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KRISLAI
Bus ar nebus? 
įdomus pasiūlymas.
Šeštadienį ir sekmadienį.
Miestų aprašymai.
Dzūkijos smiltynai.

Rašo R. MIZARA

Kiti kurie pranešimai iš Lon
dono skelbia, jog Church ii las 
tarėsi su Malenkovu dėl kon
ferencijos.

Sakoma, neužilgo, gal tri
jų savaičių bėgyje, Malenko- 
kas oficialiai pakvies prezi- 
vlentą Eisenhoweri ir Chin
chilla pasitarimams.

Kiti pranešimai skelbia, 
jog Churchillas nieko pana
šaus nėra padaręs.

Mūsų valstybės departmen- 
to pareigūnai aną dieną pa
reiškė: jei tokia konferencija 
būtų šaukiama, tai jon’ būti
nai turėtų įeiti ir Francūzija.

Kaip ten iš tikrųjų esama, 
sunku pasakyti. Vienas aišku: 
trijų ar keturių didžiųjų pasi
tarimo klausimas tebėra dis- 
kusuojamas. O tai teikia vil
nies visiems taika mylintiems

KORĖJOS LIAUDININKAI 
ATMESIĄ AMERIKONŲ 
ULTIMATUMĄ
Kaltina amerikonus už bandymą 
sulaikyt šiaurinius belaisvius

Peking, Kinija. — Kini-

McCarthy kelia skandalą 
prieš angly prekybą su 
Kinijos liaudininkais

TAFT IR FABRIKANTAI 
PERŠA PANAIKINT 
SENATVĖS PENSIJAS

žmonėms.

jos radijas pareiškė, jog 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai atmes ame
rikonų ruošiamą “paskuti
ni, griežtą reikalavimą” — 

! ultimatumą.
I * •Numatoma, kad tas ulti
matumas sakys: Turite pri
imti amerikinį mūsų pasiū- 

; lymą dėl belaisvių grąžini- 
! mo, o jei ne, tai mes at
šauksime derybas su jumis 
ir pradėsime nauja ofensy- i va.

Korėjos liaudininkai griež

tai smerkia ligšiolinį ame
rikonų planą—atiduoti Pie
tinės Korėjos tautininkams 
šiaurinius korėjiečius be
laisvius, kuriuos ameriko
nai paskelbė “atsisakan
čiais namo grįžti.”

Tokio. — Oficialiai dar 
nieko nepranešta, kokį “pa
skutinį” pasiūlymą duos 
Amerikos generolai kerėji
mams liaudininkams dery
bose, kurios pasi naujins 
P a n m u n d žome ateinantį 
pirmadienį.

Jau 135,155 Amerikos Indusai demonstravo
Francūzi jos dešii.iujų paž- 

'• valgų laikraštis “Aurore” šio
mis dienomis šitaip pasisakė:

Jeigu Čechoslovakijos vy
riausybė išleido iš kalėjimo 

[ William Oatis, tai Amerikos 
vyriausybė turėtų suteikti su- 
simylėjimą Juliui ir Ethelei 
Rosenbergams. i

Aki regyje vėliausių doku- Į 
menti), iškeltų aikštėn, mums ' 
rodosi. Julius ir Ethelė Rosea- • 
bergai turėtų gauti nau ją tei- I 
smą.

★
šeštadienį Newarke, o sek

madienį Richmond Hill, N. Y., 
Sietyno choras pastatys Strau
so juokinga ir gražią operetę 
“Cukrinį Kareivį.”

Kuriems tik leis aplinkybės, 
atvykite pamatyti ir išgirsti 
sietyniečiu vaidyba ir dainas. 
Jie- jūs nenuvils.

Beje, šis spektaklis bus pa
skutinis . lietuvių spektaklis 
mūsų apylinkėje šį sezoną.

Mes kai kada dedamo į 
mūsų laikraštį vaizdingus ap
rašymus kai kurių Tarybų' 
Sąjungos ir Lietuvos miestų.

Būdingi tų aprašymų bruo
žai Aglūdi tame, kad kiekvie-’ 
naru®, įprašomame mieste ky
la Ine tik kultūros, mokslo, 
meno pastatai, ne tik gyvena
mieji namai, o ir fabrikai.

Per ilgus metus Lietuva 
buvo tik žemės ūkio šalis. 
Pramonės darbininkų skaičius 
buvo nedidelis.

Dabar visa tai .iš pagrindų 
keičiasi: su naujais fabrikais, 
dirbtuvėmis, didėja darbinin
kų skaičius.

Darbininkų klasė yra prog- 
resyvingiausioji klasė.

, Andai Vilniaus Tiesa rašo, 
jog Šiauliuose šiuo metu

' “vyksta daugiau kaip šimtas 
statybų, neskaitant pramo
nių.”

Nedaug Tiesoje žinių pasi
rodo iš Dzūkijos.

Įdomu, ką Lietuvos vyriau
sybė darys (ar daro) su Dzū- 
f&įos smiltynais?
A^miltynų bene daugiausiai 
yrą Druskininkų ir Varėnos 
rajonuose.

Prieš tūlą laiką toko kal
bėtis su viena asmeniu, kilusiu 
nuo Marcinkonių. Jo nuomo-

kariai nukentėjo 
Korėjos fronte

Washington. — Gynybos 
departmentas gegužės 20 d. 
paskelbė, jog per mūšius 
Korėjos fronte sekančiai 
uukentėjo jau 135,155 ame
rikonai:

Užmušta 24,063, sužeista 
98,206, be žinios dingo bei 
nelaisvėn paimta 12,886.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo taip 
nukentėjo dar 197 ameriko
nai.

■ /Oficialiai pranešimai pa
vėluoja savaitę, dvi savai
tes ir daugiau. Šią savaitę, 
pavyzdžiui, įvyko didokų 
mūšiu, bet dabartiniame v 7

valdiniame pranešime dar 
nieko nėra apie amerikonų 
nuostolius tuose mūšiuose.)

Vietnamo liaudininkai 
užėmė Laos miestą

Hanoi, Indo-kin.—Vietna
mo liaudininkai atėmė iš 
francūzų Muonghoua mies
tą ,į šiaurę nuo Luang Pra- 
bango, Laos provincijos 
sostinės.

Liaudininkai vėl atakuoja 
francūzus linkui L. Pra- 
bango.

Prancūzai praneša, jog 
atmušė liaudininkus Duck- 
he, į pietus nuo Hanoi, In- 
do-Kinijos sostinės.

New York. — Vėl pakilo 
Wall Stryto karinių pramo
siu šėrai. v

ne, Lietuvos vyriausybė turėtų 
Marcinkonių s m i 11 y n uose- 
moksliškai veisti baravykus.

Gal tai ir yra daroma.

Merkinėje veikia Mašinų- 
Traktorių Stotis, Tai savotiška 
dirbtuvė, aprūpinanti plačią 
apylinkę žemės dirbimo maši
nomis.

prieš Dullesą; šaukė: 
-Važiuok sau namo!

Washington. — Republi- 
konas senatorius Joe Mc
Carthy trukšmauja, kad 
Anglijos laivai veda preky
bą su Kinijos Liaudies Res
publika. Jis pasakojo, kad 
anglų laivai 1952 metais ga
beno net Kinijos komunis
tų kariuomenę. Tokiu būdu 
anglai, anot McCarthy’o, 
“gal būt daugiau patarnau
ja komunistams Korėjos 
kare, negu padeda Jungti
nėms Tautoms kariauti.”

McCarthy, ragangaudis 
vadas tyrinėjančios Senato 
komisijos, tvirtino, kad An
glija ir kiti Amerikos tal
kininkai 162 laivais gabena 
reikmenis komunistinei Ki
nijai bei plukdo iš Kinijos 
pirktus dalykus. Tame skai
čiuje yra 100 Anglijos lai
vu, v

McCarthy rėksmingai ra
portavo, kad:

Anglija per du pirmuo
sius šių metų menesius įga
beno Kinijai reikmenų už 
$5,750,000, o iš Kinijos pir
ko medžiagų bei produktų 
už $4,000,000. Per tuos pa- i 
čius 1952 metų mėnesius 
Anglija pardavė Kinijai 
reikmenų dar tik už $334,- 
000 ir pirko iš Kinijos už 
$1,785,000. Taip auga An
glijos prekyba su Kinija, 
nepaisant, kad Amerika už
gina pardavinėti komunis
tinei Kinijai reikalingus 
daiktus.

Valstybės sekretoriaus 
Dulleso pavaduotojas Job n 
F. Leddy, ats akydamas 
McCarthy’ui, pareiškė, jog 
neįrodyta, kad angių laivai 
gabeno Kinijos komunistų 
kariuomenę. O kas liečia 
prekybą su Kiniją, tai an
glai gauna iš Kinijos rei
kalingų jiems patiems ka
rinių medžiagų.

Darbo Federacija planuoja kovą 
prieš taktinius republikonus

Washington. — George 
Meany, Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas, 
smerkė vadovaujantį repu- 
blikonų senatorių Taftą, 
kuris perša panaikint se
natvės pensijų įstatymą.

Meany, kalbėdamas Fede
racijos vykdomojo komite
to susirinkime, p r a n e š ė, 
jog planuoja išvystyti poli
tinę „ kovą, kad kongresi
niuose li9’54 metų rinkimuo
se būtu sumušti tokie re
pu bl i ko n ai, kurie remia 
streiklaužišką Tafto-Hart-

Kaip Atlanto kraštai 
skaičiuoja ginkluotas 
Sovietą pajėgas

ley’o įstatymą bei stoja už 
Social Security panaikini
mu.

Taftas neseniai apšaukė 
valdinę senatvės pensiją 
“didžiausiu iki šiol žingsniu 
link socializmo Jungtinėse 
Valstijose.” Jis ir Nacio- 
nalio Fabrikantu Susivieni
jimo vadai, ragindami pa
naikint pensijų įstatymą, 
sako, užtektų, jeigu valdžia 
duotu tam tikras almužnas 
(dole) žmonėmis virš 65 me
tų amžiaus. Almužnos bū
tų apie $30 per mėnesį, o 
jeigu ne, tai nusenusieji ga
lėtų eit į ubagnamius.

Churchill vengia klausimo 
apie atom-bombą Korėjai

New Delhi, Indija.—At
lėkus Johriui F. Dulles’ui, 
Amerikos valstybės sekre
toriui, prieš jį demonstra
vo tūkstančiai Indijos žmo
nių.

Policija ardė demonstra
ciją -ir suėmė 200 asmenų 
kaip komunistų.

Demonstrantai šaukė: — 
Važiuok atgal namo tu, ka
ro kurstytojau Dullesai!

Su tokiais šūkiais demon
strantai nešė ir juodas vė
liavas bei didelius plakatus.

Indijos valdžia po kelių 
valandų paleido areštuotus 
demonstrantus.

Su Dullesu atvyko ir Ha
roldas Stassenas, adminis
tratorius amerikinio fondo 
svetimiems kraštams sti
printi prieš komunizmą.

Pranešama, kad Indijos 
premjeras Nehru slaptai 
kalbėjosi su Dullesu ir Stas- 
senu apie paliaubų reikalą 
Korėjoje.

Nehru taip pat prašė bi
lijono dolerių amerikines 
paramos per trejus metus-; 
sakė, pinigai būtų vartoja
mi pramonei ir ūkiui ugdy
ti pagal Indijos penkmečio 
planą.

Thailand skųs Vietnamo 
liaudininkus Jungi. Tautom

United Nations, N. Y. — 
Thailandas (Siamas) žada 
kitą savaitę įteikti Jungti
nėms Tautoms skundą prieš 
Vietnamo liaudininkus. Sa
ko, jog liaudininkai, įsi- 
verždami į Laosą, ne tik su
daro pavojų Thailandui, 
bet gręsia suardyti ir pa
saulinę taiką.

(Thailandas rubežiuojasi 
su Laosu, viena iš trijų In- 
do-Kinijos provincijų.)

Lenkas perlėkdino Danijon kitą 
rakietinj Lenkijos lėktuvą

Danija. — Lenkas leite
nantas Zdzislaw Jaz
wenskis užgrobė rakietinį 
(sprūstamąjį) Lenkijos lėk
tuvą MIGąlū ir perlėkdino 
jį į Danijos salą Bornhol- 
mą, Baltijos jūroje. Besi
leidžiant žemyn, lėktuvas 
tapo apdaužytas į medžius 
ir akmenis.

Tai jau antras toks lėk
tuvas pavogtas iš Lenkijos. 
Pirmąjį MIGą, Sovietų pa
statytą lėktuvą, perlėkdino 
Danijon kitas lenkų lakū
nas, leitenantas Franc. Ja- 
reckis pirm 11 savaičių.

Vakarai bando sužinot 
MĮGų sekretą

Kaip Jareckis, taip Jaz- 
wenskis norėjo perduoti 
anglams - amerikonams to
kių lėktuvų sekretą, — ko
dėl sovietiniai MIGai taip 
greitai skrenda.

Jareckio pavogtas lėktu
vas buvo senesnės rūšies, o 
Jazwenskis sakosi pristatęs 
vakarams naujesųį MIGą.

Naujieji gi so vie t i n i a i 
MIGai yra greičiausi rakie- 
tiniai lėktuvai pasaulyje/ 
Jie ir aukščiau pakyla už 
rakietinius Amerikos lėk
tuvus.

Bet Danijos inžinieriai 
teigia, kad Jazwenskio pa
grobtas MIGas taip pat nu
senęs, kaip ir Jareckio.

Gal Jazwepskis tikėjosi 
$100,000 dovanų

Jazwenskis, 2L metų vy
rukas, prašė Daniją priimt 
jį pi’ieglaudon kaip politinį 
pabėgėlį. Bet Danijos val
džia sulaikė jį ir tyrinėja; 
bijo, kad Jazwenskis nebū

tų komunistų šnipas.
Jisai sake pasprukęs su 

tuo lėktuvu nuo Lenkijos 
MIGu būrio, skraidžiusiu 
virš Baltijos Jūros.

Danijos valdininkai taip 
pat kvočia Jazwenski, kad 
gal jis norėjo gauti $100,- 
000 dovanų iš Amerikos už 
pristatymą vakarams svei
ko MIGo. Tokią dovaną 
Korėjos liaudininkams ža
dėjo generolas Clarkas, vy
riausias Amerikos koman- 
dierius Tolimuose Rytuose, 
už sveiko MIGo perlėkdini- 
mą į amerikonų pusę.

Jareckio pavogtą lėktuvą 
akylai išnagrinėjo ameriko
nai ir anglai inžinieriai. 
Taip nagrinės Jazwenskio 
pagrobtą lėktuvą.

Anglai reikalauja 
užgini FBI agentam 
sauvaliaut Anglijoj

London. — Slaptoji Ame
rikos FBI policija varo per 
savo koštuvą valdinius An
glijos darbininkus, kurie 
skiriami kariniams ameri
konų darbams Anglijoje.

FBI agentai taip pat fo
tografuoja tuos anglus ir 
ima antspaudus nuo jų 
pirštų.

Valdinių Anglijos darbi- 
* ninku sąjunga todėl reika
lauja, kad anglų premjeras 
Churchillas ir Amerikos 
ambasadorius Aldrich už
gintų FBI agentams varyti 
anglus per tokią šerengą, 
kaip kokius kriminalistus.

