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KRISLAI
Kam ta slaptybe? 
Grūdai Pakistanui. 
Žmonės kvaitulyje. 
Už taisę balsuoti.
Bešrdžiai.
Kunigui klausimas.

Rašo A. BIMBA

Mūsų šalies delegacija Ko
rėjos derybose dėl paliaubų 
pareikalavo toliau pasitarimus 
laikyti didžiausioje slaptybė- 

i A*. Pradžia jau turime: nieko Z ' / 'F nesigirdi apie vėliausius pasiū
lymus dėl karo’belais\ iu.

Amerikos žmonėms bus 
sunku suprasti: Ką mūsą vy
riausybė bando paslėpti?

—o—

Labai gerai, kad mūsų vy
riausybė ketina Pakistanui pa
skolinti milijoną bušeliu kvie
čiu. Sumetimai ne taip svarbu. 
Svarbu tas, kad ten milijo
nams žmonių trūksta maisto, 
o mes jo turime. 

—o—
Skaitai žmogus pranešimus 

iš Londono ir negali nesiste
bėti : Kas pasidarė su Brita
nijos žmonėmis? Kodėl jie 
taip apsvaigo ta savo karalie

nės karūnacija?
Bet .gal neapsimoka per

daug bartis. Jų gavoseną if 
Xdausmus nustato jų spauda ir 
Aiadijas — kaip ir pas mus 

Ame nk oje.
' Pastebėjau, kad net ir Ka- 

. nados valdovai žada Elzbietos 
karūnacijos proga miestu aik
štes ir gatves išpuošti. Kaip 
i vandenį numes tūkstančius 
doleriu.

—o—
Prezidentas Eisenhoweris 

pritaria tam sumanymui, kad 
18 metu sulaukė jaunuoliai 
turėtų teisę balsuoti. Viskas 
gerai, sumanymas labai svei
kas.

Tiktai man nepatinka argu
mentas: Jeigu 18 metų jau
nuolis gali kariauti, tai gali ir 
balsuoti!

Jeigu nebūtų nei karų nei 
armijų, v ištiek jaunas žmogus, 
sulaukęs 18 metų, turėtų tu
rėti teisę balsuoti. 

—o—
. Tie * septyni Aukščiausio 

Teismo nariai pasirodė di
džiausiais beširdžiais. Jie vė’i 
atmokė Rosenbergų apeliaci
ją. vėl pasakė, kad tie 
nekimti jauni tėvai turi sudeg
ti (Z/ektros kėdėje, kad paso
tinus reakcijos apetitą.

Bet Amerikos žmonės gal
voja kitaip. Jie dar nėra tarę 
savo paskutinį žodį. Jie dabar 
dar garsiau pareikalaus teisy
bės ir mirties bausmės panai
kinimo.

—o—
Klerikališkoje armijoje la

bai smarkiai figūruoja kuni
gas Ant. Juška, čikagietis, 
šv. Mykolo parapijos klebono 
pagelbininkas, 40 metų am
žiaus pabėgėlis iš Lietuvos. 
Draugas skaito jį savo geriau
siu bendradarbiu. Jis, matyt, 
padeda šimučiui ir Prunskui 
Draugo gaires nustatyti.

Tiktai vienas dalykas dar 
vis neaiškus: Kaip ir kodėl 
kunigas Juška pabėgo iš Lie- 
S)s Vokietijon pas Hitlerį? 

ia reikia didelės ir aiškios 
Ginties. Gali kun. Juška 

ją atlikti kad ir per tą patį 
Draugą.

— o—
Skaitau korespondencijoje 

iš Scranton, Pa., kad ten visai 
trumpu laiku pasimirė net 
penki 'Laisvės skaitytojai!

Reikalaujama neduot Jungi. 
Tautom dolerių, jeigu jos 
priimtų liaudiškąją Kiniją
Siūloma ir toliau pripažinti 

i dangų “visos Kinijos” atstovu
Priedas reikalauja, kad 

Amerika ir toliau pripažin
tų Čiang Kai-šeko kinus 
tautininkus Formozos sa
loje vieninteliais Kinijos

Washington. — Piniginė 1 
i Senato komisija užgyrė re- 
: publikono senatoriaus E. 
i M. Dirkseno pasiūlymą, kad 
i jeigu Jungtinės Tautos nu- 
i tartų priimti Kinijos Liau
dies Respubliką į savo na- 

: rius, tai Amerika neduos 
jokių pinigų, reikalingų pa- 

j laikymui Jungtinių Tautų 
organizacijos.

Jei liaudiškoji Kinija bū
tų priimta i Jungtines Tau- 

1 tas, tai jinai taptų ir nuo
latiniu Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos nariu, kaip 
viena penkių didžiųjų vals- ’ 
tybių.

Tas pasiūlymas prikerg
tas kaip priedas prie bi- 
liaus, reikalaujančio $1,- 
104,379,882 valdiniams pre
kybos ir teisingumo depart- 
mentams. y

Korėjos liaudininkai 
užėmė 7 pozicijas

Korėja, geg. 28. — Keli 
tūkstančiai Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų atakavo 
13 pozicijų, kur amerikonai 

I sustatė ąavo talkininkus, 
: Pietinės Korėjos tautinin- 
i kus.

Liaudininkai užėmė 7 po- 
' zicijas, bet tautininkai su 
j amerikonais atlaikė 6 kitas 
j pozicijas.

Chrysler darbininkai taip 
pat gaus daugiau pensijos

Detroit. — Chryslerio au
tomobilių korporacija pa
taisė savo sutartį su unija, 
taip kad nusenę darbinin
kai gautų iki $137.50 pen
sijos per mėnesį, įskaitant 
ir valdinę Social Security 
pensiją. Iki šiol korpora
cija buvo užtikrinus tiktai 
iki $125 pensijos per mė
nesį.

Fordo automobilių kom
panija jau pora dienų pir
miau padarė tokį pensijos 
pagerinimą.

NUŽUDYTA DAR 
VIENAS BELAISVIS

Pusan, Korėja. — Tapo 
nušautas dar vienas komu
nistas belaisvis. Ameriko
nai sakoj kad jis “bandė 
pabėgti” iš imtinių stovy
klos Pietinėj Korėjoj.

Mūsų giliausia užuojauta 
jų šeimoms. Jų mirtis di
džiausias nuostolis dienraš
čiui ir visam pažangiajam ju
dėjimui.

atstovais Jungtinėse Tau
tose.

Vakarą europiečiai 
bijo atominių 
Amerikos patranką

Washington. — Kariniai 
Ame ri k os valdininkai su 
baime pastebi, kad vakari
nėje Europoje vis plačiau 
išsivysto reikalavimai tai
kytis su Sovietų Sąjunga.

Vakariniai europiečiai 
ypatingai bruzda prieš ato
mines patrankas, k u r i a s 
Amerika planuoja įgabenti. 
Sako, jog Sovietų Sąjunga 
gali palaikyti tas patran
kas provokaciniu užpuoli
mo veiksmu prieš ją.

Generolas Ridgway, At
lanto kraštų koimandierius, 
tačiau, ragina būtinai siųs
ti atomines atrankas i va
karų Europą “apsigynimui 
nuo Sovietų.” |

Francija-tai Europos 
ligonis, sako Reynaud

Paryžius.—Franci jos pre
zidento skiriamas premje
ru Paul Reynaud pareiškė 
šalies seimui:

—Franci j a yra Europos 
ligonis. Pragyvenimo reik
menų kainos Franci j oje 
brangesnės, negu bet kur 
kitur pasaulyje.

Reynaud todėl reikalavo 
sustiprint valdžią (nors pa
ti valdžia didino kainas).

Jugoslavija gavo didžiųjų 
tankų iš Jungt. Valstijų

Belgrad, Jugoslavija. — 
Amerika atsiuntė Jugosla
vijai būrį didžiųjų tankų. 
Jugoslavijos valdovo Tito 
oficieriai džiaugiasi, kad 
jau “ramiau galėsime mie
goti,” . turėdami tokių gin
klų prieš Sovietų Sąjungą.
X

New York. — šalies val
džia ragino vietinį federalį 
teisėją Kaufmaną paskirt 
laiką, kada turėtų būt nu
marinti Julius ir Ethelė 
Rosenbergai.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako nušovę dar 
vieną Amerikos lėktuvą.

Trys Amerikos generolai. Iš kaires i dešinę: Gene
rolas Matthew B. Ridgway, gen. Omar N. Bradley 
ir generolas Alfred Gruenther. Paveikslas nutrauk
tas Paryžiuje, kur jie neseniai tarėjo pasitarimą. 
Generolas Bradley prie Trumano buvo ginkluotu jė- 
gų štabų pirmininku. Prezidentas Ersenhoweris ji iš 

tos vietos atstatė.

Manoma, kad nepavyks

FRANCUOS SEIMAS ATMETĖ
REYNAUD^ KAIP PREMJERĄ

Paryžius.—Francijos sei
mas 276 balsais prieš 235 
atmetė Paulą Reyn a ūdą, 
kurį p r e z i dentas Aurio! 
skyrė premjeru. 89 seimo 
nariai susilaikė nuo balsa
vimo.

Reynaudas, katalikų poli
tikas, prašydamas seimo 
užgyrimo, ragino taip pa
taisyti šalies konstituciją, 
kad sustiprintų vykdomąją 
valdžią. Tarp kitko, jisai 
siūle tokią pataisą:

Jeigu seimas ir pareikš
tų nepasitikėjimus minis
tru kabinetui, vis tiek kabi- 
netas galės laikytis valdžio
je per 18 mėnesių. O paš\ 
kui premjeras galės paleis
ti seimą ir paskelbti naujus 
rinkimus tokiais klausi

Amerika skiria 5,474 
milijonus dolerių 
savo talkininkams

Washington. — Preziden
to Eisenhowerio valdžia 
reikalauja jau “tiktai” 5,- 
474 milijonų dolerių sveti
miems kraštams ginkluoti 
prieš komunizmą per 12 
mėnesių, pradedant nuo lie
pos 1 d. šiemet. Tai 354 
milijonais dolerių mažiau, 
negu prezidentas pirmiau 
reikalavo.

Valdžia suranda, kad ga
lima bus siųsti Aemrikos 
talkininkams pigesnius, bet 
“lygiai gerus” tankus bei ki
tus ginklus. Todėl ir gali
ma pamažinti jiems lėšas.

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokiečiai areštavo ameri
kinį biznierių Richardą 
Knorrą už nu sukimą $50,- 
000 taksų.

■...............    U.-.,..,___  ,

Washington. — Amerikos 
biznis su užsieniais pernai 
nupuolė daugiau kaip 1,000 
milijonų dolerių.

mais, kur esamasis seimas 
pareiškė nepasiti k ė j i m ą 
kabinetui.

Reynaudas sakė, tankūs 
francūzų valdžios pasikei
timai puldo jos įtaką pa
saulyje, bet jeigu konstitu
cija būtų taip pataisyta, 
kaip jis perša, tai pakiltų 
Francijos vardas, ir val
džia galėtų' sutvarkyti ša- į 
lies ūkį, kuris dabar labai i 
sukliuręs.

Po Antrojo pasaulinio ka-1 
ro sugriuvo jau 18 Franci-1 
jos ministrų kabinetų.

• Reynaud buvo jau ket
virtas politikierius, kuriam 
nepavyko sudaryt naują 
ministrų kabinetą po to, 
kai 6 dienos atgal suiro 
premjero R. Mayerio kabi-1 
netas.

