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KRISLAI
Apie Readers Digest. 
Mūsų dienraštis. 
Apvainikuokime sukakti. 
V. Biržiška pašalintas.

Rašo R. Mizara

Malenkovas pasiūlė 
'senoviškas derybas'
Pasikalbėjime su ambasadorium Bohlenu sake,, 
kad praktiška senoviška diplomatija padėtų

Amerikoje eina mėnesinis 
žui^alas “Readers’ Digest,’ 
kuris spausdina rinktinius 
straipsnius. paimtus is kitu 
žurnalu: spausdina juos su
trumpintus.

“Readers’ Digest" yra reak
cinis savo politini' kryptimi,.

Bet žurnalas turi apie 1 •>,- 
000,000 skaitytoju '

Pastaruoju metu 10 milijo
nų tiražo “Readers’ Digest’’ 
žurnalo leidėjai pasijuto turi 
nuostoliu !

Jie bandė tuos nuostolius 
padengti knygomis: jas leido 
ir visaip kišo savo prenumera
toriams ir neprenumerato- 
riams.

Į 
Ir tai nieko nepadėjo.’
Neseniai leidėjai paskelbė, 

kad jie pradės į savo žurnalą 
dėti komercinius skelbimus ■ 
(ligi šiol ju neturėjo), nes be 
skelbimu .negali “suvesti galo 
su galu."

z,
T?g't; dabar mūsų skaityto

jas pagalvoja : jeigu žurnalas

Washingtonas. — Ameri
kos ambasadorius Maskvo
je Charles E. Bohlenas jau 
yra atsiuntęs savo praneši
mą apie pasikalbėjimą su 
premjeru Malenkovu. Jis 
su Malenkovu kalbėjosi 
praeitą sekmadienį bankete 
Spalio revoliucijos garbei.

Malenkovas yra išsireiš
kęs mūsų ambasadoriui, 
kad santykiai tarp Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos ga
lėtų pagerėti, jeigu abu 
kraštai pradėtų naudoti 
“praktišką senovišką diplo
matiją,” tai yra, daugiau 
senoviško tipo derybų vie
toje protesto notų ir kito
kių šaltojo karo Įrankių.

Bohlenas savo pranešime 
valstybės departmental sa
ko, kad Malenkovas su juo 
kalbėjosi labai draugiškai 
ir nuoširdžiame tone. Ma
lenkovas taipgi kalbėjosi su 
britų ambasadorium Hay- 
teriu. Anam Malenkovas 
sakęs, kad santykiai tarp 
Britanijos ir Tarybų Sąjun
gos geri, bet gali būti dar

Dulles vėl abejingas
Sekretorius Dulles kalbė

josi su spaudos atstovais. 
Jam buvo statyti klausimai 
ir apie Malenkovo-Bohleno 
pasikalbėjimą. Dulles sa
kė, kad ilgas Bohleno pra
nešimas randasi valstybės 
departmente, bet tame pra
nešime, sakė jis, “nėra nie
ko sensacinio.”

Manoma, kad Malenkovas 
ir Bohlenas savo pasikalbė
jime neminėjo orlaivio pa- 
šovimo incidento.

Demokratai reikalauja, kad 
tikrintu New Jersey balsus

Trenton, N. J.—New Jer
sey demokratų vadai nuta
rė reikalauti, kad iš naujo 
būtų perskaityti visi praei
tuose rinkimuose gauti bal
savimo rezultatai. Kaip yra 
žinoma, republikonų kandi
datas į senatorius Case ga
vo, ant kiek tai dabar ži
noma, 3,269 balsus daugiau 
negu demokratų kandidatas
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Peronas susipešė su

J* McCarthy vėl rodo 
palieką senatoriams
Jis bandys pratęsti debatus; Watkins ir Case 
sako. McCarthy savo kalboje paniekino senatą

su 10 milijonu skaitytoju ne
gali išsiversti, tai kaip to k is 
laikraštis, kaip mūsą Laisve, 
gali išsiversti iš savo prenu
meratų !

O visgi mes verčia mūs. Ver
čiamos šiaip taip dėl to, kad 
gauname nuoširdžios talkos iš 
mūsų, palyginti, nedidelio 
s k a i t y t < > j u skaičiaus.

Be jūsų, gerbiamieji skai
tytojai, ekstravos pagalbos, 
mes dienraščio leisti nepajėg
tume.

Be sutelkipio visu progresy
vių lietuvių jėgų aplink savo 
tpaudą, ji mirtų.

O tai reikštu smūgį visai 
progresyvei lietuviu visuome
nei. Gyvenimas kiekvieno 
samprotaujančio žmogaus pa
sidarytu nykus, skurdus, tie 
siog beprasmis.

^įai, kodėl mes nuolat ir 
nuolat laikraščio leidimo da
lyką statome prieš mūsų skai
tytoj ų akis.

Štai, kodėl mes nuoširdžiai 
kviečiame visus Didžiojo New 
Yorko ir apylinkės lietuvius, 
kuriems dienraštis per 35-rius 
metus savo gyvavimo tiek 
daug padėjo, sekamą sekma
dienį atvykti į metinę dien
raščio šventę, į koncertą!

Kaip kasinėtai, taip ir šie
met, turėsimi' gražią meninę 
programą.

Prašau visus laisviečius ne 
tik patiems koncerte būti, o 
ir paraginti savo pažįstamus 
dalyvauti šitoje šventėje, ku
rioje apvainikuosime 35-rių 
metų dienraščio Laisvės su
kaktį!

-fki pasimatymo!

4
Keleivis praneša:

“Lietuvių Enciklępedijos lei
dėjas Kapočius pašalino prof. 
Vaclovą Biržišką iš Enciklope-

ge resni.

Guatemalos fašistai žada 
sušaudyti 100 pažangiečių

Guatemala. — Preziden
tas - diktatorius Castillo 
Armas pareiškė, kad šalies 
kalėjimuose randasi apie 
100 politinių kalinių, kurių 
dauguma, sako jis, bus su
gaudyti.

Tuoj po perversmo fašis
tai sukišo į kalėjimus apie 
du tūkstančiu pažangiečių. 
Yra žinoma, kad dalis buvo 
paleista, bet buvo manyta, 
kad daugiau lieka kalėji
muose. Armaso pareiški
mas, kad tik šimtas lieka, 
kelia abejones apie jo tei
singumą.

Diktatorius Armas sakė, 
kad suimtieji bus sušaudy
ti kaip “kriminalistai.” Di
delė dalis jų yra buvę val
džios tarnautojai, sakė jis, 
ir jie “pasižymėjo žiauru
mu.” Armas taipgi sakė, 
kad jis reikalavo iš Meksi
kos, kad ji išduotų buvusį 
prezidentą Arbenzą ir kitus 
buvusius vyriausybės na
rius. Bet Armas pripažino, 
kad jis nesitiki, jog Mek
sika patenkins jo prašymą.

Howell.
Dar neturimi galutini re

zultatai iš Camden apskri
ties ir dar turi ateiti kiek 
balsų nuo užsienyje tarnau
jančių kareivių.

Demokratų nutarimas, 
kaip matyti, paremtas ant 
vilties, kad iš naujo skai
tant balsus gali iškilti ne
mažai netikslumu ir How
ell dar gali būti laimėtoju.

Nacionalis demokratu ko
mitetas pažadėjo sukelti pa
kankamai pinigų, kad ap
mokėti už naują skaitymą.

Martha Stone jau išleista 
po 15,000 dolerių kaucija

Paterson, N. J. — Komu
nistų vadovė Martha Stone 
jau laisvėje. Ji buvo išleis
ta po $15,000 kaucija. Ori
ginaliai jos kaucija buvo 
nustatyta ant $20,000, bet 
advokatams pasisekė kiek 
nusiderėti.

Ji buvo paleista iš kalėji
mo New Havele, kur ji sė
dėjo jau antrą savaitę. Ją 
sutiko vyras Emil Asher ir 
sūnelis. Išleista po sąlyga, 
kad niekur neišvažiuos iš 
Patersono.

Buenos Aires. — Prezi
dentas Peronas radijo kal
boje kaltino katalikų vys
kupus, kad jie veda smar
kią anti-valstybinę propa
gandą. Jis juos įspėjo, kad 
jų politinė veikla nebus to
leruota. Tuo pačiu laiku 
Perono kontroliuojamų sin
dikatų (pusiau suvalstybin
tų unijų) organas “La 
Prensa”, išėjo su kaltinimu 
prieš klerikalus.

“La Prensa” sako, kad 
kunigai bando stiprinti sa
vo politinę įtaką sindika
tuose. Sindikatu konfede
racija skaito, kad tai yra 
pavojingas žingsnis ir kuni
gų maišymosi jos reikaluo
se netoleruos. Beveik visi 
kiti Argentinos laikraščiai 
persispausdino “La Pren-

kunigais
sos” įspėjimą klerikalams.

Vakar prezidentas Pero-
nas Olivos priemiestyje lai
kė pasitarimus su sindika
tų konfederacijos vadovais. 
Ten buvo išdirbta strategi
ja “šaltam karui” tarp Pe
rono ir k 1 e r i k a 1 ų , sako 
spauda.

Dar rugpjūčio mėnesyje 
Peronas įspėjo organizaciją 
“Juventud Obrera Catolica” 
(“Katalikų Darbo Jauni
mas), kad valdžia nepagei
dauja religinių grupių sin
dikatuose.

Perono spauda dabartinei 
kampanijai naudoja “anti
klerikalizmo” vardą ir sa
ko, kad ta kampanija nu
kreipta tik prieš politinį 
klerikalizmą, o ne prieš, 
bažnyčią kaipo tokią.

Paskutiniai pranešimai

Washingtone buvo ati
dengtas paminklas praeita
me kare Iwo Jima saloje 
kritusioms kariams.

dijos vyriausiojo redaktoriaus 
pareigų...”

Už ką prof. Biržiška buvo 
pašalintas iš to darbo, South 
Bostono laikraštis nepasako.

Kadaise man vienas “mo
kytas dipukas” išsitarė:

—Pats Vaclovas Biržiška 
yra enciklopedija...

Vadinasi, dabar enciklope
dija pasiliks be enciklopedi
jos.

Britų ambasadorius 
priimtas Jeruzalėje

Jeruzalė. — Naujas britų 
ambasadorius Izraeliui John 
Nicholls prisistatė prezi
dentui Ben-Zvi. Arabų ša
lys tuomi nepatenkintos, nes 
tas reiškia, kad britai ne
tiesioginiai pripažįsta Je
ruzalę Izraelio sostine.

New Yorkas.—Rhee (Pie
tinės Korėjos) ambasado
rius You Chan Yang pri
pažino, kad jo valdžia nori 
naujo karo,—“aprėžto ir ri
boto karo,” sakė jis.

Washing tonas.—Preziden-. 
tas Eisenhoweris sakė, kad I 
nors jo nuomonėje Ameri
ka pilnai teisi orlaivio pa
stovimo incidente, detalės 
dar nežinomos. Teritorija 
į šiaurę nuo Japonijos ir 
rubežiai ten migloti, sakė 
jis, kas reiškia, kad viena 
ir kita pusė galėjo padary
ti klaidų.

Saigonas.— Pietinio Viet
namo valdžia sako, kad 
tarptautinė paliaubų komi
sija rodo daugiau palanku- 
Ino šiauriečiams - liaudie- 
čiams, negu pietiečiams. 
Esą, liaudiečiai atsiunčia 
savo agentus, kurie persi- 
stato katalikais, kartais net 
kunigais, ir pasakoja komi
sijai, kokia puiki religinė 
laisvė viešpatauja Šiaurėje.

Paryžius. — Francūzijois j 
socialistų partija nutarė 
remti Vokietijos ginklą vi-; 
mą, kaip tai numatyta Lon-: 
dono ir Paryžiaus sutarty
se. Socialistai tokiu būdu 
balsuos už Mendes - France 
vyriausybę Vokietijos gin
klavimo klausimu, kas vy
riausybei užtikrina dangų- ’ 
mą parlamente.

Kelias dabar atidarytas i 
socialistų įėjimui į kabinė
ta, v

Jakarta. — Indonezija ir ! 
Kinija tęsia derybas apie 
kelius milijonus kinų, ku- j 
rie gyvena Indonezijoje. Ki- ■ 
nija teigia, kad tie kinai, j 
jei ir gimę Indonezijoje, tu-i 
ri likti Kinijos piliečiais, j 
Indonezija tuomi nepaten
kinta. Bandoma prieiti prie 
kompromiso.

Washingtonas. — Po to. 
| kai]) McCarthy pasakė sa- 
j vo ilgą prakalbą apie jo pa- 
; smerkimą, eilė senatorių iš- 
I si reiškė, kad jo kalba, tik 
i patvirtino kaltinimą. Tas 
kaltinimas yra, kad jis ro
do panieką senatui.

Kaip jau buvo pranešta 
! McCarthy sakė, kad jo pa
smerkimo užkulisiuose sto
vi komunistai, kad tai jų 
machinacijos privedė prie 
semitinio veiksmo prieš jį. 
Specialų komitetą, kuris pa- 
dūlė jo pasmerkimą, Mc-

Kaimynai liudijo Shenpardo 
byloje; kaltinimas stiprėja

I

Clevelandas. — Eilė dak
taro Sheppardo kaimynų 
liudijo jo byloje. Artima . 
Sheppardų draugė Mrs. 1 
Ahearn liudijo apie pasku- : 
tini vakarą prieš Sheppar- . 
do žmonos Marilyn nužu
dymą. Ji pasakojo, kad 
Marilyn jai buvo pakarto
tinai verksmingai sakiusi,; 
jog daktaras Sheppardas.

Carthy vadino “komunistų 
pastumdėliu.”

Pats senatorius Watkins 
ir senatorius Case, irgi re- 
publikonas ir specialaus ko
miteto narys, sakė, kad Mc
Carthy vėl rodo savo panie
ka senatui, c

Spaudos antgalviuose
McCarthy savo kalbos 

tekstą paskelbė spaudai 18 
valandų prieš- tai, kaip jis 
ją pasakė pačiame senate. 
Stebėtojai, tarp jų New 
Yorko “Times” bendradar
bis Restonas, sako, kad Mc
Carthy ir tuomi parodė tam 
tikrą paniekinimą senatui. 
Jis parodė, kad svarbiau 
negu senato nuomonė jam 
yra vėl matyti savo vardą 
laikraščių antgalviuose, vėl 
sukelti kuo daugiau sensa
cijų.

