelis skaičius į kapus. 
Visi palydovai buvo pakviesti 
ir skaniai pavaišinti Lietuvių 
Klubo svetainėje.

Laidotuvėmis rūpinosi sesuo 
ir švogeris. Nors buvo dir
bama diena, bet daug žmonių

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VEIKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač 
tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra
dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.00 
VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ $5.00! Tuoj kiškite penkinę 
j voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo
dų atradimas.
SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: 
nemylėti negali, kada mane skaitai.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, n>es aš pa- J J 
rodau tau gyvėnilną baisesni, negu pats gyvenimas parodytų. • • 
316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota. ! I
ŠIRDIES ROMAI (romanas) sako: lik tada vaikščiosi širdies 
rūmuose ir juos’ tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 pusi., ! • 
kaina $4.00. Iliustruota, J J
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik ! I 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, J J 
vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusk, • • 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00! J
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik ūž $5.00- •< Persiuntimo kaštus G 
apmokame. Rašykite: Dr. AĖG. MARGERIS, 8325 S. Halsted J J
St., Chicago 8, Ill. , ' ’

įstaigoje, 
ir kaip

neva Ii-

Vaidinimui.... Dainavimui 
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai

Philadelphia, Pa.
Bepročių skaičius auga

Neseniai vietinio laikraščio 
“Daily News” reporteris J. 
Frasča buvo gavęs darbą be- 
protnamyj, kad sužinojus pro
to ligonių padėtį 
kaip jie prižiūrimi 
gydoijii.

Jis, išdirbęs toje 
goninėje vieną savaitę, para
šė porą straipsnių apie pasi
baisėtiną ligonių būklę! Įstai
goje) esą tik vienas prižiūrė
tojas 100 ligonių.

Perpildytas namas neturi 
pakankamai lovų. Daugelis li
gonių guli ant plikij grindų. 
Vyrai ir moterys aprengti vien 
suplyšusiais skudurais. Gaisro 
pavojus didelis, nėra apsau
gos. Daugelis ligonių, vietoj 
gavus gydytojo ir vaistų pa
galbą, gauna apkumjščiuoti ir 
kojomis suspardyti nuo savo 
prižiūrėtojų. Daugelio kojų 
ir rankų nagai užaugę ilgi , 
kaip vanago. Daugelis vaikš
čioja pusiau akli su užtinu1- 
siomis juodomis akimis. |

Po ištyrimo, protligių gydy
tojų draugijos komitetas su- 1 
rado, kad esą kalti Pennsyl- 
vanijos valstijos pareigūnai už 
tokią beširdišką ligonių, prie
žiūrą. Vienas ligonis skundė- • 
si, kad jeigu 
tyti daktarą, 
dolerių.
.. Psichiatrų 
ninkas dr. Linden savo rapor
te paskelbė, kad Philadel- 
phijoj ir priemiesčiuose ran
dasi 120,000 ligonių, kurie 
turėtų būti patalpinti beprot-! 
namiuose ir apie 50,000 žmo- ’ 
nių visokio amžiaus, kurie 
vaikščioja Phila d e 1 p h i j o s ; 
miesto gatvėmis, kurių galvo
se “gieda gaideliai,” irgi rei
kalingi protligių specialistų 
patarimų.

Dr. Linden dar pridėjo, kad 
Philadelphijos miestas privalo 
turėti mažiausia 41 proto li
gų kliniką. Daugelis esą pa
tupdyti kalėjimuose, kurie iš 
tikrųjų turėtų būti patalpinti 
protligių; įstaigose.

jisai galėtų ma
tai duotų šimtą

komisijos pirmi-

Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi daug 
dramos vokalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaites “Klam
pyne” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienam asmeniui. Sceniniai veikalai visame 
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.

Scenos veikalai- 
knygos pasiskaitymui 

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 

V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga (54 puslapių) 
pilna sąmojaus, liaudiško jumoro ir satyros, 
na tik 25 centai.