Washington. — Atlanto 
kraštų sąryšiš pranešė apie 
augančią Sovietų Sąjungos 
karinę galybę; sako:

Sovietų Sąjunga per ke
lis paskutinius metus dasi- 
statė iki 700 karinių laivų,' 
tarp kurių yra keturi karo 
didlaiviai ir apie 400 sub-' 
marinų . Taigi Sovietų ga- ■ 
lybė jūrose 'užima pirmą! 
vietą po Jungtinių Valstijų. 

■ Sovietų oro jėgos turi.20,- 
000 pirmosios rūšies lėktu
vų ir kita tiek atsarginių ■ 
lėktuvų. Be to, per metus j 
pasistato apie 12,000 naujų 
karinių lėktuvų.

Sovietų Sąjungos armija 
turi 180 divizijų. ,Apie 65 
tų divizijų yra mechanizuo
tos, motorizuotos ir šarvuo
tos. ' Be to, Lenkija, Čecho- 
slovakija ir kiti Sovietų 
draugai gali sudaryt 90 di
vizijų kariuomenės, tai yra, 
dar pusantro milijono vy
ru.

Antra vertus, Atlanto 
kraštai Europoj turį tiktai 
50 divizijų paruoštos karui 
armijos ir 2,300 lėktuvų.

Atlanto sąryšio valdyba 
todėl ragina Ameriką juo 
smarkiau ginkluotis ir ne- 
sigailėt pinigų vakarinei 
Europai ginkluoti prieš So
vietų Sąjungą.

FORDAS PLANUOJA 
PALEIST 85,000

| AUTO. DARBININKŲ
Detroit. — Kad ’Cantonc, 

Ohio, sustreikavo darbinin
kai prieš ašių fabriką For
do automobiliams, tai For
do kompanija ketina paleist 
ir 85,000 kitii darbininkų. 
Pasakoja, kad trūkstant 
ašių turi būti sulaikytas au
tomobilių statymas.

ORAS. — Giedra ir tru
putį šilčiau.

London. — Darbiečiai - 
socialistai Anglijos seime 
užklausė premjerą Church- 
illą: Ar jis sutinka, kad 
Amerika vartotų atom - 
bombas kare prieš Šiauri
nės Koi’ėjos Liaudies Res
publiką?

Darbiečiai priminė, kad 
generolas Nathan F. Twi
ning, Amerikos oro jėgų 
štabo viršininkas, pereitą 
šeštadienį pripažino, jog 
valdininkai Washin g t o n e 
svarsto,'kad gal reikėtų pa
naudot atomų bombą Ko
rėjoje.

Darbiečiai taip pat už
klausė: Kas iš tikrųjų dik
tuoja karinę Amerikos po- . 
liti ką, — ar Joe McCarthy, 
ar prezidentas Eisenhowe- 
ris? *

Churchillas numojo ran
ka i tuos klausimus, ir tik• 4. 7

pastebėjo: — Nemaišykite 
atskirų asmenų su Ameri
kos valdžios politika.

Anglai įveda vergų 
darbą Kenyjos negram

Nairobi, Kenya. — Anglų 
valdžia įsakė Kenyjos ne
gram verstinai dirbti iki 90 
dienų per metus su apmokė
jimu arba be jokio atlygini
mo, žiūrint, kaip lieps an
glų komisionierius. Kas ne
klausys to įsakymo, bus 
baudžiamas iki 6 mėnesių 
kalėjimo ir $29.

Anglų kariuomenė nušo
vė dar 11 negrų, vadinamų 
Mau Mau teroristu. K

New Delhi, Indija.—Per
nai metais Indijos pramonė 
buvo pakelta 15 iki 25 pro
centų . Nutiesta ir šimtai 
mylių naujų geležinkelių.
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TAKSAI NUMAŽINTI NEBUS
ŠIUO METU MŪSŲ krašte vyksta nemažas bruz

dėjimas dėl to, kad būtų sumažinti taksai už pajamas.
Taksai be mieros aukšti ir jie slegia kiekvieną dar

bo žmogų, dirbantį už algą. Taksai, beje, mokami ne 
tik už pajamas, o ir kitokiuose pavydaluose.

Dėl to ir spaudoje,' ir per radiją, ir susirinkimuose 
žmonės nori, kad republikonai pildytų savo pažadus, 
duotus prezidentiniuose rinkimuose, kad jie sumažintų 
taksus.

Republikonai kandidatai, atsimename, sakė: tik iš
rinkite mus į atsakingas vietas, o mes subalansuosime 
biudžetą, mes sumažinsime jums taksus.

Kadangi žmonių balsas už taksų sumažinimą vis 
didėja, tai prezidentas Eisenhoweris matė reikalo atsi
liepti į juos per radiją, pranešant, jog taksai sumažinti 
šiemet nebus, jog šalies biudžetas subalansuotas taipgi 
nebus.

Kodėl ?
Todėl, girdi, kad Tarybų Sąjunga turinti .agresyvius 

tikslus, ir todėl, kad Trumano administracija pridarė 
klaidų t

Ši prezidento kalba žmonių nesuramino. Nesura
mino jų ir tas pažadas, būk sekamais metais “dalykai 
bus pataisyti/’

Visa tai rodo, jog republikonų partijos pažadai, 
duoti žmonėms 1952 metais, buvo šake ant vandens 
rašyti.

ORGA NIZU()TŲI)ARBININKŲ 
SKAIČIUS

PASIRODO, kad šiuo metu Jungtinėse Valstijose 
darbo unijoms priklauso tarp 16,000,000 ir 17,000,000 
darbininkų.

Apie 9,500,000 darbininkų priklauso unijoms, įei
nančioms Į Amerikos Darbo Federaciją, o apie penki 
milijonai priklauso CIO.

Kai kurios unijos, kaip žinia, nęieina nei į vieną tų 
organizacijų.

* 16-17 milijonų darbininkų yra tvirta jėga. Bet tai 
yrA tik dalis Amerikos darbininkų. Kita didžioji dalis, 
kaip matome, yra neorganizuoti.

Tačiau, jei ir šie 16-17 milijonų organizuotų darbi
ninku gerai, energiškai veiktų ekonominėie ir politinė
je srityje, iie galėtu pasiekti didžiulių laimėjimų.

Deja, kol kas to nėra.

SVARBI REZOLIUCIJA
ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 17 die"ą New Yorko vals- 

tijos CIO buvo sušaukus! (McAlpin viešbuty]) nepapras
tą konfefenciją, kur buvo apsvarstyta šių dienų padėtis 
Amerikoje.

Po visapusių diskusijų, svarstymų, konferencija pri
ėmė atitinkamą rezoliuciją, analizuojant padėtį ir ro
dant būdus, kaip tai nesveikai padėčiai tenka kelią pa
stoti.

Rezoliucijoje .nurodoma, kas darosi New Yorko vals- 
‘ tijoje, kaip republikonų vadovau jamas valstijinis seime

lis pakėlė žmonėms nuomas už butus, kaip gubernato
rius Dewey užgulė ant New Yorko miesto, reikalauda
mas, kad šio miesto žmonėms, tarp kitko, būtų pakeltas 
važiuotos fėras.

Rezoliucija analizuoja ir visos šalies padėtį, ypatin
gai Kongreso veiksmus, atsuktus prieš darbo žmones, už 
turčių interesus.

Rezoliucija nepraleidžia ir politinių klausimu, — 
tiesa, juos tik trumpai paliečia . Nurodoma, kaip šian
dien makartizmas, kuriam lenkiasi įvairūs valdininkai, 
visokiais “tyrinėjimais” ir bauginimais, siekiasi už
gniaužti civilines žmonių teises.

Išvada iš to išplaukia tokia, sako rezoliucija, kad 
žinonės, visųpirmiausiai unijistai darbininkai, privalo 
Veikti, kovoti, ginant savo švenčiausias teises nuo mono- 
nolistUj nuo reakcininkų, besisiekiančių užsmaugti dar
bo žmonėms laisvę.

Tenka ruoštis ir 1954 metų kongresiniams rinki
mams.

Lenkijos Įmonių kolektyvų i 
darbo laimėjimai

; VARŠUVA, bal. 2d.— 
Liaudies Lenkijos pramo-

i. nes svarbiausiosios šakos 
pirma laiko įvykdė pirmoje 
ketvirčio gamybinį planą.

Antai, “Silezijos” šachta 
dar kovo 30 d. ivvkdė mė
nesinį planą 116.2 proc. Ko
vo mėnesio planą viršijo 
taip pat daugelis kitų ša
lies šachtų, o taip pat Ru
dos, Rybniko ir Javožnicko-

Kinijos Liaudies Respu
blikoje gyvena apie 60 tau
tiniu mažumu, kurios turi 
apie 60 milijonų žmonių ir 
užima beveik pusę šalies te
ritorijos.

Gomindanine k 1 i k a, o 
anksčiau mandžiurų feoda
linė viršūnė visaip stabdė 
politinį, ekonominį ir kul
tūrinį tautinių mažumų 
vystymąsi, jos buvo pa
smerktos skurdui, atsiliki
mui, lėtam išmirimui.

Mao Cze-dunas sakė, kad 
partijos nariai turi realiai 
padėti plačiosioms visų tau
tinių mažumų masėms ko
voje už šios ’ politikos rea
lizavimą. Tautiniu mažu
mų kalba ir raštas, papro
čiai, tradicijos ir tikyba, 
nurodė, Mao Cze-dunas, tu
ri būtį gerbiami. Susikūrus 
Kinijos Liaudies Respubli
kai, ši politika atsispindėjo 
Kinijos Liaudies politinės 
k o n s u 11 a tyvinės tarybos 
Bendrojoje programoje.

Bendroji programa pa
skelbė visų Kinijos Liaudies 
Respublikoje gyve n a n č i ų 
tautybių lygiateisišk u m ą, 
uždraudė bet kokią nacio
nalinę diskriminaciją ir 
priespaudą, o taip pat 
veiksmus, skirtus tautoms 
suskaldyti. Tautinėms ma
žumoms, sudarančioms tam 
tikros vietovės gyventojų 
daugumą, buvo užtikrinta 
teisė į autonomiją, o taip 
pat teisė dalyvaut valstybės 
valdyme. Visų tautinių ma
žumų liaudies masėms bu
vo garantuota vyriausybės 
pagalba’ jų politiniame, eko
nominiame ir kultūriniame 
vystymesi.

1952 m. rugpiūčio mėne
sį Centrinė liaudies vyriau
sybė paskelbė eilę nutarimų 
nacionaliniu klausimu, jų 
tarpe “Bendruosius nuo
status apie vietinės nacio
nalines autonomijos įgyven
dinimą.”

Tautinių mažumų rajoni
nės autonomijos įgyvendi
nimo politika šiuo metu yra 
pagrindinis, metodas nacio
naliniam klausimui Kinijo
je išspręsti. 1953 metų 
pradžioje šalyje buvo dau
giau kaip 135 autonominiai 
rajonai, kuriuose gyveno 
daugiau kaip 11 milijonų 
žmonių. Autonominiu ra
jonų -sudarymas įtraukia 
mažas tautybes į valstybės 
valdymą, padeda vystyti jų 
ekonomiką ir kultūrą.

Sudarant autonominius 
rajonus buvo griežtai atsi
žvelgiama į tautybių savi

Mikolovskos anglies pramo
nės susivienijimai.

Pirma laiko ketvirčio pia
ną įvykdė šalies žemės ūkio 
mašinų gamybos ir medvil
nės fabrikai.

Lenkijos geležinkeliai pir
ma laiko įvykdė prekių per
vežimų ketvirčio planą. Šių 
metų pirmajame ketvirtyje 
jie pervežė 11.3 procento 
krovinių daugiau, negu pra
ėjusiųjų metų pirmajame 
ketvirtyje.

Penkįos Amerikos kongresmanes apsilankė pas Jungtinių Tautų sekretorių Dag Hani- 
marskjold. tš kaires j dešinę: Gracie iPfost (demokratė iš .Idaho), Elizabeth’ Kee 
(demokr. iš West Virginijos), Vera Buchanan (demokr. iš Pa.), Leonor Sullivan 

(dembk. iš Missouri) ir Ruth Thompson (republikonė iš Michigan© ).

Kinijos liaudies respublikos 
laimėjimai sprendžiant 
tautinių mažumų klausimą

tarpio santykius, į ekono
mines ir istorines sąlygas, 
o taip pat į vietinių gyven
tojų pageidavimus.

Bendrieji nuostatai ga
rantuoja visoms autonomi
nio rajono' viduje gyvenan
čioms tautybėms visišką 
lygiateisiškumą ir įsitikini
mų laisvę.

Autonominių rajonų sa
vivaldos organai yra liau
dies ’'aidžios organai. Jiems 
vieningai vadovauja Cen
trinė liaudies vyriausybė. 
Glaudžiai susiję su masė
mis, autonominių rajonų 
savivaldos organai atlieka 
dideli darbą, skirtą vietinei 
ekonomikai, kultūrai, liau
dies švietimui, sveikatos 
apsaugai vystyti. Jų parei
ga yra apsaugoti viešąją 
tvarką ir piliečių saugumą. 
Tuo tikslu autonominių ra
jonų vietinės savivaldos or
ganai steigia saugumo bū
rius ir miliciją. Savivaldos 
prganai privalo apsaugoti 
višų tautybių lygias teises 
autonominiuose rajonuose, 
skiepyti gyventojams savi
tarpio pagarbą kiekvienos 
tautybės dialektui, kalbai., 
tradicijoms, papročiams ir 
religiniams įsitikinimams.

Vietinės savivaldos orga
nai visą raštvedybą tvarko 
ati tinkamuose rajonuose 
gyvenančių tautų kalbomis. 
Savivaldos organų prieša
kyje yra vietinių gyvento
jų atstovai ,žmones, gerai 
pažįstantieji savo tautos 
reikmes. Pavyzdžiui, Sika- 
no provincijoje sudarytame 
Tibeto autonominiame rajo
ne daugiau kaip 90 procen
tų liaudies atstovų susirin
kimo delegatų ir atsakingų 
valdžios organų darbuptojų 
yra tibetiečiai. Šio rajono 
liaudies vyriausybės prieš
akyje yra tibetietis.

Tautinių mažumų atsto
vai yra įtraukti į centrinių 
valstybės aparato organų 
darbą. Valstybinės admi- 
nistratyvinės tarybos na
rių tarpe yra įvairių tau
tiniu mažumų atstovai.

Pagal š. m. kovo 2 d. pa
skelbtą rinkimų įstatymą 
tautinės mažumos Visos 
Kinijos liaudies atstovų su
sirinkime turės 150 deputa
tų, arba maždaug septintą
ją dalį bendrojo deputatų 
skaičiaus.

Kinijos Komunistų parti
ja auklėja darbo žmones 
internacionalizmo dvasia, 
tautų draugystės dvasia. 
Ji ryžtingai kovoja prieš 
mažiausius šovinizmo ir na
cionalinės diskriminacijos 

pasireiškimus .siekia visa
pusiškos visų autonominių 
rajonų pažangos.