Nukentėjusią Korėjoj 
amerikonu skaičius 
pakilo iki 135,221

Washington. — Gynybos 
departmentas geg. 27 d. pa
skelbė, jog per mūšius Ko
rėjoje jau 135,221 ameriko
nas nukentėjo sek a m u s 
nuostolius:

Užmušta 24,119, sužeista 
98,216, be žinios dingo bei 
nelaisvėn paimta 12,886.

Tokie Amerikos karių 
nuostoliai per savaitę nuo 
pirmesnio valdinio prane
šimo pakilo 66. •

Francijos biznieriai nori 
prekybos su Kinija

Paryžius. — Keli stambūs 
Francijos biznieriai iškelia
vo į Kinijos Liaudies Res
publiką. Žiūrės, kaip galė
tų plačiau išvystyt naudin
gą Francijai prekybą su Ki
nija.

Jie keliaus per Sovietų 
Sąjungą ir staptelės Mask
voje.

Pietų Korėjos tautininkai 
grūmoja atmest paliaubas 
ir patys vieni tęst karą
Sako, Amerikos planas “užgerina 
Šiaurines Korėjos komunistus”

Korėja. — Pietinės Korė
jos prezidento Syng m a n o 
Rhee tautininkai grasina 
patys vieni kariaut prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką, jeigu ameriko
nai padarys paliaubas su

de Gasperio partijai 
rinkimai Italijoj

Roma.— Amerikiniai ko
respondentai lemia, kad 
Italijos premjero de Gas
perio katalikų partija, nu
stos daug balsų rinkimuo
se, kurie įvyks birželio 7 d. 
Manoma, daugelis dešinių
jų balsuos už naujuosius 
fašistus ir monarchistus, 
karaliaus grąžinimo šali
ninkus.

Komunistai veda smarkią 
rinkiminę kampaniją. Mil
žiniškos jų iškabos pačia
me Romos vįdurmiestyje 
rį)do, kai]) keturios žiurkės 
graužia itališką sūrį, o 
žiurkės vaizduoja de Gas
perio krikščionis demokra
tus ir tris kitas remiančias 
d!e Gasperį partijas. 

_______

Vietnamo liaudininkai 
užėmė dar vieną miestą

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai privertė 
francūzus apleisti Ven Vi, 
tyirtovišką miestą, už 30 
nlylių į pietus nuo Hanoi, 
Indo-Kinijos sostinės.

Francūzų komanda sako, 
svarbiau atmušti Vietnamo 
komunistus nuo derlingojo 
ryžių klonio. Todėl atšauk
ti nuo Ven Vi francūzai 
bus vartojami ryžiams ap
ginti.

Politikieriai mažina lėšas 
civiliniams reikalams

Washington. — Valdžia 
buvo apskaičiavus, kad rei- 
kės apie $416,400,000 per 
mietus tokiems civiliniams 
darbams, kaip prieplaukų 
taisymas, statymas apsau
gų nuo potvynių ir tt.

Bet. kongresmanų politi
kierių1 komisija nutarė nu
mušti $80.206,000 nuo rei
kalaujamos šiems tikslams 
pinigų sumos.

Nairobi, Kenya. — An
glai nušovė dar 18 Mau 
M’au negrų.

Korėjos liaudininkais - ko
munistais.

Syngmano Rhee valdžia 
smerkia naują amerikinį 
planą dėl paliaubų su liau
dininkais, ypač todėl, kad 
planas palieka Šiaurinę Ko- 

i rėją kaip atskirą valstybę. 
I Syngmano generolai tatai 
vadina “komunistų užgeri-
nimu, nauju Miunichu.” Ža
da be Jungtinių Tautų tęsti 

‘karą, siekdami prijungt sau 
į šiaurinę Korėją.

Syngmano tautininkų ge
nerolas Yun či Yung tvir
tino, jog Šiaurinės Korėjos 
liaudininkai “tikrai priims 
palankų jiems” amerikinį 
plana. Tada Pietinės Ko
rėjos tautininkai jau “ne
klausysią” amerikonų ko
mandos. O tautininkai su
daro daugiau kaip pusę vi
sų armijų prieš liaudinin
kus.

Derybos tarp amerikonų 
ir Korėjos liaudininkų pasi- 
naujins Panmundžome pir
madienį, birželio 1 d. Tada 
Pietinės Korėjos tautinin
kai įteiks ir priešingus sa
vo pasiūlymus.

Ankara, Turkija. — At
vykęs Amerikos valstybės 
sekretorius Dulles ragino 
Turkiją daryt karinį sąry
šį su Jugoslavija prieš So
vietu Sąjungą.

Izraelio premjeras žada 
nesitrauki iš vietos

Jeruzalė.—Izraelio prem
jeras David Ben-Gurion sa
kė, jog nesitrauks iš vietos, 
nepaisant, kad keturi jo mi
nistrai, sionistai tautinin
kai, pabėgo iš valdžios. ;

Jie pabėgo todėl, kad 
Ben-Gurion vado vau j a m a 
Darbo Partija (Mapai) nu
tarė leist vartot raudonąją 
socialistų vėliavą ir dai
nuot Internacionalą tokio
se mokyklose, kur daugu
mos mokinių tėvai tam pri
taria.

Pranešama, kad Ben-Gu
rion stengsis užpildyti pa
bėgusių ministrų vietas 
kairiaisiais socialistais bei 
religiniais žydais.

ARABAI NUŠOVĘ 
IZRAELIETĘ

Jeruzalė. — Izraelio val
džia teigia, kad įsiveržę iš 
Jordano arabai viename 
kaime nušovė vieną žydę, 
sužeidė dvi kitas ir tris vai
kus.

ORAS.—Vėl vėsi giedra.
. A-F
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BŪDAI DOLERIAMS GAUTI
ATSIMENAME, kai š. m, balandžio mėnesį Ameri

kos spaudoje ( ją seko kitų “Vakarų kultūros” kraštų 
spauda) pasirodė žinios: komunistai įsiveržė į Laos ka
ralystę (Indo-Kinijoje); didžiausias, girdi, pavojus grū
mojąs Laos karalystei.

Ir prie to, aišku, nuolat buvo pridėta: Amerika tu
rinti duoti daugiau dolerių ir ginklų Francūzijai, kad 
pastaroji galėtų išlaisvinti Laos.

Bet štai sprogsta burbulas. Francūzijos dienraščio 
“Le Monde” korespondentas, Charles Favrel, esąs In
do-Kinijoje, patyrinėjo dalykų padėtį ir surado, jog ten 
jokio staigaus “komunistų armijų įsiveržimo” balan
džio mėnesį nebuvo. Favrel sako: liaudiškos armijos 
jau seniai buvo užėmusios ir tebelaiko tūlas Cambodia 
ir Laos sritis. Triukšmas, pasirodo, buvo sukeltas tam, 
kad gauti iš Amerikos daugiau dolerių ir ginklų; jis 
buvo keliamas tam, kad paakstinti Washingtona siųsti 
savo kariuomenės dalinius į Indo-Kiniją francūzams pa
dėti.

Ir francūzai, aišku, pasinaudodami šia proga, gavo 
daugiau ginklų ir, galimas daiktas, gaus daugiau ir do
lerių, kuriuos Amerikos žmonės sudės taksais.

TURTINGA UNIJA
SAVO SUVAŽIAVIME, kuris įvyko Chicagoje, In

ternational Ladies Garment Workers Unija paskelbė, 
kad ji šiand’en turi $52.848,000 turto. Be to šitos uni
jos įvairino.-e fonduose, iš kuriu mokama pensijos pa
sitraukusiems (dėl seno amžiaus) iš darbo nariams, ir 
tt., esama dar apie 113 milijonų dolerių.

Taigi ši uni ja, kuriai priklauso nemaža lietuvių rūb- 
siuvių, yra labai turtinga finansiškai.

Per pastaruosius t re jis metus ILGWU bosai išauko- 
jo iš unijos iždo įvairiems “geriems tikslams” $5,061,000.

Įdomu, kam gi Dubinskio vadovaujama unija au
kojo? Kokie tie tikslai?

Tarp kitko unija davė “Žydų Darbiu Komitetui” 
$250,000. Kas yra šis komitetas? Tai įstaiga, per ku
rią skleidžiama bjauri propaganda prieš Tarybų Sąjun
gą ir liaudies demokratines šalis.

Francūzijos socialistai leidžia savo laikraštį “Le 
Populaire,” kuris nuolat yra deficite, šiam laikraščiui 
Dubinskio vadovaujama unija paaukojo $35,000.

New Yorke išeina savaitraštis “New Leader,” ap
link kurį yra susispietę žiauriausi Tarybų Sąjungos kei
kūnai. Šiam savaitraščiui unija paaukojo $40,000.

Tai tik keletas pavyzdžių iš to, kaip Dubinskis glo
boja tuos, kurie pučia vienon dūdon su Amerikos re
akcininkais.

Ar duesni Dubinskio ranka numetė nuo savo stalo 
keletą trupinių lietuviškai menševikiškai spaudai Ame
rikoje, nepasakoma, bet nebūtų nuostabu, jei taip būtų 
atsitikę. i

chuliganizmasTbetkur jis?
CHICAGOS MENŠEVIKŲ Naujienos išspausdino 

redakcinį straipsnį po antrašte: “Chuliganizmas.” Re
dakcija sako:

“Japonijos sostinėje Tokyo 20 moterų vakar puolė 
Franklino Roosevelto našlę: ištraukė ją iš mašinos, ku
rioje ji sėdėjo ties Darbo ministerijos troba, ir šaukė 
jai: “Važiuok namo!” Jos nešė plakatus su įvairiais 
komunistiniais šūkiais.

“Japonų sargyba ponią Rooseveltienę apgynė. Ji 
pebuvo sužeista.”

• Atrodo, baisu. .Ištraukė Rooseveltienę iš mašinos, 
kurioje ji sėdėjo! Gerai dar, kad ji nebuvo sužeista!

Na, o Associated Press korespondentas, esąs Tokio 
mieste, šio mėnesio 27 dieną išleido tokią žinią, kuri 
buvo išspausdinta tūluose Amerikos laikraščiuose:

“TOKYO, Wednesday, May 27 (AP)—Reports that 
Mrs. Franklin D. Roosevelt had been pulled from her 
car by a group of demonstrating Japanese women, pub
lished by the newspaper Yomiuri, were denied yesterday 
by Maureen Corr., Mrs. Roosevelt’s secretary.

“The secretary said a group of Japanese women sur
rounded, but did not touch Mrs. Roosevelt as she was 
leaving a Government office building Monday.”

Matome, kaip buvo! Rooseveltienės niekas nepalie
tė nei pirštu.

Taigi Japonijos moterys jokio chuliganizmo neatli
ko. Chuliganizmą (laikraštinį) atliko Naujienos, šmeiž- 
damos nekaltus žmones. Bet tuo niekas nesistebi, nes 
Naujienos jau seniai v ra panašia “kultūra” pasižymėr 
jųsios!

(Tąsa)
Baigdamas prof. K. Kor

sakas kviečia konferencijos 
dalyvius, svarstant lietuvių 
literatūros istorijos proble
mas, vadovautis išmintingu 
J. V. Stalino nurodymu, kad 
“mokslas negali vystytis ir 
žengti priekin be nuomonių 
kovos, be kritikos laisvės.” 
Tik šiuo keliu einant bus 
galima sėkmingai išspręsti 
visus lietuvių literatūros 
istorijos probleminius klau
simus ir paruošti kokybiš
kai gerą lietuvių literatū
ros istorijos vadovėlį.

Po pranešimo išsivystė 
gyvos diskusijos.

klausimais diskusij
vystymąsi feodalizmo lai-

Diskusijose buvo plačiai 
apsvarstytas “Lietuvių lite
ratūros istorijos konspek
tas” ir iškelta eilė rimtų 
trūkumų, prileistų spren
džiant lietuvių literatūros 
istorijos klausimus.

