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KRISLAI
Nereikia laukti.
Ir turės susikalbėti.
Naujas šūkis.
Andrius Višinskis.
Misionierius be misijos.

Rašo A. BIMBA

Laisvės finansinis \ajus eis 
jeigu kolonijų \ <>i Išė

jai apie jį daugiau kalbės 
Kol kas iš kolonijų mažai te 
sigird i.

Kitas dalykas. Turint fon
dui šiek tiek auką. reikia jas 
pasiusti. Nereikia laukti va
jaus pabaigos, arba susidary
mo didelės sumos. Auk u gar
sinimas vaju populiarizlioja.

Apart worcosterieciu, kurie 
Šiemet nusitarė surinkti tūks
tanti doleriu, kitu vietą lais- 
viečiai nėra pasiskyrė kvotą. 
Būtu gerai tatai padaryti 
Kvota duoda eieliu, i kuri vi
si “šūviai” taikomi.

Vakarinės Vokietijos spau
da sukilo prieš Adenauerio 
politiką nesiskaityti su Rytine 
Vokietija. Tokia politika 
esanti kvaila. Jeigu vokiečiai 
su vokiečiais nesikalbės ir ne
susikalbės. tai kas gi Vokie
tiją suvienys?

Teisingas klausimas. Vaka
rinės ir į*rtinės Vokietijos re- 
žimjji turėtu būti vienybės ini
ciatoriai Kol Adena u e r i a 
laikysis savo kvailos nesiskai
tymo politikos, tol jokio Vo
kietijos apvienijimo negalės 
būti.

Šiomis dienomis Londone 
įvyko nepaprasta komunistu 
konferencija. -Ii susidėjo iš 
atstovu iš visu Didžiosios Bri-
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tanijos Komonvelto kraštu.
Konferencijoje buvo iškel

tas naujas ir Įdomus obalsis: 
Laisvė Komonvelto tautoma 
nuo Amerikos politikos ir 
spaudimo!

Londono valdžia, komunis
tai sako, nebeturi savos po
litikos. Ji šoka pagal Wash
ington o muziką!

Sovietu ižyrn tįsis d i pi omatas 
Ir galva Sovietu delegacijos 
Jungtinėse Tautose Andrius 
Višinskis išvyksta Maskvon. 
Kabama, kad jis ruošiasi pa
sitraukti iš diplomatiniu par
eigą.

žmogus jis jau nebe jaunas, 
jau 7J metu. Paskutiniais ke
liais kietais jis skundėsi svei
kata. Tokio gražaus amžiaus 
sulaukus žmogui norisi pail
sėti.

Višinskio p a s i g ę s i ą kiti 
Jungtinėse Tautose diploma
tai. Jie. atstovaudami kapi
talistinius kraštus, supranta
ma, nesutinka su Višinskio 
Idėjomis, bet jie visi pripažįs
ta šiam vyrui didelius gabu
mus diskusijose ir argumenta
cijoje.

Višinskio karjera ilga ir 
audringa. Jis yra lenkiškos 
kilmės žmogus. Jo vardas 
pirmu kartu garsiausia su
skambėjo pasaulyje, kai Mas
kvoje iškilo bylos prieš troc- 
kistus, zinovjeviečius ir bu- 
c^ariniečius. Jis buvo pro
kuroru. Jo teisme argumen
tai ii^ Ugningos kalbos priėji 
šalies’/šdavikus parodė jo di
delius gabumus.

Susilaukėme naujo svečio. 
Jis irgi važinėsiąs po visą

(Tą«a 3-me puslapyje)

DULLES GRASINA SUARDYTI ŽENEVOS KONFERENCIJĄi'

I Amerika k viečianti anglų 
i kariuomenę talkon prieš 
IIndokinijos komunistus

Indija reikalauja^ kad Keturi 
Didieji nesikištų I n dokin i jau

Paryžius. — Neoficialiai
pranešama, kad Amerikos 
valstybės sekretorius Du
lles prašė anglu armijos 
talkos, “jeigu reikėtų,”
karui prieš Indokinijos ko
munistus - liaudininkus.

Užsieninis Anglijos mi-
nistras Anthony Eden to
dėl pereitos savaitės pa
baigoje, po pasitarimą su 
Dullest], išlėkė iš Paryžiaus 7 •
i Londoną. Te o ant gi •ei
tųjų buvo sušauktas labai 
slaptas Anglijos ministrų 
kabineto posėdis ir svars
tė, kaip atsiliepti i D 
prašymą.

Paskui pasklido nec 
lė žinia, kad “jeigu bi 
reikėtų, tai Anglija 
mestų savo kariuomęr 
Malajos i Indokiniją.’ 
glija, tačiau, norėtų t 
vengti, bet sutiktų t 
pasiųsti savo karo 1 
su lėktuvais i Indok 
vandenis, iš kur jie 
su amerikiniais karo

ulleso

vais ir lėktuvais grasintu 
komunistams.

KUNIGAS JOHNSON
VADINA AMERIKA 
“PRIEŠU”

London. — Progresyvis 
anglų kunigas Hewlett 
Johnson, Canterbury’o ka
tedros pavyskupis, kalbė
jo Trafalgar aikštėje, Lon
done, šaukdamas Angliją 
neiti i amerikonų kursto
mą karą Indokinijoje.

Johnsonas sakė: “Dabai' 
jūs žinote, kas yra tikrasis • v .M fpriešas

r'.(1Vos atsilaiko japonų 'tmai . V ’
pc.; premjeras Yosida

? is '■ . -------- *
■ Tokio. —Japonijos sei- 

* .Is"; mas tiktai 228 balsais prieš 
203 atmetė siūlymą, ragi- 

cl.v.ls nanti pareikšt nepasitikėji- 1 n 11 oQ " 1„ . " ma premjerui S. Yošidai, 
" , . pro - amerikiniam politi- 

ai" I kieriui. 25 seimo nariai su

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jaw. Ne
hru, kalbėdamas šalies 
seime, siūlė šitokį planu 
baigti karui Indokinijoje.

Francija. privalo tiesio
giai derėtis su Vietnamo i 
komunistais - liaudininkais 
ir vietiniais tautiniais In
dokinijos valdininkais.

Jungtinės ■ Valstijos, An
glija, Sovietų Sąjunga ii' 
Kinijos Liaudies Respubli-1 
ka turėtų susitarti ir iškil-1 
mingai pasižadėti, kad ne- i 
siųs nei ginklų nei kariuo
menės nei vienai nei antrai 
kariaujančiųjų pusei tuo I 
laiku, kai Francija derėsis ' 
su Indokinijos komimis- j 
tais.
Tarptautine Ženevos kon-1 

ferencija privalo pirmu
čiausiai pasistengti, kad 
būtų sulaikyti karo veiks- | 
mai Indokinijoje.

Konferencija turi nusprę-i 
sti ir paskelbti būtinąjį rei-j

n e d v e j o j a n č i a i p a s i ž a d e t ų 
pripažinti Indokiniją kaip 
tikrai savistovią valstybę.

REPUBLIKONAI NEI
GIA NEHRU PLANĄ

Washington. — Republi- 
konai senatoriai Alexan
der Wiley, Al. Smith ir 
Karl Mundt peikė Indijos 
premjero Nehru pasiūly
mus taikos darymui Indo
kinijoje.

Wiley sakė, jei būtų pri
imtas Nehru planas, tai 
tik “padrąsintų komunis
tus daryti naujus užpuoli
mus.”

Smith pasakojo, kad tai 
“neįmanomas” planas ap
ginti Indokiniją nuo komu
nizmo be kitų vakarinių 
kraštų pagalbos francū- 
zams. Mundt smerkė In
dijos neutralumą tarp ka
pitalistinių ir komunistinių 
šalių.

1 Jeigu Sovietai reikalauja 
Kinijai lygybes, tai Dulles 
žada apleist konferenciją

silaikė nuo balsavimo.
Du republikomi vadai 
apkaltinti už kyšius

Washington. — Du Mi- 
nnesotos Republikonų Par
tijos vadai, Reuben Riker
ir Leo A. Maland, tapo ap
kaltinti už $50 iki $500 ky
šių paėmimą. Jie už ; ky
šius žadėjo išgauti žmo
nėms federates valdžios 
tarnybas.

Nixon parodė tikrąsias 
intencijas, sako Kinija

Pekipg. — Kinijos radi
jas sakė:

— Jungtinių Valstijų vi- 
ce-prezidento Nixono kalba 

j pereitą penktadienį “aiš
kiai parodo Amerikos in
tenciją paplatinti Indoki
nijos karą ir suardyti} -Že
nevos konferenciją.” 1

Australija žada kvost 
Sovietų korespondentą

Canberra, Australija. — 
Buvo paskelbta, kad “din
gęs sovietinis korespįnden- 

: tas Viktoras Antonovas su 
žmona.” Bet jis atsiliepė, 
kad gyvena Sovietų amba
sadoje.

Sovietų vyriausybė šau
kia/ Antonovą Maskvon. 
Bet Australija nori sulai
kyt jį ir kvost apie taria
mus “sovietinius šnipus” 
Australijoj.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.

Sumanymą prieš Yošidą 
davė socialistai bei kiti kai
resnieji atstovai, ypač to-

I dėl, kad Yošidos ministrai 
ėmė kyšius iš kompanijų, 
statančiu valdžiai laivus. €

Vietnamo komunistai, 
manoma, greit užims 
Dien Bien Fu tvirtove

Hanoi, Indokin. — Viet
namo liaudininkai - komu
nistai audringai bombar
duoja francūzus, suverž
tus siaurame Dien Bien 
Fu tvirtovės sklype. Ma
noma, kad ir jų pėstininkai 
greitai šturmuos francū
zus, kuriems todėl gręsia 
suėmimas arba visiškas su
naikinimas.

Kiti liaudininkų pulkai 
atakuoja francūzus už 20 
iki 30 mylių nuo Hanoi, In
dokinijos sostinės. Ver
žiasi Į derlingiausią ryžiais 
Raudonosios upės klonį, 
svarbiausią francūzų po
ziciją.

PRANCŪZU VADAI 
KALBĄ APIE “GAR
BINGĄ PASIDAVIMĄ.

Ženeva. — Amerikos ko
respondentai praneša, kad 
Francijos ministrai svar
sto, ar įsakyti savo koman- 
dieriui generolui de Cas
tries pasiduoti Vietnamo 
liaudininkams, apgulusiems 
francūzus Dien Bien Fu 
tvirtovėje. Bet reikalauja
ma, kad liaudininkai priim
tų pasiduodančius “su pil
na karine pagarba/’

kalą, kad Francija suteik- Į Ragangaudis McCarthy 
tų Indokinijai visišką ne-. rėkė, jeigu komunistai ne
priklausomybę. Konferen- būtų nušluoti Indokinijo- 
cija taipgi privalo išreika- i je, tai “pati Amerika pra
jauti, kad Francija aiškiai; žūtų.”

į Amerikonai sugalvoję ‘žmogžudį 
sovietinį, agentu’, norėdami 
suardyt Ženevos konferencija

Berlin. — Jungt. Valsti
jos pereitą savaitę tyčia 
sudarė pasaką, būk “slap
tosios Sovietų policijos ka
pitonui N. E. Chochlovui 
buvę įsakyta nužudyt G. 
S. Okolovičių, vadą prieš- 
sovietinių bėglių grupės va
karinėje Vokietijoje,” kaip 
rašo Neues Deutschland 
laikraštis, leidžiamas ry
tinėje Berlyno dalyje. Tas 
laikraštis sako:

Amerika sugalvojo visą i 
tą “baisiąją istoriją,” kad 
galėtų suardyti Ženevos 
konferenciją, prasidedan
čią balandžio 26 d.

