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KRISLAI
Ko jis nori?
Popiežiui 79-ri metai.
Draudžia.

Rašo R. MIZARA

vien- 
men-

nereikės dešimties 
iki prasidės 

•as!

Torontiškis Pr. Alšėnas 
rašo Chicagos marijonų 
Drauge, kad ten š. m. vasa
rio 20 d. kalbėjo profeso
rius ir d a k t a r a s Kazys 
Pakštas, tasai klerikalų 
pranašas.

Dipukai jį apipylė klausi
mais, kurių vyriausias bu
vo: “Kaip greitai bus lais
va Lietuva ”

Procesorius, prispirtas 
prie sienos, mikčiodamas, 
atsakė daug maž šitaip: 
“dešimtį metų be tėvynės 
jau baigiame,” bet “iš visų 
stebėjimų duomenų atrody
tų, gal dešimties metų ir 
nebereikės laukti...”

Ko nebereikės laukti? 
“Išlaisvinimo”?

Ne!
Pakštas, kaip ir jo 

minčiai klerikalai ir
ševikai, yra įsitikinę, kad 
jiems 
metų laukti, 
pasaulinis kai

Alšenas, reikšdamas Pakš
to mintį, šitaip primena:

“JAV, Didž. Britanijos ir 
kitų vakariečių sąjunginin
kų, nors palengva, vis dėlto 
kantrybės kiautas plonėjąs 
ir plonėjąs. Reikia laukti, 
kad netrukus jis ir visai 
prakiurs...

“Nors karas baisus reiš
kinys, bet mes, išblaškytieji 
po pasaulį Lietuvos vaikai, 

. jo laukiame...”
Šitaip K. Pakštas, Alšė- 

nas ir jų bičiuliai galvoja.
Jie trokšta matyti pasaulį 

uždegtą atomo bomba!
Tai netekusių jokio žmo

niškumo skrupulo gaivalų 
troškimas!

Daleiskime, kad šis jų 
troškimas realizuotųsi. Da
leiskime, kad taiką mylin
čias žmonijos pastangos ka- 

. rui neprileisti būtų persilp- 
no»r ir karo troškė jai jį 
pradėtų. Pasaulis būtų nu
siaubtas, — gal jis ir išlik
tų, b gal būtų į griuvėsius 
ir pelenus paverstas, — ar 
tuomet šitos rūšies “patri- 

.jotai” galėtų tikėtis Lietu
voje ir vėl viešpatauti, jei 
ten liktų žmonių ir būtų 
ant ko viešpatauti, kaip 
viešpatavo smetonizrho lai
kais?

Žinoma, ne! Lietuvos 
Jiaudis juos atmestų, kaip 
t žiauriausius savo ir visos 
žmonijos priešus!

Popiežiui Pijui Xlljam 
Jsukako 79-ri metai am- 
'aįaus.

Popiežiaus sveikata, sa- 
1 omą, dar vis silpna. Prieš 

IMką jis buvo visiškai 
arti mirties, bet mirti neno
rėjo ir bijojo: buvo pasam
dyti geriausi gydytojai ii1 
jiems pavyko popiežiaus 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Dar vra vilties, 
kad mokesčiai 

būsią sumažinti
Washingtonas. — Nors 

senato finansinė komisija 
nubalsavo nepraleisti asme
nų $20 mokesčių sumažini
mą, dar yra vilties, kad 
pats senatas pasielgs ki
taip. Senatoriai gauna laiš
kus nuo daugybės savo sri
čių žmonių, kurie reikalau
ja, kad būtų balsuojama nu
kirsti mokesčius.

Kaip yra žinoma, atsto
vų butas taip jau nubalsa
vo, nors su nedidele dau
guma. Nubalsuota nukirsti 
ant $20 kiekvienam mokes
čių mokėtojui ir nuo jo pri
klausomam šeimynos na
riui. Vidutinė šeimyna to
kiu būdu ateinančiais me
tais mokėtų $80 mažiau.

Daugelis laiškuose senato
riam primena, kad jie kaip 
tik nubalsavo pakelti sau 
algas ant 50%.. Vienas ra- 
šėjas savo senatoriui sako:

“Kaip jūs galite kalbėti 
apie taupymą ir ekonomiją, 
jeigu sau staiga pakeliate 
algas ant 50% ? Kaip pre
zidentas gali aimanuoti, 
kad žmonių mokesčių nu
kirtimas sumažins valstybi
nį iždą ant dviejų bilijonų, 
jeigu jis su lengva širdimi 
leido sumažinti didžiųjų 
kompanijų mokesčius ant 
trijų bilijonų?”-

Ragina suvienyti Vokietijos 
atskiras mokyklų sistemas

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos apšvietos ministerija 
yra gavusi nuo Rytų Vokie
tijos apšvietos ministerijos 
raginimą suvienyti abiejų 
šalies dalių apšvietos ir mo
kyklines sistemas. Rytie
čiai ragina, kad būtų pasi
keista mokytojais, kad būtų 
susitarta dėl vieningų pro
gramų, kad studentams bū
tų leista laisvai važinėti iš 
vienos zonos į kitą, kad iš
laikyti egzaminai vienoje \ K. P. vadams sąryšyje su jų 
zonoje galiotų antroje ir tt. I išėjimu iš kalėjimo. Svei-

Nurodoma, kad jeigu toks' kinimai jiems dar tebe- 
apšvietos i plaukia iš įvairių krašto 

1 "J į I dalių ir užsienio.
Spauda rašo, kad FBI 

agentai atydžiai seka kiek
vieną Denniso ir kitų išlais
vintųjų komunistų žingsnį. 
Dennis dabar pereis medici
nišką egzaminavimą, nes 
jis turi širdies ligą, kuri 
kalėjime žymiai pablogėjo.

. Rytų Vokietijos ; 
ministerijos planas būtų 
Vakarų priimtas, didelis 
žingsnis būtų padarytas’ 
link; Vokietijos vienybės.

Vakarų Vokietijoje dabar 
lankosi Rytų Vokietijos 
jaunimo organizacijos at- 

. stovai, kurie tariasi su Va
karų jaunimo grupėmis ir 
ragina jas atsiųsti delega
tus į visos Vokietijos jau
nimo sąskrydį, kuris įvyks 
Drezdene.

Bidts viesulas Trieste
Roma. — Smarkus viesu

las siautė Trieste ir 40 as
menų buvo sužeista. Dau
guma sužeistųjų nukentėjo 
nuo viesulo nešamų lentų, 
iškabų ir kitokių dalykų.

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus 12-asis minėjo savo 
79-tą gimtadienį.

Dulles grasino Liaudies Kinijai, 
o Churchill — Tarybų Sąjungai

Washingtonas, — Prieš 
apleisdamas Taipei Formo- 
zoje, sekretorius Dulles pa
darė kelius pareiškimus, 
kurie buvo jo aštriausias 
iki šiol darytas grasinimas 
Liaudies Kinijai. Nors pre
zidentas Eisenhoweris die
ną anksčiau spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad 
“Amerika neis į agresingus 
karus,” Dulles -sakė, kad Ki
nija gali laukti jos uostų ir 
bazių sausžemyje atakavi- 
mo, “jeigu ji atakuos.”

“Atakavimu” jis vadino 
Kinijos galimas pastangas 
išstumti Čiango jėgas iš 
Q u e m o y ir Matsu salų. 
Quemoy randasi tik 10 my
lių atstume nuo Kinijos 
kranto, o Matsu tik 4 my
lios.

Apart paties čiango ir su 
juo stojančiu Dullesu be
veik visi sutinka, kad tos 
salos turėtų būti taikingai 
apleistos, kad Kinija galėtų

Pirmieji nuosavieji i Amerika nori,kad būtų paleista 
EiSmhowmo „amai I R ,palWuW11? kopija 

Pre-i J 1 JGettysburg, Pa. — 
zidentas Eisenhoweris ir 
šeimyna atvyko čia ir pra
leido pirmą naktį jo naujai 
pastatytuose namuose ant 
farmos.

Tai pirmi nuosavi Eisen- 
howerio namai, nes per vi
są gyvenimą jis su žmona 
gyvena kariškuose postuo
se, paskui Europoje jam ar
mijos parūpintose vilose, o 
dabar Baltajame Name, 
kuris irgi jam nepriklau
so...

Britu komunistai sveikino
£

išleistuosius K. P. vadus
New Yorkas. — Iš' Brita

nijos komunistų partijos 
vado Harry Pollitto atėjo 
sveikinimo telegrama Den- 
nisui ir keturiems kitiems

Bagdadas. — Irako užsie
nio reikalų ministras Mori
są al-Shabandaras pasiuntė 
protestą Egiptui prieš Ira
ko šmeižimą. Egipto mi
nistrai yra pareiškę, kad 
Izraelio puolimas ant Egip
to buvo Irako inspiruotas.

Sidney, Australija.— Ka
talikiškas sparnas Austra
lijos Darbo Partijoje pra
dėjo naują kampaniją prieš 
partijos pirmininką Evattą. 

jas atsiimti. Tokios nuomo
nės laikosi net Britanijos 
užsienio reikalų ministras 
Edenas.

Tuo tarpu, kai Dulles For- 
mozoje grasino Kinijai, 
Churchillas Londone grasi
no Tarybų Sąjungai. Jis 
sakė, kad Amerika galėtų 
naudoti savo bazes Britani
joje atominiam karui prieš 
Tarybų Sąjungą net be su
sitarimo su britais. Tas at
eitų, sakė' jis, “jeigu pati 
Britanija būtų užpulta.” 
Tokiu atsitikimu, sakė jis, 
amerikiečiai “atsakytų tuo
jau, neturėdami laiko klaus- 
tis britu leidimo.”

Darbiečių deputatai atsa
kė Churchillui, sakydami, 
kad Sovietų Sąjunga nero
do žymių pląniiojanti pulti 
Britaniją ir kad visa jo kal
ba siekia tik grasinti So
vietams.

Churchillas dar pabrėžė, 
kad, jo nuomonėje, Ameri-

Washingtonas. — Ameri
ka norėtų, kad Korėjoje bū
tų panaikinta paliaubų kon
trolės komisija, • kuri • buvo 
sudaryta tuojau po paliau
bų pasirašymo. Į tą komi
siją, kaip žinoma, įeina 
šveicarai, švedai, lenkai ir 
čekoslovakąi. Kęmisijos už
duotis, kaip tai buvo nusta
tyta paliaubų sutartyje, yra 
prižiūrėti, kad abi pusi pra
veda paliaubų patvarkymus.

Pietinės Korėjos Rhee 
valdžia jau senokai pradėjo 
agitaciją prieš tą'komisiją. 
Pačioje Pietinės. Korėjos 
teritorijoje tai 
buvo kartotinai 
veikti. Ypatingai lenkams 
ir čekoslovakams pareigū-

komisijai

CIO - AFL vienybes konveneij: 
įvyksianti šį rudenį New Yorke
New Yorkas. — CIO ir 

AFL vadai planuoja, kad 
susiliejimo suvaž i a v i m a s 
bus; laikytas šiame didmies
tyje. Data numatoma spa
lio arba lapkričio mėn.

Kaip dabar dalvkai stovi, 
AFL planuoja laikyti savo 
suvažiavimą rugpiūčio 15 
Chiėagoje, o CIO spalio 17 
Buffalo mieste. Bet abie
jų unijų sąjungų vadai da
bar diskusuoja, ar verta iš 
viso laikyti atskiras dide
les konvencijas, kad paskui' 
laikyti dar vieną susilieji
mo konvenciją.

Daug pinigų ir laiko gali
ma būtų sutaupyti, jeigu 
CIO ir AFL nutartų laikyti 
trumpus savus suvažiavi
mus tame pačiame mieste, 
kur bus nubalsuota apie su
siliejimą, o paskui bus pra
vestas iš anksto numatytas 
bendras, suvažiavimas.

ka žymiai stipresnė atomi
niais ir hydrogeniniais gin
klais, negu' Tarybų Sąjun-

Čia, Washingtone, pro- 
čianginis senatorius Know- 
landas pareiškė, kad Ame
rika turėtu “išimti lakūnu c v

tų rankų.” Jis tokiu pareiš
kimu turėjo omenyje Kini
joje kalinamų amerikiečių 
lakūnų reikalą, apie kurį 
J. T. generalinis sekreto
rius Hammarskjoldas pra
eitų metų pabaigoje skrido

Kaip yra žinoma, Kinija, 
per Burmos premjerą U Nu 
davė suprasti, kad, jeigu 
amerikiečiai atsiustu neofi- 
cialę delegaciją Kini j on, su 
ja apie tai būtų derėtasi. 
Bet Knowlandas sakė, kad 
toks žingsnis būtų “gėda 
Amerikai,” kad “mes neisi
me su kepure rankoje lenk
tis prieš Mao.” 

nams ten buvo daryta kliū
čių.

Washingtonas sako, kad 
ŠVedai ir šveicarai sutinka 
su nuomone, kad 
būtų paleista, nes 
siekia jokio tikslo, 
praėjo 20 mėnesių 
liaūbų pasirašymo 
sijai’ darosi vis 
dirbti.

Komisija turi 
vienetus. Keturi 
si Šiaurinės
tuose, keturi Pietinės. Ten 
jie turi prižiūrėti, kad ne
būtų įvežami ginklai. Be 
to komisija turi kelius “lau
ko vienetus,” kurie gali 
greitai judėti iš vienos vie
tos u kita. V 4-

komisija 
ji neat- 
kad jau 
nuo pa
ir ko nu
sunkiau

aštuonius 
jų randa- 

Korėjos uos-

Kol kas, betgi, niekas dar ! 
nenutarta galutinai. Taipgi 
dar nesusitarta dėl susivie-i 
nyjusios organizacijos nau- ' 
jo vardo. CIO vadai pa- i 
geidauja, kad vardas būtų į 
American Congress of La- ■ 
bor (ACL), bet kai kurie; 
AFL vadai nori, kad var-, 
das liktų AFL. O. A. Knight' 
patiekė sumanymą pavadin- i 
ti naująją o r g a n i z a c i j ą į 
American Federated Labor,, 
Craft arid Industrial Or-: 
ganization, iš ko pasidary-1 
tų inicialai AFLCIO, kas j 
turėtų patenkinti visus...

v Geležinkelių nelaimes
39 keleiviai žuvo geležin

kelio nelainlėje Pusane, Pie- 
Pietinėje Korėjoje. Iš Vo-X 
kietijos ateina nepatvirtinti 
gandai, kad karinio trauki
nio nelaimėje prie Plaueno 
žuvo 40 tarybinių kareivių.

Egipto - Izraelio 
ginčą sprendžia 
Sangum. Taryba

Jungtu n ės Tautos.—Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
ba šį penktadienį turėjo 
pradėti spręsti Egipto - Iz
raelio ginčą. Du skundai 
yra patiekti tarybai: Egip
to ir Izraelio. Egiptėnai 
kaltina, kad izraeliečių gin
kluotos pajėgos be jokios 
provokacijos įsiveržė į 
Egipto kontroliuojamą teri
toriją Gazos srityje ir nu
žudė 38 kareivius bei su
žeidė keliasdešimt.

Izraelis savo proteste sa
ko, kad Egipto dalinys per
žengė rubežių ir, tik atmu
šant egiptėnus, izraeliečiai 
perėjo Egipto teritorijom 
Izraelis sako, kad egiptėnai 
nukovė 8 izraeliečius karei
viu^ ir sužeidė keliolika.

Palestinos paliaubų komi
sijos pirmininkas, kanadie
tis generolas Burns, ketvir
tadienį baigė incidento tyri
nėjimą ir savo raportą iš
siuntė Saugumo Tarybai. 
Tame raporte Izraelis pažy
mimas kaip vyriausias kal
tininkas.

Kaire pj'emjeras Nasse- 
ris, kalbėdamas kadetų-ka- 
rininkų susirinkime, sakė, 
kad ateityje Izraeliui bus 
atsakyta karo žingsniais. 
Jeruzalėje Izraelio parla-. 
mente kalbėjo premjeras 
Šaretas, kuris priminė 
Egiptui, kad jis buvo Izra
elio sumuštas keli metai at
gal ir tas gali pasikartoti.

Italai vėl persekioja JAV 
protestantu sektu misijas

Roma. — Italų policija; 
pravedė kratas amerikiečių 
protestantų sektos misijoje 
ir suėmė misijonierių Ge- 
ralda S. Padena. Viena 
italė protestantė, Disma 
Pollipoli, taipgi buvo suim
ta. Ji tuojau po suėmimo 
turėjo širdies smūgį ir bu
vo nuvežta ligoninėn. Sek
tos atstovai paskui sakė: 
kad policija labai žiauriai I 
su ja apsiėjo ir tas privedė 
prie smūgio..

Pądenas po kelių valan
dų buvo išlaisvintas.

Italijos policija jau pir
miau kelius kartus suėmė 
protestantiškus misijonie- 
rius, pravedė kratas ir už
draudė laikyti pamaldas. 
Manoma, kad policija ta1’ 
daro po katalikiškos kleri- 
kalijos spaudimu. Italijos 
katalikų klerikalai laikos5 
nuomonės, kad “Italija turi 
likti amžiams perdėm ka
talikiška.”