Valstybinio Pedagoginio 
instituto direktorius drg. 
M. Ročka savo pasisakyme 
palietė raštų lotynų kalba 
Lietuvoje atsiradimo prie
žastis. Pagrindine prie
žastimi atsirasti raštams 
lotynų kalba drg. Ročka 
laiko ekonominio to meto 
gyvenimo pagyvėjimą, jau 
pasiektą valstybės centrali
zaciją. Metraščiai rašyti 
lotynų kalba nesiskiria nuo 
metraščių kitomis kalbo
mis. Literatūra lotynų kal
ba, — sako drg. Ročka, — 
studijuotina, kaip priemo
nė pažinti to meto gyveni
mą.

Apie netikslumus ir klai
das konspekte lietuvių lite
ratūrinės kalbos vystymosi 
klausimu konferencijoje pa
sisakė Vilniaus Valstybinio 
universiteto dėstytojas drg. 
J. Palionis. Konspekte, kaip 
nurodė kalbėtojas, netei
singai nustatoma lietuvių 
nacionalinės literatūrinės 
kalbos formavimosi pra
džia, kuri prasidėjo ne 
XIX-ojo amžiaus antroje 
pusėje ,bet jos formavimosi 
mementus jau galima'pa
stebėti žymiai anksčiau.

Drg. Palionis konkrečiai 
nurodo, jog konspekte ne
išryškintas Donelaičio vaid
muo lietuvių literatūrinės 
kalbos istorijoje. Pasitaiko 
eilė netikslių formulavimų, 
liečiančių kalbos klausimus.

Klaipėdos mokytojų in
stituto vyr. dėstytojas drg. 
Skeivys, pažymėjęs kon
spekto pasirodymo teigia
mą reikšmę, nurodo į kai- 
kuriuos jo trūkumus bei 
neišbaigtumą. Kai kurios 
labai svarbios vietos, verti
nant lietuvių literatūros

kotarpyje, konspekte labai 
nedrąsiai pateiktos arba 
netgi apeitos. Kalbėtojo 
nuomone, nepaka n k a m a i 
nušviestos reformacijos ne
pasisekimo Lietuvoje prie
žastys ir kt.

Konferencijoje kalbėjęs 
LTSR švietimo ministras 
A. Kny va pažymėjo, k a d 
respublikos mokytojai ir 
švietimo darbuotojai su di
džiuliu susidomėjimu suti
ko “Lietuvių literatūros is
torijos konspekto” I-osįos 
dalies pasirodymą. Šis kon
spektas respublikos moky
kloms iš dalies atstojo šiuo

os
falsifikavo ir nutylėjo tą 
faktą, nors lietuvių ir rusų 
kalbų giminiškumas yra žy
mus pagrindinio žodyninio 
fondo ir žodyninės sudėties 
bendrumais, o taip pat gra
matinės sandaros, morfolo
gijos ir sintaksės bei fone
tikos dėsnių artimumu.

Valstybinės grožinės lite
ratūros leidyklos redakto
riaus drg. J. Tornau pasi
sakymas žymia dalimi buvo 
skirtas nušviesti A. Strazdo 
kūrybai. Drg. Tornau nu
rodė, kad konspekte iš es
mės yra sumenkinta, su
siaurinta A. Strazdo reikš
mė, silpnai išryškinta jo

Viduryje paveikslo matome International Longsho
remen’s and Warehousemen’s unijos prezidentą Har
ry Bridges. Jis atvyko Washingtonan ir dalyvavo Se

nato komisijoje, kuri apklausinčjo International Long
shoremen’s Association unijos prezidentą Joseph 
Bryan dėl raketizmo jo unijoje. Harry Bridges yra 
pažangus unijistas ir jis seniai išvalė visokį raketiz- 

mą iš savo jūrininkų unijos.
---lL-- :— ....... ...      —----—

metu dar trūkstamas lie
tuvių literatūros istorijos 
dėstymo priemones, yra 
rimtas mėginimas duoti 
marksistinį lietuvių litera
tūros feodalizmo laikotar
pyje nušvietimą ir įverti
nimą. Švietimo darbuoto- 
jąi aktyviai apsvarstė kon
spektą, pareiškė visą eilę 
pasiūlymų ir pageidavimų, 
iškėlė konspekto trūkumus. 
Drg. A. Knyva plačiai ap
sistoja ties mokytojų pa
reikšta kritika konspekto 
atžvilgiu, ties jų pasiūly
mais ir pastabomis.

Mokytojai ,tarp kita ko, 
nurodė, jog nagrinėjant fe
odalizmo epochos atskirų 
laikotarpių literatūrą pasi
gendama platesnio atskirų 
istorinių bei literatūrinių 
reiškiniu įvertinimo. Pa
vyzdžiui, neduotas refor
macijos judėjimo Lenkijoje 
bei Lietuvoje įvertinimas.

Drg. Knyva savo pasisa- 
kyrhe paliečia kai kuriuos 
lietuviu literatūrinės kal
bos vystymosi klausimus. 
Kalbėtojas iškelia tuo klau
simu eile neaiškumu, su ku- u C 7

riais susidūrė mokytojai, 
dėstydami feodalizmo lai
kotarpio literatūrą. Kalbė
tojas nurodo, kad Jiezno, 
Troškūnų ir kitų rajonų 
mokytojai, sv a r s t y d a m i 
konspektą, pažymėjo, jog 
pasaulietinio turinio litera
tūros apžvalginiame sky
riuje nepakankamas dėme
sys yra skiriamas literatū
rinės kalbos vystymosi na
grinėjimui.

Kaip rimtą trūkumą kon
spekte kalbėtojas pabrėžia 
tą faktą, jog, nušviečiant 
lietuvių literatūrinės kal
bos formavimosi procesus, 
išleistas toks svarbus klau
simas, kaip lietuvių kalbos 
giminiškumo su rusų kalba 
klausimas, šis klausimas 
tuo labiau aktualus, nes 
buržuaziniai kai b i n i n k a i

Generolas Omąr N. Bradley (kairėje) Washingtone 
kalbasi su apsigynimo sekretoriumi Charles E, Wi|- 
šonu. Generolas Bradley yra vienas iš tų militarist!;, 
kurie griebtai priešingi sumažinti paskyrų karo ir 

militariymo reikalams.

aistringa neapykanta dva
rininkams ir kunigams, jo 
kūrybos gilus demokratiš
kumas ir liaudiškumas. A. 
Strazdo atminimą liaudis 
giliai išlaikė ilgus dešimt
mečius, įsisavino ir toliau 

7 c.
vystė jo dainas, kurios yra 
virtusios tiesiog dainomis.

—Konspekte,—kalba drg. 
Tornau, — iš esmės nepa
kankamai pagrįstai nuro
dytos ir A. Strazdo ribotu
mo priežastys ir sąlygos.

Palietęs A. Baranausko 
kūrybą, drg. Tornau pažy
mi neteisingą šio poeto 
įvertinimą, pateiktą kon
spekte. Pavyzdžiui, rašo
ma, jog A. Baranauskas 
“savo kūryboje išreiškęs 
lietuvių liaudies protestą 
prieš carizmo ir baudžiavos 
priespaudą.” Tuo tarpu jo 
aiškų reakcingumą bei tar- 
nąvimą išnaudotojų klasių 
interesarhs vietomis sten
giamasi apeiti ,ieškau t ir 
keliant tariamus A. Bara
nausko kūrybos demokrati
nius bruožus. Neteisingai, 
pavyzdžiui, įve r t i n a m a s 
konspekte Ą. Baranausko 
“Pasikalbėjimas giesminin
ko su Lietuva” ir kt. A. 
Baranauskas' yra brangus 
tarybiniams žmonėms už 
“Anykščių šilelį,” tačiau 
nereikia už tai nuglostyti 
jo reakcingumą.

Literatūros neli e t u v i u v 
kalba klausimu pasisakė 
Vilniaus Valstybinio uni
versiteto profesorius drg. 
K. Jablonskis. Jo nuomo
ne, raštai nelietuvių kalba 
įtrauktini i lietuviu litera- • z V
turą, jeigu jie yra rašyti 
lietuvių ir jeigu skiriami 
lietuviams. *

Nagrinėdamas rašto ir 
rašto kalbos atsiradimą, 
prof. Jablonskis nurodo, 
jog kartu su krikščionybe 
atsiranda ir raštas, raštas 
svetima kalba. Toks reiš
kinys, kalbėtojo nuomone, 
nustebimas Rusijoje, Len
kijoje, taip pat ir Lietuvo
je. Po rąsto atsiradimo,— 
kaip pažymi prof. Jablons
kis, — reikalinga nemaža 
laiko, kad išsivystytų raštai 
sava, vietine kalba. Tuo 
būdu raštai nelietuvių kal
ba sudaro lyg ir ištakas,

priemones atsirasti raš
tams lietuvių kalba. Patei
kęs kai kuriuos faktus apie 
tai, jog ir Lenkijoje raštai 
savo kalba visumoje atsi
rado žymiai vėliau nuo 
krikščionybės 'įvedimo, kal
bėtojas: teigia, jog, jo nuo
mone, ir Lietuvoje lietuvių 
rašto kalba negalėjo iš kar
to išaugti, atsiradus krikš
čionybei.

Prof.! J a b lo n s k i s siūlo 
metraščius ir kronikas ru
sų, lenkų, lotynų kalbomis 
neskirstyti atskirai, bet nu
šviesti "kartu. Pasitaikė 
'konspekte painiavos, ne
skiriant metraščių nuo is
torinių pasakojimų, kurie 
tik vėliau buvo įtraukti i 
metraščius, kaip pavyzdžiui 
“Lietuviškos giminės pra
džia,” i“Vytauto pagyri
mas” ir kt.

Kalbėtojas iškelia reika
lą šalia i lietuviu literatū
ros istoriją įtrauktų Bohu-. 
šo ir Jucevičiaus, rašiusių 
lenkų kalba, įtraukti ir ki
tus autorius, pavyzdžiui, 
įtraukti vieno aktyviausių 
1831 metų sukilimo dalyvių 
Jono Goštauto knygą “Po
nas teisėjaitis arba pasako
jimas apie Lietuvą ir Že
maičius,” rašytą lenkų kal
ba. Knygoje plačiai atsi
spindi valstiečių išnaudoji

mas, pasisakoma prieš bau
džiavine santvarka. Tai kū
rinys, kuris žymiai papilde 
lietuvių literatūros istori
joje pasireiškusias progre
syvias, demokratines, anti-i 
baudžiavines tendencijas.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos tikrasis narys fi
lologijos mokslų daktaras 
prof. B. Larinas savo pasi
sakyme kalba apie senuo
sius raštus nelietuvių kal
ba. Pirmas pagrin d i n i s 
kiekvienos' literatūros po
žymis, — nurodo drg. La
rinas, — yra jos kalba. Lie
tuviu literatūra — tai li
teratūra, parašyta lietuvių 
kalba. Kalbėtojo nuomo
ne, reikia griežtai statyti 
klausimą dėl to, kad litera
tūra nelietuvių kalba nėra 
lietuvių literatūros vysty-i 
mosi pradžia, o tik ta ap
linka, fonas, šaltiniai, kurie 
nušviečia lietuvių literatū
ros formavimąsi. Lite/jatū-j 
ra rusų ir lotynų kalba stu
dijuoti reikia, bet tik kaip 
ištakas lietuvių literatūrai 
•atsirasti. Daug padėtų lie
tuvių literatūros formavi
mosi nušvietimui nors 
trumpa senųjų tautosakos 
sluoksnių charakteristika, 
kurią į konspektą įjungti 
būtina.