Vadinamas “žmogžudiš
kas sovietinis agentas” 
Chocholovas iš tikrųjų yra 
tiktai reakcinis pabėgėlis 
(dipukas). “Okolovičius 
gi senas jo bičiulis, o ne au
ka, kurią anas būtų turėjęs 
nužudyti.”
SENAS AMERIKOS 
ĮNAGIS

“Abudu priklauso tai 
pačiai rusų pabėgėlių sau
jelei, kurie, veikdami pagal 
Amerikos įsakymus Vaka
rinėje Vokietijoje, yra pa
siruošę bet kokiam purvi
nam darbui prieš Sovietų 
Sąjungą...”

Ta grupė sako, jog vy
riausias jos' tikslas yra iš 
vidaus veikti prieš okupa
cinę Sovietų kariuomenę 
Rytinėje Vokietijoje*

PIGI DETEKTYVIš- 
KA PASAKA .

Neues Deutschland iš
juokia tariamus “slapto
sios Sovietų policijos gin
klus,” kuriuos Chocholovas 
rodė korespondentams ka
rinėje amerikonų valdybo
je pereitą ketvirtadienį 
Bonn mieste, Vokietijoje. 
ChochlovaS sakė, kad tie 
ginklai — tai mažyčiai re- 
volveriukai, įtaisyti cigare- 
tų dėžutėse ir tyliai šaudą 
užnuodytomis k u 1 k o m i s.

Bet tai tik detektyviškos 
pasakaitės ir kurie nieko 
negali apgauti, sako Neues 
Deutschland, pridurda
mas:

— Kuomet Sovietu Są
jungą stengėsi per pasita
rimus Ženevoje atliuosuo- 
ti tarptautinius įtempi
mus, tai Jungtinės Vals
tijos bijojo tokio atliuosavi- 
mo; todėl jos ir padirbo šią 
pasaką, būk slaptosios So
vietų policijos agentam 
buvę įsakyta žudyt jų 
priešus vakariniuose kraš
tuose.

Chochlųvo pasaka buvo 
tokia kvaila, kai kai kurie, 
niekindami ją pasišalino, 
nelaukdami, iki Chochlovaa 
užbaigs.
SUVAIDINTA
KAIP JUDIS

Net dešiniųjų laikraštis 
Der Kurier, priešingas So
vietų Sąjungai ir leidžia
mas vakariniame Berlyne,

Ženeva. Sveic. — John 
i Foster Dulles, Amerikos 
valstybės sekretorius, gra
sino apleisti Ženevos kon
ferenciją per savaitę ar 

110 dienų, jeigu Sovietu Są- 
I junga vis reikalaus pripa
žinti Kinijos. Liaudies 

I Respublika kaip vieną iš 
Penkių Didžiųjų lygiatei
sių valstybių .šioje konfe
rencijoje, sako Associated 
Press, amerikinė žinių 
agentūra.

Buvo pranešta, jog kon
ferencija gal prasidės ba
landžio 20 d. pavakarėje.

Argentinos rinkimuose 
’ mišauta 3 asmenys
i —  — ■ ■
i - 'Buenos Aires. — susi- 
; dūriniuose per rinkimus 
A rgen ti no je sekro adi enį
tarp prezidento Perono ša- 

■ liniukų ir radikalų parti-; 
jos buvo nušauta peronistų 
nartijos direktorius Marce 
Nunez ir du policinikai.

Peronistai sakosi laime- 
i ję rinkimus “dviguba dau- 
Į guma” balsų. Buvo bal
suojama už Argentinos vi- 
j ce-prezidentą, kongrese 
i narius ir miestų valdinin- 
i k u s.

i Sovietų vyriausybė 
atšaukė savo atstovą 
šš Australijos

Maskva. — Kad Austra
lija atmetė Sovietų reika
lavimą — sugrąžint Vladi
mirą M. Petrovą ii- jo pa
čią, tai Sovietų Sąjunga 
atšaukė savo ambasadorių 
iš Australijos ir isakė jos 
atstovui namo važiuoti.

Sovietų vyriausybė kal
tino Petrovą, buvvusįjį tre
čia ambasados sekretorių, 
kad:
. Jis suvogė daug ambasa

dos pinigų.
Tad, vengdamas baus

mės, prašė Australiją duo
ti jam globą ir už tai su
darė pasaką apie tariamus 
“sovietinius šnipus” Aus
tralijoje.

Sovietų Sąjunga sykiu 
kaltina Australijos valdi
ninkus, kad jie “užgrobė ir 
varu sulaikė” Petrovo 
žmoną, kuri norinti grįžti 
namo.

Australijos valdžia at
metė tuos sovietinius kal
tinimus.

rašo redakciniame -savų 
straipsnyje, kad Abierika 
panaudojo Chochlovą kaip 
judamųjų paveikslų akto
rių prieš pat Ženevos kon
ferenciją.

Nauojoji Sovietų nota 
pakartoja, kad Kinija turi 
būti jiripažinta didžiąja 
valstybe, sprendžiant klau
simus apie taikos darymą 
Korėjoje ir karo baigimą 
Indokinijoje. Taigi Ki
nijos atstovas privalo ir 
j) n • ml n i n k a u t i ko n f erenci-
j aj' pae i 1 i u i * su Jungtinėmis 
Valstijomis, Anglija, Šo- 

! vie'tų Sąjunga ir Francija. 
i Associated Press taip 
pą-L teigia, kad Dulles gal 
nęįZsuardys konferenciją,” 
jeigu Sovietai vis dar 
reikalaus Kinijai lygybės. 
O jeigu ir nesuardytų, tai 
Dulles ir jo bendrai, už
sieniniai Anglijos ir Fran
cijos ministrai, pasišalin
tų, paliklami tik savo pa
vaduotojus konferencijo
je.

Kartu pranešama, jog 
Dulles reikalaus taip su

vienyti Šiaurinę (liaudi
ninkų) Korėją su Pietine 
(tautininkų) Korėja, kad 
tas kraštas niekuomet ne
patektų į komunistų kon
trolę.

Dulles, sakoma, dar ne
žinąs, kaip laikytis linkui 
Anglijos užsieninio minis
tro Edeno pasiūlymo — 
pusiau padalinti Indokiniją, 
taip kad šiaurinė jos dalis 
tektų komunistams - liau
dininkams. o pietinė pasi
liktų francūzams.

Eisenhower šaukia ginklais 
‘saugot taiką” nuo Sovietu

New York. — Preziden-« 
tas Eisenhoweris pereitą 
savaitę vakare šaukė “lai
svumas tautas subudavot 
kooperatyvę taiką,” gin
klais paremtą, o jeigu ne, 
tai komunizmas “uždės 
joms savo taiką.”

Prezidentas sakė kalbą 
Amerikinių Laikraščių Lei
dėjų Sąjungos suvažiavi
me. Ragino juos dar pla
čiau remti valdžios politi
ką “prieš užpuolikus.” 
Eisenhoweris, tačiau, pri

pažino, kad “daugelis žmo
nių vakarinėje Europoje 
“bijo ir Jungtinių Valsti
jų viešpatavimo, ne vien 
tiktai Sovietu.” *

Anglų ministro malda— 
nevesk mus į Indokiniją! ,

London. — Anglijos ka
ro ministras lordas Alex
ander sakė, koresponden
tams:

—Aš tikiuosi ir meldžiuo
si, kad nereikėtų Anglijai 
ir Jungtinėms Valstijoms 
siųsti armijų į Indokinijos 
karą... , Juk yra visokių 
kitų priemonių baigti ka
rą, be mūsų kariuomenes 
siuntimo tenai.

k/ ... >.k
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Susirėmimas su McCarthy

Gerai žinoma, kad mūsų šalies armijos sekretorius 
sukilo prieš senatorių McCarthy ir jo terorizmą. Gal 
gi tam jokio teisėtumo nepripažįstančiam politikieriui 
iš Wisconsino ir bus šiek tiek ragai aplaužyti. To gi
liai trokšta visi anti-makartistai.

Washingtono cirkas pačiame Įkaitime. Kasdien iš 
jo į pasaulį plaukia didžiausia srovė žodžių. Makarti- 
nis senato komitetas tyrinėja McCarthy!? Tikrai juo
kinga. Bet geriau, negu nieko. i f

Komitetas sušilęs ieško ir ieškos iš šip cirko tokios 
išeities, kad, pagal lietuvišką posakį, liūtų kopūstas 
čielas ir ožka soti. Bet jau tas faktas, kad nors lai
kinai McCarthy tapo paklupdytas ir priverstas tei
sintis ir muštis Į krūtinę, kad nors laikinai jo teroras 
prieš kitus žmones sulaikytas, kad nors laikinai visos 
Amerikos dėmesis sukoncentruotas į susikirtimą vienos 
grupės republikonų su kita grupe, yra didžiulis laimė
jimas prieš reakciją ir ragangaudizmą.

Stevensui už pečių stovi prezidentas Eseinhoweris 
ir visa administracija. Bet dauguma republikonų se
natorių eina su McCarthy. Gera dalis reakcinių demo
kratų taip pat palaiko McCarthy. Dvi didelės jėgos.

Klausimas, žinoma, pastatytas per siaurai ir klai
dingai. Stevens sako, kad McCarthy ir jo dešinioji ran
ka Cohn gąsdinimais ir reikalavimais norėjo išgauti ar
mijos privilegijų savo jaunam kolegai Schine, dar ar- 
mijon neįstojus, padarant jį karininku. McCarthy sa
ko, kad Stevens meluoja. Jis sako, kad Stevens sutiko 
beveik viską atiduoti McCarthy, jeigu jis armijoje ne
ieškotų raudonųjų, o paimtų nagan oro jėgų ir laivyno 
departments. Stevens sako, kad McCarthy meluoja.

Tyrinėtojai sako, kad jų tikslas nustatyti, kuris jų 
meluoja. Teisybė abejose pusėse negali būti.

Kaip matome. Senato komisija, kurios pirmininku 
vra tas pats McCarthy, neturi jokio tikslo’ nuginkluoti 
McCarthy ir nuteisti makartizmą. Todėl ir galutinuose 
šio “tyrinėjimo” rezultatuose negalima tikėtis mirtino 
makartizmui smūgio.

i ' -i i - •
Iš šio tyrinėjimo neišeis McCarthy visiškai sausas. 

Tai būtu atmetimas armijos sekretoriaus Stevenso ir, 
netiesioginiai, visos administracijos. Į‘

Jaunųjų katalikų dilema
Italijoje, sakoma, kilo didelis nerimas jaunųjų ka

talikų eilėse. Visas jaunųjų katalikų sąjūdis atsistojęs 
prieš didelę dilemą: kur linkui einame ir eisime?

, Jauni žmonės nenori naujo karo. Betijje mato, kad 
visame pasaulyje galingiausios kapitalistinės jėgos 
ruošia jiems net atominę skerdynę.

Jie nusidžiaugė, kai išgirdo, kad ir popiežius pasi
sakė už uždraudimą atominių, cheminių įr biologinių 
ginklų vartojimo.