Apleido Tarybų Sąjungą
Maskva. — Amerikietis 

katalikas kunigas .Georges 
Bissonette jau apleido Ta
rybų Sąjungą, kaip tai jam 
buvo valdžios įsakyta. So
vietai atšaukė jo vizą, nes 
amerikiečiai neleido provo- 
slavų metropolitui Borisui 
likti Amerikoje.

Paskutiniai 
pranešimai
Maskva. — Profesorius 

B runo P o n t e co r v o davė 
spaudos konferenciją TSRS 
Mokslo Akademijos rū
muose, į kurią buvo pa- ‘ 
kviesti ir -užsienio laikraš
tininkai. Pontecorvo kalbė-, 
jo itališkai.

Jis sakė, kad apleido Bri
taniją keli metai atgal, nes 
negalėjo pakęsti pro-kari- 
nės atmosferos. Tarybų Są
jungoje, sakė jis, jis veikia 
taikingoje aplinkumoje ir 
gali vartoti savo mokslinį 
žinojimą taikos tikslams.

Taipei. — Dulles išvyko, 
bet aukšti Amerikos kari
niai vadai liko ir laiko pa
sitarimus su Čiango štabu. 
M a n o m a, kad generolas 
Chase bus atšauktas kaip 
vyriausias amerikiečiu mi
sijos vadas Formozoje ir jo 
vieton bus paskirtas koks 
nors admirolas.

Honolulu, Hawaii.—Ug- 
niakalnio išsiveržimas ryti
nėje salos dalyje ne tik ne- t 
silpnėja, bet stiprėja. • Gy- .
ventojai turėjo būti eva
kuotiz iš plataus ruožo. Ak
menys ir deguliai iš vulka
no kraterio siekia 400 pė
dų aukštį, o tekanti lava 
apie trijų pėdų gylį.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas protesta
vo prieš amerikiečio kata
likų kunigo Georges Bisso- 
nett išsiuntimą iš Tarybų v 
Sąjungos. Proteste nieko 
nesakoma, ar Amerika leis 
p r o v o s la v ų metropolitui 
šiaurės ir Pietų Amerikai 
Borisui likti šioje šalyje.

Jungtinės Tautos. — Ar
kadi Sobolievas paskirtas x 
nuolatinių Tarybų Sąjungos 
atstovu Jungtinėse Tautose 
Višinskio vietoje.

Sofija. — Bulgarijos par
lamentas nutarė vienbalsiai 
pabaigti karo stovį su Vo
kietija. Tarybų Sąjunga, 
Lenkija ir Čekoslovakija 
jau anksčiau tai padarė.

Maskva.—Sovietų Sąjun
gos radijas sako, kad Chur
ch illas yra tapęs atominių 
ir vandenilinių ginklų var
tojimo apaštalu.

Chicago, — Mėsos pakuo
tųjų (stakjardų darbinin
kų) unija reikalauja iš di
džiųjų kompanijų, kad ne
grai gautų darbus ir rašti
nėse.

Bernas, Šveicarija.—Švei
carijoje siaučia nemenka 
influences epidemija. Ser
ga apie 2,293 žmonės, šeši 
jau mirė. t

Detroitas.—Detroito mu
zikų organizacijos protes
tuoja prieš nacių vadovau
jamos Vakarų Berlyno fil
harmonijos atvykimo čia 
koncertuoti.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalčiau.
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KAS ARDO ŽMONĖMS NERVUS?
CHICAGOJE įvyko Amerikinės Ortopsychiatrinės 

Asociacijos 32-rasis suvažiavimas, kuriame, be kitų, kal
bėjo daktarė Mrs. Charlotte A. Kaufman iš Washing- 
tono.

Ši moteriškė be kitko pareiškė, jog Washingtone, ša
lies sostinėje, daugelį žmonių užpuolė nervų sukrėtimo 
liga. Iš kur ji pareina? Kur josios šaknys glūdi?.

Daug žmonių, sako Mrs. Kaufman, suserga dėl bai
mės, kad neteks vietų, neteks savo darbo. Tai žmonės, 
daugiausiai dirbantieji valdinėse įstaigose. Tai žmonės, 
kurie tikisi, jog rytoj ar po ryt pradės juos klausinėti, 
inkvizuoti dėl jų “saugumo,” dėl jų “lojalumo,” dėl jų 
“ištikimybės” šiai šaliai.

Daug tokių žmonių, susirgusių dėl baimės darbo 
netekti, eina tačiau pas psychiatrus, eina gydytis. Mrs. 
Kaufman mano, kad ateityje bus dar daugiau tos rū
šies ligonių, nes nesimato, kada bus padarytas tiems 
tyrinėjimams galas.

Tai įdomus atidengimas, kuris nieko gero nelemia 
nei mūsų šaliai, nei mūsų šalies įstaigoms.

Dalykas toks: šiandien asmuo, sakysime, turi ne
blogą vietą, gautą gan sunkiais būdais. Kadangi vyksta 
skundai, vyksta visokie “pahtapliniai paštai,” tai tas 
asmuo nežino, kada jį pašauks tyrinėti, kada koks nors 
pusgalvis, koks nors nedorėlis jį įskųs, kad jis “neišti
kimas.”

Jeigu tu esu įskųstas, tai išsisukti tau labai sunku, 
nežiūrint to, kad esi nekaltai įskųstas. Inkvizitoriai ta
ve ims ir “mėsinės,” kiek tik jų jėgos leis, kadangi jie 
,už; tai gauna algas.

Tvirtesnių nervų žmonės, aišku, nekreipia į tai daug 
'dėmesio. Bet žmonės, turintieji silpnus nervus, nusi
gąsta belaukdami to, kada jie bus kvočiami, kada bus 
sužinota, kad jie “ištikimi.” 1

Daug žmonių prieš tuos inkvizavimus “dėl ištiki- Į 
mybės” protestuoja, bet jų protesto mažai kas paisė. į 
Mat, vyksta šaltasis karas!

ATMETĖ REFERENDUMĄ
NEW YORKO Times korespondentas Vakarų Vo

kietijoje praneša savo laikraščiui, kad Rytų Vokietijos 
vyriausybė pasiūlė visiems Vokietijos žmonėms referen
dumo balsavimą dėl to, ar jie nori matyti Vokietiją su
vienytą ar jie stoja už tai, kad Vakarų Vokietija būtų 
ginkluota.

Vyriausybės premjeras Otto Grotewphl siūlė, kad 
tasai klausimas būtų šitaip suformuluotas:

“Ar jūs stojate už taikų apvienijimą Vokietijos, pra
vedant šiemet visoje Vokietijoje rinkimus, ir už St. 
Paulo bažnyčios padarytą manifestą, ar jūs stojate .už 
tai, kad Vokietija priimtų Paryžiaus karines sutartis?” 

“Manifestas,” čia minimas, buvo padarytas praėju
siais metais St. Paulo bažnyčioje, Frankfurte, Vakarų 
Vokietijoje. Tame manifeste buvo, kaip žinoma, siū
loma, kad Paryžiaus sutartys būtų atmestos, bet kad 
būtų tartasi dėl Vokietijos apvienijimo. Po tuo manifes
tu pasirašė social-demokratų partjios vadai,, darbo unijų 
vadovai ir daug dvasininkų.

Tačiau Vakarų Vokietijos valdžia Šį Rytų Vokietijos 
valdžios siūlymą atmetė. Adenaueris vis nori, kad Va
karų Vokietija juo greičiau būtų ginkluota ir ruošiama 
karui.

0 vistik, tenka manyti, kad Vokietijos žmonės, esan
tieji Rytinėje ir Vakarinėje jos dalyse, darbuosis prieš 
ginklavimą, darbuosis už vokiečių valstybės suvienijimą 
į vieną tautinę valstybę.

Galvojantys vokiečiai kitokio kelio savo tautos at
eičiai nemato, kaip susivienijimas ir buvimas demokra
tine, taiką mylinčia valstybe. Karas, kuriam taip uo
liai Adenaueris ir jo pakalikai Vakarų Vokietiją ruo
šia, gali visiškai ją, Vokietiją, sužlugdyti.

' DULLESO IR STASSENO MISIJOS
Vilnis rašo:
“Azijos Pietų-Rytų konferencijoj (SEATO) tribū

na, beveik išimtinai, priklausė Dullesui. Edenas ten ne
lošė jokios rolės. Konferencija jam nepatiko. O apie 
atstovus trijų Azijos valstybių, kurios ten dalyvavo, 
nereikia nei kalbėti. Jie sudarė, šiokią tokią dekoraciją. 

"Tai ir viskas.
“Konferencijai Bangkoke baigiantis atvyko ir Ha

rold Stassenas, Amerikos finansų ministras užsieniui, 
: kontrolierius didžiausio pinigų maišo.

“Prezidentas Eisenhoweris ir Dulles labai gerai su- 
’ pranta, kad SEATO neturi įtakos Azijoje. Todėl jie 
įgaliojo Stasseną atlikti kitą misiją, daug svarbesnę ne
gu Bangkoko Konferencija. Stassenui pavesta ištirti, ko- 

rkios yra galimybės Amerikos investmentams Indijoje, 
Burmoje, Indonezijoje, Ceylone ir kitose Azijos šalyse 
ir bendrai kokios yra biznio galimybės. Amerika mielai 

sutiktų duoti ir pašelpų, ir paskolų, ir techniškos para
mos.

“Stassenui, visų pirmiausia, rūpės patraukti į savo 
pusę tas* valstybes, kurios susivienijo Kolombo pakte. 
Jis tikisi, kad Amerikos doleris paveiks kaip hipnozas.

“Washington© valdžia mano, kad tuo būdu pasiseks 
izoliuoti Kiniją ir tai tuo labiau, kad Stasseno aruode 
supilta Azijai tūkstantis milijonų dolerių visose numa
tomose “pagelbos” formose. Tai savo rūšies ekonominis 
hipnotizmas. >

“Bet naujo vine j Azijoj šis hipnotizmas nebus ir ne
gali būti nusveriančių faktorium. Azijos šalys, jų tar
pe ir. Kinija, nori ekonominio bendradarbiavimo ir pla
tesnės prekybos, bet jokiu būdu ne sąskaiton savo po
litinės nepriklausomybės, ne sąskaiton išsižadėjimo Ki
nijos, ne sąskaiton įsivėlimo į formoziškas avantiūras.

“Mosikuodamas magiška dolerine lazdele Harold 
Stassen neužhipnotizuos azijiečių, kurie sudaro didesnę 
pusę pasaulio gyventojų, milžiniškoj didžiumoj einančių 
po demokratijos vėliava.”

PASTABOS
International News Serv

ice informuoja, kad 1954 
metais Amerikoje žuvo 127,- 
000 žmonių įvairuose nelai
minguose atsitikimuose.

Daugiausia nelaimių įvy
ko automobilių katastrofo
se. Tai pavojingiausia įmo
ne. Apskaičiuoja, kad lėk
tuvais yra saugiausia ke
lionė.

Įvairiuose darbuose žuvo 
virš 14,000 žmonių.

Tai parodo, kaip svarbu 
kiekvienam saugoti savo 
gyvybę, jeigu ji kam nors 
yra brangi. Ypač automo
biliais važinėjant reikia 
žiūrėti didesnio atsargumo, 
kad savo ir kito gyvastį ap
saugoti.

----- •------- J•

Senatinė komisija baigė 
tyrinėti besiplečiančius tarp 
jaunimo nusikaltimus. Ji 
dabar paskelbė raportą, ku
riame pripažino, kad viso
kios juokų-jumoro knygos 
(comic books) daugiausia 
žalos jaunimui padaro.

Tyrinėtojai sąko, kad to
kios rūšies literatūra sutei
kia jaunimui kursus, kaip 
patapti kriminalistais. Bet 
jie nerekomenduoja tokią 
literatūrą cenzūruoti, o tik 
pataria leidykloms ją švel
ninti.

Šitoks patarimas, aišku, 
mažai naudos tegali duoti. 
Tokios literatūros leidėjai 
juk daro tai, kad daugiau 
sau pelnų pasidaryti. Jiems 
visai nesvarbu, kokią nau
dą skaitytojas iš to turės, 
bile jis tik pirks.

Doleris stovi kapitalisti
nėje sistemoje augščiau vis
ko.

Amerikos Medikų Drau
gija vėl persergėjo publiką 
dėl per didelio rūkymo. Nu
rodoma, kad didelis cigare
čių naudojimas žymiai kie- 
tina kraujagysles ir širdį 
silpnina. Tai esą nuodug
niai ištyrinėta ir surasta 
rūkymo žalingumas sveika
tai.

Patyrę gydytojai įrodinė
ja, kad tie žmonės, kurie 
rūko, žymiai savo amžių 
trumpina. Rodos, tokias 
pastabas rūkoriai t u r ė t ii 
rimtai priimti ir tą nuodą 
mesti. Bet gaila, kad mažai 
kas jų paklauso. Vyrai ir 
moterys lenkty n i u o d a m i 
traukia nuodus ir skubinasi 
į kapus...

Klerikalų “Draugo” ko- 
lumnistas K. Mockus ver
kia dėl Azijos “tragedijos.”

“Kai šiandien pažiūrėsi
me į žemėlapį, šiurpas pa
krato įsitikinus, kad di
džiulio Azijos kontinento 
milžiniškus plotus jau den
gia kūjis ir pjautuvas,” ra
šo Mockus.

Imperialistų tarnams 
šiurpas ima matant, kaip 
Azijos liaudis sėkmingai 
kovoja prieš europiečius ir 
amerikiečius azijiečių ■ ver
gėjus. Pirmiau buvusi Azi- i

ja ne azijiečiams priklau
soma, dabar beveik visi jos 
kraštai išsikovojo, nepri
klausomybę. s

Neims daug laiko, kai 
paskutiniai kolonizatoriai 
ir azijiečių “apiekūnai” bus 
iš Azijos iškrapštyti, Atsi
minkime, kad Azijoje gyve
na apie bilijonas ir 400 mi
lijonų žmonių. Daugiau kai 
pusė viso pasaulio žmonių.

1940 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo arti devyni 
milijonai farmerių. O šiuo 
metu — arti septyni milijo
nai. Farmerių skaičius su
mažėjo net dviem milijo
nais.

Farmerių mažėjimui vy
riausia priežastis yra tame, 
kad jiems neužmoka tiek, « 
kiek jų pagaminti produk
tai kainuoja. Dabar, visus 
farmerių produktus suima 
didieji spekuliantai, mokė
dami farmeriams mažas 
kainas, o miestų žmonėms 
tuos produktus parduodami 
lupa didžiausias kainas.

r . . i—:-+• »' < ■,

Oregono senatorius Way-1 
ne Morse andai pareiškė:! 
“Mes absoliutiškai neturi
me legalės teisės kištis į 
(Kinijos) pakraščio ir For
mozos reikalus.”

Tikra tiesiu Kodėl gi mū
sų šalis turi kištis į sveti
mo krašto vidujinius reika
lus? Kodėl mūsų karinis 
laivynas plaukioja Kinijos 
vandenyse ? Ar mes galė
tume pakęsti, jei Kinijos 
karinis laivynas pasirodytų 
prie San Francisco? •_•

Amerikietis mokslininkas 
Eric Ashby, studijavęs Ru
sijos jaunimo mokslinimą, 
pažymėjo:

Rusijos mokiniai , skaito 
didvyriais ne šnipus, detek- 

• tyvus, judžių žvaigždes, 
gengsterius, bet inžinierius, 
mokslininkus. Jie patys no
ri tokiais patapti.

Tarybų Sąjungos jaunimo 
mokslinimas yra pastatytas 
ant daug aukštesnės papė
dės, negu kapita 1 i s t i n i ų 
kraštų jaunimo mokslini
mas. _ •

Mačiau tūluose laikraš
čiuose įdomią, karikatūrą. 
Vieno didžiulio miesto mo
kyklos tarybos nariai laiko 
susirinkimą. Mokyklų su
perintendentas patiekia 
jiems raportą apie moky
klų stovį.

—Mūsų aprokavimu, mes 
turime užtektinai mokyklų, 
— sako superintendentas.— 
Bėda yra tik tame, kad per 
daug yra’vaikų...

Mokyklos yra perpildytos 
vaikais. Bet niekas nesirū
pina nauju mokyklų staty
ba. Per daug vaikų. Rei
kia ruoštis karui. Jaunuo
lius siiįsti į visus tolimiau-' 
sius pasaulio kampus. Mo
kykloms pinigų nėra, bet 
karui—užtektinai.

Grikis

Molotovo pasikalbėjimas su Hearstii
Besilankydamas Maskvo

je, amerikinis laikraščių 
magnatas Wm. Randolph 
Hearst š. m. sausio 29 d. 
turėjo pasikalbėjimą su Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministru V. M. Molo
tovu. Su Hearstu buvo ir 
jo korespondentas Kings
bury Smith, kuris taipgi sa
vo “dvylekį” prikišo. Že
miau talpiname to pasikal
bėjimo atpasakojimą,' kaip 
jį paduoda Lietuvos žinių 
agentūra Elta.—Redakcija.

