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KRISLAI
Diplomatiniai 

gudravojimai.
Lietuvos dvasininkų 

balsas.
Žymus žmogus ir veikėjas.
Jau net trys.

Rašo A. Bimba

Mūsų šalies prezidentas ir 
Valstybės sekretorius nori nu
eiti istorijon gudriausiais dip
lomatais. Nereikia jiems to 
tikslo pavydėti.

Visas dalykas tiktai tame, 
kaip tas veikia šiandien mūsų 
šalį ir visą pasauli. Veikia gi 
neigiamai, blogai.

Tą tiesą pradeda pamatyti 
ir pripažinti vis didesnis ir di
desnis žmonių skaičius.

Paimkime Europos reika
lus. Vėl rimtai keliamas “Ke
turių Didžiųjų” konferencijos 
klausimas. Jau ir demokratai 
kokios konferencijos reikalau
ja.

Bet mūsų prezidentas irse- 
Jretorius sako: Tegu anoji pu
st pirma Įrodo savo nuoširdu- 
m*.

O kas tą jų nuoširdumą 
spręs? Mūsų prezidentas ir se
kretorius.

Paimkime Aziją. Ten susi
tarimas negalimas, girdi, kol 
didžioji Kinija neatsisakys sa
vo “agresijų.’’

Ar Kinija turi nors vieną 
pėdą mūsų žemės užėmusi? 
Neturi.

Ar nors vienas Kinijos ka
rys turėjo uždėjęs nors vieną 
koją kur nors ant mūsų teri
torijos? Neturėjo ir neturi.

Vistiek Kinija turi atsaky
ti prieš mus agresingumo!

Vakar dienos Laisvėje skait
ote, be abejonės, Lietuvos 
aukštųjų dvasininkų atsišauki
mą Į Lietuvos ir viso pasaulio 
tikinčiuosius. Ji pasirašė trys 
vyskupai: K. Paltarokas, J. 
Stankevičius ir P. Maželis.

Ką dabar pagiedos Kelei
vis, Naujienos, Darbininkas, 
Draugas ir Vienybė, kurie per 
visą paskutini dešimtmeti ir 
rašė ir tvirtino, kad Lietuvoje 
visiems dvasininkams jau se
niai galvos nuristos nuo pečių ?

Tikrai žinau vieną dalyką: 
Visi minėti laikraščiai vienu 

suriks: Taip tiems dva
sininkams kalbėti ir rašyti pa
diktavo bolševikai!

Šios spaudos redaktoriai ne
gali dasileisti tos minties, jog 
Lietuvos dvasininkai nedik
tuojami galėtų nuoširdžiai 
priešintis karui, nuoširdžiai 
trokšti pasaulinės taikos.

Šiomis • dienomis pasimirė 
Wjalter White, vadas ir sekre
torius- garsiosios amerikinės 
organizacijos National Associ
ation for the Advancement of 
Colored People. Joje jis veikė 
nuo 1918 metų.

White buvo maišyto kraujo 
vyras. Jis lengvai galėjo pra
eiti visur baltuoju, bet pasi
rinko pavergtosios negrų liau
dies kelią: ją švietė, ją orga
nizavo, jai vadovavo istorinė
je kovoje už žmogaus teises.

Amerika neteko veiklaus ir 
žym^iu^ kovotoju.

Nepamirškime, jog mes tu
rime ne vieną Matusową, prisi
pažinusi melavusiu byloje prieš 
darbininkų vadus. Viso labo 
jau yra net trys. Apart Matu-

Celler nori, kad FBI 
nešnipinetų telefonu

Washingtonas. — Atsto
vei buto narys Emanuel 
Celler reikalauja, kad Fe
deralinis Tyrinėjimo Biu
ras (FBI) nustotų šnipinė
ti telefoninius pasikalbėji
mus. Teisingumo depart- 
mentas pripažįsta, kad FBI 
yra prikergusi linijas prie 
privatinių telefonų, ir tokiu 
būdu gali klausytis pasikal
bėjimų.

Federalinis Tyrinėjimo 
Biuras sako, kad jis kiek
vienu atsitikimu gauna spe
cialų leidimą nuo generali
nio prokuroro Brownell’io, 
bet spauda yra iškėlusi, kad 
Brownell’is niekad neatsi
sako leidimą duoti.

Celleris reikalauja, kad 
tokios rūšies šnipinėjimas

1 būtų sulaikytas. 1
—

Washingtonas.—Taip va
dinama Subversyvio Veiki- 

I mo Kontrolės Taryba pla
nuoja paskelbti National 
Council of American - So
viet Friendship subversyve 
organizacija ir “komunisti
niu frontu.”

MacArthur dabar šabo, kad - 
nereikėjo Sovietu pagalbos i

New Yorkas. — Atsar-j 
gos generolas MacArthuras | 
dabar sako, kad nebuvo rei-, 
kalo prašyti Tarybii Sąjun- j 
gos įsijungti į karą prieš Į 
Japoniją. Mes kelių mene-Į 
siu bėgyje visvien būtume' 
Japoniją nugalėję, sakė jis. į 

Vienok rekordai rodo, sa-! 
ko spauda, kad tuo laiku j 
MacArthuras karštai svei
kino Tarybų Sąjungos karo i 
paskelbimą Japonijai. Do-1 
kumentai taipgi rodo, kad i 
jis keletą kartų klausė Ame- i 
rikos valdžios, kuomet Ta
rybų Sąjunga Į tą karą įsi
jungs.

sown, melagiais prisipažino 
Mrs. Marie Natvig ir Lowell 
Watson.

Jie, kaip ir Matu so was, 
kreivai liudiję todėl, kad iš jų 
to reikalavęs Justicijos De- 
partmentas. Jie taip dabar sa
ko.

Kokia neteisybė, kokia tra
gedija: melagingais liudiji
mais pasiremiant nuteisti dar
bininkų vadai tebelaikomi ka
lėjime !

Dar daugiau : daugiau kaip 
tuzinas panašiai nuteistų ran
dasi po kaucija ir laukia ka
lėjimo durų atsidarant!*

Už tai, kad Matusowas pri
sipažino melavęs tose bylose, 
vienas teisėjas jį nubaudė tri
jų metų kalėjimu.

Įsitėmykime: Matusowas nu
baustas ne už melavimą, ne 
už kreivą priesaiką, bet už 
prisipažinimą, kad jis melavo 
prieš darbininkų vadus!

Matusowas nebūtų buvęs nu
baustas, jeigu jis būtų tylėjęs 
apie savo melą, kaip tyli Bu
ri enz, Bentley ir viia eilė kitų 
panašių melagalių!

Eisenhoweris nedavė iškaus
atsakymo apie reikalingumą*

laikyti 4 didžiųjų pasitarimus

į Belgu policija išvaikė
■ klerikalu demonstracijąi
» •

Briuselis. — Keli šimtai 
j katalikiškai - klerikal i š k i 
■studentai sukėlė riaušes

Paskutiniai
pranešimai
Paryžius. — Francūzijoė 

senatas svarsto Vokietijos
Washingtonas. — Trečia

dienio spaudos konferenci
joje Eisenhoweris pakarto
tinai buvo klaustas, kokio 
nusistatymo jis laikosi apie 
galimybę sušaukti Keturių 
Didžiųjų jėgų konferenciją. 
Kaip yra žinoma, prie to
kios konferencijos neseniai 
ragino senatorius George, 
senatinės užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, de
mokratas.

Prezidentas Eisenhowe
ris nedavė aiškaus atsaky
mo, kad jis tokios konfe
rencijos pageidautų. Bet, 
jis nesakė, kad stoja prieš.

“Tartis apie tarimąsi”
Jis išsireiškė, kad būtų 

geras dalykas turėti priren-

Izraelis ragino egiptenus 
prie taikingo sugyvenimo

Jungtinės Tautos. — Iz
raelio atstovas Jungtinėse 
Tautose Abba Ebanas sakė, 
kad Izraelis yra pasiryžęs 
taikingai sugyventi su

stos pravesti užpuldinėji
mus. Jis sakė, kad jeigu 
nebus užpuolimų iš Egipto 
pusės, izraeliečiai garan
tuoja ramybę pasienio sri
tyje.

Kaip yra žinoma, JT pa
liaubų komisijos viršinin
kas Palestinoje generolas 
Burns sugrįžęs padarė pra
nešimą, kad Izraelis nusi
kalto užpuldamas Gazą, bet 
Egiptas taipgi kaltas, nes 
pravedė daug mažų užpuo
limu, c

Ebanas sakė, kad Izraelis 
ir Egiptas galėtų tapti “Ar
timųjų Rytų taikos kertiniu 
akmeniu.” Jis taipgi sakė, 
kad Izraelis neatiduotu Ne- 
gevo dykumos nei Egiptui 
nei kitam arabiškam kraš
tui.

Kinai sako, kad amerikiečiai 
privertė “Arubą” grįžti namo

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad amerikiečiai 
su savo grasinimais ir bau
ginimais privertė suomių 
laivą “Arubą” grįžti į Ru
munijos uostą, iš kui‘io iš
plaukė. Laivas jau buvo 
netoli Hong-Kongo, bet at
sisakė plaukti link Kinijos, 
nes čianginiai sakė, kad jie 
jį paskandinsią.

Pekino radijas sako, kad 
amerikiečiai įdrąsino Čian- 
gą taip piratiškai elgtis. 
“Aruba,” kaip yra žinoma, 
vežė dideli kiekį rumuniš
ko žibalo Liaudies Kinijai.

Kinija sako, kad britai 
taipgi atsakomingi. Britai 
atsisakę įleisti “Arubą” j 
vieną savo uostų Azijoje, 
kad ten iškrauti žibalą ir 
iš ten pristatyti Kinijai.

giamuosius pasi tari m u s, 
kuriuose būtų tartasi apie 
pasitarimus, kuriuos laiky
tų Keturių Didžiųjų jėgų 
galvos. Tai yra, Amerikos

džiosios Britanijos ir Fran- 
cūzijos užsienio reikalų mi
nistrai turėtų susirinkti ir 
tartis. Ten, anot preziden
to Eisenhowerio, Amerika 
galės nustatyti, ar Tarybų 
Sąjunga “yra nuoširdi.” ar 

. vertėtų sušaukti valstybių 
galvų konferenciją. Tokio
je dalyvautų Eisenhoweris, 
Bulganinas, Churchillas ir 
Faure.

Dar keli klausimai apie 
tarptautinę padėtį buvo sta
tyti prezidentui Eisenhow-

erini, ir jis davė sekamus, 
atsakymus-:

Jis negali užtikrinti, kad. ■ 
mes nevartosime atominių 
ginklų ginant Q u e m o y ir j 
Matsu;

Jis nemato reikalo dabar i 
derėtis su Kinija jokiais j 
klausimais; i

Jo nuomone, Formozos 1

Belgijos sostinėje. Jie pro- j 
testavo prieš socialistų-libe-1 
ralų valdžios nutarimą su- •

katalikiškoms mokykloms, i

studentų radosi ir keli jau-Į 
ni kunigai, kurie buvo ap- ’ 
sirengę pasaulietiškai.