Tie jauni žmonės stato klausimą: JaĮgJuĮir katali
kų bažnyčios galva už tokį uždraudimą iif jei'gu visas 
komunistų sąjūdis jau seniai kovoja už įj^kį^uždraudi
mą, tai kodėl mes, jaunieji katalikai, negąlime arba ne
turime sudaryti bendro fronto su komunistais šioje 
kovoje prieis naujo karo pavojų? Kur čia gali būti pra
sižengimas prieš bažnyčią ir tikėjimą? (

Kaip plačiai ir giliai šis klausimas veikia Italijos 
jaunuosius katalikus, parodė diskusijos Italijos Jaunimo 
Katalikiškoje Akcijoje. Kai bažnyčios vadai išsigando 
tokios agitacijos tarp jaunuolių ir pradėjo bendro fron
to šalininkus bauginti bausmėmis, minėtos organizaci
jos prezidentas Signor Rossi rezignavo arba buvo paša
lintas. Jis stoja už bendrą frontą su komunistais. Jis 
darbuosis toje linkmėje.

Šis jaunas katalikiško jaunimo vadas, išis Signor 
Rossi, esąs smarkus ir drąsus vyrukas. Jis praeityje 
tūlais atsitikimais išdrįsdavęs net prieš popiežiaus po
litika žodi kita išsitarti. V 4r

Signor Ros§i turįs daug įtakos jaunųjų katalikų 
akcijoje. Jo rezignacija padidinsianti pasidalinimą tar
pe dešiniojo ir kairiojo sparno.

Egiptas nesilaikysiąs su 
anglais, kol jie bus Sueze

Kairm Egiptas. — Egip- 
tinis premjeras pulk. Na
sser pakartojo, kad jokia 
arabų šalis nedarys poli
tiniai - karinės sutarties

2 psl,—Laisvė (Liberty)- Antrad., Baland.-April 27, 1954

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

su anglais - amerikonais, 
iki Anglija ištrauks savo 
armiją iš Suezo kanalo 
ruožto.

Sykiu Nasseris šaukė 
arabiškus kraštus nesidėti 
į karinę Turkijos sutartį 
su Pakistanu.

Kas Ką Rašo ir Sako
■m >    .........'"ET
GERAI BŪTŲ, KAI) suotosios- ‘meno’ dekados
MOKYTŲSI

Niekas nieko negali pa
sakyti prieš sekamą Ka
nados “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktoriaus pa
mokslą. Jis sako:

“Ne dažnas, bet gana ryš
kus yra netolerancijos reiški
nys. Kai kas mūsų nepaken
čia laisvo žodžio, laisvesnės 
minties, ‘kito’ nuomonės. O 
juk gyvename krašte, kuris 
didžiuojasi laisvėmis ir yra 
pasiryžęs jas ne tiktai sau
goti, bet ir puoselėti. Čia yra 
taip kilniai suprantamos lais
vės, kad, anot Kanados par
lamento nario J. Diefenban- 
kerio, Kanadoje yra ‘laisve 
būti neteištingam.’ Ar mums 
šia prasme nereikalingas ap
sigalvojimas ir prisikėlimas 
tiems didiems principams, ku
rie tramdo . žmonijoje neapy
kantą, ‘kito’ nuomonės nuver
tinimą ir jai net neapykan
tą?“

Mes tiktai galime para- 
1 ginti poną Kardelį, kad jis 
pats tuojau pradėtų tuos 
savo pamokslo posmus vyk
dyti gyvenimam Iki šiol 
jo vedamas laikraštis nėra 
parodęs jokios toleranci
jos ne tik linkui kitų pažiū
rų ir įsitikinimų pavienių 
žmonių, bet linkui visos 
lietuvių tautos, linkui visos 
Lietuvos.

Paimkime tą patį N. L. 
numerį (bal. 14d.). Ten pat 
skaitome tikrai be jokios 
tolerancijos ilgą straipsnį, 
pavadintą “Pavergtųjų lie
tuviu ‘meno dekada’ Mas
kvoje.” Straipsnis perdėm 
dvokia reakciniu ir nepa
grįstu puolimu ant visos 
Lietuvos, ant jos labai gra
žių padarytų ir daromų pa- 

I stangų meno dirvoje.
Ar suderinama su Kar- 

: delio editoriale dėstomos 
tolerancijos dvasia minėta
me straipsnyje to paties 
Kardelio sapaliojimas:

“Pagal iš anksto iš Ma
skvos gautąsiasis direkty
vas pavergtųjų lietuvių 

! vardu bolševiku sureži-

Mokslininkai istorinės sukakties 
atžymė  jimo sueigoje

Eltos pranešimu, baland- | rybų Ukrainos 
indėlį į mokslą.džio 12 d. Maskvoje įvyko 

Tarybų Sąjungas Mokslų 
akademijos visuotinis susirin
kimas. Tai buvo susirinki
mas atžymėjimui 300 metų 
Ukrainos susijungimo su Ru
sija sukakties. Skaitome:

“šventiškai papuoštoje Mas
kvos M. V. Lomonosovo var
do valstybinio universiteto ak
tų salėje, kur vyko susirinki
mas, susirinko daugiau kaip 
tūkstantis mokslo veikėjų. Jų 
tarpe — iš Kijevo atvykusi 
Ukrainos Mokslų akademijos 
delegacija, visų broliškųjų 
respublikų mokslų akademi
jų atstovai.

Įžanginį žodį tarė T S R S 
Mokslų akademijos preziden
tas akademikas A. N. Ne- 
smejanovas. Jis sakė:

—Tris šimtus metų vienin
goje šeimoje gyvena dvi bro
liškos tautos — rusų ir ukrai
niečių, kurių draugystė turi 
gilias istorines šaknis. Kilmės 
vienumas, materialinės ir dva
sinės kultūros bendrumas są
lygojo neišardomą rusų ii' 
ukrainiečių artumą.

A k a d e m i k as Nes m e j a n o v a a 
kalba apie ilgaamžius kultū
rinius ryšius tarp ukrainiečių 
ir rusų tautų. Šie ryšiai pa
sireiškė švietimo, architektū
ros, tapybos, muzikos, litera
tūros srityje. Tėvyninio mok
slo istorija liudija apie nuo
latinį ir glaudų ryšį tarp rusų 
ir ukrainiečių mokslininkų.

Jis smulkiai apibūdina Ta- 

tikslas yra aiškus — duo
ti ‘atskaitą,’ kiek okup. 
Lietuvos bolševikiniai kvi- 
slingai yra Lietuvą subolše- 
vikinę ir surusinę.”

Tuo tarpu, kaip žinia, 
ta lietuvių dekada pasižy
mėjo gražiausiu lietuvišku
mu, iškėlė ir parodė nepa
prastai gražų ir didį lietu
vių tautos talentą. Kitų 
tarybinių tautų žmonės, 
matę ir sekę šią dekadą, 
šilčiausią! sveikina lietu
vius ir/jų pasiekimus muzi
koje, dainoje, šokiuose, gro
žinėje literatūroje.

O Kardelis, išdrožęs ilgą 
pamokslą apie reikalą to
lerancijos, tą šaunų lietu
vių pasirodymą negražiai 
ir piktai apspiaudė. Ir tik 
todėl, kad tie Lietuvos me
nininkai nebėgo iš Lietuvos 
sykiu su Kardeliu, o pasili
ko Lietuvoje kurti ir dar
buotis savo tautos kultūri
nio lygio pakėlimui. Kar
delis toleruoja tiktai tuos 
menininkus, kurie pabėgo 
iš Lietuvos, atitrūkę nuo 
savo tautos ir dabar vysta 
ir nyksta svetimuose kraš
tuose.

TODĖL, KAD MŪSŲ 
ŽMONĖS NENORI 
KARO

Chicagos Vilnies kolum- 
nistas V. J. S. pastebi:

“Pačiame Washingtone vi- 
cc-prezidento Nixono atviras 
šaukimas siusti karius Indoki- 
nijon senatoriuose sukėlė mai
šatie nę.

Visokie pareiškimai vienas 
kitą seka... Tūli griežtai rei
kalauja iš Eisenhowerio išryš
kinimo, ar Nixonas patiekė ti
krąją valdžios politiką Indo
le ini jos klausimu.

Aiškinasi ir aiškina be ga
lo ir krašto, skaldo plauką j 

"šimtus dalių ir vistiek nevyks
ta. Trutnpai: žmonės neno
ri antros Korėjos.

Protestai plaukia j Wash- 
ingtoną iš visų pusių. Laik
raščiai pilni skaitytojų laiškų, 
kuinuose pasmerkiama Dul- 
leso politika ir reikalaujama 
taikos.“

mokslininkų
Aukšto lygio

y ra U k rainos mokslini n k ų 
darbai molekuliarinės spek
troskopijos srityje. Puikūs yra 
tyrinėjimai smegenų bioche
mijos srityje. Ukrainoje su
kurta nauja originali elektri
nio suvirinimo teorija, sukur
ti specialūs elektrinio suviri
nimo aparatai vagonų staty
bai ir laivų statybai. Ukrai
nos metalurgai įnešė indėlį 
tobulinant aukštos kokybės, 
ketaus gamybą. Atlikti dideli 
tyrinėjimo darbai klausimais, 
;>i sijusiais su elektros energi
jos perdavimu nuolatine sro
ve į didelius nuotolius, yra 
svarbių pasiekimų augalų fi
ziologijoje, dirvotyroje, agro
chemijoje, selekcijoje ir kito
se mokslo šakose, vaidinan
čiose svarbų vaidmenį keliant, 
žemės ūkio kultūrų derlingu
mą.

šiltai buvo sutiktas tribūno
je pasirodęs Ukrainos Mokslų 
akademijos prezidentas aka
demikas A. V. Paladinas, ku
ris karštai sveikino TSRS 
Mokslų akademiją ir jos as
menyje visus rusų mokslinin
kus. Savo pasisakyme jis kal
bėjo apie neišardomą ukrai
niečių tautos sąjungą ir drau
gystę su rusų tauta.

—Mes, Ukrainos Tarybų So
cialistinės Respublikos moks
lininkai, — pasakė jis, ir to
liau kartu su visa liaudimi en
tuziastingai spręsime klausi-

SVEIKINIMAI SU PIRMĄJA GEGUŽES
Mieli draugai laisvieciai: Siunčiu jums visiems 

Unkėjimus linksmos Gegužes Pirmosios ir vėlinu di
džiausios laimes. Taip pat ir mano visiems giminėms 
ir visiems pažįstamiems, ir visiems Laisves skaityto
jams. Vėlinu geriausios laimės dėl visų. Prisiunčia $25 
Laisvei paramos Gegužės Pirmosios proga.

Lai gyvuoja Gegužės Pirmoji kaip viso pasaulio 
liaudies šventė!

Lai gyvuoja mūsų Laisvė!
Spaudžiu visiems dešinę!

Draugiškai,
JULIA WERNER, 

Cleveland, Ohio.

Apie Joną Bulavą -
Lietuvos mokslininką

Dar sniegas lyg šiltais 
kailiniais dengia žemę, bet 
giedrą dieną po langais jau 
varva vandens lašai ir žėri 
saulėje ledo varvekliai, kai- 
tydamiesi visomis vaivo
rykštės spalvomis. Greit 
pavasaris!