(Bus Jaugiau)

Memorial
Memorial Day (gegužės 

30 d.) šiemet trigubai svar
bi diena. Daugumai žmo
nių reiškia — poilsį ,nerei
kia dirbti; kitiems vasaros 
neoficiali pradžia; bet die
nos tikras tikslas yra pa
gerbti visus žuvusius kovo
je apsaugoti JAV ir jos 
idealus.

Daug kalbų ruošiama. 
Viena iš svarbiausių Memo
rial Day kalbų buvo pre
zidento Franklino D. Roo- 
sevelto Gettysburg kovos 
laukų kalba 1934 m. Kal
bėdamas apie Naminį Ka
rą, jis pabrėžė: “Tautos tra
gedija buvo, kad žmonės 
viens kito nepažino, netu
rėjo būdu viens kita aplan- 
kyti.”

Šiandien tragedija ne

Day- 1953
tautinė, bet pasaulinė... 
pasaulio tautos viena kitos 
nepažįsta.

Bet kalbos, nors ir ge
riausios, nesugrąžins miru
sių ... rei muzika, nei gė
lės. Bet mes, gyvi, galime 
palaikyti jų pasitikėjimą.

Įgyvendinkime idealus, už 
kuriuc-s jie mirė. Užtikrin
kime šiandienos ir rytojaus 
jaunimui, kad jie panašiai 
neturės pasiaukoti. Tas 
liečia mus visus. Pasaulis, 
kuriame “žmonės vieni kitų 
nepažįsta,” turi karo Sėklų. 
Išnaikinkime tokias sėklas.

Prisidėkime prie ugdymo 
geresnio supratimo, kad iš
vengus karų. Taip daryda
mi. palaikysime mirusių pa
sitikėjimą.

Common Council

Laiškas Džimiui Šmotui
Mes, Miami vierni tavo parapijonai, 

jau geras čėsas, kaip nematome nei ta
vęs, nei tavd cigaro. Jeigu jau pasi
darei perdaug panabernas ir nenori 
mums pasirodyti, tuomet ir mes kitaip 
su tavimi pradėsime kalbėti. Bet mes 
nenorėtume vieryti, kad tave apsėdo pa
na berija, kaip kad šunelį apsėda nela
bosios blusos. Mes manome, kad tu jau 
subankrūtijai, neturi už ką ir cigarą nu-

2 pusi.—Laisvė

sipirkti, o be cigaro tavo unaras nelei
džia svietui pasirodyti. Tai aš, 'Elena 

’Mikitienū ir V. ir J. Navašinskai, siun
čiame tau dovaną, kad galėtumei nu
sipirkti geresnį cigarą, negu Churchillas 
rūko. Navašinskų $10 ir Mikitienūs $20 
—viso $30. i

Tavo vierni piliečiai
Miami, Fla.

(Džinus Šmotas tūlam laikui išvažiavo 
ant vikeišino, tai dėl to nerašo savo 
istorijų.—Redakcija.)

(Liberty)-Penktad., Geęužės-May 29, 1953
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Brooklvno tiltas-senasis inžinierinis stebuklas
J

Pereita sekmadieni buvo 
minima 70 metu sukaktis 
nuo Brooklyno tilto atsida
rymo.

Per kelis dešiųitmečius 
šis tiltas virš East River 
upės buvo vadinamas “aš
tuntuoju pasaulio stebu
klu.” Jis ir dabar tebelai
komas vienu iš septynių di
džiausių inžinierių pastatų 
Didžiajame New Yorke.

Amerikos Civilinių Inži
nierių Draugija pirm kele
to savaičių nubalsavo, jog 
Brooklyno tiltas tebėra pir
moje vietoje po George 
W^.shingtono tilto tarp vi
su ' “inžinierinės statvbos 
stebuklų” šioje srityje.

Brooklyno tiltas taip dai- 
liškai pastatytas, kad su
teikė įkvėpimo poetams jį 
apdainuoti ir artistams ’jo 
paveikslus piešti.

Spauda, rašydama apie 
šį tiltą, kartojo kaipo tai
syklę, kad stipriausi, nau
dingiausi inžinieriniai dar
bai sykiu yra ir dailūs.

Tas kalbamasis tiltas tarp 
pietinės New Yorko (Man- 
hattano) dalies ir Brookly
no turi vieną amerikinę 
liĄdią ir 709 pėdas il
gio. Du jo akmeni
nio mūro bokštai' upėje 
įSkilę 292 pėdas virš van
dens.' Į Per viršų vieno ir 
kito bokšto nutiesta keturi 
milžiniški lynai, padaryti 
iš suvytų į gijas plieno vie
lų. Lynų galai Brooklyno 
ir New Yorko pusėje įmū
ryti į didžiulius cementi
nius blokus. Pats tiltas pri
tvirtintas skaitliu g o m i s 
plieno vielų gijomis prie 
didžiųjų lynų. Taip lynai 
su tomis gražiai pravesto
mis gijomis ir palaiko 
kabantį tiltą. Ilgiausia ka
bamoji dalis yra 1,595 pė
dų ilgio, virš upės vidurio, 
tarp dviejų bokštų. O ta
šytų akmenų bokštai yra 
tokio pavidalo, kad prime
na gotiškos architektūros 
katedrą.

Vien keturiems lynams- 
kabeliams p a d a r y ti buvo 
suvartota 14 tūkstančių, 
357 m.Vlios plieninių vielų.

Tiltrf pastatymas lėšavo 
15 inilijonų dolerių jau 
anais laikais, kuomet mū
rininkams buvo mokama 
tiktai po pusketvirto . dole
rio per dieną, o dailidėms 
po 3 dolerius.
ROEBLINGAI — DIDVY
RIŠKI TILTO KŪRĖJAI
Brooklyno tiltui planus 

padarė inžinierius John A. 
Roebling, ateivis iš Vokieti
jos. Bet jam pačiam ne
teko dalyvauti statyboje.

Kuomet jis vieną dieną 
1869 metais stovėjo ant 
pervažų (ferry) tiltelio, 
Brooklyno pusėje, galutinai 
parinkdamas vietą tiltui 
pradėti, Roeblingo koja pa- 

tarp dviejų tiltelio 
stulpu. Koja buvo taip 
sutrėkšta, kad prisimetė 
gangrena su žandikaulio 
surakinimo liga (tetanu). 
Nuo to John Roebling ir 
mirė, būdamas 63 metų am
žiaus.

SŪNUS SU ŽMONA 
ĮVYKDĖ TĖVO PLANUS

Tėvui 'mirus, puolėsi dar
ban jo sūnus Washington 
A. Roebling, būdamas 32 
metų amžiaus, išėjęs inži
nieriaus mokslą šioje šaly
je, dalyvavęs Civiliniame 
kare kaip savanoris ir pa
siekęs pulkininko laipsnį.

Pirmiausias darbas buvo 
iškasti ir sumūryti * tilto 
bokštams pamatus giliai po 
upės dugnu. Tam reikėjo 
nuleisti dugnan vadinamą 
kessoną —• milžinišką dėžę, 
padarytą iš storų plieno 
skardu ir lentų. Dėžė-kes- 
sonas turi apvožti visą vie
tą, kur žmonės dirba.

Per vamzdį, pritaisytą 
dėžės stogelyje, smarkiai 
pumpuojama 'vidun oras. 
Tuo būdu sudaroma toks 
didelis oro spaudimas, kad 
laukan išvaro esamąjį dė
žėje vandenį ir neleidžia 
naujam vandeniui vidun 
prasiveržti. Bet smarkus 
spaudimas privaroi per 
daug oro ir ištirpdina jį 
kraujuje. Taip suspausta
me ore žmonės tegali dirb
ti tiktai po trejetą ar ket
vertą valandų. Bet jeigu 
jie per greitai po to kelia-

AR
SIŪLOMA RUSIŠKAS 
RAIDYNAS ANGLAM 
IR AMERIKONAM

New York. — Daugelio 
kalbų žinovas Mario A Pei 
pataria angliškai rašybai 
vartoti rusiškas raides, pa
pildant trimis raidėmis iš 
serbų ir ukrainų rašybos. 
Sako, rusiškas raidynas su 
tais priedais geriau išreikš
tų angliškai - amerikinius 
garsus, negu dabartinis lo
tyniškas raidynas.

Skaičiuojama, kad rusiš
kai gali susikalbėti apie 200 
milijonų žmonių, angliškai 
apie 250 milijonų, ispaniš
kai apie 120 milijonų, vo
kiškai 100 milijonų, o fran- 
cūziškai ir itališkai kur kas 
mažiau.

Chiniškai kalba 450 mili
jonų žmonių, nors skirtin
gomis tarmėmis; japoniškai 
apie 90 milijonų. Indijoj 
200 milijonų gyventojų var
toja hiridustani kalbą, o 
apie 150 milijonų kitų turi 
skirtingas kalbas bei tar
mes.

APSIGAVO DRĄSUS 
ČEVERYKŲ VAGIS

Sydney, Australija.—Vie
nas žmogus pavogė porą 
čeverykų iš krautuvės. Ant 
ry tojaus atėjęs skundėsi, 
kad abu čeverykai yra de
šinei kojai. Nudavė, būk 
jam parduota nesuporuoti 
čeverykai. Tapo areštuotas.
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ČIELO KRAUJO 
IŠLAIKYMAS

Čielas kraujas, įleidžia
mas ligoniams bei sužel
tiems, daug geriau gaivina 
ir gydo, negu plazma, tai 
yra, kraujo skystis, iš ku
rio pašalinti ra u d o n i e j i 
kraujo rutuliukai bei bal

ini oran, tai dėl staigaus 
spaudimo sumažėjimo pa
gauna juos skaudi ir daž
nai mirtina liga vadinama 
“bends,” kur urmu per odą 
veržiasi kaip savo t i š k o s 
pūsliukės laukan oras, ku
ris buvo ištirpdytas krau
jyje.

SŪNAUS NELAIMĖ
Taip ir buvo suparaly

žiuotas Washington as 
Roeblingas, kuris tokioje 
dėžėje būdamas, 78-nių pė
dų gilumoje, darė bandy
mus, kaip sprogdinimais 
pagreitinti vietos iškirtimą 
tiltui bokštą statyti. Nes 
rankiniais prietaisais dir
bant tiktai po colį per die
ną tebuvo galima pagilinti 
pamatui vietą. Tai per 
greitas jo iškilimas iš oro1 
spaudimo kessone į laisvąjį! 
orą viršuj ir padarė Wash-! 
ingtoną Roeblingą amžinu 
ligoniu. Suardė nervus taip.l 
kad jis net kalbėtis negalė
jo su nieku kitu, kaip tik 
su savo žmona amerikiete 
Emilija Warren Roeblin- 

i giene.
(Dabar k e s s o n a i taip 

įrengiami, kad žmonės tik 
palengvėle, palaipsniui nu-

ŽINOTE, KAD?
y ■ i

tieji kūneliai. I
Čielas kraujas, laikomas 

šaldytuvuose, tačiau, per 
ketvertą savaičių jau ir 
sugesdavo.

Bet Anglijos mokslininkė 
daktarė Audrey U. Smith 
patyrė, kad jeigu įdeda gli
cerino į kraują ir laiko šal
dytuve, tai kraujas išbūna 
sveikas per ištisus mėne
sius.

Pennsylvanijos Universi
teto mokslininkai, tikrin
dami tą atradimą, dabar 
daro išvadą, kad laikant 
kraują su glicerinu šaldy
tuve,' kraujas gali net per 
12 mėnesiu išbūti beveik vi
sai sveikas. Sako, per vie
nus metus sugestų tiktai 
apie 10 procentų raudonųjų 
kraujo rutuliukų, o 90 pro
centų sveiki išliktų.

