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KRISLAI
Ar republikonai suskils?
Anų laikų prezidentas. 4 
Kas bus nauju popiežium? 
Mūsų kandidatas. 
Apsoliutiška diktatūra.
CIO konvencija.

Rašo A. Bimba> ___
Dvidešimt republikonų bal

savo už McCarthy pasmerki
mą. Dvidešimt du balsavo 
prieš. Prieš balsavo dešinysis 
sparnas su sen. Knowlandu 
pryšakyje.

Kalbama apie republikonų 
partijos skilimą. Dešinieji ne
nusileis. McCarthy nenurims, 
kol neužgrobs visos partijos 
vadovybės.

Demokratai to tikisi ir lau
kia. Jie tada lengvai laimėtu 
prezidentinius rinkimus 1956 
metais. v

Labai panaši padėtis toje 
partijoje buvo 1910-1912 me
tais. Prieš republikonų prezi
dentą Taftą sukilo eksprezi- 
dentas Theodore Rooseveltas 
ir išstatė savo kandidatūrą.

Tik taip demokratai galėjo 
laimėti. Prezidentu tapo iš
rinktas Woodrow Wilson

Ar istorija pasikartos?
Tik gyvenimas parodys

_ ’Mštas plačiai visam pasau
lyje diskusuojamas klausymas 
yra popiežiaus sostas. Pijus 
XII smarkiai serga, žmogus 
jis senas. Mirti jis turės. Jo
kios maldos neišgelbės. Nie
kas, kas gyvas, amžinai negy
vena. Visiems tai aišku.

Popiežių išrenka taip vadi
nama Kardinolų Kolegija. Du 
trečdaliai kardinolų yra italai 
iš Italijos. Kitų kraštų kardi
nolai yra tik pridėčkas prte 
italų.

Dabartinis popiežius paeina 
iš labai aukštos kunigaikštiš
kos italų šeimos. Naujasis po
piežius taip pat turės būti, 
jeigu jau ne iš aukštos, tai 
bent iš turtingos šeimos. Irgi, 
be abejonės, bus italas

Man tas nepatinka. Kodėl 
tik italas visuomet turėtų sė
dėti popiežiaus soste ir dik
tuoti viso pasaulio katalikams, 
kurių yra apie keturis šimtus 
milijonų ?
^Vaikas pakeisti. Kandidatų 

gi tai vietai atsirastų.
Aš nominuoju amerikietį 

kardinolą Spel Įmaną, mūsų 
kaimyną iš New Yorko. Jo 
kvalifikacijos neginčijamos.

Viena, jis labai turtingas. 
Antra, jis moka lotiniškai. 
Trečia, jis iki kaulo smegenų 
yra makartistas. Eidamas gul
ti jis niekuomet nepamiršta 
paieškoti po lova raudonojo 
velnio. Ketvirta, Amerikos ka
talikai daugiausia sudeda Va
tikanui aukų.

Gal dar kai kam nežinia, 
kad popiežius yra ne tik pa
saulio katalikų bažnyčios gal
va. Jis taip pat yra galva ir 
absoliutiškas diktatorius Vati
kano valstybės. Ne didelė yra 
ta valstybė, bet vistiek valsty
bė. Turi savo armiją, kalėji
mą, diplomatus, leidžia savo 
pinigus, suėsta grafto ir ke
mpei jos

Praėjusį sekmadienį skai
čiau tais reikalais įdomų 
straipsnį. Man irgi kai kas dar

(Tųsa 3-čiam pusi.)

Jungtines Tautos svarstys 
suimtų amerikiečių reikalą

McCarthy’o alkūne ‘skauda’, 
bet jo komitetas darbuojasi

Jungtines Tautos.—Ame
rikos reikalavimu Jungti
nių Tautų generalines 
asamblėjos dienotvarkės 
komisija nutarė svarstyti 
Kinijoje sulaikytų ameri
kiečių klausimą. Kaip yra 
žinoma, kinai nuteisė 13 
amerikiečių kaip šnipus. 11 
jų buvo karinėse uniformo
se, du civiliai.

Kinai teigia, kad visi su
imtieji skrido virš Kinijos 
ir nusileido kaip šnipai, ne
žiūrint to, kad 11 jų dėvėjo 
uniformas. Amerika teigia, 
kad jie turi būti traktuoja
mi kaip karo belaisviai ir 
grąžinti namo.

Generalinės asamblėjos 
diskusijose apie ši reikalą

Jošida buvo priverstas trauktis; 
Japonijoje nebus naujų rinkimų

Tokyo. — Premjeras Jo- 
šida pasielgė priešingai tam, 
kaip iš jo buvo laukta. Bu
vo manyta, kad jis lauks, 
iki parlamentas jam išreikš 
nepasitikėjimą ir jis tada 
parlamentą paleis, paskelb
damas naujus rinkimus.

Bet paskutinėje minutėje 
Jošida pakeitė savo nuomo
nę ir atsistatydino, gerai 
nujausdamas, kad nepasiti
kėjimas jam bus išreikštas. 
Prieš jį būtų balsavę abi so
cialistinės partijos (deši
niųjų ir kairiųjų), kelios li
beralinės grupės ir net jo 
paties partijos (kuri save

Bolivija patieks planą dėl 
suvienytos Korėjos steigimo

Jungtinės Tautos. — Bo
livijos delegatas Jungtinėse 
Tautose Dr. G. Quiroga- 
Galdo yra išdirbęs planą 
dėl Korėjos suvienijimo. Į 
jo planą įeina bendras 
Šiaurės ir Pietų Korėjos 
Dietas (parlamentas), ku
ris tvarkys šalį federali- 
niais pagrindais, nors laiki
nai abi dali vidujiniai tvar
kysis savanoriškai.

Generalinės Asamblėjos 
politinė komisija tuo tarpu 
nubalsavo kviesti į pasita
rimus Pietinę Korėją, bet 
ne Kiniją arba Šiaurinę 
Korėją. Prieš tai protesta
vo Sirijos atstovas Šukari, 
kuris sakė, kad Šiaurės Ko
rėja būtinai turi būti pa
kviesta.

Suirutė tęsiasi Pietiniame 
Vietname; pakaitos kabinete

Saigonas.—Naujasis Pie
tinio Vietnamo kariuome
nės vadas generolas Ngu
yen Van Vy atsikreipė į ka
rius . su raginimu laikytis 
disciplinos. Naują armijos 
vadą paskyrė amerikiečių 
palaikomas premjeras Ngo 
Dinh Diem, kuris su “im
peratoriaus” Bao Dai pri
tarimu atstatydino franciu 

tarp kitų kalbėjo tarybinis 
delegatas Malikas. Jis sa
kė, kad Kinija nebuvo Ko
rėjos karo dalyvė, kad Ame
rikos orlaiviai neturėjo tei
sės skristi virš Kinijos ir 
tie amerikiečiai buvo šni
pai.

Kartu su Tarybų Sąjunga 
prieš šio klausimo svarsty
mą balsavo Čekoslovakija, 
Burma, Sirija.

Tuo tarpu Lenkijos at
stovas Jungtinėse Tautose 
Skrzeszewskis kaltino Ame
riką, kad ji siunčia daug 
ginklų ir amunicijos į Pie
tinę Korėją, tokiu būdu 
laužydama paliaubų sutar
ti, c 

vadina “Liberalų Partija”) 
deputatų dalis.

Manoma, kad naujuoju 
premjeru tapsiąs Tako ja
ma. Kaip Jošida, taip Ta
ko jama skaitomas Wash- 
ingtono politikos sekėju. 
Bet jis taipgi laikosi nuo
monės, kad Japonija turėtų 
sudaryti diplomatinius ir 
platesnius prekybinius san
tykius su Tarybų Sąjunga 
ir Liaudies Kinija.

Jošidos nelauktas pasi
traukimas palankiai sutik
tas visoje Japonijos spaudo
je. Spauda beveik vienbal
siai reikalavo jo pasitrau
kimo.

Dr. Sheppardo 
gynėjai kalba

Clevelandas. — Jau ke
lios dienos, kai prokuroro 
pašaukti liudininkai baigė 
savo liudijimą. Dabar eilė 
gynybai. Pirmieji kalbėjo 
Dr. Sheppardo brolis Dr. 
Stephen Sheppard ir jo 
žmona Betty. Abu teigė, 
kad Dr. Šamo Sheppardo 
sugyvenimas su užmuštąja 
žmona Marilyn buvo pavyz
dingas, kad jie buvo links
ma, pasitenkinusi pora ir 
apie įtarimą, kad Samas už
mušė savo žmoną, negali 
būti nei kalbos.

Dar vienas Šamo brolis, 
lygiai kaip jų tėvas, yra 
daktaras. Tėvas ir trys sū
nūs daktarai bendrai valdo 
mažą turtingą Būy View 
ligoninę.

NEW YORKO ORAS 
Ne taip šalta.

zų palaikomą karo jėgų va
dą Hinh.

Kariuomenė buvo taip ne
pasitenkinusi, kad įvyko 
susirėmimų su policija. Sai- 
gone dar neramu. Be to, 
pranešta, kad premjeras 
atstatydino tremtinių rei
kalų ministrą Ngo Nnoc 
Doi.

C. I. 0. suvažiavimas
}

Makartizmas laiko 
mūsų šalį baimeįeF 
tvirtino Reutheris

Los Angelės. — CIO pre
zidentas Walteris Reuthe
ris savo įžanginėje kalboje 
sakė, kad makartizmas su
kūrė mūsų šalvje tokią sle
giančią atmosferą, kad mi
lijonai žmonių bijo laisva' 
išreikšti savo nuomones, bi
jo stoti į organizacijas ir 
pasisakyti svarbiais klausi
mais, nes galvoja, kad tos 
organizacijos kada nors ga
li būti įtrauktos į “subver- 
syvių sąrašą.”

Reutheris pabrėžė, kad 
kiek dėl to nebūtu kaltas 
pats senatorius McCarthy, 
pamiršti nereikia, kad jis 
ne vienas, kad makartizmas 
yra daug platesnis, negu 
asmuo, nuo kurio tas var
das gautas.

Makartistai nugalėti
Bet žmonės pradeda at

sipeikėti, kovoti prieš ma- 
kartizmą, sakė Reutheris, 
Jis nurodė, kad praeituose 
rinkimuose kiekvienas “ma
žiukas McCarthy” buvo nu-

Paskutiniai Pranešimai
Chicago. — čia turėda-* 

mas 49 metus amžiaus po 
ilgos ligos mirė komunistas 
ir angliakasių vadas Frank 
Mucci. Jis buvo ilgametis 
Pietinio Illinois angliakasių 
organizatorius ir komunis
tas per paskutinius 20 me
tu, v

New Yorkas. — Apeliaci
jos teismas atsisakė išleisti 
po kaucija Civilių Teisių 
Kongreso vadą Williama 
Pattersona. Jis dabar an
tru kartu nuteistas 90 die
nų kalėjimo. Pattersonas 
atsisakė išduoti teismui sa
vo organizacijos aukotojų 
sąrašus.

Vatikanas. — Popiežius 
dar bent kiek pagerėjo. Jis 
taipgi paskelbė šventuoju 
popiežių Pijų Devintąjį.

Saigonas. — Vėl įvyko su
sirėmimų tarp įvairių kari
nių dalinių bei policijos. 
Mieste viešpatauja suirutė. 
Gyventojai kalba, kad Pie
tinio Vietnamo režimas il
gai nesilaikys ir visas Viet
namas pereis liaudiečių ži
nion.