Kai-

Dra- 
per-

Westinghouse kompanijos 
darbininkų streike suareštuo
ti dar 9 streikieriai ir patup
dyti į kalėjimą. Dabar visi 
veikliausi unijos nariai ir vi
sas United Electrical Workers ; 
107 lokalo komitetas sėdi ka
lėjime. Bet kiti kovos drą- ■ 
šuoliai užima jų vietas.

Laisvės reporteris Į

MARTI
žemaitės bene geriausiai žinomas kūrinys, 

matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kartu 
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.

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguo j ančiai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIME
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje 
ir skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai.

KOMIŠKI VAIZDELIAI
Jono Juškos “Kornų daktaras,” “Kerštingi ki

virčai” ir “Užguitas vyras.” Jurgio Klimo “Jurkaičio 
gyvenimas” ir Jauno senio “Sudarkytas senbernis.” 
Penki trumpi juokingi dialogai, tinkami perstaty
mui scenoje, skaitymui pobūviuose arba asmeniš
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų juokų ir baikų. 
Kaina 25 centai.

išliko iš darbo jo paskutiniam 
patarnavimui.

Velionis dar paliko dvi se
seris ir du brolius; viena se
suo ir brolis Lietuvoj, o kitas . 
brolis ir sesuo šioj Šalyj.

Linkiu puo savęs artimie
siems pergyventi liūdesio va
landą, ypatingai velionio se
seriai Zakarevičienei, kuri ne
teko mylimo brolio, o tau, 
Juozai, ramiai ilsėtis šios ša
lies šaltojoj žemelėj.

M. Raliene

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina 25 centai.
BLINDA

Veikalas apie legendarinį “žemaičių razbainin- 
ką,” vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scenos 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

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

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Dainos ir Muzikos kūriniai
RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo lietuvio kompozitoriaus 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri turėtų rastis 
kiekvieno kultūringo lietuvio namuose. Kaina vie
nas doleris. /

LIETUVOS DAINOS
Pas motušę augau, Mergytė jaunoji, Lėk, balAn- 

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

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūritiys, 

tik ką Išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centai.

skaitai mane, nes myli, o 
311 pusi., kaina $3-.00.

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam balsui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ba
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi- 

■> čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 

• (Siūbau,’ lingaui paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovaky šokio daina ir t. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centų.

Visus užsakymus siųskite sekamu adrėsu:
Lithuanian Fine Arts League

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.
Į l -.u♦ y



Kazį Jankaiti 
palaidojus

PirmadienĮ, kovo 12, paly
dėjome velionį Kazį Jankaitį 
į Fresh Pond Krematoriją. 
Nemažai jo drangų ir drau
gių laidotuvėse dalyvavo.

šalinsko laidotuvių koply
čioje J. Gasiūnas pasakė atsi
sveikinimo kalbą, o kremato- 
rijoje—R. Mizara. Kalbėtojai 
apibūdino Kazio gyvenimą, jo 
atliktus visuomenei 
darbus.

K. Jankaitis mirė 
ligoninėje, pasirgęs 
vaites. 
gos.
sulaukęs 65 metus amžiaus.

Liūdesyje jis paliko pusbro
lį P. Petraitį, kuris jo laido
tuvėmis rūpinosi, taipgi kitus 
gimines, asmeninius ir idėji
nius draugus.

Iš Lietuvos Kazys atvyko 
dar gerokai prieš pirmąjį pa
saulinį karą ir tuojau įsitrau
kė į socialistinį veikimą. Ka
ro metu jis laikėsi socialistinio 
nusistatymo, atsisakė kariauti 
ir dėl to teko jam pabūti ka
lėjime.

Jis buvo gimęs Jonkūnų kai
me, Radviliškio parapijoje. 
Dar vaiku būdamas išsimoki
no rūbsiuvio amato ir čia at
vykęs visą laiką rūbsiuviu bu
vo. Tarp 1932 ir 1935 metų 
jis buvo Amalgameitų Uni
jos lietuvių skyriaus delegatu.

Priklausė prie LLD ir LDS. 
Buvo kelis metus LDS 13 kuo
pos finansų sekretorium. Skai
tė ir mylėjo dienrašti Laisvę.