•

Hearstas sako, kad jis 
pirmą kartą Tarybų Sąjun
goje, kad jis labai patenkin
tas galimybe atlikti šią ke
lionę, skirtą susipažinti su 
šalimi, ir kad jam buvo ma
lonus surprizas tas draugiš
kumas, su kuriuo jį ir jį ly
dinčius asmenis visur sutin-

čiau šią salą užgrobė Japo
nija, o dabar kas — JAV. 
Tuo būdu, anksčiau viena 
šalis buvo atėmusi iš Kini
jos jos nacionalinę teritori
ją, o dabar — kita.

Kai dėl Edeno pareiški-, 
mo, tai apie tai galima pa
sakyti atskirai.

Kingsberis Smitas sako, 
kad Molotovas yra žinomas 
kaip vienas stam b i a u s i ų 
mūsų meto realistų. Jis, rei
kia manyti, supranta, jog 
esamomis aplinkybėmis ma
žai įtikina, kad JAV atsisa
kytų Formozos gynybos tol, 
kol jos nebus tos nuomonės, 
kad taika Tolimuosiuose 
Rytuose užtikrinta. Todėl 
yra galima surasti klausi
mo dėl grėsmės taikai iš
sprendimą, taip sakant, re
alybės rėmuose. Ryšium su

ka tarybiniai žmonės. Tai' ^uo’ s^° Kingsberis Smi- 
1tas. — Hearstas norėtų pa
teikti dar vieną klausimą.verčia jį tikėtis, kad santy

kiai tarp Jungtinių Valsty
bių ir Tarybų Sąjungos gali 
žymiai pagerėti ir toliau 
gerėti, o tai atitiktų tiek 
šių dviejų šalių interesus, 
tiek ir viso pasaulio inte
resus.

Molotovas pastebi, kad 
dabartiniai Tarybų Sąjun- 
gos-Amerikos santykiai yra 
tokie, jog negalima nelin
kėti, kad jie pagerėtų. Kai 
dėl tarybinių žmonių pažiū
ros į amerikiečius, tai ji vi
suomet buvo draugiška.

Hearstas sako, kad jis tuo 
įsitikino.

Hearstas toliau prašo V, 
Molotovą leidimo pateikti 
kai kuriuos klausimus, lie
čiančius dabartinę tarptau
tinę padėtį.

Molotovas atsako sutin

bų Sąjunga yra pasirengu
si paremti visa tai, kas pa
deda mažinti tarptautini 
įtempimą, kas tikrai pade* 
da pasiekti tokį tikslą. Bet 
reikia, kad siūlomosios prie- 

; monės tikrai būtų nukreip
tos į tarptautinio įtempimo 
sumažinimą. O vienos vals
tybės kišimasis į kitos vals
tybės reikalus negali padė
ti pasiekti šio tikslo.

Dėl pastabos apie realiz
mą jis, Molotovas, norėtų 
pridurti, kad, jo požiūriu, 
realistinė pažiūra į dabar
tinę Kiniją turi būti kito
kia, negu ta, prie kurios 
priprato kai kurios užsie- 
n i o valstybės praeityje. 
Šiuo metu Kinijos Centri
nės Vyriausybės valdžioje 
suvienyta visa Kinijos teri
torija, ko neseniai dar ne
buvo. Kinų tauta jaučia, 
kad tai jai sudarė daug 
sunkumų, ir laiko tai savo 
didele nacionale pergale. 
Vienos ar kitos Kinijos te
ritorijos dalies atpigsimas 
tiek prieštarauja kinų tau
tos naciona 1 i n i a m s jaus
mams, jog sukelia ryžtin
giausią jos protestą ir pa
sipiktinimą. Todėl, jeigu 
žiūrėsime į dalykų padėtį 
realistiniu požiūriu, tai rei
kia nasakyti, kad dabarti
nė Kinija yra tokia valsty
bė, kuri, kaip niekuomet, 
reikalauja gerbti jos nacio
nalines teises ir interesus. 
Tik taip žiūrint ir supran
tant tai, santykiai su Kini
ja vystysis naudingai abiem 
pusėms. Kai dėl Tarybų Są- 
2—Molotovo pasikalbėjimas 
jungos, tai ji vysto savo

(Tąsa 4—tame pUsIap.)

Hearstas sako, kad Tary
binė, Vyriausybė Ženevos 
pasitarime sėkmingai siekė 
užkirsti kelią tam, kad bū
tų išplėstas I n d o k i n i j o s 
konfliktas. Kyla klausimas, 
ar Tarybinė Vyriausybė 
bus pasirengusi pasielgti 
analoginiu būdu Formozos 
atžvilgiu.

Molotovas atsako, kad, ži
noma, tarp Indokinijos ir 
Kinijos problemų yra dide
lis skirtumas. ' Vienu at
žvilgiu Tarybų Sąjungos po
zicija yra vienoda tiek dėl 
Indokinijos, tiek ir dėl Ki
nijos ir dėl bet kurio kito 
rajono, o būtent, tuo atžvil
giu, kad Tarybų Sąjunga 
suinteresuota tarptautinio 
įtempimo mažinimu. Tary

xąs. . : . ■
HearsĮąs sąko, kad pąsfą-. 

ruoju hiętįu .susidariusį To
limuosiuose Rytuose pade- j 
tis, matyti, yra svarbiau
sias iš dabartinių tarptau
tinių klausimų, ir klausia, 
ar Molotovas mano, kad pa
dėtis Formozos rajone su
daro rimtą grėsmę visuoti
nei taikai.

Odos liga - egzema
J. J. Kaškiaucius, M. D.

Viena įkyriausių ir atspa- 
riausių odos ligų yra egze
ma. Atspari ji ir įkyri dau
giausia todėl, kad ji atsi
randa nuo įvairiausių prie
žasčių. Ir dažnai esti ne-

ti išplėstos, išpurtę, ga
rankščiuotos * venos. Ten 
menka esti kraujo apytaka, 
tai oda ir pradeda gesti. Ži
noma, pat pirma reikia kaip 
nors išnaikint nesveikas ve- 
nų vietas, tada egzema ir 
be didelio vargo išgys.

Dar yra mumularine eg
zema (“mummular ecze
ma”), kuri paeina nuo karš
čio, šalčio, nuo tūlų lempų 
šviesos, nuo brūžinimo ir 
nuo smarkių cheminių er
zintojų. Čia irgi dera ša
lintis nuo tokių žalingų įta
kų, laikyt odą pridengtą.

Infekcine egzema (“infec
tious”), apkrečiamoji rūšis, 
paeina nuo pūlinių bakteri
jų, ir nuo tūlų kitokių pa
razitų, pelėsių. Šitokiais 
nuotykiais reikia susekt, 
kokia būtent parazitų rūšis 
gadina odą, ir paskui nai
kint ją, su antibiotikais^su 
antiseptiškais preparatais.

Yra egzemų, kurios įtei
kia kūdikius (“infantile”). 
Kitos yra susiję su vidaus 
iigomis, sisteminėmis ligo
mis. Dar kitos atsiranda 
senam žmogui, kai oda pa
sidaro plona ir sausa, ne
gauna pakankamai kraujo.

Bet kokią greit užsilieps
nojusią egzemą palengvina 
cinko’ mestis (“zinc oxide 
ointment”), taipgi vilgymai 
su skiediniu, kur įmaišyta 
cinko miltelių arba dar ir 
bismuto geltonųjų milteliA 

.(“bismuth subgallate”) 
Bismuto milteliai — gera? 
daiktas daugybėj nuotykii 
Galima į trinamąjį alkohc | 
tirštai įmaišyt tų ir tų mil
telių, mišinį suplakt ir pas
kui juo dažnai vilgyt “už- 

” odą. Kai jfcada

lengva tikrai nustatyti eg
zemos priežastį, tame ar ki
tame atsitikime. O kai ne
žinai ligos priežasties,. ne
gali jos tuomet ir praša
lint. Gali kiek apgesint 
odos uždegimą, tačiau, jei 
priežastis vis dar tebevei
kia, liga neišnyks.

Tai slidi, slapukiška liga. 
O egzemai gydyt yra viso
kių mosčių, tepalų, milte
lių, vilgymų. Ligoniai pa
tys pasigamina kokių miši
nių, gauna ir iš vaistinės. 
Ir vis niekai, jei nesugauni 
priežasties ir jos neprašali
ni.

Egzema, dabar skirstoma 
į septynias rūšis. Viena 
vargiai sugaudoma rūšis 
yra kontakto egzema, arba 
sąlyčio, prisilietimo, prisi
glaudimo egzema. Jautri 
oda, nuo dažnesnio prisily- 
tėjimo su kokiu daiktu, pa
sidaro alergiška, ligūstai 
jautri ir įgauna uždegimą. 
Kai kuriems kenkia vilno
niai rūbai, kitiems kokie 
rūbų dažai, cheminiai daži- 
niai, muilai, valomieji mil
teliai, miltai, žolės, gyvu
lių plaukai bei kailiai, 
plunksnos...

Jeigu pasisekė susekt kal
tininką, tai jo reikia griež
tai saugotis. .0 palengvinti 
tokią egzemą gali antialer- 
ginė mostis (“antiallergic 
ointment or cream”).

Kita egzemos rūšis—va- 
rikozinė egzema (“varicose 
eczema”), dažniausia pa- sirožijusią 
plinta ant kojų, žemiau geriau pasitart su dermato- 
blauzdų, apie kulnis, kai es- logu, odos ligų žinovu.

Molotovas atsako, kad pa
dėtis Taivanio rajone (ki
niškas. Formozos pavadini
mas, kuris vartojamas Ta
rybų Sąjungoje), žinoma, 
patraukia ir turi patraukti 
dėmesį, nes ji sudaro įtem
pimą Tolimuosiuose Rytuo
se ir blogai veikia visą 
tarptautinę padėtį, sudary
dama taikos pažeidimo 
grėsmę, karo grėsmę. Prie 
to jis, Molotovas, negali ne
pridurti, kad, jo nuomone, 
atsakomybė už tai tenka 
Jungtinėms Valstybėms dėl 
jų kišimosi į Kinijos vidaus 
reikalus. ?

Mes, sako Molotovas, lai
kome Taivanį neatskiriama 
Kinijos dalimi.

Kingsberis Smitas sako, 
jog ryšium su tuo norė
tų priminti Molotovui nese
niai Edeno padarytą pa
reiškimą, kad Kinija, kaip 
tokia, jau daug metų ne
kontroliuoja Formozos.

“Rodos, apie šimtą me
tų,” — priduria Hearstas.

Molotovas atsako, kad yra 
JAV ir Anglijos pasirašyta 
Kairo deklaracija, yra ir 
Potsdamo deklaracija, taip 
pat apsirašyta JAV ir An
glijos . Be to, yra JAV, An
glijos ir TSRS pasirašytas 
Susitarimas dėl Japonijos 
kapituliavimo. Sutinkamai 
su visais šiais pagrindiniais 
tarptautiniais dokumentais, 
Taivanis yra Kinijos terito
rija ir turi būti perduotas 
Kinijai. Tai taip pat pa
tvirtina vėliau, 1950 metais 
padarytame JAV preziden
to pareiškime. Išeina taip,
—tęsia Molotovas, — anks-j2 pufl.-LaisvS (Liberty)-šeštad., kovo (Mar<ch) 5, 1955
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Lietuvos liaudies poetui Jovarui- 
Krikščiūnui 75 metai amžiaus

Sausio 12 d. pažymimos seniausio lie
tuvių tarybinio poeto Jono Krikščiūno- 
Jovaro 75 metu gimimo sukaktuvės. J. 
Krikščiūnas-Jovaras, kaip poetas, pasi
reiškė ir išaugo tiesioginiam-e poveikyje 
revoliucinio pakilimo dvidešimtojo am
žiaus pradžioje ir 1905 metų revoliuci
jos.

Sustiprėjus Rusijos darbininkų kla
sės revoliuciniam judėjimui, Lietuvos 
darbo žmonės, Rusijos proletariato ko
vos veikiami, stojo į aktyvią kovą prieš 
cąrizmą. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje prasidėjo darbininkų strei
kai, demonstracijos, mitingai, kuriuose 
buvo išreiškiamas solidarumas su visos 
Rusijos kovojančiu proletariatu. Revo
liucinis judėjimas apėmė ir kaimą. Su
valkijoje bei Žemaitijoje vyko žemės ū- 
kio darbininkų, kumečių streikai.

Šis revoliucinis pakilimas susilaukė 
ryškaus atgarsio lietuvių literatūroje. 
Lietuvi!] demokratiniai rašytojai nesi
tenkino kaimo bei dvaro prieštaravimų 
ir jų santykių vaizdavimu. Prozoje ir 
poezijoje pasiiodo darbininkiška tema
tika. J. Biliūnas pirmasis didžiojo Gor
kio pavyzdžiu savo apsakymuose įveda 
miesto, fabriko darblninką-proletarą, 
kovojantį dėl teisių, atskleidžia kapita
lizmo prieštaravimus mieste ir kaime.

Revoliucijos poveikyje demokratine 
lietuvių poezija praturtėja, paįvairėja 
tematikos atžvilgiu. Poetai dabar kelia 
revoliucinius kovos šūkius, ragindami 
darbo žmones į kovą prieš carizmą ir 
priespaudą. Vienas iš ryškiausių demo-j 
krįitinės-revoliucinės šio laikotarpio po
ezijos atstovų yra J. Krikščiūnas-Jova
ras. C

J. Krikščiūnas-Jovaras gimė 1880 m. 
sausio 12 d. Kalniškiu kaime, netoli 
Šiaulių. 1900 m. J. Krikščiūnas susipaži
no su lietuvių liaudies rašytoja Žemaite. 
Žemaitės pavyzdys jauną Joną Krikščiū
ną ypatingai paveikė, ir jis pradėjo ra
šyti. Jam padėjo Žemaitės literatūrinis 
mokytojas Povilas Višinskis.

PRADEDA RAŠYTI
Nuo 1903 m. pradeda rodytis J. Krikš

čiūno eilėraščiai, pasirašyti Jovaro sla
pyvardžiu; šiuo vardu jis ir įėjo į lietu
viu literatūra.

Kilus 1905 metų revoliucijai, J. Krikš
čiūnas-Jovaras aktyviai įsitraukia į re
voliucini judėjimą, susipažįsta su V. 
Mickevičium-Kapsuku, dalyvauja revo
liuciniuose mitinguose, platina prokla
macijas; dėl to caro žandarai jį perse
kiojo, buvo suėmę ir kalinę.

1906 m. rašytojos Žemaitės pastango
mis pasirodo pirmas Jovaro poezijos rin
kinėlis “Žibutė arba pirmieji pavasario 
Žįjfdai”. Išmokęs rusų kalbos, jis susi
pažino su įžymiųjų rusų poetų kūryba; 
ypatingai jisai domėjosi Kolcovo ir Ne
krašo vo poezija. Pats Jovaras viename 
iš 1954 m. savo eilėraščių “Susipažini
mas su rusų poetais” nurodo, kad rusų 
poezija jam daug padėjusi gyvenime.

Spalio revoliucijos įtakoje 1918—1919 
, metais Lietuvoje įsikuria Tarybų val

džia. Lietuviškoji buržuazija su užsie
nio imperialistų pagalba pasmaugia jau
ną Lietuvos Tarybų respubliką. Įsigalė
jus Lietuvoje buržuazijos diktatūrai, po
etas šlykštėjosi antiliaudine lietuviško
sios buržuazijos politika. Todėl buržu
azija su neapykanta žiūrėjo į darbo žmo- 

, nių dainių Jovarą. Tiktai 1940 m. atkū
rus Lietuvoje tarybinę santvarką, poe
tas vėl prabilo — savo eilėraščiuose svei
kino Tarybų valdžios atkūrimą. Po Ta

rybų Lietuvos išvadavimo poetas pasto
liai gyvena Šiauliuose, nepaisant senat
ies ir silpnos sveikatos, teberašo naujus 
eilėraščius, dalyvauja visuomeniniame 
gy^en'ftne. Reikšmingas' įvykis Jovaro 
gyvenime buvo jo įstojimas į Komunis
tų partijos eiles.

Jovaras pačioje savo kūrybinio darbo 

3 puti.—Laisvi (Liberty) -šeštad., kovo (MaVch) 5, 1955

pradžioje pasirodė kaip liaudies poetas, 
jo eilėraščiai greitai paplito plačiosiose 
masėse, virto liaudies mėgiamomis dai
nomis. (“Ko liūdi, berželi?”, “Tylus, 
tylus vakarėlis”. “Rasosf rasos” ir kt.). 
Bet ypatingai išpopuliarėjo Jovaras 19- 
05—1907 metų revoliucijos metu. Šiuo 
laikotarpiu poetas išaugo idėjiniu ir me
niniu požiūriu. Jo visa poezija atsire
mia į mūsų liaudies dainą, į lietuvių 
tautosaką. Jovaro kūryba visa savo pri
gimtimi artima liaudies dainoms.