Kresnas, lėtas žmogus, 
atstatęs prieš vėją savo vei
dą, neskubėdamas eina ply
nu lauku. Tai — selekcijos 
stoties direktorius Jonas 
Bulavas. Iš po skrybėlės 
prasimuša juodi, žilstantys 
plaukai. Retkarčiais jis su
stoja ir, prisimerkdamas 
nuo ryškios šviesos, skaito, 
kas parašyta ant pusiau už
pustytų lentelių, bet daro 
tai veikiausiai mašinaliai: 
ir be lentelių atmintinai, 
kaip eilėraštį vaikystėje, jis 
žino, kokie lobiai užkasti 
šioje žemėje. 29 darbo me
tai praėjo čia, tartum vie
na diena.

Jis žino, jog pavasarį veš
liai užderės šiuose laukuo
se javai ir rudenį džiugins 
žmones sunkia varpa, res
publikoj gausiausiu der
lium. Daugelio rūsių auga
lų, kurių sėkla dabar guli 
žemėje, laukdama pavasa
rio, seniau nebuvo. Juos 
sukūrė šitas žmogus, jo ta
lentas ir darštumas.

Jeigu iškapstytume snie
gą, tai galima būtų pama
tyti žalius žiemkenčius. Tai 
kviečiai. Štai pirmas jo pa
sisekimas — 458-toji, štai 
dar neįteisinta, bet jau pri
pažinta rūšis “pergalė”, 
štai neišvertėjantis “mū
ras” — paskutinis Bulavo 
darbas.

Jis prisimena, kaip už
pernykščių metų vasarą, 
kuomet žiemkenčiai jau bu
vo iškilę sulig žmogaus ūgiu 
ir sužydęjo, virš jų pralėkė 
audra. Greitai atslinko 
tamsus debesis, ir, dar ne
seniai nejudama, javų jūra 
subangavo, suūžė. Papliu
po lyti. Kartu su vėju lie
tus lenkė, draikė ir laužė 
kviečių stiebus.

Debesis praslinko uma- 
riai ir triukšmingai. Ne
trukus vėl nušvito saulė. Ji 
apšvietė liūdną vaizdą. Ne-' 
lyginant plaukai, kurių 
niekad nelietė šukos, gulė
jo ant žemės sudraikyti ja
vai. j •

t •_ *
Bet kas per stebuklas! 

Tarp sužalotų augalų sto
vėjo platus ruožas nenuken
tėjusių kviečių, lyg jiem ne
būtų turėjusi valdžios pra
slinkusi audra. Tatai ir bu
vo “mūras”, Bulavo išves
ta rūšis, nebijanti nei lie
taus, nei vėjo.

i
Bulavas tuo metu buvo 

prie bandomojo sklypo. 
Mokslininkas gėrėjosi savo 
proto ir rankų kūriniu, 
kaip* tėvas gėrisi savo sū-

mus, kuriuos iškelia mokslui 
komunizmo pastatymo mūsų 
šalyje uždaviniai.“ 

ėmė stieptis į saulę, įleido 
gilias šaknis į gimtąją že
mę, ištiesė savo puikų vai
niką ir virto tvir- 
džiu, kuriam dabar augti 
ir augti!

Tūkstančiais draugystės 
saitų Bulavas ir jo darbo 
draugai surišti su šalies se
lekcijos ir bandymų stoti
mis. Muziejuj kabančiame 
TSRS žemėlapyje raudo
nais skritulėliais pažymė
tos vietos, kur bandomos 
Dotnuvos selekcijos rūšys. 
23-jose srityse tiriami Bu
lavo išvesti vasariniai kvie
čiai “gražučiai”. Vikius 
“giedriai” galima aptikti 
Pamiro plokštakalnėse, lu
biną “pilkiai” — Buriati- 
joje-Mongolijoje. 27 stoties 
moksliniai darbuotojai per 
pokarinius metus, bendrai 
sudėjus, apie 200 kartų 

Į lankėsi įvairiose T^ybų 
šalies mokslinėse ifemės 
ūkio įstaigose.

Kiek neatidėliotinu dar
bų, kiek įdomių planų, ku
riuos reikia spėti įgyvendin
ti. Dabar visas stoties dar
bas skirtas įvykdyti didelį 
uždavinį — smarkiai pa
kelti žemdirbystę ir gyvu
lininkystę. Ir štai Lietuvai 
naujos pašarinės kultūros, 
išvestos Dotnuvoje, skina 
sau kelia i kolūkiu laukus: 
dviejų metrų aukščio kuku
rūzą, kuria selekcininkai 
privertė ne tik duoti daug 
žalios masės, bet ir pribręs
ti Lietuvoje; pašariniai ko
pūstai, ištveriantys dešim
ties laipsnių šalčius; žemės 
kiauše, kurios šakniagum- 
bius galima žiemai palikti 
žemėje, o pavasarį duoti 
gyvuliams.

Visą savo gyvenimą, pra
leistą kovojant prieš reak
cingąją kryptį llologijoje 
— už Mičiurino moMo 
grynumą, Bulavas skiria 
aktualiosioms žemės ūkio 
problemoms spręsti. Nepa
kanka išvesti naujas didžiai 
derlingas rūšis—jomis rei
kia apsėti visus respublikos 
laukus, pašalinti tai, kas 
specialistų kalboj vadina
ma spraga tarp selekcijos 
ir sėklininkystės. Tai — 
svarbiausias Jono Bulavo ir 
jo mokinių didelio darbo ti
kslas.

Šį valstybinį uždavinį jis 
sprendžia ir kaip moksli
ninkas, ir kaip liaudies de
putatas. J. Bulavas —TS
RS Aukščiausios Tarybos 
deputatas. Jo lėtą, iki ga
lo apgalvotą kalbą ne kartą 
yra girdėję kolūkiečiai ir 
stoties mokslinės tarybos 
nariai. Apie Dotnuvos se
lekcijos rūšių paskleidimą 
Bulavas kalbėjo Maskvoje, 
susitikdamas su šalies 
Aukščiausios Tarybos de
putatais, Žemės ūkio moks
lų akademijoje, mokšJmin
kų konferencijoje mechani- 

i zatorių susirinkimuose.
Žiemos laikotarpiu selek

cijos darbas perkeliamas į 
laboratoriją, į kabinetą. 
Ten, prie rašomojo stalo, 

i prikrauta mėgintuvėlių su 
grūdais, varpų, pėdelių, 

i suvedami metų rezultatai, 
i ir eilutė po eilutės, parašy- 
| ta tvirta, kampuota rašyse- 
i na, gula į sąsiuvinį.

Kiekviena Bulavo diena 
i kupina didelio kruopštaus 
darbo. Štai ir dabar, su
grįžęs į kabinetą, jis ilgai 
kalbasi su bendradarbiais, 
priiminėja svečius — “Au- 

' šros” artelės kolūkiečius, 
atvažiavusius pąsitaw; 
kaip sėti “mūrą”, įkaito 
laiškus, atėjusius $ visų 
respublikos kampelių.

... Dirbant nepastebimai 
bėga laikas. Bet štai atsi
daro durys, ir į kabinetą 

(Tąsa 3-me pusi.)

numi, prieš skiriantis tar
damas atsisveikinamą žo
dį : rūšis “mūras” buvo per
duodamas valstybiniam 
bandymui.

O Bulavo mintys jau bu
vo kažkur toli, prie naujų 
augalų gimimo šaltinių.

Sekančiais metais nuo 
bandymų stočių, kolūkių, 
rūšių bandymo sklypų pra
dėjo plaukti pirmos žinios 
apie tai, kaip elgėsi naujoji 
rūšis gamybinėmis sąlygo
mis. Ji davė keliais centne
riais didesnį derlių, negu 
standartinė rūšis, paimta 
kaipo pavyzdys. Pažymėsim 
ta proga, kad tokiu' stan
dartu Lietuvoje yra “Dot
nuvos 458”, taip pat sukur
ta Bulavo... Ir visi tvirtino 
—neiš vertėja!

Daug puikių rūšių išve
dė Jonas Bulavas, 29 metus 
dirbdamas selekcijos srity
je. Dabar jos užima šimtus 
tūkstančių hektarų Lietu
vos žemės. Jo sukurta mie
žiu rūšis “auksiniai-2” at
skirais atvejais duoda apie 
50 centnerių ■ iš hektaro. 
Miežių selekcijos klausimui 
buvo skirta Jono Bulavo di
sertacija mokslo laipsniui 
įgyti.

... Stoties muziejus. Ant 
stalų,- stendų — nesuskai
toma daugybė grūdinių 
kultūrų pėdų, bulvių šak- 
niagumbių, pupelių ir rap
so anksčių; diagramos, len
telės, plakatas su garsiuo
ju Mičiurino šūkiu: “Mes 
negalime laukti malonių iš 
gamtos; pasiimti jas iš jos 
— mūsų uždavinys”.

Viskas byloja, kad Bula
vo vadovaujamas kolekty
vas nuveikė didelį darbą. 
Apie 40 įvairių žemės ūkio 
kultūrų rūšių gimė Dotnu
vos bandomuosiuose skly
puose per pokarinį laiką — 
beveik dvigubai tiek, kiek 
per visus buržuazinės val
džios Lietuvoje metus. Prie 
eksponatų ant lentelių pa
žymėti selekcinininkų var
dai. Štai Kostas Bečius, Jis 
neseniai išvedė vėlyvą, at
sparią ligoms bulvių rūšį 
Nr. 877-2, kuri vienoje iš 
bandymų stočių pereitais 
metais davė po 500 centne
rių šakniagumbių iš hekta
ro!

Stovi Antano Vyčo išves
tų linų pėdai, Juozo Pivo
riūno gauta liucerna, kuri 
anksčiau respublikoje ne
duodavo sėmenų, o dabar 

i pribręsta, Bulavo mokiniu 
ir pasekėjų išvestos rugių, 
žirnių bei daržovių rūšys. 
Jų darbuose matyti jo mo- 

i kykla — kūrybinių planų 
I drąsumas, suderintas su 
mokslinės minties blaivu
mu.

Galvodamas apie stotį, 
apie jos atgimimą ir labai 
greitą augimą, Bulavas ly
gina ją su jaunu ąžuolėliu, 
aplink kurį švariai išravė
tos piktžolės, tiek metų slo
pinusios jį, ir kuris po. to



CHICAGOS ŽINIOS
kvietimas svarbion

< KONFERENCIJON

Midwest Kimitetas Gynimui 
Sveturgimių šaukia svarbią 
konferenciją. Dr. Anton J. 
Carlson ir profesorius Robert 
Morss Lovett, to komiteto pir
mininkai, rašo:
Brangūs Draugai:

Mes kviečiame jūsų orga
nizaciją dalyvauti Šeštoj Me
tinėj Konferencijoj atšauki
mui Walter - McCarran Įsta
tymo ir Gynimui jo Auką. 
Konferencija įvyks sekmadie
nį, gegužės 16, Chicago, III.

Midwest konferencija rim- 
tia svarstys, kaip geriau iš
reikalauti viešo apklausinėji
mo Lehman - Celler Diliaus 
kaipo pirmo žingsnio atšauki
mui Walter - McCarran Įsta
tymo, ir tuo patim užtikrini- 
mufu persekiojamiems reikia
mo apgynimo.

v'flles taipgi norime jūsų dė
mesį kreipti į -konferencijos 
banketą, kuris bus sekmadie
nio vakare, gegužės 16, Mid
west Hotel, 6 N. Hamlin Ave.

Jūsų organizacija ragina
ma siųsti konferencijon dele
gatus ir kas gali paaukoti pa
ramai komiteto, kuris veda 
persekiojamųjų bylas teis
muose.