110 METŲ PYPKORĖ
Detroit. — Negrė Mary 

King’ienė, 110 metų am
žiaus, minėjo savo gimta- 
'dienį ,r ūky dama pypkę ir 
stebėdama televizijos pro
gramą.

AMERIKOS AUKSAS
Jungtinės Valstijos laiko 

22 bilijonus, 562 milijonus 
dolerių aukso tvirtoviškuo- 
se Fort Knox rūsiuose, 
Tennessee valstijoj .

SMUIKAS Iš SENOVĖS 
GRABO MEDŽIO

. New York. — Egiptėnas 
muzikantas Sami-ei - šavva 
šia savaite čia Asia House 
griežė smuiku, padarytu iš 
grabo, kuriame buvo palai
dota Egipto karalienė Ne- 
fertete pirm 3,300 metų. 
Grabo lentų dalys išsilaikė 
gana sveikos, kad tiko kaip 
medžiaga smuikui. 

leidžiami bei viršun iške
liami. Todėl dažniausiai 
jau išvengiama pavojingos 
“bends” ligos.)

ŽMONOS PAGALBA
Vyras jau negalėjo asme

niniai darbą prižiūrėti, o 
įtik iš savo kambario per 
žiūroną stebėti. Tad jisai 
padėjo savo žmonai pra
mokti kalkulio (aukščiau- 
įsių sudėtingų apskaičiavi- 
imų) ir kitų inžinieriškų da
lykų. Taip žmona ir tapo 
Washington© pavaduotoja. 
Jinai nuolat keliavo su ap- 

. skaičiavimais ir savo vyro 
patvarkymais kitiems inži
nieriams bei mechanikams, 
kurie statė tiltą. Jinai bu
vo pirmutinė ir pereiti pa
statytu tiltu iš Brooklyno 
i New York a.

Minint 70-metinę tilto su
kakti, todėl Didysis New 
Yorkas pagerbė ir Emiliją 
Roeblingienę — prikalė pa
minklinę vario lentelę prie 
tilto bokšto brooklyniškėje' 
tilto pusėje, pažymint Emi
lijos nuopelnus.

Tilto statymui ryžtingai 
dirbo tūkstančiai darbinin
kų ir nelaimėse ryšium su 
tuo darbu žuvo 20 žmonių.

N. M. ”

SILPNAPROČIAI
GYVĄ UŽKASĖ 

SAVO DRAUGĄ
į Trenton, N. J. — Keturi 
• silpnapročiai New Jersey 
Kolonijoj “for Feeble Mind
ed” įsižiūrėjo televizijon, 
kaip piktadariai laidoja gy
vą žmogų.

Taigi jie nusitarė suvai- 
dint panašų “teatrą.” Iš
kasė duobę, kurion sutiko 
atsigulti vienas jųjų, Char
les Hanlow. Tada trys ki
ti užvertė žemėmis duobę, 
kur Hanlow ir užtroško.

AUTOMOBILIŲ 
STATYBA

Per 8 pastaruosius me
tus Jungtinėse Valstijose 
pastatyta viso 33 milijonai, 
500 tūkstančių naujų kelei
vinių automobilių .

UNIJISTŲ SKAIČIUS
Darbo departmentas Wa

shingtone skaičiuoja, kad 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijos turi 17 milijonų na
rių šioje šalyje ir apie 80.0 
tūkstančių Kanadoje.

NIKOTINAS IR VIDU
RIŲ SKAUDULIAI

Philadelphia. — Jeigu šu
nims įleidžiama nikotino į 
kraują, dėl to daugelis šu
nų suserga skilvio bei žar
nų skauduliais, kaip surado 
Jeffersono. Medikalės Kole
gijos mokslininkai. Jie ty
rinėjo ryšį tarp rūkymo ir 
vidurių skaudulių.

Niktinas yra nuodinga ta
bokos medžiaga.

šarančiai gali nulėkti 7 
mylias per valandą.

J. C. K.
I

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

VIENOS KNYGOS
' ISTORIJA

Knyga yra didelis ir svar
bus dalykas. Studentai, ei
dami į mokyklas, nešasi 
pundus knygų ne tam, kad 
jie ką nors turėtų nešti, bet 
tam;, kad iš tų knygų jie 
semiasi mokslą . Ir žymiau
si profesoriai be knygų — 
būtų beginkliai.

Į knygas surašyta visos 
žmonijos patyrimai — ži
nojimas. Mokytojai su kny- 
kų pagalba sugeba išmankš
tinti jaunuolių protą, per
duoti tiems jaunuoliams 
žmonijos patyrimus.

Kartą degė knygynas. 
Liepsnoje virto lentynos, 
krito žemyn knygos. Susi
rinkę žmonės visaip kalbė
jo. Vieni apgailestavo na
mą, jo įrengimą, kiti — kad 
tiek daug sudegs knygų, 
kurios kainavo daug pini
gų. Ir vienas iš susirinku
sių pareiškė;

—Tai dega žmonijos sme
genys—protas!

Ir jis buvo teisingas, 
Knygos tai ir yra-žmonijos 
smegenys.

Tiesa, yra visokių ir kny
gų. Klasinėje - kapitalisti
nėje santvarkoje tūkstan
čiai 'knygų pagaminama tik 
tam, kad klaidinti darbo 
žmones. Tokios k n y g'o s 
žmonijai žalingos.z Bet jos 
irgi yra smegenys; smege
nys tų, kurie būdami mažu
moje sugėba apgauti šim
tus milijonų darbo žmonių.’ 
Tai žulikiškos smegenys! 
Prie šios rūšies . priklauso 
ir tendenciniai istorikai, 
kurių siekis iškraipyti isto
riją, perstatyti įvykius to
kioje šviesoje, kaip to rei
kalauja turčių • klasė.

Tiesa, net ir vienos kryp
ties, Vienos klasės reikalus 
ginančios knygos nėra vie
nodos. Vieną paimi skaity
ti, skaitai, gėriesi, vis nau
ji priedai prie tavo žinoji
mo prisideda. Skaitai ir 
nori, kad ta knyga greitai 
nepasibaigtų.

O kitą paimi skaityti, tai 
tartum sunku vežimą i kai-- 
na velki. Nieko naujo nė
ra. Perskaičius knygą ir 
patsai klausi: Kokį tikslą 
turėjo autorius? Kodėl jis 
parašė tą knygą? Gal tik 
tam, kad pasigarsinti? Gal 
tam, kad už ją gavo pragy
venimui įplaukų? O gal jis 
taip mokytas, kad negaliu 
jo išvadų suprasti? Jo kny
gą perskaičius, jautiesi, 
kaip botagu kirsta per van
denį — tik tuo laiku ant 
vandens buvo ženklas, o 
paskui vanduo susiėjo, bo
tago žymė užsilygino ir nič
nieko nebeliko. Taip ir to
ji knyga — pajudino biskį 
tavo smegenis, bet nieko 
nepridėjo. Ir daugiau jos 
jau nenori imti į rankas. 
Gal autorius buvo nepakan
kamai prisirengęs prie te
mos, gal jam nepavyko?

Ir štai jums knyga
Štai antru kartu jau per

skaičiau V. G. Jan (Janče-

vickio) veikalą “čingis- 
Khan.” Tai baisus vardas. 
Ir kas gi iš kultūriškų žmo
nių negirdėjo Čingis-Khano 
vardo? Ir kam Čia, rodosi, 
skaityti apie tokį baisų žmo
gų knygą? Juk jis gyveno 
virš 800 metų atgal.

V : I
Bet pirm negu imu kny

gą į rankas, tai patsai lai
kausi griežtai nustatytos 
iš mokslo metų taisyklės. 
Galvoju: Ką toje temoje 
žinau? Kas man dar nėra 
aiškus? Kas turėtų būti 
šioje srityje papildyta?

Čingis - Khanas buvo 
mongolų (totorių) vadas. 
Ir kad jis sugebėjo, tais lai
kais apjungti tautą, nuka
riauti tokias milžiniškas ir 
kultūriškas toje gadynėje 
tautas, kaip kinai, užkaria
vo nuo Ramiojo Vandenyno 
iki Centralinės Europos 
plotus, tai turėjo būti ne 
vien “žvėriškas,” bet ir ga
bus žmogus. Prie to, kiek 
žinau, tai čingis - Khanas 
pinu negu tapo valdovu, 
tai trejis metus buvo ver
gu: prie jo kaklo retežiu 
buvo' pririštai kaladė. Na, 
pažiūrėsiu, ką ši knyga su
teiks mano žinojimui prie
do.

O kas yra patsai autorius 
Y, d.' Jan? : '

Autorius vra ukrainietis. 
Dabar jau senas žmogus. 
Gimęs 1875 metais. Jo tė
vas buvo vertėjas iš graikų 
kalbos veikalų. Autorius 
baigė istorinių mokslų kur
sus Peterburgo Universite
te 1897 metais. Jis veik vi
są savo gyvenimą praleido, 
tyrinėdamas; Sibiro, Azijos 
tautas, jų gyvenimą ir jų 
istoriją. Jis daugelį metų 
praleidęs Turkestane, Per
sijoje, Indijoje, Kinijoje, 
Mongolijoje. Jis surinko 
plačiausią medžiagą apie 
Aleksandro Didžiojo žy
gius į Persiją. Jis ištyri
nėjo tuos kelius, plotus, ku
riais žygiavo Čingio-Khano, 
Tamerlano ir Baburo armi
jos. Kada Japonija užpuo
lė Rusiją 1904 metais, tai 
Vasilius G. Jan vyksta į 
Mandžūriją kaipo karo ko
respondentas. Ten gyveno 
prie generolo Kuropatkino. 
Jis atydžiai sekė karo 
veiksmus, caristų ge
nerolų nesugabumus, pa
prastų kareivių ir žemes
nių karininkų didvyrišku
mą.

Karui pasibaigus, auto
rius vėl vyksta į Persiją 
(Iraną), ten kelis mętus ty
rinėja Čingio-Khano ant
plūdžio istoriją. Paskui vėl 
gyvena Mongolijoj, o vėliau 
Konstantinopolyje (Turki
joje). Įgijęs didelį patyri
mą, susipažinęs su tų kraš
tų žmonių istorija, gyveni
mu, papročiais, muzika, 
dainomis, jis galvoja apie 
parašymą veikalo iš Azijos 
tautų gyvenimo.

Bet Rusijoje įvyksta dar
bo žmonių revoliucija. Bu
vę valdovai ir užsienio im
perialistai puola jaunutę

tarybinę valstybę. Auto
rius skubina atgal į tėvynę. 
Ir čia jis savo žinojimą ati- " ’ 
duoda liaudies reikalams, 
kaipo prelegentas, mokyto
jas, redaktorius laikraščių, - 
d r a m a turgas, režisierius. 
Visur dirba su jauno ener- ‘ 
gija ,nepaisant metų; visur 
jam sekasi.

Kada liaudis laimėjo, tai 
1923 metais jis apsigyveno 
Maskvoje ir vėl imasi tvar- ■ * 
kyti daugelio metų patyri- 
mo raštus apie Azijos žmo
nių gyvenimą.

Ii939 metais jis parašė A 
veikalą “čingis - Khan,” už 
kurį jam buvo suteikta pir- 
moji stalininė dovana. 1941 
metais jis toje pat temoje "/ 
parašė antrą veikalą “Ba- ‘ 
tyji,” apie Čingio - Khano 
anūką, kuris 1242 metais 
nusiaubė Rusiją. O dabar- •' 
tiniu laiku autorius ruošia 
trečią tomą toje pat temo-' i 
j e.