Savo to meto eilėraščiuose Jovaras 
skelbė griežtą kovą carizmui ir jo rėmė
jams, skiepijo kovojančiose masėse vilti 
ir tikėjimą liaudies nenugalimumu.

Poetas ragina, kad
Jau laikas naikinti beturčių engėjus,— 
Stiprias mūsų jėgas gana išnaudoti 
Nu verskim carus mes ir darbo davėjus,— 
Gana savo darbą ir garbę parduot!

(“Sukeikime kovą!”)

JOVARAS — KRIKŠČIŪNAS 
—nuotrauka padaryta seniai, 
kai jis buvo jaunas.

Norint apeiti carinę cenzūra, ir revo
liucijos meto eilėraščiuose reikėjo nau
dotis simboliais. Dėl to Jovaro kovin
guose eilėraščiuose dažnai deklamuoja
mi abstraktūs meilės, šviesos, teisybės 
šūkiai. Poetas skelbia valstiečių ir dar
bininkų klasių vienybės reikalingumą 
kovoje prieš carizmą, pabrėžia proleta
riato vadovaujantį revoliucijoje vaidme
nį.
Revoliucijos metu reakcingoji katalikų 

dvasininkija talkininkavo carizmui, vi
sais būdais stengdamasi atitraukti liau
dį nuo revoliucinės kovos. Poetas skel
bia kovą prieš tamsą ir jos skleidėjus, 
ragindamas eiti “teisybės ir mokslo ke
liais.”

Kada carizmas žiauriai nuslopino 
1905 metų revoliuciją ir._prasidėjo juo
džiausios reakcijos laikai, Jovaras nepa
dėjo savo plunksnos. Jis ir'toliau kėlė 
balsą prieš darbo žmonių ’išnaudojimą, 
žadino liaudį kovai, ragino nepasiduoti 
niūriai nevilčiai. Prisimindamas kovoje 
žuvusius, kalėjimuose nukankintus 
draugus, poetas sako:

Nors jūs nužudyti, sukelsit žmoniją,
Ir stos ji į kovą prieš juodą vergiją!

(“ Nu žu dy tiems d r a u gam’s ’ ’)

Tačiau laisvė pati neateis, niekas jos 
vargstantiems broliams nesuieiks. “Ne
ateis idealas, stebuklų nelauki m”, sako 
poetas.

Matydamas žiaurią politinę ir sociali
nę priespaudą, darbo žmonių išnaudoji
mą, poetas vilties nepraranda, tikėda
mas, kad “mes, darbo žmonės, tikrai 
prisikelsime ir visą žmoniją iš vargo 
prikelsiu! 1”.
BURŽUAZIJA JOVARĄ IGNORAVO

Buržuazija visais būdais stengėsi poe
tą Jovarą ignoruoti. Reakciniai literatū
ros kritikai nenorėjo jam pripažinti poe
to talento dėl to, kad jo poezija tenden
cinga, kad joje skelbiami kovos prieš 
politinę priespaudą 'ir eksploatavimą
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šūkiai. Kai jo pranašaujamas naujas 
rytas atėjo, kada Lietuvos liaudis nusi
kratė fašistinės priespaudos, Jovaras 
prabilo visu balsu, sveikindamas nušvi
tusius džiaugsmingus laikus, nes

Dabar tai jau mūsų tėvynė plačiausia 
Nuo Krymo lig tundrų šaltų, — x 
Tarybų respublikos žydi gražiausiai, 
Plačiai — iki sienos Rytų.

Hitlerinės okupacijos metu, matyda
mas ir pergyvendamas sulaukinėjusiu 
fašistinių barbarų negirdėtus žiauru
mus, poetas skaudžiai kentėjo. Sulaukęs 
Lietuvos išvadavimo, jis su pakilimu ap
dainuoja liaudies darbą ir pasiaukoji
mą atstatant fašistinių grobikų su
griautus miestus ir kaimus, respublikos 
kalėjimus ūkio ir kultūros srityse. Jis 
rašo pats sau priesaką: “Kelkis, kelkis, 
Jovarėli, nuvalyk plunksnelę, dar suža
dink savo sieloj jautriąją dainelę”. Poe
tas atgyja, suaktyvina savo kūrybinę 
veiklą, poetiniu žodžiu išreikšdamas gy
venimo džiaugsmą, atsiliepdamas į ak
tualius mūsų tikrovės klausimus. Jova
ras sveikina kolūkiečius, suėjusius dirb
ti į vieną galingą šeimą, kurti naują gy
venimą. Jis taria griežtą pasmerkimo 
žodį naujo karo kurstytojams imperia
listams:

Vien turtuoliai tetrokšta sukelti karus
Ir uždegti pasauly plačiuosius kraštus.
Jie atominiais ginklais ir baido, ir graso, 
Jie vergiją, jie mirtį laisvoms tautoms

neša.
Mes už taiką pasauly kovojam draugai...

Jovaro poetinė kūryba, apimanti dau
giau kaip 50 metų laikotarpį, atspindi 
nemaža mūsų liaudies kovų dėl laisvės 
momentų. Joje apdainuojama ir galuti
nė liaudies pergalė.

Jovaro eilėraščiai, išversti į rusų kal
bą, pasidarė žinomi kitų tarybinių tautų 
skaitytojų masėms.

Būdamas jautrios sielos ir turėdamas 
poetinį talentą, Jovaras sukūrė skam
bių, įstringančių atmintin posmų.' Jis 
rašė 'ir rašo daugiausia lieudies dainų 
forma, naudodamasis liaudies dainose 
mėgiamais palyginimais, metaforomis ir 
alegorijomis. " ;

• Be poezijos, Jovaras yra rašęs ir pro
zos kūrinių. 'Jų 'daugumas —1 poezija 
prozoje. Jovaro proza taip pat susisie
kia' su liaudies kūryba — su pasakomis 
ir padavimais; Tarybiniais metais iš
leisti du Jovaro poezijos rinkinio “Eilės 
ir dainos” leidimai. Pilnas JoVaro raš
tų rinkinys šiuo metu paruoštas spau
dai.

Tarybiniai žmonės myli ir gerbia iš
tikimą liaudies sūnų, jos vargų, kovos 
bei pergalės dainių Jovarą. Linkime po
etui dar ilgai vaisingai darbuotis mūsų 
1 i teratū ros d i rvo j e.

Julius Butėnas

ŠIAULIAI. Miesto visuomenė plačiai 
pažymėjo lietuvių tarybinio poeto Jono 
Krikščiūno-Jovaro 75-ąsias gimimo me
tines. Dramos teatre į liaudies poetui 
pagerbti skirtą iškilmingą vakarą gau
siai susirinko miesto įmonių, partinių ir 
tarybinių organizacijų atstovai, Pedago
ginio instituto studentai, moksleivija. 
Pasirodžiusį prezidiume jubiliatą šiau
liečiai sutinka ilgais plojimais, tuo iš
reikšdami savo linkėjimus poetui, meilę 
už jo kūrybą. Senelis poetas Jovaras, 
pasirėmęs lazdele, linkčioja galva, atsa
kydamas į sveikinimus.

Iškilmingą minėjimo vakarą atidarė 
partijos miesto komiteto sekretorius.

Pranešimą apie jubiliato gyvenimą ir 
kūrybą padarė miesto jaunųjų rašytojų 
sekcijos pirmininkas Radvilas. Pažy-, 
mėjęs J. Krikščiūno-Jovaro nueitą kūry
binį kelią, jis nurodo, kad poetas savo 
kūryba išreiškė Lietuvos darbo žmonių 
geriausius troškimus, atspindėjo jų ko
vą už savo išvadavimą iš įvairių išnau
dojimų jungo ir priespaudos, lietuvių 
tautos laimę gyventi ir kurti tarybinėje 
santvarkoje. Jubiliatas nuolat rūpinasi 
ir padeda Šiaulių jauniesiems litera
tams.

Po pranešimo, J. Kriščiūną-Jovarą L. 
T.S.R. Rašytojų sąjungos valdybos var
du sveikina poetas T. Tilvytis. Jis linki 
jubiliatui dar ilgai pasidarbuoti lietuvių 
tarybinėje literatūroje, perduoda karš
tus sveikinimus nuo lietuvių rašytojų. 
Poetą taip pat pasveikina rašytojas J. 
Būtėnas, Pedagoginio instituto kolekty
vo vardu —'dėstytojas Stonys, miesto- 
įmonių, įstaigų atstovai. Pradedantysis 
poetas J. Sabaliauskas skaitė jubiliato 
metinėms skirtą j eilėraštį.

Vakare taip pat buvo per skaitytos po
etui skirtos sveikinimo telegramos nuo

LMS News and Views
Edited by Mildred Stensler

GET READY FOR SPRING 
FESTIVAL

Tbe days are getting longer — you 
can almost feel a trace of balminess in 
tbe air. And have you noticed the puz- 
zywillows donning their soft grey coats? 
Sure signs of Spring!

Looking at the calendar on the wall is 
a sure sign that th-e LMS May Festival 
is fast approaching. A positive get-go
ing signal for all those who plan to par
ticipate in this Spring holiday.

We do know that the Worcester Aido 
Chorus has been looking forward and 
working for th’is Festival for some time 
and that they will come to New York 
with a well-formulated program. To 
spark off the journey, however, they 
will have a Concert first in their own 
home-town.

What about the other Mass, singing 
groups — Liuosybės Chorus, the Broad
way Quartette? What are your plans? 
And will the Hartford Laisvės Chorus 
have to carry the whole State of Conn.? 
Let’s get into the swing! A little travel
ing music is good for the moral.

Locally, New York, N. J. and Phila
delphia are 'in the process of crystalizing 
their plans. There’s an air of busy pre
paredness around these parts.

Now a word to the individual artists. 
No formal invitations are being extend
ed. If you would like to perfom- at the 
Spring Festival get in touch with us. 
We welcome all Lithuanian and Lith.- 
American art'ists and would like to see 
new talents on musical instruments, 
dancing and dramatic readings. Sing
ers, of course, are always popular.

Or, if you know of any talented artist 
and woulcj like to see them at the LMS 
Festival, please notify me or any mem
ber of the LMS Center or the LMS 2nd 
and 3rd District Committee.

Make note that the LMS Festival 
Days are May 14 and 15, 1955.

* * * -

' AN ORCHESTRA WITHOUT 
A LEADER

. ,,, . • • ? - - - r-(r •

How can that be? But ’it is! And 
this is just how that orchestra, the 
Symphony of the Air (formerly ' the 
NBC Orchestra) operates. »

When Arturo Toscanini resigned last 
year as leader of the NBC Symphony 
everyone expected his orchestra to dis
band. For you see, the NBC Symphony 
had been formed just for him 27 years 
ago, and during all that period he had 
been its leader.

To replace a man like Toscanini was 
impossible. He is one of the greats in 
this musical world. For 30 years he 
led the Milan La Scala Opera House Or
chestra. For 7 years he conducted at 
the Metropolitan in New York, and for 
10 years the N. Y. Philharmonic.

Toscanini memorized all the music he 
conducted and never used a score when 
conducting. Many legends have grown 
up about this strange little man, the 
greatest of all conductors, who was a 
perfectionist. Tn his zeal to gain that 
absolute, he may have resorted to some 
very spirited means.

But still, 'in his retirement in Milan, 
Italy, Toscanini is pouring over manu
scripts, searching for that exact mean
ing in the written notes of the great 
composers. This March 25, Toscanini 
will be 88 years old — st'ill the grand 
old man.

And because the men of the NBC Or
chestra think so much of their maestro 
they have voted to continue his orches
tra under the new name — the Sympho
ny of the Air. But no regular conduc
tor has been or will be chosen as long 
as Toscanini lives. The Orchestra plays 
under guest conductor. At present-they 
are planning musical film and record 
libraries for the use of schools. They 
Will continue to make radio and televi
sion broadcasts.

Nauja laida “Kaip 
tapti piliečiu”

Common Council for 
American Unity ką tik iš
leido naują ir papildytą lai
dą • savo knygutės “Kaip 
Tapti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Piliečiu.” Auto
riai Marian Schibsby įf 
Read Lewis.

Nauja laida paaiškina' 
kiekvieną natūralizacijos 
proceso žingsnį ir nurodo 
kiekvienam, kuris pagei
dauja tapti Amerikos pilies 
čiu, ką jis turi daryti. Šu- 
virš 130 klausimų ir atsa
kymų apie Amerikos istori
ją ir valdžią paruošia kan
didatą pilietybei. Knygutė 
taipgi turi JAV-ių Konsti
tuciją, Nepriklausomybės 
Deklaraciją ir kitas naudin
gas informacijas.

Dabartinis Imigracijos ir 
Tautybės Įstatymas įvedė 
pakeitimų natūralizacijoje. 
Šie. pakeitimai padengti 
naujoje knygutėje. Knygu
tė turi 144 pusi, ir kainuoja 
$1.50. Galima gauti iš Com
mon Council for American 
Unity, 20 West 40 Street, 
New York 18.

Common Council

broliškosios Latvijos Rašytojų sąjungos 
bei iš kitų respublikos vietų.

Meninėje minėjimo vakaro dalyje Pe- 
dagėginio instituto studentų choras at
liko J. Krikščiūno-Jovaro dainą “Ko liū
di, berželi, ko liūdi” bei kitas dainas.
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Viduriniųjų mokyklų moksleiviai pade
klamavo liaudies poeto sukurtus eilėraš
čius. F.

Iš Unigua jaus
Statys naują hidroelektrinę

MONTEVIDEO. — Vals
tybinė telefonų ir elektros 
stočių (UTE) valdyba su
planavo pastatyti iki 1960 
metų antrą didelę hidro
elektrinę ant Rio Negro, 
prie Rincon de Baygorria. 
Šios hidroelektrinės pajė
gumas "bus apie 440 mili
jonų kilovatų per metus. 
Tiek elektros energijos pa
gaminti šiluminėje elektri
nėje reiktų išleisti kurui 8,- 
800,000 pėzų.

MONTEVIDEO. — Įvy
kusiame kino festivalyje, 
teisėjų komisijos nutarimu, 
didžiosios premijos liko ne
paskirtos, nes šalys dalyva
vusios festivalyje nieko ver
tingo neparodė. Tarybų 
Sąjunga į šį festivali nebu
vo pakviesta. Šio festiva
lio suorganizavimas vyriau
sybei kainavo 350,000 pėzų. 
žuvo 6 miligramai radiumb

MONTEVIDEO.- Perey- 
ra Rossell ligoninėje žuvo.6 
miligramai radiilmo ir iki 
šiol dar nesurasti.

Už tekstilės darbininkų 
laisvę

MONTEVIDEO. — Buvu- 
vusio tekstilininkų streiko 
metu tapo suimti keli dar
bininkai ir darbininkės. Po
licija juos kaltina streiklau
žių apdaužyme. Profsąjun
gos kovoja už jų laisvę.
Prekyba su Tar. Sąjunga

MONTEVIDEO. — Pa
žangiosios profsąjungos ir 
kitos liaudies organizacijos 
veda intensyvų darbą už at
naujinimą ir sustiprinimą 
prekybos tarp šios šalies ir 
TSRS. Jos įrodinėja, kad 
tas didžiai prisidėtų prie 
šalies ekonominio progreso 
pakėlimo.

Dar tebeieško petrolių
MONTEVIDEO.—Neper

seniai buvo paskelbta apie 
aptikimą petroliaus buvimo 
žymių prie San Jacinto. Da
bar atvyko iš JAV kon- 
traktuoti inžinieriai tęsti 
tyrinėjimus. Vyriausiam in
žinieriui ANCAP moka per 
mėnesį 4,500 dolerių algos, 
o kitiems 11 inžinierių—po 
2,100 dol.; Be to, jiems ap
mokamos visos kitos išlai
dos.

(Iš “Darbo”).
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Molotovo pasikalbėjimas su Hearstu
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

santykius su Kinija lygia
teisiškumo, draugystės ir 
savitarpio interesų paisymo 
pagrindu, kas duoda teigia
mus rezultatus.

Kingsberis Smitas sako, 
kad tiek jis, tiek ir Hears- 
tas supranta Tarybų Sąjun
gos poziciją šiuo klausimu. 
Tačiau atrodo, kad aštriau
sia problema yra surasti 
kokį nors sprendimą, kad 
ir laikiną, kuris sukliudytų 
pavojui plėstis ir pavirsti 
gaisru, gali n č i u sukelti 
grėsmę visuotinei taikai.

Molotovas atsako, kad Ki
nija niekam negrasina, ir 
būtų gera, jeigu ir jai nie
kas negrasintų. Tai yra 
tas, ko labiau už viską rei
kia taikai sustiprinti ir nor
maliems santykiams Taiva- 
no rajone nustatyti.