Riaušininkai sulaikė pra-1 
važiuojančius tramvajus ir, 
autobusus ir šaukė anti- ■ 
valdiškus šūkius. Galu ga-Į

ginklavimo sutarties patvir
tinimą.

Bonna. — 93 nuošimčiai 
Vakarų Vokietijos anglia
kasių balsavo paskelbti vi
sut in ą streiką kasyklose.

Londonas. — Gromyko,

dalyvavo nusiginklavimo de
rybose, išskrido į Maskvą.

Bostono “Christian Sci
ence Monitor” rašo, kad 
Jungtinių Tautų rateliuo
se vyrauja įsitikinimas, i 
jog keturių užsienio rei- ; 
kalų ministrų konferenci- > 
ja įvyks ne vėliau birže- . 
lio mėnesio San Francis- į 
co mieste.

vo guminėmis lazdomis ir 
riaušininkai 

20
išvaikė. Keli 
buvo lengvai sužeisti, 
kataliku studentu buvo su-;
imti.

Jaltos užrašai visu pirma
~ y ~ I buvo duoti republikonams

A. Bevanas lieka Darbo Partijoj:
Attlee’o halsas nulėmė prieš jo 
pašaliniais,- vienybė nesuardyta >

Londonas. — Nors Beva- 
nas pašalintas iš darbiečių 
parlamentarinės frakcijos, 
jis lieka Darbo Partijos na
riu. Taip nusprendė parti
jos nacionalė pildomoji ta
ryba. 13 narių balsavo už 
Bevano pašalinimą, 14 už jo 
palikimą partijoje. Pats 
Attlee padavė lemiamą bal
są prieš pašalinimą. Dr 
Edith Summerskill, kuri 
yra žinoma kaip griežta Be
vano priešininkė, susilaikė 
nuo balsavimo.

Dabar dešinieji su Mor- 
risonu ir Gaitskell’u prieš
akyje yra pasipiktinę At
tlee pasielgimu. Jie sako., 
kad Attlee juos išdavė, ap
vylė juos. Taipgi pasipik
tinę dešinieji unijų vadai, 
kaip Deakinas.

Manoma, kad Attlee bal-! 
savo už Bevano palikimą į 
partijoje savotiškais ap
skaičiavimais. Attlee liekai 
partijos vadu, nes jis stovi | 
centre ir sugeba sutaikinti ■ 
dešiniuosius su kairesniai- į 
siais elementais partijoje.: 
Jeigu Bevanas būtų paša- ; 
lintas iš partijos, jo paties, l 
Attlee’o, karjera susvyruo- i 
tų. Tad jis balsavo prieš • 
pašalinimą, kad partijoje! 
liktų abu sparnai ir kad i

Washingtonas. — Senato- ' 
rius Lehmanas išėjo su 
svarbiu kaltinimu prieš val
džią. Jis sako, kad dar | 
prieš tai, kai Jaltos doku
mentai buvo paskelbti vie
šumai, jų ilgos ištraukos, c 
vietomis ištisas tekstas, bu
vo duoti republikonų parti-

je, kur bus priimtas kara
liaus Gustavo Adolfo.

Jeruzale. — Izraeliu at- 
vvko Rooseveltienė.'

Kopenhaga. — Danijos 
teismas nuteisė pusei metų 
kalėjimo Rumuni jos pasiun
tinybės šoferi Ton Cimpu, 
kuris pavogė 6,000 kronų. 
Bet bausmė jam buvo dova
nota ir jis dargi gauna Da
nijos prieglaudą.

Karači. — Pakistano mo
terų organizacijos pradėjo 
platų vajų prieš daugpatys
tę, kurią leidžia musulmo
niškas tikėjimas.

Briuselis. — Socialistinis 
reikalu v

Tas buvo padaryta, kad 
republikonaį galėtų naudot’ 
tų dokumentų ištraukas sa
vo propagandai. Jis sakė 
kad republikonų nacionalis 
komitetas gavo tas ištrau
kas ir leido savo kalbėto
jams juos studijuoti.

Senatorius Humphrey pri
dėjo, kad tas reiškia, jog
valstybės departmente yra j kaip kariniai kriminalistai, 
šnipų, kurie pasiryžę du o-1 

republikonams slaptus!

Belgijos užsienio 
ministras Spaakai 
kė, kad jau laikas priimti 
Kiniją į Jungtines Tautas.

, Paryžius. — Francūzijo- 
je streikuoja beveik visi 
pradžios mokyklų mokyto
jai.

Pekinas.—Kinija planuo
ja paleisti ir grąžinti Japo- 
nijon 1,068 belaisvius, ku
rie iki šiol buvo kalinami

taikintoju, vadu.

Bet reikalas dar nebaig- i ti 
tas. Pildomoji taryba pri- į dokumentus, 
ėmė nutarimą reikalauti iš 
Bevano padaryti pažadą 
laikytis, ateityje partijos 
disciplinos.

McCarthy -vėl pešasi su Zwiekeriu 
atnaujintame Peresso tvrinėjime|

Washingtonas. — Senato-' vyko tarnybon Japonijoje, 
rius McCarthy ir generolas! o dentistas Peress ramiai 
Zwickeris vėl susiėjo ir su-1 praktikuoja’ savo profesiją 
sipešė panašiai, o gal dari“ 
aštriau, negu praeitais me-' 
tais.’ Generolas Zwickeris, i 
kaip yra žinoma, tai tas ka
rininkas, kuris buvo ko-1 
m a n d a n t u Camp Kilmer 
poste, kuomet ten tarnavęs 
dentistas Peress buvo pa-1 
keltas į majorus ir paskui j 
garbingai paleistas iš armi-.! 
jos. , I

McCarthy, kuris tada bu
vo senatinės komisijos pir
mininkas, kaltino generolą 
Zwickeri, nes, anot Mc- 
Carthy’o Peress buvęs ko
munistas. Jis tada sakė 
generolui Zwickeriui, kad 
jis nevertas nešioti karinin
ko uniformą. ’

Tyrinėjimas tada buvo 
baigtas, atėjo rinkimai, ir 
McCarthy jau ne komisijos 
pirmininkas, Zwickeris iš-

kai}) civilinis žmogus.
Bet dabartinis. komisijos 

pirmininkas McCl e 11 a n a s 
užsimanė tyrinėjimą atnau
jinti, generolas Zwickeris 
atšauktas iš Japonijos ir jis 
vėl kamantinėjamas s’u tuo 
pačiu klausimu: kodėl pa
leido Peressą?

/McCarthy, nors ne pir
mininkas, yra komisijos na
rys. Jis 
Zwickeris 
uniforma, 
dinejo.

pakartojo, kad 
nevertas dėvėti 
ir kitai]) jį pul

Roma. — Du monarchis- 
tiniai senatoriai, Gaetano 
Fiorentino ir Attilio Roma
no, turėjo dvikovą “garbės 
sumetimais.” Abu buvo 
lengvai sužeisti.. Jie nau
dojo kardus.

Požeminis sprogimas,- lygus , 
vienam tūkstančiui tonu TNT

Las Vegas, Nev. — Pa-' 
skutinis atominis bandoma
sis sprogimas, kuris buvo 
pravestas Nevados dyku-; 
moję, buvo požeminis. Ma- i 
ža atominė bomba buvo už-1 
kasta ir išsprogdinta. Ste-; 
bėtojai sako, kad žemė at- ' 
sivėrė lyg per ugniakalnio ' 
išsiveržimą ir tonai žemės I 
pakilo į orą. Į

Tokia bomba yra maža, lo susitarė gerinti valdžios 
taip, kad ją gali panešti ir 1 ir bažnyčios santykius, 
užkasti vienas kareivis, bet' 
ji turi tūkstančio T NT j 
sprogstamąją jėgą. Kad! 
atvežti į vieną vi 
TNT, reikėtų 33 geležinke-1 
linių vagonų. į

Seattle, Wash. — 7 svar
būs mokslininkai atsisakė 
priimti Washingtono uni
versiteto kvietimą dalyvau
ti moksliškoje konferencijo
je, nes tas universitetas už
draudė profesoriaus Oppen- 
heimerio paskaitą.

Panama. — Buvęs prezi
dentas Jose Ramon Guiza- 
do prisipažino, kad jis .ži
nojo apie rengiamą pasikė
sinimą prieš prezidentą Re- 
moną.

Buenos Aires. — Prane
šama, kad prezidentas Pe
ronas ir kardinolas Copel-

Izraelis paskelbė, kad jis
V niekad neatsisakys Negevo 

^1’ e v i dykumos.lėta tieki| J ........... ...
ORAS NEW YORKE

Giedra, vešu.

Rhee skelbia, kad paliaubos jam jau visiškai negalioja
Seoulas. — Pietinės Ko

rėjos Rhee klikos kontro
liuojamas parlamentas vien
balsiai nutarė paskelbti, kad 
paliaubos tarp šiaurės ir 
Pietų Korėjos jau neturi 
galios. Kitais žodžiais, Pie
tinė Korėja skelbia, kad ji 
vėl randasi atvirame karo 
stovyje prieš Šiaurinę Ko
rėją.

Rhee valdžia taipgi skel
bia, kad ji reikalavo paliau
bų komisijos pasitraukimo 
iš Pietinės Korėjos. Rhee 
valdžia sako, kad komunis
tiniai tos tarptautinės ko
misijos nariai, lenkai ir če- 
koslovakai, “šnipinėja Pie
tinėje Korėjoje.”

Manoma, kad amerikie
čiai pritaria tokiam Pieti
nės Korėjos užsilaikymui.
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DEL NAUJOS KONFERENCIJOS
MES VISUOMET buvome tos nuomonės ir tebesa

me, kad visus tarptautinius nesusipratimus reikia spręs
ti pasitarimuose ir konferencijose. Geriau kalbėtis ir 
susitarti, negu kariauti. Ypač šiais laikais ginklų kal
ba pavojinga visiems. Tai nebėra jokia paslaptis.

Todėl mes sveikinme kiekvieną pasiūlymą didžio
sioms valstybėms, tai yra jų lyderiams, susirinkti ir 
tartis. Niekas negali iš anksto užtikrinti, jog tokia 
konferencija duos ką nors konkretaus, apčiuopiamo tai
kos išlaikymui. Visos pasakos apie reikalavimą, kad 
viena kuri pusė iš anksto turėtų užtikrinti kokį ten 
•‘nuoširdumą,” yra tiktai nenoras tartis ir susitarti.

Gerai daro demokratų partijos vadovybė Senate, 
kad siūlo Keturių Didžiųjų konferenciją laikyti grei- 
čiausioje ateityje ir be jokių iš anksto pažadų nei iš 
Amerikos pusės ir jos talkininkų, nei iš Sovietų pusės 
ir jų talkininkų. Tegu tų kraštų galvos susirenka ir, 
taip sakant, pakloja kortas ant stalo. Tegu visas svietas 
pamato, ko kas nori, ką kas siūlo, kur randasi kokia 
nors išeitis iš dabartinio šaltojo karo konflikto ir karš
tojo karo grėsmės.

LIETUVOS VYSKUPAI PRABILO I
MES SVEIKINAME Lietuvos dvasininkų atsišauki- | 

mą į tikinčiuosius remti visus sąjūdžius prieš1 atominį 
karą ir už taikos išlaikymą. Mes tikime, kad jie nuo
širdžiai bijo karo ir trokšta taikos. Mes niekuomet ne
sakėme, kad kiekvienas dvasininkas, kad ir iš. katalikų | 
bažnyčios hierarchiijos, trokšta karo ir darbuojasi už 
atominio karo priartinimą.