Nuoširdžiai jūsų, 
Anton J. Carlson 
Robert Morss Lovett

Kaip jau žinoma, tarp 45 
areštuotų deportavimui Vi- 
durvakariuose yra 6 lietuviai. 
Jų tarpe yra du “Vilnies" šta
bo nariai — L. Prūseika ir V. 
Andrulis.

Dalyvavimas konferencijoj 
reikš stojimą juos ginti. 0 
ginti juos reikia, nes jie per
sekiojami dėl to, kad stojo 
už darbo žmonių reikalus ir 
nepaisant reakcijos siautėji
mo jie viesitraukė atgal.

Organizacijų virsiu inkai 
prašomi nelaukti, iki gaus 
laišką, veikti ant šio pakvie
timo. K. N.

Eks-Mainierių Klubas grą
žai kooperuoja su organiza
cijomis ir įstaigomis, kurios 
koopei-uoja su juo. Gegužės 
.9-tą įvyksiantį Vilnies suva
žiavimą pasveikino su dešim
ke ir išrinko delegatą. Taip 
pat Mildos suvažiavimui (ge
gužės 1) pasveikinti paskyrė 
dešimtinę. Pasveikino ir LKM 
Chorą operetės Rio Rita pa
statymo proga.

Nariai ir bendrai publika 
kooperuoja su klubu. Kovo 
mėnesį įvykusi pramoga davė 
gražaus pelno.

Jaunieji Gilbert ir Katy 
Demenčiai susilaukė dukrelės 
balandžio 14 d. Mažoji Mary 
Margueretė laimingai auga ir 
Lwikia linksmo pasimatymo su 
“senukais” Juozu ir Marijona 
D e m e n č i a i s, apsigyvenusiais 
Ix)« Angeles.

* ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pas dažymo aparatų 

gamintojus

NAUJOJI VILNIA. — Da
žymo aparatų gamykloje di
delis gamybinis pakilimas. 
Įmonės kolektyvas kovoja už 
valstybinio plano įvykdymą 
pirma laiko.

Kyla gyvulių produktyvumas
PRIEKULĖ. — Praėjusiais 

metais Priekulės tarybinio 
ūkio gyvulių augintojai iš 
kiekvienos karvės gavo vidu
tiniškai po 3,500 kilogramų 
pieno. Iš rekordinės karvės 
“Arka” primelžta daugiau 

♦ laip 7,000 kilogramų pieno.
šįajs metais tarybinio ūkio 

<lar»il6tojai įsipareigojo i š 
kiekvienos karves primelžti 
po 4,000 kilogramų pieno.

A. Vereika
«—*............... ........................ - .. ... .— ...  ----------------------------------------------------------------
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LIGONIAI

Pastaruoju laiku rimtai sir
go K. Matukaitis, Eks-Mainie
rių Klubo sekretorius; Mote
rų Kultūros Klubo narės V. 
Petrutienė, A. Bagdonienė, H. 
Blumienė; apskrities ligoni
nėje randasi Zigmas Davo- 
lius ir Jurgis Petrutis.

šiuos žodžius rašant, ne
turėjau vėliausių, žinių apie jų 
visų padėtį. Noriu tik palin
kėti stiprybės nukovoti ne- 
sveikatas ir greit sugrįžti pas 
mus.

Moterų Klubai labai drau
giškai ir nuodarbiai pasitar
navo dienraščiui Vilniai nese
niai įvykusiame bazare. Ne
skaitant suteiktos b c n d r o s 
talkos pačiame bazare, jos iš 
anksto pasiskyrė sritis dova
noms surinkti ir kvotas pini
gams sukelti.

Kultūrietės bazare sukėlė 
šimtinę, o ros e I a n d i e t ė s 
$188.85 pinigais, išleidimu 
parinktinių dovanų. Į tai ne
įeina dovanos, kurias jos su
rinko bazaro bendrajam sky- 
) i u i.

Kultūrietės priėmė rezoliu
ciją ir pasiuntė prezidentui 
Eisenhoweriui telegramą, pa-

i raginančią neįtraukti mūsų 
šalies į karą Indo - Kinijoje.

MIRĖ
Kazimieras Jusas mirė ba

landžio 17-tą, palaidotas 20- 
tą. Liko 4 dukterys. Buvo 
gimęs Lietuvoje.

Ann Sipaitis Lakata palai
dota bal. 21, Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse. Liko vyras 
Henry, du sūnūs, duktė, mo
tina, brolis ir sesuo.

Antanas Alekna mirė bal. 
18, palaidotas 21. Liko žmo
na Agnieška (Miknaitė) ii* 
sūnus. Gimęs Palavėnės pa- 
rap., Ukmergės apskr.

Juozapas Zolpė mirė bal. 
18, palaidotas 22. Liko trys 
dukterys, sūnus, du broliai ii' 
sesuo. Gimęs Raseinių apskr.

Antru kartu teko girdėti 
pp. Kubilių radiją. Anaunse- 
rio pareigas eina jis pats, o
ii dainuoja. Atrodo, kad pro
gramai lemta gyvuoti.

Visoje Chicagojc garsiai te
bekalba apie tą įspūdingą 
stockyardų darbininkų mitin
gą, įvykusį balandžio 20-tą, 
pertraukoje pietums.

Dvylika tūkstančių susirin
ko tam trumpam mitingui, 
sušauktam paminėti velionį 
Rooseveltą. Prie to pareikš
tas reikalavimas 30 valandų 
darbo savaitės siN pilnos sa
vaitės m o kestini i, jkaip prie
monės nedarbui / mažinti ir 
darbininkų išteklių pirkiniams 
stiprinti. Kalbėtojai pasisakė 
prieš siuntimą mūsų vaikinų 
indo - Kinijos karui ir darbi
ninkai karštai sveikino tą pa
sisakymą.

Nauji specialistų kadrai 
žemes ūkiui

KAUNAS, bal. 5 d.-—Lie
tuvos žemės ūkio akademijo
je iškilmingai buvo įteikti di
plomai 80 agronomų bei 
agronomų - ekonomistų, ku
rie šiais metais baigė moks
lą. 15 akademijos auklėtinių 
gavo diplomus su pagyrimu.

šiomis dienomis nauja aukš
tai kvalifikuotų zootechnikų 
laida baigė Lietuvos Veteri
narijos akademiją. Diplomus 
gavo 39 žmonės. Po karo 
čia paruošta specialistų daug 
daugiau, negu per visą bur
žuazijos viešpatavimo Lietu
voje laikotarpį.

95 procentai baigusiųjų abi 
aukštojo mokslo įstaigas dirbs 
kolūkiuose ir mašinų - trakto
rių stotyse.

Praktika chemijos 
mokytojams

Kauno miesto švietimo sky
riaus metodinis kabinetas su
organizavo praktiką viduri
nių, septynmečių ir darbo jau
nimo mokyklų chemijos mo
kytojams. Ji įvyko Kauno 
Politechnikos institute.

Mokytojai buvo supažindin
ti su stiklo rūšimis, stiklinių 
priemonių gamyba, su amoni
ako gamyba, išklausė prane
šimą apie rusų mokslininko, 
inžinieriaus Andricjevo azoto 
rūgšties gamybos metodą. Be 
to mokytojai čia susipažino 
su fizinės chemijos, silikatų 
technologijos ir kitomis labo
ratorijomis bei Įrengimais.

T. Balkevičius

Kino lektoriumas jaunimui

ŠIAULIAI. — Komjaunimo 
miesto komitetas suorganiza
vo jaunimui paskaįtų ciklą 
“Mokslas apie visatos sanda
rą.” “Akademiko -šmito pla- 
n e t ų susidarymo teorija,” 
“Radiofikacija ir jos panau
dojimas.” “Saulės ir mė
nulio užtemimas.” Po pa
skaitų demonstruojami moks
liniai kino filmai.

E. Skripkauskas

Silkių žvejyba

KLAIPĖDA, kovo 3 1 d.— 
I jūrų žvejybos uostą iš toli
mo Atlanto grįžo plaukiojan- 
čioji bazė “Novaįa Zcmlia,” 
atvežusi savo triumuose 1,280 
tonų aukštos kokybės silkių.

žvejai pranešė:
Silkes buvo kraunamos į 

plaukiojančiąją bazę sparčiai- 
siais metodais. Per pamainą 
mes pakraudavome po 120- i 
136 tonas silkių. Mes nenu
traukdavome savo darbo ir 
smarkiam vėjui pučiant. Vir
šum plano pakrauta 320 tonų 
žuvies. Į savo uostą mes grį
žome 10 dienų anksčiau ter
mino.

Literatūrinis-muzikinis 
vakaras fabrike

TELŠIAI, balandžio 10 d.— 
Įvyko “Masčio” trikotažo fa
briko pradedančiųjų literatų 
ir savivei klininkų vakaras. 
Lietuvių literatūros ir meno 
dekados dalyvė M a s k v o j c 
jaunoji poetė Teklė Kryževi
čiūtė perskaitė ištrauką iš 
dienoraščio, parašyto Mask
voje. šiltai buvo sutikti dar
bininkų, fabriko literatų bū
relio narių Žemaitienės, Pe
lam levičienės, Kryževičiūtės 
kūriniai. S a v o eilėraščius 
skaitė seniausioji “Masčio” 
darbininke Daukšienė.

Muzikinę programą atliko 
fabriko liaudies dainų ir šo
kių ansamblis, kuriam vado
vauja Lylevičienė ir Saikū- 
nas.

Medicinos darbuotojų 
ekspedicija

šiomis dienomis į Vilnių su
grįžo jungtinė m e d i c i n o s 
mokslo darbuotojų ekspedici-
ja, kuri tyre Merkinės MTS 
mechanizatorių, apy link e s 
kolūkiečių sveikatą. Ekspe
dicijos metu buvo patikrinta 
apie 400 žmonių. Perskaityta 
eilė pranešimų įvairiais me
dicinos mokslo klausimais. 
Sanitarijos ir higienos insti
tuto mokslinis bendradarbis 
Bitė skajte paskaitą, tema 
“Trak toriui n k o higiena.’’ 
Pranešimą apie tai, kaip ap
saugoti nuo įvairių susirgimų 
padarė Respublikinio derma- 

I 'o-venerologijos i n s t i t<i t o 
mokslinis bendradarbis Auš- 
riūnas ir tt. Po paskaitų bu
vo demonstruojami moksliniai 
kino filmai.

Ekspedicija aplanke taip 
pat Utenos, Dūkšto mašinų - 
traktorių stočių mechanizato
rius, Molėtų rajono Kirovo 
vardo žęmos ūkio artelę.

P. Banaitis
Jei Tamsta dar neprenu

meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

New Yorko Žinios Gražuole pareikalavo
Bando Ryanui gauti 

bosu džiūrę
Laivakrovių unijos buvusio 

“karaliaus” Ryan advokatas 
Wai d-m a n a s pirm rinkimo 
džiūrės sakėsi bijančiu tur
tuoliais, bosais prikimštos 
džiūrės. Tačiau kada pra
dėjo rinkti džiūrimanus, per- 
klausinėdamas kand i d a t u-s 
Waldemanas parodė, jog jis 
kaip tik pageidauja, kad Ry- 
no džiūrę sudarytų tokie, ku
rie nekenčia darbininkų ju
dėjimo.

Wald mano statyti kandi
datams į džiūrimanus klausi
mai rodo, kad jis Ryaną 
vaizduos “dideliu patrijotu,” 
kuris unijos iždą išeikvojo 
“kovai prieš komunizmą” uni
joje.