Bet autorius nesiėmė akiu 
plotu už veikalo rašymo, .s. 
nors jau kelių desėtkų me- ■.,< 
tų turėjo surinktą medžia
gą. Pirm rašyti, jis pasi
statė sau klausimus:

“Ar užteks pas mane žo- 
džių ir jėgų, kad teisingai 
apsakyti apie negailestingą 
tautų naikinimą per Čin* 
gi s-Kh aną ir jo žiaurią‘ka
riuomenę? Baisus buvo'įsi- • 
veržimas tų laukinių jėgų, 
kilusiu iš dvkumu, kada .. 
tų jėgų priešakyje greitai 
jojo raudonbarzdis jų vai- : 
dovas, kada įdūkę jo kariai 
ant nepavargstančių arklių 
žaibiškai lėkė per Mave- 
ranngo (Turkestano) ir 
Chorizmo (dalies Persijos) 
laukus, palikdami savo ke
lyje tūkstančius sukapotų 
kūnų, kada kiekviena se
kundė gimdė naujas baise
nybes, ir žmonės viens kito 
klausė: Ar dar nušvis ka
da nors vėl saulutė, ar pra
siskleis kada nors dūmai 
gaisrų, ar jau gal atėjo 
svieto pabaiga?”

Bet autorius šias savo * 
abejones išsklaido pareikš
damas :

“Žmogus, pergyvenęs ir 
natyręs apie baisiuosius su
krėtimus ir tą nutylėjęs, , 
kitiems nepasakęs, būtų . 
panašus į šykštuolį, kuris, 
brangdaikčius įsukęs įploš- 
čių ,užkasa juos dykumoje, 
slėpdamas nuo kitų jau ta
da, kada mirtis šalta ranka 
liečia jo galvą.”

Tartum viską pergyveni
Skaitydamas V. G. Jano 

veikalą “Činghis-Khan” jau- / 
tiesi, kad, tartum, gyveni 
800 metų atgal, visur eini, .-/ 
žygiuoji su Čingis - Khano 
armija, matai kovas, girdi u 
žmonių balsus, jų dainas, 
jų poeziją, matai jų šokius, 
arklius ir namus. Girdi ko- 
voje ginklų tratėjimą, žmo- •! 
nių dejavimą. Matai suga-. 
bią mongolų karo taktiką. * 
Majai, taipgi nesvietišką 
pralobimą Chorizmo vai s- . . 
tybės, jos šakho Mahom-

(Tąsa 4-tam pusi.)

3 pusl.-LaitvS (Liberty) -Penktad., Gegužes-May 29, 1953



MONTREAL, CANADA
Dar pabrangs duona

Kanados taip vadinamoji 
Kviečių Komisija praneša, kad 
pakelia kviečiams kainą po 
25c. ant bušelio. Lig šiol bu- 

.vo $1.80 už bušelį. Dabai’ bus 
$2.05. Sąryšyj su. tuo, čia 
duonkepiai tuojau žada kelti 
kainą duonai po lc. už kepa
lą^ Montreal e dabar mokama 
18c. kepalui, o kaip pakels 
kainą, tai bus 19c.

žinoma, duonos kaina Ka
nadoje ne visur lygi, 
džiui, Winnipege už 
mokama tik 13c. Taigi, 
ten kepėjai pakeltų 
tiek pat, tai visvien ten 
kepalui duonos būtų 

—o— 
Anglijos karalienės 
karūnavojimo proga 
papuošti išlaidos

Anglijos karalienės karūna
cijos proga, ^miesto taryba 
čia nutarė papuošti kai kurias 
miesto žymesnes dalis, būtent: 
pastatyti 40, vėliavinių stulpų 
po 30 pėdų augščio, ant kurių 
bus iškabintos 12 pėdų vėlia
vos. Ant 
Fletcher’s 
stebėjimo 
2(Zj mylios karinio parado ke
lio nuo Mount Royal, Park 
Ave., Sherbrooke iki Atwater. 
Tam tikslui, iš miesto iždo 
paskirta apie $6,750.

—o—
Atžymėtos miesto įkurtuvės

Montrealo miestui šių motų 
pavasarį sukako <311 metų, 
nuo kaip jis buvo įkurtas as
mens, vardu Chomedey de 
Maisonneuve, -kuris tada su 
apie 50 vyrų karių pradėjo 
kovą su to laiko čianykščiais 
gyventojais, vadinamais Iro
quois. Jis sugrįžęs Franci j on 
susiorganizavo daugiau jėgų 
iš Normandy, Picardy, Cham
pagne ir kitų Francijos dalių 
ir. sugrįžęs po šešių metų nu-j 
galėjo Iroquois. Po to ir įkū
rė Montrealo miestą.

Gegužės 17 d. ant Place 
d’Armes, kur randasi Maison
neuve paminklas, buvo atžy
mėta miesto įkurtuvės. 

' —o—
Apsispręsta statyti automobi
liams pasistatyti myteriai

Jau buvo seniai kalbama, 
bet dabar miestas galutinai 
nutarė pastatyti automobiliam 
myterius. Nors kol kas visvien 
bus tai tik bandymas ir jei 
pasirodys praktišku, tada sta
tys daugiau. Automobiliaus 
pasistatymu už 30 minučių 
kainuosią 5c. Stovėjimo laikas 
būsią nustatytas nuo 30 minu*- 
čių ligi 2 valandų. Tas pri
klausys nuo to, kokioje vieto
je ir kaip patogiau.

—o—
Policija spėja, kad ir Šiemet 
bus pavogta automobilių 
už apie $5,000,000 vertės

Policija iš anksto apskait- 
liuoja, kad ir šiais metais ga
li būti pavogta automobilių už 
apie $5,000,000 vertės. Ap- 
skaitliavimas padarytas re
miantis pereitų metų vagystė
mis ir jau šiais metais paro
dytą progresą. Tas daroma 
nežiūrint to, kad pereitais me
tais buvo sugauta ir atiduota 
teismui 265 suaugę asmenys 
ir 229 jaunuoliai automobilių 
Vagys. Paprastai tokie vagys 
baudžiami mažiausiai vienais 
metais kalėjimo. Jaunieji bau
džiami lengvesne pabauda. 
Vogti automobliai dažniausiai 
buna surasti ir sugrąžinai jų 
savininkams, bet vistiek jiems 
buvo kartu paėmus apie $20,- 
000 nuostolių.

, Policija sako, daugiausiai 
pavogimų įvykdo jaunimas, 
kurie pasivažinėja, kelyje pa
lieka automobilius. Kaip ten, 
nebūtų, bet tai ženklas kriini- 
nalysČių, ir pasidaro, kad nė 
Vienas automobilio savininkas, 
palikdamas naktį automobi
lių gatvėje, nėra saugus.

—o—

Stankai — dukrelės. Černiene 
ir Stankuvienė yra sesutės 
Skruibytės. Abi pagimdė kū
dikius Herbert Reddy Memo
rial ligoninėje.

Taipgi gegužės 21 d. Anta
nas ir Margareta Rokai/ St. 
Mary’s ligoninėje susilaukė 
dvynukų, gimė sūnelis ir duk
relė.

Gimė

Great Neck, N. Y
Padėka

Bendrai ruoštas organizaci
jų parengimas gegužės 10 d. 
Kasmočių svetainėje pavyko 
gerai, žmonių dalyvavo daug. 
Mūsų parengime dalyvavo 
įpatingai daug svečių iš apy
linkių, net iš tolimų kolonijų. 
Jau seniai pas mus tiek publi
kos buvo.

A. L. I). L. I). REIKALAI ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Pavyz- 
k e palą 
jei ir 
kainą 
kaina

tik

Elzbietos 
miestui

Dominion Square, 
Field, pastatyti 
estradas ir apie

Gegužės 20 d., E. J. ir Ma
tilda černiai, susilaukė antro 
sūnelio, o Alfonsas ir Adelė

—o--
Pagerbti Sirvydai

Gegužės 16 d., DLK Vytau
to Neprigulmingo Klubo sve
tainėje buvo pagerbti Vytau
tas ir Ona Sirvydai juodviejų 
<30 metų vedybinės sukakties 
proga. Sirvydas iš esmės yra 
amerikietis, bet jis čia dirba, 
taigi ir gyvena, Jungtinių A- 
merikos Valstijų Emigracijos 
įstaigoje. J.—

Buvo duota gera programa. 
Pirmiausią scenoje pasirodė 
aktoriai dramos veiksmuose, 
“Prakeikimas”. Aktoriai buvo 
atvykę iš Port Jefferson, L. I., 
Amerikos Liet. Pil. Klubo na
riai. Vaidintojų trupė susidėjo 
iš šių aktorių: W. Kvederas, 
O. Mastauskienė, J. Stankai- 
tienė ir J. Wilkas. Jiems tal- 
kavo greatnekiečiai. Iš Great 
necko aktoriais dalyvavo šie: 
J. Kupčinskas, P. Beeis, F. 
Klaston ir A. Bečienė.

KNYGOS REIKALAS
Knyga už 1953 metus, 

“Po Audros,” jau netrukus 
bus gatava. Tai labai įdo
mi knyga, vertinga apysa
ka. Kiekvienas lietuvis skai
tys^ ir gėrėsis. Todėl pra
šome visus narius; kurie 
dar nemokėjote duoklių už 
1953 metus, tuojau tatai 
padaryti .
Centro Komiteto 
nominacijos

Šiemet pasibaigia laikas 
dabartinio LLD Centro Ko
miteto. Mes kas dveji me
tai demokratiniu būdu iš
sirenkame Draugijos Cen
tro Komiteto narius.' f

jville, ant blankos, $4.00.
Julia ir Petras Martin- 

kai, Pittsburgh, $2.55'.
, P. P. Thompson, Simson.

R.O r-a r

Be-M. Kavaliauskas, So.
loit, $2.00.

Po $1 aukojo: P. Vaite
kūnas, Hudson; Senas Vin
cas, Gibbstown; W. ir B. 
Gaidis, Binghamton; K. 
Pechulis, Los Angeles; J. 
Briedis ir P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa.

Širdingai ačiū už aukas!
D. M. ŠOLOMSKAS,

ALDLD CK Sekr. 
110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

Panevėžio dramos teatro 
gastrolinė kelionė

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
dramos teatro kolektyvas iš
vyko į didelę gastrolinę kelio
nę po respublikos miestus ir 
rajonus. Panevėžio artistai 
aplankys Biržus, 'Pasvalį, Jo
niškėlį, Šilutę, Tauragę, Klai
pėdą ir kitus miestus bei 
kaimus. Jie parodys darbo 

.žmonėms A. Jakobsono pjesę 
“šakalai” ir J. Borisovo — 
“Juodojo ežero paslaptis.”

Baltimore, Md.
karoPasikeitus sužeistais 

belaisviais Korėjoje, pirmas 
palestas buvo negras karys 
Robert L. Stell iš Baltimorės. 
Prieš karą jis gyveno- su savo 
motina ir seseria labai pras
tuose kambariuose miesto lūš
nyne. Kada jaunas Robertas 
buvo pašauktas į karą, sena 
jo motina buvo palikta be jo
kių įeigų dėl pragyvenimo ir 
turėjo kentėti dar daugiau vi
sokių trūkumų. Labiausiai 
kentė šaltį, nes neturėjo iš ko 
nusipirkti kuro dėl kambarių 
apšildymo.

Jos jaunas Robertas, pasiro
do, Korėjoje buvo “užkrėstas” 
radikalinėmis idėjomis. Todėl 
jis su kitais sužeistais kare is 

‘slaptai tapo išvežtas į Valley 
Forge, armijos ligoninę, 
“išmazgojimo smegenų”.