Dešimtys tūkstančių vals
tybės darbuotojų — politi
niam gyvenimui atbudusių 
tautiniu mažumu atstovu— 
aktyviai prisideda prie liau
dies Kinijos statybos ir 
klestėjimo. Tai gerai ma
tyti iš Sinjcziano provinci
jos Čžensio apskrities pa
vyzdžio. Čia gyvena dau
giau kaip 10 tūkstančių ka
zachu. Gominda n i n i n k u 
viešpatavimo laiku gyven
tojams kazachams buvo a L 
imtos visos politinės teisės. 
Teismo funkcijas vykdė go- 
mindaniniai valdi n i n k a i. 
Dabar, kai valdžia apskri
tyje yra liaudies rankose, 
daugiau kaip 200 kazachų 
aktyviai dalyvauja valsty
bės valdyme, vadovauja 
įvairiems darbo barams, k.

Nacionaliniuose rajonuo
se socialiniai pertvarkymai 
vykdomi pagal vietinių gy
ventojų pageidavimus. Dau
gelyje žemdirbystės rajonų 
buvo sumažintas nuomos 
mokestis. Agrarinė refor
ma nacionaliniuose rajo
nuose vykdoma atsižvel
giant i specifines vietines 
sąlygas.

Ganjsu provincijos Linsio 
autonominiame rajone, gy
ventojų prašymu įvykdžius 
agrarinę reformą, daugiau 
kaip 35 tūkstančiai vargin
gųjų valstiečių, samdinių ir 
dalis vidutiniųjų valstiečių 
gavo žemės, namų, darbi
nių gyvulių ir žemės ūkio 
padargų. Po agrarinės re
formos Šanjduno provinci
jos valstiečiai — chuei ga
vo trigubai didesnius žemės 
sklypus, negu kad turėjo 
prieš reformą.

Didele įtaką nacionalinių 
rajonų ekonomikos vysty
muisi padarė valstybinių 
prekybos bendrovių įvestos 
naujos teisingos .kainos 
žemdirbystės ir gyvulinin
kystės produkcijai. Ši prie
monė pagyvino prekybinius 
ryšius su kitomis šalies da
limis, pakėlė valstiečių ir 
gyvulių augintojų suintere
suotumą vystyti žemės ūkį.

Milžinišką pagalbą mažų- 
j ų tautybių valsti- e č i a m s 
teikia valstybiniai žemės 
ūkiai. Vien tik Sikano, 
Jun&nės ir Guičžou provin
cijų nacionaliniuose rajo
nuose įkurti 90 valstybinių 
ūkiu. Jie vaidina dideli vaid
menį įdiegiant naujas že
mės ūkio kultūras, propa
guojant priešakinę agro

techniką, keliant derlingu
mą. Valstybiniai ūkiai pa
deda valstiečiams kurti sa
vitarpio pagalbos grupes, 
kurios įgijo tautinių mažu
mų darbo žmonių tarpe di
delį populiarumą, padeda 
šioms grupėms dirbti.

Nacionaliniuose rajonuo
se pasiekti esminiai laimė
jimai vystant sveikatos ap
saugą. šiems tikslams Cen
trinė liaudies vyriausybė 
skiria didelius kreditus. Vi
sur steigiamos ligoninės ir 
kitos medicinos įstaigos.

Stambūs laimėjimai pa
siekti švietimo srityje. 1.953 
metų pradžioje Kinijos na
cionaliniuose rajonuose bu
vo 9,100 pradinių mokyklų, 
kuriose mokėsi daugiau 
kaip 940 tūkstančių vaikų. 
Vidurinėse mokyklose mo
kėsi apie 60 tūkstančių vai
ku.

Čžensip apskrityje, kurio
je. gyvena kazachai — gy
vulių augintojai, gominda- 
no valdymo metu nebuvo 
nė vienos kazachų moky
klos. Dabar čia įsteigta 11 
pradinių mokyklų. P r i e 
kiekvienos mokyklos veikia 
kursai neraštingumui likvi
duoti.

Didelį nacionalinių rajo
nų gyventojų pripažinimą 
laimėjo suaugusiųjų moky
klos, veikiančios žiemos lai
kotarpiu, ir kolektyvinio 
1 a i k r aščių nacionalinėmis 
kalbomis skaitymo rateliai.

Kylant liaudies masių 
kultūriniam lygiui ir poli
tiniam aktyvumui, didėja 
leidiniu nacionalinėmis kal
bomis tiražai ir skaičius, 
šiaurės Vakarų Kinijoje 
leidžiami 50 laikraščių, jų 
tariie — 19 nacionalinėmis 
kalbomis. Plačiosios mon
golų, tibetiečių, uigurų, ka
zachų ir korėjiečių tautų 
masės savo gimtąja kalba 
skaito marksizmo - leniniz
mo klasikų kūrinius, Mao 
Cze-duno raštus.

Centrinės liaudies vy
riausybės pagalbos dėka 
sparčiai vystosi nacionali
nis menas ir literatūra. Pe
kine rengiamos tautinių 
mažumų meno ir liaudies 
kūrybos parodos bei apžiū
ros. Tautinių mažumų tar
pe yra labai populiarios ra
dijo laidos ir kino filmai 
gimtąja kalba.

Nesuardoma broliškų Ki
nijos tautų draugystė yra 
vienas iš Kinijos Liaudies 
Respublikos galybės, Kini
jos tautų laimės ir klestėji
mo pagrindų.

V. Kasatkinas

Rusų kalbos mokymasis 
Kinijoje

ŠANCHAJUS. — Iš tie
sų masinis tapo Kinijoje ju
dėjimas už rusų kalbos mo
kymąsi. šiuo metu Kinijos 
Liaudies Respublikoje, tu r 
būt, nėra tokio kampelio, 
kur nebūtų mokomasi rusų 
kalbos. Jos mokomasi aukš
tosiose ir vidurinėse moky
klose, Kinijos - Tarybų Są
jungos draugystės draugi
jos skyriuose ir sekcijose, 
fabrikuose ir gamyklose, 
kaimuose ir Liaudies išsi
vadavimo armijos dalyse. 
Platų užmojį įgauna tai]? 
pat rusų kalbos mokyma
sis per radiją.

Laikraštis “Sinvenžibao” 
praneša, kad norinčių mo
kytis rusų kalbos per radi
ją skaičius Šanchajuje ir 
Rytų Kinijoje viršija 73 
tūkstančius žmonių.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Gegužės-May 22, 1953

Darbininkų
Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. I).
NORAS, NUSISTATYMAS 

IŠGYTI
Visados ir visame kame 

žmogaus nuotaika, protinis, 
nusistatymas ir pasiryži
mas labai daug reiškia, 
daug padeda sveikam būti 
arba ligotam išgyti. Proto, 
valios įtaka —didelė galy
bė ar sveikam ai1 ligotam.

Tarpe įvairių organinių 
nervų ligų yra keista ir 
grėsminga daugeriopo sme
genų nykimo liga — “mult
iple sclerosis.” Nesusekta, 
nuo* ko ji paeina, kokia pa
grindinė jos priežastis. Di
džiosiose ir nugarkaulio 
smegenyse pradeda atsiras
ti negyvų, suvytusių taške
lių. Tie taškeliai, po mikro
skopu, parodo, jog ten sme
geniniai narveliai suvytę, 
sunykę. Iš to pradeda su
sidarkyti smegeninė raume
nų kontrolė. Raumenys pa
dreba, eina silpnyn, nesi-~ 
duoda taip gerai suvaldo
mi. Ilgainiui raumenys vie
tomis pradeda susiriesti,ei
na menkyn ir nebeklauso 
žmogaus valios, lyg dalinai 
suparalyžiuoti.

Jokio vaisto, jokio speci
finio gydymo tam taškuo
tam smegenų džiūvimui bei 
sklerozei nėra. Per metu 
metus ligonis pasidaro be
jėgis, susirietęs, sudžiūvęs. 
Regėjimas, girdėjimas ir 
kitos pajautos atbunka. 
Kalba tiršta, vargiai besu
prantama. Tiesiog beviltiš
ka padėtis. Ligonis nebe
gali savęs sutvarkyti, tenka 
jį penėt, prižiūrėt, slaugyt 
ir—laukt, kadagį jisai ir vi
sai sudžius. 4

Ir kartais šitokiais atsi
tikimais įvyksta kas tai to
kio fenomenalaus. Pirma 
buvęs jau visiškai sukiužęs, 
sugargažėjęs, nebek r u t ą s 
ligonis pradeda trupučiuką 
krustelėti; savo valia, sa
vo užsispyrimu pradeda pa
krutinti pirštą, ranką, kit
ką. Pradeda protarpiais 
judinti, miklinti tai tą tai 
,tą kūno dali. Paklaustas 
atsako, kad jis pašėliškai 
nusprendė ligai toliau ne
pasiduoti, nusprendė pats 
išsijudinti iš to savo bai
saus sustingimo, panoro li
gą pergalėt. Ir pergali ir 
atsigauna kurs nekurs.

Savo valios jėga stebuklą 
padaro. Išsijudina, išsirai
vo, išsimiklina, pasikelia iš 
lovos ir eina sau.

Kas gi tai galėjo pasida
ryti? Juk suvytusio ji, išny
kę kur nekur smegenų nar
veliai negiataugo, neatgijo. 
Sugedę smegenų audiniai 
juk niekados nebepasitai- 
so. Visa tai tiesa. Bet tas 
ligonio susitraukimas, su
džiūvimas, vis ėjęs blogyn 
per metų metus, dar' ne
reiškė, kad smegenyse vis 
tolyn eina tas nelemtas taš
kinis vytimas ir gedimas.

Tas gedimas gal jau se
nokai savaime perdegė, ap
sistojo, tik kad raumenys 
vis dar džiūvo., traukėsi ir 
menkėj o nuo apsileidimo, 
nuo nejudėjimo. Tie rau
menys vis dar tebeturėjo 
šiokių tokių aplinkinių ry
šių su smegenų tebesamais 
sveikais centrais. Kai]) tik 
čia ir prasidėjo tų raume
nų palaipsnis atsigavimas, 
ligonio valios, noro ir griež
to nusisprendimo įtakoje.



X

Ar žinote, kad?--
NAUJAUSIAS VAISTAS 
KRAUJO SPAUDIMUI 

MAŽINTI
Baylor Universiteto me

dicinos profesoriai, Hous
ton mieste, Texas, sėkmin
gai išbandė naują vaistą 
kraujo spaudimui mažinti.

Kuomet sergantieji per 
aukštu kraujo spaudimu 
nurijo po vieną kitą piliu
lę šio vaisto, vadinamo 
hexameth o n i u m chloride, 
tai spaudimas atslūgo 47- 
niems iš 58 ligonių. Dau
gumai sumažėjo bei prany
ko galvos gėla ir krūtinės 
skausmai; pasitaisė širdies 
veikimas ir buvo apstabdy- 
tas kraujo srovenimas i re
tiną, platųjį regėjimo ner
vą, v

Pavojingiausi kūdikių 
paralyžiaus perai

Washington. — Valdinė 
Sveikatos Įstaiga surado, 
kad pavojingiausi kūdikių 
paralyžiaus perai yra vadi
namos Brunhilde rūšies. 
Yra dar kitos dvi kūdikio 
paralyžiaus (polio) rūšys, 
bet jos daug rečiau sirgdi- 
na vaikus bei suaugusius.

“PER SILPNAS INšIŪ- 
RINT” SULAUKĖ 
100 METŲ

Apdraudos kompanijos 
1878 metais atsisakė ap
drausti inžinierių Edwarda 
T. Blackwellj; surado, kad 
jis per siplnas ir per greitai 
mirs.

Po to Blackwellis gyveno 
jau 75 metus; neseniai mi
nėjo 100 metų amžiaus su
kaktį ir dar tebėra gyvas. 
Jis yra Goshen miesto pilie
tis, Virginijos valstijoje.

IR POLICININKAI KAL
TINAMI KOMUNIZMU

New Yorko miesto valdy
ba nusprendė kvosti - tar
dyti 50 policininkų, nužiū
rėdama, kad jie gal buvo ar 
tebėra komunistai.

GELBĖTOJAI
NUO PNEUMONIJOS
MIRTIES

Sulfa, penicillin ir kiti va
dinami “stebuklingi” anti- 
bi'Ttiniai vaistai apsaugo 
nw? mirties 95 iš kiekvieno 
šimto pneumonijos (plau
čių uždegimo) ligonių.

PUSĖ MOKINIŲ NEBAI
GIA HIGH SCHOOLIŲ

Pusė visu mokiniu New v C

Yorko valstijos high schoo- 
lėse pernai apleido tas mo
kyklas, nebaigdami jų. 
Valstijos švietimo valdyba 
sako, daugiausia jų pabėgo 
todėl, kad buvo protiniai 
per silpni ir “nepataiso
mai” atsiliko moksle.

GALIMA NUPLAUT 
IVY POISON

Jeigu žmogus, apsikrėtęs 
augalo poison ivy nuodais, 
gerai nusiplautų paliečia
mas kūno dalis vandeniu 
pu muilu per dvi ar tris 
valandas po apsikrėtimo, 
tai galėtų išvengti tokios 
ligos, kaip rašo įžymus gy
dytojas dr. Theodore, R. 
Van Dellem

MOTERIS PRAŠOSI 
ATGAL KALĖJIMAN

Dorothy Boland’ienė bu
vo. nuteista Seattle, Wash., 
20 metu kalėti už savo vy
ro nužudymą. Po 6 metų 
paleista pasitaisymui. Bet 
už keleto mėnesių sugrįžo 
prašytis atgal kalėjiman; 
sakė, jai patinka kalėjimo 
oras. Tačiau kalėjimo val
dyba įsakė sargams šalin 
vyti tą “kostumerką” nuo 
kalėjimo vartų.

VALDŽIA UŽDRAUDŽIA 
NUODYTI DUONĄ

Daugelis didžiųjų balto- 
I sios duonos kompanijų de- 
' da į ją žalingo chemikalo, 
‘ vadinamo “polyosethylene 
! monosterate,” kad duona 
i būtų minkštesnė ir ilgiau 
I nepelytų.

Maisto ir Vaistų valdyba 
Washingtone jau pernai 
užgynė tą chemikalą dėti į 
duoną bei pyragaičius. Ba
landžio mėnesi šiemet 
Aukščiausias Teismas pa
tvirtino užgynimą.

Taigi valdžia ketina jau

Ridgway sako, jei Amerika 
prarastu talkininkus, 
tai būtu “pragaištis”

Washington. — Genero-, 
las Matt. Ridgway gąsdino 
Senato komitetą užsieni- 

' niais reikalais, kad jeigu 
1 Amerika liktu be talkinin- 
1 kų, tai būtų “pragaištis” 
j jai.

Ridgway, Atlanto kraštų 
karinio sąryšio komandie- 
rius, todėl ragino Kongre- 

! są būtinai paskirti 5,828 
| milijonus dolerių kariniam 
■ stiprinimui Amerikos talki- 
i ninku prieš Sovietų Sąjun
gą per metus, kaip kad rei
kalauja prez. Eisenhowe- 
ris.

Vakarų Europa dar per 
eilę metų negalėtų apsigin
ti nuo Sovietų, jeigu Ame
rika neremtų vakarinių 
europiečių bilijonais dole
rių kasmet, sakė Ridgway.