Ryan as yra įkaitintas kaip 
suvogęs $48,000 unijos pini
gų tiktai bėgiu dvejų metų, 
1949-51.

Waldmanas yra buvęs so
cialistas, o dabar republiko- 
nas.

Darbininkų dienraštis 
prašo $10,000

New Yorke išeinantis dar
bininkų dienraštis Daily Wor
ker paskelbė metinį savo fon
dui sukelti vajų. Prašo$110,- 
()()(), nes be to negalėtų išsi
versti šiais sunkiais laikais.

Vienatinis kitas būdas, ku
riuo galėtų išsiversti su ma
žiau aukų. yra gauti daugiau 
naujų skaitytojų. Dabartinia
me vajuje daug atsinaujino 
prenumeratas ir daug gauta 
naujų, tačiau ne tiek, kad ga
lėtu mažinti aukų fondą.

S-s

Majoras reikalavo 
paskyrų statyboms

Majoras Wagneris lankėsi 
Washingtone prašyti, kad 
federate valdžia teiktų dau
giau paskyrų namų statybos ir 
bendrai laužynų šalinimo pro
jektams. Jis ragino nedelsti 
nors tų statybų, kurios jau 
buvo nutartos. O Kongresu 
buvo nutarta statybai gyve
namų namų po $135,000 kas 
metai. Skaitlinė yra taiko
ma visam kraštui, tad ji nėra 
didelė.

Wagneris su savimi turėjo 
skaitlingą delegaciją iš New 
Yorko. Vienu tų buvo komi- 
sijonierius Robert Moses, ku
riam rūpi, kad nebūtų sustab
dytas Columbia Circle statysi
mas milžiniškas Colosseu- 
mas. Tai būtų didžiausia 
konvencijoms salė, kokią kur 
galima gauti, su šimtais ma
žesnių salių ir kambarių ma
žesnėms konvencijoms ir kon
vencijų kokliams susirinkti.

Teisėjas apribojo 
Jaunuoliij vakarus

Magistratas Shapiro nusta
tė, kad bent kartą patekusie
ji į teismą už prasižengimą 
jaunuoliai turi, vakarais su
grįžti namo ne vėliau 10 vai. 
per 5 vakarus. Suėjusiems 1.8 
metų leido pusę valandos vė
liau, o 19-nianis iki 11 vai. 
Penktadienį ir šeštadienį lei
do būti gatvėje iki 12. Bet 
jei būtų atrasti gatvėje po 
12, .juos siųstų į belaisvę, 
“pataisoms.”

Teisėjas tos išvados priėjęs 
kai Queens teismabutyje vie
na diena prieš jį tapo pasta
tyti 24 nepilnamečiai vaikinai 
ir merginos.

Brook lyne vyrukas atėjęs 
apiplėšti daktarą, bet radęs 
kabinete laukiančią moterį. 
Plėšikas nusprendė, kad jos 
doleriai bus lygiai geri, o ri
zika mažesnė. Jis iškrėtė jos 
piniginę ir nusinešė $35.

Būtinai išgirskite jį.

Pavėlavo pašaukti 
nubaudimui

Penkių gyvenamų pastatų 
savininkas newyorkietis Jo
seph Newman tapo pašauk
tas į teismą. Tačiau jis ne
atvyko. Už jį atėjo jo sūnus. 
Sakė, kad tėvas tapo nuga
bentas j ligoninę dieną anks
čiau dėl eksplozijos viename 
name. Eksplozija įvyko dėl 
nepataisytos dūdos gasui pri
sisunkus į namą.

Biznieriai laimėję
Biznieriams smarkiai užpro

testavus prieš siūlytus Įstai
goms uždėti service sales tak
sus, miesto valdžia gal 'ban
dysianti apsieiti be taksavimo. 
Tačiau negali apsieiti be tų 
pinigų.

Kalbama, kad gal bandys 
įvesti pernai siūlytus, bet at
mestus aptaksavimus per nak
tį gatvėje paliekamų auto. 
Kainuotų $60 metams. Mies
tui duotų apie $25,000,000.

New Yorke patraukti teis
man senosios laivakrovių uni
jos — 1LA — lokalų virši
ninkai Bowers, Lynch i)- Ac- 
kalitis. Kaltina, kad jie kurs
tę laivakrovius į streiką. Sy
kiu kaltinami ir jų lokalai.

Matteo Turšellino, kuris ko
vodamas už darbą paleido po
rą šūvių unijos lokalo rašti
nėje, sulaikytas tardymui po 
$50,0000 kaucija. Darbą nuo 
jo atėmė jam atsisakius vai
ruoti sunkvežimį per strei
kuojančių laivakrovių pikietą.

Už prasižengimus švarai 
Manhattane viena diena. 167 
asmenys sumokėjo pabau
domis $532. Kiti dar sumo
kės. Per 4 dienas 590 asme
nų gavo pašaukimus į teismą.
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FESTIVALIS
RENGIA LAISVĖS CHORAS, VADOVAUJANT WILMA HOLLIS

Įvyks Sekmadienį

Gegužes (May) 2 d.
Prasidės lygiai 2-rą vai. po piety

LIETUVIŲ KLIUBO SVETAINĖJE
227 Lawrence StHartford, Conn.

Jonas Sabaliauskas Ona Dirvelienč Jonas Dirvelis
tenoras, solistas sopranas, solistė Aido Choro mokytojas

LAISVES CHORAS, vad. Wilma Hollis, kuris rengia šį koncertą ir pats dalyvaus 
programoje su naujausiomis dainomis.

Bus ir daugiau Įdomiu pamarginimų ir bus ŠOKIAI. Tačiau Worcesterio 
Aido Choras, vadovaujamu Jono Dirvelio, yra puikiai sumokytas ir turi tokius žy
mius talentus (solistus) kai]) tai Oną Dirvelienę ir Joną Sabaliauską. Taigi visas 
choias, grupės ii soiai sildaro nepaprastai Įspūdingą programą — tikrai operetišką*

žadėtu prizų
Carolyn Wynn, 21 m., ap- 

siskundė teismui, kad prikal
binant ja į gražuolių kontes- 
tą buvo žadama laimėtojai 
kelionė Italijon, valiza, dra
bužiai. Ji laimėjo, tapo Miss 
World Motor Sports S h o w . 
Tačiau nieko iš tų žadėtų pri
zų negavo.

Pašalintieji mokytojai:
Liaudies mokyklų — Mary 

L Daniman, Mayer Case, Lou
is Cohen, Henry E. Mins, Lo
uis Rolių, Louis Spindeli, Ir
ving Gluckman, Morris Seltz
er.

Kolegijų : Vera Sch lakinau. 
Harry Slochower. Bernard F. 
Reiss. Sarah R. Friedman. 
Melba Phillips.

Prezidentas Eisenhoweris 
buvo New Yorko saugomas ne 
tiktai iš šonų tam pastatytos 
ir ji visur lydinčios virš tūks
tančio policijos. Jo auto vi
są laiką sekė virš skridęs he- 
1 i k opteris.

Viena diena Manhattane 
ant gatvių suimti du sušumi- 
ję asmenys.

Apie Joną Bulovą— 
Lietuvos mokslininką

(Tąsa nuo 2 pusi.)

Įbėga jo maža dukrele ir, 
griebusi tėvą už rankovės, 
tempia namo pietauti.

— Tai gerai, kad atėjai, 
o kitaip čia iki ryto būčiau 
užsisėdėjęs!— juokauja Bu
lavas.

Pajaunėjęs, jis rūpestin
gai veda ją už rankos, gal
vodamas apie tai, koks ge
ras gyvenimas ir kaip dar 
daug -galima ir reikia pa
daryti.

(J. M et ei skis.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Ameriką ir kalbėsiąs apie 
Lietuvos “išlaisvinimą.”

Tuo svečiu yra Erdmonas 
. Simonaitis, prūsiškas lietuvis, 
“Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkas.”

Nereikia nė sakyti, jog Si
monaitis neatstovauja jokios 
Lietuvos. Jis/atstovauja tik 
savo ir saujelę pabėgėlių.

Mažoji Lietuva jau seniai 
yra tapusi dalimi Didžiosios 
Lietuvos. Visas Klaipėdos 
kraštas įeina į Lietuvą.

Todėl Simonaitis neturi jo
kios misijos. Jį, matyt, pa
sikvietė Amerikos Lietuvių 
Taryba savo smunkančiam 
kromui sustiprinti. Naujas 
žmogus, naujas balsas. Gal 
jam ir pavyks tarybininkų 
raketą išgelbėti nuo bankro
to.

Bent jau taip galvoja Gri
gaitis su šimučiu.

Amerikonų dalyv a v-i m a s 
, Geneva konferencijoje kai* 
! nuosiąs po 50 tūkstančių kas 
dieną.

4-lą ir 5-tą
Liepos-Jiily

įvyks didysis Laisvės paramai 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos 
lietuvių organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 
skaitlingasis lietuvių sąskridis 
iš visos Naujosios Anglijos

Piknikas bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Keswick Rd. ir 
Winter St, Montello, Mass. Jau 
laikas užsisakyti busus vyki
mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius

Iš anksto įsigykite įžangos bi
lietus, nes prie iš anksto per
kamų bilietų yra skiriamos do
vanos. Pasinaudokite dovanų 
proga. Bilietai jau yra plati
nami.

Rengėjai,



NowYorto^<ž8ė^2lnlos
Miesto CIO išrinko 
tą pačią valdybą

Michael J. Quill ir Morris 
lushewitz tapo is naujo iš
rinkti CIO uniją Didžiojo 
New Yorko Tarybos preziden- 
tu ir sekretorium.

Serga
Dar vis lankau Emiliją Stu- 

pliricnę. Jau daugiau kaip 3 
mėnesiai, kai ją ištiko nelai
mė. Sniego ir ledo laikotar
pį ji paslydo p»ie savo namu 
ir sulaužė koja. Koja aukš
čiau kilio išbuvo sugipsuota 
12 savaičių. Dabar jau antra 
savaite gipsas - nuimtas, ale 
koja labai šutinusi, skauda. 
Vaikšto ant lazdų. Atrodo, 
kad dar negreitai galės vaikš
čioti be lazdų ir be skausmu.

Linkiu jai greitai sugyti. Ir 
prašau drauges atlankyti ją.

Jų antrašas: 2117 E. 7 3rd 
St.. Brooklyne, Bergen Beach. 
Iš Williamsburgo važiuoti su 
Rėki Avė. busti iki paskutinės 
stoties. Perėjus skersai gatvę 
ant Avė. N imkit busą iki 71 
St. Biskį toliau, toje pačioje 
pusėje, kur išlipsite iš buso, 
rasite ją gatvę ir namus.

E. Kasmočienč

Keisti Įstatymai
New Yorko majoras buvo 

savo administratoriui Gulic- 
kui pasiūlęs pažiūrėti, gal 
miestas galėtu paimti iš pri
vatiniu firmų pelningą atma
tą iš miesto prašalinimo biz
nį. Gulick as suradęs, kad 
negalima. Tai būtą neįstaty- 
miška.’