Atsišaukimą pasirašo net trys vyskupai: Paltaro
kas, Stankevičius ir Maželis. Visi jie, kiek mums žino
ma, pergyveno praėjusio pasaulinio karo baisenybes. ; 
Jie žino, ką anas karas reiškė, ir supranta, ką reikštų I 
naujas, atominis karas. -Jie nebenori, kad panaši arba • 
dar baisesnė pavietrė nusiaubtų Lietuvą ir visą pa- ' 
šaulį. Tai gerai, tai džiugu. ,

Šitą Lietuvos dvasininkų kreipimąsi turėtų per
skaityti visi tikintieji. Ypatingai juomi turėtų susido
mėti naujieji imigrantai bei “dipukai.” Štai į juos kal
ba jųjų religiniai vadai. Sprendžiant iš jų veiklos ir už
silaikymo, dauguma naujųjų imigrantų yra kunigų pa
sekėjai, — bent jau jie iki šiol tebeklauso prelato Bal- 
kūno ir kitų klerikalizmo Šulų. Juos turėtų pasiekti ir 
paveikti balsas dvasininkų tiesiai iš Lietuvos.

ĮDOMI BYLA
CHICAGIŠKIS Amerikos Darbo Federacijos “Fed

eration News” praneša apie prasidedančią nepaprasto 
pobūdžio bylą. Ją užvedusi federaliniame distrikto teis
me AFL International Brotherhood of Longshoreman 
unija prieš Columbia Pictures korporaciją. Reikalauja 
net $755,000 atlyginimo už jai padarytą skriaudą.

Kaip toji skriauda pasidarė? Ogi labai paprastai: 
minėtoji filmų korporacija pagamino filmą “On the 
Waterfront,” kuris turi pusėtinai pasisekimo.

Tame filme, sako unija, yra pavaizdujami unijos lo- 
kalo 374 vadai kaip sukčiai ir raketieriai. Jie tokiais ne
buvę ir nesą. Už tokį unijos lokalo vadų išniekinimą ir 
pažeminimą reikalaujama minėtos sumos pinigų.

į CHURCHILL NENUSILEIDŽIA
JAU SENIAI EINA gandai iš Londono, kad prem

jeras, Sir Winston Churchill, jau persiritęs per aštun
tąją dešimtį metų, rezignuos ir tą garbingą vietą užleis 
konservatorių partijos lyderiui Anthony Eden. Pasku- 

? tiniais laikais buvo'kalbama, kad jo pasitraukimo griež
tai reikalauja dauguma jo paties kabineto narių.

Kovo 22 d. parlamente Churchill visiems pasakė: 
niekas manęs neverčia rezįgnuoti ir apie jokią rezigna
ciją aš nė sapnuoti nesapnuoju!

Amerikos armija platinusi 
komunizmą kareivių tarpe

Washingtonas. — Senato 
saugumo sub-komisija išlei
do pareiškimą, kad karo 
metu Amerikos armija lei
dusi komunistams ir jų sim- 
patikąms platinti savo idė
jas 8,000,000 kareivių tarpe. 
Ęsą, komunistai ir jų ben
drakeleiviai užėmė svarbias 
viętas armijos apšvietus ir

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

informacijos skyriuje, rašė 
karinės apšvietos brošiūras 
ir taip toliau.

Minima sonatinų sub-ko
misija priėjo tokių išvadų 
dar tuo laiku, kai ji radosi 
repųblikonų rankose ir jai. 
vadovavo Jenneris. Bet de
mokratiniai jos nariai, kaip 
tai Eastlandas iš Mississip
pi, irgi sutiko su jos išvado
mis.

ĮVAIRUMAI
Šis tas iš šen ir ten

Pakinktai paukšteliams Ka u kuole kaip karoliai
Kiekvieną savaitę valdiš

kasis mūsų šalies patentų 
biuras išduoda patentus dėl 
bent 500 naujų atradimų. 
Aną savaitę patentas buvo 
išduotas ir “paukščių pa
kinktams.” Tai pakinktai 
ne gandrams ar kokiems 
kitiems dideliems paukš
čiams, bet kanarėlėms ir 
papūgoms.

Koks tų pakinktų tikslas? 
Atradėja Evelyn Cooke, ku
ri gyvena Memphis, Tenn., 
taip aiškina:

Naminiai paukšteliai lai
komi narvuose, kas jiems 
nusibosta. Juos reikia laiks 
nuo laiko išleisti į laisvę. 
Bet kaip užtikrinti, kad jie 
neišskris? Nagi, uždėkite 
ant jų pakinktus.

Tie pakinktai, tiesa, ne
sunkūs. Jie įgalina paukš
tąjį šokinėti, bet jis negali 
pakilti į orą. Tai tokia jam 
duodama “laisvė,” kai jis 
paleidžiamas iš narvelio.

Ar paukštelis iš viso nori 
tokios laisvės, arba verčiau 
liktų narvelyje, niekas jo 
neklausia.

Paršiukų auginimas
Kitas tą pačią savaitę iš

duotas patentas liečia par
šiukų auginimą. Tai tam 
tikras planas, kaip atpra
tinti paršiukus nuo kiaulės 
motinos, geriau pasakius, 
kaip nuo jų visai atimti 
motiną. Naujagimiai par
šiukai išpiaunami iš moti
nos kiaulės pilvo, kas tuo 
pačiu laiku tarnauja ir jos 
papjovimu. Šie paršiukai 
įdedami į tam tikras “au
gimo dėžutes,” kur jiems 
duodami vitaminai, iki, po 
dešimties dienų, jie pakan
kamai stiprūs, kad stovėti 
ant savo locnų kojukių.

Visas “triksas” yra žinoti, 
kuomet kiaulė motina yra 
pakankamai arti natūralio 
gimdymo, nes kitaip opera
cijos pagalba išimti paršiu
kai negyventų.

Dramblio kaulo valymas
Bendradarbis Pacific 

mums prisiunčia visų skai
tytojų labui tokį patarimą, 
kaip valyti dramblio kaulą: 

“Klausimas: Kaip aš ga
liu išbaltinti pageltusius 
iš dramblio kaulo padirbtus 
daiktus?

“Atsakymas: Reikia pa
laikyti drungname vande
nyje ir gerai ištrynus bal
tu muilu padėti džiūti sau
lėtoje vietoje. Jeigu yra 
reikalo, reikia pakartoti ke
letą kartų, iki daiktas ge
rai išsibaltins ir atrodys 
kaip naujas...”
Amazones indėnai žvejai
Amazonės džiunglių (Bra

zilijos) indėnai žvejai turi 
daugybę žuvininkystės bū
dų, bet vienas įdomiausių 
jų yra “statulų žvejų” me
todą. Du žvejai atsistoja 
ant kokios liors uolos upes 
viduryje, atsiremia nugaro
mis į viens kitą ir sustings^ 
ta lyg kokie paminklai. Jų, 
rankose randasi ietys.
•Jie taip stovi, vienas ste

bėdamas vieną pusę, kitas 
priešingą, nepaj u d ė d a m i 
kartais per valandas ir va
landas, iki vienas žvejas 
sviedžia ietį į praplaukian
čią žuvį, o paskui pats šoka 
vandenin, kad ją, sužeistą 
ir negalinčią greit plaukti, 
sugauti.

Tokie žuvauto j ai pralei
džia mažas ąrįia vidutinio 
didžio žuvis ir ląųkįą di
džiųjų, nes tik taip tas il
gas laukimas ąp.simioka.

Žurnalas “UNESCO Cou
rier” aprašo, kokių papro
čių laikomasi kai kuriose 
atsilikusiose tautose toli 
muose pasaulio užkampiuo
se. Štai, pavyzdžiui, Nau
josios Gvinėjos Papuos įlan
kos sričių vietiniai gyven
tojai labai garbina kaukuo- 
les. Ar tai nužudyto prie
šo ar saviškio mirusi kau- 
kuolė, ji visvien saugoma 
kaip kokia relikvija.

Našlės savo mirusių vy
rų kaukuoles nešiojasi už
sikabinusios ant kaklo, lyg 
kokį talismaną arba karo
lius.. M.

H. Trumanas dabar 
muzikos kritikas

New Yorkas. — Žurnale 
“Saturday Review” telpa 
muzikalių plokštelių serijos 
“The Confederacy” recen
zija. Ją parašė Harry Tru
manas, buvęs prezidentas.

Trumanas yra neblogas 
pianistas. Jis taipgi nema
žai studijavo Konfederaci
jos istoriją. Dėl tos prie
žasties žurnalas prašė jo 
parašyti recenziją apie mi
nimas plokšteles, kuriose 
sudėtos Konfederacijos dai
nos.

Trumanas savo recenzi
joje nieko nesako prieš tas 
dainas, kuriose buvo reiš
kiamas nusistatymas už 
vergiją ir prieš Lincolną. 
Jam tos dainos, matyt, pa
tinka.

Eisenhowerio kova prieš 
pilkąsias voveraites...

Baltojo Namo sode, kaip 
bendrai Washingtono so
duose ir parkuose, gyvena 
daug pilkų voveraičių. Visi 
lygšioliniai prezidentai bu
vo jomis labai patenkinti, o 
prezidentas Trumanas net 
buvo paskyręs vieną penke- 
riu metu berniuką “oficia
liu voveraičių maitintoju.”

Bet prezidentui Eisenho- 
weriui jos nepatinka, nes 
jis sode praktikuoja golfą, 
o tos voveraitės “pakenkia 
pievos lygumui.” Senate bu
vo iškelta, kad spąstai da
bar pastatyti Eisenhowerio 
įsakymu Baltojo Namo so
de, kad voveraitės gaudo
mos ir kur tai “deportuo
jamos.”

Senatorius Neubergeris 
(demokratas iš Oregono) 
pusiau juokaudamas pasiū
lė sukelti fondą, kad speci- 
ale neperšokama tvorele 
atitverti Eisenhowerio gol
fo praktikavimo lauką...

4 milijonai tonų atmatų
New Yorko sanitacijos 

departinentąs kiekvienais 
metais surenka apie ketu- 
rius milijonus tonų atmatų. 
Iki 1934'-tų metų tos visos 
atmatos buvo išmetamos 
jūron. Laivai, kurie jas iš
veždavo, turėdavo nuplauk
ti bent 50. mylių nuo kran
to, bet kartais išversdavo 
arčiau. Pasėkoje daug at
matų ūtgal atplaukdavo 
prie krantų ir pliažai tap
davo užteršti.

Dabar uždrausta mesti 
atmatas jūron. Vienas treč
dalis atmatų sudeginamas. 
Likusius atmatos varto ja
unos griovįų ųžpildyrnui, 
prie kelių, stątybos, ir taip 
toliau.