Tai socialistas sprogdinęs 
jankių knygyną Argentinoj

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatoriaus Perono 
policija tvirtina, kad tai so
cialistas Luis L. Leguiza- 
mon užtaisė bombą, kuri 
pernai vasarą sprogo ame
rikiniame informacijų 
( p r o p a g a ndos) knygyne 
Buenos Aires mieste, Ar
gentinos sostinėje.
Korėja. — Korėjos liaudi

ninkai buvo įsiveržę į ame
rikonų poziciją T-Bone kal
ne, bet amerikonai per pus
antros valandos atmušė 
juos. 

■ i ■■■■  Ii ■ ■
Hanoi, Indo-Kin. — Viet

namo liaudininkai sudaužė 
didžiausią francūzų tvirto
vę už 25 mylių į pietus nuo 
Hanoi didmiesčio.

Paskui francūzai sakosi z 
paliuosavę kai kuriuos ap
suptus saviškius, sustabdę 
liaudininkus ir atgriebę kai 
kuriuos prarastus punktus. 

imti nagan tas kompanijas,' 
kurios vis dar minkština 
duoną tokiais chemikalas.

Pernai Atlas Parako kom
panija pagamino daugybę to 
chemikalo* ir pardavė jo apie 
11 milijonų svarų įvairioms 
kepykloms.

Maisto ir Vaistų komisi- 
onierius Crawford dabar 
pareiškė: Tokie chemikalai 
tinka tik senai maliavai 
nuimti nuo sienų bei durų, 
bet ne į valgio produktus 
dėti.

7,105,000 VALDININKŲ
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Cenzo Biuras su
skaičiavo, kad šioje šalyje 
yra 7 milijonai, 105 tūks
tančiai valdininkų ir valdi

KADA ŽUVYS KIMBA
Laisvėje apie tai buvo 

plačiai rašyta. Kada kim
ba, tai gerai. Kada nekim- 
ba, tai vargas.

Žuvauti mėgstą visi — se
ni ir jauni, dideli ir maži, 
kadangi prie vandenų taip, 
kaip ir prie ugnies, nėra 
nuobodu. .

New Yorko valstijoj mes 
keturi dideli entuziastai pa- 
sisamdėme laivelius, sėdo
me po .du ■ į vieną ir leido
mės su geriausiais savo 
•įrankiais po ežerus žuvau
ti. Nuo 8 vai. ryto iki 4 po
piet—nė vienos žuvies.

Šeimininkės, išleisdamos 
mus, įdėjo užkandžių. Ži
nome, kad laukia mūsų su 
žuvim . Ką daryti, galvoja
me šiaip ir taip. Nėr kur 
dėtis.

Atėjo apie 12-tą vai. se
nis, toks sudžiūvęs, šlubas; 
atsisėdo ant akmenų paliai 
tiltą . Traukia tas žuvis ir 
mauna ant šniūriuko, ir to
kias gražias lydekas, net 
mum seilė varva. Žiūrime j 
tą senį ir iš pavydo nežino
me, ką daryti. Bandėme, iš 
jo tų žuvų nusipirkti. Juo
kiasi ir neparduoda.

Galvojame, gal iš jo tas 
žuvis atimti, numesti jam 
pinigų, O' jeigu jis rėktų, 
tai pagrūmot pastumt senį 
į vandenį. Bet tai negerai, 
nepatogu, negražu.

Keturi vyrai, visą dieną 
žuvavę, tuščiai negalime ei
ti namo—gėda. Tad leido
mės per krautuves ieškoti 
žuvų, kad kaip nors išsi
gelbėjus.

Suradome žmogų, kuris 
jomis “turgavoja.” Visi 
mūsų rūpesčiai ir nuliūdi
mai dingo. Pasipirkome, 
po kiek tik išgalėjome. 
Linksmai traukiame į na
mus.

Bet moterys, tai moterys. 
Tu jų neapgausi. Kai pra
dėjo tas žuvis plauti, skus
ti, taip greit dingo ir mū
sų gudrumas. Tur būt, žu
vys buvo gerokai įpuvusios. 
Gavome užtektinai velnių.

Michigan ežėre, Chicagos 
priemiesčiuose, Willamette, 
Winetko, anksti iš ryto ga
lima matyti, kaip'jos plau
kia, tos vadinamos silkės. 
Ir ką.mes nedarėme dėl jų 
—nekimba ir gana. 

ninkėlių, kuriems algas mo
ka šalies valdžia, valstijų 
valdžios ir miestų valdy
bos.

Viso tiems valdininkams 
išmokama 22 tūkstančiai 
milijonų dolerių per metus 
(tai yra 22 bilijonai).

Kiekvienai dvidešimčiai 
gyventojų atsieina po vieną 
valdininką užlaikyti.

AUREOMYCIN GYDO 
PAVOJINGA LIGĄ

Naujasis vaistas aureomy- 
cinąs išgelbėja* nuo mirties 
90 procentų ligonių, ku
riems prisimeta vidurių plė
vių uždegimas. Seniau tik
tai 20 išlikdavo gyvi iš 
kiekvieno šimto tokių ligo
niu. J. C. K.t-

G a u s i n g i a u šia ž v e j y ha 
Wisconsi.no

Tur būt ,niekur nėra tiek 
daug žuvų, kaip Wisconsi- 
no valstijoj, vadinamame 
Woodborow, 230 mylių nuo 
Chicagos. Kadaise ten ban
dė “Liberty Land” įkurti 
lietuvių farmerių kolonijas. 
Prapuolė bedirbdami: Žemė 
prasta, nederlinga, beveik 
dykumos. Daug ežerų. Kai 
kurie laiko rezortus, vasa
rotojams Vietas .' O tų žu- 
vu-žuvu! t v

Nieko niekam nesakius, 
iš vakaro prisiga tavo jau 
dėžę sliekų. Anksti iš ryto, 
vos tik diena'pradės švisti, 
sėdau į laivelį; atvyniojęs 
virvę, pa s i s t ū m i a u nuo 
kranto. Ant kabliuko už
movęs, kirminiuka ka tik 
spėjau įmesti į vandenį. 
Traukiu. Rodos, kad už
kliuvo kur tai už kelmo. 
Bet pradėjo mane patį 
traukti iš laivelio. Kai sti- 
p r i a u patraukiau, nagi, 
žiūriu — “bassė,” dviejų ir 
pusės pėdų didumo! Širdis 
man apsalo, akys išvirto, 
kaip torielkos . Bando šokti 
laukan, bet už kelių minu
čių apsiramino.

Kai tik spėjau įmesti “lai- 
nę,” ir vėl tokia pat. Iš
traukiau aš jų 14 per labai 
trumpą laiką.

Kai tik saulė pradėjo te
kėti, tai dičkės jau nekim
ba. Tuomet tos mažiukės 
lydekos, kad tik spėk lainę 
įmesti, ir trauk.

Skambina. Reiškia, žen
klas pusryčiams. Bet kas 
tau apleis tokį smagumą! 
Skambina pietums. O par
grįžau jau apie 4 valandą 
popiet. Pilnas laivelis žu
vų. ' Nutraukia paveikslus 
su visu laiveliu ir žuvim;, ko 
niekados negaliu pamiršti. 
Kai tik kalbos apie žuvis, 
tai mano mintis jau tenai,

Sako, kad žiemos metu 
irgi tas pats. Prakirsk le
dą, ir trauk, kaip silkes .iš 
bačkos. Bet vežtis į kitas 
valstijas neleidžia.

Žuvauti tai geriausia 
prieš saulės tekėjimą. Žu
vys sukyla taip, kaip ir vi
si gyvūnai, maisto ieškoti.

Chicagietis

KAIP CARIENĖ KATRI- 
\NA NUVERTĖ NUO 

SOSTO SAVO 
VYRĄ CARĄ

Pastarais dviem šimtme
čiais nedaugelis Rusijos ca
rų mirė savo mirčia. Di
džiumoje jie buvo nuversti 
per savo gimines bei nužu
dyti.

1662 metais carienė Ka
trina su savo sėbrais nu
vertė carą Petrą III ir jį 
nužudė., Katrinai mirus, 
caravo jų sūnus Povilas I; 
jį nuvertė jo sūnus Alek
sandras su savo sėbrais. 
Povilas taip pat buvo nu
žudytas. Aleksandrui I mi
rus, kadangi jis vaikų ne
turėjo, tai sostas teko jo 
broliui Nikolajui I, kuris, 
po nesėkmingo karo Kry
me, 1856 metais, nusinuo
dijo. Nikolajaus sūnų Alek
sandrą II-jį bomba užmušė 
nihilistai. Prieš jo sūnų 
Aleksandrą III buvo daug 
pasikėsinimų, bet jis suspė
jo mirti savo mirčia. Jo 
sūnus Nikolajus II buvo pa
skutinis caras Rusijoje, ku
rį liaudis nuvertė ir sušau
dė.

Kaip matome, tai ‘mažai 
caru mirė savo mirčia. Ši 
kartą pakalbėsime apie tai,; 
kai]) buvo nuverstas niuo: 
sosto Petras III .
Kas buvo Petras, ir Katre?:

Tarp 1741 ir 1761 metų 
Rusijoje caro vietojo buvo 
Elzbieta, Petro Didžiojo 
dukra. Kadangi ji nebuvo 
oficialiai vedusi, tai rūpino
si, kad būtų Rusijos sosto 
įpėdinis. Apsistojo ant sa
vo sesers Annos sūnaus. 
Anna buvo ištekėjusi už vo
kiečio kunigaikščio Karlo 
Fridrich’o Holstein - Ho- 
torskio. Todėl Annos sūnų 
parvežė į Rusiją, kada jis 
buvo 14 metų amžiaus, ir 
apkrikštijo Petru Feodoro- 
vičium . Taigi, neveltui tū
li istorikai Rusijos carus 
nuo 1761 metų jau neskai
to Romanovais, nes tikru
moje Romanovų giminė pa
gal vyro pusę jau buvo iš
sibaigusi.

Kadangi buvo parinktas 
būsimas Rusijos sosto įpė
dinis, tai pagal tų laikų ma
dą siekė surasti jam ir 
žmoną. Apsistota ant vo
kiškos princesės vardu Au- 
gusta-Sofija Anhalt-Cerbs- 
ka, kuri buvo Petro trečios 
eilės sesuo. Ši vokietaitė 
taip pat parkviesta į Rusi
ją ir apkrikštyta Katrina 
Aleksėj evna.

Sekamą dieną po Katri- 
nos krikštynų ji ir Petras 
buvo apvesdinti. Abu jau
nieji buvo labai jauni, per 
abu buvo jiems 32 metai 
amžiaus, tai yra, ji 15-kos 
metu, o Petras 17-kos me- 
tu.

Nors jie ir nebuvo natū
raliai .įsimylėję/ bet, kaipo 
jauni žmonės, porą savaičių 
karštai mylėjosi. Katrina 
buvo neišpasakytai graži 
moteris: aukšta, dailiai nu
augusi, gražaus veido ir 
akių, gražūs dantys ir gra- 
ciškai vaikščiojo'. Petras

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

buvo nekokios išžiūrės, bet 
kas blogiausia, kad paikas 
ir labai palaidas.

Petras buvo despotiškas, 
nuo mažens melavo, gyrėsi, 
džiaugėsi kankindamas gy
vūnus, nuolatos žaidė meta
liniais kareiviukais. Dvi sa
vaitės po vestuvių jis jau 
įsimylėjo vieną, pąskui ki
tą moterį ir taip, iki jis 
įsimylėjo Voroncovą, kurią 
viešai skaitė savo žmona. 
Petras, jau 28 metų būda
mas, dar vis lošė metali
niais kareiviukais, nuolatos 
riejosi su desėtkais šunų, 
kurių buvo pilnas karališ
kas dvaras, o kada ir tas 
pabosdavo, tai iš viso peties 
“pielavojo” smuiką.

Katrina savo užrašuose 
atžymėjo, jog kada pasi
baigdavo tie Petro šposai, 
tai jai ir nuobodžiausia 
knyga buvo geriausias pa
sitenkinimas.

Taip jaunieji išgyveno de
vynis metus, o vaikų netu
rėjo. Carienė Elzbieta? la
bai rūpinosi,’kad tai ne
koks sosto įpėdinis, o xĮar 
daugiau, kad jie ir vaikų 
neturi.

Katrina po vedybų laikėsi 
labai šaltai. Vengė drau
gauti su jaunais vyrais, 
daug skaitė, rašinėjo, smar
kiai jodinėjo ant arklių. 
Mat, jos tėvas buvo gene
rolas tvirtumos koman- 
dierius, tai Katrina iš jau
nų dienų buvo supratus su 
paprastešniais žm o n ė m i s 
taipgi jodinėti. Visvien jos 
gyvenimas buvo labai nuo
bodus.

Galimas daiktas, kad pati 
carienė Elzbieta padrąsino 
jauną moterį. Todėl netru
kus Katriną jau apsupo ei
lė jaunų gvardijos oficie- 
rių. Jinai užmezgė platų 
su jais draugavimą. 1755 
metais su Anglijos atstovy
be į Peterburgą atvyko 
Stanislovas Poniatowskis, 
vėliau tapęs Lenkijos kara
lium. Tarpe jo ir Katri
nes užsimezgė draugišku
mas. Bet jo pozicija*nelei
do jam dažnai lankytis į 
caro palocius. Todėl Ponia
towskis išvyko į Lenkiją, ir 
atgal į Peterburgą grįžo jau 
kaip Lenkijos atstovas. Da
bar jis buvo dažnas caro 
rūmų svečias. Petras įdū
ko ir buvo Poniatowski 
areštavęs, bet, bijodamas 
valstybinio skandalo, palei
do.

Beje, 1754 metais Katri
na pagimdė sūnų, būsimą 
carą Povilą. Carienė Elz
bieta suteikė Katrinai do
vaną 100,000 rublių ir daug 
kitokių gerybių. Iškėlė 
brangias krikštynas ir paė
mė i savo rankas Povilo au
klėjimą.

Petras niekados neskai
tė, kad Povilas būtų jo sū
nus; jeigu jis kada Katri
nes klausė apie jo sveikatą, 
tai sakydavo: “Na, kaip 
sveikata tavo sūnaus?”

Petra's-durnelis caras
Kalėdų dienoje 1761 me

tais carienė Elzbieta mirė. 
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Tuojau Petras pasiskelbė 
caru. Rusija tuo laiku bu
vo kare prieš Vokietiją — 
prieš Fridrichą Didįjį. Pe
tras tą vokiečių karalių lai
kė kai]) savo dievu. Jis tuo
jau sustabdė karą prieš Vo
kietiją, o paskelbė Vokieti
jos naudai karą Danijai. 
Rengėsi tuojau siųsti į Vo
kietiją Rusijos gvardiją, 
kad kariautu vokiečių nau
dai'. Paliuosavo iš kalėjimo 
vokieti Bironą, žiaurūną, 
kuris savo laiku, per 9 me
tus būdamas faktiškas Ru
sijos valdovas (laike cara- 
vimo Annos, Petro Didžio
jo brolio Jono dukters)/ 
nukankino 11,000 žmonių. 
Katriną jis apgyvendino ki
tame gale milžiniškų Žie
mos Rūmų, o greta saVO 
miegamojo kambario laikė 
savo mylimąją Voroncovą. 
Viešai jis kalbėjo, kad po 
prievarta jis atiduos Katri
ną į vienuoles. Taip buvo 
tais laikais įprasta tarpe 
carų, kad atsikratyti nemy
limų asmenų.