Rio de Janeiro. — Val
džios samdomi daktarai at
šaukė streiką, kuris tęsėsi 
keturias dienas.

. Pekinas.— Burmos prem
jeras U Nu apleido sostinę 
ir keliauja po Šiaurinę Ki
niją. Jis Kinijoje viešės ke
lias savaites. U Nu yra so
cialistas.

Washington^. — Prezi
dentas Eisenhoweris priė
mė Ceylono premjerą Ko- 
telawalą.

Franklin, Mass. — Penki 
vaikai sudegė gaisre, o pa- 

( galėtas. Reutheris turėjo 
i omenyje Kersteną, Busbey 
ir kitus makar t i s t i n i u s 
Kongreso narius, kuriuos 
balsuotojai iššlavė. Jų visų 
vietosią žmones išrinko 
naujadalybininkus.

Dalyvauja 471 ai stovas
Suvažiavime dalyvauja 

471 atstovas. Reutherio kal
ba buvo sutikta su šiltais 
□lojimais. Tik plieno dar
bininkų unijos delegatai lai
kėsi rezervuotai. Kaip yra 
žinoma, tarp Reutherio ir 
plienininku vado McDonal- 
do egzistuoja senas ginčas.

Reutheris žadėjo suvažia
vimui, kad CIO vadovybe 
darbuosis kiek galima dėl 
vienybės su AFL dėl pilno 
susiliejimo.

Kalbėdamas apie ekono
mines kovas Reutheris sa
kė, kad darosi vis sunkiau 
išgauti ką nors iš bosų ir 
pasėkoje streikai darosi vis 
ilgesni ir aštresni.

Suvažiavime dalyvauja ke- 
I ii AFL stebėtojai.

Paliečiai turėjo jėga sulai
kyti tėvą Reginald de Bag- 
gis ir motiną, kad jie nesi- 
mestų į liepsnas gelbėti vai
kus. Vaikai buvo ^uo 7 iki 
2 metų. Jie miegojo viršu
tiniame aukšte, kurį lieps
nos apgaubė pirmiausiai.

Paryžius.— Garvežiu ma
šinistai planuoja išeiti į 
streiką. Mašinistai reika
lauja aukštesnių algų. Jie 
priklauso prie atskiros 
kitų geležinkelininkų uni
jos.

Los Angeles. — Reutheris 
pareiškė CIO suvažiavime, 
kad būtų daug lengviau su
silieti su Amerikos Darbo 
Federacija, jeigu ta apsiva
lytų nuo raketierių.

Šeši nacionalistai pakarti 
Egipte kaip suokalbininkai

/
Kairas. — šeši nacionalis

tai, taip vadinamos “Mu
sulmonų Brolijos” veikėjai, 
buvo pakarti. Juos mirtim 
nuteisė karinis teismas, su
sidedantis iš trijų valdžios 
karines juntos narių. Pa
kartieji buvo kaltinti kaip 
suokalbininkai prieš prem
jerą Nasserį. Jie apkaltinti 
kaip rengėjai nepasisekusio 
pasikėsinimo prieš premje
rą keletas savaičių atgal.

Buvęs premjeras ir prezi
dentas Naguibas tuo tarpu 
randasi po namų areštu. 
Nasseriui palanki spauda 
vis pabrėžia, kad Naguibas 
buvo prisidėjęs pre suokal
bininkų. Bet kol kas val
džia nedrįso jo suimti ir 
teisti.

Washingtonas. — McCar
thy’© senatims komitetas 
atnaujino savo posėdžius, 
t y r i n ė d a m as “su b ve r šy
vius” industrijoje. Pirmu | 
liudininku buvo Herman E. 
Thomas, FBI informato
rius, kuris kaltino kelius 
kovingus darbininkus Beth
lehem, Pa., plieno fabrike.

Nors McCarthy’© komite
tas atnaujino veiklą, pats 
McCarthy posėdyje pirma
dienį nedalyvavo ir buvo 
abejonių, ar jis dalyvaus 
antradienio posėdyje. Jo 
raštinė pranešė, kad alkūnė 
jam “tebeskauda” ir jis tu
ri ilsėtis. Tad, komiteto

Republikonai pripažįsta, kad jie 
dar negali subalansuoti biudžetoC’ '

Washingtonas.— Iždo se-1 
kretorius George M. Hum
phrey p r i p a ž i n o , kad ir . 
1956-tais metais mūsų ša
lies biudžetas turės defici
tą. Kaip yra žinoma, vie- j 
na s vyriausių republikonų 
priešrinkiminių pažadų bu
vo kaip galima greičiau su- ' 
balansuoti biudžetą. Jie sa-1 
kė, kad to negali demokra-i 
tai, bet tai padarys jie, re- 1 
□ublikonai—ir dargi trum- į 
pu laiku.

Ateinantį mėnesį prezi- ’ 
dentas Eisen h owe r is pa-1 
tieks Kongresui 1956 metų | 
biudžetą. Ten ir bus išdės- Į 
tytos deficito detalės.

Iždo reikalų sekretorius

Irano Šachas 
šioje šalyje

New Yorkas. — Čia orlai
viu atvyko Irano Šachas 
Mohamedas Riza Pahlevi ir 
jo žmona Soraya. Jie čia 
viešės 2 menesiu. Šacho ap
silankymas skaitomas “so
cialiu,” tai yra, ne diploma
tiniai - valstybiniu. Be to, 
jis planuoja Amerikos kli
nikose patikrinti savo svei
katą. Dvieji metai atgal 
amerikiečiai d'aktarai jį 
operavo Teherane ir išplo
vė apendiką. Sakoma, kad 
nuo to laiko pas jį yra kom
plikacijų.

Amerikos ambasadoriui 
patinka Egipto režimas

Kairas. — Amerikos am
basadorius Egipte Jeffer
son Caffrey sakė, kad “E- 
gipto ateitis šviesi.” Jis 
taipgi sakė, kad po Farou- 
ko nuvertimo Egiptas da
bar turi “padoria, teisingą, 
pažangią ir inteligentišką” 
valdžia, v

Jis sakė, kad Egipto žmo
nės dabar turi pasitikėjimą 
savo valdžia.

Taipei. — Čiango valdžia 
skelbia, kad milijonai lape
lių buvo iš orlaivių išmesti 
virš Čangpu, Liaudies Ki
nijos.

i posėdžiui vietoj paties Mc- 
| Carthy’o pirmininkavo se
natorius Mundtas.

Dar nežinia, kaip ilgai tę- 
is tas posėdis ir tyrinėji

mas. McCarthy ilgoką lai
ką skelbė, kad turi surinkęs 
“labai daug medžiagos,” 
kad jam “rankos niežti” vėl 
imtis ragangaudiško darbo, 
tik jam neleidžiama, nes jis 
pats tyrinėjamas.

Manoma, kad McCarthy 
bandys tyrinėjimus padary
ti kuo sensacingiausiais, iki 
pasibaigs šio Kongreso ter
minas ir McCarthy daugiau 
nebus komiteto pirmininku.

taipgi išsireiškė apie ekono
mine Amerikos šalių konfe- v
renciją, kuri įvyko Brazili
joje. Jis sakė, kad konfe
rencija parodė, “jog nėra 
perdaug nesutikimo tarp 
mūsų ir Lotynų Amerikos.”

Bažnyčia-katedra
Montrealis. — Šv. Sofijos 

ukrainiečių cerkvė čia buvo 
pakelta į katedrą. Įvyko 
spalvingos ceremonijos.

Stramboli, Italija.—Lava 
išsiveržė iš Stramboli ugnia- 
kalnio. 800 gyventojų kai
mas u gn i a kalni© papėdėje 
kol kas ne pavojuje.

■ Numirė philadelphietis 
Benediktas Šveikauskas

Philadelphia, Pa.—Bene
diktas Šveikauskas (Swick), 
apie 66 metų, gyvenęs 8020 
Suffolk Ave., mirė gruodžio 
4-tą. Gruodžio 8-tą pašar
votas Kavaliausko šerme
ninėje, 1601 So. 2nd St. Iš
lydės gruodžio (9-tos rytą, 
apie 11 valandą. Laidos 
Mt. Peace kapinėse. Apie 
jo mirtį pranešė laidotuvių 
direktorius Juozas Kava
liauskas.

Velionis Šveikauskas bu
vo dienraščio Laisvės skai
tytojas, taipgi Lietuvių Li
teratūros Draugijos narys. 
Visi, kuriems galima, pra
šomi suteikti jam paskutipį 
patarnavimą.

Paryžius. — Keturi ame
rikiečiai, kurie buvo išmes
ti iš UNESCO tarnybos, 
nes jie buvo apakltinti “ne
lojalume” Amerikai, ape
liuos. Pranešama, kad 
UNESCO apeliacijos tary
ba buvo nutarusi tuos ame
rikiečius grąžinti tarnybon, 
bet direktorius Luther 
Evans, amerikietis, apelia
cijos tarybą vetavo.

Apeliacijos taryba suside
da iš įvairių šalių atstovų.
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16-TASIS CIO SUVAŽIAVIMAS
■LOS ANGELES MIESTE prasidėjo 16-tasis metinis 

CIO suvažiavimas.
Organizacijos prezidentas Walter P. Reuther pa

teikė jam raportą-pranešimą, kuriame, be kitko, krei
piamasi į Eisenhowerio valdžią ir į 84-tąjį Kongresą, 
kai jie rūpintųsi darbo žmonių būkle.

CIO prezidentas nurodo, jog šiandien amerikinė 
technika pažengė tiek toli pirmyn, kad fabrikai atleis- 
dinėja darbininkus iš darbo, gi produktų su mažesniu 
skaičiumi darbininkų jie pagamina daugiau negu kada 
nors.

Bedarbių skaičius auga; daug darbininkų tedirba 
tik dalį laiko, o gyvenimo produktų kainos nemažėja, 
bet dar vis kyla. '

Reuther reikalauja, kad valdžia juo greičiau susi
rūpintų viešųjų darbų programos išdirbimu, kad būtų 
suteikiama bedarbiams didesnės nedarbo “pensijos” 
(išmokėjimai) ir kad išmokėjimų laikas būtų prailgin
tas.

Jei darbo žmonės negaus didesnių pajamų, jie ne
galės pirkti gaminamųjų produktų, reikalingų gyveni
mui, o tai dar labiau atsilieps į gamybą ir didins be
darbių skaičių, sako Reuther.

Reuther nurodo, jog praėjusiuose kongresiniuose i 
rinkimuose CIO daug padėjo išrinkimui pažangesniu į 
kongresmanų ir senatorių. Gi 1956 metais organizuoti 
darbininkai dar daugiau pasitarnaus prezidentiniuose 
rinkimuose. Dėl to 84-tasis Kongresas dabar privalo 
reikti, atsižiūrėdamas i darbo žmonių reikalus.

Visa tai tiesa. Visa tam organizuoti darbininkai 
pritars.

Tik gaila, kad Reutheris nepasisakę prieš kai ku
riuos bjaurius įstatymus, kuriuos Kongresas turėtų at
mesti—pavyzdžiui, prieš Butler-Brownell įstatymą.

Miglotai jis pasisakė ir už Tafto-Hartley įstatymo I 
atšaukimą.

Jo politinė raporto dalis rodo, kad Reuther nori | 
mesti—pavyzdžiui, prieš Butler-Brownell įstatymą, 
taikstytis prie esamos “atmosferos,” kurią sudarė šal- • 
tojo karo pradėjėjai ir tęsėjai.