Žmonės augalų prigimtį 
keitė ir juos kultūrino nuo 
giliausios senovės, nuo tų 
laikų, kai ėmė verstis žeip- 
dirbyste. Tačiau šis proce
sas vyko labai lėtai. Esant 
silpnam gamybinių jęgų iš
sivystymui, žemam mokslo 
lygiui, žmonės negalėjo sa
vo patyrimo apibendrinti, 
sukurti teisingą mokslinę 
teoriją, negalėjo savo paty
rimo plačiai paskleisti, per
duoti, būsimomis kartoms.
Dėl to, kad nesąmoningos 
atrankos keliu kultūrinių 
augalų prigimties keitimas 
vyko taip nepastebimai lė
tai, susidarė kai kam klai
dingas įspūdis, jog augalai 
iš viso nekinta. Tai buvo 
naudinga valdanči o s i o m s 
klasėms, kurios su tikslu 
įamžinti savo išnaudotojiš
ką padėtį ėmė kurti mela
gingas teorijas apie išnau
dotojų santvarkos amži
numą, apie gyvosios* 
gamtos ir tuo pačiu au
galų prigimties pastovumą 
bei nekintamumą. Net toks 
įžymus botanikas, kaip K. 
Linėjus, būdamas religinių 
prietarų įtakoje, tvirtino, 
kad rūšių yra tiek, kiek jų 
dievas sukūręs pasaulio 
pradžioje. O ką bekalbėti 
apie įvairius dvasininkus, 
kurie skleidė religines le
gendas, visiškai prieštarau
jančias mokslui. Dėl saus
rų, nederliaus, skurdo jie 
ragino melsti dievą, vergiš
kai nusižeminti prieš dan
gaus ir žemės valdovus. 
Ypač tamsumu mokslo at
žvilgiu pasižymėjo vidur
amžiai. Ne veltui F. En
gelsas viduramžius vadina 
tampiąja mokslo naktimi.

Vėliau, XVI-XVIII am
žiuose ir XIX amžiaus pir
moje pusėje prekybinio ir 
pramoninio kapitalo vysty
masis Europoje pareikala- mą.

j vo rinkų išplėtimo bei nau- jotinos tiesos, 
■ jų šalių atradimo, didelių nulemia dalyko pasiseki- 
i miestų organizavimo bei že
mės ūkio išvystymo. Iš pra
džių jaunas ir progresyvus 
kapitalizmas davė impulsą 
ne tik prekybai, pramonei 
bei žemės ūkiui, bet ir 
mokslui vystytis. Atsirado 
visa eiliė pažangių filosofų 
bei gamtininkų, kaip Di- 
dro, L’ametri, Radiščevas, 
Kaverznevas, Lam.ąrkas ir 
daugelis kitų, kurie griež
tai pasisakė prieš bažny
čios ginamą rūšių pastovu
mo idėją. Bažnyčia, kuri 
remiasi idealistine ideologi
ja, buvo bejėgė prieš moks
lo atradimus bei pasieki
mus. Vykstanti kova gam
tos srityje, tai buvo kova 
tarp materializmo įr idea
lizmo. Ir šioje atkaklioje 
kovoje triumfuoja tikrai 
moksliška materia 1 i s t i n ė 
ideologija.

Nėra pa,stovūs
Vaizdžiai ir įtikinančiai 

parodė, kad augalai ir gy
vuliai nėra pastovūs, kad 
jie nuolatos kinta, ir tuo 
pačiu iš pagrindų sugriovė 
rūšių pastovumo pažiūras 
didysis biologas Č. Darvi
nas. F. Engelsas pažymė
jo, jog Darvinas pirmas pa
teikė nuoseklia forma, kad 
visi • šiandien aplink mus 
esą organizmai, jų tarpe ir 

-žmogus, yra išdava ilgo iš
sivystymo proceso iš ne
daugelio pradžioje vienląs- 
čių gemalų, o šie gemalai 
sąvo ruožtu yra kilę iš che
miniu būdu 
protoplazmos 
nių.

Tačiau Č. 
tuometinio mokslo žinių ir 
^elekęijos praktikos ribotu
mo negalėjo nurodyti, ko-

susidariusios
arba balty- 

Darvinas dėl

kiu būdu kryptingai, pagal 
užsibrėžtą planą, galima 
keisti organizmų prigimtį. 
Teoretiškai ir praktiškai 
įrodyti, kaip sąmoningai, 
pagal užsibrėžtą planą gali
ma keisti organizmų pri
gimtį, t. y. sukurti kūry
binį tarybinį darvinizmą, 
pakeliant darvinizmą į 
aukštesnę pakopą, teko ta-
rybiniams mokslininkams, 
kurių tarpe žymiausias 
vaidmuo priklauso didžia-
jam gamtos pertvarkytojui 
I. V. Mičiurinui.

Iki I. V. Mičiurino moks
linės veiklos mokslo apie 
sąmoningą organizmų pri
gimties pakeitimą nebuvo. 
Biologijos mokslas iki I. V. 
Mičiurino nebuvo net užsi
brėžęs sau uždavinio valdy
ti augalų prigimtį. Didysis 
rusų biologas K. A. Timi- 
riazevas savo laiku tik pra
našavo, kad augalų vysty
mosi valdymas bus botani
kos ateities vėliava. Taigi, 
I. V. Mičiurinas pirmas pa
ėmė tą vėliavą. Jis pirmas 
įrodė, kad sąmoningai val
dant augalų vystymąsi,
kryptingai keičiant gyvąją da iki 50 centnerių grūdų iš
gamtą, galima varyti pir
myn evoliuciją. Svarbiau
sias I. V. Mičiurino nuopel
nas yra tai, kad jis pirma
sis moksliškai įrodė ir prak
tiškai parodė, jog, žmogui 
įsikišus, galima priversti 
kiekvieną gyvulio arba au
galo formą daug greičiau 
keistis ir, be to, žmogui no
rima kryptimi, t. y., kad 
žmogus gali kryptingai, pa
gal savo užsibrėžtą planą 
keisti, augalų prigimtį. Vi
sa šio genialiojo gamtinin
ko veikla kaip tik ir buvo 
nukreipta į augalų prigim
ties pakeitimo metodų nu
statymą, į naujų tobulesnių 
formų bei veislių sukūri-

Laikydamasis neabe- 
kad “veislė

• mą,” I. V. Mičiurinas per 
savo nepaprastai kūrybingą 
veiklą yra sukultūrinęs visą 
eilę laukinių augalų ir išve
dęs daugiau kaip tris šim
tus labai vertingų įvairių 
vaismedžių ir vaiskrūmių 
bei dekoratyvinių augalų 
veislių. Šie jo pasiekimai 
įgalino, be kita ko, pastū
mėti sodininkystę 600 - 800 
kilometrų toliau į šiaurę.

I. V. Mičiurino teorija ir 
gyvas jo pavyzdys, išvedant 
naujas veisles bei sukultū
rinant vertingus laukinius 
augalus, davė didžiulį im
pulsą mūsų šalies augalų 
selekcijai bei aklimatizaci
jai vystytis. Didžiojo gam
tos pertvarkytojo mokiniai 
bei pasekėjai, mokslininkai 
bei gamybininkai, vadovau
damiesi jo teorija ir sek
dami jo įkvepiančiu pavyz
džiu, sėkmingai tęsia gam
tos praturtinimo bei per
tvarkymo darbą.
Tūkstančiai naujų veislių
Tarybiniai selekcininkai 

bei originatoriai yra išvedę 
tūkstančius naujų vertingų 
lauko, sodų bei daržų kul
tūrų veislių, pritaikytų so
cialistiniam žemės ūkio ga
mybos būdui ir pasižymin
čių savo derlumu, atsparu
mu šalčiąms, ligoms bei 
kenkėjams. Daugelis šių 
naujų veislių, kaip davusių 
rekordinius derlius arba 
šiaip pasižymėjusių savo 
derliaus kiekybe bei koky
be, yra demonstruojamos 
kaip eksponatai Visasąjun
ginės žemės ūkio parodos 
teritorijoje. Būdama visa
liaudinė mokykla, paroda 

propaguoja žemės ūkio 
mokslo pasiekimus TSR Są
jungoje, priešakinį kolūkių, 
MTS ir tarybinių ūkių pa
tyrimą, gamybos novatorių 
patyrimą.

Tarybiniai selekcininkai 
bei originatoriai, apgin
kluoti galinga mičiurinine 
t e o r i j a, nesitenkina vien 
tik įvairių turimų beiįpras-
tų kultūrų naujų veislių iš
vedimu bei senų veislių pa
gerinimu. Sekdami I. V.
Mičiurino pavyzdžiu, jie už
sibrėžė uždavinius pratur
tinti mūsų kraštą naujomis, 
iki šiol nebuvusiomis arba 
turėjusiomis siaurą išpliti
mą vertingomis kultūromis.

Akademikui T. D. Lysen- 
kai ir akad. D. A. Dolguši- 
nui vadovaujant, yra išves
ti šakotavarpiai kviečiai. 
Šie naujieji kviečiai dabar
tiniu metu toliau tobulina
mi bei išbandomi gamybi
nėse sąlygose.

Akademikas N. V. (Mei
nas su savo bendradarbiais 
yra išvedęs žiemkenčių ti-f 
po kviečių, kurie geros r 
agrikultūros sąlygomis duo-1

hektaro. Be to, ši veislė į 
pasižymi atsparumu išguli- J 
mui, grūdų nebirumu ir ne- Į 
serga kūlėmis. Ši veislė jau I 
rajonuota eilėje sričių, kur/ 
užima dešimtis tūkstančiu 
hektarų. 1

Kitas akademiko N. V 
Cicino žiemkenčių tip 
kviečių — varpučio hibri
das Nr. 1 1952 m. Maskvįs 
srityje davė 51 centnerį iš 
hektaro, o tais pačiais ge
tais Latvijos TSR — įiet 
70.3 centnerio iš hektaro. 
Nežiūrint tokio gausaus 
derliaus, šios veislės auga
lai neišgulė. 1953 metais 
šiais kviečiais buvo užmeta 
įvairiose srityse daugiau 
kaip 60 tūkstančių.^hekta
ru.

Dabartiniu metu šios nau
jos kultūros yra toliau to
bulinamos bei išbandomos.

Ne mažesnės praktinės 
reikšmės turi naujų kultū
rų išvedimas kryžminant 
įvairias varpines kultūras 
su rugiaveide, nes šio lau
kinio varpinio augalo įvai
rios rūšys pasižymi nepa
prastai aukštu grūdų bal- . 
tymingumu, siekiančiu iki 
70 procentų, didžiuliu var
pų grūdingumu, siekiančiu 
arti 1,000 grūdų vienoje 
varpoje, ir nepaprastu ne
reiklumu. Kam teko pabu
voti mūsų pajūryje, tas, be 

savo laiku pustomam smė
liui sulaikyti užveista ru- 
giaveidė čia, galima sakyti, 
be jokios “tarprūšinės ko
vos” yra užvaldžiusi jo 
suneštas palaido smėlio ko
pas. Tad jeigu pavyktų 
rugiaveidės geruosius po
žymius bei savybes sujung
ti su varpinių kultūrų po
žymiais bei savybėmis, tai 
būtų sukurtos naujos, ne
paprastai derlios, aukštos 
grūdo kokybės ir labai iš
tvermingos kultūros. Pa v., 
jeigu ši nauja kultūra tu
rėtų tik po 200-300 grūdų 
varpoje, tai ir taip derlius 
būtų 150-200 centnerių iš 
hektaro. O kad tokių kul
tūrų sukūrimo galinta tikė
tis, rodo jau kai kurie prak
tiniai pasiekimai. Pav., yrą. 
gauta rugiaveidės - kviečių 
rūšis, kurios varputėse yrą 
iki 10 grūdų, vietoje 2-3 
grūdų paprastų kviečių į

Tarybiniai selekcininkai 
yra sukūrę nemaža tarp
gentinių kviečių-rugių veis- 

(Tąsa ant 3-Čio pusi.)
U. . I I ...------------------ ---------------- s—
2 pusi.—Ląisvė (Liberty)-Penktad., kovo (March) 25, 1



Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho departmentiniu 

'jJ;rautuvių dai-bininku streikas 
šiaip taip užsibaigė, bet laimė
jimas buvo mažas. Priežastis 
tame, kad kiekvienas skyrius 
turėjo savo skirtingą lokalą 
ar grupę. Darbininkai pada
linti Į daug skyrių, buvo sun
ku sykiu prieiti prie derybų, 
o krautuvių savininkams daug 
lengviau darbininkus paskirs
tyti derybų eigoje.