Hearstas klausia, jeigu 
Amerikos vyriausybė pa
naudos savo gerąsias pa
slaugas, kad patartų savo 
draugams-kinams, t. y. Čan 
Kai-šekui siekti taikaus su
reguliavimo, ar Tarybinė 
Vyriausybė bus linkusi pa
sielgti analoginiu būdu jos 
sąjungininkų - kinų atžvil
giu, kad būtų sukliudyta 
plisti gaisrui.

Molotovas a t s a k o , kad 
Hearstui turi būti supran
tama, jog KLR vyriausybė 
ir vadinamoji čan Kai-šeko 
vyriausybė — tai nėra ly
gios pusės. KLR vyriausy
be turi visišką pagrindą 
reikalauti, kad būtų atkur
tos jos pagrįstos teisės į 
Taivani. O kinu tautos at
stumtai Čan Kai-šeko “vy
riausybei” laikas išsinešdin
ti į kitą vietą ir negadinti 
santykių tarp valstybių, 
kaip tai ji daro dabar, pa
silikdama su JAV pagalba 
ten, kur ji neturi būti. Vi
sa tai, kas padės išspręsti 
šią problemą, susilauks Ta
rybinės Vyriausybės para
mos.

Mes manome, toliau sako 
Molotovas, kad pačių Jung
tinių Amerikos Valstybių 
interesas būtų padėti at
kurti normalią padėtį Tai- 
vano ir visų Tolimųjų Rytų 
rajone, skaitantis su relia 
dalykų padėtimi ir įvyku
siais istoriniais pakitimais 
Kinijos ir visų Tolimiijų 
Rytų vystymesi.

Kingsberis Smitas klau
sia, kokia bus Tarybinės 
Vyriausybės pozicija dėl 
galimybės laikinai nutrauk
ti ugnį maždaug mėnesiui 
tam, kad padėtų išvesti 
Kai-šekui kariuomenę iš 
kai kurių Kinijos pakrantė
je esančių salų (Tachens), 
ir kad būtų išvengta didelių 
aukų, kurios galimos abie
jose pusėse, jeigu bus im
tasi mėginimo paimti visas 
šias salas jėga. Tai taip 
pat gali padėti užkirsti ke
lią konflikto, kuris galimas 
esant dabartinei dalykų pa
dėčiai, išsiplėtimo pavojui. 
Kartu Kingsberis Smitas 
priduria, kad tai reikia 
laikyti laikina priemone ir, 
gal būt, pirmuoju žingsniu į 
eventualų visos problemos 
sureguliavimą tuo atveju, 
jeigu nepasirodys galimu 
šiuo metu pasiekti nuolati
nį ugnies nutraukimą tarp 
abiejų- pusių ginkluotųjų 
pajėgų.

Molotovas sako, kad jis 
gali atsakyti į tai trumpai: 
jeigu Čan Kai-šekas pano
rės išvesti savo kariuome
nę iš kurių nors salų, tai 
vargu ar kas nobs jam tai 
kliudys.

Kingsberis Smitas klau
sia, ar tai reiškia, kad jei

gu Čan Kai-šekas nuspręs 
išvesti savo kariuomenę, 
tai žemyne esančioji Kini
jos kariuomenė nepuls jo 
kariuomenės atitra u k i m o 
procese, o taip pat neužpul- 
dinės laivų, kurie gali būti 
panaudoti šiam išvedimui 
padėti.

Molotovas atsako, kad jis 
nėra įgaliotas kalbėti už 
Kinijos Liaudies Respubli- 
oks vyriausybę ir kad šį 
klausimą reikia iškelti Ki
nijos vyriausybei.

Kingsberis Smitas klau
sia, ar Tarybinė Vyriausy
bė bus pasirengusi iškelti šį 
klausima KLR vyriausybei 
JAV vardu.

Molotovas, savo ruožtu, 
klausia: “Argi JAV vy
riausybė mūsų to prašo?”

Hearstas sako, jog dėl 
Molotovo pastabos apie tai, 
kad jis nėra įgaliotas kalbė
ti už Kinijos vpriausybę, 
esančią žemyne, jis, Hears
tas, norėtų nurodyti, kad 
nei jis, nei Kingsberis Smi
tas nekalba ir nbdaro pa
siūlymų čan Kai-šeko var
du arba JAV vyriausybės 
vardu.

Hearstas toliau sako, kad 
jis ir Kingsberis Smitas pa
teikė visus juos dominan
čius klausimus, liečiančius 
Tolimuosius Rytus, jr dėko
ja Molotovui už jo atsaky
mus. Hearstas prašo Mo
lotovo leidimo pateikti ke
letą klausimų, lie č i a n č i ų 
Europos reikalus.

Molotovas atsako sutin
sti tinkąs.

Hearstas sako, kad savo 
naujametiniame laiške ame
rikiečių tautai, perduotame 
per Amerikos televizijos 
agentūrą, ministras pirmi
ninkas G. M. Malenkovas 
pasakė, jog pagrindinė JAV 
ir TSRS santykių įtempi- 

| mo priežastis yra Ameri- 
į kos karinių bazių tinklo su
darymas aplink Tarybų Są
jungą ir su ja susijusias 
valstybes . Tam, kad būtų 
pradėta žengti į priekį ke
liu į nusiginklavimą laips
niškai mažinant ginkluotą
sias pajėgas, o taip pat tam, 

1 kad būtų sudaryta palanki 
padėtis sambūviui, ar Tary
binė Vyriausybė bus pasi
rengusi dar prieš taikos su
tarties su Austrija sudary- 

; mą likviduoti savo karines 
: ir karines oro bazes savoje 
I Austrijos okupacijos zono
je ta sąlyga, jeigu Vakarų 
valstybės pasielgs analogi
niu būdu savo zonose.

Hearstas prašo turėti gal
voje, kad šį klausimą jis 
patiekia taip pat kaip žur- 

. aalistas.
Molotovas atsako, kad čia 

reikalas liečia du klausi
mus. Pirmasis liečia Au
striją, o antrasis liečia 
Amerikos karines bazes, 
esančias aplink Tarybų Są
jungą.

Kai dėl Austrijos klausi
mo, tai jis, Molotovas, ma
no, kad Tarybų Sąjungos 
požiūris Hearstui pakanka
mai gerai žinomas.

Kai dėl klausimo apie 
Amerikos karines bazes ap
link Tarybų -Sąjungą ir 
liaudies demokratijos šalis, 
tai tas, iš'tikrųjų, yra 'toks 
klausimas, kuris kompli
kuoja visą tarptautinę pa
dėtį, nes šios bazės rodo, 
jog viena iš pusių, o būtent 
JAV, užima nedraugišką 
Tarybų Sąjungai poziciją, 
ir, steigdamos šias bazes 
netoli Tarybų Sąjungos sie
nų, grasina Tarybų Sąjun
gai. ' Tokia padėtis negali 
padėti nei mažinti tarptau
tinės padėties įtempimo, nei

4 puti. Laisve (Liberty) ŠeštacL, kovo (March) 5, 1955

palengvinti išspręsti apsi
ginklavimo su m a ž i n i m o 
klausimą, kuo yra suintere
suoti platieji sluoksniai vi
sose šalyse. Suprantama, 
klausimas dėl Amerikos ka
rinių bazių netoli Tarybų 
Sąjungos sienų tai — vienas 
iš tu klausimu, kurie kliu- 
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do sureguliuoti daugelį ki
tu klausimu ir ne tik Au
strijos klausimą, nes šių ba
zių sudarymas rodo, kad 
jeigu Tarybų Sąjunga sie
kia gerinti santykius su 
JAV, tai iš JAV pusės pa
stebimas priešingas sieki
mas.

Kingsberis Smitas sako, 
kad jis ir Hearstas, natū
ralu, negali sutikti su tuo, 
jog JAV veiksmai bazių 
klausimu yra nedraugiškas 
aktas, šie veiksmai paaiš
kinami saugumo sumeti
mais ir noru užtikrinti tai
ką. Tačiau jis, Kingsberis 
Smitas, mano, kad jeigu bū
tų pradėta nuo bazių likvi
davimo Austrijoje, kuri yra 
netoli Tarybų Sąjungos, tai, 
laikui' bėgant, tat galima 
būtų išplėsti ir į kitus ra
jonus.

Hearstas pastebi, kad 
kažkur juk reikia pradėti.

Molotovas klausia Hears- 
tą, kokia jo nuomone dėl 
galimybės, pradėjus nuo 
vieno rajono, išplėsti kari
niu bazių likvidavimą ir to
liau. Kaip jis įsivaizduoja 
galimybę pradėti nuo Au
strijos ir tęsti bazių likvi
davimą kituose rajonuose?

Kingsberis Smitas paste
bi, kad jeigu remiamasi tik 
tokia viltimi, tai to vargu 
ar pakaks.

Hearstas sako, kad jeigu 
amerikiečiai ir tarybiniai 
žmonės geriau pažintų vie
ni kitus, tai tat padėtų rei
kalui. Šiaip ar taip, Jung
tinės Valstybės niekuomet 
per visą savo istoriją nesi
ėmė jokių puolamųjų karų. 
Heaystas vėl pakartoja, kad 
kažkur juk reikia pradėti.

Molotovas atsako, kad ne
toli Jungtinių Amerikos 
Valstybių nėra nei karinių, 
nei kitokių tarybinių bazių. 
Kai dėl JAV, tai pasirodo, 
kad jų saugumui reikia tu
rėti bazes, pavyzdžiui, Nor
vegijoje, pasieninėje su Ta
rybų Sąjunga šalyje, Tur
kijoje, kuri taip pat ribo
jasi su TSRS, ir vos ne. Pa
kistane, nekalbant apie ki
tus Europos ir Azijos ra
jonus. Taip pat išeina, kad 
JAV saugumui užtikrinti 
reikalingas ir Taivanis. Jei
gu taip plačiai suprantamas 
JAV saugumas, tai galima 
nusikalbėti iki to, kad jų 
saugumui reikalingos bazės 
visose valstybėse. Vargu ar 
tokie planai gali susilaukti 
prijautimo ir supratimo ki
tose tautose, kurios žino, 
kas yra suverenumas, ne
priklausomybė, nacionalinės 
teisės ir interesai.

Molotovas priduria, kad 
Tarybų Sąjungoje sutvirtė
jo nuomonė, jog visomis 
šiomis bazėmis JAV nieko 
gero negali pasiekti nei jų 
pačių interesų požiūriu, nei 
taikos interesų požiūriu. 
Bet koks bešališkas žmogus 
gali sutikti su tuo, kad ka
rinės bazės steigiamos dau
gelyje šalių ir, būtent, neto
li kitos valstybės sienų JAV 
saugumo interesais. Jis, 
Molotovas, mano, kad tokių 
naivių žmonių nėra. Viso 
to negalima paaiškinti JAV 
saugumo interesais, nes jų 
saugumui niekas negrasina, 
o kai dėl Tarybų Sąjungos, 
tai ji, aplamai, niekam, jo
kiai šaliai negrasina. Tary
bų Sąjunga užsiėmus savo 
vidaus ręikalais, kurių ji 

turi pakankamai, ir, su
prantama, suinte r ė s u o t a 
taikos užtikrinimu, kaip 
tuo suinteresuotos ir kitos 
tautos. Kai dėl to, kad Ame
rikos karinių bazių steigi
mas nerodo nedraugiškos 
pažiūros į TSRS, tai į tai 
galima pasakyti štai ką: 
santykiams tarp mūsų ša
lių pagerinti daugeliu atve
jų padėtų šių bazių likvida
vimas ir perėjimas prie pa
dėties, kuri paprastai egzis
tuoja tarp valstybių, palai
kančių normalius santykius 
viena su kita.

Kingsberis Smitas sako, 
kad jis ir Hearstas galėtų 
plačiai paaiškinti priežas
tis, kodėl JAV vyriausybė 
ir amerikiečių tauta mano,

Žinios iš
Mokslinė konferencija Lietu
vos juodgalvių avių veislės 
pagerinimo klausimais

PASVALYS. — Rajono kul
tūros namuose įvyko Pasvalio, 
Biržų ir Joniškėlio rajonų že
mės ūkio specialistų, kolūkių 
pirmininkų, avių fermų vedė
jų ir priešakinių avininkystės 
darbuotojų mokslinė konfe
rencija Lietuvos juodgalvių 
avių veislės pagerinimo klau
simais, kurią suorganizavo 
Lietuvos Mokslų akademijos 
Gyvulininkystės ir veterinari
jos institutas ir Pasvalio val
stybinis veislynas

Konferenciją atidarė Gyvu
lininkystės ir veterinarijos in
stituto direktoriaus pavaduo
tojas Babianskas. Buvo iš
klausyti žemės ūkio mokslų 
kandidato A. Blažio, Gyvu
lininkystės ir veterinarijos in
stituto mokslinio bendradar
bio S. Dantos, Lietuvos že
mės ūkio ministerijos Gyvu
lininkystės ir veterinarijosi val
dybos vyriausiojo veterinari
jos gydytojo B. Kubiliaus ir 
kitų pranešimai.

Labai atidžiai buvo išklau
sytas Pasvalio rajono ‘‘At
žalyno” kolūkio avių fer
mos vedėjos Vaičiūnienės 
pranešimas “Kaip mes geri
name avių veislę ir didiname 
jų produktyvumą.” “Atžaly
no” kolūkio avių augintojai 
3 954 metais baigė sudaryti 
Lietuvos juodgalvių veislės 
avių fermą. Per metus nuo 
kiekvienos avies vidutiniškai 
prikirpta po'4.2 kg. Vilnios, o 
nuo atskirų avių po 5—6 kg. 
Iš kiekvieno šimto motininių 
avių gauta po 135 ėriukus.

Mokslinė konferencija nu
matė priemones Lietuvos 
juodgalvių avių vieslei kol
ūkiuose pagerinti ir jų pro
duktyvumui padidinti.

Darbo žmonių poreikiams 
patenkinti

ŠIAULIAI.— Daug pasikeiti
mų įvyko Šiauliuose 1954 me
tais. Sunku1 atpažinti miestą, 
jei esi jame buvęs prieš me
tus. Kiekviename žingsnyje 
matosi naujovės: nauji pasta
tai, skverai, gatvės ir aikštės, 
štai, Aušros alėjoje , visiškai 
neseniai išaugo dviejų aukštų 
namas. Jame įsikūrė buitinio 
aptarnavimo kombinatas, ši 
įmonė skirta išimtinai paten
kinti darbo žmonių buiti
niams poreikams.

Naujame pastate įsikūrė 
“Naujo gyvenimo” siuvimo ar
telė, atliekanti įvairiausius 
šiauliečių užsakymus. Čia siu
vami kostiumai, paltai, restau
ruojami ir lyginami drabužiai, 
adomos kojinės ir atliekami 
kiti darbai. Masinės gamybos 
skyrius siuva darbinius drabu
žius. čia montuojamos iš bro
liškųjų respublikų gautos e- 
Jektrinęs siuvimo mašinos. Jas 
paleidus į darbą, bus pereita 
prie konvejerinės drabužių 
gamybos.

Naujuosius metus siuvyklos 
kolektyvas sutiko pasiekęs 
puikius laimėjimus. Per vie- 
neriusi metus įmonė išaugo 
daugiau kaip tris kartus. Dar
bininkai įvykdė metinę užduo
tį, 5O-čia proęentų sumažino 
gamybine# išlaidas, turėjo 

jog Amerikos karinių bazių 
steigimas atitinka jų4 sau
gumo interesus ir visuoti
nės taikos reikalą. Tačiau 
jis ir Hearstas bijo, kad 
jeigu jie nueis tuo ’ keliu, 
tai bus įtraukti į dialektinį 
ginčą su Molotovu, ir yra 
įsitikinę, kad negalės jam 
atsispirti. Be to, kadangi 
jie jau sugaišino Molotovui 
daugiau negu pakankamai 
laiko, jie prašo atleisti jiems 
ir priimti jų padėką už 
jiems paskirtą laiką bei dė
mesį.

Baigdamas Hearstas dė
koja Molotovui už priėmi
mą ir už tai, kad Molotovas 
paskyrė tiek laiko atsaky
mams į jo klausimus.

fr—-....    -į
Labai Naudingos Knygos t

Parduodamos Nužemintam Kainom i

Lietuvos
daugiau kaip pusę milijono 
rublių pajamų.

Buitinio aptarnavimo kom
binatas — naujametinė dova
na Šiaulių miesto darbo žmo
nėms. Artimiausiu metu čia 
bus atidaryta cheminė rūbų 
dažykla ir valykla, o taip pat 
kiti kombinato skyriai.

Ten, kur tyvuliavo peles
Ilgus amžius Tenžės upelio 

slėnyje telkšnojo sunkiai pra
einamos balos. Iki vidurvasa
rio čia tyvuliuodavo ištisas 
ežeras, kuris vėl atsirasdavo 
pirmiesiems rudens lietums 
užėjus. Daug derlingos že
mės čia mirko stovinčiame 
vandenyje ir nedavė jokios 
naudos.