PROF. DIONIZAS RUDZINSKAS
Vilniaus spauda praneša, kad š. -m. lapkričio 25 d. 

Lietuvoje mirė žymus mokslininkas, profesorius Dioni
zas Rudzinskas, sulaukęs 88 metii amžiaus.

Dionizas Rudzinskas gimė 1866 metais Raseinių ap
skrityje, Juodaičių valsčiuje. Agronomo mokslą baigė 
1883 metais Petrovsko-Razumovsko žemės ūkio akademi
joje, Rusijoje.

Ir nuo to laiko šis lietuviu tautos sūnus darbavosi 
žemės ūkyje, pasiekdamas žymių laimėjimų, kaip moks
lininkas.

Apie velionį prof. Rudzinską jo draugų grupė 
rašo:

“Tik baigęs Petrovsko-Razumovsko žemės ūkio aka
demiją, jis dalyvauja mokslinėje ekspedicijoje Užkauka
zėje. Praslinkus 2 metams, organizuoja laukų bandymo 
ūkį netoli Kachovkos. 1898 m. D. Rudzinskas pradeda 
dirbti mokslinį . tiriamąjį darbą Petrovsko-Razumovsko 
žemes ūkio akademijos žemdirbystės laboratorijoje. Dar 
laboratorijoje tebedirbdamas, jis renka įvairiausias že
mės ūkio augalų sėklas ir pradeda jų selekciją. 1903 m. 
D. Rudzinskas organizuoja pirmąją selekcijos stotį Ru
sijoje. Turėdamas prof. V. Viljamso pilną pritarimą, D. 
Rudzinskas greit išplečia selekcijos darbą ir tampa pla
čiai žinomu selekcininku visoje Rusijoje.

“1908 m. už darbus selekcijos srityje, parodytus Pe
trapilio žemės ūkio parodoje, gauna aukščiausią įverti
nimą—didįjį aukso medalį.

“1909 m. Maskvos žemės ūkio akademijoje įvedamas 
selekcijos dalykas. Pirmuoju šio dalyko dėstytoju ski
riamas D. Rudzinskas.

“1916 m. jam suteikiamas profesoriaus vardas.
“1922 m. prof. D. Rudzinskas grįžta į Lietuvą ir tais 

pačiais metais Dotnuvoje suorganizuoja pirmąją selek
cijos stotį. Kartu prof. D. Rudzinskas skaito Dotnu
vos žemės ūkio akademijos studentams genetikos ir se
lekcijos kursą.

“1935 m. prof. D. Rudzinskas dėl susilpnėjusius svei
katos priverstas nutraukti darbą ir persikelti gyventi į 
Ariogalą.

“Prof. D. Rudzinskui vadovaujant, Maskvos ir Dot
nuvos selekcijos stotyse išvesta daug labai vertingų, pla
čiai Tarybų Sąjungos ir mūsų respublikos laukuose sėja
mų žemės ūkio kultūrų veislių. Jo priežiūroje išaugo di
delis būrys mūsų selekcininkų.

“Už įžymius nuopelnus žemės ūkio augalų selekci
jos ir sėklininkystės srityje 1946 m. vyriausybė apdova- 
vanojo profesorių D. Rudzinską Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu. 1954 im. Visasąjunginėje žemės ūkio pa
rodoje jo darbai pažymėti Didžiuoju aukso medaliu.

“Šviesus jo atminimas ilgam pasiliks žemės ūkio 
darbuotojų širdyse.”

J. Svirnelis — dzūkas, ki
lęs iš Šklėrių kaimo, netoli 
Merkinės. Į Indiją jis nu
vyko dar prieš 20 metų. 
Šiuo laiku gyvena ir “gano 
dūšias” Shillonge, Assamo 
provincijoje.

Nekartą misijo n i e r i u s 
Svirnelis prisiuntė laiške
lius Laisvės redakcijai, pra
šant aukų. Daug laiškų jis 
išsiuntinėja įvairioms Ame
rikos lietuvių įstaigoms ir 
pavieniams asmenims, vis 
prašydamas pinigų.

“Dabar lietuvių pagalba 
mūsų misijų stočjai yra pa
grindinis dalykas,” sakė 
kun. Prunskiui. “Jei JAV 
žmones neremtų ar negalė
tų remti misijų, nebūtų 
įmanoma išsilaikyti...”

Šiais metais misi j on ie- 
rius Svirnelis užbaigė sta
tyti ten bažnyčią, daugiau
siai Amerikos lietuvių pini
gais !

Daug prietikių Svirne
liui ten atsitiko: karta vos 
neprigėrė upėje, kartą vos 
meška jo nesutačijo, kartą 
vos sloniai (drambliai) ne- 
sittramdė. Jis vis išsisuko! 
“Dievo apveizda” jį išgelbė
jo. Ir dabar misijonierius 
ten tebeskelbia “Dievo žo
dį.”

Kai kunigas Prunskis už
klausė kun. Svirnelį, “Ar 
indai nėra linkę į komuniz
mą?” tai jis atsakė:

“Tarp vargšų žmonių— 
nėra.”

Kodėl? Todėl, kad jie ne-1 
žino, kas yra komunizmas. 
Komunistinės įtakos, sako 
Svirnelis, yra daugiau tarp 
pasimokinusių, kurie skai
to,'galvoja ir “mano, kad 
komunistai yra šviesos ir 
visokių gėrybių nešėjai.”

Taigi išvada tokia: Svir
nelio ir jam panašių misi
jonierių rūpesčiu yra: da
ryti visa, kad žmonės būtų 
nemokyti, kad jie būtų tam
sūs, tuo būdu bus sulaikyti 
“nuo komunizmo įtakos.”

Juokinga, tiesiog kvaila, 
kai lietuvis “dūšių ganyto
jas” Amerikos lietuvių pi
nigais bando sulaikyti in
dus nuo komunizmo ir iš
gelbėti jų dūšias!

Arti 400,000,000 indų per j 
tūkstančius metų gyveno, 
nežinodami, kas yra katali
kybė, jie gali gyventi be jos 
ir dabar. Jei toks Svirnelis 
ir jam panašūs padėtų In
dijos gyventojams pasiekti 
progresą, padėtų moksle, 
technikoje,—būtų kas kita!

čekai paleis izraelietį
Londonas. — čia sakoma, 

kad Čekoslovakijos valdžia 
planuoja paleisti iš kalėji
mo izraelietį Mordekai Ore- 
n’ą, kuris nuo li952-rų me
tų laikomas kalėjime kaip 
šnipas. Drenas yra kairių
jų socialistų partijos veikė
jas. Jis apsilankė Čekoslo
vakijoje 1952 metais ir bu
vo suimtas kaip Slanskio 
bendradarbis.

Redakcijos Atsakymai
J. Gaidžiui.— “Darbą pas 

kunigus” gavome. Tilps ne
užilgo. Dėkojamė!

J. Kazlauskui. — “Atsi
minimus iš 1905 metų” ga
vome. Dėkojame. Sunau
dosime vėliau.

MOTERŲ KAMPELIS
Anglas rašo apie tarybinės 

Lietuvos dailininkę
Buvęs New York Times korespondentas Ralph Park

er norėjo pateikti amerikiečiams vaizdą, kaip dabar gy
vena tarybiniai žmonės. Tikslu vaizdžiau atskleisti tą 
gyvenimą, jis pasirinko tris tipiškas tų kraštų jaunas 
pilietes. Lietuvos pilietę Raissą ir matytąjį Maskvoje 
jos dailišką kūrinį jis pavaizduoja sekamu raštu:

Apie Raissą pirmu kartu 
išgirdau Lietuvos Pavilijo
ne Žemdirbystės Parodoje. 
Grožėjausi dailiškai nuta
pytu langu, kuriame pa
vaizduota Lietuvos partiza
nė mergaitė. Centralinės 
figūros veidas toje rūtyje 
liepsnojo tokiu ugningu ko
vingumu, jog aš tariau lie
tuviui savo palydovui: “Ar 
žinote, aš tikiu, jog tą fi
gūrą galėjo sukurti tiktai 
artistas, kuris baisiai nu
kentėjo kare.” “Patirkime,” 
atsakė mano bendras. Mes 
pasiteiravome.

Mano spėjimas pasitikri
no.

Raissa buvo tik keturio
likos metų, kai įsibriovėliai 
vokiečiai ją su jos motina 
uždarė Kaune (Tarybų Lie
tuvos kapiteliuje) ghetto - 
kalėjimo kempėje. Pirm iš 
ten ištrūkimo per vielų už
tvarą ir gavimo prieglau
dos pas rusų mokytoją, ji 
buvo mačiusi ta, ka, aš ma- 
nau, matė dauguma Euro
pos žydų, patekusių į vokie
čių rankas — ji matė kūdi
kius varstomus ant durtu
vų ar mirtinai primušamus, 
senelius ir paliegusius va
romus sudeginimui, žmones 
marinamus badu ar išvaro
mus iš proto.

Kai 17 metų amžiaus 
Raissa išgirdo, jog gal ir 
jos motina jau bus varoma 
mirtin viename iš sekamų 
būrių, ji sugrįžo mirties 
kempėm Tą jinai galėjo 
padaryti apsikeičiant su 
motina drabužiais, kai mo
tina tapo išvaryta darbui 
už kempės ribų (sugrįžtan
čius į kempę kalinius vo
kiečiai suskaitydavo).

Tačiau sugląždama į kem
pę Raissa įsinešė kempėn 
vieloms kirpti žirkles ir tuo 
būdu ir pati vėl pabėgo iš 
kempės. Karo užbaigos ji
nai sulaukė turėdama ne

Iš Lewisburg kalėjimo laiškas 
senutei Škotijos kaime

LONDONAS. — Kas me-1 v I
nuo laiškanešys lipa laipte
liais prie 23 Montgomery 
St., Renfrewshire srities 
kaimelyje Eaglesham, neša 
laišką, adresuotą Mrs. Eliz
abeth Williamson.

Ant voko randasi Ameri
kos pašto žymė, o viršau? 
kairiajame kampe žodžiai: 
“Lewisburg Penitent i a r y, 
Pa.”

Jis pasibeldžia į duris. 
Jas atidaro smulkutė, rū
pestinga nedidelė moteriš
kė, kuri godžiai stveria 
laišką. Juk tai yra nuo jos 
vienintelio sūnaus J o h r 
Williamson.

Mrs. Williamson ne ka
žin' kiek žino apie politiką, 
išskyrus tai, kad darbo 
žmonėms tenka daug kietu 
smūgių.

Jinai yra jų gavusi savo 
dalį. Ji likosi našlė Johniui 
dar tebesant kūdikiu. Jo? 
vyras mirė ilga, kankinan
čia mirtimi po nelaimės ant 
jūrų, o ji negavo nei ska
tiko atpildo.

pagydomą krūtinės ligą, 
pasėka nusišaldymų ir iš
badė j imu. Ką atneš ateitis 
Tarybų Lietuvos žydų kil
mės mergaitei?

Langas Agrikultūrinėje 
Parodoje yra atsakymu.

Neužilgo po Lietuvos iš
laisvinimo, Raissa pradėjo 
studijuoti dailę Vilniuje ir 
Leningrade. Kas metai ji 
buvo pasiunčiama, nemoka
mai, sanatorijon Kryme. Ji 
baigė dailės kolegiją, pra
dėjo mokytojauti, tuo pa
tim kartu praktikuodama 
kaip dailininkė.