McCarthy, sako stebėto
jai, pasiryžęs “eiti virš se
nato galvos,” nes jis ti
kisi, kad pasmerkimas vis- 
vien bus išneštas.
Ne komunizmo klausimas
Senatorius Case, konser-

planuoja ją divorsuoti.
i Kaimynų liudijimai, kaip 
manoma, sustiprino proku
ratūros ranka, įrodant, kad 
santykiai tarp dr. Sheppar
do ir jo žmonos buvo blogi, 
kas reiškia, — jis turėjo 
daugiau priežasčių ją už
mušti.

Mrs. Ahearn taipgi sakė, 
jog Marilyn žinojo, kad jos 
vyras davė brangias dova
nas jaunai slaugei, kuri 
buvo jo mylėtinė.

7 profesoriai protestavo 
kardinolui F. Spellmanui

New Yorkas. — Septyni 
Colgate universiteto fakul
teto nariai pasiuntė protes
to laišką aukščiausiam ka
talikų dvasiškiui šioje šaly
je, kardinolui F. Spellma
nui. Jie protestavo prieš 
tai, kad Spellmano pasiun
tinys, monsinioras E. R. 
Martinas, teigė, jog McCar
thy kritikuojamas ir puo
lamas, “nes jis laikosi ka
talikišku idealu.” v c.

Profesoriai klausė kardi
nolo Spellmano, ar jis su
tinka su tuo pareiškimu, ar 
jis irgi laikosi nuomonės, 
kad visi, kurie kritikuoja 
McCarthy’], tuo naciu laiku 
kritikuoja katalikybę.

Kunigas Martinas savo 
nareiškimą buvo padaręs 
katalikų veteranų sueigo
je, kurioje jis dalyvavo kaip 
specialus Spellmano pasiun
tinys.

Protestą K pasirašiusieji 
profesoriai yra H. A. Brau- 
tigam, R. O. Rockwood, J. 
A.'Soring ir kiti, — visi is
torijos, filosofijos arba po
litinio mokslo dėstytojai, — 
visi liberalinių nusistatymų 
žmonės.

i vatyvus republikonas iš S. 
i Dakotos, savo kalbą pradė- 
! jo ramiai, net draugiškame 
| McCarthy’ui tone. Bet jis 
i po to pastebėjo, kad specia- 
; Ii senato sesija susirinko, 
i kad svarstyti specifiškus 
j klausimus, specifiškus kal
tinimus, kaip tai, ar Mc- 

. Carthy parodė panieką se- 
I natui n e a t s a k y d a m a s į 

klausimus, ar jis niekinan
čiai t r a k t a v o generolą 
Zwickeri ir tt.

Komunizmas čia nieko 
bendro neturi, sakė senato-

i rius Case.
McCarthy vėl aštriai su

sikirto su Watkinsu. Wat- 
kinsas, jau senyvas žmo
gus, išsireiškė, kad jis ne 

' geriausioje sveikatoje ir 
norėtų kalbėti be pertrau
kimų. Bet McCarthy ne
paisė to prašymo ir Wat- 
kinso kalbą pertraukinėjo 
prie kiekvienos progos. 
Dauguma senatorių buvo 
labai pasipiktinę tokiu Mc- 
Carthy’o elgesiu.

Sušaudys 12 šnipų
Londonas. — Kinijos ra

dijas sako, kad 12 Čiango 
agentų, kurie šnipinėjo ir 
sabotavo prieš liaudies val
džia, buvo nuteisti mirtiV z

Foochow mieste. Dar 14 
buvo teisti, bet anie gavo 
lengvesnes bausmes.

Auckland, Naujoji Zelan
dija. — Pranešimai, kad 
amerikiečiai rengiasi iš
sprogdinti atominę bombą 
Pietiniame Arktike, i Pie- 
tus nuo Naujosios Zelandi
jos, čia sukėlė didelį nepa
sitenkinimą. Darbietiškoji 
opozicija sako, kad to ne
reikia prileisti.

NEW YORKO ORAS . 
Apsiniaukę, šilčiau.
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GERIAU BŪTI PLUMBERIU
NEGU MOKSLININKU

DR. ALBERT EINSTEIN, žymusis mokslininkas, 
pasakė: Jei jis šiandien pradėtų iš naujo savo gyveni
mo karjerą, tai jis, Ęinsteinas, pasirinktų plumberio 
arba pedlioriaus amatą vieton mokslininko bei moky
tojo.

Tai įdomus pasisakymas!
Šituo pasisakymu mokslininkas Einstein parodo, 

kokis nedėkingas šiandien yra Amerikos mokslininkų 
likimas!

Jie yra sekiojami ir persekiojami. Mokslininkai, to
kie, kaip Dr. J. Robert Oppenheimeris, tiek daug davę 
pasauliui atominės energijos pajungime, šiandien pa
skelbiami neištikimais dėl to, kad jie kadaise palaikė 
ryšius su kairiųjų pažvalgų žmonėmis. Jie neprileidžia
nti prie šalies “ginklavimosi paslapčių.” Jie tiesiog lai
komi lyg išdavikais, lyg visuomenės atmatomis.

Patsai Albert Einstein,—jis tai gerai žino, — yra 
valdančiuosiuose- mūsų šalies rateliuose skaitomas neiš
tikimu. 0 neištikimas jis dėl to, kad užtaria persekio
jamuosius, kad čia ir ten taria žodį prieš reakciją, prieš 
makartizmą.

Makartizmas it vėžys ėda Amerikos mokslininkus, 
kenkia mokslo plėtojimuisi.

Tiesa, Dr. Einstein pamiršo tai, kad, jei jis šiandien 
būtų plumberis ar pedliorius, bet jei jis visuomeniškai 
galvotų ir atvirai veiktų už taiką, prieš reakciją, tai 
jis visvien būtų persekiojamas.

Jei pažvelgsime šiandien į tuos šimtus žmonių, ku
rie buvo areštuoti, primetant jiems vienokius ar kito
kius kaltinimus, tai jų tarpe surasime visokiu profesi
jų ir amatų žmonių.

Tame ir nelaimė mūsų šalies!V I
____ ___________________________________________________________ i

CHURCHILLAS Už SUSITARIMĄ |
I

AMERIKOS MAKARTISTAMS (tame skaičiuje ir ' 
.lietuviškiesiems) nepatiks Sir Winston Churchillo kal
ba, sakyta praėjusį antradienį Londone.

Jis dar kartą pasisakė už koegzistenciją,—už tai, 
kad komunistinis ir kapitalistinis pasauliai gyventų tai- ; 
ko j e!

“Aš esu vienas tų,” pareiškė Didžiosios Britanijos 
ministrų pirmininkas, “kurie tiki, kad Vakarų ir Rytų 
valstybės turėtų ieškoti susitarimo gyventi vienas su 
kitomis taikoje.”

Churchillas šitokią nuomonę reiškia jau per tūlą 
laiką. Kadaise jis labai stojo už tai, kad Malenkovas, 
Eisenhoweris ir jis pats susirinktų pasitarimams.

Tačiau pastaruoju laiku, ypatingai po Londono ir 
Paryžiaus konferencijų, Churchillas sakė, jog tokie pa
sitarimai turėtų būti nukelti tolesniam laikui. Vienok 
jis savo pažiūros dėl koegzistencijos tebesilaiko, kaip 
laikėsi.

Galima priminti tai, kad šiandien tarp Tarybų Są
jungos ir Didžiosios Britanijos santykiai yra geresni 
negu kada nors jie yra buvę. Prekyba tarp tų dviejų 
šalių vyksta ir ji vis plečiasi, didėja.

Anglų įvairios delegacijos lanko Tarybų Sąjungą, 
O Tarybų Sąjungos delegacijos—Didžiąją Britaniją.

Lapkričio 7 dienos išvakarėse vienas amerikinis ko
respondentas sakė:

—Londonas šiandien yra panašus Maskvai. Daugy
bė Tarybų Sąjungos menininku, dailininkų ir /moksli
ninkų čia leidžia laiką, teikia koncertus, paskaitas, pa
rodas, demonstruodami Tarybų Sąjungos tautų kultū- 
rihius pasiekimus.

Visa tai teikia vilties, jog pasaulinio karo pavo
jus vis mažės, vis tirps ir “Rytai” su “Vakarais” suras 
bendrą kalbą ilgam taikiam sugyvenimui.

KAS BUS?
TŪLI MAKARTISTAI teigia, būk dabartinė senato 

ŽSesija, sušaukta McCarthy’ui pasmerkti, gali tęstis net 
’iki Kalėdų arba Naujųjų Metų ir nieko gero neišspręs.

Sakoma taip: makartistiniai senatoriai kalbės ir 
kalbės, neleisdami prieiti prie balsavimo. Na, o su šiais 
metais baigsis šito senato terminas ir jis turės išsiskirs
tyti, nieko nenutaręs.

Kiti sako: gali būti, kad senatas prie balsavimo 
prieis, bet jis nubalsuos taip, kad ir vilkas būtų sotus ir 
.ožka čiela. Kitais žodžiais, jis tik pabars McCarthy, bet 
jo nepasmerks.

Galimas dalykas, kad makartistai viską darys, idant 
jų “čyfas” nebūtu viešai pasmerktas.

Bet ką į tai pasakys Amerikos žmonės, kurie, iš 
tikrųjų, lapkričio 2 dieną balsavimuose makartizmą pa
smerkė?

Z;, pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Lapkr. (Nov.) 12, 1954

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ORDINAIS IR MEDA-
LIAIS APDOVANOTIEJI 
LIETUVOS MOKYTOJAI

Pr a s i dė j u s L i e t u v o j e 
m o k s 1 o metams, Tarybų 
Sąjungos vyriausybė nuta
rė kai kuriuos Lietuvos mo
kytojus apdovanoti ordi
nais ir medaliais už jų ge
rą ilgametį mokytojavimą.

Kaip praneša Vilniaus 
spauda, vyriausybė nutarė 
apdovanoti:

LENINO ORDINU
L Ivaškevičienę Mariją, 

Antano dukterį —Kaišiado
rių vidurinės mokyklos mo
kytoją.

2. Ohekvičiūtę Viktoriją, 
Valerijono d. — Anykščių 
rajono Svėdasų vidurinės 
m o ky k 1 o s mokytoj ą.
DARBO RAUDONOSIOS 

VĖLIAVOS ORDINU
1. Golynskį Aleksandra 

Steponavičių — Švenčionių 
vidurinės mokyklos Nr. 2 
mokymo dalies vedėją.

2. Kairienę Stase, Kazi
miero d. — Šiaulių m. sep
tynmetės mokyklos Nr. 3 
mokytoją.

3. Kvedarą Antaną, Mato 
sūnų. — Kėdainių rajone 
Raseinių septynmetės mo
kyklos mokytoją.

4. Paukštį Antaną, Juoze
— Kėdainių m. septyn

metės mokyklos direktorių
5. Peeold Mariją Ivano

vą — Vilniaus m. vidurinės' 
mokyklos Nr. 4 mokytoją.

6. Stankienę Veroniką 
Jokūbo d. — Kėdainių m, 
vidurinės mokyklos moky
toją.

7. Stundžą Joną, Vinco 
s. — Anykščių rajono liau
dies švietimo skyriaus pe
dagoginio kabineto vedėją.

8. Ja n u kėną Antaną, Mo
tiejaus s. — Anykščių rajo
no Niūronių pradinės mo
kyklos vedėją.

“GARBE ŽENKLO” 
ORDINU

1. Veselauskienę Anasta
ziją, Antano d. — Kėdainių 
septynmetės mokyklos mo
kytoją.

2. Voif Taisiją Ivanovą— 
Kėdainių m. vidurinės mo
kyklos Nr. 3 mokslo dalies 
vedėj ą.

3. Kumsevičienę Uršulę, 
Vinco d. — Kaišiadorių ra
jono Žaslių vidurinės moky
klos mokytoją.

4. Klevinską Andrių, Mo
tiejaus s. — Panevėžio ra
jono Kulbių pradinės mo
kyklos vedėją.

5. Lavruchiną Mariją De
nisovna — Vilniaus m. sep
tynmetės mokyklos Nr. 31 
mokytoją.

6. Mardušienę Oną, Ro
ko d. ■— Kaišiadorių rajo
no Kiemelių pradinės mo
kyklos vedėją.

7. Navasaitienę Leonar
da, Vlado d. — Kaišiadorių 
vidurinės mokyklos moky
toją.'

8. Skinulytę Mariją, Juo
zo d. — Kėdainių rajono 
Kruopių pradinės mokyklos 
mokytoją.

9. čekani Ipolitą, Dionize 
s.—Kėdainių vidurinės mo
kyklos Nr. 2 mokytoją.
MEDALIU “Už DARBO 

NAŠUMĄ”
1. Antanaitį Praną, Anu

pro. s. — Švenčionių rajo
no Strūnaičio septynmetės 
mokyklos direktorių.

2. Mikšį Valentiną—Šven
čionių vidurinės mokyklos 
N r. 2 mokytoją.

3. Samsonovą Vierą Fio- 
dorovną — Šiaulių m. vidu
rinės mokyklos Nr. 2 mo
kytoją.

MEDALIU “UŽ, PASIŽY
MĖJIMĄ DARBE”

1. Andriulevičių Petrą, 
Kazimiero s. —- Vilniaus m. 
vidurinės mokyklos Nr. 7 
mokytoją.

2. Bielinį Karolį, Gaspa
ro s. — Švenčionių viduri
nės mokyklos Nr. 4 moky
toją.

3. Bredulienę Oną, Anta
no d. — Šiaulių m. viduri
nės mokyklos Nr. 4 moky
toją.

4. Vilun Iriną Boleslov- 
ną — Švenčionių septynme
tes mokyklos mokytoją.

5. Vizbarienę Adelę, Juo
zo d. — Kaišiadorių viduri
nės mokyklos mokytoją.

6. Vigauskaitę Vandą, 
Kazio d. — Šiaulių m. sep
tynmetės mokyklos Nr. 1 
mokytoją.

7. Zacharkevič Kseniją 
Aleksandrovna—Šiaulių m. 
vidurinės mokyklos moky
toją.

8. Kreslauskienę Feliciją, 
Juozo d. — Pakruojo vidu
rinės mokyklos mokytoją.

9. Kondratovič Kseniją 
Aleksandrovna— Šiaulių m. 
vidurinės mokyklos Nr. 4 
mokytoją.

10. Plešniovą Antanina 
Semionovną — Vilniaus m. 
septynmetės mokyklos Nr. 
32 mokytoją.

11. Poželienę Mortą, Pe
tro d. —'Šiaulių m. septyn
metes mokyklos Nr. 4 mo
kytoją.

12. Rasiulį Juozą, Kle
menso s. — Panevėžio ra
jono Smiltinos septynmetės 
m o ky k 1 o s direktorių.

13. Radzevičienę Anasta
ziją, Mykolo d. — Kaišiado
rių rajono Dovainonįų sep
tynmetes mokyklos moky
toją.

14. Stonį Alfonsą, Petro 
s. — Šiaulių m. vidurinės 
mokyklos Nr. 2 mokytoją.

15. Juknevičienę Eleną,
Juozo d. — Kaišiadorių vi
durinės mokyklos mokyto
ją.

Klaidos pataisymas
Vakar dienos laidoje, raš

te “Del M. Detroitiečio raš
to apie rašybą,” praėjo dvi 
klaidos. Nors jos yra ma
žos svarbos, bet rašte apie 
taisykles matau reikalą jas 
pataisyti.