Bet štai prieš porą metų 
Patenžiuose pasirodė meliora
torių grupė. Dar žiemą tyrinė
tojai triūsė balose, o jau ank
styvą pavasarį pelkių tylą su
drumstė galingų mašinų 'gau
desys — tai Šilutės meliora- 
cijos-mašinų stoties ekskava- 
toriai rausė gilią vagą pelkės 
viduriu. Gretimų kolūkių val
stiečiai plaukė į Patenžius ir 
stebėjosi’mašinų darbų. O ste
bėtis būvo kuo: ten, kur žmo
gus sunkiai tegalėjo praeiti, 
sparčiai priekin slinko daugia- 
toniai ekskavatoriui, užpaka
lyje palikdami gilų kanalą, ] 
kurį iš visų pusių sruvo drum
zlinas balos vanduo. Netrukus 
balose atsirado buldozeriai ir 
grioviakasės. Supilto grunto 
kalnai buvo išlyginti, o plačios 
lankos suraižytos tiesiais, il
gais grioviais, sudarant pato
gius plotus nusausintoms že
mėms įsisavinti. Viename pel
kių gale dar nebuvo baigti nu
sausinimo darbai, o kitame 
traktoriai jau vertė gilias va
gas, ardąmi dar niekad neju
dintą derlingą žemę.

Praėjusiais metais iškasus 
griovius ir sudėjusi drenažo 
vamzdžius, balos buvo pilnu
tinai nusausintos. Nusausin
tame plote sudarytos visos są
lygos javams auginti.

P. Buivydas 
inž. melioratorius

PIRMOSIOMIS NAUJŲ 
METŲ DIENOMIS

KLAIPEDA, šauniai padir- j 
bėjo Klaipėdos jūrų prekybos 
uosto kolektyvas praėjusiais 
metais. Pilnutinai išnaudodami 
mechanizmus, įdiegdami nau
jausią laivų, ir vagonų pakrovi
mo ir iškrovimo technologiją, 
uostininkai apdorojo šimtus 
tūkstančių tonų krovinių pas
kutiniųjų penktojo penkmečio 
metų sąskaitą.

Pasiryžę dirbti dar geriau, 
jie pradėjo 1955 metus. Stip
rus vėjas pūtė pirmomis sau
sio mėnesio dienomis. Tačiau 
nė valandai nesustojo judėti il
gos kranų strėlės, vienas kitą 
pralenkdami skubėjo autopa- 
krevėjai. Garlaivio “Kama” 
pakovimui buvo skirta 15 va
landų. Gerai organizavus dar
bą, pakavimas atlikta per 8 
valandas. Per 2 dienas pakrau
ta ir iškrauta daugiau kaip 200 
vagonų.

Uostininkai iš pirmų naujų 
metų dienų pralenkia grafiką. 
Jie kovoja, kad iki Didžiojo 
Spalio 38-ųjų metinių būtų į- 
vykdyta penkmetinė krovinių 
apdorojimo užduotis.

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
. Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveik
iais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240/ kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA
Prošvaistės

Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

APYSAKOS
/• .... ’’ .A

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptąrniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vas už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis ..
f x

Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J.
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- J 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128,’kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvė, 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

LAISVE '*
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y. U



CHICAGOS ŽINIOS
Geriausiai pavykęs 

koncertas
“Vilnies” koncertas, įvy

kęs vasario 27 d. Mildos sa
lėje, labai gerai pavyko vi
sais atžvilgiais.

Žmonių buvo labai daug.
Programa nepapr a s t a i 

gera, visiems patiko.
Leonas Prūseika pasakė 

neilgą, bet gerą kalbą.
Aido Choras, man rodos, 

pirmą sykį taip gerai pasi
rodė dainavimu. Skaičium 
jis irgi yra didelis.

Choro solistė Jerry Miku
žis, jau tūlą laiką nedai
navus, nustebino visus savo 
balso kokybe, taipgi mokė
jimu valdyti. Jai reikia to
liau lavinti balsą. Ji išei
na į pirmaeiles dainininkes.

Daratėlės Yuden talentas 
kaipo chorvedės, man rodos, 
dar vis auga, tobulėja.

Ona Tilvikienė taip jau 
'rodo kilimą, bet jos choras 
Eks^Mainieriai šį sykį kaip 
tai turėjo tik 25 narius ir 
pasirodė neskaitlingesniuuž 
abu—Aido ir LKM Chorus.

Moterų Choras, taip ir 
LKM tebeina pirmyn, o' ir 
taip jie jau gerai dainavo.

Vincas Bogden auga pia
nistu. Jis ir išvaizda pilnai 
artistiškas.

Apie mūsų pirmaeiles dai
nininkes Estelle Bogden ir 

N. GOGOLIS

VIJUS
(Tąsa)

Bet juo labiau artėjo laikas į vakarą, 
juo daugiau atrodė susimąstęs filosofas. 
Valandą prieš vakarienę beveik visi dva
ro tarnai susirinko žaisti košės arba
kraglių — panašu Į kėglius, kur vietoje 
kamuolių vartojamos ilgos lazdos, ir iš-
lošųsis turi teisę pajodinėti kitu. Šitas 
žaidimas būdavo labai įdomus žiūro
vams: dažnai varovas, platus, kaip bly
nas, lipdavo ant k’iauliaganio, sunykusio 
ir žemučio, itin raukšlėto žmogelio. Ki
tą kartą varovas palenkdavo savo nu
garą, ir Dorošas, ant jos užšokęs, visa
da sakydavo: “Koks stambus bulius!”
Prie virtuvės slenksčio sėdėjo tie, kurie 
buvo rimtesni. Jie žiūrėjo rimtai, rūky
dami pypkes, net ir tada, kai jaunimas 
nuoširdžiai juokėsi, jeigu varovas arba 
Spiridas pasakydavo kokį sąmojingą žo
dį. • Veltui Choma stengėsi įsikišti į ši
tą žaidimą: kažkokia tamsi mintis, kaip 
vinis, buvo užkliuvusi jo galvoje. Kad 
ir kaip stengėsi jis per vakarienę pa- 
linksmėti, bet baimė įsižiebė jame drau
ge su tamsa, kuri plito danguje.

— O mums jau laikas, ponas bursi- 
ninke! — pasakė jam pažįstamas žilas 
kazokas, pakildamas iš vietos drauge su 
Dorošu, — eisime į darbą.

Chomą vėl tokiu pat būdu nuvedė į 
cerkvę; vėl paliko jį vieną ir užrakino 

į duris. Kai tik j'is liko vienas, baimė vėl 
ėmė jam skverbtis į krūtinę. Jis vėl pa

pilate tamsius paveikslus, blizgančius rė
mus ir pažįstamą juodą karstą, stovėju
sį viduryje cerkvės, kurioje buvo klai
kiai tylu ir ramu.

— Ką gi? —ištarė jis, — dabar man 
nebe pirmiena šitas nuostabus dalykas. 
Juk tik pirmą kartą būna baisu, taip, 
tik pirmą kartą truputį baisu, o vėliau 
nebebaisu; visai nebaisu.

Jis paskubėjo atsistoti ant kliroso,. ap
rėžė aplink save ratą, ištarė keletą už
keikimų 'ir ėmė garsiai skaityti, pasiry
žęs nepakelti nuo knygos savo akių ir 
nekreipti dėmesio į nieką. Jau apie va
landą skaitė jis ir pradėjo truputį pails
ti ir retkarčiais sukosėti; jis 'išsiėmė iš 
kišenės tabokinę ir, prieš prikišdamas 
tabaką prie nosies, bailiai dirstelėjo 
žvairomis į karstą. Bet šaltis sukrėtė 
jo širdį: lavonas jau stovėjo prieš jį ant 
pat ruožo ir įsmeigė į jį negyvas, paža
liavusias akis. Bursininkas krūptelėjo 
jr Jjąjuto, kaip šaltis perbėgo visomis jo 
gyslomis.' Nuleidęs akis į knygą, ėmė jis 
garsiau kalbėti savo maldas ir užkeiki- 
mus ir išgirdo, kaip lavonas vėl čiaukš- 
terėjo dantimis ir ėmė mosuoti ranko
mis, norėdamas jį sugauti. Bet, pažiū

Helen Stumbris pakartosiu 
tik Dr. B. komplimentą: 
“Ką jos valgo, kad taip gra
žios ir taip gražiai dai
nuoja?”

Visi senesni mūsų paren
gimų lankytojai sako, jog 
šiame koncerte buvo dau
giau žmonių, negu pirmiau 
kada per keletą pastarųjų 
metų.

Visa didelė žemutinė salė 
buvo pilna. Galerijoj buvo 
daugiau poros šimtų žmo
nių.

Matėsi žmonių, kurių se
niai nebuvau matęs mūsų 
koncertuose. Vilnietis

Montreal, Canada
Reikalauja liejyklų dar

bininkus susivienyti

Geležies liejyklų (foundry) 
darbininkai, kuomet pasidali
nę į atskiras grupes, niekad 
negali pareikšti savo stipraus 
balso, kuomet jie stato kokius 
nors reikalavimus valdžiai ap
saugojimui jų darbo, taip ma
rio International Moulder’s and 
Foundry Workers (AFL-TLC) 
unijos vice-prezidentas Robert 
Y. Menary. Jis sako, dabar 
Kanadoje liejinyčių darbinin
kai pasidalinę į tris grupes ir 
kuomet tos grupės atskirai 
stato Kanados valdžiai reika
lavimus, kad muitai būtų ge
riau reguliuojami ant impor
tuotų produktų gamintų už

sienyje, tas mažai ką reiškia. 
Tačiau, jei darbininkai pasta
tytų tokius reikalavimus su
vienytu frontu, tuomet su jų 
balsu valdžia turėtų skaitytis 
ir tas duotų daugiau darbo Ka
nados darbininkams.

Gal pratęs gazolinos 
pardavimui įstatymą

Dabartinis laikinai praves
tas Įstatymas, kur is leidžia au
tomobilistams pardavinėti ga- 
zą po normalių krautuvių va
landų, kuris baigiasi kovo mė
nesio 15 d., gal, bus pratęstas 
dar toliau, jei miesto taryba 
užgirs valdybos pasiūlymą. 
Dabar gazo pardavimo stotys, 
jei nori, gali pasilikti atidary
tos po 7 vai. vakaro savaitės 
dienomis, 10 vai. penktadie
niais ir iki 11 vai. šeštadie
niais.

Protestai pakeitė vandens 
kainos pakėlimą

Miesto tarybos valdyba pra
nešė, kad mieste, kur naudo
jamas vanduo skaitant miera 
(by meter) ir už išnaudotą 
vandens kiękį mokama, pa
kels kainą, nuo ISVjc. už 1,- 
000 galionų iki 25c., iššaukė 
bangą protestų ir valdyba nu
tarė persvarstyti, žinoma, pro
testai paveikė todėl, kad van
denį su mieru naudoja dau
giausiai didelės Įmonės ir to
dėl joms užprotestavus, mies
to ponai skaitosi. Kitaip yra, 
jei kur susiduria su paprastų 
žmonių protestais.

Serga

G. Grimailienė jau kuris 
laikas serga. Ligonė gydosi 
namuose. ' J.

rėjęs kiek žvairomis viena akimi, pama
tė jis, kad lavonas ne ten gaudė jį, kur 
jis stovėjo, ir kaip matyti, negalėjo jo 
pastebėti. Dusliai suniurzgėjo ji ir ėmė 
kalbėti negyvomis lūpomis baisius žo
džius; kimiai gogčiojo jie, kaip verdan
čios dervos kunkuliavimas. Ką reiškė 
jie, jis nebūtų galėjęs pasakyti, bet kaž
kas baisu buvo juose. Išsigandęs filoso
fas suprato, kad ji stengėsi užkeikti jį.

Vėjas pakilo cerkvėje nuo žodžių, ir 
pasigirdo tarytum daugybės skendančių 
sparnų ūžesys. Jis girdėjo, kaip daužė 
kažkas sparnais į cerkvės langų stiklus 
ir geležinius rėmus, kaip, spiegdamas, 
draskė nagais geležį ir kaip baisi jėga 
beldė į duris ir norėjo įsilaužti. Visą 
laiką smarkiai plakė jo širdis: užmer
kęs akis, tebekalbėjo jis užkeikimus ir 
maldas. Pagaliau kažkas sušvilpė tolu
moje: tai buvo tolimas gaidžio riksmas. 
Išvargintas filosofas stabtelėjo ’ir atsi
kvėpė.

Atėję jo pavaduoti rado jį vos gyvą; 
jis atsirėmė nugara į sieną ir, išplėtęs 
akis, žiūrėjo nejudėdamas į atėjusius 
kazokus. Jį beveik veste išvedė ir visą 
kelią turėjo prilaikyti. Atėjęs į pono 
kiemą, jis pasipurtė ir liepė duoti degti
nės kvortą. Ją išgėręs, jis suglostė ant 
savo galvos plaukus ir tarė: “Daug pa
saulyje visokio šlamšto esama! Ir bai
sybių tokių pasitaiko, na...” Ir filoso
fas numojo ranka.

Aplink jį susirinkusieji nuleido gal
vas, išgirdę tokius žodžius. Net nedide
lis berniūkštis, kuri visi dvaro tarnai 
laikė teisėtu dalyku įgalioti vietoje sa
vęs, kai reikalas liesdavo arklidės valy
mą arba vandens nešiojimą, — netg’i ši
tas vargšas berniūkštis taip pat išsižio
jo.

Tuo metu ėjo pro šalį dar nelabai se
na bobikė, ankštai aptemptu viršutiniu, 
kuris rodė jos apvalų ir sveiką liemenį, 
senosios virėjos padėjėja, baisi koketė, 

kuri visada surasdavo prisegti ką nors 
prie savo kepuraitės: ar kaspino gabalė
lį, ar gvazdiką, ar net popierėlį, jeigu 
ko kita nebūdavo.

-- Sveikas Choma! — tarė ji, pama
čiusi filosofą. — Ai, ai, ai! Kas gi tau?

— suriko ji, suplojusi rankomis.
—- Kaip kas, kvaila boba?
— Ak, dieve mano! Tu gi visai pra

žilai.
— Ė, ė! Juk ji tiesą sako! — ištarė 

Spiridas, įsižiūrėdamas į jį įsmeigęs 
akis. — Tu iš tikrųjų pražilai, kaip mū
sų senis Jevtuchas!

(Bus daugiau)

San Francisco, Cat

F BI in- kaltinamąjį

Californiečiai iškelia kitus do- 
noščikus sugautus melagystė
je Smith akto bylose

Išpažintis Harvey Matusow: 
“Aš melavau del FBI,” pastū
mėjo Kalifornijos Nepapras
to Gynimo Komitetą išleisti ki
tus pavyzdžius melagingų liu
dijimų FBI samdytų liudinin
kų Kalifornijos Smith akto by
lose Los Angelese 1952 m.
Komitetas, paduodamas skir

tingas melų versijas, pastebi:
—-Nei vienam atsitikime iš 

šimtų pripažintų melų, dar nei 
vienas teisėjas nematė reikalo 
melagį-informerį areštuoti ir 
Įkaitinti už kreivą prisiegą. 
Naudojimas apmokamų ir 
samdomų informerių Ameri
kos politinėse bylose patapo 
didžiulė šalies gėda.

Komitetas paduoda visą ei
lę FBI kreivaprisiegių, ku
riuos pažymi:

Daniel Scarletto
Scarletto liudyjo kaip jis 

prasisunkė į Komunistų Par
tiją kaipo apmokamas 
f ormer is.

Jis papasakojo po priesai
ka, kad “komunistų” institute 
buvo mokinamas šimtus kar
tų,” kad “JAV kolonizuoja ir 
išnaudoja Pietinę Korėją, ir 
karas (Korėjoje) yra išdavas 
to.”

Bet čia buvo nelaimingas 
skirtumas ir nepanašus i Scar
letto liudijimą: Institutas,” 
apie kurį jis kalba ir liudyjo, 
buvo atidarytas pabaigoj 1949 
m. ir užsidarė vasario mėnesi, 
1950-tais metais.

Gi Korėjos karas neprasi
dėjo iki birželio mėnesio, 

'1950 m. h

Net “San Francisco Chroni
cle” (kovo 12, 1950m.) apra
šymą Scarletto liudyjimą po 
priesaika antgalviavo: “FBI 
agentas prisipažįsta melagys
tėje.”

Scarletto patiekė ir daugiau 
[melų, tarpe kurių:

—Jis liudyjo, kad matė Ro
se Cherin Kusnitz pirminin
kaujant mitinge Komiteto Gy
nimui Sveturgimių, 1951 m. 
Tas buvo aiškiausias melas to
dėl, kad Mrs. Kusnitz buvo 
Los Angeles apskrities kalėji
me dėl bemieriško didelės su
mos bondso tarpe liepos 26 d. 
ir gruodžio 9, 1951 m.