“Lietuvos* žmonių gyve
nimas visuotinai pakito pa
sėkoje išsilaisvinimo,” rašo 
Raissa savo d r a u g a m s. 
“Pirmiau vyravo nežinystė, 
taipgi daugumai bendras 
skurdas; dabar tai yra tik
tai išimtimis.”

1952 metais Raissa buvo, 
paskirta nupaišyti lango| 
vaizdui planą busimajam; 
Lietuvos Pavilijonui Mask
vos Parodoje. Tais metais 
dailės direktorius lankėsi 
Vilniuje, matė ir užgyrė 
škicą, pateikė tūlas sugesti
jas. Dvejus metus Raissa 
dirbo ant to lango, gauda
ma gerą mokestį. Du kar
tus toji tamsiaplaukė mer-' 
gina buvo atvykusi Mask-; 
von prižiūrėti pastatymą; 
jos lango. Ir visu tuo lai- j 
ku jinai lankėsi pas šeimą, 
ir draugus tos buvusios 
partizanės mergaitės, ku
rios atvaizdui sukurti ji 
darbavosi. “Aš pergyvenau 
mano atkuriamosios gyve
nimą,” sakė jinai savo drau
gei. “Tas, ką aš apie, ją 
sužinojau, mane veikia gi
liai ir neužmirštamai.”

.Raissai šie 1952-j i metai 
buvo metais atidesgimo jos 
lango, jos dailės darbo kū- 

f, rinyje, į kurį jinai sudėjo 
i visą savo meilę savo kraš
tui Lietuvai ir visa savo ne
apykantą fašizmui.

Ji turėjo vyrą slaugyti bė
giu kelių sunkių mėnesių, 
tuo pat sykiu uždarbiauda
ma apsigynimui nuo bado. 
Kai jis mirė, ji iškeliavo 
Amerikon kurti sau naują, 
gyvenimą — “i laisvųjų šą
li?’ v

“Mano sūnus buvo geras 
vaikas. Jis yra geras 
sūnus ir geras žmogus,” 
trūkstančių balsu ji man 
pasakojo, desp e r a t i š k a i 
stengdamasi išsaugoti balsą 
nuo visuotino nutrūkimo.

Nubraukusi besiveržian
čią akies kamputyje ašarą, 
ji dar ištarė: “Mano sū
nus yra įkalintas už idė
jas. Jis niekad nei vieno 
nenuskriaudė.”

Prieš trejetą metų FBI 
slaptieji agentai atvyko i 
Eaglesham pas šią moterį j 
jos vieno kambario butą ir 
tardė ją šešiais skirtingais 
atvejais. Makartizmas ta
po atgabentas į Škotiją.

To pasėkoje kelis kartus 
po to ją ištiko širdies smū
gis, tačiau ji yra pasiryžu

si išgyventi, nugalėti ame
rikonus jos sūnaus kalinto
jus.

Ji reguliariai rašo sūnui 
ir jo žmonai. Rašo ir ki
tiems : Parlamento na
riams, kartais spaudai, da
rydama viską, kad jos sū
nus būtų išlaisvintas. Tai 
yra paskutinis jos troški
mas. Jinai nėra sūnaus ma
čiusi nuo to laiko, kai ji su
grįžo iš Amerikos prieš 20 
metų. Šiomis dienomis ji 
šventė savo 80-jį gimtadie
nį.

Geriausia gimtadienio do
vana būtų audra protestų 
prieš Williamsono kalini
mą, kad jo kalintojai būtų 
prispirti jį paliuosuoti. Pa- 
liuosavimas suteiktų jam 
galimybę sugrįžti į gimtą
ją Škotiją su žmona ir dvie- 
mis vaikais, kurių jo moti
na dar hera mačiusi. I. S.

NORI ATSIMOKĖTI
Metropolitan Operos so

listė Blanche Thebom sako, 
jog jinai tegalėjo pasiekti 
operą tiktai su kitų pagal
ba. Dėkinga už tą paramą 
jai, jinai įsteigė stipendiją 
kitai siekiančiai aukštojo 
dainos ir vaidybor meno. Ji 
pasižadėjo tam išleisti apie 
$18,000 kompeticiją laimė
jusios merginos balsui la
vinti.

Šeimininkėms
Obuoline puta

Atskiram vidurdienio už
kandžiui ar' po valgio ska
nu ir sveika obuoliniai pa
tiekalai. Receptų j i e m s 
yra visokiausių. Čia vienas 
iš tų:

1 ir 2 trečdaliai puoduko 
nesaldinto applesauce

prieskoniui 1 šaukštelis 
vanilla, žiupsnytis druskos, 
kėlios dulkelės nutmeg

2 kiaušinių baltymai 
j puoduko cukraus.
Sumaišyk obuolių tyrę 

su prieskoniais, atšaldyk. 
Pirm pat duodant valgyti 
suplak baltymus iki pradės 
keltis su keliamu plaktuvu. 
Dalimis sudėk cukru ir kie
tai suplak. Palengva įmai
šyk į obuolių tyrę.

Paduok su plakta grieti
ne arba su trynių sosu, pa
darytu taip:

2 šaukštai cukraus
2 šaukšteliai miltų
2 tryniai
1 puodukas pieno
į šaukštelio vanilla.
Sumaišyk cukrų, miltus 

ir žiupsnytį druskos puode. 
Įmaišyk trynius, paskui 
nieną. Pavirk ant verdan
čio vandens iki sutirštės, 
apie 5 minutes, nuolat mai
šant. Nukaisk, atšaldyk, 
įmaišyk vanillą.

Kadangi sosas išeina ge
resnis ilgiau pasaldytas, su- 
sistovėjęs, geriau išvirti iš 
anksto arba ir iš vakaro.

Jeigu verdant sušoko į 
gumuliukus, persunk. Jei
gu sutrauktų, atitasymui 
statyk indą į šaltą vandeni 
ir plaktuvu sosą smarkiai 
paplak.

Paduok atskirame inde
lyje, patiems 'užsipilti ant 
obuolinės putelės. N. G.

Didėja kolūkių nedalomieji 
fondai

KALININAS.—Šiais me
tais srities kolūkiai gauna 
iš linininkystės dideles pa
jamas. Po tris-keturis mi
lijonus rublių pajamų linai 
davė eilei Bežecko ir Kras- 
nyj Cholmo rajonų žemės 
ūkio artelių.

Linininkystės dėka turtė
ja kolūkiai, kyla kolūkiečių 
gerovė.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Trečiad., gruodžio (Dec.) 8, 1954

ĮVAIRIOS žinios
NAUJA MEDŽIAGA 

APIE MARŠA
ALMA-ATA. — Į Alma- 

Atą iš Gruzijos grįžo Kaza
chijos TSR Mokslų akade
mijos astrobotanikos sek
toriaus ekspedicija stebė
jusi Marsą. Astrobotani- 
nikos sektoriaus vadovas 
TSRS Mokslų akademijos 
narys - korespondentas G. 
A. Tichovas per pasikalbė
jimą su TASS’O korespon
dentu pranešė:

Ekspedicija dirbo Gruzi
jos Mokslų akademijos 
Abastumanio astrofizinėje 
observatorijoje. Pažy mėti 
įdomūs reiškiniai. Šiais me
tais Marse debesuotumas 
buvo žymiai mažesnis, ne
gu paprastai. Nustatyta, 
kad kai kurios tamsios de
talės planetoje pakeitė savo 
kontūrus. Ypatingai žymūs 
pakitimai įvyko vadinama
jame Didžiajame sirte. Tai 
patvirtina tarybinių moks
lininkų spėjimus, kad tam
siosios vietos šioje planeto
je yra augmenijos zona. 
Gautas naujas patvirtini
mas tarybinių astrobotani- 
kų hipotezei apie tai, kad 
senovėje šioje planetoje bu
vo šiltas klimatas ir Mar
so augalai tuo laiku turėjo 
rausganą atspalvį. Kazach
stano mokslininkams pavy
ko užfiksuoti Marso pieti
nės poliarinės kepurės lan
kelio spalvos keitimąsi. Čia 
tuo metu prasidėjo pavasa
ris, ir tirpo sniegas. Iš pra
džių ši Marso dalis buvo 
rausvai-rusvo atspalvio, po 
to tapo melsva.

Augmenijos atbudimą — 
spalvos pasikeitimą — pa
vyko taip pat stebėti ir li
kusioje Marso pietinio /jus- 
ru tūlio dalyje, kai tuo 'tar
pu šiauriniame pusrutulyje 
visos tamsios dėmės paru
davo. Čia prasidėjo ruduo.

Ekspedicija taip pat gavo 
naujus duomenis apie Mar
so atmosferos skaidrumą. Į 
Alma-A tą pristatyta 70 
Marso piešinių ir apie 700 
planetos foto nuotraukų.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

foiiay's Pattern

Pattern 9111- Misses’ Sizes 12, 
11. 1G, 18. 20; 30. 32. 34. 36. 3S. 40. 
42. Size 16 takes 4’/a yards 35- 
inch: ’4 yard contra*^ .. .

Užsakymą su 35 centai^ ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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SIMANO KAIMYNAS

Gyvuli kapinynas
(Tąsa)

Ir taip bevažiuojant šiuo tri- 
bėgiu keliu, šis visas klonis atsiveria 
prieš keleivio akis, kad kur tik žv-elgi, 
tai ir matosi netvarkiai išsimėtę namai, 
nameliai, kyšo bažnyčių bokštai, kurių 
šiame anglies klonyj yra gana apsčiai, 
anglių kasyklų pastatai ir anglių laužy
klos ir juodi kaminai išsitiesę link dan
gaus mėlynės, iš kurių driokiasi melsvų 
dūmų sriovės. Gi prie kasyklų šulinių 
(shafts) pilkais garo kamuoliais spjau
dosi didieji inžinai, kilnodami anglių 
vagonėlius iš žemės gelmių. Bet labiau
siai krihta į akis tai juodi, kaip švinas, 
kalnai, supilti iš anglies atmatų ir dide
lės, it kiaulių knisyklos, duobės, tai 
strippings •— naujoviškas anglių kasi
mo būdas, kas padaro labai negražų, net 
šlykštų klonio vaizdą.

Vienok tas viskas nekreipė mudviejų 
dėmesio, mūsų akys pripratę prie šių 
\feizdų; ne vienas ir mudviejų prakaito 
lašas yra nubėgęs į tuos juodus anglies 
atmatų kalnus, tad mums ir nebuvo 
svarbos apie tai kalbėti.

Mūsų pokalbis nuėjo i tolimą praeitį, 
į jaunatvę, net kūdikystės dienas, pra
leistas prie tykaus Nemunėlio. Tačiau, 
šiandien tą visą praeitį prisiminus, tik 
tenka atsidusti iš gilumos krūtinės ir 
prisiminti: “Kur banguoja Nemunėlis, 
kur Šešupė miela plaukia...”, ir tik šir
dies jausmais ir mintimis tenka ne kar
tą paklaudžioti Lietuvos dirvonais ir 
Nemuno pakrantėmis ir tik taip pasigė
rėti lakštingalos daina, bet prie tikros 
realybės viltis jau visiškai yra dingusi.