Laikraščiuose pasirodė 
nių, kad Korėjoje karo 

i laisvins šiauriečiai ir kiniečiai I
kankinę. Robertas pasirodė 
drąsiu vyru; Jis tvirtai pasa
kė: “Kas jums ko nesakytų 
apie belaisvių kankinimą, ne
klausykite !”

Dabar štai kur tai iš “dau
sų” atsirado jo kokie ten 
“draugai”, pasitarė su Balti
morės Housing Authority ir 
nupirko Robertui ir jo motinai 
gražų namą su gražiais rakan
dais ir modernišku šaldytuvu 
ant 2926 Carver ‘Rd., Cherry 
Hill, Md.

—o—
Kelios savaitės atgal Balti- 

morėje iškilo gana didelis 
skandalas. “United World Fe
deralist” organizacija surengė 
savo mitingą Lyric Theatre 
gegužės 11 d. Reakcionieriški 
Ober įstatymo agentai užpuo
lė šį mitingą, žmonėms besi
renkant į mitingą, jie pradėjo 
pasižymėti automobilių nu
merius, ir landžiojo tarpe 
žmonių ieškodami “komunis
tu”. •

Ant rytojaus gubernatorius 
McKeldin ir valstijos prokuro
ras E. D. Rollins pasipiktino 
tuo Oberio įstatymo agentų 
užpuolimu ant federalistų. 
Gubernatorius pareiškė, kad 
tas daugiau neįvyks, kol jis 
bus Marylando valstijos gub. 
Pasinaudodamas ta proga, 
Civil Liberties komitetas pra
dėjo veikti, šaukti mitingus, 
kad atšaukus Ober anti-sub- 
versyvį įstatymą.
Dr. George Boas, John Hop

kins universiteto 
Liberties pirfriininkas, 
apdovanotas garbės 
už pasidarbavimą dėl 
mo civilinių laisvjų.

Garbė šiems inteligentams, 
kurie nenuleido rankų šiais 

, reakcijos laikais, bet kovoja 
už žmogaus teisę gyventi.

Tas Pats

dėl

oe-

prof., Civil 
•likosi 

dovana 
apgyni

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

Vakaro programai vadova
vo draugė J. Stankaitiene.

Antroji programos dalis bu
vo koncertinė. Scenon pir
miausia išėjo jaunuolė Ma
rion Joan Pillis iš Port Jeffer
son. Ji sudainavo lietuvišką 
dainelę kuri skambėjo gana 
akompanavo. Taipgi jinai pa
šoko “toe dance” per du kar- 
gražiai. Jos mamytė jai pianu 
tus. Publikai jos išstojimas la
bai patiko. Atrodo kad ji tu
ri tam palinkimu! talentą, 
ypatingai dainavime. Gero 
pasisekimo tau, Marion!

Antru išstojimu' pasirodė 
M. Juškienė ir J. Grybas. Jie 
suvaidino diologą ‘Senbernis.’ 
Vėliau J. Velička smuiku su
grojo kelis muzikališkus da
lykus. Aidą Choro merginų 
šokėjų grupė pašoko gražiai. 
Aido Choro vyrų grupė sudai
navo kelias daineles.

Programai pasibaigus publi
ka pasiskleidė po salę ir links
mai laiką leido prie užkan-u 
d žiu ir gėrimų.

šio pobūvio rengėjai yra 
dėkingi visiems programos 
dalyviams. Jų dėka, mes turė
jome gerą programą. Jie už 
savo darbą ir kelionės išlaidas 
iš rengėjų nereikalavo. Jūs 
davėte mums savo moralinę ir 
medžiaginę širdingą paramą. 
Už‘ką mes jums taipgi širdin
gai dėkojame. ,

Varde Rengėjų, F. Klaston.

Nuo Redakcijos: Gavome 
ir kitą koresp. apie tą patį 
parengimą. Po ją pasirašo 
“Viską Matęs”. Bet kadangi 
šita daug pilnesnė, tai ją ir 
dedame. Vistiek labai ačiū 
“V. M.” už parašymą.

Shenandoah, Pa
Gegužės 17 dieną drau

gai Petras ir Ona. Overai- 
čiai minėjo savo 50 metų 
ženybinio gyvenimo sukak
tį. OveraiČiai yra progre
syvūs žmonės ir seni Lais
vės skaitytojai ir rėmėjai. 
Išaugino du gerus sūnus. 
Vyresnysis, Boleslovas, yra 
mainierių unijos organiza
torius, o jaunesnysis, Al
fonsas, užlaiko gerą užei-

Abudu sūnūs surengė di
delį ir gražų balių. Svečių 
buvo daug. Buvo net iš 
Richmond Hill, N. Y., Pe
tras Grabauskas, brolis iš 
Baltimorės, sesuo Eva Al- 
vikienė ;daug svečių buvo 
iš Girardsville, Frackville, 
Mahanoy City, ir daug še- 
nadoriečių.

Linkiu draugams Ove- 
raišiams sulaukti deimanti
nės ženybinio gyvenimo' su
kakties. S. Kuzmickas

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pa j ieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Nominacijos į Centro Ko
miteto narius ir alternatus 
prasideda birželio (June) 1 
d. 'ir tęsis per 45 dienas, 
tai yra iki liepos 15 d.

Kiekvienas narys gali no
minuoti septynis kandida
tus į Centro Komiteto na
rius ir keturis į alternatus 
(pavaduotojus). Prašome 
atlikti nominacijas kuo ge
riausiai. Kuopų valdybų 
pareiga sušaukti kaip ga
lima skaitlingesnius 
rinkimus birželio ir 
mėnesiais ir atlikti 
nacijas.

LLD centras yra 
Yorko valstijoje,
tama, kad ir labiausiai pa
geidautume turėti centre 
žmonių iš tolimų kolonijų, 
bet tas negalima, nes bran
giai atsieitų važinėjimas i 
posėdžius. LLD Konstitu
cija nusako, kad CK nariai 
turi gyventi netoliau kaip 
$3.50 kelionė į vieną pusę. 
Tai nominuokite kandida
tus iš artimesnių miestų 
nuo New Yorko. Ir nomi
nuokite kuo didesnį skai
čių.

susi- 
liepos 
nomi-

New
Supran-

Mechanizuotas bulvių 
sodinimas

VILIJAMPOLĖ. — S. Nė
ries vardo žemės ūkio artelės 
nariai kartu su mechanizato
riais sodina bulves. Pirmą kar
tą rajone tam naudojama bul
vių sodinimo mašina. Aptar
naujantis ją mechanizatorius 
šiupyla ir traktorininkas Si- 
valovas per pamainą pasodina 
bulves keturių hektarų plote 
vietoj 2,5 hektaro pagal nor
ių ą.

Liaudies talentų apžiūra
TRAKAI. — Dvi dienas 

vyko rajonine meninės savi
veiklos apžiūra. Kolūkiečiai ir

čia

Ačiu už Aukas!
rei-Knygų ir apšvietos 

kalams gauta aukų seka
mai:

LLD 40 kp. ir kitos orga
nizacijos, Pittsburgh, p e r 
M. Paulauską, $32.00.

LLD 161 kuopa, Seattle, 
Wash., $10.00.

Vincas Povilaitis, Detro-

LLD 32 kp., New Haven, 
per J. Didjuną, $6.00.

F. Kazokiene, Jamaica, 
$5.00.

LLD 37 kp., Lawrence, 
per S. Penku, $5.00.

LLD 51 kp., Burton, per 
J. Rūbą, $5.00.

M. Girdžiuviene, Collins-

nešvarumų ir 
Čingis-Khaną 

per ugnį per-

dešimts tūks-
žmoniu

— vergų,
jau nema-

Iš Istorijos
(Tąsa iš trečio pusi.) 

meto išdidumą, pamėgdžio
jimą Aleksandro Didžiojo 
(Makedoniečio), jo žiauru
mus “Zindano” kalėjime, jo 
301 pačią, kurių kiekviena 
gyvena atskirame palociu- 
je, ir jų baisias intrigas.

Matai tą pasaulio drebin
toje Čingis - Khaną, kuris 
gyvena paprastai šėtroje, 
sėdi ant kilimoi; prieš šė
trą iš abiejų pusių nuolatos 
dega dvi ugnelės, nes Čin- 
ghis - Khanas ir jo artimi 
mano, kad kas pereis tarpe 
dviejų ugnių, tai apsivalys 
nuo visokių 
įžengs pas 
švarus, kaip 
ėjęs.

Matai čia
tančių kitų‘tautų 
(karo imtinių) 
kurie niekados 
tys savo tėvynės, savo ar
timų ir. giminių, kurie ver
gaus, kol gyvi bus.

Sužinai, kodėl mongolai 
žygiavo į vakarus, kas juos 
oadarė tokiais žiauriais. 
Sužinai, kad Čingis-Khanas 
nebuvo vien žvėriškas, bet 
jis buvo- ir neišpasakyto ga
bumo žmogus.

Ir tartum savo akimis 
matai Samarkadano, Bu
ch aros ir Gurganžo miestų 
gražumą, puikiausią jų iš- 
dabinimą, daugybes gražių 
namų, kalnus visokių pre
kių, o vėliau jau tik griu
vėsius ir dar berūkstan
čius dūmus, nes karas per
ėjo. Sužinai visas smulk
menas pirmo rusų mūšio su 
totoriais prie Kalka upės ir 
kodėl jie pralaimėjo.

Su laiku Įvairumų skai
tytojams tūli tokie dalykai 
dar bus pateikti.

moksleiviai, ’ darbininkai ir 
tarnautojai dainose lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbomis šlovinau 
galingąją socialistinę Tėvynę^ 
brangiąją Komunistų partiją* 

Ypač šiltai gausūs klausy
tojai sutiko “Akmenės’’ žemės 
ūkio artelės jaunųjų kolūkie
čių choro pasirodymą. Labai 
meistriškai atliko savo kūry
bos daineles Puškino vardo 
žemės ūkio artelės kolūkietės 
Jadvyga Tomaševičiūtė irt Va
lerija Dainevskaja. Pasiseki
mą klausytojų tarpe turėjo 
taip pat “Grigiškių” popie
riaus fabriko choro ansamblis.

Iš viso apžiūroje dalyvavo 
chorų ir šokių kolektyvų.20

Šypsenos
Tikrai “katutes plojo”
Moteris: “Ar daug ploji

mų susilaukei, pabaigęs loš
ti?”

Vyras aktorius: “O kaip
gi J 
Bet man taip girdėjosi,, 
kaip jeigu sraigte, gumL 
ni'ais kaliošais apsiavęs^ < 
per storą kilimą rėpliotų^

Labai daug plojo...

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI

BALTIMORE, MD

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

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June
Pradžia 11 valandą dieną

■i,

“Mano brolis yra pažemin imas mūsų šeimai; jis už
sispyręs dirbti dėl pragyvenimo!”

.*

£3

m

•’.ll

MY BROTHER 1$ A To onR, -HE INSIST*
UPbH NORKŲ TORA U VfMG! La- -

Slovak National Park
6526 Holą bird Ave. Baltimore, Md.