Beliudydamas apie komunis
tą, kuris kandidatavo ant še
rifo Los Angeles apskr., Scar
letto teisme staiga sustojęs pa
sakė : Štai, va jis, parodė as
menį esantį stebėtojų tarpe. 
Bet buvo prastas atpažinimas. 
Nurodytas žmogus buvo ne 
Los Angeleso komunistas, bet 
negras kunigas iš San Fran- 
cisko.

Margaret L. Ames
Ji taipgi prisipažino, FBI 

įsakymu; įstojusi Komunistų 
Partijom Klausiama atpažin
ti kaltinamą Al Richmond, 
“Peoples World” redaktorių, 
apie kurį ji, liudijo, ji parodė 
apgynos advokatą Norman 
Leonard.

Buvo aiškus darodymas, kad 
ji buvo verčiama liudyt. Ji ro
dydama Leonardą sakė, tai 
tas su rudu siūtu. Richmond 
taipgi dėvėjo rūdą siūtą, bet 
ji pataikė į klaidingą. žmogų 
“rudu siūtu.”

Stephen A. Wereb
Prisipažinęs kaipo FBI Sam

dinys turėjo dvejopos bėdos 
su “atpažinimir.” Klausiamas 
nurodyt kaltinamąjį Albert J; 
(Mickie) Lima, kurį, sakė, ge
rai pažįsta, jis nurodė Į teis
mo staršiną' (bailiff). Kvie
čiamas bandyt iš antro,sykio, 
jis rodė kitą kaltinamąjį, Carl 
Rude Lambert.

Daisy Van Dorn
ši FBI donosčikė elgėsi taip 

prastai, kad net teisėjas pasi
siūlė liudyt apie jos melus, ir 
Justicijos Skyrius sulygo pa
galiau, jog ji melavo.

Tas melo pūslės trūkimas 
įvyko, kai ji liudyjo Smith ak
to byloje Honolulu po savo 
užduoto liudijimo Los Ange
les.* Los Angeles ji užsigynė 
bu vus prie d žiūrės, kurį įkai
tino komunistus. Bet Hoiiolu- I
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Philadelphia ir Apylinkė

Teatras-Komedija

"Prašvilpta Laimė"
Stato Scenoje L.D.S. 5-ta Kuopa 

Suvaidins
Lietuvių Liaudies Teatras iš Brooklyn, N. Y.

Įvyks šeštadienio Vakarą

Kovo 12 March, 1955
RUBA HALL

414 Green St., Philadelphia, Pa.

Pradžia 7:30 P. M. Įžanga $1.00

lu liudyjime prisipažino buvus.
Kryžiavam perklausinėjime, 

spaudžiama paaiškinti šią 
priešingystę, Mrs. Van Dorn 
sakė, kad ji po liudyjimo Los 
Angeles buvo pas teismo tei
sėją Win. C. Mathes pranešti 
apie “neteisingą liudijimą” ir 
tas buvę gerai.

Gynėjams pareikalavus, tei
sėjas Mathes sakė gynėjams 
Honolulu, kad jis mielai pa
liudys, jog Mrs. Van Dorn me
lavo, kai ji sakė, kad ji kal
bėjosi su juo apie savo netei
singą liudijimą, šioj vietoj 
valdžios pusė pasiūlė ir suly
go, kad jų liudininkas Mrs. 
Van Dorn melavo.
Kiti informerkos melai buvo:

Mrs. Van Dorn liudyjo, ma
čius kaltinamąjį Ben Dobbs 
Komunistų Partijos būstinėje 
San Francisco. Bet buvo ta 
bėda, kad tuo laiku, kai ji 
“matė” Dobbs, jis buvo su 
JAV Armija Čekoslovakijoje.

Panašiai ji liudyjo, mačiusi 
Ernest Fox Ko

munistų Partijos raštinėje, kai 
Fox buvo uždarytas svetimša
lių kempėje laike karo.

Mrs. Van Dorn liudyjo, kad 
kaltinamasis sakė jai, kad 
“revoliucija įvyks greitai-tuo- 
jau,” ir kad ji gales “gelbėti 
revoliucijai kapodama telefo
nų violas,’’ kai toji didžioji 
diena ateis. Kaltinamas sakęs 
jai, kad “kraujas gatvėmis te
kės upeliais.’’ Taip buvo prik- 
li jos pasaka, kad Hawaiian 
darbininkai ją praminė “Bloo
dy Daisy.”

John Lautner
Tai vienas iš FBI žvaigž

džių liudininkų ratelio,, kuris 
buvo sugautas labai prastam 
liudijime Los Angelese.

Jis liudyjo, kad matė Rich
mond Komunistų Nacionalėje 
Konvencijoje 1945 m. Bet 
Richmond tuo laiku buvo su 
JAV armija Anglijoje.

K a 1 i f o rn i j os N e p a p rastas
į Gynimo Komitetas savo pripa- 
I rodymus sutvirtino su “The 
Washington Post and Times 
Herald” vasario 6 d. laidoj 
pasakymu' ir statomu klau
simu :

—Kiek daug amerikiečių 
buvo pasiųsta kalėjimai! arba 
pasmerkta kongresinio tyrinė
jimų komiteto per kitus buvu
sius komunistus kreivaprisie- 
gius, kurie, kaip Matusow, 
buvo nusisprendę iš liudijimų 
daryti pelningą karjierą?

S. J. ‘(Iš “D. W.”)

Labai prašome atsilankyti ne tik philadelphiečius, 
bet ir iš Camden, Easton, Baltimore, Chester ir Read
ing. Ne kiekvienas miestas gali surengti teatrą, nes 
tam reikia meninių pajėgų. Taipgi šį veikalą suvai
dins menininkai iš Brooklyn, N. Y. Jie perstatys labai 
juokingą 'komediją, kuri taipgi turi ir pamokinančių 
dalykų. Tad prašome skaitlingai atsilankyti ir pasi
gerėti įspūdingų perstatymu.

BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Kviečia Rengėjai
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Andriaus Skripkos komedija

Boston, Mass.
Žmonių demonstracija 
prieš skebišką bilių

Vasario 28 d. valstijos Sei
melio patalpose įvyko viešas 
apklausinėjimas dėl įnešto 
skebinio biliaus. Bilius pava
dintas “teise i darbą.” Tokia 
“teisė į darbą” yra jau įvesta 
septyniolikoje valstijų. Ten 
jau uždraudžiama šapams 
įvesti unijines sąlygas — “u- 
nion shop.” Bilių Seimeliu įne
šė Seimelio narys Martson iš 
Haverhill, Mass.

Laike apklausinėjimo įvyko 
masinė demonstracija prieš bi- 
hų. Beveik visi Bostono uosto 
darbininkai per visą dieną ne
dirbo ir dalyvavo demonstra
cijoje. Salėn susirinko virš 
tūkstančio žmonių.

, Kaip atrodo, tai šis bilius 
nebematys dienos šviesos šio
je Seimelio sesijoje. Net abie
jų didžiųjų partijų vadai yra 
pasisąkę prieš bilių. Mass;, 
valstijos gub. Herter taip pat 
yra bilių pasmerkęs.

Tas tik parodo, kaip žmo
nių susirūpinimas ir pasijudi
nimas paklupdo ant kelių se
nųjų partijų politikierius.

Rep.

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

“Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.
Kovo-March 12, 7:30 P. M.

Ruba Hali, 414 Greeri St.

f Newark. N. J.
Kovo-March 13, 3:30 P. M.

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M. z
Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts. <

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27, 2:30 P. M.

Lietuvių Saleje

WORCESTER, MASS
Balandžio-April 24, 3 P. M.

Lietuvių saleje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužės-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Bašinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas Čiaplikas. I 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti I 

tas /dienas ir dalyvauti spektaklyje. I
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Baltimore, Md.
Mirė Laisvės skaitytojas

Vasario 23 d. mirė Adomas 
Petraiiskas, gyvenęs po num. 
2303 Belair Rd. Pašarvotas 
buvo C. W. Kachiausko laido
tuvių koplyčioje, palaidotas I . 
Vasario 26 d. su bažnytinėmis ' 
apeigomis ” 1 ’
pinėse.

Velionis
Paliko liūdesyje ž
(Deltųviutę) 

sūnų il
gimi nes

♦>
šašam a

GARBINGAS

v AFI'ARNAX IMAS

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Kolegijos mokslo 
i užbaigtuviu iškilmėse
I I

Šių metų sausio 15 d. bu- j 
j vau pakviesta pažiūrėti kole- I 
gijos studentų mokslo užbai- Kultūrinio Centro 
gimo eigos. Tą garbę man su- ! turėsime 

'teikė Mrs. Karpavičienė, kuri 
yra gerai pažįstama visoje 
šioje apylinkėje. Mat, jos duk
tė Olga Karpavičiutė-Skelley 
baigė Hunter 
mokslą baigė su 

'garbės laipsniu,
Membership Nu 
Phi Beta Kappa” 
gree of Bachelor 

Aš ir mano sūnus 
(dies dėkojame Mrs. 
čienei už pakvietimą dalyvau-j 
ti jos dukters mokslo baigimo . 
ceremonijose. Nepaprastai bu- I 
vo graži programa, išpildyta publikai. Proga ne tik viso Di- 
pačių studentų. Tai buvo gra
žiai praleistas vakaras, jau- | 
dinantis vakaras. Jis pasiliks

Automobilių pramonės auto- neužmirštamas mums ant vi- 
ritetingas leidinys’ “Ward’s Isa dos. 
Automotive Report” kalba op
timistiškai. Leidinys skelbia 
kad pirmaisiais šių metų še
šiais mėnesiais Amerikos pra
monė duos 4,204,000 automo
bilių. Tai milžiniškas gamy
bos pakilimas. Atsiminkime 
kad per visus 1952 metus bu
vo pagaminta tiktai 4,337,481 
automobilius. Tai reiškia, kad nes tik jie galėjo ją išmokyti 
šiemet per pusę metų bustino- ;jų gimtosios kalbos, 
ta beveik 
kiek davė

Kaip ir kiek marketų turi 
įvairios didžiosios korporaci
jos? General Motors parduo
da apie 50 proc. visų automo
bilių, Fordas apie 25 proc 
Chrysler apie 20 procetų.

Rep.

Holy Redeemer ka-

buvo gimęs Lietu- 
žmoną 

tris d u k- į 
jų šeimynas, ir
Jaunas būda- I

voje. 
Marę 
teris, 
kitus
mas Petrauskas gyveno ir dir
bo kietosios anglies kasyklose 
Mahanoy City apylinkėje. Tik 
pastaruoju laiku gyveno Bal
timore je. Buvo kankinamas 
mainų dusulio, sunkiai baigė 
gyvenimo dienas.

šioje liūdesio valandoje 
reiškiu širdingą užuojautą gi
minėms, o velioniui amžinai 
ilsėtis po sunkios gyvenimo 
kelionės.

kolegiją. Ji 
Cum Laud e

į “Senior
Chapter of 

ir gavo “De- 
of Arts.’’ 

nuo šir-
J^arpavi-

P. Paserskis

DETROIT, MICH

tiek produkcijos, 
visais 1952 metais.

n

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
sveikatą pataisyti, išgelbs- 
tint jį (laikinai) nuo 
gaus karalystės?’

“dan-

pašto 
kad

Dar vienas ir paskutinis 
visiems pakvietimas

Sekmadienį, vasario 6 d., 
patalpose 

įspūdingą Moterų 
Dienos paminėjimą. Apie po
būvio programą jau esate 
skaitę pirmesniuose praneši-

■ muo.se. Tai bus programa iš 
j dainų ir prelekcijos apie akių 
1 sveikatą, kurią mums pateiks 
! Dr. Borisas.

Nepamirškite, kad pi'ogra-
■ ma prasidės 3 vai. po pietų 
Prašome nevėluoti. Mes esa-

I me Įsitikinusios, kad ši pro- 
i grama bus naudinga ii- patilo 
tiek jaunimui, tiek senimui, 
tiek vyrams, tiek moterims. Ji
nai taikoma visai lietuviškai

Jungtinių Valstijų 
viršininkai paskelbė 
ateityje jie neįleis šion ša
lin jokios literatūros, atei
nančios “iš anapus 
gos.”

(Labai mažai tos 
tūros jie praleido 
šiol.)

Ko norima tuo pasiekti, 
mes nežinome. Jeigu “ana
pus uždangos” taip bloga, 
kaip mūsų šalies valdovai 
skelbia, tai jie kaip tik tu-

uždan-

litera- 
ir iki

teratūros juo daugiau, kad 
žmonės tuos blogumus ma
tytų.

Sakysime, Tarybų Sąjun
gos spaudoje nuolat ir nuo
lat telpa kritinių raštų, nu
rodančių į trūkumus įvai
riose tos šalies gyvenimo 
srityse. Tai kodėl neleisti

sad os.
Po visko Mr. ir Mrs. Shelley 

pakvietė mus pas save. Nuste- 
: bau, kad jie gyvena tokioje 
i gražioje New Yorko sekcijoje. 
I Maloniai mus pavaišino. Nors 
Mr. Skelley yra tikras ameri
konas, bėt Olga puikiai kalba 

i lietuviškai. Ta garbė, žinoma, 
j daugiausia

džiojo New Yorko ir apylin
kės) lietuviams, bet ir iš už 

I Hudson upės, iš New Jersey, 
i Visi širdingai kviečiami.
i Kaip jau žinote, oficiali Mo
terų Diena esti kovo 8. Men

jos paminėjimą rengiame 
dviems dienomis anksčiau, nea 
sekmadienis yra parankesnė 
diena. Idėja pasilieka ta pati.

Kultūrinis Centras randas) 
(ant kampo UOth St. ir Atlan
tic Ave., Richmond Hill, ku
ris guli tarpe Woodhaven ir 
Jamaica. Iš visur lengvai pa
siekiamas automobiliais. Tik 
už poros blokų priveža iškel
tojo geležinkelio Jamaica Li
nijos traukinys. Reikia išlipti 
111 th St. stotyje ii’ eiti po de
šinei iki Atlantic Avė. Nuo 
Independent subvės Kcw Gar
den stoties labai gerai prie pat 
Centro priveža busas Q37. Iš
lipkite ant kampo Ti lth St. ii' 
Atlantic Avė.

Tad iki pasimatymo. Lauk
sime visų sekmadienį po pie
tų Kultūriniame Centre (Li
berty Auditorium).

Klubietčs

Skaitlingas pasitikimas 
komunistų vadų

Lėktuvas iš Atlanta, G a., 
turėjo pribūti 8:22 vai. vaka
re, bet pavėlavo ant pusant- 
ros valandos. Tačiau didelė 
New Yorko darbo žmonių mi- 
nia susirinko ir laukė lėktuvo. 
Mat, juomi 
tų Partijos 
ne Dennis 
redaktorius
tapo paleisti iš 
Įėjime jie 
metus ir šešis menesius. Įka
linti
Smith Aktu. Bet šitie du vy
rai ilgai nesidžiaugė Įgyta 
laisve. Juos valdžia tuoj vėl 
suareštavo ir išleido po $5,- 
000 kaucija. Jie dabar, pagal 
tą pati Smith Aktą, bus per
sekiojami už priklausymą prie 
partijos. Rep.

JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius 

91-20 37tli A ve., kamp. 92nd
Jackson Heights 

HAvemeyer 6-8700

DfiMESIO!

St.
Slaugės paliuosavimo paroigomj 

su ar be New York valstijos license, 

Long

tenka jos tėvams

Dar kartą dėkui už pa k vi e 
timą.

Elena Brazauskiene

Darbo Partija šaukia 
kovoti republikonus

New Yorko Darbo Partija 
išleido aštrų pareiškimą prieš 
republikonų kontroliuojamą 
New Yorko Valstijos Seimelį. 
Darbiečiai ragina žmones ne
leisti republikonams nuimt) 
rendų kontrolės. Ragina siųs- 

,ti protestus republikonų frak- 
Icijos vadams Walter J. Maho
ney, Seimelio senato daugu
mos lyderiui, ir Joseph F. Car
lino, Sęimelio asemblėjos dau
gumos lyderiui. Protesto kopi
ja privalo būti pasiųsta ir gu
bernatoriui Harrimanui.

Republikonai Seimelyje no
ri paleisti nuo visokios rendų 
kontrolės dviejų šeimų namus. 
Tai reiškia, sako darbiečiai, 
ka(] 90,000 šeimų, kurios, 
apart savininkų, tokiuose na
muose gyvena, skaudžiai nu
kentėtų, nes jų rendos būtų 
pakeltos. Darbo Partija mano, 
kad didelis žmonių protestas 
priverstų Seimelio daugumą 
neliesti rendų kontrolės.

Kas nors klausėsi ir 
jy pokalbių telefonu

Ištirta ir sužinota, kad kas 
nors savo laikais klausėsi te-

ąmerikiečiams su jais susi-Jlefonu pokalbių buvusių aukš- 
pažinti ?!