Jis, pasistatęs Vokietijos 
karaliaus Fridricho Didžio
jo paveikslą, šaukė: “Bro
li, broli, mes nukariausime 
visą pasauli!” Birželio 28 
dieną išvyko į Orienbaumą, 
kad ten atšvęsti savo var
duves liepos 29 d., o paskui 
patsai ketino vesti Rusijos 
gvardija Vokietijai i pa
galbą.'

Užsienio valstybių atsto
vai stebėjosi iš tokių caro 
“šposu.” Net Anglijos at
stovas Kent, Vokietijos tal
kininkės, pareiškė: “Klau
sykite, juk rusų imperato
rius visai beprotis: nebūda
mas bepročiu negalėtų taip 
elgtis, kaip jis elgiasi.”

Galas Petro caravimo ■
Petras caravo tik pusę 

metų, nuo 1761 m. gruo
džio 25 d. iki 1762 m. bir
želio 28 dienos. Nuo pir- < 
mų dienų jo caravimas ne
patiko ne vien aukštuome
nei, bet ir visai liaudžiai.

Carienė Katrina, matyda
ma, kad vyras ruošiasi-ją 
uždaryti į klioštorių, aklai 
tarnauja vokiečiams, tad ji 
persimetė- į rusų pusę. Jos 
jauni sandraugai — trys 
broliai Orlovai — Alekse
jus, Grigorius ir Feodo
ras, taipgi Kirilas Ra- 
zumovskis, Vasilius Bi
bikovas, F. Bariatinskis, 
kunigaikštis Menšikovas ir 
kiti reikalavo veikimo. Nu
spręsta nuversti Petrą nuo 
sosto, o Katrina pati ima 
į savo rankas caro galią. -

Tuojau į jos pusę perėjo 
gvardijos Semionovo, PrėO- 
braženskio, Izmailo ir kiti 
pulkai. Perėjo ir kiti ar
mijos daliniai. Petras dar * 
bandė priešintis su vokie
čių keliomis kuopomis, bet 
tie “svečiai” ūmai buvo su
lamdyti ir nuginkluoti. Pe
tras, netekęs ginkluotų. jg- 
gų paramos, buvo suimtas,. 
o liepos 5 dieną užmuštas 
Ropšos pilyje.

(Tąsa 4-tam pusi.) .. D

Wisconsi.no


ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Instrumentų meistrai

VARNIAI. — “Virvytes” ir 
“Kuršių” žemes ūkio artelių 
kolūkiečiai Stasys ir Vladas 
Servai žinomi kaip gabūs dai
laus medžio apdirbimo meist
rai. Jie atliko didelį darbą, 
gamindami senovinius lietuvių 
liaudies muzikos instrumen
tus: kankles, skudučius, lumz
delius, birbynes, trimitus ir 
kt. Broliai Servai nemaža 
liaudies muzikos instrumentų 
pagamino ir Lietuvos TSR 
Valstybiniam liaudies ansam
bliui.

Šiuo metu čia įrengiama 
liaudies instrumentų dirbtuve. 
Ji bus elektrifikuota. Instru
mentus numatoma gaminti 
plačiu mastu ir jais aprūpinti 
visos respublikos saviveikli
ninkus. ‘Tarybine Klaipėda*

Žiemkenčius tręšia iŠ lėktuvų

KLAIPĖDA, IV. 10 d. — 
Srities tarybiniai ūkiai krtsmet 
vis plačiau naudojasi civilines • 
aviacijos pagalba, šiemet čia 
iŠ lėktuvų numatyta papildo
mai patręšti mineralinėmis 
trąšomis daugiau kaip 1,500 ; 
hektarų žiemkenčių ir beveik ■ 
tjek pat vasarinių grūdinių I 
kultūrų. Dabar civilinės avia-: 
cijos lakūnai lenktyniauja, į 
papildomai tręšdami žiemken
čių ir daugiamečių žolių pase- I 
liūs.

Tuo pat laiku sparčiai trę
šiami žieminių kultūrų pašė- 1 
liai ir trąšų sėjimo mašinomis, i 
Klaipėdos tresto tarybiniai 1 
ūkiai per palyginti trumpą j 
laiką jau patręšę iš lėktuvų ir I 
sėjamosiomis mašinomis dau
giau kaip 1,600 hektaru žiem
kenčių ir beveik 1,000 hekta
rų daugiamečių žolių pasėlių.

K. Jonys.

Kolūkinių jėgainių 
projektavimas

. VILNIUS, IV. 10 d. — Ra
miai, netrikdomai neša savo 
vandenis Šventoji pro Anta
lieptės miestelį. Bet šis vaiz
das pasikeis: šioje vietoje nu
matyta statyti stambiausią 
respublikoje kaimo hidroelek
trinę. šiuo metu Respubliki
niame žemės ūkio statybos 
projektavimo institute ruošia- k 
mas Antalieptės hidroelektri
nes techninis projektas. Nu
matyta, kad ši jėgainė teiks 
šviesą 80-čiai kolūkių, o taip 
pat trims rajonu centrams —

■ Zarasams, Dusetoms ir Dūkš- 
tui. Antalieptės HES bus sta
toma valstybės lėšomis.

Plačiai numatyta panaudoti 
srauniosios Vilnelės energiją. 
Tame pat institute paruošta 
Mickūnų HES projektinė už
duotis. Netoli Mickūnų, taip 
pat prie Vilnelės upės projek
tuojama statyti “Naujaso
džio” ir “Kelio i komunizmą” - » *• 
kolūkių (Naujosios Vilnios 
rajonas) jėgaines,

Tai—-tik dalis naujai pro
jektuojamų kaimo jėgainių.

, Institute ruošiami projektai 
. naujoms hidroelektrinėms
prie Šventosios ties Tiltiškiais 
(Zarasų rajonas), kurios teiks 
Šviesą 30-čiai žemės ūkio arte
lių, dviem jėgainėms ant Mer
kio—Eišiškių ir Druskininkų 
rajonuose. Pradedamos pro
jektuoti naujos hidroelektri
nės, kurios bus statomos prie 
Ventos (Mažeikių rajone) ir 
Nemunėlio (Biržų rajone).

Pastačius šias jėgaines, švie
są gaus apie 200 kolūkių.

Plečiama statybinių 
medžiagų pramonė

ŠIAULIAI, IV. 10 d.—šian
dien eilėje srities plytinių 

. prasidėjo naujasis gamybinis 
i sezonas.

Plytinių kolektyvai numatė 
pagaminti šiemet žymiai dau
giau plytų, negu pernai, žy
miai padidės kalkių, alebast
ro, čerpių, koklių, stiklo ir 
kitų statybinių medžiagų ga
myba.

Siekiant sėkmingai išspręsti

4 pusi.-Laisvė (Liberty)-Penktad.,’ Gegužčs-May 22, 1953

šį uždavinį, įmonėse paleisti j 
darbą nauji pajėgumai, toliau 
patobulintas technologinis 
procesas. Akmenės kalkių ga
mykloje pradėjo veikti dvi 
.šachtinės krosnys, Kraštų ir 
Kuršėnų plytinėse plečiami 
čerpių cechai, o Priekulės ply
tinėje — koklių cechas. Kai 
kuriose įmonėse statomos 
tunelinės džiovyklos, paleisti 
į darbą nauji autokrautuvai, 
greiferiniai kranai. ' valcai, 
molio maišymo mašinos ir kili 
mechanizmai. Beveik visuose 
karjeruose molis kasamas 
daugiasamčiais ekskavato- 
riais ir buldozeriais.

Pasikeitė Žaslių veidas

KAIŠIADORYS, IV. 16 d.— 
Tarp gražiųjų žaslo, Limino 
ir Statkūniškio ežerų driekia
si didelė Žaslių gyvenviete. 
Buržuazinėje Lietuvoje Žas
liai buvo užkampis.

Visai kito k is tapo Žaslių 
veidas tarybiniais metais. Val
stiečiai susivienijo į kolūki 
“Stalino keliu”, žemės ūkio 
artelės visuomeninis' ūkis kas
dien didėja. Į kolūkiečių na
mus atėjo pasiturimas laimin
gas gyvenimas.

Žasliuose dabar yra pradi
nė, septynmetė ir vidurinė mo
kyklos, kuriose niokosi dau
giau kaip 700 kolūkiečių vai
kų. Kultūros namuose dažnai 
skaitomi pranešimai ir pas
kaitos, rengiami meninės savi
veiklos koncertai, demonstruo
jami filmai. Žasliuose yra 
taip pat vaistinė, ambulatori
ja, o šiais metais bus atidaryta 
25 lovų ligoninė.

Vilniaus srities kolūkių 
pirmininkų pasitarimas

Balandžio 8 ir 9 dd. Vilniu
je įvyko Vilniaus srities kol
ūkių pirmininkų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo apie 500 
kolūkių pirmininkų, žemės 
ūkio specialistų, tarybinių ri
kių ir MTS direktorių, parti
nių ir tarybinių organų dar
buotojų.’

Pranešimą apie 1952 metų 
rezultatus ir srities žemes ū- 
kio išvystymo uždavinius 1953 
metais padarė Lietuvos KP 
Vilniaus srities komiteto sek
retorius Bieliauskas.

Vilniaus srities kolūkiai, 
tarybiniai ūkiai ir mašinų-tra- 
ktorių stotys 1952 metais pa
siekė naujus laimėjimus vys
tant socialištinį žemės ūkį. 
Daugiau kaip 96 procentai 
valstiečių-pavienininkų susi
jungė į kolūkius. Palyginti su 
1951 fnetais žymiai išplėsti 
pasėlių plotai, padidėjo visuo
meninių gyvulių skaičius, išau
go nedalomieji fondai ii- pini
ginės kolūkiečių pajamos. 
Kiek pagerėjo mašinų-trakto- 
rių stočių darbas. Jos aprū
pintos šimtais naujų trakto
rių, kombainų ir kitomis že
mės ūkio mašinomis. Sustip
rinta kolūkių vadovybe. Jų 
priešakyje yra žemės ūkio 
specialistai ir praktikai, kurių 
dauguma baigė kvalifikacijos 
pakėlimo kursus. Tai pagerino 
kolūkinės gamybos organiza
vimą.

Diskusijose dėl Bieliausko 
pranešimo pasisakė 23 žmo
nės. Pasitarimo dalyviai kal
bėjo apie trūkumus darbe sie
kiant tolesnio galingo srities 
žemės ūkio pakilimo, pareiš
kė rimtas pretenzijas srities 
žemės ūkio valdybai ir MTS 
darbuotojams už silpną pa
galbą kolūkiams.

Kelių darbuotojų pasitarimas

Šiomis dienomis Vilniuje į- 
vyko respublikinės ir vietinės 
'reikšmės kelių darbuotojų pa
sitarimas, kuriame buvo ap
tarti praėjusių metų rezulta
tai ir šių metų kelių statybos 
bei remonto uždaviniai, kelių 
apželdinimo ir puošimo klau
simai.

Jungtinių Valstijų valstybes sekretorius John Foster 
Dull es (viduryje) pribuvo Į Egiptą. Bet jam Egipto 
premjeras Naguib pasakė, kad egiptiečiai, jei reika
las iškiltų, britus iš Egipto spėka išvarytų. Kai Dul
les išdėstė Amerikos valdžios nusistatymą, egiptie
čiai nusistatė ir prieš, amerikiečius. Jų supratimu, 
Amerikos valdžia palaiko Britaniją ir jos imperialis

tinę politiką.

Cnygos - Skaitykite - Žinokite

Bethlehem, Pa.
Man prisimena 
Palantos daina:

Vos švisti pradės 
auksinė aušra, 
Mes stosim prie darbo 
kiekvienas žmogus.

Kalėjime būdamas išmokau 
jų keletą.

Pas mus nuo balandžio pir
mos d. nuo “Reading” radijo 
stoties, kuri randasi 2nd St. 
(aš gyvenu šalia) pradėjo ar
dyti seną kelią kuris eina per 
Hill to II ill tiltą. Kadaise čia 
kursavo gatve k aria j, dabar 
tiktai busai teeina.

Tiltas Hill to Hill brangiai 
kainavo apie du milijonus do
lerių prieš daugelį metų atgal.

Keli metai atgal Bethlehem 
majoras šį tiltą iš naujo atre
montavo. čionai labai didelis 
trati kas’, daug suvažiuoja ir 
išvažiuoja iš kitų miestų ir 
valstijų. Mat, čia randasi plie
no fabrikas.

Dabar čia nuo šio tilto iki 
Adams St. yra išgriautas gat
vės senas grindinys. Miestas 
sudėjo naujas gaso ir vandens 
vynas ir gatvė atliejama iš 
naujo cimentu darant visiš
kai naują gatvės grindinį. Šis 
darbas atliekamas naujosios

Iš Istorijos
(Tąsa iš trečio pusi.)

Katrina pati daug rūpi
nosi šalies reikalais. Ji pa
ti rašė įstatymų projektus, 
rūpinosi atsteigti Rusijos 
jėgas. Istorija atžymi:

“Katrinos valdymo pra
džioje Rusijos valstybės 
tvarka ir ūkis buvo visiš
kai pairę ir susmukę. Ižde 
nebuvo pinigų. Armija jau 
aštuntas mėnęsis kai nebe
gavo algų. Laivai buvo ne
taisomi, tvirtovės griuvo, 
gyventojai visur skundėsi 
carinių teisėjų ir valdinin
kų priespauda, kyšininkavi
mu ir papirkavimu.”

Jos caravimo laiku Ru
sija sutvirtėjo. Iškilo daug 
žymių valstybinių ir milita- 
rinių asmenybių. Pati ji 
rūpinosi ir literatūra. Tai 
vienatinė carienė, kuri ru
siškai rašė straipsnius, vei
kalus, dramas. Ji net leido 
žurnalą, kuris vadinosi 
“Vsiakaja Vsiačina” (Mi
šinys). Suprantama, ji tu
rėjo nemažai ir griekų; 
ypatingai, pastatyta bajori
jos į carienės vietą — bajo-» 
rijai pataikavo. Todėl jos 
laiku purtė Rusiją dideli 
baudžiauninkų sukįl i m a i. 
P u g a č iovo vadovaujamas 
sukilimas buvo vienas iš 
didžiausių. Ji caravo 34 me
tus, iki 1796 metų.

technikos mašinomis. Bet ne 
viską gali ir mašinos padary
ti, yra darbų, kurių jokia ma
šina negali užvaduoti.

Jeigu ne karai, kurie išky
la tarp tautų, pasaulis galėtų 
būti laimingas.