Paragrafe, kur kalbama 
apie žodį mokytojas, ketvir
toj eilutėj nuo viršaus at
spausta “linksniavimo,” o 
turėjo būti linksniavimu.

Gi paskutiniame rašto pa
ragrafe, trečioj eilutėj nuo 
pabaigos, kur atspausta žo
dis “galėtime,” turėjo būti 
galėtume.

Nekantrus

ŠYPSENOS
Atsimokėjo

Rašytojas Bernard Shaw, 
kviesdamas Churchillį į sa
vo naujos dramos perstaty
mą, parašė:

“Siunčiu jums du bilietus. 
Vienas bus jums patiems, o 
kitas jūsų draugui, jei dar 
turite nors viena toki.”

Atsakydamas į pakvieti
mą, Churchillis parašė:

“Gaila, kad negalėsiu šia
me perstatyme dalyvauti, 
bet prašyčiau prisiųsti bi
lietą kitos jūsų dramos per
statymo, jeigu toks dar ga
lės įvykti.”

Stebuklas ?
Studentas, vasaros metu 

gavęs darbą farmoje, kiau- 
liukui sugirdė du viedrus 
pieno ir jį įdėjęs į tuščią 
viedrą stebisi, kodėl kiau- 
liukas nepripildo nei vieno 
viedro.

Lietuv. Veterinarijos akademijoj 
mokomi 700 žmoniij

KAUNAS. — Kaune, ne-
toli Nėries, keleto hektarų 
plotą užima Lietuvos Vete
rinarijos Akademijos pa
statas su daugeliu pagalbi
nių korpų. Nuo kaimyni
nių gyvenamųjų namų ir 
įmonių akademijos pasta
tus skiria graži retine ke
taus tvora. Nuo ryto iki- 
vakaro šviesiai pilkuose su 
raudonais čerpių stogais 
akademijos pastatuose, ver
da darbas. Studentai ir 
studentės klauso paskaitas, 
dirba laboratorijose ir spe
cialiuose kabinetuose, gili
na savo žinias anatomijos 
ir zoologijos muziejuje. Pa
tį didžiausią pagalbinį ker
ną užima akademinės klini
kos. Jose įrengtos stiklu 
dengtos erdvios operacinės, 
veterinarine vaistinė, ma
niežas. Atskirame pastate 
natalpinti būtini moksli
niam - tiriamajam darbui 
eksperimentiniai gyvuliai.; 
Kieme įrengtos pavyzdin
gos karvidės, arklidės ir ki
tos patalpos gyvuliams.

Lietuvos Veterin arijos 
Akademija tarybinės val
džios metais žymiai išaugo. 
Apart veterinarijos fakul
teto, čia atidarytas zootech
nikos fakultetas. Į abu 
akademijos fakultetus kas
met įstoja 150 jaunuolių ir 
merginų. Per visą šios mok
slo įstaigos gyvavimo laiką 
joje nesimokė tiek studen
tu, kiek mokosi dabar, šiais 
mokslo metais abejuose 
akademijos fakultetuose 
mokosi 700 žmonių.

Senais laikais akademija 
nėr daugelį metų galėjo pa
ruosti tik keletą dešimčių 
specialistų. Tačiau ir ši ne

; skaitlinga veterinarijos gy-
i dytojų gyupė neturėjo tada J 
i galimybes gauti darbo. Dau- į 
geliu atvejų kiekvienoje Į 
apskrityje dirbo tik vienas 
veterinarijos gydytojas.

kaip šiandien?
Visiškai kitoks likimas 

laukia baigiančiųjų Veteri
narijos Akademiją dabarti
niu metu. Dar prieš vals
tybinius egzaminus busi
mieji specialistai gauna pa
skyrimą į darbą. Visi 80 
/specialistų, baigusieji šiais 
metais akademiją, gavo 
atitinkamus pasky rimus. 
50 veterinarijos gydytojų 
ir zootechnikų šiuo metu 
dirba rajoniniuose centruo
se ir mašinų-traktorių sto
tyse. 10 jaunųjų specialis
tų pasiųsti dirbti į tarybi
nius ūkius ir kolūkius.

Veterinarijos gydytojas 
Petras Liesys paskirtas į 
Šaukėnų MTS. Lambertas 
Daukševičius išvyko dirbti 
Į Loginės tarybinį ūkį. Šį 
pavasarį veterinarijos gy
dytojo diplomą gavo Laima 
Matulevičiūtė. Dabar ji dir
ba rajoniniame centre—Ra
seiniuose. Jaunieji specia
listai Kostas Užuolas ir 
Česlovas Medalinskas gavo 
mašinų-traktorių stočių vy
resniųjų veterinarijos gy
dytojų pareigas. Užuolas 
dirba. Joniškėlio MTS, o 
Medalinskas — Nemenčinės 
MTS.

A k a de m i j o s a u kl ė t in i a i 
Albertas Medzevičius, Vi- 
gandas Skimundris ir kiti 
palikti prie akademijos įvai
rių katedrų asistentų par
kose. Irena Musteikaitė ir 
Jonas Čepulis įstojo į aspi
rantūrą prie Leningrado 
Veterinarijo3 Instituto. 
Šiuo metu aspirantūroje 
prie Maskvos, Leningrado 
aukštųjų mokyklų ir Lietu
vos TSR Mokslų akademi
jos Gyvulininkystės institu
to mokosi 20 buvusiųjų Lie
tuvos Veterinarijos Akade

mijos studentų. Daugelis 
akademijos auklėtinių, sėk
mingai apgynę disertacijas 
ir įsigyję mokslų kandida
to laipsnį, grįžo į akademi
ją pedagoginiam ir moks
liniam - tiriamajam darbui.
Pavyzdžiui, akušerijos ka
tedros asistento pareigose 
dirba veterinarijos mokslų 
kandidatas Liucijus Mi
liauskas, baigęs aspirantū
rą Leningrade. Miliauske 
moksliniam darbui Lenin
grade vadovavo vienas iš 
žymiausių šalyje veterina
rijos gydytojų — profeso
rius Bočarovas. Ten baigė 
aspirantūrą kitas akademi
jos auklėtinis — Lionginas 
Andriejauskas. Dabar jis 
dėsto studentams naminių 
gyvulių fiziologiją. Dabar
tiniu metu akademijoje dir
ba virš dvidešimt mokslų 
kandidatų ir daktarų, dau
guma iš jų yra akademijos 
auklėtiniai, baigę ją poka
riniais metais.

Visi dirba
Respublikoje nėra nei vie

no žmogaus, kuris, baigęs 
Veterinarijos Akademiją, 
negautų darbo. Atvirkščiai, 
veterinarijos spec i a 1 i s t ų 
reikalinga vis daugiau ir 
daugiau. Akademija kas
met vis daugiau išleidžia 
veterinarijos gydytojų ir 
zootechnikų. Jeigu šį pa
vasarį šią aukštąją moky
klą baigė 80 žmogių, tai se
kančiais metais akademija 
parengs 120 specialistų.

Septyniems šimtams žmo
nių, kuriems dabar vėl pra
sidėjo naujieji mokslo me
tai; svetima dargi mintis, 
kad baigus aukštąją moky
klą, jie galėtų likti be pa
skyrimo, be darbo. Jau da
bar iš respublikos Minis
trų Tarybos, Žemės ūkio 
ministerijos ir Valstybinio 
plano komisijos, o taip pat 
iš kolūkių ir tarybinių 
ūkių mokslinių - tiriamųjų 
institutų gaunamos paraiš
kos gyvulininkystės specia
listams gauti. Be abejonės, 
pavasarį tokių paraiškų 
skaičius prašoks baigusiųjų 
akademiją skaičių, nes res
publikoje gyvulininkystė 
smarkiai vystosi, ir kiek
vienam kųlūkiui ir tarybi
niam ūkiui dabar reikalin
gas veterinarijos gydytojas 
ir zootechnikas su aukštuo
ju mokslu.

Prieš ketverius metus 
prie akademijos zootechni
kos fakulteto atidarytas 
neakivaizdinis skyrius, ku
riame mokosi 165 anksčiau 
įsigijusių vidurinį išsilavi
nimą ir dabar dirbančiųjų 
zootechnikų. Tikslu pa
ruošti didelį skaičių gyvu
lininkystės specialistų arti
miausiais metais numatyta 
padidinti priėmimą į Vete
rinarijos akademiją. Dėl to 
plečiama akademijos tech
ninė bazė. Jau paruoštas 
centrinio pastato rekon
strukcijos, bendrabučio ir 
kitų patalpų statybos pla
nas. Vyriausybė šiai sta
tybai išskyrė 15 milijonų 
rublių. S. Vėberis

Smerkia unijų teisių 
’varžymą

CIO pasmerkė prez. Ei- 
senhowerio kontrol i u o j a - 
mos N a c i o n alinės Darbo 
Santykių Tarybos nutarimą 
susiaurinti unijų teises dau
gelyje industrijų.

Minima taryba susideda 
iš trijų republikonų ir dvie
jų demokratų. Tarimuose 
republikonai turi daugumą 
balsų, kurie ati d u o d a m i 
darbdavių naudai.

Spaudos vaidmuo
Prieš 500 metu, kada Guten- 

bergas atspaude pirmąjį 
sdinį, gal nei nepamanė ĮUokj 
begaliniai svarbu vaidmenį su
vaidins spauda, šių dienų tech
nikos pasiektame tobulume.

♦

Spauda išnaudotojų kapita
listų rankose plačiai vartoja
ma žmonių sąmonės temdymui, 
migdymui, vienos rasės ir tau
tos kiršinimui prieš kitą. žo
džiu —su savo spaudos pagal
ba, jie siekia malšinti klasinio 
sąmoningumo pasireiškimą ir 
tuo būdu obskurantizmo baci- 
lais užnuodytojo aplinkoje, 
stengiasi prailginti valdymo 
laiką. Jų tariamoji “spaudos 
laisvė” tėra tik juodai ant bal
to parašyta, bet nevykdoma.

Iš tikrųjų, buržuazinėse šaly
se spauda yra monopolijų nuo
savybė, leidžiama ne apšvietos 
skleidimui, ne tiesos parody- 
ir neugdymui žmoniškumo, 
broliškumo, bet visuomenės 
klaidinimui, apgaudinėjimui, 
falsifikuotos “teisybės” skleidi
mui.

Padarius labai mažą išimtį, 
visa kita spauda — riebiai ap
mokama didžturčių auksu, ku
rį susikrauna iš darbo liaudies 
prakaito — gina reikalus tik
tai tų, kurie trokšta užvaldyt 
pasaulį, įvest negirdėtą vergo
vę; kurie kursto naujus karus 
prieš laisvę mylinčias tautas 
ir, kurie negali pakęsti įsikū
rusių darbo liaudies demokra
tinių santvarkų. Toji turčių 
spauda veik neturi sau konku
rentų, nes su pinigo pagalba 
ji apsirūpinusi geriausios tech
nikos priemonėmis. Valdo te
legrafus, radijus ir kitus in
formacijų būdus; pinigo pa
galba ji palaiko didžiausią ar
miją klusnių rašeivų ir net ta
lentingų žurnalistų, rašyiojų.

Tačiau yra kita spauda, pa
prastos išvaizdos, kuklios tech
nikos, be gausių skelbimų, be 
apmokamų korespondentų.

ši spauda yra darbo žmonių 
spauda, leidžiama nepalankiose 
sąlygose, išlaikoma darbinitikų 
centais ir pasiryžimu.

Šios spaudos tikslas visai 
skirtingas; ji skiepija solidaru
mą, šaukia visus darbo žmones 
į vienybę, j veiklą už gerbūvį, 
už laisvę ir pažangą ; atmuša 
priešų spaudos melus ir nušvie
čia pasaulyje vykstančius rea
lius įvykius.

Prie pastarosios spaudos pri
klauso ir mūsų laikraštis Dar
bos, šiuo metu vienintelis dar
bininkiškas laikraštis Pietų 
Amerikoje, kuriam spalio 20 d. 
sukako lygiai 19 metų.

Tai didelio triūso vaisius; 
tai tęsimas garbingųjų Lietu
vos knygnešių tradicijos; tai 
ženklas siekio progresuoti ir 
būti naudingais savo tautai ir 
darbo žmonėmis. Tokiu gimė 
pažangiųjų Urugvajaus lietu
vių laikraštis DARBAS, tokiu 
jis bus ir ateityje.

Minint šias 19-ąsias metines, 
kviečiu visus demokratinio įsi
tikinimo tautiečius dar labiau 
vienytis ir bendrai dirbt'Nšį 
kilnų spaudos darbą, nes- vik 
progresyvi spauda yra geriau
sia išraiška mūsų siekių ir mū
sų kultūrinio bei idėjinio aukš
čio. D.

(Iš Darbo)

šeši šimtai lauke, o tik 
20 priėmė į darbą

Spalio 24 d. New York Ci
ty Housing Authority pa
skelbė priimsianti į darbą 
20 darbininkų mokant $47 
algos į savaitę už porterio 

i darbą.
Tuojau susirinko 600 be

darbių, norinčių tą darbą 
gauti. 580 bedarbių grįžo 
namo nusiminę, kad jiems 
nepasisekė darbą gauti.

• _

Ve ras užmušė jaunuolį^
Chicagietis Robert Tem

per, 16 metų jaunuolis, ^ 
lis mėnesius pasirgęs, ligo
ninėje pasimirė. Daktarai 
tvirtina, khd jis mirė nuo 
juodojo voro įkandimo.