Ir taip mudviem besikalbant apie tą 
mūsų kad ir vargingą, bet šiandien sal
džią kūdikystės ir jaunatvės praeitį, ir 
kad ir lėtai važiuojant, bet štai jau ir 
kryžkelė ir reikia sukti į siaurą, kreivą 
kelelį, tai čia ir mūsų pokalbis beveik vi
sai nutrūksta, nes reikia laikyti mintys 
ir akys ant kelio, kad nesusitikti su ne
laime. Ir taip dar teko keliolika mylių 
važiuoti šiuo siauru ir išsikraipytu ke
liu, iki staigaus pasisukimo prieš kalne
lį, už kurio, štai jau ir matosi pusiau 
gdfevų ir raudonų plytų dideli pastatai. 
Tai tikras dvaras! Ir tiesa, kad ir yra 
dvaras, tik ne tiems, kurie šiame dvare 
gyvena, bet tiems, kurie jį valdo, po
nams valdonams — politikierių paklus
niems bernams. Jiems tikrai gyveni
mas yra poniškas, imant riebias algas.

Ir štai du dideli trijų aukštų namai ir 
gražus, erdvus kiemas, tai senelių but- 
namiai; viename iš tų namų randasi ir 
nedidelė raštinė. Toliau į lauką matosi 
ir eilė mažų, įvairių namelių ir pašiū
rių, tai šiaip visokio padėlio nameliai. 
Mat, čia yra ir didelis ūkis, kurį dalinai 
apdirba dar šiek tiek galį dirbti sene
liai. O prie to, čia dar randasi ir visai 
nesenų žmonių, atėjusių kažin dėlei ko

kių gyvenimo aplinkybių. Tai tokie čia 
nemažai dar ir padirba, ypatingai jau 
vasarą prie lauko darbų. Nors, tiesa, 
teko patirti, kad juos neverčia būtinai 
dirbti: — dirba kiek gali. Reiškia, kad 
šios prieglaudos perdėtiniai visgi prisi
laiko žmoniškumo ir leidžia dirbti tiek, 
kiek kas gali.

Priešais raštinę skersai kelią; tyvu
liuoja gražus, didelis prūdas, kuris nuo 
lengvučio vėjelio susigarbiniavęs į ma
žas Vilneles ir saulės skaidrume tvykš- 
čioja deimantiniais spinduliais. Dvi di
delės vejos išsitiesę priešais abu namus 
taip, kad rodos, būtų žalio aksomo pui
kūs kilimai išvynioti, idant priduoti 
akiai tikrai viliojantį vaidą. Prie ke
lio -eilė didelių, aukštų medžių, kurie 
kaip kokie milžinai, rodos, siekia net 
patį dangų ir išdidingai puošiasi pava
sariniais vainikais.

Mudu, apsižvalgę, apsidairę po šią 
gražią, vaizdingą apylinkę ir pasveikinę 
porą senelių, kurie taip ramučiai sėdė
dami šildėsi priešais maloniai spindan- 
čią saulutę, nuėjome į raštinę, kad susi
rasti tą mūsų kaimyną, Simaną. Rašti
nėje prie rašomojo stalo triūsėsi juoda
plaukė, tamsių ir žvitrių akių, mažo su
dėjimo apyjaunė moteriškė, kuri mus 
maloniai sutiko paklausdama su kokiuo 
reikalu ir kuomi jinai mums galėtų pa
tarnauti. Aš paaiškinau, kad mes atvy
kome atlankyti mūsų seną pažįstamą, 
Simaną Polaitį, kuris, girdėjome, randa
si šiuose namuose. Tad, jei būtų galima, 
mes norime jį pamatyti.

Moteriške, paėmusi savo rekordų kny
gą ir vesdama savo dešinės rankos smy- 
lium vis kartodama: “S. P., S. P.” ir, 
davedusi iki paskutinio vardo, tarė:

— Apgailestauju, bet tokiu vardu 
žmogaus šioje įstaigoje nesiranda — ir, 
pridurdama, užklausė: — Ar tamstos 
nebuvote nuvažiavę į aną įstaigą, į Ran
som Home? Gal jis anuose namuose 
randasi, — lyg nedvejojančiai, pasakė.

— Ne, mes tenai nebuvom. Mums buvo 
sakyta, kad jis šičionais randasi, tai mes 
į šičia ir atvykome.

— Jūs važiuokite į aną įstaigą, vei
kiausia jūs jį ten rasite,— patarė mums 
toji moteriškė, bet ir vėl susigriebusi dar 
užklausė: —Ar jūs norėtumėt, kad aš 
telefonu pašaukiau Ransom Home ir pa- 
klausčiau?

— Su mielu noru. Būsim labai tams
tai dėkingi, — aš tariau.

Moteriškė, pakėlusi, telefono priimtu
vą, pradėjo sukinėti ant išleistuvo nume
rius ir po trumpos pauzos tleefonas su
birzgė ir pasigirdo balsas: “Heilo.”

— Hello, Beatrice! How are you? 
Are you busy? — moteriške pabėrė ke
lis klausimus, atsiliepusiai iš anos is- 
ta'gos-

(Bus daugiau)

Daug žymių intelektualų 
stoja prieš sveturgimių 

persekiojimą
(Pabaiga)

Amerikinio Komiteto Gyni
mui Sveturgimių konferenciją 
šaukia vyskupas Arthur Moul
ton, prof. Louise Pettibone 
Smith, taipgi kun. Genneth IL 
Ripley ir George Murphy, to 
komiteto pareigūnai.

Konferencijos tikslas — ge
riau sumobilizuoti jėgas atšau
kimui McCarran-Walter įsta
tymo, geresniam gynimui per
sekiojamų sveturgimių.

Konferencija įvyks gruodžio 
11 ir 12, New Yorke. Vieta: 
Jugoslavų Salėje, 405 W. 41st 
St. Sesijų pradžia 10 vai. ryto, 
Registracija $2. Kviečia orga
nizacijų atstovus, taipgi sve
čius.

Lietuvių organizacijos ragi
namos siųsti delegatus.

Konferenciją užgyrė šie 95 
žymūs intelektualai :
Re v. L. A. Gross, Illinois 
Dr. Harry Grundfest, N. Y. 
Dr. Ralph II. Gundlach, N. Y. 
Dr. Alice Hamilton, Conn.

rašytojas, novel istas.
Dashiel Hammett, N. Y 
Hugh Hardymai), Calif. 
Rev. Sidney Harris, Oregon. 
William Harrison, Mass.

Chicago univ. prof.
Prof. Robert J. Havighurst, 

Illinois,.
William T. Hazen, Jr. Mass. 
Rev. Clarence D Herriott,

California.
Rev. Chester E. Hodgson, N.Y. 
Prof. Preston Holder, Mo. 
Rev. Donald P. Hurlburt, Me. 
Prof. Mervin Jules, Mass.
Prof. Erich Kahler, N J. 
Prof. Louis C. Karpinski, Fla. 
Rev. J. Spencer Kennard Jr., 
S. Carolina.
Hon. Robert W. Kenny, bu

vęs Cal. valstijos prok.
Dr. John A Kingšbury, N. Y. 
Dr. John Laviėtes, Conn.
Ibay Lev, New York.
Prof. Olivers S. Loud, Ohio.
Hon. Robert Morss Lovet, 111.

mokslininkas, Chicagos uni-

versiteto prof, emeritus. 
Prof. Theodore Mouch, Mass. 
Rev. Warren H McKenna, 

New Hamshire.
John McLaren, Mass.
Albert Maltz, rašytojas, nova- 

listas.
Dr. John Howard Melish, 

New York.
Rev. William IT. Melish, N.Y.
Rt. Rev. Walter Mitchell, 

California.
Hon. Stanley Moffatt, Cal 
Scott Nearing, Maine.
Prof, Gaspare Nocitri, N. Y. 
Dr. Philip B. Oliver, IL I. 
Williard Ransom, Indiana.
Anton. Refregięr, New York. 
Bertha Reynolds, Mass.
Earl Robinson, New York.
Arnold A. Rogow, Iowa 
Prof. Robert A. Rosenbaum, 

Colorado.
Alexander Sakston, Calif. 
Prof. Philip L. Schenk, Mich. 
Dr. Lai la Skinner, 111.
Prof. William T. Starr. 111.
Prof Bernhart J. Stern, N.Y.

W. Slower, farmerių są
jungos pareigūnas Iowa 
valstijoje.

Rev. Talmadge, V. Sutton, 
New York.

Prof. Ellen B. Talbot,
S. Carolina.

Dr. Alva W. Tailor, Tenn.
Judge Edward P. Totten, 

California
Rev. Ernest J. Troutner, 

California.
Dr. Willard Uphaus, Conn., 

žymus dvasiškis, teologijos 
profesorius.

Dr. Harry F. Ward, N. J., 
teologijos profesorius.

Prof. Leroy Waterman, Mich.
John M. Weatherwax, Cal 
Prof. F. W. W.aymouth, Cal. 
George H. Wharam, Iowa. 
Dr. Joyce Wke, Mo.
Henry Wilcox, Conn.
Hon. James H. Wolfe, Cal. 
Rev. Loyd F Worley, Conn. 
Rabbi S. Burr Yampol, Hl.

Lietuvių Komiteto Gynimui 
Sveturgimių Valdyba

Baltimore, Md.
Serga Kazys Jacobs (Yuš- 

kauskas). Jį ištiko širdies 
ataka siuvykloje lapkričio 
1-tą. Parvežus į namus, 
gydytojas liepė gulėti, būti 
ramiai, nesirūpinti darbu.

Jacobs yra pirmojo pa
saulinio karo veteranas, bu
vo pritroškintas nuodingo
mis dujomis, tai sunkiai 
tenka kentėti tokioje padė
tyje esant.

S. Bartašienė, 855% W. 
Lombard St., jau seniai sun
kiai serga, paralyžiuota. Il
gą laiką buvo ligoninėje. Jai 
daug gelbėjo J. ir O. Del
tuvai, nes jos sūnus Ed
mondas buvo toli, karinėje 
tarnyboje. Dabar būna na
mie. Su gydytojo pagalba 
ir sūnaus priežiūra paleng
va sveiksta.

Linkiu abiem ligoniam 
pilnai pasveikti ir vėl dar
buotis progresyviškose or-, 
ganizacijose.

P. Paserskis

I koncerte, New Yorke, lapkri- 
čio mėnesį.

Korespondentas varde cho
ro ir visų dainos mylėtojų ta
ria širdingą ačiū duetistams 
Onai Dirvelienei ir 'Jonui Sa
baliauskui ir jų mokytojui Jo
nui Dirveliui. Kartu linki 
jiems gražiai gyvuoti, dirbti 
ir dainuoti.

Koresp.

Baltimore, Mi
A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki

mas įvyks Šeštadieni, gruodžio 11 d. 
pradžia 2-rą vai. po pietų, Work
mans salėje, 2507 E. Madison St.

Sis susirinkimas bus metinis. Bu* 
renkama sekantiems metams valdy
ba ir yra kitų svarbių reikalų 
Kviečiame visus narius dalyvauti. 
Gausite naują knygą Amerikos Pre- 
ridentai, taipgi bus patiektas rapor
tas iš 6-os Apskrities konferencijos 
kuri įvyko lapkričio 21 d. Svarbi 
nariams dalyvauti šiame susirinkime 
ir kviečiame tuos, kurie dar nepri 
gulite, ateiti ir įstoti j Literatūroj 
draugiją.

Valdyba
(238-239)

MONTREAL, CANADA
teisis; visi svarbesni tari-

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

paaiškėjo apie Vatikano ir 
kataliką bažnyčios galvą.