Mieli broliai ir sesutės!
Norėčiau tarti žodį į jus, 

remkime savo spaudą. Jei'ga
li dar lietuviškai skaityti, užsi
prenumeruoki dienraštį Laisvę 
arba Vilnį. Be to, prisirašyki 
prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos. 
Švieskis kiek gali ir kitiems 
padėki. Nesigailėki paaukoti 
kelių dolerių dabartiniam Lai
svės $8,000 fondui. Dėl tiekos 
tu nei nejausi, o ateitis bus 
šviesesnė, štai ir vienas miner- 
svilietis aštuoniasdešimt metų 
senelis V. Ramanauskas pa
aukojo net $5. Štai jums vy
ras I ■ ' . ' F. P. Zavis..• U j,..; t ? r, '■

Šypsenos
Visi patvirtino

Dar vienas anekdotas 
apie nuožiūringą moterį:

Tūlas vyrelis, kartą visiš
kai “užmiršęs” per naktį 
namo pareiti, antrąją dieną 
moteriai pasiaiškino buvęs 
savo klubo susirinkime; su
sirinkimas užsitęsęs taip il
gai, kad paskui nebebuvo 
kaip iš miesto priemiestin 
parvažiuoti, ir jam tekę pas 
vieną klubo narį tą naktį 
praleisti.

Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų.«Paraše Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, 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 au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75,c.

Usnyne
Tcofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionib gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA- 
ŪAR TIK 75c.

Jo moteris, norėdama pa
tikrint, ar tikrai taip buvo, 
susirado vyro popieriuose 
jo klubo narių sąrašą — vi
so net 250 narių — ir vi
siems jiems pasiuntė atvi
rutes, klausdama: “Ar pas 
jus mano vyras aną naktį 
prabuvo?”

Už dienos kitos moteris 
aplaikė visų 250 narių at
sakymus. Visų atsakymai 
buvo vienodi: “Taip, jūsų 
vyras tą naktį nakvojo pas 
mane.”

APYSAKOS
Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekarti} giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR l'lK 75c.

Bernardo Gavelio Klaida
Baisių nelaimių ir erškėčių takai jauno lietuvio ateivio Amerikoje. Pa
rašė Rojus Mizara, puslapių 350, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

Supažindino
Sugrįžtantį iš tarnybos 

kapitoną stotyje pasitiko 
jo šeimynėlė. Pirmiausia 
jo moteris jį nubučiavo, 
paskui penkiametė jo du
krelė. Paskiau, rodydama 
kitą mažytę mergaitę, kuri 
stovėdama juos tėmijo, du
krelė tarė: . “Tėveli, susi
pažink su mano mažąja se
sute. Ji pas mus atsirado, 
kai tu armijoj tarnavai.”

Surinko Kas Kitas

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiapčius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) ,

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

Pirmoji Pagalba Ligoję ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai viduriais apsirgūs 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c. %

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

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.



MONTREAL CANADA
Miestas nutarė steigti 
restoranus
J.Jei jau daugumas indivi- I 
(tfu alų tampa verslininkais ir ! 
tartais turi gerų pasisekimų, 
tai Montrealo miestas nutarė , 
irgi užsiimti verslu. Po ilgų Į 
diskusijų ir ginčų, pagaliau 
miesto taryba priėjo išvados 
ir nutarė įsteigti miesto užlai
komus restoranus viešose vie
tose, kaip tai: soduose, prie 
maudynių ir žaislų vietovėse. 
Lig šiol tokiose vietose ręsto- | 
ranai buvo užlaikomi privačių ; 
nuomininkų.

Tam tikslui iš miesto bu- į 
džeto paskirta $751,269. Mie- . 
stas nesitiki iš to padaryti ( 
pelno. Norima tiktai, kad vie- į 
šose vietose lank anytoj ams I 
būtų tinkamai patarnauta.

★
Gal sieks pagalbos del subvės į

' Montrealo jau seniai ir il
gai diskusuojama reikalas 
pravedimui požeminių trauki
nių—subvės, kad palengvinti 
užsikimšusią važiuotę gatvė
mis. Šiomis dienomis dar vie
kas punktas pridėta prie tų 
■gų diskusijų istorijos. Miesto 
taryba įgaliojo valdybą pa
galvoti apie galimybes pra
šyti aukštesniųjų valdžių Ot- 
tawoje ir Kvebeke, kad jos 
prisidėtų su finansine parama 
šio projekto pravedimui gyve
nimam

Kiek iš to bus naudos, lai 
tik ateitis parodys.

★ 
Ragočių padaręs automobilius 

^važiavo toliau kol ji sulaikė

Pasak policijos, čia įvykęs 
vienas keistas atsitikimas, ko
kių retai pasitaiko. Kelyje 
-Susidūrė du automobiliai. Vie
nas mažesnysis . automobilius 
apsivertęs ragožiumi ir pasi
jutęs esąs ant savo ratų va
liavo toliau per rupų paviršių 
dirvožemio, kol vairuotojas 
'atsipeikėjęs sulaikė motorą, j 
f* p Automobiliuje buvę šeši, ke
leiviai nei vienas rtebuvo šun
akiai sužeistas. Tikrai tai re- 
.tas atsitikimas.

Užvesta byla prieš vartotų 
■automobilių pardavėjus

Ant Lajeumesse gatvės, 
tarpe Jean Talon ir Gouin bul- 
vap,> apie 30 vartotų automo- 

‘bilių pardavinėtojų patraukti 
teisman, už tai, kad miesto 
planavimo departmentas su
rado, kad ant tos municipali
niai įstatymai draudžia par- 

idavinėti senus automobilius. 
.Leidžiama tik naujus automo
bilius pardavinėti.

Jų teismas prasidės muni
cipaliniuose teismo rūmuose, 
gegužės 21 ir 22 dd.

★
Daktarai studijuoja auto 
nelaimių problemas

Automobilių nelaimės ir su
liktos jose mirtys čia tikrai 
kelia pasibaisėjimą. Tuo susi- 
rūpiijp ir medicinos moksli- 
nink?®. šiomis dienomis čia 
■atsibuvusioje Kanados Medi- 
kal&s Asociacijos, Kvebeko 
Divizijos konvencijoje buvo 
’pailiustruota ir parodyta, kad 
automobilių nelaimes nusine
ša daugiausia gyvybių, būtent, 
per paskutinius 10 metų mirė: 
puo Skarlatinos 9-70;
tifuso 1.230;
'difteVijos 2.345;
savižudystėmis < K.864 ; 
nuo senatvės 15,983;
o auto nelaimėse žuvo 17,285. 
Prie kiekvieno mirusip apie 
30 sužeistų tose pačiose ne
laimėse.

Nutarta: ištirti fizinį ir 
protinį stovį vairuotojams, 
/steigti komitetą studijavimui 
nelaimių priežastis, alpimus, 
alkocholizmo, šlapligės ir ki
tas visas galinčias būti prie
žastis. /steigti tyrinėjimo fon-

Studijuoti kiekvienos nc- 
1ajr»ės priežastis. Ir pagaliau, 
fūpūifis nustatyti bendrą vi
suotiną patvarkymą kelių sau
gumui, kaip kad, pavyzdžiui, 
rūpinamąsi medikale apsauga j 
pieno gamyboje ar vanden
tiekio sistemoje.

Gražiai atžymėta ■ 
Motinos Diena

Gegužės 9 d. posančialie- 
čiii lietuvių svetainėje,' lietu
viai su lenkais susidėję, atžy
mėjo Motinos Dieną. Ta pro
ga, taipgi salės naudai sukel
ta virš $60.

Teko girdėti, kad ir DLK 
Vytauto Neprigulmingam Klu
be gražiai buvo atžymėta šį 
diena. 1

★
c, - 1 Shower pare

B ū s i mosios jaunavedės 
drauges kartu su motinoms 
gegužės 9 d., Gotaučiūtei su
rengė priešvedybinę — “sho
wer” parę. Ji ruošiasi vestis 
su anglų tautybės jaunikaičiu.

★ Į

Serga

Emilei Skardžiuvienei pa
daryta vidurių operacija Ro
yal Victoria ligoninėje. Taip
gi susirgusi Autose Skrups- 
kiene. Gydosi namuose. J.-—

Newark, N. J.
Operetė “Cukrinis Kareivis” 
atsilankys j Newarka, tadgi 
pamatykite ji visi iš arti 
ir kas galite atvykite iš toli

!
Nepaprastai graži ši dviejų 

aktų operetė, garsaus kompo
zitoriaus Strausso sukurta, ku
ri vaizduoja 18 šimtmečio ka
ro lauką, tarp Serbijos ir 
Bulgarijos. Ši operetė pasiro
dys Newark e jau šį šeštadienį, i 
gegužės 23 d. Ukrainą, Salėje, ’ 
57 Beacon St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Būkite visi būti- I 
nai ir laiku, nes vaidinimas ' 
prasidės punktualiai, ir ne-1 
lauks pasivėlinusiųjų.

šioje operetėje matysite, 
kaip jau 18 šimtmetyje žmo
nės, kariai ir civiliai, jauni ir 
seni, džiaugėsi karo pasibai
gimu; Jie džiaugėsi ir šoko, 
kartu dainuodami panašią 
į šią dainelę:

Dievui dėkui, 
.jau po karo, 
Visiems linksma F 
pasidaro,
Kuomet grįžtam 
į namus— 
Kur gyvenimas 
ramus,
Jau pasibaigė 
muštynės, 
Ir žudynės 
ir peštynės;

, šokt ir džiaugtis 
reik pradėt, 
Ir ne liūdėt, 
ne liūdėt.

Menininkas.

Cleveland, Ohio
Ohio Legislatures atstovų 

butas sumanė užkirsti žmo
nėms kelią prie gavimo Ohio 
valstijoje darbų, priimdami 
mažavertį Teisingos Samdos 
įstatymą, prie kurio prisidėjo 
taip vadinamą prieš-komunis- 
tinį pataisymą, kuris suteikia 
galią darbdaviams ir darbų 
agentūroms apklausinėti dar
bo ieškantį darbininką, ar jis 
yra kada agitavęs ir ar yra 
narių partijos ar organizaci
jos, kuri agituoja už “nuver
timą” mūsų valdžios per spė
ką. Jeigu užklaustas darbo 
ieškotojas negalės to užginčy
ti, negalės pasakyti, kad jis 
nepriklauso* tokioje organiza
cijoje, tas pataisymas pavėli
na darbdaviams diskriminuoti 
tą darbininką, neduodant jam 
darbo. Unijos taipgi galės 
diskriminuoti pažangų darbi 
ninką. O šia'tne/ šaltojo karo 
isterijos laikotarpyje, nežinia 
kiek mūsų šalies prokuroras 
bepaliks iš organizacijų ne 
subversyvėmis,

Todėl Ohio valstijos žmo
nės privalo budėti ir reika
lauti, kad senatas tą vadina
mą prieš-komunistinį priedą 
prie Teisingos Samdos įstaty
mo atmestų. Kep.

Chicagos Žinios
Žmonių valia paėmė viršų, 
hitleriniams sutvėrimams 
ragai aplaužyti

Gegužės 9 d. įvyko didelis 
ir entuziastiškas masinis susi
rinkimas paminėjimui Roose- 
velto mirties. Panašų mitingą 
balandžio 12 d. hitlerininkai 
užpuolė ir išardė. Bet dabar 
nebeišdrįso nė akis parodyti. 
Tai buvo didžiulis žmonių 
valios ir demokratijos laimė
jimas. į

Mat, po balandžio 12 die
nos įvykių sujudo liaudies or
ganizacijos. Jos, iškėlė protes
tus prieš fašistų siautėjimą ir 
padarė spaudimą ant majoro 
Kennelly ir policijos komisio- 
nieriaus O’Connor, šitie valdo
vai pažadėjo suteikti mitingui, 
gegužės 9 d. tinkamą apsau
gą. Taip ir buvo padaryta, ir 
hitlerinės žiurkės nebeišdrįso 
pasirodyti.

Spėjama, kad hitlerininkai 
pabūgo ne tik policijos, bet ir 
žmonių, kurie buvo tinkamai 
pasiruošę mitingą apginti.

Mitingas buvo skelbiamas 
prasidės pusė po aštuntai va
karo. O jau ketvirtą valandą 
popiet salėje ir prie salės bu
vo skaitlinga grupė unijos at
stovų. Ir, tikėsite ar ne, bet 
trys ar keturi dvasininkai. 
Mat, unijos, ir abelnai demo
kratines organizacijos nelabai 
pasitiki miesto viršininkų pa
žadais apsaugos nuo nacių. 
Gal dėl to komisionierius O-. 
‘Connor prisiuntė tiek daug 
policijos į apylinkę—bijojo, 
kad naciai negautų mušti.

Tą abejonę sukelia įvykiai 
mėriesis prieš tai. Kada na
ciai ukrainiečiai dipukai už
puolė mitingą, įsiveržę į sa
lę pagrobė vėliavas, literatū
rą, išsinešę į gatvę viešai su
degino, policistų irgi netrūko. 
Bet, kaip paprastai atsitinka 
Chicagoje, nei vienas krimi
nalistas neareštuotas. Gal 
panašiai būtų įvykę ir praeitą 
šeštadienį, jei būtų atsidėta 
ant policijos “protekcijos.”

Tiesa, policijos “protekci
jos” buvo pakankamai, bet 
hitlerinės žiurkės matė iš 
anksto, kad demokratiniai 
nusiteikę amerikiečiai yra pa
siryžę ginti savo teises — ir 
nei vienas jų nepasirodė.

Mitingas buvo labai entu
ziastiškas.' Tinkamai atžymė
ta garbinga atmintis dviejų 
taikos gigantų: Franklin De
lano Roosevelto ir Joseph V. 
Stalino. Visa eilė kalbėtojų, 
unijų lyderių, dvasininkų, mo
kslo darbuotojų mušė į vieną 
tašką: Taika turi būti išlaiky
ta! Rooseveltas ir Stalinas va
dovavo pasaulio demokratijai 
sumušime fašizmo karo lau
ke, jiedu buvo iniciatoriais 
Jungtinių Tautų. Atbėgę čia 
hitleriniai fašistai turi būti 
sutvarkyti. Rep.

Puikus LLD 19 kp. 
susirinkimas

Gegužės 8-tą dieną turėjo
me labai draugišką susirinki
mą. Pasimokėjo duokles kele
tas. narių ir kalbėjomės apie 
darbo žmonių reikalus.

Ligi dabar jau kuopa turi 
pasimokėjusių narių už 1953 
metus 120. Iš kuopos iždo pa
aukavome protesto mitingui, 
kuris įvyko prieš chuliganus— 
fašistus, $5.

Mūsų kuopa nusitarė patap
ti nariu Dramos ir Kultūros 
Klubo, kuris šiomis dienomis 
nupirko Mildos, pastatą.

Baigus susirinkimą Prū- 
seika pakalbėjo politikos 
klausimais, liečiančiais dabar
tį.' Po to visko užbaigėm su 
draugiškom vaišėm. . K. M.

IŠSIREIŠKIMAI
Yra viena taisyklė, kuri 

visokiose nelaimėse vieno
dai veikia. Ar tai ištiks 
maras, karas ar badas, — 
turtingieji tarppa turtin
gesni, beturčiai gi vis la
biau bėdnėja.