Rep.

naudingus

kovo. 8 d. 
kelias sa- 

Jis mirė nuo širdies li- 
Atsiskyrė iš mūsų tarpo

Petro Rimšos laiškas
Vienas brooklynietis gavo 

laišką nuo skulptoriaus Petro 
Rimšos. Jisai gyvena Margių 
kaime. Paežerių valsčiuje, ne
toli Pilviškių.

Amerikiečių, Lietuvai prie
šiška, spauda prieš porą metų 
buvo paskelbusi, kad Petras 
Rimša “nusižudė” ir, žinoma, 
būk prie saužudystės jį prive
dę komunistai. Buvo rašyta, 
jog tie neteisingi gandai, kaip 
ir daugelis jiems panašių, bu
vo tiksliai kieno paleisti, kad 
diskredituoti Lietuvos vyriau
sybę. Petras Rimša, nors jau 
turi 75 metus amžiaus, vis 
dar dirba skulptūros darbą, 
nors ir skundžiasi gyslų skle
roze (sukietėjimu) ir akių 
nusilpnėjimu.
Juozas Rimša, turįs jau 81 

metus, dar vis dirbinėja.-šiuo 
metu, prašomas Valstybės Is- 
tori j os-Revol i u c i j os M u z i e j aus 
vedėjo, jisai, kaip 1905 metų 
revoliucijos dalyvis, rašo sa
vo atsiminimus, kurie 
leisti knygos formoje, 
niausiąs brolis Jurgis 
66 metus) esąs sveikas
bingas. Jo sūnus yra inžinie
rius - durpininkas, o dukra 
lankanti gimnaziją. Prašo 
laiško ir žada ateityje* dau
giau parašyti, 
gyveną gerai.

bus iŠ-
Jau-

(turįs 
ir dar-

Visi broliai

Miunchenas. — Bavarijos 
sostinė Miunchenas greitu 
laiku turės milijoną gyven
tojų. Jis tada bus trečias 
savo dydžiu miestas Vokie
tijoje: Berlynas turi 3,300,- 
000 gyventoju, Hamburgas 
— 1,700,000.

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

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos mėnesinis 
susirinkimas iš priežasties la
bai blogo oro nukeltas į tre
čią ketvirtadienį, tai yra į ko
vo 15-ą dieną, tuo pačiu lai
ku ir toje pačioje vietoje.

Kuopos sekr.

NewWto*<M0zfcj7liil(»
Tėvų veiksmai gal šį tą 

pagerins mokyklose
Tėvų ir mokytojų stiprus 

veiksmas į New Yorko Valsti
jos seimelį gal bus šio to lai
mėjęs mokykloms. Jiems pa
vyko gauti ir tūlų republikonų 
užtikrinimą, 
biudžete 
mokyklų

Šiuos 
dar
reiškiant,

kas 
ne,

kad jie pasiūlys 
padidinti paskyras 

reikalui.
žodžius rašant, vis- 
tebebuvo tiktai pla- 

kad veiksmai
turi būti tebevykdomi ir 
liair.

to-

Žymus rašytojas 
bus gegužinės vadu

Howard Fast, vienas žy
miausiu šiuolaikiniu Amerikos *■ 4

rašytojų, vadovauja ruošimui 
darbininkų metinės šventės— 
May Day

Aptarimui gegužinės kovo 7 
Įvyko eilinių unijistų pasitari
mas, kuris vienbalsiai pasisa
kė už Fastą į Laikinojo komi
teto 1956 metų gegužinei pir
mininką. Sekretoriaus parei
goms vienbalsiai išrinko uni
jos narį Marion Dunitz.

Konferencija įgalino iš
rinktuosius viršininkus tuojau 
kreiptis i miestini Parkų de- 
partmentą gavimui leidimo 
susirinkti i Union Square ge
gužės 1-ą, tuojau po darbo, 
nuo 3 iki 8 vai. Viršininkai 
tokį prašymą oficialiai Įteikė 
valdžiai kovo 8-ą.