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

PETRAS KAPICKASVINCAS

BAR & GRILL
SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 
Telephone E Vergreen 4-8174

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkę

306 UNION AVENUE
BROOKLYN,W. Y.

Gerai Patyręs Barbe ris

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288
■ --------------- --------------- -Ll

DAUGĖJA NEDARBO APDRAUDOS 
IR PAŠALPŲ PRAŠYMAI

New Yorko mieste per ko-
vo mėnesi prisidėjo 5,199 
nauji pašalpgaviai. Tai tie, 
kurio dėl vienos ar kitos prio- 

; žasties visai nebeturi iš ko 
| pragyventi. Menama, kad 
į daugelis tu pašalpos prašyto
ją yra paskiausiują kelią mė
nesiu bedarbiai, kuriu nedar
bo apdrauda jau išsibaigė.

Labdarybės komisijoniorius 
Henry L. McCarthy raportas 
rodo, kad kovo mėnesi mies
tas turėjo. 256,251. iš pašalpos 
gyvenančius asmenis. Viso 
nuo gruodžio l-mos prisidėjo

Teismas nusprendė 
prieš mokytojus

Valstijinis apeliaciją teis
mas Albanyje nusprendė pa
remti ragangaudžius prieš 
mokytojus, kurie buvo praša
linti iš pareigu už atsisaky
mą ragangaudžiams “spavie- 
dotis” iš savo politiniu apžiū
ru. Nuosprendis buvo 4 prieš 
3 balsus.

Byla lietė S liaudies mo
kyklą mokytojus ir 6 kolegi
ją. Jie buvo prašalinti iš dar
bo 1952 metu spaliu mėnesi 
po atsisakymo kooperuoti su 
senatino komisija.

New Yorke teisiamas Wil
liam Howell, Įtartas suokalby
je pagelbėti žmogžudžiui Ed- 
wardui Ryanui pabėgti. Po 
nušovimo unijos viršininko 
Tom Lewis, Ryanas tapo už
muštas bėgant iš žmogžudys
tės vietos, nesinaudojęs tuo 
auto, kuriapie sėdėjo Howel- 
lis.

Dr. A. Petriką’
I

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

I MATTHEW AG
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J

1 LAIDOTUVIŲ 1

[ DIREKTORIUS J
I I

J 426 Lafayette St. J
Į Newark, 5, N. J. J
! MArket 2-6172

15/119 šelpi am u j u. p o a p i e
1,090 kas savaitė.

Bendroji (average) pašal
pos suma yra $14.40 mėne
siui.
Daugėja ir nedarbo 
apdraudos prašymai

Užpereitą savaitę mieste 
prisidėjo 8,600 nauju aplikan- 
tą. Viso tą savaitę mieste 
buvo 198,000 asmenų, iman
čiu nedarbo apdrauda. Viso
je valstijoje nedarbo apdrau
dę imančiu tuo laiku radosi 
331,000. Y

Darbininkas apšaudė 
viršininkų raštinę

Matteo Tursail^jjo, 51 me
tu. sunkvežimio vairuotojas, 
p a 1 e i d o p orą š ū v i u A F L 
Teamsters Lokalo 807 raštinė
je, 325 Spring St., New Yor
ke. Niekas nesužeistas.

Tursellino tapo prašalintas 
iš darbo laiko laivakroviu 
streiko už tai, kad .jis atsi
sakė vhiruoti sunkvežimi per 
pikieto liniją. Dabar jis bu
vo nuėjęs prašyti, kad virši
ninkai padėtu jam sugrįžti i 
darbą, kurį jis dirbo 31 me
tus. Jis ilgai argumentavęs. 
Negaudamas koopera c i j o s-, 
pasijuto desperatiškoje padė
tyje, pradėjo šaudyti. Tie 
patys du viršininkai jį nu
ginklavo ir areštuodino.

Nepaprastai gera ir 
pavykusi paskaita

Džiaugiasi tie, kurio praė
jusi sekmadienį atėjo pasi
klausyti waterburiecio Dr. 
Stanislovaičio paskaitos. Pri- 
dėčkui dar išgirdo gražią 
prakalbą įžymios pažangic- 
tės veikėjos Kristinos Stani- 
slovaitienės.

Daktaras plačiai dėstė apie 
žmogaus protinius bei nervi
nius negalavimus. Tai buvo 
ko pasiklausyti. Pasimokė
me labai daug. Aš pasakysiu, 
kad Di*. Stanislovaitis yra la
bai puikus prelegentas. Jo 
lietuviu kalba sklandi, klau
simus jis dėsto nuosaikiai.

Kaip ir paprastai, po prele
gento kalbos buvo daug klau
simu ir pastabu. T visus klau
simus buvo atsakyta trumpai 
ir aiškiai, Pasitenkinome vi
si, kurie norėjome ir atėjome 
pasisemti žinojimo apie tą 
taip svarbią mūsą sveikatos 
sritį.

Kristina Stanislova i tien e 
mums papasakojo apie savo 
dalyvavimą dviejose svarbio
se sueigose. Viena tu sueigą
Įvyko praėjusį mėnesį Wash
ingtone. Tai buvo konferenci
ja atšaukimui McCarran Act. 
Gera buvo konferencija, da
lyvavo daug žymią asmenų 
ir veikėją.

Kita sueiga Įvyko Princeton, 
N. J. Ten dalyvavo abudu— 
Kristina ir daktaras. Tai bu
vo Albertui Einšteinui suruoš
ta gimtadienio “parė.” Tai 
buvo tikslas pakelti balsą 
prieš makartizmo siautėjimą.

Prie pabaigos galima tik 
tiek pridurti, kad publikos 
galėjo susieiti daugiau, negu 
susiėjo, nors buvo vidutiniai. 
Prelekciją suruošė Moterą 
Klubas. Po visko jos dalyvius 
pavaišino kava, tortais ir 
sandvičiais. Rep.

REAL ESTATE
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Brooklyn—Greenpoint
Parsiduoda Greenpointe 4 aukštų 
mūrinis namas, kampinė patalpa del 
Bar & Grill ir šoninė patalpa krau
tuvei. 7 šeimų, po 6 box rūmus ir 
maudynės. Neapšildomas, tik šiltas Į 
vanduo. Geros jeigos. Kreipkitės:

JOHN H. DICK
201 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

(80-81)

Pepita Brooklyne 
gegužės 2-rą

Gerbiamoji publika! Pa
tariu jums nepraleisti šios 
progos, pamatyti vaidinimą 
operetės Pepita.

K. B. KRAUČIŪNAS 
karčiamninko Pedro rolėje

Kaip žinote, Kriaučiūnas 
jau per ilgus metus yra dai
navęs ir vaidinęs daug ope
rečių, bet šį kartą jis ir šoks. 
Tai jau iš to jūs turėsite ga
na juoko...

Vaidinimas įvyks:
Gegužės 1-mą, Newarke, 

Ukrainą Salėje, 57 .Beacon 
St.

Gegužės 2-rą1 Richmond 
II ill, Liberty Auditorijoje, 
110th St. ir Atlantic Avė.

Pradžia 3 vai. po pietą.
Koristas

Dovanos LKC gėlynui
Praėjusį sekmadienį pirmu 

kartu aplankė Lietuviu Kultū
rinį Centrą, jo gėlyną ir Lais
vės spaustuvę malonus grėat- 
neckietis Motiejus Virbickas. 
Jis padovanojo gėlynui porą 
jaunučiu importuotos rūšies 
per žiemą žaliuojančiu krū
mą ir gėlyno išlaidoms $5. 
(Ta pačia proga penkine ap
dovanojo ir Laisvę.)

Petras Grabauskas gėlyno 
išlaidoms Įteikė $2.

Kazlauskienė iš savo gėly
no padovanojo keletą žiem
kenčiu geliu.

Dėkui visiems! Tas pats

VIEŠNIA Iš CHICAGOS
Šiomis dienomis New 

Yorke viešisi chicagiete 
Nancy Gordon’nienė su 
savo sūneliu Billy. Jiedu 
apsistojo viešbutyje. Nan
cy atvyko savo profesiniais 
reikalais. Šią savaitę grįš 
atgal namo, bet sustos Bu
ffalo mieste aplankyti savo 
sesutę Betty (Mrs. McCor- 
mick-Andruliūtę).

Aplankiusi Lietuvių Kul
tūrinį Centrą, viešnia juo 
gėrėjosi, bet sakė, kad ir 
Chicagiečių Mildos namas 
yra- labai gražus ir chiea- 
giečiai lietuviai juo labai 
didžiuojasi. Ji kvietė juo 
daugiau bro'oklyniečių at
vykti i Chicana (LDS Sei
mo proga) ir patiems pa
matyti jų įstaigą, kurioje 
tęsis Seimo sesijos.

Juozas Bimba 
gražiai sveiksta

Praėjusį penktadienį aplan
kiau patersonietį Juozą Bim
bą, kuris buvo operuotas 
Mount Sinai Hospital, 100 ir 
Fifth Ave., New York City. 
Atrodo, kad po tos sunkios 
operacijos krizė bus praėjusi 
ir ligonis gražiai sveiksta. Dar 
nežinojo, kaip ilgai jį ten lai
kys. Bet veikiausia šią sa
vaitę jau paleis važiuoti namo 
ir baigti gydytis. Rep.

Ar jau rengiate ką Laisvėa 
paramai? '

NEW YORK NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE

REIK ALI NG AS DARŽININKAS
Komercijiniam Greenhouse darbui.

Patyręs Augintojas. Kreipkitės:
HERMANN MAENNER

59-06 6001 S t., Maspeth, L. T.
Tel. DA. 0-1040

(79-81)

LINOTYPE OPERATORIAI
Naktims. Įvairiem spaudos darbam. 

Unija.
Kreipkitės:

NEWPORT PRESS 
1050 Center Street

Ridgewood, B’klyn. Tel. HV. 7-6787
(80-82)

STALIORIUS—PAGELBININKAS 
Turi kalbėli angliškai.

Vairuojantis Auto 
Pripuolamai užmiestyje įrengimai 

$60. Nuolatinis darbas.
Tel. BE. 3-6280

(80-82)

R EI K A LIN GI M ECI IANIK AI
Byrne Brothers autorizuotas Lin
coln Mercury Dealer, White Plains 
su naujausiu budinku ir labiausia 
moderniniai’ įrengta dirbtuvė West
chester, yra užinteresuotas samdyti 
labiausiai kvalifikuotų mechanikų 
del savo greitai augančio j Service 
operation. Gausi mokestis su proga 
del bonų pagal nustatymų--Klauski
te Service manager Mr. Della 
Volpe BYRNE BROS.
268 Westchester Ave., White Plains: 

White Plains 9-0428
(81-87)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

( A ND Y—STATIONERY
FOUNTAIN

Taipgi laikoma žaislai. Naujai if 
pilnai įrengtas. Svari krautuvė ir 
lavorai. Gera biznio sekcija. Atviras 
langas, 2 rūmų garu apšildomas ap
art meni as iš užpakalio. Gali daryti 
gerų pragyvenimų. Savininkas par
duodu gerą biznio progą labai priei
namai. Matykite savininkų:

5703 71 h Ave., Brooklyn
Ar telefonuokite: GE. 9-9863

(81-87)

BUTCHER SHOP—KOSHER 
įsteigta .35 metai vienoje vietoje. 
Veikli krautuvė Manhattane. Pilnai 
įrengta. Tuščias 4 rūmų, garu ap
šildomas apartmentas. Žema randa, 
gaunamas lysas. Galima daryti gerą 
pragyvenimą. Savininkas parduoda 
gerų biznio progą labai prieinamai 
iš priežasties ligos.