Pasirodo štai kas: Visi pi
nigai iš visų pasaulio kampų 
plaukia Vatikanan popiežiaus 
^M’du. Nuo jo priklauso visi 
Užmokėjimai. Jokių atskaita 
jis neveda ir neskelbia. Jokio 
budžeto (įplaukų ir išlaidų) 
nesiranda. Bilijonai dolerių 
kasmet prašvilpia per vieno 
popiežiaus, tokio pat mirtino 
ir griešno žmogaus, kaip ir 
mes kiekvienas, dvi rankas:

Keista, nežmoniška, bet 
taip esama.

Štai kodėl, apart kitų sume
timų, bus smarkios varžytinės 
dėl popiežiaus sosto, kai Pijus 
XII atsisveikins su gyvaisiais. 
Ir štai dar kodėl italai neuž
leis tos nepaprastos ir nesvie
tiškos vietos jokiam kitos tau
tybės kardinolui.

Los Angeles mieste CIO su
sirenka į konferenciją. Ji ža
da ‘būti įdomi tuomi, kad gal 
būsianti paskutinė CK) kon
vencija.

Kodėl ? Ogi todėl, kad atei
nančiais metais įvyksianti tar
pe CIO ir AFL vienybė. Nie
kas neabejoja, kad suvienytas

I darbo unijų judėjimas pasi
liks po vardu Amerikos Darbo 
Federacijos.

Gal perdaug paskubinama 
su pranašavimu vienybės. Ji 
geras daiktas, ji naudingas ir 
reikalingas daiktas. Bet jau 
seniai kalba apie organizacinį 
apsivienijimą. Tačiau' kasmet 
atsirasdavo iš vienos ar kitos 
pusės kliūčių. Labai galimas, 
daiktas, kad jų atsiras ir po 
šios CIO konvencijos.

Chicagos Žinios
Mirė Jonas A. Burneckis
Lapkričio 29 d mirė Jonas 

A. Burnetskis, sulaukęs 36 me
lų amžiaus. Velionis ilgą lai
ką išgulėjo Uines ligoninėje, 
nes buvo antro pasaulinio ka
ro veteranas.

Jonas Burnetskis mirė neži
nojęs, kad jo draugai Chica- 
goje tik kelias dienas prieš jo 
mirtį turėjo jo naudai surengę 
vakarą, kurį rengė LDS Soro
rity. Vakaras buvo gan sėk
mingas, nes jis ir jo žmona 
Louise čia turi daug draugų 
ir draugių, kurie prisimena 
kaip Jonas dar ir Chicagą ap
leidęs nepraleisdavo didesnių 
pažangiečių parengimų, nors 
jau seniai lifca buvo jį suėmus.

Išlydėtas iš koplyčios į Elm
wood kapines, Hammond, ind.

IŠ LAIŠKU
A. Bimbai

Gerbiamas Drauge:
Tik gavęs dar šiltą per

skaičiau jūsų parašytą kny- 
gii- “Amerikos Prezidentai.” 
Nors tai istoriniai įvykiai, 
bet parašyta įdomiai ir 
skaitosi lengvai. Bravo, An
tanai, už tokią brangią kny
gą!

Bent man rodosi, kad se
kantis LLD leidinys būtinai 
turėtų būti Amerikos pa
žangių lietuvių istorija. Tie
siog reikia skaityti apsilei
dimu, kad šituo klausimu 
iki šiol nebuvo knyga para
šyta ir išleista. Kiek at
menu, tai penkiolika metų 
atgal buvo kalbėta ir rašyta 
apie tokios istorijos išleidi
mą. Tam tikslui juk buvo 
steigiamas Visuomeniškas 
Archyvas. Bet vėliau šitas 
svarbus reikalas buvo visiš
kai pamirštas ir nieko ne
padaryta. Jau ir šiaip la
bai suvėluota, tad ilgiau 
laukti nebėra galima.

Draugiškai,
A. Metelionis

Padėkite savo vajininkams 
uti Laisvei naujų skaitytojų.gal

3 psl.—^Laisvė ’(Liberty)- Trečiad., gruodžio (Dec.) 8, 1954
ga
Laisvės kaina $8.00 metams. ;

Policija reikalauja 
algų pakėlimo

Montrealo policininkai re
guliariame savo brolijos su
sirinkime, tarp kitų apkal
bėtų dalykų, vienbalsiai nu
tarė siekti pakėlimo .algų 
$200 į metus ir penkių die
nų darbo savaitės, šito ta
rimo jie priėjo vaduodamie- 
si tuo, kad jų bendradar
biai — policininkai — to
kias darbo sąlygas turi To
ronte.

Čia dabar pirmos klasės 
policininkas garma $3,600 
metinės algos. Kiti, žino
ma, gauna mažiau.

•

Lachine miestas 
numažins taksus

Montrealo ribose, Lachine 
miestelis, vienas iš kelių vi
soj Kanadoj, nutarė savo 
gyventojams numažinti ant 
nejudamo turto -taksus 1955 
metams. Ateinančiais me
tais už kiekvieną $100 mu
nicipalinio apk .a i n a v i m o 
vertybę reikės mokėti $1.- 
29 vietoj dabar esančiu 
$1.69. ♦
Nauja miesto valdyba 
rodo iniciatyvos

Naujai išrinktoji Montre
alo miesto taryba tik ką 
sudarė naują valdybą, va
dovybėje jos pirmininko Pi
erre DesMarais; tuojau tik 
po prisiekdinimo, savo pir
mame posėdyje, priėmė taip 
vadinamą Montreają Bilių, 
kurį įteikė Kvebeko pro
vincijos seimeliui užtvirtin
ti (mat, sulyg 15 metų at- 

pravesto įstatymo,
Montrealo miestas veik -be-

mai turi būti užtvirtinti 
provincijos seimelio; prie
šingai jie neturi jokios ga
lios). Pirmas biliaus reika
lavimas, kuris iš tikrųjų bū
tų visiems naudingas, tai 
kad būtų užšaldytas neju- 
domo turto apkainavimas, 
kaip kad jis buvo 1953-54 
m. Kaip žinia, kėsinamasi 
vertybę pakelti veik dvigu
bai, o su tuo, žinoma, ir 
taksus pakelti, kas sektų ir 
stuboms rendų pakėlimas, 
Antras reikal avimas, tai 
kad būtų leista miestui nu
statyti datas ir valandas 
ligi kolei gali būti atidary
to^ automobilių gazo parda
vinėjimo stotys. Ir trečias 
—teisė priemonėms užimti 
žemę platinimui gatvių. I

GIMĖ
Juozas ir Gostutė-Marke- 

vičiūtė) Vaitekūnai (Juo
zas yra villemordiečio Juo
zo Vaitekūno sūnus), Del- 
son, Que., susilaukė sveikos 
ir gražios dukrelės. Gimė 
St. Mary’s ligoninėje. Mo
tina ir naujagimė jaučiasi 
gerai.

APSIVEDĖ
Lapkričio 27 d. apsivedė 

Peter Janus su kitataute 
mergina. Vestuvėse, apart 
vietinių giminių ir svečių, 
dalyvavo ir jaunikio motina 
iš Toronto. /

Buvo atsilankius svečiuotis 
Trumpam laikui čia buvo 

atvykus pasisvečiuoti Bu- 
zūnienė iš Toronto, pas 
Montrealiečius Sarulius. I

Worcester, Mass
Aido Choro žinios

Aidiečiai turėjo darbingą 
šių metų pradžią. Teko daly
vauti keletoje koncertų kolo
nijose ir poroje savo rengtų. 
Atlikę pareigas gražiai, sėk
mingai, aidiečiai buvo pasiė
mę atostogas, vasarinį poilsį.

Greit prabėgo vasarėlė, pa
sibaigė poilsis ir choristai vėl 
imasi darbo. Matome, dirbti 
lėks sunkiau, kad atsilyginti 
už poilsiui sunaudotą laiką.

• »r nėra kaip prieš tai rugoti.

Rengia balių užbaigai metų

Pirm, negu užgrius naujųjų 
1955-jų metų reikalai, darbai, 
choras imasi tinkamai užbaig- 

I ti senus 54-tus metus. Tam 
tikslui Aidas rengia šaunų ha 
lių sekmadienį, gruodžio 19- 
tą, 29 Endicott St. Pradžia 5 

j valandą.
Apart svetingų vaišių, cho

ras ir jo dalyviai pateiks gra
žią dainų programą. Prašome 
visus worcesteriecius ir iš apy
linkių dainos meno mylėtojus 
dalyvauti Aido rengiamame 
baliuje Būsite svetingai pa
vaišinti ir dainomis palinks
minti.,

• -

Ačiū mūsų duetistams Onai 
Dirvelienei ir Jonui Sabaliaus
kui. žinome visi, kuomet mes 
atostogavome, džiaugėmės po
ilsiu, šildėmės vasaros saulu
tėje, mūsų duetas dirbo, dai
navo. O mokytojas juos moki
no, prakaitavo. O prie to ir 
įeikalingą jiems muziką ga
mino.

Ačiū jų triūsui, kantrumui, 
mes buvome gražiai atstovauti 
si baigė poilsis ir choristai vėl 
Lietuvių Meno Sąjungos su
rengtame festivalyje, Chicago- 
je, spalio mėnesį ir Laisvės

Worcester, Mass.
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimai 

įvyks gruodžio 12 d., 29 Endicot 
St., kaip 10:30 vai. ryte.

Draugai, ateikite ir visi gausit 
knygą už šiuos metus — Ameriko: 
Prezidentai. Tai yra gražausia do 
vana, kokią kada esame apturėję.

Sekr. J. M. L.
(238-239)

Hartford, Conn.
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinio 

susirinkimas įvyks 13 d. Gruodžk 
pradžia 7:30 vai. vak., Namo Bcn 
drovės svetainėje, 155 Hungerforc 
St. Visi nariai privalote dalyvaut 
nes šis susirinkimas bus metini* 
Turėsime išrinkti naują valdybą ki 
tiem metaam. Taipgi yra atsiųsto 
knygos. Galėsite pasiimti. Taipgi 
išgirsite raportą iš praėjusio paren 
gimo ir 1.1. A. B

(237-239)

Elizabeth, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyk 

trečiadienį, Gruodžio-Dec. 8 d., vic 
ta 408 Court St. Visi nariai maloni 
kite dalyvauti šiame susirinkime 
ne^ ,tai yra paskutinis šiais metai 
susirinkimas. Apsižiūrėkite, kad ne 
būtumėte atsilikę su mokesčiais, ne 
atsidėkite, kad kuopos komitetai 
rūpintųsi jūsų reikalais, pasirūpir 
kito patys. A. f

(237-238)

Newark, N. J.
RUSAI KVIEČIA LIETUVIU,' 
MENININKUS TALKON

Newarko rusų choras ren 
gia liaudies meno talentų va 
karą, kuriame nori turėti i 
kitų to miesto ar apylinkė 
tautinių grupių talentus pro 
gramoje. Tuo tikslu prašo t 
jų planą paskelbti lietuviams

Liaudies meno vakaru 
įvyks gruodžio 11-tą, Russia) 
American Center, 53 Broom' 
St. Prašo visus galinčius da 
lyvauti susisiekti su rusų cho 
ru toje pat vietoje gruvdžl 
7-tos vakarą, kada choras tei 
vykdo pamokas. Ši pramog; 
bus paminėjimui choro 16mc 
tų sukakties.