Tikimasi, kad ne už ilgo 
paskelbs masinę organizacijų 
atstovų konferenciją aptari
mui demonstracijos šūkių ir 
priemonių visuomenei praneš
ti apie tą darbo žmonių di
džiąją dieną, sukvietimui 
darbininkų ten dalyvauti.

Rep.

Ben Goldas apeliuos
Kovingo kailiasiuvių unijos 

vado ir buvusiojo viršininko 
Ben Goldo bylą svarstė J. V. 
Apeliacinis teismas. Jis bu
vo nuteistas kaip prasižengęs 
unijų ii’ unijistų persekioji
mui padarytam Taft-Hartley 
įstatymui. Apeliacijoje pra
šė pirmojo teismo nuosprendį 
panaikinti.

Apeliaciniame teisme bal
sai pasidalino pusiau— keturi 
prieš 4. Tačiau vis viena jis 
tebepasilieka pripažintas kal
tu.

Goldo advokatas Harold 
Cammer pareiškė, kad vėl 
apeliuos.

Goldas pirmu kartu buvo 
nuteistas federaliame teisme 
Washingtone 1954 metų ge
gužės 3-ią. Bausmė yra 
tai iki trejų kalėjimo.

me-

New Yorke; 30 metų vyras 
nušovė Victorią Maldonado, 
28 metų, jai atsisakius su juo 
ilgiau gyventi. Kaimynai ji 
matė išbėgantį. Tikimasi, kad 
jį suims.

Manhasset miestelyje va
žiuodamas dviračiu mokyklon 
12 metų vaikas biskį užkliu
vo pastatytą auto, nukrito nuo 
dviračio, o praeinantis 
vežimis jį užmušė.

sunk-

Užsiprcnumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gera! Patyręs Barberis

* NEW YORK
HE WANTED—FEMALE

7

4 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Kovo (March) 15, 1956

Fosterio ir Daviso pagarbai 
banketas buvo perpildytas
Newyorkieciu rengtas dar

bininkų vadams komunistams 
susitikti ir 
kovo 9-os 
si n is.

pagerbt i banketas 
vakarą Įvyko ma-

kur būtu buvusiosNežinia, 
ribos šio pobūvio plotmei, jei
gu nebūtų Chateau Gardens 
salėse* pritrūkę vietos. Iš pra
džių darytieji planai, sakoma, 
buvo padvigubinti. Kai iš 
anksto užsisakiusios vietą 
grupės pradėjo prašyti padau
ginimų, rengėjai pasamdė dar 
vieną salę. Tačiau 
vietų pritrūko be,nt 
pirm pramogos. Tas 
paskelbta ii* spaudoje 
tinėmis dienomis.

ir toje 
savaite 

buvo 
pasku-

Banketą rengė paminėti 
William Z. Fosterio labai gar
bingo ii' darbo žmonėms nau
dingo gyvenimo 75 metų su
kakti ir suteikti progą darbo 
žmonėms jį susitikti. Dėl šir
dies nesveikatos jis mažai kur 
tegali išeiti. Aišku, kad na
muose taipgi negalima masi
niai jį lankyti. Taigi, tuo vie
nu jo nuovargiu norėta pasi
naudoti visiems pasimatymui 
su pamylėtu vadu.

Kita svarbia priežastimi 
pritrūkimo vietų buvo sugrįžb 
mas iš kalėjimo ir iš namų 
arešto sąlygų buvusiojo New 
Yorko Miesto tarybos! nario 
Benjamin J. Davis, Jr. Tas 
gabus, kovingas, pasišventęs 
darbo žmonėms vadas ir ma
lonus žmogus pirmu kartu po 
penkerių metų galėjo atvykti 
į toki visuomenišką sąskridį.

Pramogoje, jos programo
je dalyvavo daug kitų žymių 
vadų, kurie tebėra teisiami, 
kurių artimos ateities laisvė 
ar nelaisvė priklauso nuo visų 
dorų amerikiečių veikimo ap
ginti demokratiją

teisti už. darbininkišką mintį.
Mrs. Leona Thompson, žmo

na įkalinto praėjusiojo karo 
didvyrio Roberto Thompsono.