Unijos vadovai taip pat, 
atrodė, kad • nenorėjo, ar ne
galėjo privesti prie to, kad 
streikuojanti darbininkai grei
čiau prieitų prie taikos, sutar
ties. Gal negalėjo todėl, kad 
Mr. Tom Fegin, unijos prezi
dentas, pradėjo taikyti kiek
vieno skyriaus darbininkus at
skirai, pasirašė kontraktus.

Dabar tas 16 mėnesių strei
kas baigtas. Betgi dar nėra 
žinios, koks yra darbininkų 
laimėjimas. Buvo sakyta, kad 
jie gaus po 5c. į valandą algų 
pakėlimus, bet dabar nieko 
nesigirdi. Atrodo, nekuriu sky
lių darbininkai turės būti pa
tenkintais, kad gaus atgal dar
bą ij> kontraktą pasirašyti. 
Kaip bus toliau, tai tenka pa
laukti. Pranešėjas

Jei tamsta dar neturi Me* 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir ’Žmones,” tai pasirūpink įsi
gyti. Kaina $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.

Wilmerding, Pa.
Stanley Taraila mirė kovo 

8 d. ir sunaikinti arba sude
ginti jo palaikai krematorijo- 
je tuojau po mirties. Mat, ve
lionis buvo padaręs tokį do
kumentą (will), kad po mir
ties niekas jo nematytų. Tuo 
raštu remdamasis graborius 
taip ir pasielgė. Mat, ta sutar
tis buvusi padaryta tarpe ve
lionio Stanley ir graboriaus, 
nes nei vietiniai kaimynai bei 
draugai nematė.

Tokios laidotuvės labai 
keistai atrodo. Kiek man yra 
žinoma, tai gal šis bus buvęs 
Pittsburghe pirmas toks atsi
tikimas tarpe lietuvių.

Pažinau velionį Tarailą per 
ilgus metus, rodos, bus apie 
30 metų. Niekados nemaniau, 
kad Stanley bijotų žmonių nu
miręs. Kada susitikdavom, bū
davo sukalbamas žmogus. Il
gus metus buvo Lietuvių Sūnų 
Draugijos arba Klubo prezi
dentu, taip pat ir LDS 37 k p. 
prezidentu.

Stanley Taraila gyveno pa
vieniu. Buvo biznierius, per il
gus metus barberiavo.

Amžinas jam atilsis!
ĮSPŪDŽIAI Iš SHADYSIDE 

LIGONINĖS
Čionai noriu pažymėti apie 

slauges, koks skirtumas tarpe 
dabartinių, 1955 m. ir 1934 
metų. Tas mane sudomino ir

buvau labai patenkintas maty
mu, kaip jos gražiai ir malo
niai tarnauja ligoniams.

čia yra daug išsilavinusių 
negrių slaugių. Man prisiminė 
1934-ji metai, kada aš buvau 
šv. Margaretos ligoninėje. Ten 
buvo priimtos dvi negrės mer
ginos mokytis į slauges. Ko
kių ten kalbų ir paniekų buvo 
tarpe baltųjų ligonių ir slau
gių ligk tų negrių: jos neiš
moks, jos netikusios būti slau
gėmis, ir panašiai. Bet tos vi
sos kalbos, tos paniekos nuėjo 
niekais, žmonių troškimą vie
nybės yra sunku pergalėti.

Dabar man ir vėl pasitaikė 
pabūti vieną savaitę ligoninė
je. Jau kitokis vaizdas. Dabar 
baltos, ar juodos, dirba bend
rai ir bendrą darbą. Nepa
prastai malonu matyti, kaip 
jos gražiai ir bendrai tarnau
ja visiems.

Pgh. Pilietis

SAN LEANDRO, CALIF

MIRĖ

Kastancija Jankauskiene
7 (ŠENAUSKAITE)

Gimė Lietuvoj .1891 m., Sikšneliškio kaime, 
Pasvalio parapijos. Amerikon atvyko 1910 m. 
Vedusi su Juozu Jankausku 1912 m. Gyveno tū
lą laiką New Jersey valstijoj ir 28 metus Cali- 
fornijoj. Mirė vasario 25 d. Paliko nuliūdime 
savo gyvenimo draugą Juozą, dukterį Amelia, 
sūnų Augustą Įir vieną anūką Blair. Taipgi vie
ną seserį Lietuvoj ir vieną Amerikoj. Mirė su
laukus 64 metų amžiaus.

Teikiame gilią užuojautą pasilikusioms arti
miems. Mums gyvenantiems šioj apielinkėj pa
liko neatpildomą spragą lietuvių tarpe.

r

čitiosim, pasikalbėsim.Tai taip 
mes ruošiamės ir jus visus 
kviečiame pasitikti atgimstan
tį pavasarį, su dainom su 
draugiškumu.

J. M. L.

umrTnnmnrininiirnųHiiuuHiiiimainnTTirrninjuHjiiinuiiJHiimi

ĮPRAŠOME KOLONIJŲ DĖ- 
MESIO! Nesivčluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisvės naudai.

PRAŠVILPTA LAIME’
ši nauja labai įdomi komedija bus suvaidinta žymių 

artistų sekamose vietose:

šeštadienį, Kovo-March 26 d.
Liet. Taut. Namo Salėje 

Vine St. ir Kampas N. Main St. 
Montello, Mass., Pradžia 7:30 P. M.

Montello, Mass.
Liuosybės Choras rengia pavasa

rinį koncertą ir šokius, įvyks še.š- 
tacliong balandžio 16, bus Liet. Tau
tiško Namo žemutinėje salėje.

Koncertas bus turiningas daino
mis—muzika. Choras susimokys ke
letą naujų dainų vadovybėje Alb. 
Potsiaus. Taipgi apsiėmė dalyvauti 
latvių choras iš Roxbury, Mass., ir 
Laisvės Choras iš Hartford, Conn. 
Dalyvaus vietiniai talentai: Rožė 
Stripinis, William Yuodeikis ir Al
binas Potsius, Aldona Wallen ir J. 
Smith.

Geo. Simaitis.
(58-59)

GUY dc MAUPAŠANT

Tėvas Amablis
Vertė E d.

(Tąsa)
Ryto metą, nusileidęs kopėčiomis, jis 

pamatė marčią beruošiant pusryčius.
Jinai jam suriko:
— Na, tėvuk, pasiskubinkit, štai gar

džios sriubos.
Ir ji pastatė gale stalo apvalų, juodą 

molinį dubeni, pilną garuojančio viralo. 
Jis atsisėdo nieko neatsakydamas, paė- 
ijiė karštą indą, pasišildė į jį savo pa
pratimu rankas ir, kadangi buvo labai 
šalt^, netgi prisispaudė jį prie krūtinės, 
mėgindamas įlieti j savo seną, žiemų su- 
stangintą kūną truputį šilumos nuo ver
dančio skysčio.

Paskui jis susieškojo savo ramentus 
ir išėjo į speigų sukaustytus laukus ligi 
vidurdienio, ligi pietų valandos, nes ma
tė paguldytą didelėj dėžėj nuo muilo Če
lestos kūdikį, kurs dar miegojo. Jisai 
vis dvejojo. Jis gyveno trobelėje, kaip 
ir anksčiau, bet atrodė, lyg jo nebūtų; 
jis nieku nesidomėjo, žiūrėjo į šiuos 
žmones, į savo sūnų, į moterį ir vaiką 
kaip j svetimus, kurių nepažinojo, su 
kuriais niekad nesikalbėdavo.

Praslinko žiema. Ji buvo ’ilga ir žiau
ri. Paskui su pirmais pavasario spindu
liais išsprogo daigai; ir vėl kaimiečiai, 
lyg darbščios skruzdėlės, leido savo die
nas laukuose, triūsdami nuo aušros ligi 
nakties, per lietų ir vėją, plušėdami rė
žiuose rudos žemės, gimdančios žmo
nėms duoną.

Jaunavedžiams laikas bėgo greit. Ja
vai žėlė tankūs ir vešlūs; išnyko vėlyvos 
Šalnos; ir žydinčios obelys bėrė ant žoly
nų savo rausvą baltą sniegą, kurs rude
li žadėjo kalnus vaisių.

Cezaris dirbo kietai, keldavos anksti 
ir grįždavo vėlai, kad nereikėtų samdyt 
berno.
, Jo žmona kartais jam sakydavo:

— Per ilga tas tau neišeis į sveikatą.
Jis atrėždavo:
— Tik jau dėl to nebijok.
Tačiau vieną vakarą jis parėjo taip 

nuvargęs, kad turėjo atsigulti be vaka
rienės. Ryto metą atsikėlė įprastą va
landą, bet nieko negulėjo valgyti, nors 
vąkar nieko nebuvo ėmęs į burną; popie
tėje jau vėlokai, jis. turėjo pareiti namo 
ir vėl atsigulti. Nakčia jis ėmė kosėti ir 
vartėsi ant čiužinio, drugio krečiamas, 

. ’ karšta kaip ugnis kakta, išdžiūvusiu 
liežuviu, kamuojamas deginančio troš-

| kulio.
Išaušus jis visgi nuėjo į savo dirvas; 

bet rytojaus dieną teko šauktis gydyto- 
>,/.• jo, kuris pripažino jį sunkiai sergant 
(p ’ ilčių uždegimu.

Ir jis daugiau nebeapleido savo tam- 
šips įdubos, kur buvo jo guolis. Jį gir
dėjai kosint, alsuojant įr vartantis toje 
landoje. Norint jo pažiūrėti, duoti jam 
vąistų, pastatyti jam taures, reikėdavo

Viskonta

padėti žvakė prie angos. Tada matyda
vos sulysęs jo veidas, subiauriotas ’ilgos 
barzdos, po tirštais voratinklių mezgi
niais, kurie kabojo ir vėdulavo, oro judi
nami. Ir ligonio rankos ant pilkos ant
klodės atrodė lyg numirėlio.