Julia Bondar, choro prezid

Antano Metelionio Knyga 
"'Apie Dievus ir Žmones”
Smagu, kad Metelionio knygos prenumeratų 

rinkimas eina gana gerai. Tačiau jau laikas 
suskubti ir baigti tą darbą. Norime baigti pre
numeratų rinkimą su naujais metais. Iki sau
sio 10 dienos visų knygą užsisakiusiųjų vardai 
turi būti priduoti spaustuvei. Taigi, gruodžio 
mėnesiu reikia skubiai rinkti prenumeratas ir 
baigti rinkimą paskirtu laiku.

Kurių dar niekas nepakalbino užsiprenume
ruoti tą knygą, tie užsisakykite patys. Prenu
meratas siųskite Autoriui arba Laisvės įstaigai.

Knyga galėtų būti gatava pradžioje vasario 
mėnesio, jei suskubtume prenumeratų rinkimu. 
Tą darbą žymiai gali pagreitinti asmenys patys 
užsisakydami knygą. Kaina tik $1.00. Be ati
dėliojimo prisiųskite doleruką ir savo vardą ir 
antrašą.

i



NewWto^i^fellnloi
South Brooklyn
Iš LDS 50 kuopos susirinkimo

Gruodžio :’> d , Kūlikų na
me, Įvyko kuopos priešmetinis 
susirinkimas. Narių si syk Į su
sirinkime dalyvavo skaitlin
gai. Protokolas praėjusio susi
rinkimo perskaitytas ir priim
tas be pastabų.

Kuopos komiteto raportas 
parodo, kad kuopos reikalai 
gerame stovyje, nariai duok
les pasimoka laiku ir susispen- 
davusių narių nėra. Kuopos iž
das irgi netuščias, pinigų ran
dasi suvirs 150 dolerių. O pir
miau apie trejetą metų kuo
pos finansai buvo labai pras
toje padėtyje: mat, jokių pra
mogų nebuvo galima surengti, 
nes svetainės nebuvo galima 
gauti, o susirinkimam laikyti 
vieta ir nemažai kainavo.

Dabar jau kas kita : kuopa 
už laikymą susirinkimų nieko 
nemoka. Kūlikai duoda kuo
pai susirinkimus laikyti dova
nai, net nė už šviesas nieko 
neima, šiame susirinkime bu
vo pasiūlyta Kūlikams bent 
kiek atlyginti, bet jie atsisakė 
priimti.

Iš L.D.S 3-čios apskrities 
konferencijos, kuri atsibuvo 
lapkričio 20 d., Harrison, N. J., 
raportą davė Kaz. Meškėnas, 
paaiškindamas apie konferen- 
joje padarytus tarimus ir su
manymus organizacijos gero
vei Raportas priimtas su pa
gyrimu.

L. D.S. Centro Valdybos pa
siūlymas, kad visos kuopos 
rengtųsi prie atžymėjimo 25- 
tinės sukakties organizacijos 
gyvavimo priimtas. Nutarta 
suruošti pramogą, kad ir nedi
delę. Komisijon surengimui 
apsiėmė Kaz. Meškėnas ir C. 
Bready. Apie tai bus plačiau 
sekančiuose kp. susirinkimuo
se.

Išrinkta k p. valdyba sekan- 
tiem metam: pirm. M. Kuli- 
kienė, pagelb. J. Logisky, už
rašų sekr. K. Milenkevičius, 
finansų sekr. Elena šimkiūtė, 
ižd. W Kūlikas, iždo globė
jais Kaz. Meškėnas ir J. Weiss, 
koresp. J. Weiss. Linkėtina vi
siem gerų pasekmių darbuotis 
labui kuopos, ypatingai nau
jai finansų sekr. jaunuolei E. 
šimkiūtei už apsiėmimą atsa
kingai pareigai.

Kuopos ligoniai: Antanas 
Maliauskas jau šešta savaitė 
kai sunkiai serga, randasi 
Kings County ligoninėje labai 
kritiškoj padėtyje. Kuriems 
laikas pavėlina, atlankykite 
nelaimėj esantį draugą.

M. Kulikienę jau keletas 
metų kankina ta nelaboji liga 
artrito, bet praeitą savaitę 
jinai turėjo perkentėti labai 
didelius skausmus, per kele
tą dienų negalėjo iš lovos pa
sikelti. Dabar kiek geriau, ga
li po kiek pavaikštinėti, bet iš 
stubos negali niekur išeiti. La
bai apgailėtina veiklios drau
gės, kuri visuose mūsų dides
niuose parengimuose bei orga
nizacijų mitinguose dalyvau
davo. Linkėtina ligonei bent 
kiek sutvirtėti ir vėl kartu 
su mumis veikime dalyvauti.

Metinis kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 7 d., toje pačioje 
vietoje. Visi nariai dalyvau
kite.

Koresp.

Pašovė besiginantį 
nuo sukčių

New Yorke vienos čekių iš
keitimo įstaigos savininkui pa
sirodė, kad kostumeriai bando 
iškeisti falšyvus čekius. Jis 
juos sustabdė. Nežinodamas, 
ką jie turi kišenėje, jis įsakė 
jiems iškelti rankas ir stovėti, 
kol pribus policija.

Atvykusi policija su revol
veriu rankoje savininką pa
skaitė už plėšiką ir pašovė.

Kaltino valdžią už 
jaunukų bėdas

Vaikų teismo teisėjas J. Ir
win Shapiro pasiuntė 14-kos 
metų Theodore Glenn i War
wick valstijinę mokyklą ap
leistiems ii- prasižengusiems 
vaikams. Ta proga jis kritika
vo valstijos valdžią, kad ji 
paskiausiu dešimtmečiu nieko 
nedarė tokiems vaikams pa
gelbėti ir visuomenę apsaugoti.

Glenn, benamis vaikas, bu-’ 
\o paleistas iš mokyklos j 
miestą trims dienoms, nors bu
vo žinoma, kad jis neturi na
mų nei globėjų, kurie jį sau
gotų. Jis mirtinai pašovė 16 
metų jaunuolį Scochemaro. 
Glenn sako, kad jie abu žai
dė tuo šautuvu, šovimas įvy
ko netyčia, tačiau tas nepade
da mirusiam nei gyvojo re
kordui.

Apiplėšė algų nešėją
New Yorke trys vyrai susi

stabdė čekių iškeitimo firmos 
paslą, einantį iš banko su al
gų ir čekiams iškeisti pinigais. 
Atėrrfė $7,100 ir pabėgo sykiu 
su kitais dviemis, plėšikų lau
kusiais automobiliuje.

Senutė žuvo gaisre
Yonkers gyventoja Mrs. Ka

therine Meehan, 90 metų, pa
juto bute gaisrą. Ji spėjo pri
kelti dukterį, žentą, du anū
kus. Jie iš antro aukšto nusi
leido ties langu1 esančiu me
džiu. Apsižiūrėjo, kad juos 
prikalusios senutės nėra. Vie
nas anūkas sugrįžo .ieškoti, 
bet vėliau tuo pat medžiu nu
sileido vienas, be senutės.

Marininkai smerkia 
valdžios užmojį

Marininkai Seafarers Unijos 
nariai smerkia valdžios užmo
jį tyrinėti prekinio laivyno 
marininkų “protinę ir fizišką
ją sveikatą.“ Unija sako, jog 
ta sistema galėtų išstumti iš 
darbo bile kurį dabar dirban
tį ant laivų marininką. Juk vi
si prisirišę savo unijai asme
nys gali būti paskaityti “pro
to ligoniais.“

Teisiamieji vyrukai 
kaltina vienas kitą

Brooklyne 3 vyrukų teisme 
detektyvas William Elliott 
liudijo, kad po arešto tardo
mas Melvin Mittmanukas sa
kė, jog Jack Koslowas įstūmė 
Monterį .upėn. Koslowas yra 
18 metų, vyriausias iš tų trijų.

Valdinis darbo sekretorius 
Mitchell paskyrė Arthur Stark 
bešališku pirmininku ginčams 
tarp Transit Authority ir dar
bininkų spręsti. Paskyrė prieš 
unijos valią.

Teatruose šokėja Irene Bol
ton, 22 h., atrasta Hotel Capi
tol be sąmonės nuo miegamų 
pilsų. Tyrinėja, kokiu tikslu 
ji tiek daug tabletėlių ėmė.

New' Yorko valstijos preky
bos vadovybė apskaičiavo, kad 
kas metai turi rastis 98,000 
naujų darbų. Be to New Yor- 
kas negalės lenktyniuoti su 
kitomis valstijomis.

RANDAVOJIMAI
NEWARK, N. J.

Pasirandavoja rūmas del vieno vy
ro ar moteriškės. Geras šviesus 
kambarys. Taipgi gali pirkti ir ra
kandui, dviejų didelių rūmų. Par
duodu visai pigiai. Randa žema tik 
$15.00 j mėnesj. Prašau greitai at
sikreipti, nes noriu greit parduoti.

P. Sluckis,
103 Pulaski St., Newark 5, N. J.‘ 

(237-238)

Kviečia visus i
K-

metinį banketą
Ši šeštadienį, gruodžio 11-tą, 

Liberty Auditorijoje Įvyks vie
tinės LDS 13-tos kuopos meti
nis banketas. Kuopos valdyba 
ir nariai .jau seniai darbuoja
si užtikrinti, gausų būrį svečią 
ir kad atvykusieji būtų sve
tingai priimti. Tokia jau yra 
ilgametine kuopos tradicija. 
Tačiau dar turi vakarienės bi
lietų (po $2). Kuopiečiai pra
šo visus prietelius pagelbėti 
jiems tą tradiciją išlaikyti ir 
toliau, įsigyti bilietus taip, 
greit, kaip galima, kad nelik
tų nei vienos liuosos vietos 
prie stalų.

Re p.

Dariaus-Girėno pamin
klo komiteto veikla

Lapkričio 15 d., Lietuvių A. 
Piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyne, Įvyko šio 
komiteto visuotinis susirinki
mas. Vasaros laikotarpį veikė 
vien vykdanti valdyba. Išklau
syti komiteto pranešimai ir 
suderintos sąskaitos. Surinktų 
aukų yra. ižde $6,013.77. ši 
suma randasi Taupomam.Ban
ke. J

šiuo laiku, prisitaikant pro
gai, siuntinėjami laiškai orga
nizacijoms, draugijoms ir pa
skiriems asmenims, prašant 
aukų paminklo naudai., 'taip
gi rūpinasi ant vietos suruošti 
pramogą ir kitokiais būdais 
gauti lėšų. Fondo komiteto iž
dininkui P. J. Montvilai iš
reikšta užuojauta jo žmonai 
mirus Taipgi pagerbtas Juo
zas Ginkus, brooklynietis, šiais 
metais minint 65 metų am
žiaus sukakti.

Gauta nauja auka 25 dole
riai nuo S.L.A., 48-to Seimo, 
įvykusio birželio mėnesi, s.m., 

j Wilkes-Barre, Pa. Nuoširdžiai 
I dėkojame Seimui, Tautiški! 
i Centų Paskirstymo Komisijai 
ir Valdybai.

Komitetas:
J. Šaltis, pirm.
Adv. S. Bredes, Jr. f i n. sekr 
P. J. Montvila, ižd.

New Yorke vienas narkoti
kų pardavinėtojas nuteistas 
10, kitas 4 metus kalėti.

SUSIRINKIMAI
< RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio-Dec. 8-tą d., 
vieta 110-06 Atlantic Avė. Visi na
riai malonėkite ateiti į šį susirin
kimą. Kurie dar nesate pasimokėję 
duoklių, užsimokėkite. Taipgi gau
site naują knygą: Amerikos Prezi
dentai. Susirinkimo pradžia 8 vai.