Mrs. Edna Winston, žmona 
prieš savaitę savanoriai pasi
davusio į kali n i m ui Henry 
Winstono.

Martha Stone, iš grupės 
teisiamų Connecticut valstijo
je.

■ George Mprrip, darbininkų 
dienraštyje Daily Worker ra
šytojas darbininkų ir i unijų 
reikalais, taipgi Jesus Colon, 
to laikraščio bendradarbis ir 
puertorikiečių vadas.

Pagaliau jautrų ii’ turinin
gą pareiškimą turėjo ir patys 
.čia pagerbiamieji, sutinkamie
ji.

Gi skaitlingi-darbuotojai iš 
visų miesto sričių, tame tarpe 
ir pirmaujantieji brooklynie- 
čiai, sveikino darbininkų va
dus ir visą susirinkimą su nau
jais laimėjimais užrašinėjime 
angliško darbininkų dienraš
čio Daily Worker ir savait
raščio The Worker. Jų pa
skelbti laimėjimai buvo taip 
pat audringai sveikinami, kaip 
kad ir įžymūnų kalbos.

Pareiškimuose dėl spaudos 
skleidėjų nuopelnų vyravo 
mintis, jog darb i n i n k i š k a 
spauda yra už vis svarbiausiu! 
įrankiu užtikrinti darbininkų 
laimėjimams ateityje. Spauda 
taip pat yra galinga talki
ninkė laisvinimui įkalintų, ap
gynimui persekiojamų ii’ 
sta b d y m u i ra gan ga u d žiu.

I. S.
r-fr- ■" —i

SU-

ir Teisių

progą tar
tai pgi jau

Queens taipgi veikia 
išrinkimui negro

Queens apskrityje jau įsikūrė 
nepartinė įstaiga, kuri pasi
skyrė sau užduotimi ateinan
čiuose rinkimuose pastatyti 
kandidatu ii' išrinkti negrą i 
Valstijos seimelį.

Daugelis apskrities mieste
lių, ypačiai So. Jamaica, turi 
daug gyventojų negrų, bet nė
ra negro atstovo.

Partijoms raginimą statyti 
pegrą pasirašė virš 200 žymių 
vietinių visuomenės vadų, ne
grų ir baltųjų, priklausančių 
partijoms ir nepartinių.

Kovo 15-17 bazaras 
taikai paremti

Amerikos su Tarybų Sąjun
ga draugingumui taryba vyk
do savo pavasarinį bazarą sa
vo patalpose! 77 Fifth Ave., 
netoli 15th St., New Yorke. 
Kovo 15-ą bus tik vakaro va
landomis, o 16 ir 17 nuo 11

šio bazarai daugiausia pa
sižymi grožybiniais daiktais—• 
puošmenimis namams ir asme
niui, tinkamais duoti dova
noms. Turi ir praktiškų kas
dieninių daiktų if drabužių, 
tačiau' ne tiek daug, kiek, pa
vyzdžiui, būna ALP bazaruo- 
se.

Turi ir namie gamintų val
gių. Prašo užeiti pasivaišinti.

New Jersey įėjo galion 12 
centų fėras už pirmąją zoną 
keliaujantiems miestiniais bu- 

| sais.

i Siciliečiai sveikino 
čia viešėjusį Gronchi

Kuomet Italijos proznh
praeitą ketvirtadienį atvyko 
prie miesto rotušės, kad pri
imti sveikinimą nuo miesto, 
jis dar iš tolokai pastebėjo 
virš rotušės (City Hali) di
džiulį iškabintą parašą. Tai 

miesto sveikinimas, ta
šau. Bet privažiavus 
jis galėjo perskaityti

turbūt 
re j is 
arčiau 
itališką sveikinimą:

“I siciliani d’Am erica salu- 
Gronchi

’ Tas 
sicilie-

tano in 
l’amico

drau-

kiek

Giovanni 
della Sicilia.’ 
- “Amerikos 

čiai sveikina Giovanni 
chi asmenyje Sicilijos 
gą.”

Gronchi buvo . bent
nustebintas: kodėl ypatingai 
siciliečiai ?