Will Rogers

Akron, Ohio
Hashmall nuteistas dešimčiai 
metų kalėjiman

Buvęs Columbus apylinkės 
darbininkų vadas Frank Ha
shmall, 33 metu amžiaus, Co- 
lumbus mieste buvo suorga
nizuotos fanatikų gaujos už
pultas už jo “komunistinį” 
veikimą. Užpuolikai sužalojo 
ir jo namelį. Prie tos Ha- 
shmall nelaimės prisidėjo ki
ta. Kaip dabar reakciniai 
darbdaviai daro su visais, ku
rie tampa apšaukti komunis
tais, Hash mali tapo paleistas 
iš darbo ir padėtas ant juodo 
sąrašo.

Ilashmall’ui reikėjo susiras
ti gyvenimui butas ir darbas, 
kuriuom galėtų pasidaryti šei
mai pragyvenimą ir atsigrieb
ti iš po nelaimės. O Columbus 
mieste nebuvo įmanoma gauti 
pastovaus darbo. Todėl Hash- 
mall buvo priverstas pamai
nyti pavardę ir apsigyventi 
Akron, Ohio, čia jis susirado 
sau darbą mašinšapėje.

Lapkričio 12 d., 1952 me
tais, Ilashmall’ui grįžus iš 
darbo, 2 detektyvai nelega
liai įsibriovė į jo kambarius, 
areštavo jį neva už neteisin
gai užregistravimą savo auto 
ir išsinešė jo knygas. Ant ify- 
tojaus po jo areštavimo, visi 
apylinkės miestų didlapiai pa
skelbė žinią, kad dar vienas 
“raudonasis” tapo suimtas ir 
kad pas jį rasta “komunisti
nės” literatūros ir knygų, pa-, 
rašytų Rusijoje.

Iš to tuojau paaiškėjo, kad 
neteisinga auto registracija 
buvo tik priemonė ragangau- 
dizmo tikslui siekti, kad įbau
ginti ir nutildyti visus, kurie 
veikia už taiką ir civiles tei
ses. Hashmall buvo paleistas 

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI.t

Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma

tytų ir proga Įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, MIX
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June
Pradžia 11 valandą dieną

Slovak National Park
6526 Holą bird Ave. Baltimo re, Md.

MONTELLO, MASS.

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July •
Šiemet Laisves piknikas bus .naujoje vietoje, 

/Gerai įsitemykite naujos vietos antrašą:

National Hall & Park
65-13 38th Ave. ‘ Woodside, I

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

Paveikslas paimtas iš neseniai elektrikierių unijos 
išleistos brošiūros apie Am erikos darbininkes mote
ris. Čia parodoma, kaip senesniais laikais visos šei
mos moterys turėdavo dirbti nuo patamsio iki pa
tamsio. Atsirado unijos, moterys susiorganizavo ir 
išsikovojo trumpesnes darbo valandas ir geresnes 

darbo sąlygas.

5 pusi.-Laisvė ( Liberty)-Penktad., Gegužės-May 22, 1953

po $5,000 kaucijos.
Bet iki šioliai nieko kito 

Hashmairui negalėjo primes
ti, kaip tik tą neteisingai už
registravimą savo auto ir už 
tai gegužės 13, šiemet, tapo 
nuteistas dešimčiai metų Ohio 
sunkiųjų darbų kalėjiman. 
Kiti uz tokį prasikaltimą yra 
baudžiami nuo 6 mėnesių iki 
vienų metų, kalėjimo. Kada 
Common Pleas teisėjas Wal
ter B. Wanamaker paskelbė 
tokią žiaurią bausmę, Hash
mall pareiškė, kad “Teisingu
mas irgi sėdės už geležinių 
grotų su manim.”'

Rep.

Pasibaigė visos Lenkijos 
architektų pasitarimas

VARŠUVA, bal. 16 d. - 
Vakar Varšuvoje baigė 
darbą pirmasis visos Lenki
jos architektų pasitarimas.

Su dideliu dėmėsiu pasi
tarimo dalyviai išklausė 
Maskvos vyriausiojo archi
tekto TSRS Architektūros 
akademijos tikrojo nario A. 
V. VlasC'Vo kalbą apie di
džiojo Mask v o s rekon
strukcijos plano Įgyvendi
nimą ir apie tarybinių ar
chitektų pasiekimus.

Pasitarimo dalyviai priė
mė rezoliuciją, kurioje pa- 
žymima, kad Lenkijos ar
chitektai, duodami atkirti 
reakcinėms ir priešiškoms 
įtakoms— kosmopolitizmui, 
konstruktyvizmui ir ki
toms reakcinėms srovėms, 
—vis tvirčiau stoja į soci
alistinio realizmo pozicijas, 
vis daugiau panaudoja sa
vo kūryboje tradicines len
ku architektūros formas, v

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

BERNIUKAI
ir

MERGAITĖS
Mokytis Visokių Rūsiu 

RESTAURANTO DARBŲ

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Berniukai 16 ir Viršaus
Mergaitės 18 ir Viršaus

Kreipkitės:

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street
Philadelphia, I‘a.

(100-103)

VIRĖJAI
VIRŠ 18 DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurtints .

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(100-103)
_ _ ____________________________ ,

STALŲ 
PATARNAUTOJOS

j VIRŠ 18 -- DARBAS PAKAITOM 
Prašome Kreiptis

’ LINTON’S
Fr i c n d 1 ,V Ręsta ura n ts

3950 Markei Street 
Philadelphia, Pa.

(100-103)

OPERATORS
Sleeve Setters. Also Good all ar- 

: round operator on fine coats. Stca- 
! fly work; good working conditions, 
j Apply in person.

S. ROTHSCHILD & CO.
44 No. 6th Street.

(100-102)

CLERKS
Two young men. Age 21 to 30. 

No experience necessary. Willing to 
learn. Steady work; good working 
conditions for willing workers. Ap
ply in person. Sec Mr. Zimmerman. 
Firestone Tire and Rubl>cr Co., 1620 
So. 49th Street.

(100-106)
DENTAL MECHANICS.' First 

class Waxer. Also needed METAL 
POLISHER. Commercial Laborato
ry. Experience only, steady work; 
good working conditions. Good ap- 
portunity. Apply in person.

SUPERIOR DENTAL 
LABORATORIES

, 311 S. Broad Street
(97-103)

PRANEŠIMAI
NORWOOD, MASS.

Šio šeštadienio vakarą kviečiame 
visus susirinkti po No. 1190 pa
sitarti Laisvės vajaus reikalu. Čia 
turėsimo užkandžių ir kitokių įvai
rumų. Visos kplonijos rengia pra
mogas sukėlimui Laisvei $8,000 
fondo, pasirūpinkime ir mes tuo

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

HOUSEWORK. General. Plain 
cooking. Settled woman; 5days 
and every other Sunday. Sleep out. 
Steady position for right woman. 
Experience and references prcfcred.

Phone GR. 3-9330 for interview.
(97-103)

SECRETARY
Must have at least 5 years exper

ience. 2 girl office. Center City. 
Steady position. Good working con
ditions for the right girl. Write 
giving full details. Box 124, 711
Jefferson Bldg., Phila.

(100-106)
CLERK-TYPIST

ACCOUNTING DEPT.
Office worker, good at figures, 

typing commercial course grad., for 
accounts receivable, billing & gene
ral office work. 5 day week. Good 
wages, plus hospital, medical, surgi
cal benefits, life insurance. Pension 
fund after 3 years service. North
east. Call RE. 9-7807. Ask for Mr. 
Mcchesney.

(100-106)
BOOKKEEPER

For wholesale Distributor. Exper
ience necessary. Steady position; 
good working conditions. Apply in 
person or phono. GARDEN STATE 
MERCHANDISE CLUB,

1404 Broadway, Camden, N. J. 
Woodbury 3-5342.

(100-101)
REAL ESTATE
Delaware County 

COUNTRY ESTATE
45-acres estate nr. Westtown. 

Charming old stone home with 4 
large bedrooms, 2 tile baths on 2nd 
floor. Reception room, powder room, 
large living room with fireplace, 
dining room, also with fireplace, 
spacious kitchen. Hunt room, laund
ry & den on 1st floor. Hot water oil 
heat, 3 car stone garage. Barn. 
Beautifully landscaped. Everything 
is in excellent condition. Nr. P.R.R. 
transp. to Phila. Priced at $55,000. 
For appointment call —

SWEENEY & LUKENS 
Chester 3-7183.

(101-102)
-  .. ... -------------------------------——X.......................... i .-.u

ATTENTION
HOME BUYERS AND VETERANS 

PHOENIXVILLE
New 3-bedroom singles, on large 

lot. Price $10,500. $700 down to ve
terans only. Directions to Sample 
House!

From Valley Forge, drive on 
Route 23 into Phoenixville to Route 
29. Turn left on 29 to Anderson Av. 
Right on Anderson Ave. to, Lane 
Ave. and Sample House.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC..
AL. 4-6414

(97-106)

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

reikalu. Tad šį šeštadienį, gegužės- 
May 23 d., prašome susirinkti; pra
džia 7:30 vai. vakare. Rengėjai 

(99-102)

MONTELLO, MASS.
Gegužinis Vaikščiojimas

Rengia Moterų Apšvietos Klubas. 
Įvyks sekmadienį, gegužės 24-tą d. 
Gegužinis vaikščiojimas bus nuo 
Tautiško Namo j Tautišką Parką, 
Keswick Rd. ir Winter St., Montel
lo, Mass.

Parke turės įvairių užkandžių ir 
įsigėrimų. Prasidės 1-mą valandą 
popiet. Kviečiam ne tik Montello, 
bet ir iš apylinkės lietuvius suva
žiuoti. O klubietės bus pilnai pa
siruošusios svečius priimti ir pui
kiai pavaišinti.

Moterų Apšvietos Klubas
(99-100)



NowYorko^Ė2ggfe7lnlOT
Pagerbs nuskriaustas 
persekiojamujy šeimas

Gegužes 23-čios vakarą į
Bronxc rengiamas masinis, 
mitingas susipažinti ir pagerb- 1 
t i šeimas tų darbininku ir • 
liaudies vadu, kurie yra per
sekiojami einant Smitn Aktu. ■ 
įžanga $1.25. - žada Įdomią 
programą. Pobūvio vie*a 
1723 Boston Rd., arti 17 1 St.

B-tis.

Papiovė žmoną
Albert. Wasilefsky. 46 m., 

188 Crescent St.. Brook lyne, 
papiovė savo žmoną Frances, 
40 metu. Liko našlaičiais 4 
mažamečiai vaikai. Anot vai
kų. tėvas, rūgo.jęs ant motinos, 
kad vakarienė negatava .jam 
parėjus iš darbo. Pasigėręs, 
tada žmoną papjovęs.

IŠ LKC GĖLYNO
Stamfordietei draugei 

Anna i Phillipsienei pra
džiugint: jos n įmirktoji eg
lė visa gražiai išsprogo — 
augs! Ir abu jos dovanotie
ji jaunučiai rhododendro- 
nai puikiai raudonai pražy
do ir smarkiai auga.

Drg. J. Grybas parvežė 
iš Dorchester. Mass., d-gės 
Onos Mažuikienes dovano
tąja “tropiškų rožę.” Pa
sodinta.

Mary Kreivėnas įsiūlė 
gėlvno reikalams $1. Taip
gi $1 iteikė ir svečias iš San 
Leandro, Gal., drg. Bal
čiūnas. Dėkui! Už šiuos $2 
gal teks nupirkt sėmenų 
•aliejaus tvorai nutrint, kad 
išvengt šiemetinio jos da
žymo, apsaugojant senąjį 
dažą. Gėlininkas

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868 

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

'4 ' " ‘ --- ------------------------------------------------------------------

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

—Už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J. 

MArket 2-5172

Moterys prisiraldno 
save pastate

Grasinama šalinimu iš buto 
Parcbester projekte, Mrs. So
phie1 Decatur, ir penkios jos 
draugės buvo nu vykusios de
rėtis su projekto savininkais. 
Projektas yra Metropolitan 
Life Insurance nuosavybė.

Pavargusios po penkių va
landų laipiojimo po milžiniš
ką pastatą “nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių“ ir negavusios už
tikrinimo buto, visos moterys 
prisirakino firmos pastato 28- 
mę aukšte tikslu gauti visuo
menės dėmesį.

Mrs. Decatur ir jos draugės, 
delegatės iš rendauninkų tary
bų, pareiškė, kad jos nepa
liaus veikti iki diskriminacija 
nebus prašaiinta iš projekto. 
Decatur šeima yra pirmoji ne
gru šeima šiaip taip isigavnsi 
Į tą keliolika metų gyvuojantį 
ir daug tūkstančių šeimų tu
rintį projektą. Tačiau ir tą 
vieną nori prašalinti. Rendau
ninkų ir kitų pažangiu žmo
nių veikla evikciją .atidėjo 
daug kartų.

Palaikys vaikams 
išvykų programą

YM & WHA įstaiga Wil- 
iiamsburge praneša, kad jau 
pradėjo registraciją vaikų 
Dieninei Kempei. Tai tiems, 
kurie neišgali atostogauti už- Į 
miestyįc. Juos išveža i užmie- l 
stį tiktai skirtomis dienomis, ; 
grupėmis. Įvykdo pi anuotą
programą, o vakare parveža 
juos namo.

DARIAUS-GIRĖNO 
PRAKALBOS GEGUŽĖS 22 d.

Šiandien Įvyksta Dariaus- 
Girėno prakalbos Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje. 280 
Union Avė.,'Brooklyne, 8:00 
vai. vakare. Bus aiškinama a- 
pie Dariaus-Girėno paminklo 
statymą Brooklyne, ant Litua
nikos Skvero. Paminklo planai 
ir paveikslas pagaminti archi
tekto. Paveikslas bus rodomas 
šiose prakalbose.

Kalbėtojais bus J. Tysliava 
ir St. Briedis. Taipgi bus^ir 
muzikalė programa. Dainuos 
Mečislavas Rozgaitis. Pianu a- 
kornpanuos Violeta Tamkiutė- 
Irunskienė.

Rengėjai nuoširdžiai prašo 
visų atsilankyti.

D-G Paminklo Fondo sekr.
A. Gilmanas.

PRANEŠIMAS
AIDO CHORO 

VISIEMS NARIAMS
Gegužės 22 d., šį penktadie

nį, visi Aido Choro nariai ir 
narės meldžiami susirinkti Li
berty Auditorijom Nes gera
dalis aidiečių, grįžę iš Montel
lo ir Worcester, parvežė kaip 
ko naujo. Taipgi bus pilnas 
pranešimas apie pasekmes, pa
rengimo Adomo ir Ievos, i’ra- 
džia 8-tą valandą vakaro.

Choro sekr. J. G.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn Šeimos nuosavybė

R

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos |
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

I NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dalnoft ir šokiai. Aaunl Orkestrą.

Apie tą Cukrinį Kareivėlį

Ji dainuoja:

Kad vieną naktį 
našlaitės trys, 
Iš nuobodumo dūsavo, 
Gražus vaikinas 
iš svetur
Pas jąsias atkeliavo. t

O tos trys našlaitės tai buvo 
pulkininko Popovo žmona 
Aurelė, jų duktė Nadina, ir 
sesutė' Naša.

Motina Aurelė bėdavoja, 
kad lauke šaudėsi ir kovoja:

Aką kaip karas 
nusibodo,

1885 metus vaizduojančiais 
rūbais.