Valdyba

L.D.S. 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, gruodžio-Dec. 8 d., 7:03 v. 
vakare, Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti, nes reikės išrinkti kuopos valdy
bą sekantiem metam, taipgi ir kiti 
kuopos reikalai reikės aptarti.

Valdyba.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Daktaras 97 metų
/

i Newyorkietis daktaras Mau
rice J. Levi šiomis dienomis 
minėjo 97 metų sukaktį. Di
džiavosi, jog jis dar surūko 6 
cigarus per dieną, o pirm pie
tų išgeria- stiklelį degtinės. 
Bet, jei tą dieną jaučiasi dau
giau parvargusiu, išgeria ir 
antrą stiklei j. Tačiau sakėsi, 
jog valgo ii’ rūko po mažiau, 
negu seniau. Pirmiau jis surū
kydavęs ir po tuziną cigarų.

Savo gimtadienio pusry- 
■ ėiams jis valgė vieną suplak
tą, pakeptą kiaušini, gėrė ka
vos ir pieno. Valgo maistin
gus,, sotinančius valgius, bet 
po mažai.

Dr. Levi tebetarnauja Long 
Island Universiteto pediatri
jos kolegijos prezidentu. Jis 
tikrina, jog’ darbas nekenkia, 
jeigu asmuo turi patraukimo 
savo darbui, gali jį atlikti su 

: pasitenkinimu, be didelio nuo- 
l vargio. Smagumo teikiantis 
veiksmas gali tik prailginti 

’gyvenimą, sako daktaras.
Daktaras buvo vienu iš 15- 

kos vaikų, kurių 12 jau išmi
rę. Tebegyvena 85 metų sesuo 
ir vienas brolis.

Minės žydų Amerikoje 
atvykimo sukaktį

Brooklyniečiai Emma Laza
rus Klubai ruošia nepaprastą 
programą atžymėjimui 300 
metų sukakties nuo žydų ap
sigyvenimo Amerikoje. įvyks 
gruodžio 11-tos vakarą,Brook- 
lyno Academy of Music, 30 
Lafayette Ave. Programoje 
dalyvaus žymūs dainos, muzi
kos ir dramos talentai. Masi
niu spektakliu jie pavaizduos 
žydų istoriją.

GAVO ALGŲ PAKĖLIMĄ
Photoengravers Unijos Lo

kalus 1-mas sutiko pasirašyti 
su šešiais stambiaisiais New 
Yorko laikraščiais’ naują su
tarti. Gauna $5.80 savaitinio 
priedo (bendrai algoms ir fon
dams). Sutartis galios dvejus 
metus. Paliečia 450 darbinin- 
k ų.

Spėjama, kad Harrimano 
administracija bandys paten- 

, kinti mokytojų reikalavimus, 
suteikti algų priedus.

HEATHCOTE 
EMPLOYMENT AGENCY

6 Palmer Ave., Scarsdale, N. Y.
SC. 8-6160 — SC. 3-3033

Greit reikalinga — Porų — $400.
Namų ruošos darbininkų—$50 ir 

aukščiau. Biznio įstaigos. Matykite 
mus pirma.

(236-245)

----------------TIKRAS ——

BAKED *59
ENAMEL Complete

AMERICAN AUTO
REFINISIIERS

105 Madison Ave., Hempstead 
Phone Ivanhoe 9-6840

(235-241)

Didysis bazaras jau 
už kelių dienų

Norite pirkti dovanų ? O 
gal ko trūksta sau ar na
mams? To visko didžiausias 
pasirinkimas bus randamas 
American Labor Party bazaro. 
šimtai unijistų per metus savo 
liuosvalandžiais gamino šiam 
bazar u-i prekes. Tai dėl to čia 
rasis tūkstančiai drabužių, vi
sokio dydžio ir formų, taipgi 
kitu visokiausiu daiktų nuo 
sagutės iki brangiausių rakan
dų ir automobilių.

Visu laiku veiks pirmos rū
šies restauranas, prieinamomis 
kainomis.

Bazaras bus Beethoven Hali, 
210 E. 5th St, New Yorke.

Gruodžio 10-tą prasidės 6 
vai. vakaro.

Gruodžio 11 ir 12 dienomis 
—nuo pietų iki pusiaunakčio.

D-tis

Senųjų reikalams komitetas

Lig šiol kaip ir privatiškai 
veikęs senimo reikalais pata
rėjų komitetas gavo oficialų 
miesto valdžios pripažinimą. 
Komiteto pirmininku paskir
tas miestinės labdarybės komi- 
sonierius Henry L. McCarthy. 
Gi 60 jo narių, daugumoje, 
taip pat yra surišti su viena 
ar kita senimo reikalams or
ganizacija ar įstaiga

New Yorko mieste jau pri- 
skaitoma apie milijonas seni
mo.

Newyorkietis veikalų staty
tojas Stanley Kahn apsisknn- 
dė policijai, kad iš jo buto prie 
470 Park Ave. išvogta apie 
825,000 vertės brangumynų. 
Juos buvo įsigijęs išdalinti 
draugams dovanoms.

: MATTHEW A.
: bijyus :
l <
» (BUYAUSKAS) 4• «
I LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J

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

Brooklyn-Richmond Hill
• \

Parengimų Kalendorius

šeštadienį, Gruodžio - Dec. 11
LDS 13 kuopos banketas 7 vai. vak.

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laimė”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisvės Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Visi aukščiau suminėti parengimai bus
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Galutinai uždarė 
karpetų audyklą

Yonkersc galutinai uždary
ta Alexander Smith karpetau- 
nė, ten veikusi per 90 metų. 
Vienu tarpu ji samdė net 
7,000 darbininkų. Nuo 1948 
metų pradėjo ruoštis iškėlimą 
šapų Į Greenville, Miss. iv i 
Liberty, So. Carolina, kur ne
organizuoti į uniją darbinin
kai tebedirba už pusdyki.

Jaunuolė priduso 
sėdėdama mašinoje

Jaunuolė Mary Ethel Mur
phy, 17 metų, su savo vaikinu 
Robert Huhn .sėdėjo jo auto
mobiliuje, uždarame garažiu- 
je. Abu jaunuoliai rasti jau be 
sąmonės, bet vyruką pavyko 
atgaivinti. Atgaivintasis aiški
nasi, kad motorą jis leido 
tikslu apsišildyti, nes mašino
je buvo šalta.

New Yorke areštuotas jau
nas vyras, kuris apvogdavo 
namus prisistatydamas šeimi
ninkėms telefono patikrintojo 
ir taisytoju.

Arlington, New Jersey, šv- 
Kryžiaus kapinėse atrasta nu
žudyta rausvaplaukė, jauna 
Mrs. Joan McCreery, dirbusi 
gražinimo salione, New ark e

» TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

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

! NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

i L U N CIIEO N ET 1’ E— I O I ’ X T AI.' <
I Open Window Biznio sekcija. 

Gerai įsisteigusi, 3 rūmai iš užpaka
lio. Puikiausia proga. Turi pamaty
ti, kad įvertinti — Nuolaida.

Tel. ES. 6-9811
(236-238)

M ES IN Y Č I A—M A RK ET A S
Barbeque. Paukštienos dalimis, 

įsteigtas biznis. Vientik rakandai 
verti virš $5000. Parduosimo už 
$1500 ar už geriausią pasiūlymą. 
Mirtis šeimoj. Tai geriausias pirki
mas gyvenime. Biznis randasi Now 
Rochelle, N. Y. Tel. NE. 3-9440 ar
ba NE. 6-7180.

(236-238)

GROCERY and DAIRY

Alus, gerai įsisteigęs biznis, didelė 
kampinė krautuvė. Iš priežasties li
gos turi greit parduoti. Prieinamai. 
Stebėtina proga.

Tel. FO. 7-4815 arba TI. 1-7841
(237-239)

(ANDY STORE
St at ionery—Fountai n

įsteigta virš 20 metų. Puikinsią 
West Bronx vieta, moderniniai ‘ra
kandai, randa tik $50 į mėnesį, il
gų metų lysas. Su nuolaida greitam 
pardavimui.

Proga visam amžiui.
Tel. JE. 6-8990 arba JE. 7-8710

((237-239)

BEAUTY PARLOR 
įsteigtas prieš 13 metų, savaitinės 
Jeigos $150.00 — gali būt ir dau
giau. Kaina tik $1200.— Ant išmo
kėjimo. Puikiausia proga.

806 — 56th St., Brooklyn, N.Y.
Tel. GE. 6-6875

((237-239)

LUNCHEONETTE
įsisteigęs lobingas biznis su 4 rūmų 
apartmentu. loigos $1,100 į savaitę. 
Nupigintai greitam pardavimui u^ 
cash. Tikras pirkinys.

Telefonuokite:: UL. 1-9634
(237-239)

CLEANING and TAILORING 
įsteigtas prieš 12 metų, daro gerą 
biznį. Turi parduot del kitų intere
sų. Pasiūlymas išimtinai gero pir
kinio del greito pardavimo.

Telefonuokite:
Dienom WA. 4-7640
Vakarais UL. 3-1780

(237-239)

GROCERY
.Vaisiai, daržovės, šaldyti valgiai, 

alus. Gerai įsisteigęs biznis. /Nuo 
$900 iki $1,000 į savaitę. Išimtinai 
žema kaina greitam pardavimui. Sa
vininkas išeina į kariuomenę. Ne
praleiskite šios progos.

Tel. GE. 6-4561
• ’ (237-239)

Pabėgėlių šeimos 
tebelaukia buto

New Yorko uptown anksti 
šeštadienį įvykusiuose gyvena
mų namų dviejuose gaisruose 
viena moteris mirtingai apde
gė. Kelios dešimtys asmenų li
kosi benamiais. Praėjusį sek
madieni daugelis dar vis tebe
buvo be preglaudos.

Padegėliai sakė, jog gaisra- 
gesiai įsakė jiems iš apdegusių 
butų išeiti, nes pavojinga ten 
būti. Tačiau niekas neparodė, 
kur eiti. Gaisragesiai ir polici
ja sakė, jog tai butams auto
riteto pareiga, bet tos įstaigos

■ pareigūnai nepasirodė. Tad 
vienus šiaip taip priglaudę jau 
perpildytuose butuose gyve
nantieji kaimynai, kiti laikymai 
apsistojo pas gimines. Dauge
lis išbėgo pusnuogiai, nes gais
ras užtiko tebemiegant.

Kokia padėtis yra netekusių 
buto, jau aišku iš to, kad 
pirm gaisro viename 5 kamba
rių bute gyveno 24 asmenys, 
iš tų 13 vaikų. Kitas 5 kam
barių butas buvęs perkirstas 
pusiau, po 2 kambarius, šei
mos mokėjo po 60 dolerių ren- 
dos už 2 kambarius

Penkiomis praėjusiomis šven
tės dienomis mokamuoju už 
mylią State Thruway ruožu 
pravažiavo 170,364 vežimai. 
Už juos surinko $158,193 pa
jamų.

Kalbama, kad policijos ko- 
misijonierius planuoja pirm 
švenčių policistus perkaitalio- 
ti į naujas vietas apsaugai nuo 
rinkimo kyšų.

J<

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

4 pus!. Laisvft (Liberty) Trečiad., gruodžio (Dec.) 8, 1954