Celesta su neramia širdim jį slaugė, 
pilstė jam vaistus, dėliojo kompresus, 
triūsė plušėjo po trobą; tuo tarpu tėvas 
Amablis tūnojo savo palėpėj, stebėda
mas iš tolo tamsią landą, kur merdėjo 
sūnus. Jis prie jo net .neprisiartindavo, 
nekęsdamas žmonos, pasipūtęs, kaip pa
vydus šuo.

Praslinko dar šešios dienos; pagaliau 
vieną rytą, kai Celesta (ji dabar miego
jo asloje, pasiskleidusi du kūlius šiau
dų) nuėjo pažiūrėti, ar jos vyras jaučia
si geriau, ji nebeišgirdo iš gilumos guo
lio jo pagreitinto alsavimo. Išsigandusi 
ji paklausė:

— Na, Cezari, sakyk, kaip tau buvo 
šiąnakti?..

Jis nieko neatsakė.
Celesta ištiesė ranką, norėdama jį pa

lytėti, ir užčiuopė sustingusį jo veidą. 
Ji sukliko garsiu ir spiegiamu klyksmu, 
kaip kad klykia išgąsdinta moteris. Jis 
buvo negyvas.

Išgirdęs riksmą, aukštai ant kopėčių 
pasirodė senas kurtinys; pamatęs, kad 
Čelesta puola laukan šaukti pagalbos, 
jis vikriai nulipo, pačiupinėjo savo ruo
žtu sūnaus veidą ir, staiga viską supra
tęs, pasiskubino užsklęsti duris iš vi
daus, kad negalėtų įeiti žmona ir vėl šei
mininkauti namuose, nes jo sūnus buvo 
jau miręs.

Paskui jis atsisėdo ant kėdės šalia ne
gyvėlio.

Atėjo kaimynai, šaukė, baladojosi. Jis 
jų negirdėjo. Vienas jų ’išmušė langą ir 
įšoko į pirkią. Kiti puolė iš paskos; du
rys ir vėl buvo atidarytos; atsirado ir 
Celesta, visa paplukusi ašarose, pabrin
kusiais skruostais ir paraudusiom akim. 
Tada tėvas Amablis, pasijutęs nugalė
tas, nesakydamas nė žodžio, vėl užkopė 
ant aukšto.

Laidotuvės įvyko rytojaus dieną; po 
pakasynų uošvis ir marti fermoje liko 
vienudu su vaiku.

Tai buvo įprąstin’is pietų metas. Ji 
užkūrė ugnį, pripiaustė sriubai duonos, 
padėjo ant stalo lėkštes, o tuo tai'pu se
nis, sėdėdamas kėdėje, laukė, tartum jos 
nematydamas.

A Kai pietus buvo gatavi, jinai sušu
ko jam į ausį:

—< Na, tėvai, valgyk!
Jis atsistojo, užėmė vietą galustalėj, 

ištuštino savo dubenį, sugromuliavo 
duoną, pablizgintą sviestu, išgėrė du sti
klus sidro ir išėjo.

(Bus daugiau)

V. ir U. Burda Mr. ir Mrs. Kaze
F. ir A. Balčiūnas W. ir H. Jacobs
J. ir K. Karosas B. ir V. Sutkus
J. ir M. Mazuraitis J. ir M. Alvinas
B. Bita K. šįegeris
A. ir V. Taraška Mr. ir Mrs. Bartkus
A. ir K. Mugiani.s Mr. ir Mrs. Prakshot
J. ir M. Radi Mrs. Baranauskas
F. ir D. Mačiulis K. Palšis
A. ir B. Sobcl T. King
G. ir E. Lapenas J. Anscott
W. ir A. Senuty M. Balton
S. ir E. šįegeris
J. ir A. Kalvaitis K. Mičiulis
J. ir E. Rchtrs B. ir A. čiulada

Mr. ir Miįs. Palasky A. Norkus
J. Kaslowl A. Knisius *
J. Kamarauskas Mr. ir Mrs. Baronai

Sekmadienį, Kovo-March 27 d.
L. B. Svetainėje, 243 N. Front St. 

New Haven, Conn., Pradžia 2:30 P. M.

Kiekvienas meną branginantis žmogus privalo ją pa
matyti ir pasigerėti. Turėsite daug gardaus juoko ir 

rimtų pamokinimų.

WORCESTER. MASS
KOVO 27 MARCH

Pranešimas Worcesterio ir Apylinkes 
Visuomenei—Dainos Meno Mylėtojams 
Apie Įvykstantį Aido Choro Koncertą.

Kaip keičiami augalai
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

lių. Naujosios kvietrugių 
veislės pasižymi abiejų tėvų 
geraisiais požymiais bei sa
vybėmis ir yra jau plačiai 
rajonuotos įvairiose TSRS 
srityse. Mūsų respublikos 
selekcininkas docentas J. 
Bulavas išvedė, kvietrugių 
veislę Ragaišių, kuri skiria
ma sėti smėlinguose pieti
niuose bei rytiniuose Lietu
vos rajonuose. Lietuvos 
Valstybinė sėlekcijos ir ban
dymų stotis Dotnuvoje yra 
išvedusi apie 40 vertingų 
įvairių lauko kultūrų veislių.

Tarybiniams selekcinin
kams pavyko sėkmingai iš
spręsti tokią nepaprastai 
svarbią liaudies ūkiui pro
blemą, kaip išvedimą bul
vių veislių, atsparių vėžiui, 
fitoftorai, Kolorado vaba
lui, vėlyvoms pavasario šal-! 
noms ir tt.

Kriaušės, vynuoges, etc.
Žymių praktinių pasieki

mų tarybiniai selekcininkai 
yra iškovoję ir sprendžiant 
svarbias, sodo kultūras lie
čiančias problemas. Jie yra 
išvedę atsparias šalčiams 
kriaušių, vynuogių, čereš- 
nių, abrikosų ir kitų šilu
mos atžvilgiu reiklių kultū
rų veisles, įgalinančias 
plėsti šias kultūras toliau į 
šiaurę. Pąv., Visasąjungi
nio Augalininkystės insti
tuto bendradarbis F. K. 
Teteriovas yra išvedęs 13 
čerešnių veislių, kurios ge
rai pakenčia atšiaurias Le
ningrado srities žiemas. 
Ankstyvosios iš jų prinoks
ta birželio mėn. pabaigoje, 
o vėlyviausios — rugsėjo 
mėn. pabaigoje. Tokiu bū
du, šios veislės įgalina gau
ti Leningrado srityje švie
žių čerešnių. vaisių beveik 
3 mėnesius.

Nemaži praktiniai pasie
kimai yra iškovoti ir daržo 
kultūrų prigimties pakeiti
mo srįtyje.
Visa tai, kas pasakyta, tė

ra tik dalis tarybinių moks
lininkų bei gamtįniųkų pa
siekimų augalų prigimties

deli įvairiose žemės ūkio 
šakose.

1925 m., minint I. V. Mi- 
čiurino 50 metų mokslinės 
veiklos sukaktį, M. I. Ka
lininas tarp kita ko rašė 
I. V. Mičiurinui: “Kuo to
liau vystysis ir stiprės mū
sų Sąjunga, tuo aiškesnė ir 
didesnė bus Jūsų pasiekimų 
reikšmė bendroje Sąjungos 
liaudies ūkio gyvenimo sis-

Kai šie žodžiai buvo ra
šomi, aplink L V. Mičiuriną 
spietėsi tik keletą dešimčių 
entuziastu mičiur i n i n k u. 
Dabartiniu metu mūsų ša
lyje m i č i u r i n i n ę teoriją 
studijuoja bei vysto, mičiu- 
rininiais metodais dirba 
tūkstančiai mokslininkų bei 
gamyklininkų gausiose 
mokslo įstaigose ir plačiuo
se kolūkių bei tarybinių 
ūkių laukuose.

Doc. P. Petryla

Bostonas ir Apylinkė
Naujosios Anglijos Moterų Atydai!

Vasario 25 d. įvyko Moterų Ap- 
švietos Kliubo skaitlingas susirinki
mas su arbatėle ir užkandžiai. J 
Kliubą prisirašė dvi naujos narės: 
G. Grakauskienė ir E. Steponaus- 
kienė. Apart kitų tarimų paskyrė 
dieną sąryšio suvažiavimui balan- 

bus Liet. 
Montello.

džio 24. Suvažiavimas 
Taut. Namo Svetainėje, 
Prasidės 11 vai. ryto.

Visų kolonijų prašome 
legates į suvažiavimą

rinkti de- 
ir atvežk i te 

gorų sumanymų ir pasveikinimų.
Kviečiame skaitlingai dalyvauti. 

Sąryšio Valdyba 
((58-59)

Worcester, Mass
Kovo 27 diena jau čia pat. 

Aido Choro metinis koncertas, 
prie kurio choras ruošiasi vi
są sezoną, tą dieną įvyks. 
Choristams reikia atiduoti kre
ditas už lankymąsi į pamokas,; 
o mokytojui draugiška pagar
ba už įdėtą energiją. Jis išla
vino Aido Chorą gražiai dai
nuoti ir išmokino labai gražių 
dainų, kurias pirmu kartu at
silankiusieji girdės. Nepamirš- 
'kite, kad 29 Endicott St. sve
taine atsidarys 2:30 dieną. 
Choras daug dirbo, kad iš
mokti gražių dainų, ir laukia 
daug atvykstančių į šį koncer
tą, kad galėtų visiems padąi- 
nuoti. Nepamirškite, kad tiivė- 

_ ' sime ir šaunių dainininkų ir iš
pakeitimo srityje. Tie pa-Į kitur. Na, o po koncerto bus 
siekiniai yra gąusųs ir di- šaunus banketas. Čia pasisve-

Gerbiamieji! Nors ir švelni, lengvutė buvo besi
baigianti žiema, vistiek visi esame smagiai nusiteikią 
matydami ją 
ta utį gražųjį

besibaigiančią. Džugu yra 
pavasarį, kuris atneša tiek

matyti gr.įž- 
daug grožio

šiemet, kaip
pavasarinį koncertą.
27 d., 2-rą valandą popiet, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St.

ir praeityje, Aido Choras 
Įvyks sekmadienį,

rengia .savo 
kovo-March

Visas Choras, jo solistai, grupės ir jo mokytojas Jo
nas Dirvelis rūpestingai rengiasi šauniam atsireko- 
mendavimui įvykstančiame koncerte. Muzikas Dirve- 
lis sumokino daug naujų dainų, kuriom aidiečiai pa
linksmins dainos meno mylėtojus ir visus pasveikins

Kviečiame visus dalyvauti šiame Aido Choro koncerte. 
Programoje, apart worcesterieciu, dar dalyvaus ir my
limoji solistė Aldona Wallen iš Montello ir bus dau
giau svečių talentų. \

Rengėjai

“Ot Komedija! - Cba-Cha-Cha...”

iLi

Andriaus Skripkos komedija

Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

C(.