Majoras Wagneris, kuris su 
juom radosi automobilyje, iš
aiškino. Jis sakė, kad miesto 
rotušė dabar taisoma, remon
tuojama. Dauguma prie* pa
stato dirbančių darbininką 
yra siciliečiai. Ir tai jie, savo 
iniciatyva, iškabino tą sveiki
nimą ...

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo 

rinkimas įvyks 
dienio vakarą, 
Auditorijoje.

svarbus susi- 
šio ketvirta- 
kovo 15-ą, 

Valdyba

Pranešimas
DETROIT, MICH.

Bus rodomos labai įspūdingos 
mos. Dainų Vainikas ir Sudrumsta 
Širdis. Rengia L.D.S. 21 Kuopa. 
Įvyks sekmadienį, kovo-March 18 
d., Draugijų Svetainėje, 4097 Porter 
St. Rodis George Klimas. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Įžanga 75c. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Komisija
(50-52)

fil-

o.

KONCERTAS IR VAIDINIMAS

SLAUGĖS
OPERAV1MO RŪME 

LAWRENCE GENERAL 
HOSPITAL

R. slaugės tuoj reikalingos. Ge
ros darbo sąlygos; 40 vai. savaitė, 
viršlaikiai; daugiau algos prie 3 iki 
11 ir 11 iki 7 pakaity. Ligoje pa
šalpa ir apmokamos atostogos, 8 
apmokamos šventės. Blue Cross 
apdrauda, jeigu norėsite, ir Social 
Security, Kreipkitės asmeniškai ar
ba skambinkite: Lawrence, Mass., 
7167, tarpe 7-8 P. M. Klauskite— 
Director or Assistant Director of 
Nursing Service.

REAL ESTATE

(49-51)

BAYSIDE. 3 aukštų namas. Pui
kioje vietoje, arti Long Island ge
ležinkelio ir 4 . buso sustojimai. 2 
krautuvės, 1 ofisas, 1 apartmentas. 
Taipgi 80x100 plotas, profesiona
lui arba lengvai dirbtuvei, šaukite

George Momberger, BA. 9-0557
(48-51)

Hempstead.
nystėj. Cape Cod.
rinis. Prijungtas garadžius. 
rūmiai, ištaisytas skiepas, 
rytas patio. Aluminum 
Sprinkler. Dvi ištaisytas 
Rokuojama $25,000. $17,000 
stoliu. IV. 1-8730.

Tarptautinėj kaimy- 
80x100. Mū- 

4 mieg- 
Apda- 

storms. 
vonios, 

su nuo-

((48-54)

East Meadow, viduryje L. I., namų 
statytojas nupigintai parduoda 2 li
kusius namus — MOOREHAVEN 
HOMES — $18,500. Puikiausi Co
lonial splits-mūriniai ir šingelių 
konstrukcijos, 7 rūmų, 1 maudy
nės, prijungtas garadžius, geležim 
aptvertas balkonas, 300 pėdų žaidi
mui rūmas. Kelrodis: Northern 
State P’kvvay iki Exit 32 (Post 
Avė.), South ant East Ave., j Front 
St., čia po kairei į Jeffrey St. ir po 
dešinei. 1bl. iki namų. Te). 
IV. 6-9721.

(49-54)

Krautuvės Išnuomojimui. Plainview, 
L. I. Naujos krautuvės. Tiktai tojo 
apylinkėje. Vietos dėl 3,500 auto
mobilių. Plotai tiktai 1 bl. nuo kino. 
Maždaug apie 20,000 namų arti pir
kimo distrikto. Ideališka dėl Deli
catessen, pirmos klasės vieta garan
tuota. Vieta ant Northside, nuo 
Woodbury Rd., 150 ft. west of 
South Oyster Bay Rd. Vincent A. 
Lyon, statytojas. Tel. Wells 1-9405. 
Vak. GE. 4-1568. Kelrodis—North
ern State P’way, E. Bronx iki Exit 
36. Tada į pietus (į dešinę) l’i 
m. iki pirmų trafiko šviesų (Wood
bury Rd.), ir j dešinę pusę bl.