MARGUMYNAI Gyvenimas prieš šimtus milijonų metų
DĖL KO KUMELIUKAI 

GEMA SU ILGOMIS 
KOJOMIS?

Rodos, keistas klausimas 
—vis tik įdomus: dėl ko ku- 
meluko kojos yra nepropor
cingai ilgos, sulyginus jį su 
suaugusiu arkliu. Čia jau 
gamta pasirūpino — kume
liukas, turėdamas ilgas ko
jas, gali spėti bėgti kartu 
su savo motina. Laukinėje 
būklėje arkliai turi daug 
priešų ir tiktai jų greitos 
kojos padeda pabėgti nuo 
tttšriujų žvėrių. Žmogaus 
kūdikiui netenka kūdikys
tėje bėgioti kartu su moti
na -- tad ir kūdikio kojos 
yra silpnos . žmogaus ir ki
tų gyvių kojos, nereikalin
gos bėgiojimui nuo pat ma
žens, auga kartu su kūnu.

Iš KUR GAUNAME 
ŽIBALĄ?

Žibalą gauname iš. naftos, 
arba petroleumo, sukrauto 
žemės plutoje. Didžiausi ir 
turtingiausi naftos šaltiniai 
yra šiaurės Amerikoje, ku
ri teikia apie % v^so Pa‘ 
šaulyje žibalo, gaunamo 
įvairiuose kraštuose. Naf
tos gaunama Pietų Ameri
koje, Rumunijoje, Lenkijo
je. Pietų Rusijoje, Indone
zijoje, Burmoje ir Irane. 
Kas metai iš žemės vidurių 
gaunama apie 200 milijonų 
tonų naftos. Nafta šian
dien vartojama kurui ir 
mechaninei jėgai, bet an
glas' turtai kol kas dar žy
miai didesni. Apskaičiuoja
ma, kad anglies žemėje esa
ma dar ilgiems metams, 
nors kas metai jos ir iška
sama anie 1,300 milijonų to
nu . Nafta, išėmus ją iš že
mės, rafinuojama ir gauna
ma šitokioje proporcijoje 
kiti produktai: iš 100 litru 
išimto iš žemės petroleumo 
gaunama: 35 litrai pe*rolio, 
vartojamo automotorams ir j kus Atlantą, niekur neras- 
lėktuvams: 10 žibalo, 15 Ii-1 ta legendarinės angosįpra- 
trų duiinių riebalų, varto-Atlikti dangaus ste

bėjimai išaiškino, kad že
mė visai nėra pasaulio cen
tre, — ji tik viena iš ke
leto planetų Saulės siste
moje, o Saulės sistema—tik 
viena iš daugelio panašių 
sistemų begalinėje visatos 
erdvėje.

Susidomėta žemės praei
timi ir gyvybės istorija jos 
paviršiuje. Žemės gelmių 
kasinėjimai ir gręžimai pa
rodė, kad jos uolienose yra 
išlikę ankstyvesnių amžių 
augalijos ir gyvūnijos liku
čiai, o tų likučių amžius ap
skaičiuotas net šimtais mi
lijonų metų.
Prieš 500 milijonų metų
Tų organizmų likučių že

mėje tyrimai parodė, kad 
senaisiais', priešistoriniais 
laikais gyvybės formos bu
vo visai kitokios, negu da
bar. Kembrio periodo nuo
gulose, susidariusiose maž
daug prieš 500 milijonų me
tų, randame tik vandens 
gyvulių liekanas; iš augalų 
tebuvo melsvai žalieji dum
bliai, iš gyvulių — tik be
stuburiai. Silurinio perio
do sluoksniuose (400 milijo
nų metų amžiaus) randa
me pirmųjų stuburių, vadi- 
namij bežandžių žuvų lieka
nas ir pirmuosius sausumos 
augalus — psilofiltus. De
vono periodo nuogulos 
(prieš 350 milijonų metų)' V. Mičiurino, T. D. Lysen-

Kiekvienam žmogui įdo
mu turėti supratimą apie 
pasauli ir jame vykstančius 
reiškinius: kada ir iš ko at
sirado gyvybė žemėje, ar 
augalai ir gyvuliai keičiasi 
per ilgus amžius, ar jie to
kie pat išliko nuo jų atsira
dimo, ar žmogus gali pagal 
savo norą pertvarkyti gam
tą, ar jis pats yra kokių 
nors pašalinių jėgų valdo
mas?

Senovėje į šiuos klausi
mus ieškota atsakymo liau
dies s u k u r t u o se padavi
muose ir religiniuose raš
tuose. Šie šaltiniai tvirtina, 
kad pasaulio pradžioje vi
sus augalus ir gyvulius su
kūręs dievas tokio pavidalo, 
kaip kad dabar matome, ir 
nuo to laiko esminių pakiti
mų gyvybės formose neįvy- 
kę. Augalai ir įvairūs gy
vuliai, dievui paliepus, 
pasidauginę ir užpildę
sas gyvybei tinkamas že
mės vietas. Pats žmogus 
nieko naujo sukurti negalįs 
—jam lieka tik naudotis 
tuo, ką dievas davęs. Die
vas netgi uždraudęs žmo
gui gamtos reiškinius tyri
nėti, į gamtos paslaptis gi
lintis. Ta nuostata remian
tis, senovėje visą švietimo 
ir mokslo monopolį buvo 
nasigrobę kunigai ir laike 
jį iki feodalizmo sugriuvi
mo.

žmogus pradeda galvoti
Tačiau gyvenimo prakti

ka veyte žmogų pagalvoti ir 
suabejoti “šventųjų raštų” 
teisingumu. Pirklių ir ka
rių tolimos kelionės, naujų 
žemių atradimai praplėtė 
žmonių akiratį ir parodė, 
kad žemė visai kitokia, ne
gu religiniuose padavimuo
se buvo kalbama. Perplau-

tik 
vi-

jf»mti duju dirbtuvėse; 38 
litrai tirštos žibalinės aly
vos, vartojamos Dieselio 
motorams, tepalams, para
fininiam vaškui ir asfaltui.
^OKIE buvo 
žinomiausi RIEBŪS. 
STORI ŽMONĖS?
.. Julijus Cezaris sakė, kad 
jis norėtų prie savęs tu
rėti riebius-storus žmones. 
Prancūzijos politikas Ker
notas ne kartą yra pareiš
kęs, kad riebūs žmonės turi 
dominuojančių savybių! Ir 
jis yra, kaip sakoma, ro- 
tundus, apvalainas! Iš viso 
politikai ir diplomatai būna 
taip sau dažnai ir gerokai 
padžiūvę. Išimtis gal buvo 
su anglų politiku Charles 
James Foxu. Storiausias ir 
riebiausias, sako, žmogus 
esąs Alabama valstybėje, 
Amerikoje, — tai yra Jack 
Eckertas: jis svėrė 380 ki
logramų.

Los Angeles. — 1,200 los- 
angeliečių dalyvavo Embas
sy Auditorijos masiniame 

"rnitinge, kuriame buvo pa- 
J^minėtos 37-tos TSRS meti
nės. Tarp kitu kalbėjo 
vęs “Daily Worker’io” 
respondentas Maskvoje 
seph Clark.

bu- 
ko- 
Jo-

Rašo prof. J. Dagys
| rodo, kad tai buvo žuvų, 
psilofirų ir papartinių ga
dynė. Pasirodo ir sėkliniai i 
papračiai. Į pabaigą atsi
randa uodeguotosios amfi
bijos.

Akmens anglies periode 
(prieš 200 milijonų metų) 
buvo sporinių augalų di
džiausio išbujojimo gady
nė; medžių pavidalo pa
partiniai, asiūkliniai ir pa- 
taisiniai sudarė tų laikų 
miškus, kurių likučius ran
dame iškasamos anglies 
sluoksniuose. Iš gyvulių 
jau buvo amfibijos, o 
į šio periodo pabaigą atsi
randa pirmieji ropliai. Per
mės periode (prieš 225 mi
lijonus metų) jau ropliai 
ima persvarą prieš amfibi
jas. Augalijoje vyrauja spo
riniai induočiai, bet į perio
do pabaigą pasirodo ir pli- 
kasėkliai. Triaso periodas 
(prieš 200 milijonų metų)— 
milžiniškų roplių gadynė, 
bet paukščių ir žinduolių 
dar nėra. Juros periode 
(prieš 150 milijonų metų) 
pasirodo pirmieji paukščiai 
ir žinduoliai. Tačiau jie 
turi dar visą eilę ropliams 
būdingų požymių: pirmieji 
paukščiai turėjo ilgas, kąip 
driežo, uodegas, prie spar
nų po 3 pirštus su nagais, 
snapuose dantis, o pirmieji 
žinduoliai buvo kiaušiadė- 
čiai. Kreidos periode (prieš 
100 milijonų metų) atsi
randa ir įsigali gaubtasė- 
kliai augalai. Terciaro pe
riodo (nuo 1 iki 70 milijonu 
metų) liekanos rodo, kad 
tuo laiku augalija ir gyvuli- 
ja jau bendrais bruožais 
pašios į dabartinę, bet žmo
gaus dar nebuvo. Neander- 
talinis žmogus atsirado; 
maždaug prieš milijoną me-1 (Brunus) rūšimi, 
tu. t-

Ne per šešias dienas 
sutverta

Šie žemės praeities doku
mentai rodo, kad gyvybe 
nebuvo vienu laiku (per še
šias dienas) “sutverta,” bet 
kad ji labai ilgus amžius 
vystėsi, kol pasiekė dabar
tinę būklę. Paleontologijos 
duomenys rodo, kad aukš
tesnieji organizmai yra ki
lę iš žemesniųjų.

Paleontologijos tyrimai, 
įgalinusieji tiksliai nusta
tyti kai kurių gyvulių evo
liucija, iš pagrindų sugrio
vė biblijinę pasaulio sutvė
rimo legendą, tamsybės 
skleidėjų pasakas ir įrodė, 
kad gamtoje vyksta nuola
tinis vystymasis. Klimato 
ir dirvožemio sąlygoms kei
čiantis, keičiasi ir gyvi or
ganizmai, prisitaiky darni 
prie naujų sąlygų.

Bet čia vėl iškyla klausi
mas, kas nulemia organiz
mų evoliuciją tobulėjimo 
kryptimi? Ar nėra čia ko
kių paslaptingų jėgų įsiki
šimas?

Šį klausimą materialistiš
kai nušvietė didysis XIX 
amžiaus biologas Charles 
Darwin’as savo veikale 
“Rūšių kilmė,” išleistam^ 
1859 m. Darwinas surado 
ir išaiškino evoliucijos va
riklį, kurį pavadino natū
raline atranka.

Vėlesni tyrimai, atlikti L

kos ir kitų biologų, įrodė, 
kad organizmai dažniausiai 
pakinta aplinkos sąlygų vei
kiami, kryptingai, t. y. pri
sitaikymo prasme. Tai ypač 
būdinga tokiems organizmų 
fiziologiniams požymiams, 
kaip atsparumas sausrai, 
šalčiui, druskingumui.1

Mičiurinininkai surado 
būdus, kaip pakreipti auga
lo prigimties kitimą nori
ma linkme. Visų pirma, tam 
reikalui būtina turėti plas
tišką, poveikiui pasiduodan- 
čią. medžiagą. Antra, rei
kia' ištirti, kuriuo vysty
mosi metu organizmas dau
giausia pasiduoda aplinkos 
poveikiui. Trečia, svarbu 
žinoti, kokiomis priemonė
mis organizmo vystymasis 
duodasi pakreipiamas nori
ma linkme. Šiuos klausi-1 
mus ir išsprendė, tarybinis 
kūrybinis darvinizmas.
Patobulino Darwino mokslą

Tarybiniai darvinistai pa
tobulino Darwino mokslą ir 
surado būdus efektyviai, I 
per trumpą laiką gamtai | 
pertvarkyti. Jeigu, pagal 
Darwina. naujų rūšių susi
darymas gamtoje trunka 
kelis tūkstančius metų, tai 
tarybiniai selekcininkai su
rado būdus sukurti naujas 
kultūrines augalų formas, 
lygiavertes naujoms rū
šims, per keletą metu. Pa
vyzdžiu gali būti Mičiuri- 
no sukurtoji ievavyšnė (Ce- 
rapadus), kurią jis gavo 
sukryžminęs krūminę k ry
klę su japonine ieva ir gau
tąjį hibridą akiavimo meto
du įskiepijęs į trešnės po
skiepį. Šį naują 
Mičiurino sukurta, v z 
laikyti visai nauja

MONTREAL MIESTAS
Montreal miestas Kana

doje yra vienas iš didžiau
sių visoje šalyje ir kartu 
didžiausia lietuvių kolonija. 
Jis turi apie milijoną gy
ventojų. Jis yra apie 30 
mylių nuo Jungtinių Valsti
jų sienos, prie plačiosios St. 
Lawrence upės, kuria laivai

Miestas įsteigtas ant 
Mount Royal salos, kuri tu
ri apie 10 mylių ilgio ir veik 
tiek pat pločio. Ji susida
rius tarpe Ottawa ir St. 
Lawrence upių susiliejimo. 
Montrealis vardą gavo nuo 
Mount Royal kalno, kuris 
turi 770'pėdų. Miestas turi 
geras prieplaukas, į kurias 

i per metus laiko atplaukia 
ir išplaukia virš 3,000 laivų.

Miestas yra Quebec pro
vincijoje, kurioje įsigalėję 
francūzai katalikai. Ant 
Mount Royal kalno pasta
tytas didelis kryžius, kurį 

| elektros šviesa apšviečia, 
į j Dar toli esant nuo Montre- 

' alio naktyje jau matosi tas 
kryžius.

augalą, 
galima

Ant to paties kalno 
įsteigta daugybė kapų. Čia 
gali matyti daug didesnį 
skirtumą, kaip kur kitur 
tarpe buvusi ų turčių ir 
vargšų darbo žmonių. Tur- 

i čiams įrengti specialūs na
mukai (koplyčios), kur juos 

j laidoja; vidurinės klasės 
žmonių kapai su kryžiais, 
paminklais; bet jau buvę 
vargšai, tai sukišti vienas 
prie kito. Jų ir kryželiai > 
“biedni” — du plonį paga
liukai kryžiavai sukalti,

Akademikas Lysenka ir 
jo mokiniai įrodė, kad es
minį augalo prigimties pa
kitimą galima gauti ir be 
kryžminimo, bet tam tikru 
kritišku jo vystymosi perio
du sudarius neįprastas ap
linkos sąlygas. Būdingu 
pavyzdžiu gali būti kietųjų 
kviečių pavertimas žiem
kenčiais, atliktas Karapet- 
jano. Šiuos vasarinius kvie
čius per keltą metų pasėda
mas iš rudens ir privers
damas juos žiemos sąlygose 
praeiti jarovizacijos perio
do pabaigą, Karapet j anas 
po 3-4 metų gavo šuolišką 
jų prigimties pakitimą. Jie 
ne tik Įgijo žiemkentišku- 
mo savybę, bet žymiai pa
sikeitė ir morfologiniu at
žvilgiu — įgijo minkštųjų 
kviečių savybes.