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

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

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

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

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

3 psi. Laisvė (Liberty)- Penktad., kovo (March) 25, 1955
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aidiečiai prašomi daly- 

praktikoje šio penkta- 
vakarą. Esame pasiža-

Plėšiką nuteisė visą 
amžių kalėti

Brooklyne teisėjas Leibo 
Witz nuteisė Joseph Ferrantel- 
Ii, 19 metų, kalėti 50 metų 
iki mirties. Jis yra kalti
mas, kad apiplėšime jis ar jo 
draugai nušovė 70 metu seru-

Kviečiame į koncertą šį 
sekmadienį, Auditorijoj

ar

tu vėlės, 7625 New Utrecht 
Ave., Brooklyne. žmogžudys
tė Įvyko 1953, m., gruodžio

Kovo 27-tą Įvyksiančiame 
i koncerte Liberty Auditorijoje 
i matysime-girdėsime nepapras
tai turtingą programą. Ją vyk
dys meno mokyklos vedėjas 

iJack Darrell ir jo Stars of 
Tomorrow.

21 dieną.
Nuteistojo motinai buvo bai 

šiai skaudus šis Įvykis. Jos vy 
ras buvo plėšiko nušautas .jau 
nystėjo, kai jinai tebesilauki

kuris paaugėjęs

teistas. Ligūsta, ji atsistojo 
pasiremdama -kriukiais ir su
šuko :

“Teisėjau, dėl ko tu nepa
gailėjai mano

M u z i k a 1 i š k a m o s p e k ta k 1 y j e 
i dalyvaus maži, jaunuoliai ir 
i suaugusieji dainininkai, šokė- 
• jai, komikai. Tokios progra
mmes teikia linksmybės visiems, 
o dar daugiau jauniems. Pra
šome pasakyti jiems apie čia 
Įvyksiantį koncertą. Rengia
mas namo naudai.

Parengimas prasidės 3-čią

vai. po pietų. Įžanga $1, taksų 
15 centų, viso $1.15. Nesivė- 
luokite, nes viskas prasidės 
punktuališkai.

Dėl visų patogumo, restau- 
rantas veiks pilnai nuo anksti 
ryto iki vėlumos, čia bus, kaip 
ir visados, pagaminta gero 
sveiko lietuviško maisto: ko
pūstų, kugelių, košelienos ir 
kitokių įvairumų, kokių savo 
namuose ne visuomet, galima 
gauti. Kviečiame atsilankyti tr 
skaniai pavalgyti pusryčius, 
pietus arba vakarienę. Paren
gimo pelnas bus namui.

W.B.

Visi 
vauti 
dienio 
dėję dainuoti programoje ba
landžio 3-čią, tad privalome 
gerai pasiruošti. Moterų pa
moka prasidės 7:30, viso cho
ro — 8 vai. Valdyba

unij'os fon-

daugumos 
ir atstovu 

sako, jog

Nori kontroliuoti 
uniją fondus

Republikonai Valstijos Sei
melio nariai yra paruošę bi- 
iius, reikalaujančius1, kad vals
tija kontroliuotų 
dus.

Seimelio Senato 
lyderys Mahoney 
buto lyderis Heck
tai yra lyg ir tęsinys to tyri
nėjimo, kurį pradėjo buvęs 
apdraudų viršininkas Bohlin- 
gef, buvusio gubernatoriaus 
Dewey valdininkas.

Valstijos valdžia tikrovėje 
ir dabar tebepriklauso nuo re- 
publikonų, nes jie valdo Sei
meli, jame tebėra daugumo-

< motiną išnešė 
kitas, sūnus.

sūnaus!”
iš nusiminimo
iš teismabučio

Kai kada toki jauni blog- 
dariai gauna mažesnes pabau
das, .jų; pagaili. O kai kada 

• nuteisia ir numarinti. Nuo 
mirties jį išgelbėjo prisipaži
nimas kaltu. Sako, kad žadė
jęs išduoti savo bendrus, ta
čiau neišdavė. Sakoma, jog 
tas ir buvo priežastimi skyri
mo aukščiausios pabaudos, ko
kia galima nuteistam žmogžu
dystės tame laipsnyje.

Teisinas turėjo gerą 
šienapiūtę

Now Yorke i magistrato 
teismą buvo sušaukti pirmieji 
gavusieji įsakus stoti teisman 
už nešvarą gatvėse. Teisėjas 
Murtagh. 78 asmenis nubaudė 
pasimokėti po $25, 10-ties by
lą atidėjo, 10 
teisman įsakė 
bus baudžiami 
mą teisman.

Vienas teisėjas per dieną 
pabaudomis surinko $1,950.

Pašaukimai teisman tebeda- 
vinėjami naujai prasikaltu- 
sienis. Praėjusį pirmadienį įda
vinėjo 1,107 tokius pašauki
mus.

kitų nestojusių 
areštuoti. Jie 
ir už nestoji-

Teatruose
Kazuo Hasegawa ir Machiko 
scenoje iš japonų spalvingo 
filmo' “Gate of Heli,” rodomo 
15-tą Savaitę Guild Teatre, 
50th. St., Rockefeller Plaza. 
Neangliškosios spaudos Filmų 
Kritikų Ratelis jį apteikė pri
zu, kaip geriausį užrubežini 
neanglišką filmą.

SERGA

NEW YORK
MALE and FEMALE

ir

Šaukia gegužinės 
konferenciją

Laikinasis darbininkų
liaudies komitetas 1955 metų 
gegužinei surengti šaukia kon
ferenciją. Ji Įvyks balandžio 
2-rą, 1 vai., Yugoslavų Salėje, 
405 W. 41st St., New Yorke.

Konferencijon kviečia uni
jas ir visokiausias organizaci
jas atsiųsti delegatus ar ste
bėtojus. Konferencija 
visam gegužinės darbui 
komitetą ir suplanuos 
kas turės būti atlikta,
tracija delegato ar stebėtojo 
1 doleris.

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY į

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome j darbą visus.

SC. 3-6160

REAL ESTATE

išrinks 
atlikti 
viską, 
Regis-

Brooklyn, N. Y

THORNWOOD VIC—RANCH, nau
jas vasarnamis, graži apylinkė. 3 
mailės nuo Hawthorne Circle. 1 ak
ras žemės, 84 pėdų ilgio, akmeniniu 
frontu, solarium, barbeque. Gyvena
masis—valgymui rūmas, ugniavietė. 
Virtuvė, Nook ir pantry. 3 miegrū
miai, 2 maudynės, 2 atviri porčiai. 
Aliejaus šiluma, pilnas skiepas, 2 ka
ram garadžius. Prašo $37,000.

H Y. 2-4354 po 5 P. M.
(52-58)

Gubernatorius šauktą 
specialę Seimelio 
sesiją dėl rendą

Gubernatorius HarrimanaH 
leido republikonams suprasti, 
kad jisai nepriims Seimelio 
tarimo rer.dų kontrolės klau
simu, jeigu tas tarimas nebus 
pakankamas.Spėjama, kad jis 
šauktų specialę Seimelio sesi
ją pagaminimui ir priėmimui 
pakankamo įstato.

Harrimanas tiesioginiai ne
kalbėjo apie ekstrą sesiją. 
Vienok radio programoje pa
reiškė, kad jis yra rendaunin- 
kams prižadėjęs teikti apsau-

New Yorko Valstijos Seimelio 
atstovų butas nutarė leisti pa
naikinti Third Ave. aukštųjų 
gelžkelių liniją. Prieš balsavo 
tiktai demokratai didmiesčio 
atstovai.

Juozapiniy balius 
puikiai pavyko

Rendauninkams pavyko 
gauti koncesiją

Rendauninkams subruzdus 
smarkiai veikti prieš republi
konų pasimojimą iškoritroliiro- 
ti rendas, padėtis pakreipta 
rendauninkų naudai. Republi
konų lyderiai Valstijos Seime
lyje jiems prižadėjo, kad jie 
parašys ir patieks Seimeliui 
visiškai naują bilių. Sako, kad 
iš naujojo biliaus prašalins 
daugeli protestuojamų punk* 
t ų.

Naujajame biliujo numaty
ta palaikyti kontrolę N. Y. 
mieste; prašalinti “sulygini
mo” formulą; prašalinti pa
siūlytą pakėlimą, kurio reika
lavo dėl to, kad pakilo taksai 
ir išlaikymas namų; leisti at- 
kontroliuoti tūlas sritis, kurios 
buvo iškontroli notos; palaiky
ti kontrolę tūlose industrinėse 
up-state srityse.

Republikonų pasiūlytas pa
ėmimas fondų valstijos kon
trolėm reikšti!/ unijos fondų 
paėmimą bosų kontrolėm Vals
tijos visa valdžia tebėra fab
rikantų,
advokatų rankose. Darbininkų 
unijos valdžioje balso neturi.

U. D.

May Merk randasi Green- 
point ligoninėje, Ward 3 A. 
Lankytojai praneša, kad jinai 
yra pavojingai serganti.

Linkime ligą nugalėti ir 
greit pasveikti.

BROOKLYNO APYLINKEI

Svarbus pranešimas.— LJ3.S. 
kuopa rengia pikniką, kuris įvyks 
birželio (June) 19 d., J. Kasmočiaus 
Parke, 91 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y.

Prašome brooklyniečių tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiamo daly
vauti mūsų pikniko. Vieta labai pa
togi vasariniam pasilinksminimui.

, Komisija 
(58-59)
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PARDUODA SAVININKAS—HUN
TINGDON. Užėmimas gegužyje. 8 
rūmų, 4 miegrūmių namas. 2 ištai
syti bathrūmiai. Dubiltas garadžius, 
screened patio, ugniavietė. 140x120 
plot. Storms & screens. Aliejus, kar
štas vanduo. Busas j mokyklą. Ide* 
ališkas didelei šeimai. Pilna kaina 
$20,990 ($14,000 mortgičius). Pa
matymas pagal sutartj.

HUNTINGDON 4-5679-R.
(52-58)

prekybininkų ir jų
KELIONĖ Į WASHINGTONĄ 
SPECIALIU TRAUKINIU

Plėšikas privertė 
atidaryti šėpą

Peiliu grasindamas plėšikas 
išnešė iš banko Bethpage, L. 
L, $38,000 ir galėjęs išnešti 
dar bent $100,000 daugiau, 
bet pražiopsojęs.

Sakoma, kad jis buvo nak
tį įsigavęs Į banką ir laukė vi
duje, kol atidarys saugiąją šė
pą. Pl.ėšikas' apsiskelbęs per- 
anksti, šėpai tik pusiau esant 
atdarai. Mosikuodamas peiliu, 
įtikino darbininkus pabaigti 
šėpą atidaryti. Banko vedėjai 
biskį įrėžęs ranką. Spėjama, 
jog tuomi jis norėjo įbauginti. 
Už įpiovimą atsiprašinėjęs. Sa
kęs, jog jis nenorėjęs įpiauti.

PASIDAVĖ KAIP PLĖŠIKAS
New Yorko Į kriminalistams 

teismų pastatą atėjo 34 metų 
vyras ir pasisakė, kad jis 
1950 motais dalyvavęs apiplė
šime, kuriame tapo mirtinai 
sužeistas apiplėšiamasis as
muo. Sako, jog jo sąžinė j j 
kankino.

Pasidavėlis sakė, kad jis 
jau seniau bandė pasiduoti. 
Bet niekas jam nepatikėjo, 
paskaitė už pamišėlį, šį syk j 
jo pasakojimą patikrino ir pa
tyrė, jog tikrai panašus įvy
kis buvo.