Spauda Kolūkyje
Naujaisiais metais žymiai 

padidėjo laikraščių ir žurnalų 
skaičius, adresuotų Eišiškių 
rajono “Pergalės” kolūkiui. 
Nors šiame kolūkyje yra 220 
Šeimų, tačiau laikraščių ir žur
nalų šio kolūkio nariai yra už
siprenumeravę 270 egzemplio
rių. Kolūkiečiai J. Velička, J. 
Biekšia, Z. Gliebaitė ir kiti 
Skaito po 2—3 spaudos leidi
nius.

Platinant spaudą 1955 me
tams nemaža pasidarbavd Lie- 
ponių klubo-skaityklos vedėja 
A. Verseckaitė, mokytojai Ma- 
zaliauskas, Krauledytė ir kiti 
visuomeniniai spaudos platin
tojai.

tų New Yorko miesto viršinin
kų, — miesto iždininko La
žams Joseph ir jo pagelbinin- 
ko Harry Brickman. Spėjama, 
kad taip pat buvo> daroma su 
telefonais ir kitų miesto pa
reigūnų. Galimas daiktas, kad 
jų telefonus “tepino” kas nors 
politiniais sumetimais, o gal 
aukšti raketieriai, kurie norė
jo patirti, ką kalba ir planuo
ja miesto valdonai.

Policistai Carboy ir Caffrey 
bus policijos departmento tei
siami už neteisingą suarešta
vimą dviejų jaunuolių ir ap
kaltinimą jų išprievartavime 
51 metų; amžiaus moteriškės. 
Už tą “atsižymėjimą” tada jie 
gavo pagyrą, o dabar gal bus 
nubausti.

M. Radzevičius

Keturių aukštų nauja vidu
rinė mokykla baigiama įreng
ti Dotnuvoje. Be to, čia vyks
ta ligoninės ir universalinės 

. parduotuvės statyba,

Sing Sing kalėjime kalinių 
skaičius sumažėjo 76. Jie iš
kelti į kitus kalėjimus. To ka
lėjimo mirties kambaryje ran
dasi ir laukia nužudymo de
vyni kaliniai.

New Yorko konferencija 
gynimui sveturgimių

New Yorko Sveturgirnidms 
|Ginti Komitetas šaukia plačią 
j konferenciją kovo 19 d. Jos 
■tikslas sumobilizuoti šio did
miesčio visuomenę gynimui 

'sveturgimių amerikiečių reika
lų. Konferencija įvyks Jugos
lavų salėje, 405 West 41st St., !

! New Yorke.
Konferencijos šaukėjai sa- 

( ko, kad New Yorko komitetas 
i šiandien veda apgynimo bylas 
net 65 sveturgimių. Dauguma 

i jų persekiojami todėl, kad jie 
yra vęiklūs darbininkiškame 
judėjime žmonės. Sveturgimių

, persekiojimas
įėjo galion nuožmusis! Walter- 
McCarran įstatymas. Reikia 
žmonių masinio spaudimo j ša
lies Kongresą, kad jis šioje se
sijoje tą įstatymą atšauktų.

Tos pačios dienos vakare', 
tuojau po konferencijos, įvyks 
komiteto ruošiamas banketas.

Konferencijon prisiųsti de
legatus kviečiamos visos liau
diškos organizacijos bei drau
gi.) ęs. Bet taip, pat kviečiami 
dalyvauti ir šiaip asmenys, ku
rįe yra sujnteresuoti sveturgi- 
nhių apgynimu. ‘ Rep

kai

Rep

I

Keturi broliai ir visi 
smarkūs raketieriai

Policija sulaikė keturis La- 
Ponzina brolius. Jie Įtariami 
operavime muitam i Ii joninio
arklių lenktynių raketinio sin
dikato. Iš sykio kaucija buvo 
nustatyta po $25,000 
nam, bet teismas jų 
Įėjo ir paleido už 
kiekvieną. Kalbama, 
tas brolių LaPonzinų 
tas turėjo plačius
Policijos department!). Be po
licijos paramos .juk jie nebū
tų galėję taip ilgai ir tokį 
platų raketą pravesti. Gali kil
ti naujas skandalas miesto po
licijoje.

kiekvie- 
pasigai- 
$10,000

sindika- 
ryšius su

Turtingas raketierius 
naujoje suktybėje

James J. Moran, William 
O’Dwyer būnant miesto ma
joru, ėjo pareigas gaisrų de
partmento komisijonieriaus. 
Buvo sučiuptas ėmime kyšių 
nuo žmonių ir nuteistas nuo 
dvylikos ir pusės iki 25 metų 
kalėjimam Kalėjime 'jis sėdi 
nuo 1952 metų. Bet dabar val
džia kelia prieš jį naują kal
tinimą. Esą susekta, kad šis 
turtingas raketierius yra nu
sukęs nuo valdžios taksais 
$131,00(1 Jis buvo slaptai iš 
kalėjimo atgabentas pasiaiški
nimui prieš grand (Įžiurę,

<
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POLDI EISELT
“Visko Reikalingo Moteriškei” 
Korsetai, brazyrai, pirštinės, 

bliuskutės, kojinės, suknelės etc.
1646 Second Avenin'

(Tarpe 85th ir 86t.h Streets)
REgent 4-2214

MADAME LOUISE
Plonimimo Saliomis

Del Sveikatos Ir Grožio 
Ploninimas

Hydrotherapy, Garo kabinetai 
švediški Medikallai Masažai 

Dabar po 365 West End Ave.
(arti 77th St.)

šaukite Trafalgar 7-8615

Gali kilti New Yorko 
kailiasiuviy streikas

Kailiasiuvių unijos taryba 
praneša, kad jos derybos su 
.samdytojais neina T)irmyn. Se
noji sutartis / pasibaigė vasa
rio 15 d. Bosai atsisako paten
kinti unijos reikalavimus. Uni
ja šaukia visų narių masinį su
sirinkimą aptarimui padėties 
Susirinkimas įvyks kovo 9 d. 
Manoma, kad šiame susirinki
me iškils klausimas paskelbi
mo streiko, kad priversti sam
dytojus skaitytis su unijos 
reikalavimais.

atskrido Komunis- 
sekretorius Euge- 
ir Daily Worker 

John Gates, kurie 
kalėjimo. Ka-

išsėdėjo trejerius

jie buvo pasiremiant

•J*'*

t AKURATNA ELECTROLYSIS t 
J JO ANN COCIVERA, FrE.S.A. * 
X Narys Electrolysis Society of * 
X America T

plaukai moksliniai^* 
nuo veido ir kūno. Ne-X 
dėmių, rezultatai ga-T 
Nemokamai pasitarimai* 
pagal sutartį. T

L J MOunt Vernon 8-8726 J
' 45 Park Avenue

hia aXa axa J. 2L aTa Ma -.Y* aSa -Y
<ai <aT iF i«i

I
 GEORGE MAGYAR’S ? 

BURGUNDY ROOM į 
]4 East 60th St. EL. 5-6000 f 

“Kas nors Biskį Ekstra” J 
* Užkandžiai. Cocktails. Pietūs Ž 
, T Nėra minimum. Nėra Cover. ?

T Šokiai ir Floor Show Po 9 *
aYa aJa aTa aTa ala a?a M* aXa aTa ,t. <Ya aY^ aY^ ^Y^ajw pi w p rp pip p i“ Pi* ptp •! p pi p pi p pi p pip pi p pi p pi“ pi p pi p pfp pip p/p pi p ptp ptp • i—
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Bereikalingi 
nuimami 
pasilieka 
rantuoti.

Unijos už boikotavimą 
vokiečių orkestro

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

A R M A
Downtown Brooklyn 

Dodge—Plymouth Dealer
75 Fiatbush Ave. Ext., Brooklyn

Island Nursing Home.
Pradžiai $200 į Mėnesį

Šaukite LE. 9-2870
(43-49)

Attention! . Housekeeper-Cook. For 
good 
Own

koshor household. Under 45.
room, bath and top salary.

Belie Harbor 5-4120.

(45-46)

HOUSEKEEPER. 25-40. Sleep 
in. Plain cooking. Exp. ref. Must 
like children. Own room. Good sa
lary for right person. Near Jamaica 
Subway.

RE. 9-6785
(45-47)

MALE and FEMALE

PATYRUSI PORA
VIEŠBUČIO DARBUI

Gyvenimas Vietoje
Su paliudijimais 

Šaukite: UL. 8-794‘C
Po 6 P. M.

mrrrrrrm rrmrrrrmmmmm rmv m mmr

Large Selections — Many Colors 
BROADLOOM O MILL
REMNANTS O4 ENDS

' Quality Mdse.
Savings Up To $19.95

C
M

Remnant sizes sufficient for 
Hails, Foyers, Small Rooms, etc.

GREEN RUG co.
12 E. 1.75th St. Bronx

TR. 8-9217

SEE BETTER
LOOK AND FEEL BETTER

OCCULISTS — .
Prescriptions filled 

Broken lenses duplicąted. 
Glasses properly fitted

Maspeth Optical Service
65-49 Grand Ave. DA. 8-2168

Filosofas Socratas 
bus vaizduojamas 
Televizijoj

Kovo 13 d. per televiziją 
(CBS Television, 6:30-7) bus 
perstatomas senovės graikų fi
losofas Socratas. Tai istorinis 
veikalas, kuris yra vertas pa
matymo. Socrato rolėje vai
dins Barry Jones. Kaip žinia, 
Socratas buvo tų laikų fanati
kų nužudytas,, už skelbimą 
naujų idėjų.

New Yorko City CIO tary
ba ir Jewish Labor Committee 
išleido bendrą pareiškimą 
prieš pasirodymą Amerikoje 
nacių vadovaujamo filharmo
nijos orkestro. Darbo unijos 
ragina žmonos boikotuoti vi
sus šio orkestro koncertus. Or
kestras pribuvo iš Vakarinės 
Vokietijos ir per tris savaites 
gastraliuos Jungtinėse Valsti
jose ir Kanadoje.

$170,000 vėžio fondui
Nassau pavieto American 

Cancer Society skyrius nusita
rė. , šiemet surinkti $170,000 
kovai su vėžiu. Vajus jau pra
sidėjo.’Aukų ;rinkėjos vaikšti
nėja po stubas ir prašo para
mos šiam prakilniam tikslui.

Skirs du milijonu
1 policijos reikalams

Miesto Planning Commis
sion skiria du milijonus dole
rių iš miesto iždo pastatymui 
Policijos Akademijos, Baruch 
School of Business ir Public 
Administration of City Col
lege. Tai pinigai tiktai nupir
kimui žemės ir sudarymui pla
nų. Visas projektas miestui 
atsieis virš dešimt milijonų 
doleriu.

Du vadai padėti ant taip 
vadinamos “parole”

Tik išėję iš kalėjimo komu
nistų ' vadai Jack Stachel ir 
John Williamson yra imigraci
jos departmento padėti ant 
“parole.” Prieš juos yra už
vesta deportacijos bylą. Wil
liamson. yra gimęs Škotijoje, o 
Stachel — Rusijoje. Jie buvo 
Smith aktu nuteisti kalėjimai) 

| ir jame išsėdėjo pusketvirtų 
metų. Jie bus, kaip atrodo, ir 
toliau persekiojami, nepaisant 
teismo paskirtus bausmės at
likimo. • Rep.

Richmond Hill, N. Y
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, kovo-March ' 9 d., 
pradžia 7:30 
Atlantic Avė.

Visi nariai 
ir kurie Idar 
Hų už šiuos metus, pasimokėkite.

Komitetas
(45-46)

vai. vakare, 110-06

malonėkite atsilankyti
neužsimokėjote douk-

ANGLIŠKAI
Mokinamo su nuostabiu pasise

kimu į trumpą laiką
Privatinės Lekcijos $1.75

Kasdien 9 A. M. iki 9 P. M.
Blanche Fisher

104 West 40th St., N. Y. C.

U. S. ir N. Y. STATE ĮEIGŲ 
TAKSŲ IŠSKAIČIAVIMAI

Mes pagelbstime darbininkams 
atlikti visus legalius atskaity
mus. Į keletą minučių mes pri
rengsime jums, ir paruošime 
siunt imui.

Mes Taipgi Esame 
Imigracijos Specialistai
Atdara Kasdieną 9 -6 

šeštadieniais 9—4
Nuo Vasario 1 <1. iki Balandžio 15 

N. J. Cassavetes
303 W. 42nd St., N.Y. 36, N. Y.

GI. 5-4870 — 4871

HELP WANTED-MALE

iš-

DR. A. L. GRAUBART
. OPTOMETRIST 

Dabar randasi
139 Locust Hill Ave., 

(kamp. Ashburton Ave.) 
Yonkers, N. Y.

Išegzaminuojame akis, 
Pritaikome akinius.

Pirm., Treč., Pcnkt. 10-1 ir 5-1 
šeštadieniais 10-5.

YOnkers 8-9456

AR JŪSŲ VAIKUI REIKALIN
GA PAGALBA? 

Su Jo Mokymosi
Visi akademiški subjektai 
mokinami. Pradedant nuo 
metų element ario iki 4-tų 

aukštesniųjų.
žemas Atlyginimas 

MISS NORMA ULIVO 
Tel. AS. 4-0032

yra
4-tų 

metų

PIENINĖ FARMA
Grahamsville, N. Y.

42 galvos galvijų, 21 melžiamų 
karvių, vištininkai del keliolikos 
tūkstančių vištų, 28H. akras, 21 
farmos budinkų, 14 rūmų namas, 
youngstown virtuvė -- puikiau
siame stovyje — mokyklų ir bu
sy stotis prieš pat namus.

Šaukite: HOLLIS 4-5045
(44-47)

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

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark, 5, N. J.
MArket 2-5172

'•—! I

TONY’S

AUGUST W. KODZIS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA • 

Dvi Air Conditioned Koplyčios 
24 valandų patarnavimas 

6806 Flushing Ave., Maspeth
DA. 6-1658

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barber!®

MEN. 22-54. Mechanically in- 
| dined. Int. in perm, job and more 

money now. Jobs with real opp. 
, created by incr. volume in produc- 
i tion. We are leading mfrs, in the 
! electrical Industry and offer renu- 
meration on percentage 

’Car essential. WH. 9-7781.
M. Ask for Harry or Loo.

REAL ESTATE

sharing.
10-4 P.

(44-50)

PARDUODA SAVININKAS — 
BROOKLYN. 2 šeimų mūrinis pu
siau ištaisytas skiepas, 2 karam ga- 
radžius, driveway, užpakalinis kie
mas, sun porch. Privatinis tik ap
link gyvenantiems beach. Greitam 
pardavimui $19,000. Kviečiame pa
matyti. '

Tel. ES. 2-7974
(42-45)

WANTAGH. 4 rūmų, pilnas skie
pas. nuošaliojo kaimynystėje. Kvie
čiame pamatyti. Arti mokyklų 
bažnyčių. Parduoda savininkas.

Tol. SU. 5-1891
(43-45)

CITY ISLAND — Parduoda savi
ninkas. 2 šeimų namas (1-6, 1-5), 
aliejum apšildomas. Nauji kombi
nuoti storm ir screen langai. Pil
nai užimamas. Greitam pardavimui 
$14,000.

Šaukite: S A. 2-2955; CI. 8-2206
(43-45)

Miesto vyriausybė nutarė 
prašyti valstijos leisti jai nu
griauki 3rd Avė. iškeltąjį ge
ležinkelį. Jis mažai benaudo
jamas, nes daugiausia žmonių 
naudojasi busais.

Central Brooklyn, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 9 d., 7:30 vai. vak., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai dalyvaukite, nes reikės 
padaryti tarimas kaip atžymėti L. 
D.S. 25 metų jubiliejinę sukaktį, ir 
kiti kuopos reikalai apsvarstyti.

Sek r.
(45-46)

Worcester, Mass
Susirinkimas ir parengimas

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 14 d., 7:30 vai. vakaro, 29 En
dicott St.

I šį susirinkimą taip pat reikia 
visiem sueiti, kaip kad praėjusį mė
nesi. Šią žiemą iki šiol turėjome 
tik įvairių bankietų parengimus, 
Šiame gi susirinkime turėsime ge
rai aptarti, kaip pasekmingiau pri
sirengti pamatymui komedijos “Pra
švilpta Laimė”, kurią newyorkiškiai - 
aktoriai suvaidins balandžio 24 d.

Taipgi svarbu padėti mobilizuoti 
publiką j būsimą Aido Choro metini 
koncertą, kuris įvyks kovo 27. Kaip 
žinia, aidiečių koncertas bus pui
kus, pats choras labai žavingai dai
nuoja po vadovybe gabaus mokyto-l. 
jo Jono Dirvelio. , J

Kp. Sokr.
(45-46)

Montello, Mass
Moterų Apšvietos Klubas .rengia] 

gavėnišką vakarienę paminėjimui] 
Moterų Dienos, kovo (March) 12, 
subatos vakare, Lietuvių T^iitiško 
Namo žemutinėje svetainėje, kau
pas Main ir Vine gatvių. Pradžia 
7 vai. vakare. Jžanga 99c.

Rengimo Komisija 
(45-46)

6 pus!.—LaiavS (Liberty)-šeštad., kovo (March) 5, 1955

*