210 E. 21 st St., N. Y. C. 
Telefonuokite bile laiku, dieną ar 

vakare.
GR. 5-3681

(80-81)

KRIAUŠIUI SAPA
TUOJ UŽIMAMA

Hotel Ansonia
71 St. ant Broadway

SU. 7-3300
(81-87)

Namy pirkėjams
Grupė namą parduodama 

Ardsley miestelyje, apsupta
me Tarrytown, Hastings ir 
Dobbs Ferry, netoli už White 
Plains. Episkopalai vieną jau 
nupirko savo dvasiškiui. No< 
toli yra mokyklos ir kiti pa
togumai. G. L mortgages 
tiktai įmokant 10 procentu 
pinigais ir galimi gauti pa
prastieji morgičiai.

Dėl daugiaui žinią žiūrėkite 
skelbimuose po Real Estate.

Agentūra

REAL ESTATE

ARDSLEY v

Matykite
Juos

Dabar
CONCORD HEIGHTS

Dabar Atdara Jūsų Inspekcijai
Šis labai vertingas pavyzdys budavo- 
tojo meno duoda jums split-level na
mą su .3 miegrūmiais, 2 maudynėm, 
ateičiai ketvirtą miegrūmį, tris-kart 
plasteriuotą IR garsųjų CARRIER 
WEATHER MAKER, viską tik’ už 
$23,750.^

Taipgi tikrai pamatykite keturių 
miegrūmių Cape Cod už tokią pat 
žemą kainą. Patrauklus GI finan
savimas gaunamas.

Kelrodis: Saw Mill River Parkway 
iki Ardsley, aplink traffic circle pa
gal Saw Mill River Road iki Heath, 
crdell Road, Heatherdell Road į 
Concord Road ir — namai.

Willnorm Homes, Inc.
630 Saw Mill River Road

Ardsley, N. Y.
Dobbs Ferry 3-6173 ✓ 
Dobbs Ferry 3-3600

(80-81)

NAMŲ DARBININKE
Patyrusi. Daliai laiko. $1.00 į va

landų priskait.ant važinėjimo lėšas. 
Gera virėja. Reikalingi geri paliu
dijamai.

Tel. BU. 8-4081
v (80-82)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Gera alga, prisideda komisas. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

JAMES BEAUTY SALON 
78 Rockaway Ave. 

Valley Stream 
Valley Stream 5-137*k 

hfy-81)

FI NG ER WAVER
Patyrusi; pilnai mokanti. 5 dienos. 
Gera alga, prisideda komisas. Link

smos darbo sąlygos. Kreipkitės:
NATIONAL

2090 Broadway, N. Y. C. 
(kampas 72nd St.)
Tel. TR. 7-8781

(75-82) i ____
BEAUTICIAN

Patyrusi pilnai mokanti operatore. 
Pilnam laikui, 5 dienų savaite. Link
mes darbo sąlygos, gera mokestis. 

Kreipkitės:
TOM’S BEAUTY SALON 
196 2nd St., Mineola, L. I. 
Tri. Garden City 7-5059

(7G-82)

PRACTICAL NURSE
Dieninėms pareigoms. Slaugimo na
mai. Gera alga tinkamai asmenybei.

Telefonuokite.:
White Plains 9-8525

(77-8.3)

SLAUGES — R.N.
ir

LAISNIUOTOS PRACTICAUS
Slaugimo narni) pareigom. Gyveni

mas vietoje. Telefonuokite:
G L. 4-7320

Ar rašykite:
Box 71, Glen Cove, N. Y.

(77-8.3)

PERTAISYTOJOS
Vien tik tos, kurios pilnai patyru
sios prie geresnių suknelių, koutų 
ir siūtų.

Pilnam laikui. Kreipkitės: 
KEATON

19 North Broadway, Yonkers, N.Y.
4 (80-86)

NAMU DARBININKE
Paprastas valgių gaminimas — visi 
įrengimai elektriniai. Guolis vietoje. 
Mylinti vaikus. Maži namai, tinka
mai laiko poilsiui. Linksma namų 
atmosfera.

Telefonuokite sekmadieniais 
ar darbo dienom
Tel. AX. 7-7039

(80-84)

NAMU DARBININKE
Maži namai, guolis vietoje, atskira
me rūme. Paprastas valgių gamini
mas. 2 vaikai, turi kalbėti kiek nors 
angliškai. $40 į savaitę. Linksma 
namų atmosfera.

Telefonuokit:
Garden, City 3-1719

(80-84)

NAMU DARBININKE
Paprastas virimas. Elektriniai įran
kiai. Guolis nuosavame puikiame 
kambaryje, su vonia. Dvi mergaitės 
lankančios mokyklą. Puiki alga. 
Sekmadieniais nedirbama. Maloni 
namų atmosfera. Reikia paliudijimai

JA. 8-8759
(81-8.3)

PLAUKU DABINTOJA 
$55 iki $60 
PATYRUSI 

Pirmadieniais Uždara
Šaukite TA. 2-9829

(81-87)

DIETISTUI PAGELBININKE
$.38 Į Savaitę Pradžiai 

Kreipkitės: 
BROOKLYN THORACIC 

HOSPITAL
240 Kingston Avenue 

Brooklyn
(81-87)

MALE and FEMALE

(VYRAI AR MOTERYS)
Patyrę pagelbininkai prie lengvai 
protiniai sergančių. Gera alga, pui
kiausios darbo sąlygos.

Gyvenimas vietoje ar kitur.
Kreipkitės tarp 6 ir 9 P. M.
HIGH POINT HOSPITAL 

Upper King St.
Port Chester 5-4420, Ext. 20

(77-8.3)

REIKALINGA PORA
Mokyklai Westchester. Vyras paty
ręs pataisymams, kiemo apdirbimui 
Ir auto vairavimui. Su paliudijimais. 
Moteris reikalinga apvalymui. Gera 
alga, duodamas apartmentas. Pri
imtini kad ir su vaiku. Turi kalbėti 
angliškai, šaukite Mrs. Sklar.

Irvington 9-8882
(78-80)

PORA VASARINIAM REZORTUI 
Turi mokėti pataisymų su įrankiais. 
Moteris turi padėti prie apvalymų. 
Tu r būti blaivūs; turi kalbėti ang
liškai. šaukite tuojau:

9—11:30 A. M. ir 6—7:30 P. M. 
PR. 8-1267

(81-83)

4 psl.—Laisvfi (Liberty)-AntracL, Baland.-April 27,^1954

FT. WADSWORTH Area 2^ HM^n 
Blvd, pilnai modeminis, 5 H'imų da
rnas, su from iniais porčiais. Daug 
drabužiam patalpų, naujas slogas, 
rynos, etc. Karšiu vandeniu šildo
mas. (Chrysler unit), žalvariniai 
plumbing, rubber lilo grindys. Visi 
nauji moderniniai įrengimai. Tuojau 
užimtinas. Tikras pirkinys. $10,(XK). 
SA. 7-3300 bile laiku

(76-82)

LARCHMONT MANOR. Du new 
split leve]-. 6 kambariai, dvi vonios,^ 
mūrinis priešakis. Birch Lane nuo 
Post Rd. ir Bronson Avo. Kaina 
126,800.

NE. 2-9126 — NE. 6-8556 
(78-80)

STATEN ISLAND 
CRAFTON AVENUE

Nuo Victory Blvd. Gatavai užė
mimui, naujas moderninis .3 mieg- 
rūmiai, split level namas. Kombina
cija valgomojo- gyvenamojo rūmų, 
elektrinė virtuvė. Žaidimo rūmas, 
garadžius, automatinis karšto van
dens šildymas. Hollywood spalvuota 
maudynė. Prisideda daug kitę mo
derninių rakandų, .3 lonu viwirinis 
air conditioner, šaukite d<Y pasi
matymo:

JASCO BUILDERS • 
GI. 2-6822

(79-81)

ASTORIA
2 šeimų Mūrinis Namas. Pusiau at
skiras, ištaisytas skiepas aliejus 
garadžius. 20 minučių j New Yorkų. 
Arti visko. V’ienas blokas nuo Dit- 
mars stoties.

Kaina $15.000 
Pamatykite: 2187 82nd SI., 

Tel. VE. 2-0725
(80-85)

1HESH MEADOW APYLINKE 
FLUSHING

Gerai būdavot as asbestos šingeliuo- 
tas bungalow. 4 rūmai, prisideda iš
taisytas skiepas su baru. Storm win
dows ir screens, Venetians, Koolvenl 
awnings, patio, šaldytuvas, skalbia
moji mašina. Nuo sienos iki sienai 
divanai. Automatiškai šildomas. Ar
ti mokyklų, krautuvių ir transpor- 
tacijos. Tikras pirkinys lik už 
$14,750. Matykite savininką.

50-15 189th St., Flushing
(80-86)

ASTORIA—moderninis, mūrinis na
mas. Du 4’2 apartmentai, prisideda 
skiepas, garadžius. blokas nuo GG 
linijos. Arti krautuvės, bažnyčios.

$24,500.
Savininkas- AS. 4-1041

(80-82) 
_____________________ Y________

PORT WASHINfUTON
Manor Haven, 4 kambariai, du 

neužbaigti viršuje. Garas. Du blokai 
nuo marių. Plot 40x100. $8,000.

TV. 2-5797
(81-8.3)

MANHATTAN BEACH— Nepapras
tos jeigos. 2 šeimų detached, prisi
deda bungalow, 60x100, 2 karam ga
radžius ir kiemas. $12.000 jmokeji- 
mas priskaitant mortgage.

'■ Telefonuokite NI. 8-4075
(81-8.3)

ASTORIA
Gerai budavotas, moderninis mūro 
namas, du 4 U rūmų apartmentai, 
prisideda pilnas skiepas, garadžius, 
terrace, sodas, žalvario plumbing, a- 
liejum šildomas, screens, storms, 
Venetians, daug kitų ekstra įrengi
mų. Gera rezidencijinė sekcija. Arti 
transportacijos, krautuvių ir mokyk
lų. Tikras pirkinys tik už $24,500. 
Šaukite savininką:

Tel. AS. 4-1041
(81-87)

BRONXVILLE (Vic.) YONKERS
Namas galimas perdaryti ant 2 xki- 
mų, Garden Apartments zone. Para
pijinė mokykla ir public mokykla. 
Arti krautuvių ir busų. akro Gar
den Shrubs — gėlės. Kaina $28,500.

Telefonas BRonxvilie 2-04-29
t JI -83)

WESTBURY
<3 metų senumo, 2 miegrūmiai. Ranch 
attached, garadžius, patio. Virš pa
prasto dydžio lotas. Combination 
storms. Perimamas G. I. mortgage. 
$1,500 {mokėjimas.

Telefonuokite Savininkui: 
Westbury 7-8618

(81-8.3)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP
Gerai įrengta. Gera veikli sekcija. 
Žema randa, daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduos ar išrandavos šią 
gerą biznio progą labai prieinamai.

Matykite Savininką:
460 Amsterdam Ave., N. Y. C.

(kampas 82nd St.)
Telefonas TR. 7-7446

(81-87)

GROCERY—SELF SERVICE 
Pilnai ir moderniniai įrengtas. 2#* 
ma randa. Nėra naktų ar sekmadiė- 
nių darbo. Gera, veikli seka/V. Sa
vininkas parduoda šią gerąviznio 
progą labai prieinamai, šaukne sa
vininką:

Tel. DA. 8-4561
(81-83)