Kovo 19 Lietuvių Amerikos 
Piliečiu Klube, 280 Union 
A ve., Brook lyne Įvyko Juozų 
ir Juzių varduvių pagerbimas.' 
Tokias pramogas kas metai 
surengia klubo gaspadorius 
Juozas Zakarauskas. Jisai jas 
Įvedė taip seniai, kai tik jis 
tapo išrinktas gaspadoriumi, 
rodos, keturiolikti metai.

šiemet prisirinko tiek daug 
žmonių, kad pritrūko vietos, 
turėjo grįžti namo daug tų, 
kurie neturėjo nusipirkę tikie- 
lo iš anksčiau. Publika atsilie
pė taip gražiai nepaisant, kad 
yra klubui ir Juozui Zaka
rauskui keršytojų. Įstaigėlės, 
kurios neturi jokio tikslo gy
vavimui, bando pakenkti klu
bui, kurio tikslas yra šelpti li
gonius finansiniai, pagelbėti 
finansiniai našlėms, palaikyti 
lietuvybę, kaip tarpe ateivių, 
taip ir tarpe čia gimusių ir 
augusių.

Apart skanių valgių ir “die
vo dovanėlės,” buvo trumpa 
programa, vadovaujant Juo
zui Draugeliui, kuris pakvie
tė keletą asmenų pasakyti ką 
nors. Gerus linkėjimus Juo
zams, Juzėms ir Klubui pasa
kė K. Kreivėnas, S. Yackus, C. 
Kundrotas, J. šaltis, G. B ev
il ot, J. Bernotavičius, Ch. Ne- 
čiunskas, S. Simas, P. Wilcins- 
kas, A. Velička, advokatas A. 
Wižlanskas, Selsmonas.

Solo dainavo A. Velička ir 
V. Bekeris (reikia 
kad Bekeris smarkiai 
suoja dainavime, jo 
gražiai išlavintas).

Po vakarienės, po
mos, šokių mėgėjai galėjo šok
ti, nes btivo geras orkestras.

P. S. Juozas Zakarauskas 
sakė, kad kitais metais pro
gramą pildysiančios vien tik
tai moterys todėl, kad šiemet 
pildė tik vieni vyrai.

Ch. Nečiunskas

Eš Venezuclos atskrendan- 
tis lėktuvas tiktai viena va
landa pralenkė “garnį.” Lėk
tuvo keleivė Mrs. Barbara 
Sharafanovvich pagimdė kūdi
kį vos spėjus ją nugabenti į 
ligoninę,

i v:
Firmos šėrininkai 
gerokai apsibarė

New Yorke Sheraton-Astos 
v i e š b u ty. j e vyk d o m o j e M o n t- 
gomery Ward krautuvių šėri- 
ninkų sueigoje įvyko nemažai 
1 eirno tarp dviejų; skirtigų 
grupių. Abi nori firmos vade
les pasiimti į savo rankas. 
Kontroliuojantis šeštadalį iš 
6,703,932 šėrų Louis Wolfson 
nori išstumti iš valdybos da
bartini valdovą Sewell L. Ave
ry.

Nesakoma, kiek šėrų turi da
bartinis valdovai Aišku tiek, 
kad 2,800 kitų šėrininkų gali 
laukti nors ir iki “sudnos die
nos,
firmą valdyti

Kovo 27-tą Washing-tone 
įvyksiančion konferencijon 

' newyorkieciu delegacija išva- 
i žinos 8 vai ryto iš Pennsylva- 
: nia stoties, 32nd St. ir 8th 
I Ave., New Yorke. Delegato ar 
! stebėtojo (round trip) bilieto 
| kaina $12.05. Bilietas tinka 
I rugrįžti, bile kada bėgiu 8 die
nų. Bilietų dar bus galima 
gauti stotyje, tik reikia nuvyk
ti anksčiau.

Konferencija už atšaukimą 
Walter-McCarran akto prasi
dės' 1 vai. Delegatai ir svečiai 
visas informacijas gaus spe
cialiame traukinyje. Del.

Brooklyne areštuoti 5 asme
nys kaip išgavinėtojai pinigų 
iš daktarų. Jie grasinę, kad 
daktarus paskelbs abortų da-

tačiau nesulauks progos rytojais, jeigu ^nesumokės ky-' 
šių.

Trečiąją švaros dieną pa
šaukė i teismą 518 asmenų.
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Koncertas
Po programos Užkandžiai

Rengia Laisves bendrovės direktoriai, pasilinksminimui ir pavaišinimui ap- 
švietos rėmėjų. Nepaprastai gražus koncertas ‘ir geri dalgiai, — įžangos 
nera — nemokamai. Tai bus pradžia vajaus sukelti Laisvei .$10,000 fondo.

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

Prašome įsitemyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šios puikios progos

Sekmadienio 
Popietį. 3 vai

Balandžio
April, 1955

Programoje dalyvauja
VIETINIS AIDO CHORAS

Vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi Aido Choro Vyry ir Moterų 
chorai dalyvaus programoje

ŽYMŪS SOLISTAI:

SUZANNA KAZOKYTe
. Dramatiškas Sopranas

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
Baritonas
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Baigiasi apeliacijos 
prašymo liudymai i

Teisėjas Edward J. Dimock 
patvarkė, kad 12-kai Įkalintų i 
Smith Akto aukų naujo teis
mo prašymui dokumentai bū- , 
tų jam pateikti nevėliau kovo ' 
25-tos vakaro.

Pasiruošdamas svartyti tą 
prašymą, teisėjas Dimock per 
G savaites klausinėjo daug i 
liudytojų, tarpe tų ir Matuso- 
wą. Prašymas naujo teismo ir 
remiasi tuo, kad tie darbinin
kų vadai komunistai buvo nu
teisti vadovaujantis Matusowo 
liudymu. Gi dabartiniai Matu
sowo pareiškimai sako, jog 
jis 1952 metų liepos mėnesį 
Elizabcthos Gurley Flynn teis
me liudijo neteisingai. Matu- 

Įsowas taipgi dabar sakė, kad 
anuomet teiktą neteisingą jo 
Ludymą priruošti padėjo pro
kuroro asistentas Roy Cohn.

Prašymui apeliacijos doku
mentus ruošia civilinių1 bylų 
advokatas, žymus teisių apgy
nėjas Harry Sacher.
|i>  ......... iL,... ....... ——......

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk

štyn. Pirma matykite mus 
N.C.B.A. nariai. Nemokamai 

pristatymas orlaiviu!! 
Rašykite ar kreipkitės: 
ANDES CHINCIHLLA, 

Paramus, N. J.
Arba Room 830, 11 W. 42nd Si.

N, Y. C.

ATTENTION. SACRIFICE.

ASTORIA. Well establish^ Statio

nary-Luncheonette. Ideal location. 
Near School. An excellent opportu
nity for couple. Only $2000. Lock, 
stock and barrel. Call RA. 6-9726.

(58-60)

PARDUODA SAVININKAS — 
FLEETWOOD, Mount English mū
rinis su 4 miegrūmiais, televizijos 
rūmas, Hollywood virtuvė, 2’4 mau
dynių, aliejus, šiltu vandeniu šildo
mas. Arti mokyklų. Prašo $28,500. 
Pamatymas pagal sutartj Kreipki
tės tik rimti pirkikai.

Tel. Mount Vernon 8-5988
(59-60)

N. Y.
3 rūmų modeminis 

akro žemės, dalinai 
taksai. Modeminė 

skiepas su paveiks- 
ir išlaukiniu Įėjimu,

PERSIKELIA—M O NTROSE, 
Visiškai naujas 
Ranch ant 14 
medinis. Žemi 
virtuvė, pilnas 
luotais langais
arti mokyklų ir bažnyčių. Greitam 
pardavimui tik $16,200. Pamatymas 
pagal sutartj.

Tel. Peekskill 7-0787
(59-62)

OCEANSIDE ESTATE, N. Y. 
English Tudor — 165x100. Stucco, 
slate roof, garas ir aliejus; 2 ka
ram garadžius, 2 vonios, breakfast 
nook; valgymui rūmas, living rū
mas su ugniaviete, saulės rįimas, 3 
miegrūmiai, 2 priediniai ’ rūmai. 
Pardavimo priežastis, liga. Prašo 
$23.000. R O. 4-1836. /.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

(59-61)

GREENBURGH.— Per Statytoją- 
Savininką. Naujas Ranch namas. 6 
rūmų (3 miegrūmiai), 2 maudynės, 
ugniavietė, 2 karam garadžius. La
bai arti mokyklų. Ideališkas pirki
nys už $31,000. Pamatymas pagal 
sutartj. Tiktai rimti pirkėjai.

Šaukite: YO. 9-8081
(58-64)

Autorizuotas 
VOLKSWAGEN 

Dyleris
Sedans — Convertibles 

Station Wagons — Trucks 
DABAR IŠSTATYTI

STRANS AUTO SALES 
CORP.

1474 Jerome Ave., Bronx 
CY. 3-3248

Sales—Service—Parts

Jaunuoliai 3 dienas

apsiverkę po išbuvimo 
dienas. Jų patekimo j 
priežastys aiškinamos

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-S172
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priminti, 
progre- 
balsas

Frank Balėvičius
Koncerto Akom panirtas

IŠTRAUKA Iš OPEROS
“BAITJTS DAKTARAS” 

Rinkinys Gražiausių To Veikalo Dainų

Labai laukiame svečių iš artimosios New Jersey apylinkes. Pats gražiau
sias oras pasivažinėti ir pamatyti gražų koncertą. Dargi be įžangos, ir po 
koncerto būsite pavaišinti skaniais užkandžiais. Atvažiuokite kuo skaitlin
giausiai. Lauksime malonaus pasimatymo.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

sykiu
utų

gyveno urve
Trys newyorkicciai jaunuo

liai tapo ištraukti iš urvo ge
rokai 
ten 3 
urvą 
taip:

Vienas 15 metų vyrukas be 
tėvų žinios nėjo i mokyklą, 
bet nuėjo i šv. Patricko paba
dą kovo 17-tą. Sako, kad tė
vas jį už tai nubaudė nekal
bėjimu su juo. Gi priežodis sa
ko, jog tyla esanti iškalbesnė. 
Vyrukas nusprendė pabėgti iš 
i'Omu šeštadienį.

Vyruko kelio galas buvo į 
jam žinomą urvą po skala ties 
Hudson. Kelyje jis susitiko dvi 
mergaites. Jie nuėjo
prie urvo. Sako, kad gal 1 
ten nelindę, bet viena mergšė, 
apžiūrinėdama to urvo angą, 
paslido ii* Įkrito. Jos sesim ir 
tas vyrukas irgi įšokti padėti 
jai išlipti. Bet būdami Jssmiur- 
zinę, purvini, bijojo išeiti.

Tuo tarpu visomis dienomis 
lijo lietus. Atsiliuosavusios, , 
pajudintos žemės užgriuvo 
veik visą urvo angą. Tačiau 
jie būtų iš ten išsikasę, jei ne 
baimė eiti namo tiek ilgai už
trukusiems ir purviniems. Ten 
sėdintiems kiti vaikai ^itnešl- 
nėjo šio to valgyti. Taip tesė
si iki abieji tėvai raportavo 
policijai, kad vaikai dingo. 
Policija juos atrado.

4 pusi. LaisvB (Liberty) PenktacL, kovo (March) 25, 1955