(49-55)

Tarpe turėjusių 
ti žodi kita buvo 
sugrįžęs iš kalėjimo Eugene 
Dennis, Amerikos Kom. par
tijos generalis sekretorius, at
buvęs pabaudą už prasižen
gimą minties kontroliavimui 
išleisto Smith Akto.

Nuostabusis artistas Paul 
Robesonas, patsai vienas di
džiausiųjų kovotojų už žmo
nių teises, Fosterį ir Davisą 
s v e i kino neužmirštamomis 

’dainomis ir taip pat istoriškai 
reikšminga trumpa kalba.

Kiti kalbėjo:
James E. Jackson, negras 

vadas,iš pietinių valstijų, ku
ris neseniai pats pasidavė jo 
ieškojusiam ir nėra d u s i a m- 
prokurorui, kad galėtų jį nu-

New Yorke yra keli tūks
tančiai gydytojų, kurie yra 
dailininkai-mėgėjai. Jie kas
met laiko savų kūrinių paro
das. Jų šiemetinė ką tik pa
sibaigė. Kritikai sakė, kad ! 
daktarų tarpe, nors jie tik 
mėgėjai, yra nemažai gerų 
dailininkų. . < . . -

New Yorko miesto švarą 
tyrinėjęs komitetas sako, kad 
miestą daugiausia užteršia 
cigarečių nuorūkos ir pake
liai, popieriukai nuo saldai
niu ir užrašu atliekos, v V

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS )

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

Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000
Rengia Laisvės 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 pianistas Frank Balevičiusi

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 dužiojo 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.

M t. Vernon. Turiu išvykti Euro
pon, tad parduodu puikų mūrini 
Stucco Colonial stiliaus namą. 4 
miegrumiai, 2M vonios; salionas. 
sakitymui rūmas, valgymui ir pus
ryčiams rūmai. Nauja virtuvė, ir 
kiti kambariai. Arti New Haven 
geležinkelio stoties, mokyklos, baž
nyčios ir pirkimo centro. 
$24,500, bet ir galite duoti 
mą. Mount Vernon 4-0008.

Norime 
pasiūly-

(50-53*

Hempstead & West Hempstead iš
baigimas išparduoti visų naujų split 
& ranch namų, $,16,500 iki $27,500. 
Model namai ant WoodyieW Rd., 
Exit 17 ant Southern State Pkwy, 
važiuojant į šiaurius ant Hempstead 
Ave., mailė ir pusė iki Meadow 
Brook Bank. Atdara visą dieną 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Som- 
mese, IV. 3-6362. (51-57)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Gas Station, Brooklyne. Parduoda 
savininkas. Patyręs vyras, turin
tis 2 darb., gali padaryti $200 j sa
vaitę. Randa tiktai $240 j mėnesį. 
Nupigintai: raktas, tavoras ir vis
kas tiktai $4,800. šaukite Chick 
Gordon, Sav. MA. 4-9477.

(49-52)

SGaisrų departmentas pakar
totinai kaltino Waldorf-Asto- y 
rijos ištaigingąjį viešbutį, kad 
nusižengia įstatymams, nešau
kia gaisrininkų gaisro atsiti
kime. Keletą kartų gaisrinin
kai buvo šaukti, bet gan vėlo- 
kai, ilgokas laikas po to, kai ' 
gaisras buvo pastebėtas ir 
patys tarnautojai bandė ugnį 
užgesinti.

Bet dabar, kaip pasirodė, v 
Waldorf-Astoria palinko į ki
tą kraštutinybę. PirmadienĮ 
gaisrininkai, buvo šaukti, bet 
jokio gaisro nebuvo. Pasiro
dė, kad vienas tarnautojas 
užuodė virtuvės kvapą ir ma
nė, kad kur tai dega...

Bronxe suėmė ligoninėje 
slypintį A. Paisnuer, įtartą y 
apvogime banko praėjusią sa
vaitę. Sako, kad jo Auto dėžė- 
je teberadę $100,000,- dar te* 
beieškojo kitų $88,000.