Pažymėtina, kad Cycino 
gautieji kviečio ir varpučio 
hibridai, kurie tiek morfo
loginiu atžvilgiu skiriasi 
nuo savo tėvinių formų, 
tiek fiziologiniu atžvilgiu 
turi visą eilę ūkiniu atžvil-; 
giu vertingų požymių — 
atsparūs' parazit i n ė m s li
goms ir išgulimui, turi 
aukštą baltymų kiekį grū
duose.

Šie tarybinės biologijos 
pasiekimai rodo, kad žmo
gus gali gamtą pertvarky
ti. Mičiurinas sakydavo, kad 
žmogus, pažinęs augalų vys
tymosi dėsnius, turi ir gali, 
greičiau negu gamta, su
kurti naujas augalų for
mas.

pę, kaip koki seneliai, o ki
tur ir to nėra, tik kuole
liai su numeriais įkalti.

Miestas industrinis, yra 
daug fabriku. Bet kataliku 
religinė antspauda visur 
kieta. Ant daugelio fabri
ku durų mačiau Kristaus 
“galvą.” Ir kas keisčiausia, 
kad “nukryžiavota galva” 
kruvina (nudažyta). Nieko 
neturiu prieš tikinčiuosius, 
kad jie palaiko bažnyčias, 
ten išreiškia savo jausmus, 
bet jau pernešti tą ir į gat
ves, tai perdaug. Kunigai, 
vienuoliai vaikšto gatvėmis 
apsirengę su “sukniomis,” 
kaip kokios moterys.

Biskis iš istorijos
Montreąlio miestas turi 

seną praeitį. 1535 metais 
J. Cartier su grupe žmonių 
atplaukė St. Lawrence upe 
į tą vietą, kur dabar yra 
miestas. Jie surado ten in
dėnų sodžių, kuris vadinosi 
Hočhelaga. Ir dabar tuo 
vardu mieste yra gatvė.

1611 metais baltieji ten 
įsteigė savo koloniją. 1642 
metais francūzai įsteigė sa
vo miestą. Tuojau iš Fran- 

1 ei jos pradėjo tremti į tą ko
loniją “prasikaltėlius,” o ki
ti važiavo iš senos tėvynės 
ir savo laisva valia, nes ten 
viešpatavo žiaurus ištvir
kusiu karalių režimas.

Tais laikais Amerikoje 
ėjo nuolatiniai karai tarpe 
Ispanijos, Por t u g a 1 i j o s, 
Francijos ir Anglijos. 1760 
metais anglai atėmė nuo 
francūzų Kanados plotus ir 
paskelbė, kad tai yra Angli
jos karališkos karūnos ko
lonija.

Rašo D. M. šolomskas
Bet Montrealyje ii* Que-1 likusius sudaro vokiečiai, 
e provincijoje ir dabar : akrainai, lietuviai ir kitos

yra d a u g u m a gyventojų 
francūzų kilmės. Gal būt 
todėl, kad jie prievarta bu
vo atplėšti nuo K ra nei jos, 
tai tarpe Kanados francū
zų yra tvirtai išsilaikę fran
cūzų kalba ir p a p r o č i a i. 
Jungtinėse Valstijose daug 
greičiau įvairios tautos 
“susiamerikonizuoja.”

Kanadoje yra apie de
šimt tūkstančiu lietuviu, ir x V c z
trečdalis jų gyvena Mont- 
realyje. Ten yra didelis 
klubas ir kitos įvairių sro
vių organizacijos.

Biskis apie Kanadą
Reikia pasakyti kelis

džius ir bendrai apie Ka
nada. Dabar Kanada skai
tosi “laisva” šalimi—dalimi 
Anglijos imperijos, turi sa
vo parlamentą ir kitas įstai
gas ir būk “liuosa” valia 
jungiasi su Anglija, kaip

zo-

Joniją.
Kanada — milžiniškas 

kraštas, užima 3,619,616 
ketvirtainių mylių plotą. Ji 
yra didesnė už Jungtines 
Valstijas, bet Kanados di
deli plotai yra šaltoje že
mės juostoje, kiti amžinai 
ledo ir sniego padengti.

Dabar Kanadoje yra ar
ti 15,000,000 gyventojų. An
glų skaitoma apie puse gy
ventojų skaičiaus, f ran-1 švin 
cūzų vienas ketvirtadalis, o'auk>

Kanada labai turtinga 
miškais, kurie užima 1,300,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tą. Tai milžiniški medžio 
turtai. 1951 metais Kana
doje buvo pagaminta virš 
penki milijonai tonų me
džio.

Kadangi ji apsupta van
denų, tai patogiausių progų 
yra žuvį gaudyti, kurių yra 
daug jūroje, ežeruose ir 
upėse. Suprantama, kad 
žemė, išlaisvinta iš po miš
ko, yra pati savaime turtin
ga trąšomis. Todėl įdirba
mi platūs laukai, virš 550,-

ja kviečius, avižas, miežius, 
rugius, kukuruzus, sodina 
bulves ir kitokius augme
nis. Turi daug grūdų iš
vežimui ir auginimui galvi
jų, kiaulių, arklių. Todėl 
Kanada daug į užsienį išve
ža mėsos ir pieniškų 
dūktų.

Industrija taip pat 
čiasi. Dabar jau yra
36,000 įvairiu fabriku ir 
dirbtuvių, kur dirba apie 
du milijonai žmonių.

Kanada yra turtinga ša- 
Į lis, bet jos gamtiniai turtai 
; dar tik pradedami išjudin
ti. Tarpe iškasamų turtų 

lyra anglis, asbestas, varis, 
sidabras,

T 1

PROF. EINŠTEINAS
Jis šiomis dienomis pareiš

kė, kad verčiau būtu 
“plumberiu.”

KAS IR KUR YRA 
“LUTIN O VARPAS”?

Į šį klausimą turėtų at
sakyti asmenys, kurie dir
ba draudimo įstaigose—Lu- 
tino Varpo vardas susijęs 
su draudimo reikalu. Jo 
trumputė istorija yra to
kia: 1790 m. anglų laivas 
L.utine išplaukė nuo Olan
dijos pakraščio su 1 milijo
no svarų sterlingų aukso 
kroviniu ir su 140,000 sva
rų sterlingų pinigais ka
riuomenei. Auksas priklau
sė pirkliams. Audros ap
daužytas laivas užėjo ant 
seklumos; visa įgula žuvo, 
tiktai vienas jūrininkas iš
liko ir galėjo papasakoti, 
kas atsitiko. Anglai tuomet 
kariavo su olandais. Drau
dėjai turėjo sumokėti 1900,- 
000 svarų sterlingų nuosto
lių už laivą. Po karo drau
dėjai ryžosi iškelti pasken
dusį laiva, bet olandai už- 
protestavo, nes jis pasken
do Olandijos teri t o r i j o s 
vandenyse. V yriausy- 
bėms besiginčijant, olan-

pro-

ple- 
virš

- Japonai nesulaukė traukinio, 
' gi sulaikė ®reitą ekspresą

Tokyo. — Vienoje Hok
kaido sal O;' stotyje anie 30 
keleiviu laukė ir nesulaukė 
savo traukinio. Greitu lai
ku pro ta stotį turėjo pra
švilpti ekspresinis trauki
nes. Keleiviai prašė stoties 
viršininko, kad jis tą trau
kinį sulaikytu, bet tas atsi-

Tada visi keleiviai susto
jo ant bėgių, vienas iškėlė 
raudoną ženklo vėliavą ir 
mosikavo. Ekspresas susto
jo. Keleiviai įlipo ir nu
važiavo sau.

dai žvejai tylomis jau 
krapštėsi apie skenduolį ir 
išgavo iš jo tūkst a n č i u s 
svarų sterlingų. Po 50 me
tų anglų ir olandų vyriau
sybės sutarė iškelti laivą, 
bet ir vieniems ir kitiems 
teko nusivilti: iš laivo beli
ko supuvę rąstai, o auksas, 
matyti, vandens spaudžia
mas, nugrimzdo į smėlį jū
rų dugne ir žuvo... Išgel
bėta vos tiktai 41,000 sva
rų sterlingų. 1911 m. vėl 
buvo bandoma — iškelta j 
viršų milijonas tonų smė
lio ir rasta jame keletas 
trupinėlių aukso... Šian
dien Lloyds draudimo ben
drovės Londone yra paka
bintas varpas, išgelbėtas iš 
paskendusio laivo Lutine — 
tuo varpu skambina, kai .iš 
jūrų gaunama kokia nors 
svarbi žinia apie laivo ne
laimę. Varpas visada pri
mena draudėjams, kad jū
rų dugne guli jų pinigų

3 pusi.—Laisve (Liberty) Penkt., Lapkr. (Nov.) 12, 1954



LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
J. šapranauskienė, Philadelphia, Pa., prisiuntė at

naujinimų ir aukų. Philadelphiečiai jau antroj vietoj 
lentelėje.

K. čiurlis, Elizabeth, N. J., puikiai pasidarbavo — 
atsiuntė dideli pluošta atnaujinimų ir aukų, siekiasi 
aukščiau punktuose.

P. Šlekaitis, Scranton, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą, atnaujinimu ir rašo, kad neužilgo prisius dau
giau.

V. Ramanauskas. Minersville, Pa., nepaisant savo 
senatvės, gražiai darbuojasi vajuje. Jis prisiuntė at
naujinimų' ir aukų. Jis nenori pasilikti nuo jaunesnių 
vajinin kų.

Šie vajininkai nauiai Įstojo į vajų: V. Smalstienė, 
Detroit, Mich.; -I. Portikas, McKees Rocks, Pa.; Repeč- 
ka, Los Angeles, Gali f. 7 C’

Atnaujinimų ir aukų gavome nuo: L. Tilwick, East
on, Pa.; J. K. Navalinskienč (LLD Moterų Klubas), 
Binghamton, N. Y.: A. Apšeigienė, Auburn, Me.

ši Syki Aukų Gauta Sekamai:
K. Zambacevičius, Reading, Pa., $25.
Pc $10: Geras laisvietis, Elizabeth, N. J.; K. Ro- 

mikaitis, Reading, Pą.
D. Mankofsky, Grown Point, N. Y., $7.
Evutė, Nanticoke, Pa., $5.
St. Puodžiūnas, Schenevus, N. Y., $4.
Martha Pektinas, Great Neck, N. Y. $2.85.
Po $2/ Rėmėjas: V. Gaidis, Johnson City, N. Y.; 

Joe Snider, Eckman, W. Va.; J. Andrulionis, Phila., Pa.; 
Adelė Suvak, Miami, Fla.; P. Grinius, Johnson City, N. 
Y.; A. Rudzinskas, Medford, Mass.; H. Lyben, Detroit, 
Mich.: S. B., B’klvn. N. Y.; W. Shapren, Phila., Pa.; 
T. Portikas, McKees Rocks, Pa.; P. J. Martin, Wexford, 
Pa.; V. Guraitis, B’klvn, N. Y.; Ant. Shurkus, Nashua, 
N. H.; St. Rinkimas, Bethlehem, Pa.; Eastonietis; Ben 
Lukoševičius, Washington, Pa.; K. Senkus, Minersville, 
Pa.; T. Margin, Seltzer City, Pa.

Po $1: P. Dudavieius, Minersville, Pa.; S. Verbyla, 
Verdun, Canada; V. Žilinskas, Toronto, Canada; J. 
Grinka, Ocala, Fla..

Elizabeth. N. L: Z. Stasiulis, $7. Po $2: K. Pociū
nas, J. Wizbor. Ig. Bachis, M. Rudzionis, J. Juozapavi
čius, R. Kašėta, A. Lazauskas (Union), M. Grekaus- 
kas (Asbiirv). Iš Cranfordo— B. Makutėnienė, L. No
vak, ir P. Vaičionis. Iš Lindeno—L. Bartkus, J. Užkurė- 
nas, G. Karčiauskas. ir Anna Krusman.

Gavome daugiau laišku, prie progos bus pranešta.
Širdingai ačiū tiems rėmėjams kurie taip gražiai 

apdovanojo dienrašti finansiškai ir ačiū vajininkams už 
puikų pasidarbavimą.

Laisvės Administracija.

LAISVĖS SPAUSTUVĖ DARO 
BIZNIERIAM KALENDORIUS

BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriui

Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų kostumeriai, bet 
ir jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū
sų bizniu

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

Parašykite ai’ patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

•

Prašome be atidėliojimo kreiptis:
LAISVE

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

4 pusi. Laiavfc (Liberty)Penkt., Lapkr. (Ųov.) 12, 1954

Lawrence. Mass,
z

ŽINIOS
Maple Parko Bendrove buvo 

surengusi “Halloween” parę, 
kuri gerai pavyko. Svečių buvo 
pusėtinai daug. Visi buVb link
smus. Taipgi puikiai pasišoko 
prie geros orkestros. Prie pa
ruošimo valgių dirbo šios gas- 
padinės: S. Penkauskienė, F. 
Kodiene M. Milvidiene ir E. 
Kralikauskienė. Svečiai buvo 
užganėdinti.

Pranešimas Maple Parko 
Bendrovės šėrininkams: Kurie 
turite virš 2 Šerų, tai malonė
kite ant jų pasirašyti ir pri
siųsti. Bus apmokama. Kiek
vienas šėrininkas turės teisę 
turėti tiktai du Šerus. Bus su
lyginta šėrai.

Taipgi, kurie draugai yra 
mirę ir jų šėrai randasi šei
mynoje, praneškite, ar norite 
apmokėti ar perrašyti ant šei
mynos nario vardo. Šerus sių
skite šiuo adresu: A. Večkys, 
10 Albion St., Lawrence, Mass.