N. Y. Miesto Taryba Užgyrė 
neužgirtiną budžetą

Gegužės 19-tą Miesto Tary
boje buvo balsuojamas mies
to budžetas ateinantiems me
tams. Jo suma siekia apie bi
lijoną ir pusę doleriu. Už bu- 
džetą balsų buvo 22, prieš 2, 
o vienas nebalsavo.

Prieš bu d žetą balsavo Stan
ley Isaacs, vietinis toje tary
boje republikonas, ir Earl 
Brown, demokratas. Susilaikė 
Sam Davis.

Rudolph Halley, kaipo ta
rybos pirmininkas, balsuoja 
tiktai balsams pasidalinus pu
siau, tad šiuo atveju negalėjo 
balsuoti. Tačiau pirm balsavi
mo jis buvo pavedęs pirminin- 
kystę kitam ir patsai kalbėjo 
prieš tą budžetą. Jisai ir Is
aacs ragino miesto gyventojus 
“'susivienyti” ir atmesti tran
sit authority su kėlimu, fėro. 
Ragino atmesti “alkio” prog
ramą.

Bu d ž c te numatyta daug ko 
ponams, alkis liaudžiai.

Tūli demokratai teisinosi, 
būk jie nepritaria budžetui, 
tačiau jiems nelikę kito kelio. 
Malley juos kritikavo. Jis sa
kė, kad priėmimu šio budže- 
to jie “sunaikins galimybę iš
reikalauti iš gubernatoriaus 
Dewey specialės Valstijos
Seimelio sesijos.” Kad tai
pastos miestui kelią prispirti 
Valstijos Seimeli “santikiauti a 
su New Yorko miestu pado
riais, teisingais ir inteligentiš
kais pagrindais.” r

II al ley ir Isaacs ragino ne
priklausomus ir iš visų parti
jų žmones peržengti partinius 
rubežius ir “veikti bendrai 
atmetimui kėlimo fėro” ir ap-

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y
Telefonas GR. 8-9865

Jis visai kvailai
atrodo,
Visur mušas, 
visur šaudo— 
žemė maišos 
su dangum.

Bet ta Aurelė—“gudri bo
ba.” Ji gerai pavaišina jauną 
pabėgėlį, aprengia jj Į savo 
vyro trinyčius, ir dar savo 
paveikslą įdeda į tų trinyčių 
kišenių, dėl atminties. Ir jam 
b e m i e ga n t d a i n u o j a :

Tirą la la, svoteli,
Tu tik nepradėk plepėt;
Nes jei išgirstų vyras, 
Reiktų man nukentėt.

Sietyno Choro perstatyme 
’ operetės “Cukrinis Kareivis” 
j Aurelės rolę vaidins Katrė 
I Žukauskienė. Seseraitės Ma— 
šos jaunuolė Madeline Knorr. 
O trečiosios našlaitės rolę at
liks Ona Stelmokaitė-Eicke, 
Nadinos rolėje.

Katrė Žukauskienė no vien 
kad turi svarbią rolę, bet ji 
ir sceną padabina savo siuvi
niais, užuolaidas (draperies) 
ir taip kitus scenoje dalykus. 
Kaip scena, taip ir visi vai
dintojai bus pasipuošę anuos

lupinėjimo žmonių per nemie- 
rą dideliais taksais. Hailey 
siūlė:

“Reikėtų suorganizuoti at- 
stovingų piliečių komitetą, 
kuris pateiktu savus (budže
tui) pasiūlymus; ir kovotų už 
savivaldą, kurios netekome 
dėl miestinio režimo nesuge
bėjimo, prasi radimų ir nepa
teikimo miestui konstruktyvės 
programos.

“Nežiūrint partijoms ir po
litinių laimėjimų, mes priva
lome turėti bendrą reikalą ir 
siekį— ištraukti New Yorko 
miestą iš finansinio ‘straitža- 
keto,’ kurį mums uždėjo gu
bernatorius su šiuo budžetu. 
Valstijos padiktuota progra
ma ir majoro užglostytas bu
džetas reiškia netekimą savo 
teisių namie ir savivaldos New 
Yorko mieste.”

Abu kalbėtojai užtikrino 
tarybą, kad miestui negręstų 
finansinė krizė, jei tą budže
tą atmestų. Kad miestinis į- 
statymas, tos pat tarybos pri
imtas ir majoro Impellitteri 
pasirašytas, leidžia tarybai 
“pasiūlyti ir priimti skirtingą 
budžetą, kuris galima ir tu
rėtu dabar būti pasiūlytas.”

Jis užtikrino, kad ir Alba
ny valdžia skaitytus! su mu
mis, jeigu mes parodytume 
“vieningą frontą” miesto fi
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PETRAS KAPISKAS 
IR

WMUS SODAIT1S
• \ Užlaiko puikų

BAR S GRU.I.
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8T74
• Henri Vidon scenoje iš filmos “The Secret Conclave,” 

vaizduojančioje popiežiaus Pijaus X išrinkimą. Fil
mą dabar rodoma Bryant Teatre, New Yorke.
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Pamestinukas buvęs 
iš Washington©

Central Parke atrastas pa-
rn estin u kas vaikas, 2 metukų, 
buvęs atgabentas iš Washing- 

: tono. Vaiko atsišaukė jo tė
vas, pamatęs jo paveikslą lai
kraštyje. Dar ieškoma jo se
sutė, 1 metų, kuri dingusi iš 
Washington o sykiu su berniu
ku.

Vaikų tėvas, Clifford Brad
ford, sako, kad nežinomą mo
terį jis susitikęs karčiamoje 
netoli namų,, ' Washingtone. 
Pasiskundus! liūdinti dėl ne
tekimo sūnaus. Jis pagailėjęs, 
parsivedęs namo parodyti vai
kus. Ji sutikusi pabūti su vai- 

i kais, Brad ford ą su žmona iš
leisti i miestą. Sugrįžę namo 
nerado tos moters nei vaikų. 
Kaip ji® atsigabeno vaikus iš 
Washingtono, kokiu tikslu, 

i niekas nežino. Kalbama, kad 
; sekmadienį ji matyta Central 
Parke dar su abiemis kūdi
kiais.

Praėjusį trečiadieni, Jamai
ca srityje, atrado ir mergytę. 
Suimta kūdikių pagrobėja 
Barbara Grimm,- 24 m.

PAL išdalins vaikams 
batus

Policijos Atletiška Lyga 
praneša, jog šio sekmadienio 
popietį, 24-tą, tūkstančiui vai
kų, kurie yra PAL globojami, 
išdalins naujus batus nemoka
mai. PAL organizacijai batus 
suteikė Dr. A. Posner Shoe 
firma paminėjimui savo 65 
metų toje pramonėje.

Firmos 50 darbininku pa
aukoję savo laiką asmeniškai 
pritaikinti vaikams batelius. 
Viską vykdys Armorėjc, Park 
Ave/ir 34th St., N, Y. Prasi
dės 12:30 dieną. Batelius duos 
PAL nariams ir jaunesniems 
jų broliukams ir sesutėms.

PAL yra policijos kontro
liuojama organizacija. Jos 
tikslas yra prižiūrėti biednuo- 
menės vaikus, teikti jiems 

1 progų ir vietų žaisti. Pasilaiko 
pačių policistų ir visuomenės 
aukomis.
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Prisipažino nusukęs 
unijos pinigus

Anthony Camarda, vienas 
“karaliaus” Ryano leitenantų 
laivakrovių unijoje, Kings 
County teisnlabutyje prisipa
žino nusukęs apie $4,000 iš 
unijos iždo.

Camarda, 34 m., buvo ILA 
Lokalo 1199 finansų sekreto
rius. Prisipažinęs po to, kai 
prieš jį liudijo 8 laivakroviai. 
Prisipažino tikėdamasis pa
lengvintos pabaudos. Kaip 
prisipažinusį, jį gali bausti ne 
daugiau 10 metų.

nansiniais reikalais. Tik tokią 
kalbą gubernatorius ir Seime
lis suprastų. Praėjusios dvi 
savaitės aiškiai parodė, kad 
“elgetavimas padėties neiš
spręs.”

7 NEW YORK
HELP WANTED MALI'.

♦

VYRAI I
Produkcijos darbui.

Laik'o Pakaltom — Nauja Dirbtuvė, j

Didelė Įsidirbimo Proga.

Nepaprasta Proga Viršlaikiams.

Kreipkitės Tik Asmeniškai.

KENTILE INC.

Kentile Rd., So. Plainfield, y. J. 
X

(95 -100)

M EZG fc.J AI—PAT Y R Ų
Prie Links & Links ir taipgi 

ant Circular mašinų.
Kreipkitės tuojau:

16 Weirfield St., Brooklyn, N. V.
' Tel. dL. 5-3400

(99-100)

REIKALINGI
TVORŲ TVĖRĖJAI

Reikalingi vyrąi tvėrimui metali
niais stulpais’ tvorų. 6 dienų savai
tė. Nuolatinis darbas. Geras- mo
kestis. Daug viršlaikių. Kreipkitės:

ANCHOR POST FENCE CO.
9 E. 381b St., N. Y. C.

Tel. MU. 5-3227
(99-103)

YOUNG MAN WANTED
To assist in dry cleaning store.

Steady job. Apply:

FAST SERVICE CLEANERS
I 47-19 Broadway, Astoria, L. I.

MAŠINISTAI

PRIE MILLING DARBO •
JIG BORER

Atlikimo darbams ant užsakymų. 
Gera mokestis. Nuolat. Puikios dar
bo sąlygos.

'Pel. Mount Vernon 8-5552
(100-106)

REAL ESTATE
8 KAMBARIŲ — 1 ŠEIMOS

Gerai budavotas, asbestos šinge- 
liuotas namas. Pilnai įrengtas, pil
nas skiepas, šiltas vanduo, aliejum 
šildomas. Screens ir storms, Vene
tians. Daug kitų įrengimų. Visi mo
derniniai pagražinimai. Gera sekci
ja, arti visų komunikacijų. 2 blokai 
nuo stoties, Pliutas 30x100, tikras 
pirkinys. Tik .$13,500. šaukite savi
ninką:

TALMAGE 2-1629.
(92-100)

APARTMENT HOUSE—BRONX
Puikiausia vieta, geros jeigos. Ran

da $10,800. Kaina $41,000. 4 tušti 
kambariai savininkam. Cash $10,000

TAIPGI
3 šeimų namas ir krautuvė, gera 

vieta del biznio. Kaina $12,500.
Matykite:

GIANNOTTI
2110 — 3rd Avė., N. Y. C.

Tel. LEhigh 4-3290
(98-100)

2 ŠEIMOM NAMAS
50x100, įskaitant 4 garadžius. $200 
mėnesinių jeigu, parduodamas su 
nuostolių už $16,000. Kiti geri 1 ir 
2 šeimų pirkiniai ir pelningos jeigos.

GUS SCHWEITZER
31-01 — 361 h- Ave., Astoria, L. I.

(100-106)

PARDAVIMAI
SKIFF BOAT—26”—115HP

Su Crown Chrysler Motoru, Al 
stovyje. Matomas No. 126 — Beach 
9th Street, Far Rockaway. Geras 
pirkinys. Šaukite:

AL. 4-9760 paprastom dienom
Arba CL. 9-5526 gale savaitės

(99-105)

MĖSINĖ—GROSERNE
Lenkiškai ir lietuviškai kalbanti 

kostumeriai. Išdirbtas biznis. Že
ma kaina. Turi greit parduoti.

M. SULKA
60-27 56th Rd., Maspeth, L. I.

(99-105)

HIGGINS—23” —OPEN UTILITY
10 pasažierių, 43 MPH, naudotas 

tik 60 valandų, ištisai naudose sąly
gose. Kainuoja $7,950. Parduodamas 
su nuostoliu tik už $3,000. Telefo- 
nuokite savininkui:'

HEMPSTEAD 2-1975
(100-102)

NEW YORK__
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES—MERROW
Patyrusios ant moteriškų gero, 

nes rūšies megstinių. Nuolatinis dai 
bas. Gera mokestis. Puikios dar 
sąlygos. Kreipkitės:

PETER MULLER & SONS 
KNITTING MILLS 

225 Starr St., Brooklyn 
(96-100)

REIKALINGOS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

5 dienos, valandos 9 1. Nuolati
nis darbas. Dirbt išnuomojimui kam
barių namuose. Kreipkitės:
446 West 23rd St., New York City

(98-100)

REIKALINGOS MERGINOS
Prie Counter & checking darbo 

dry cleaning krautu\ėję, nuolatinis 
darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
KAREN CLEANERS 
81-06 37th Ave.,

Jackson Heights, L. I.
Tel. TW. 8-1608

(98-102)

REIKALINGOS MERGINOS
KNYGŲ APDARYMUI

Patyrusios prie Carbon collators, 
daliai ar pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

HELLMAN BOOKBINDING CO.
36 Throop Ave., Brooklyn 

(prie B’vvay. kampas Lorimer St.)
Tel, EV. 4-3691

(98-

COUNTERGIRLS
Jei jūs esate vikrios, patikimos 

i)- gražios išvaizdos 
JVIIITE TOWER

Reikia Jūsų
Mes jus išlavinsime, duosimo val

gi, uniformas, apmokamas vaka- 
cijas, apmokama apdrauda. Darbas 
seniai įsteigtame restaurante su 
daugeliu vietų (chain stores), Man
ilai tan, Bronx, Brooklyn, Queens ir 
Westchester.

EM P LO YM ENT OFFICE 
46th St. ir 8th Ave.

Matykite Miss Kanuk 
14th St. ir 2nd Ave.

Matykite Mr. Malvasio
(99-102)

OPERATORES—PATYRUSIOS
Darbas prie sportswear. Nuola

tinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

JOED SPORTSWEAR, INC.
215 Grand St, N. Y. C. (3rd Fl.)

(99-loH

FINGERWAVERr—MANICURIST
Pilnai mokanti. Vien tik patyru

si. 5 dienos, nuolatinis darbas, ger^jf 
mokestis. Kreipkitės:

LARRY & LAURA .
7202 Austin St., Forest Hills, L. I. 

BO. 8-1597
(99-103)

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios. Darbas prie draperies, 
slipcovers ir bedspreads. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Puikios 

darbo sąlygos, šaukite;
TE. 9-0356

(99-103)

RANKINEI‘SKALBYKLAI

DARBININKES
$35 j savaitę. 5 dienos, 8 valandos. 

Nuolatinis darbas. Kreipkitės:
LONG POY LAUNDRY

3557 -- 77th St.. Jackson Heights, 
Long Island.

Tel. HA. 9-5426
(100-101)

REIKALINGOS
BEAUTY OPERATORES

Patyrusios, pilnai mokančios. Da
liai ar pilnam laikui. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

CRANLYN BEAUTY SALON
60 Henry St., Brooklyn, N. Y.

(101-102)

SUSIRINKIMAI
A.C.W.A. 54-to Skyriaus Exnfa su

sirinkimas įvyks gegužės 27 d., 1953, 
11-27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

Nariai prašomi dalyvauti su nari- 
nėm kortelėm. Pradžia 7:30 vakare.

Valdyba.
(100-102)

SKELBKITĖS LAISVĖJE