Maple Parkas rengiasi prie 
uždarymo sezono. Bus puikus 
bankietas, kuris įvyks lapkri
čio 27 d., šeštadienio 7 valan
dą. šios vakarienės nereikia 
nė garsinti, nes būna viena iš 
geriausių. Kurie nebūsite, tai 
gailėsitės. Pasipirkite tikietus 
iš anksto. Kaina maža. Taipgi 
bus puiki orkestrą, tad galėsite 
gerai pasilinksminti.

Eidamas gatve susitikau 
draugę M. Balavičienę, kuri 
sirginėjo ilgą laiką. Dabai’ jau 
pasveikus. Linksma naujiena, 
kad draugė pasveiko.

Taipgi sveiksta ir draugė A. 
Čulodienė. Tik nesmagu, kad 
d. B. Čulada buvo susirgęs. 
Dviem ligoniam būti, vienoje 
stubdje nelaikai gerai. Linkiu 
ibiems greitai pasveikti ir vėl 
dalyvauti kartu su mumis.

Kaip žinoma, dabar eina i 
dienraščio Laisvės vajus. Tad 
meldžiu atsinaujinti, prenume
ratas, ir raginu naujus Laisvę 
užsirašyti. Nelaukite švenčių, 
nes paskui bus ir taip daugiau 
išlaidų. Dabar geriausia atsi
naujinti. Pamatę mane, malo
nėkite pasimokėti be paragini
mo.

Zladiejai apvogė šventą Te
resę, iškraustydami skarbonką. 
Kasmet būna panaši nelaime. 
Policija tėmija, ar nesugaus.

Tapo palaidotas Mykolas 
šaukimas, žuvo nelaimėje nuo 
didelio troko užgavimo. žmo
gelis ėjo Cross St. ir pakliuvo 
po troku, nes nespėjo pabėgti. 
Mat, jis buvo nesveikas, turė
jo paralyžių. Paliko nuliūdi
me moterį ir du sūnus, vienas 
yra daktaras. Užuojauta šei
mynai.

Taipgi tapo palaidota Mrs. 
Thomas Rudis ir J. Walter 
Nubartas. Atrodo, kad lietu
viai pergreitai kraustosi į am
žinąjį pasaulį, palikdami dide
les .spragas.

Katrie norite užsirašyti T. 
Metelionio knygą, dabar puiki 
proga, nes tik vienas doleris. 
Jau pasiunčiau keletą užsaky
mų. Kurie dar neužsisakėte, 
malonėkite pranešti nebedels- 
dami, kol dar ne pervėlu. Bus 
svarbi knyga pasiskaityti.

S. Penkaffskas

ROMAINIŲ SANATORIJOJE
Netoli Kauno, Nemuno ir 

Nevėžio upių .santokoje, veikia 
Romainių sanatorija. šioje 
vienoje iš stambiausių respub
likos gydymo įstaigų kasmet 
gydosi dešimtys respublikos 
darbo žmonių. Sanatorija nuo
lat plečiama. Vasarą čia pasta
tytos erdvios verandos, arti
miausiu metu bus atiduotas 
eksploatacijai naujas gydoma
sis korpas.

Sanatorijoje ilgesnį laiką be
sigydantiems darbo žmonėms 
sudarytos sąlygos mokytis. Sa
natorijoje veikia vidurinė mo
kykla.

J. Vaišvila

35-rių Mėty Dienraščio Laisves Sukakties Atžymoj imui
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Frank 
koncerto

Suzana Kazokytė
Mezzo sopranas

Aido Choras 
vadovaujamas Mildred Stensler duos gražių liaudies 

dainų šiąja proga.

Leon Yonikas 
baritonas iš New Yorko

Aldona Wallen 
sopranas iš Brockton, Mass.

Įžanga $1.50, taksai įskaitytiPrasidės 3:30 vai. popiet

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI DALYVAUJA PROGRAMOJE:

H

Koncerto Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

George Kazakevičiaus Orkestrą ŠokiamsLIBERTY AUDITORIUMR

110-06 Atlantic Ave.., Richmond HilL N. Y
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Ona Dirvehenė
i Worcester, Mass.

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

U

Lietuvaites Nancy ir Tessie 
iš Philadelphia, Pa., šokis ir flute solos.

Shatusky dvinukai 
iš Tamaqua, Pa.

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas
Pasižymėjusi dainininkė-solistė taipgi dalyvaus 

šioje programoje.

3
3 
3

Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto por visą dieną ir vakarą. Čia gausite 
puikiausius pietus. Nevalgykite namie čia su svečiais bus maloniau pietauti

Aldona Wallen, Sopranas
Nauja lakštingala iš Brockton, Mass., teiks publikai 

malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu. •

Jonas Sabaliauskas, Tenoras 
iŠ Worcester, Mass., pasiryžęs dar kartą šauniai 

išstoti Laisvės koncerte.

Leonas Yonikas, Baritonas 
Puikiaus talento dainininkas-solistas, iš New Yorko 

dalyvauja programoje.
Shatusky Dvynukai

iš Tamaqua, Pa., duos akordio’1 ir smuiko duetų. 
Puikūs grojikai.

Kai matote, programa bus nepaprastai turininga. Kiekvienas kultūriškas žmogus turi rūpintis pama
tyti ir išgirsti šią gražią programą. Lauksime svečių ir iš tolimesnių kolonijų Atvykstant į koncertą.

Ona Dirvelienė, Sopranas 
iš Worcester, Mass. Vėl savo puikiu talentu 

teiks mums malonumo šiame koncerte.

Jonas Sabaliauska

iš Worcester, Mass.
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RENGIA LAISVES BENDROVES DIREKTORIATAS
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MONTREAL, CANADA
Protestuoja prieš pakėlimą 

trakinių tikieto kainos 
Varlėj an tieji traukiniais 

į darbą ir atgal, ant CNR 
linijos tarp Montrealo ir St. 
Eustache su r le La c ir ant 
CPR linijos tarp Lachine ii1 
Rigaud, organizuotai pla
nuoja protestą prieš pakė
limą kainu ant tikie.ų gelž- 
kelių linijomis. Gelžkelių 
kompanijos mojasi pakelti 
tikietų kainas 
tavai, ir tas paleistų apie 
17 kaimų ir miesčiukų ant 
Lachine - Rigaud linijos ir 
15 ant Montreal - St. Eus
tache su 
čiuejama, 
gelžkelio 
žmonėms 
$500,000 per metus daugiau 
Pavyzdžiui, Montreal - St

kurie guzais vi-
sur apipilate ir uzetege. ly- 
rimas eina, bet ar suras 
kaltininkus, tai tik ateitis 
parodys. Ši indijonų apy
linkė visada ir visais at
žvilgiais valdiškų ištaigu 
buvo prastai traktuojama.

:i

šių abiejų

k a i n u o t ų

apie 3,500.0(10

mentuojami

senu ošiu o

ižiuotojų.
bus argu-
s Board of 

Commissioners 
teismo rūmu.o-

Manoma, piktadariai 
sudegino indijonų nuizk

Netoli Montrealo, ’ 
pusėje Šv 
randasi

y 
itoje 

Laurvno upės 
len i'xliionu ap-

— Cmug'nna- i
waga. cm liuli ;t)imi l o i‘j’ i 
isitaise savo muziem ir va-; 
saros laiku tūkstančiui tu-! 
ristu prava/iuod'ivo tomus i 
apžiūrėdami in.dij' nu pa-; 
nročius ir ių tautiniai t ra- j 
dieinius gyvenimo že įklus i 
Šis jųjų brangenybių mu- l 
ziejus, ^eštadieum vakare ;

■a ve

LOWELL, MASS Hart, Mich.

Reikalauja įstatymų, kurie 
apsaugotų reporterius

Francūziškų laikraštinin
kų unija — Syndicate des 
To u m al is tęs de Langue

klausimų, kad būtų pataisy-

ris verčia laikraštininką - 
reporteri, kad jis išduotų 
įsmenį, kuris suteikia jam 
žinias.

M i k a la u > k a i t č Kali f o r n i - 
j c j paviešėti

Gavo keturioms savaitėms 
i Kaliforniją paviešėti ir ta 
pačia proga 
■aulūs spinduliais

ten karštos

'Giltu
MIRĖ. 1lapkričio 3 d. mi

rė Ona Bagdonienė (Paške
vičiūte), velionies Aleksan
dro Bagdono žmona, sulau
kusi 66 m. amžiaus. Velio-

ir Marijoną.

icru parapijų

Veroni

ir visiškai sudegė. Ji 
agnia eresių liomondūi 
rij Gi iš Lachine ii 
tėauglay ugniagesiai kcl at- Į 
vįgžiav^ tai viskas jau bu ve'

' Royal Canadian Policijos' 
p'areigūnai spėja, kad koks1 
pamišėlis bus padegęs, ta-; 
čiau indijonų kaiminystės; 
viršininkas sako, 
buvo

Pittsburgh, Pa.
Pittsbur;<ho apylinkės L.D.S. 

Apskritis rengia gražių vakar 
sekmadieni, lapkričio (Nov.) 2 
G:30 vai. vakare. Lietuvių sa 
1021 Beaver Ave., North Side. G 
gaspadinės pagamins puikiausius 
valgius, kurie dalyvausi!c, visi bū
site pasitenkinę.

Bilietas ?1.50. Apskritis kviečia 
visus atsilankyti.

Rengėjai 
(220-222)

Padėkite savo vajininkamt 
^auti Laisvei naujų skaitytojų 

sąmojingas piktada- 1 Laisvės kaina $8.00 metams.

-Rašo SUSNINKŲ JURGIS

su-

SU 
su

Jis labai krimtosi, jį vargino visokios 
negeros mintys, kaip ir kokiu būdu rei
kės susitvarkyti, sudoroti nevisai men
kas velionės paliktas turtelis ir viską, 
ką jie abudu per mielą ilgą metų eilę 
sitaupė.

Iki pat mirties jo miela draugutė 
juom visuomet sutiko, jie puikiausiai
gyveno, vienas kitam padėdavo, vienas 
kitą suprasdavo... O dabar?... Dabar 
pasilikęs vienas kaip berželis svyrūnėlis 
iškirstame miške, jis nežinojo, kaip iš- 
bris|ĮJ iš šitos beviltiškos padėties. Jis 
labai bijojo, kad jų santaupos nepatek
tų kokiems fanatikams, latrams, kurie 
nieko nesupranta, kaip reikia taupyti, 
kurie moka tik švaistyti be jokios nau
dos sau arba visuomenei.

Tokie nežino, nesupranta, kad yra la
bai naudingų visuomenei veikėjų, bran
gių darbuotojų, kurie, neatsižvelgiant 
ant savęs, visuomet darbuojasi visai 
žmonijai, darbininkų klasei. Jie dar
buojasi, kad suorganizuoti darbininkus 

' į unijas, pašaipi nes organizacijas....

Taip žiaurių gyvenimo bangų blaško
mas Jurgis išgyveno arti dviejų metų. 
Jis dar vis ieškojo sau kitos gyvenimui 
drauges, bet tinkamos negalėjo rasti. 
Nekartą jis sau tarė:

“Tokios draugutes, kokią turėjau, nė
ra visame pasaulyje, tą aš gerai žinau. 
Bet kad gaučiau nors pakenčiamą.

. Jį|s labai bijojo namuose barnių, keik
smai, nuolatinių nesutikimų, peštynių, 
diw’su, vėliau bylinėjimosi. To jis bai
siai bijojo....

Pagaliau jis pradėjo susirašinėti, .su 
pasilikusia Walterio našle. Iš karto dėl 
didelio tolio kalbėjosi su ja per laiškus,

susi- 
žmo- 

būda-

o Kvartetas lai gyvuoja!
Mes linkime

tatui S. Paurai, R. Niaurai, P. 
Švedui ir L? Zelsonui blaivai 
ir rimtai šį klausimą apsvars
tyti ir pasišventusiai pasisaky
ti, jog Kvartetas yra daug 
brangesnis, negu mes jį įver
tiname, tad verta viską dary
ti, kad tą dailės žiedą visoje 
puikybėje išlaikyti. Visi ketu
ri dainininkai dar ne susenę, 
puikiai atrodo. Tad jokios 
“svieto marnastys” neturėtų 
pastoti kelią dailės siekimams. 
Lai gyvuoja Broadway Kvar
tetas !

Grįžtant prie gražaus due
to: Niauro ir Pauro, kurie 
taip puikiai pasitarnavo spa
lio 17 d., Lowell, Mass., taria
me širdingiausią ačiū!

J. M. Karsonas

Kvarteto sas- Turtuolis skursta

Į Ignoruoja Jungtines Tautas
Nepaisant to, kad San 

Francisco mieste devyneri 
metai atgal susikūrė jung
tinių Tautų Organizacija, 
Kalifornijos republi k o n a s 
gubernatorius atsisakė pa
skelbti spalio 24 d. Jung
tinių Tautų diena.

juodi de- 
rytiniame 

nulėkė pas 
ūkinio ka.4. •

jam tai 
tą igno- 

kitų

eina, tad 
yramą n 
kuomet kas 
mruošt 
turėti

Mes lowellieciai, skiriame 
šias eilutes dainų mylėtojams 
Stasiui Paurai ir Robertui
N i aurai:

Išbudęs ryte 30 d. spalio 
pažvelgęs per langą matau 
pastatų stogai ir žemė ap
dengta balta paklode, reiškia, 
pirmas šių metų rudens snie
gas. Vakarykščiai apie porą 
sykių pabiro snieginės kruo
pos, kurias užnešė 
besys pasimaišę 
erdvės šone. Mintis 
Andrių L., senelį
pas kurį vakarykščiai buvau 
užkliuvęs.

Andrius 85 metų, turi dvi 
dukteris, du .sūnus, visi keturi 
gyvena kitur išsisklaidę, vedę, 
turi savo šeimas, savus gyveni
mo reikalus. Vaikų tėvas An
drius gyvena vienas, nes jo 
žmona jau apie du metai mi
rus. Pažinojai; 
mo būdo 
juokdavosi. 
\o: Mano 
iionierius.

Iš anksto buvo 
priminta, bet jis 
ravo, nors daugelis 
valstijų gubernatorių buvo 
paskelbę tą dieną Jungtinių 
Tautų diena.

Apgaudinėja publiką, 
sako Meany

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Meany pa
stebi, kad republikonai rin
kimų k a m p a n i j o s metu 
tiksliai apgaudinėjo publi
ką, kad pasigauti daugiau 
balsu.

Meany nurodo, kad repu- 
blikonų tvirtinimas, būk ne
darbas mažėja ir nesudaro 
jokios visuomeninės proble
mos, yra apgavingas, kuo
met bedarbių skaičius nuo
lat didėja.

PHILADELPHIA, PA

ją, buvo links- 
moteris, visuomet 
Tankiai karloda- 

vienas sūnus—mi- EB BALIUS
Rengia

MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIEČIŲ PAGELBA

Prisiminus Praeitį Lygi
nant su Dabarčia

Pasikeitė laikai, pasikeitė ir 
mūsų senosios išeivijos eilėse 
stovis ir būvis. Vienok nepasi
keitė mūsų troškimai pakilti 
aukščiau ir aukščiau apšvieto- 
ie, kultūroje ir dailėje. Neigi 
pasikeitė mūsų karštoji meilė 
linkui dailiųjų lietuviškų dai
nelių, taip švelniai širdį žavė- 
iančių !

Kuomet desėtkas metų ar 
;.iek daugiau atgal mūsų kul- 
t ū r i n i u ose p a re ngim u ose 
bu apie savo koloniją) 
rinkdavo po porą šimtų 
nių ar tam panašiai, tai
vo bepig duoti turiningas pro
gramas ir atatinkamai apmo
kėti. Gi šiandien pas mus su
krenka mažiau šimto žmonių, 
-> išlaidos susidaro didelės, 

; labai brangiai atsi- 
apie apmokamą pro- 

<a nei kalbėti, 
nors rengiamas; 

•;ioivĮ-t()kį poliui
o rga n i z a c i j a i. T a č i a u

norisi nors kartą i me
tus palinksminti sielos jaus
mus, kaip sakoma, dailės kū
riniais. O nesiranda tokių dai
lės mylėtojų, kurie skirtų po 
penkinę ar tam panašiai, tam 
tikslui, kad padengti lėšas tu
riningesnės programos. Kol 
kas pas mus tokių nėra.

Bot ve, mes turime be ga
in puikius —gana tolijuuv.-- 
iiaimynus. Jų dailės meilė ir 
pasiišventimas suteikia .jau ne 
mirtą mums auksinę progą 
masę paix’ngimuose pasiklau
pei jų labai malonaus daina- 
.•imo. Tai yra Stasys Paura.

Niau- 
J i ėdu

Draugužiai mieli, brangūs, jūs esat 
Didžią palaimą menui jūs nešat 
Be nuilsimo dailei tarnaujat 
Ir net atpildos' nepageidauja!!...

Jūsų troškimas didžiausias yra, 
Kad kelti meną, — jo dvasią tyrą...
Užtat jums tenka didi pagarba 
Už tą įdėtą vertingą darbą.

Jūs skleidžiat dailės gražų akordą. 
Giliai atminčiai dainų rekordą, 
Žmonių širdyse gaivinat jausmus 
Ir jų liūdesyje šalinai skausmus.

Savo dainelėm žavėjai sielą,
O jų klausytis kiekvienam miela, 
Tad “ilgų metų” mes jums linkėsim, 
Justi daineles ilgai minėsim!

J. Lowellietis
XI—4, 1954

taip sunkiai dirba?
—jis daug senesnis uz ma

ne. Dejuoja, kad kojos, ran
kos skauda, turi reumatizmą, 
bet jis nori dirbti. Nei aš, 
jis pats nežino kiek pinigų 
ii. “lie will go to die in 
own shoes,” sakydavo 
orione.

Andrius išrenduoja savo m- 
sodą, o pats dirba pas 

Keli metai
atgal jis būdavo keliaklups
čias vis nuo žemes obuolius

mažą 
savo rend notoją.

Dedham,

lf
ma-

.ominiu

y u. Ivid-hs, 
i m ė.

wcl liečiu parengimuose yra 
labai aukštai įvertinamas ! Bet 
taipgi yra mūsų didžiausias 
■rosk imas, kad Bostono Broad- 
way Kvartetas—luž ar plyš— 
išsilaikytų ir dainuotų, kol gy
vi esam.’ Jeigu kas nors tam 

reikia ryžtingai su- 
šalin visokias kl’ūtis,sukti:

vėliau susitiko ir asmeniškai. Kalbantis 
per laiškus abudu pajuto minčių vieno
dumą. Ir kai susitiko ir plačiau išsikal
bėjo, abudu įsitikino, kad turi tas pačias 
mintis ir planus. Jie nutarė apsivesti.

Jurgis dar ilgai galvojo:
“’Tiesa, ji už mane visu dešimčių me

tų jaunesnė, bet ji tiek metų taip gra
žiai išgyveno su Walteriu, tai ji turi bū
ti gera ir nėra ko jos bijotis. Jis, Wal
ter is, pats buvo čekoslovakas, nors kaž
kodėl save dažnai vadino rusu. Bet jo 
žmona buvo lietuvė. Jie puikiai sugyve
no, buvo išauginę du vaikučiu. Walte- 
ris nuolatos, kaip ir jo tėvas, dalyvavo 
darbininkų klasės veikloje.

Jurgis pats daug darbavosi su jo tė
veliu ir gerai žinojo iš Walterio, kiek 
senis darbavosi dar senoje tėvynėje. Jis 
dirbo revoliucinį darbą dar senoje tėvy
nėje, kuomet Čekija priklausė prie Aus
tro-Vengrijos imperijos, veikė prieš aus
trišką imperatorių. Jam tekdavo susi
tikti ir su revoliucionieriais iš Rusijos, 
kurie veikė prieš carą, taipgi iš Lietu
vos. Jis buvo sutikęs eilę anuometinių 
Europos revoliucionierių, tarp jų Leni
ną, Staliną, Kapsuką-Mickevičių.

Na, o jo sūnus Walteris nuolat 
unijiniame judėjime šioje šalyje, 
kartų buvo areštuotas, kalinamas, 
tas, kankintas* Suprantama, tas
Hepė ir ant jo sveikatos ir sutrumpino 
amžių.

Walterio našlė buvo simpatinga, do
ra, darbšti. Ji Jurgiui patiko ir jis gal
vojo: “Tegul mano turtais pasinaudoja 
šita darbšti šeima ir progresyvės orga
nizacijos.” Jie ilgai nelaukė, susitarė, 
apsivedė ir laimingai gyvena. Ar Jur
gis padarė klaidą? Tai tik ateitis paro-

dirbo

muš- 
atsi-

(Bus daugiau)

<u-

Įvyks šeštadienį

• RUBA HALL
411 Green Street Philadelphia, Pa.

Chicagos Žinios
is “Birute 
parčio

ir 
žiedą”

Ha

davo, o dabar jam ir tas < 
has persunkti, tai pašiū) 
kortuoja obuolius. Ir d, 
Andrium pasimačius, j 
dejavo, kad nebegalis 
su obuoliais kilnoti, es

(Iriau, nedirbk

ll’.'Sl-

ui : A i 
sunkia

K Ii m as iš 
rode viršminėtas 

filmas. Vakarėlį surengė LDS

Kas nors padarė klaidą, 
i kad tos filmos nebuvo rodo- 
i mos festivalyje,Qunes jos ge- 
! rai padarytos, spalvuotos ii’ 
1 kalbančios, daro gerą įspūdį 
ir žingeidžios. Operetė “Biru
tė” istorinis lietuvių veikalas 
ir rodos pirmas kompozito
riaus Miko Petrausko stam
besnis pasirodymas. Operetė 
“Paparčio žiedas” gražus ir 
pamokinantis veikalas. Prie 
to, dar iš Tarybų Lietuvos pa
rodė keletą gražių vaizdų, 
ypač jaunimo gimnastikas.

Apie 8 metai atgal Roselan- 
do Aido Choras statė operetę 
“Birutę” ir gal neblogiau, 
kaip newyorkieciai, bet mes 
turėjome pasitenkinti tik sce- 
nerijų prirengimu, o filnioje 
parodoma daug natų ralis kū
mų, tikros jūrų bangos, pušy
nai, Birutės kalnas, vokiečių 
kryžiuočių raiteliai, kurie jo
ja per miškus, Birutės pavog
ti. Taipgi Lietuvos kunigaikš
tis Keistutis jodinėja po miš
kus, ir tt. Lietuvių dievo per
kūno baladoj imąsis 
gražina veikalą.

Mano supratimu, 
turėtų G, Klimui 
maršrutą po visą
kui’ tik tikimasi, kad susirinks 
nors 50 ypatų, nes Klimas la
bai pigiai ima už savo darbą. 
Nei paprasčiausio pafengimč- 
lio nesurengsi už tiek pinigų. 
O čia net dvi operetes publi
ka gali matyti sir dainomis, 
šokiais, spalvuotais paveiks
lais. Ir nei jokių scenerijų, o- 
kio rūpesčio, bile svetainė, di
delė ar maža, ir publika bus 
iabai patenkinta.

me pridirbai: 
I —Mokslai nes 
i .. , ciar, visą savo 
gyvenimą vis s 
—sakė Andrius.

Andriaus stuba nemaža, 
kambariai dideli, geras dide- 

I lis anglimis kūrenamas šildy
tuvas, vienok įėjus į stuba ne
jaukiai jautiesi. Andrius ati
darė šildytuvo dureles, ugnis 
jau buvo priblčsus, įdėjo ne
mažą anglies gabalą; nežinia, 
ar įdėtoji anglis pajėgė Įsi
degti. Aš gi, nesulaukęs jo 
rendauninko- sodininko, a 
dau Andriaus stuba. 
gana smarkiai lijo.

Dabar gi išbudęs ir 
tęs pro langą sniegu 
tus trobesius, žemę, ; 
jau : Ar Andrius 
jis dar 
šiuose” g.yvas?!

Harlietif.

Kaip ir nem-i 
nuo vaikystei

Lauke

pama- 
ap klo- 

pamisii- 
nesušalo, ar 

vis tebėra “sax o šiū-

Montello, Mass
AUKSINĖS VESTUVES

labai pa-

d ra u gijos 
surengti 

Ameriką,

Spalio 30 dieną draugai ir 
giminės surengė auksines ves
tuves Antanui ir Onai Krence- 
vičiams. Svečių prisirinko gra
žus būrys į Lietuvių Tautiško 
Namo apatinę svetainę. Ten 
gaspadinės turėjo prigaminu
sios visokių skanių valgių ir 
pavaišino svečius. Jubiliejatai, 
taipgi ir visi svečiai buvo už
ganėdinti. Visi linksminosi ii' 
linkėjo Antanui ir Onai dar 
ilgai gyventi. Jie išaugino tris 
sūnus ir vieną dukterį.

VIEŠA PADĖKA

Pereitose dainų pamokose į 
Aido Chorą įstojo graži, jau
na mergaitė, Patsy Niekus. 
Laukiame ir daugiau.

Aido Choras sužinojo, kad 
mūsų poetas Edwardas Jo- 
kubka jau vienais metais se
nesnis ii- jam sudainavo Hap
py Birthday.

Antanas ir Ona Krencevičie- 
nė dėkavoja gaspadinėms Pau
line Sinkevičienei, Agotai Ku- 
kaitienei, Kazimierai Čereškie- 
nei, taipgi savo dukteriai Juli
jai už surengimą jiems tokio 
gražaus pokylio. *Ta proga jie 
aukoja Laisvei $15.

Ten Buvusi

So. Boston, Mass
Dan Yla

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

Svarbios Paskaitos .Sveikatos 
Klausimu

Sekmadienį, lapkričio 28 d., 6-tą 
vai. vakare, salėje 318 Broadway, 
gerbiama E. Repšienė duos paskai
tą sveikatos klausimais. Prašome 
visų įsitčmyti dieną ir laiką šių 
svarbių paskaitų ir kviečiame atsi
lankyti.

Kviečia Moterų Ratelis

Ona StelmokaitėJonas J. Grybas
tenoras

Jiedu dalyvaus kvartetuose ir duetuose

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaitė ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

>• TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 

gražų parengimą.
ĮŽANGA $1.00 • Visus kviečia Rengėjai

Antano Metelionio Knyga

“Apie Dievus ir Žmones
Jau renkama ir greit, hus spausdinama

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto 
spausdinti, 
ministracijai

užsisakysite, tų vardai bus knygoje 
Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės 
arba pačiam autoriui.

iš-
ad-

Worcesteryje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Mon teitoje pas Geo. Shimaitį.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kam! užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.

5 pusk—Laisvė (Liberty)-Penktad., Lapkr. (Nov.) 12, 1954
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Chicaęos Žinios
L DS

i Bus statoma nauja 
| aviacijos mokykla

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

renetja. Kaupės nelegalu pri
siuntė n“mažai, bet yra ir to
kių kuopų, kurios iš apsileidi
mo neatsiuntė delegatu.

Taikos krusijados 
telegrama senatoriams

■'Kur trauksime sekmadienį
Veiklioji American !’< 

Crusade pasiuntė visiems 
; t a tor i ams Wash i t igt o n a n

lapkričio 14 dieną?
Pirmu kartu opera 
televizijoje

pi adėta
i. via c i jos technikams ruošti

Taip nutarė Board

mo valandų Savaitė 
lai jsiroknoja 2 \ak.

Alga pagal sulai f j

so

dirba LDS labui. 'Lačiaus nau
jų narių Įrašymo šakoje dar
bas biski šlebiteja. Konferen
cija prienie ne.tt ja metodą pra- 
vedimui naują narių 
darbo. 'I’iktnė". ka

t rašėme 
kuopos

“Mes raginame Senato Už
sienio Santykių Komitetą pra
vesti viešą apklausinėjimą dėl 
siūlomų Europos Saugumo ir 
Azijos Apgynimo sutarčių.

! :• eklmadienį rūpi kur nors 
I l iti pasilinksminti. Fili i

’imas), be kurio niekas nega
li esąs savo gyvenimu 
patenkintas.

Praėjusi pirmadieni New 
Yorke oficiališkai atsidarė 
Metropolitan Opera House

da u g žmonių—oras

metų laiku po

iieliii-
ši r.o

s me-

bandys 
planą, i narių Įrašymui.

ja raportavo, kad parengimai 
buvo sėkmingi ir gryno uždar
bio davė virš $900. Iš jų pa
skirta ir LDS Centrui 
Taipgi Įstota Į Lietuvių
ir Kultūros Klubą Mildą pasi
mokant

sigynimo sutartis atgaivintų 
vokiečiu armiją. Tiktai dešimt 
.netų tam atgal vokiečiu armi
ja buvo atsakinga už baisų su
naikinimą ir mirties sėjimą. 
Jos atgaivinimas pastatytų

dieną namie nuobodu, 
rūkytame klube pri<

pri-

$200.
Meno

Abi minėtosios sutartys paaš
trintų pasidalinimą Europoje

Paremtas ir menininkų dar
bas finansiniai ir pasiųsta de
legatai. Tikimės, kad sekan
čiais metais, turint kitų darbų 
mažiau, tai yra. atsipalaidojus 
nuo šeiminių iškilmių, bus ga
lima daugiau pasidarbuoti nau
jų narių Įrašymo eigoje. Y pa

tinį įtempimą ir sukaneveik 
tų Jungtinių Tautų Nusigink 
lavimo Komisijos pastangas.”

Liberty Auditorijoje

pa- 
jiestovius organizatorius ir 

bendrai veiks su apskrities or
ganizatoriais, tai Chicagos kuo
pos tikrai gaus nemažai 
narių.

I > c j e, k on f e re n c i jo j c 
nutarta, kad kiekvienam 
2-ros Apskrities kuopos 
ninkui už gavimą naujo 
bus atmokėta po $2. Ri

naujų

likosi
LDS 

vaji- 
nario

centro 
iš ap-mokesties gaus priedo 

skrities. Be to, daugelis iš 
kuopų yra nusitarusios pamo
kėti tam tikrą sumą vajinin- 
kui. Tad nedirbančiam žmo
gui dar yra proga šiek tiek už
sidirbti ir LDS patarnauti.

kuopos puikiai pasirodys se
kančiais metais savo darbštu
mu, kaip konferencijoje dele-

• gatai sudėjo pažadus.
Delyre

REZOLIUCIJA

Antros Apskrities kuopų de
legatai, susirinkę i metinę kon
ferenciją, šių metų spalio 2! 
d., Mildos patalpoje, apsvarstę 
priemones LDS veiklai kuopo
se pagyvinti ir naujų narių ga
vimo klausimą, vienbalsiai nu
tarė :

S. narį-rę gaivinti organizaci
jos veiklą ir stengtis naujų na
rių surasti.

2. Kuopų delegatai, grįžę iš 
konferencijos,
kuopose pravesti nutarimus ir 
išrinkti po, vieną pastovų kuo
pos organizatorių, kuris rūpin
tųsi naujų narių gavimu.

Įpareigojami

laiko glaudžius ryšius su ap
skrities organizatoriumi ir lai
kas nuo laiko kviečia organiza
torių bendras konferencijas. 
Toks pastovus bendradarbiavi
mas naujų narių Įrašymo rei
kalu ir LDS veiklai pagyvinti 
galėtų turėti didelės reikšmės.

L.D.S. 2-ros Apskrities kon- 
' ferencija, priimdama šią rezo

liuciją, turi mintyje 11 LDS 
Seimo, .įvykusio š. m. liepos 
mėn., Chicago.) e, diskusijas

* naujų narių gavimo reikalu, 
krtr paaiškėjo, kad dėl koloni
jų veikėjų stokos arba jų ne
veikios naujų narių prirašymo 
reikalas neina taip, kaip turėtų 
eiti.

Tad į darbą visi LDS veik
lai sustiprinti!

Rezoliucija Komisi ja

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausia* žinias iš viso pa-

Tikimės šimtų svečių atva
žiuojant Į Laisvės koncertą šį 
sekmadienį, lapkričio 11 d. 
Daug svečių laukiant, Audito
rijos restauranas bus gerai 
pasiruošęs visus, gražiai priim
ti ir patenkinti skaniu lietu
višku maistu, kaip tai :ko-
pūstais, ’ kugeliu su rūkščia 
smetona, keptomis vištomis, 
kepta kiauliena ir kitokiu.

susitikti daug savo pažįstamų 
ir draugų ir ramiai papietauti 
laukdami koncerto. O pasibai
gus koncertui, ir vėl čia vi
siems bus patogu1 užeiti Į ros-

savo artimą pamylėti skaniu 
lietuvišku maistu. 'Tai visuo- 

geras pasižymėjimas.
Tad iki pasimatymo,

mot

Walterys Brazauskas

Masines laidotuvės
Įvyks šiandien

šiandien, lapkričio 12 dieną

lika žmonių, kurie prieš ke
lias dienas žuvo gazinio ap
šildymo nelaimėje. Visi jie 
bus palaidoti su bažnytinėmis

įkinti puertorikiočiai. Laidotu- 
tūkslan-Aėse, aišku, dalyvaus 

čia i žmonių.

panašios nelaimės antradienį 
žuvo dar trys žmonės. Tai 
reiškia, kad bėgiu vienos sa
vaitės žuvo net penkiolika
žmonių.

Valdžios
platų tyrinėjimą, bet padėtis 
pasilieka tą pati ir pavojus 

pasituo gazinio apsišildymo 
lieka su mumis.

Ar Tamsta jau gavai

tai pasirūpink gauti

Lais

■ėringa. Geriausia patrauki: 
pas liaudies, meną mylinčius 
laisviečius. Kiek man žinoma, 
jie’rengia gražų koncertą, sa
ko, bus labai puiki programa. 
Ten erdvioje svetainėje, si, 
progresyviais lietuviais mū..ų 
tautiečiais praleisime .sekma
dienio popieti iki vakaro v 
mos, ik.'s po koncerto bus 
ė.iai.

Pasilinksminimas yi 
iingas kiekvienam, 
žmogus d alyva u j'a
rnuose, ypač tokiuose,
sielą gaivinanti program:;, jis 
jaučiasi kad jis gyvena.

Pilnam normaliam gyveni
mui yra reikalingi keturi da
lykai : maistas, aprėdalas ir 
pastogė. Tai trys, o tuo ketvir-

pilnai
Kaip

•‘Ulėje į
! >iamą koncertą Įgausime ūpą 
1 veliančios energijos ir sykiu 
■ pi'isidčsime prie tų jėgų, ku- 
I .'ios stengiasi iškovoti tą, kad 
I visi turėtų aukščiau minėtas 
i keturias normaliam žmogaus 
į gyvenimui reikmenis.

1'risimen u, praeityje tirrė-

operų pastatymo sezonas. Vi
sas teatras buvo sausakimšai 
užpildytas šio didmiesčiu 
“rinktinosios’’ publikos. Tai 
daugiausia buvo ponios ir po
nai iš piniguočių klasės, 
nios parodavo savo mink 
linius ir deimantus.

tymas ir Įrengimas kaštuosiąs 
$8,465,000. Ją galės dienom's 
lankyti 2,500 mokinių. -Joje 
bus Įvesti vakariniai kursai, 
kuriuos galėsią lankyti nuo 
4,000 iki 5,000 mokinių.

as Brook lyne.
r A. 7-231 i

(220-222)

Mire Ksaveras
Strumskis

k a i-

to ketvirto reikmens man te
trūko. Nebuvau patenkintas 
savo likimu... Daug laiko tarp 
-votimiančių gyvenau, kur ne
buvo lietuvišk6 meno, čia mes 
i; turime, bet kad pakelti mc- 

ūpą, reikia jų paren- 
dalyvauti.

Naujas dalykas buvo tas, 
kad šita visa programa pirmu 
sykiu buvo televizuojama. Ją 

ir išgirsti žmo- 
Amerikos kam- 
tirri televizijos 
myli operinę

nūs visuose 
puošė, kurie 
priimtuvus ir

$500,000 tyrinėjimui 
piktosios akiu ligos

Arabian American Oil Co. 
duoda Harvard School of Pub
lic Health $500,000, kad mo
kykla patyrinėtų priežastis 
akių ligos, vadinamos “tra
choma.” Trachomos aukų ran
dasi milijonai visame pašaly
je. Daugelis serga ir amerikie- 
č i u.

Dar netekome vieno lakai 
plačiai žinomo lietuvio. Praė
jusį antradieni pasimirė Ksa
veras Strumskis. Mirė po 1&-

šo- 1 nininkų
. /imuose

Kuomet 
parengi-

į jauni ir.seni, iŠ toli ir arti, šį 
i sekmadieni i Laisvės koncer- 
į tą 1 Nepamirškite atsivesti 
i partnerius, kad turėtumėte su 
Ikuom šokti, nes muzika, sako,

Kitas dalykas, šiame atida
ryme nebuvo, kaip paprastai, 
suvaidinta . viena kuri garsioji 
opera, bot ištraukos net iš ke
turių operų. Buvo pastatyta 
operos “Pagliacci” prologas, 
“La Boheme” pirmas aktas, 

f Seville” an- 
Aida” pirmojo

pirmoji scena.

Naujas sveikatos 
centras

tras aktas ir 
akto

rai išvaškuota, neiškęsite ne
nutrepsėję lietuviškos polkos.

Rengiuos dalyvauti

Aido Choras

tas statyti naujas sveikatos 
centras. Centras bus pastaty
tas ant 49th St. Į rytus nuo 
Fifth Avė., Brooklyne. Staty
ba kaštuos $880,24 0. Statyba 
ii’ Įrengimas bus užbaigti 
1956 metais.

metus amžiaus. Jo lavonas pa
šarvotas Garšvos koplyčoje, 
Bedford Ave., Brooklyne. Bus 
palaidotas šeštadienį, lapkri
čio 13 d., rytą. Aštuntą va
landą lavonas jau bus baž
nyčioje ant North 5th St., o 
iš ten bus išlydėtas i St. Char
les Pinelawn kapines. Tikima- . 
si skaitlingu laidotuvių.

L
Velionis Strumskis' buvo 

tautinių pažiūru žmogus, bot 
draugiškas ir sukalbamas 
žmogus. Jis turėjo daug 
draugų ig prietelių-visokių pa
žiūrų žmonėse. Skaitė save li
beralu.

lik

Kadaise velionis buvo Ope- 
j retės Choro vedėju* ir moky- 
itoju. Buvo giliai Įsitraukęs į 
meninę veiklą ir jam joje ge-
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LINKeJIMAI

GIMTADIENIO PROGA
Sveikinti grand dukrelę-anūkę GLORIA 

' KRAUJALIS, gyvenančią po 125-12 Liberty 
Ave., Richmond Hill, N. Y., jos gimtadienio 
sukakties proga—November 11 d. Vėlinu 
geriausio pasisekimo jaunose gyvenimo die
nose.

—M ar gar et Yurgelie'n ė,
So. Windsor, Conn.
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Roche turės numirti 
elektros kedeje

Džiūre išnešė savo nuos-

žinęs žmogžudys rastas kaltu 
pirmojo laipsnio žmogžudys
tėje. Jam bausme: mirtis

mą Roche užsilaikė šaltai, ir 
nesijaudino nei tada, kada iš
girdo džiūrės nuosprendi.

num. I ll West End 
New Yorke Į Lichtens- 
nami.is Įsiveržė plėšikaiiein 

ir paspruko su Mrs. Lichtens
tein $25,000 vertės žiedais.

John Francis Roche byla bai
giasi. Valdžios pro kuras pa
baigė savo parodymus. Apsi
gynimas busiąs trumpas. Ro
che prisipažino papildęs pen-

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 4-8174

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

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

Valdyba

Teismas atmetė N. Y. Post 
reikalavimą, kad jis išmestų 
Victor Lasky- bylą prieš lai
kraštį. Lasky reikalauja $500,-
000 
mą

atlyginimo už jo 
ir pažeminimą.

John Wanamaker krautu
vės darbininkai tebelaukia 
nuo kompanijos formalaus at
sakymo. Jie yra pasiūlę jves-

vo savaitinės algos. Tikslas: 
išgelbėti krautuvę nuo užsida
rymo su pradžia ateinančių 
metų.

AR ŽINOTE

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Šio Sekmadienio Popietį

14-ta upkrriNovember

Kurie turite draugų ir giminių, toliau gy
venančių, pasikvieskite į svečius ant lapkričio 
14-tos ir atsiveskite juos j Laisves koncertą. Jie 
bus jums dėkingi už tai, nes koncertas bus labai 
įspūdingas. '

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Avenue, Richmond HUI, N. Y.

Prasidės 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

Našlaičių priežiūra 
ir auklėjimas
Child Welfare direktorius Oli
phant sako, kad šiandien toji
agentūra savo priežiūroje turi 
41,000 našlaičių. Pusė jų 
išduoti Į įvairias labdaringas

esą

19 mėnesių amžiaus berniu
kas, Frank G. Reicker, per 
klaidą išgėrė nuodų. Laimė,

i/uskubintas i ligoninę, Ber-

Laiminga nelaimė
Praėjusį antradieni Green

point sekcijoje, virš požeminio 
traukinio stoties ant. kampo 
Bedford ir Manhattan Avės, 
gana giliai žemėje sutrineįe 
paipoje Įvyko baisus sprogi
mas. Net trijų krautuvių lan
gai tapo ištaškyti. Bet nelai
mė buvo laiminga, nes niekas 
nebuvo užmušta bei sužeista. 
Nuo eksplozijos visa apylinkė 
sudrebėję.

Praėjusį pirmadienį Raudo
nasis Kryžius gavo 663 pus- 
kvorčių kraujo. Tai buvo vie
na iš geriausių dienų.

Praėjusį antradienį 
Yorke po num. 216 W. 
St. kilo gaisras. Jame 
vienas žmogus, o keturi
smarkiai apdegę. Gaisras bu
vo nugalėtas tiktai po pusan
tros valandos pastangų.

New
78th

tapo

PLUMBING
HEATING
Pataisymai ,

ir t.t. b
Aprokavimai Nemokamai
BROOKLYN-QUEENS

PLUMBING
484 Logan Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Midway 7-4525

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080/

Choras buvo gana žymus
Brook lyno lietuvių meninis

j lynan Strumskis tūlą laiką 
j vargoninkavo,/ paskui gav6 
(valdišką darbą Marriage biu
re, o 
laikė 
Union

paskutiniais laikais už- 
“likerių” krautuvę ant 
Avė. prie Grand St.

Rep.

3,906 namų savininkai iš-

kymus ir patiekė depjffjfmen- 
tui planus dėl namu pataisy
mo. Tuo tarpu 6,526 landlor-

PARDAVIMAI
Middle Village, L. I. Parduodamo 

mūrinį, atskirą su shingles namą. 
6 kambariai, garadžius, aliejum šil
doma. Finished basement, 
dai. Labai gerame stovyje, 
prieinama, puiki kaimynystė.
ma pamatyti šeštadieniais ir sekma
dieniais. 71-28 66th Dr., Middle

veran-
Kaina
Gali

(221-222)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

► 
» MATTHEW A. j

BUYUS :
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette S&-
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

6 pusl.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Lapkr. (Nov.) 12, 1954