MONTELLO, MASS

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepęs 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick RcL ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

lt

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

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA
Piknikas įvyks Sekmadienį •

Rugpiūčio 23 August
SwanKs Grove
Brandonville, Pa

4 pu»l.-Lai®vS (Liberty)-iPenktad., Gegužes-May 29, 1953'
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ELIZABETH, N. J. San Francisco, Cal.
Vietinės žinios

M Tėvas su sūnumi nušovė du 
įmones apiplėšimo tikslais. 
|Eiigene Monahan, 44 metų 
amžiaus, ivsūnus Michael, 15 
metų, kovo 7 d. užėjo i sali Ci
ną 12 S. Broad St. Nušovė 
bartenderj S. Weilandics, 63 
metų amžiaus, ir kostumerį 
William Diskin, 26 metų. Du 
žmones nušovė, o kasoje te
rado tiktai $53.

Eugene Monahan pirmiau 
buvo nuteistas kalėjimai! ant 
15 metų už kriminališkus dar
bus ir atbuvo bausmę. Ir pa
galiau savo sūnų išmokino 
žmogžudystės darbo.

Kadangi policija žmogžu
džius sušėk.ė, tai abudu ir 
prisipažino žmogžudystę pa
pildę. Tėvas sako, kad jis nu
šovė. Sūnus sako, kad jis nu
šovė. Policija netiki, kad abu
du šovė. Teismas įvyks birže
lio 15 d.

—o—
Maudynių prūdas ir šiemet 

bus uždarytas. Miesto autori
tetai pripažįsta, kad nėra 
(Mnkamos maudynės, plūdas 
reikia remontuoti, o tas mies
tui lesu otų $85,000.

Šiame prūde jaunimas turė
davo progos vasaros metu 
pasimaudyti, ypatingai šilto
mis dienomis. Ūždavo kaip bi
tės avilyje-*-Jbalti ir juodi.

j ' T-o—
Miriipai

Neseniai mirė Frances Bud- 

A. Navikovas-Pri bojus
(Tąsa)

r — Ech, Tritonai Stepanovičiau, nebus 
jums gero...
j — Tai yra,* kaip tat? — krūptelėjęs 
klausdavo bocmanas.

—- Labai paprastai: nugalabins jus 
^Pamišėlis, ir daugiau nieko. Jam vistiek, 
bei jis puskvailis. Ką su juo padarysi?'

Ir Tikrai-, kada, tik bocmanas, būdamas 
viršutiniame* denyje, pažiūrėdavo po ‘ba
kui į išvietę,, jis neišvengiamai visuomet 
sutikdavo ten Pamišėlį, kaip vorą savo 
auką sekantį jį. Tačiau Zadviškinas, 
stengdamasis paslėpti savo nerimą, drą- 
sindavosi prieš jūrininkus:

— Kad aš jo išsigąsčiau! Aš iš to pus
kvailio stuobrio tokį puikų jūrininką pa
darysiu, kad vilkeliu suksis, žaibu po lai
vą bėgios... Ne tokius sutramdydavome.

■ Karštai jis keikėsi ir rėkė, mušėsi į 
krūtinę kumštimis, bet nė jo balse, nė 
judesiuose nebuvo to pasitikėjimo, ku
riuo jis pasižymėdavo anksčiau.

— Ne, Tritonai Stepanovičiau, nieko 
jūs jam nepadarysite, — prieštaravo jū
rininkai, —■ Stiprus jis, tas .Pamišėlis. 
Antąi, jis plieninio lyno šalpą pakėlė. O 
jis, tur būt, dvidešimt pūdų sveria. Nei 
iš šio.nei iš to, taip.sau, paėmė ir pakėlė, 
lyg savo jėgą parodyti norėdamas.

Daugiau už visus graužė bocmaną sa
vo pranešimais apie pamišėlį marsietis 
Petlirias, mažas, kvailokas, su vėžio aki- 
mis.JKažkada jam teko pergyventi skau
dų »&eminimą: jis paliejo ant denio 
ariuną, o įpykęs bocmanas privertė jį nu
laižyti denį, sausai nulaižyti, kas ir bu
vo, įgulai kvatojant, jo įvykdyta. Dabar 
jis džiūgavo, matydamas, kad galima at
keršyti savo skriaudiku.

— Na, Tritonai Stepanovičiau, vargas 
jums...

— Koks reikalas? — išgąstingai pa
klausė tas.

— Pats matei durklą pas Pamišėlį. 
Ech, ir di’delis! Rankos didumo. Aš
trus, taip ir blizga. Pavartė jis jį ran
koje ir už aulo užkišo.

—Na! — nusistebėjo Zadviškinas.
- — Tesprogstie. mano pilvas, nemeluo- 
ju.

— Gal pavogsi durklą, a? •
— Ne, jau tai jūs pats pavokite. O 

man dar gyvenimas nenusibodo.
i— Tris rublius duosiu.

t y- Aš šimto rublių nepaimsiu. 
tV- I kvatirmeistrius pasiūlysiu.

Del manęs nors į admirolus — vis
tiek nesutinku...

Bocmanas tą naktį visiškai negalėjo 
užmigti, galvodamas apie pasiutėlį, lai
kantį rankose aštrų blizgantį durklą.

Kitą kartą, rytą, viršutinio denio plo
vimo metu, tas pats marsietis priėjo, prie

bocmano, stuktelėjo jį alkūne ir, rodyda
mas ranka į priekinę laivo dalį, pasakė: 

. — Pažiūrėkite, ką išdarinėja...
Pamišėlis tuo metu stovėjo po pusba- 

kiu, laikydamas rankose didelę dalbą; 
■ paskui jis keletą kartų užsimojo ja, lyg 

smogti kažkam taikydamas.
— Pribaigs jis jus...
Bocmanas, išbaldamas, pajuto, kad jo 

nugarą glosto kažkieno ledinės rankos. 
Jis greitai nusileido į laivo apačią, užsi
darė savo kajutėje, paskelbęs kitiems, 
kad jis negaluoja. O Petlinas nuvyko 
pas Pamišėlį ir, kreipdamasis į jį įkalbi
nėjo:

— Bocmanas tavęs bijo... kiekvieną 
dieną laukia, kad į aną pasaulį nura
šysi...

Pamišėlis, pakėlęs galvą, tylėdamas 
žiūrėjo į marsietį.

— Ko gi tu savo langus į mane atsta- 
tei? Sako tau, kad bocmano pakinkiai 
dreba... Prismaugsi, brolau, jį, a?

— Gerai, — nusisukdamas, nenoro
mis atsakė Pamišėlis.

Miegojo jis gyvenamam denyje ant 
pintinių rundukų, pasiklojęs po savimi 
čiužinį, prikimštą smulkiai sugrūsto 
kamštinio medžio trupinių. Dažnai jį 
čia matydavo gulint ant nugaros, nenu
sirengusį, su batais, atmerktomis aki
mis, nejudamai įbestomis į lubas, ir ne
žinia buvo, miega jis ar ne. Atsitikda
vo, kad per sapną jis sunkiai suvaitoda
vo, išgąsdindamas kaimynus. Vieną 
naktį, nedidelės audros metu, jis, pabu
dęs, staiga subruzdo ir, kreipdamasis į 
ką tik iš sargybos grįžusį jūrininką, pa
klausė :

— Girdi?
— Ką? — nustebo šis.
— Vaikai rėkia ir boba verkia...
— Tai vėjas ventiliatoriuose kaukia.
— Meluoji!
Pamišėlis,' skubiai pašokęs, vienais 

apatiniais baltiniais nubėgo į denį.
Jūrininkas, guldamas miegoti, pasi

žiūrėjo. į jį iš paskos ir nusprendė:
— Prastas reikalas... Visai sugedo 

smegenys... O galva be proto, kaip švytu
rys be šviesos....

Dieną Pamišėlis po senovei praleisda
vo visą savo laiką priekiniame skyriuje ir 
su niekuo nekalbėdavo, gyveno savo vie
nišu vidaus pasauliu, mįslingu ir nesu
prantamu. Į aplinkos .gyvenimą jis ne
turėjo jokio reikalo. Rodėsi, kažkokia 
sunki goda, .tartum švininis debesis, iš- 
stūmusis visas mintis, beviltiška tąmsa 
pripildė sielą. Tiktai giliau į orbitas lin
do jo klaikios akys, tamsios kaip be mė
nulio rudens naktys, plačiau skleidėsi 
apie jas mėlyni ratai ir vis dažniau tra
giškoji grimasa kreipė jo negyvą veidą...

(gus daugiau)

reckienė. Gyveno 300 Court 
St. Tai buvusi Antano Bud- 
reckio žmona. Budreckis yra 
miręs pirmiau.

F. Budreckienė pirmiau bu
vo saliūno biznyje. Mirė stai
giai. Paliko du sūnus—-Ed
mund kuris yra kunigu Keno
sha, Wis. Kito vardo nežinau.

Mirė Mikas Bumbalis, gyve
no 534 Magnolia Ave.

Mirė William Burden, gyve
no 522 Magnolia Ave. Jis mi
re staigiai.

Mirė Josephine Scodienė, 
buvusi Juozo Scodo žmona, 
kuris yra jau miręs keli me
tai atgal. Per daug metų bu
vę biznieriai, mėsos pardavė
jai.

—o—
Draugijoje

Vietinėje Aušros Draugijoj 
eina nesutikimai tarpe narių. 
Aušros Pašalpinė Draugija 
yra apdraudos draugija. Turi 
du skyrius. Į vieną skyrių na
rys moka $1, o j kita 50c. 
Nekurie mano, kad dolerinį 
skyrių reikia panaikinti. Ku
rie priklauso prie dolerinio 
skyriaus, tie nesutinka. Mano, 
kad jiems bus skriauda. Tai 
ir eina nesutikimas.

Būtų gerai, kad aušriečiai 
šituo klausimu susitartų bro
liškai. Ukrinas.

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

Pamišėlis

Pas Los Angeles lietuvius
Gegužės mėn. pradžioje 

Kelios sanfrancisciet.es mote
rys ir trys oaklandietės drau
gės išvyko pamatyti 
Mixmasteriu parengimą, ir su
sitikti su savo draugais ir pa
žįstamais.

Los Angelės mieste ir man 
teko pabūti keturias dienas. 
Šia pat proga teko aplankyti 
savo gimines ir keletą drau
gu •

Kadangi mūsų visų tikslas 
buvo pamatyti parengimą ir 
įo pasigrožėti atliekama pro
grama, todėl ir jioriu apie tai 
šiek tiek pakalbėti, žinau, kad 
ir vietiniai koresp. apie tai 
parašys plačiau, todėl aš pa
žymėsiu tik mano įspūdžius.

Kaip teko sužinoti, tai šios 
programos sudarymu rūpino
si drg. Baltaduonis, kuris ir 
pirmininkavo ir todėl viskas 
ėjo sklandžiai. Tik kaip atro
dė, salėje buvo reikalingas 
garsiakalbis, perdavimui ak
torių kalbai iš scenos, nes bu
vo nevisai gerai girdima jų 
kalba.

Kas įdomiausia, tai kad 
jaunieji trečiosios kartos lie
tuviai pildė didesniąją dalį 
programos.

Elaine Baltaduoniutė, armo- 
nistė; Gordon Adams, pianis
tas; Linda Bagdal, smuikinin
kė; Lance Casper, smuiko so
lo, vėliau smuikininkų duetas 
Linda ir Lance sugrojo parti- 

ją; Lorrane Zellin skambino 
piano solo; Janice Malf atli
ko partiją su armonika; Bob 
Uston atliko partiją su pianu, 
šie visi jaunieji dailės ir muzi
kos mylėtojai savo partijas 
atliko gerai, ir publika buvo 
sužavėta jų muzikališkumu, ir 
juos šiltai sveikino.

Programos tarpus išpildė ir 
suaugusieji lavinti daininin
kai, kaip tai Angola Adams, 
Joe Zdama, Hal Penn. Buvo 
malonu jų klausytis, {patingai 
publikai labai patiko Vera ir 
Jerry Andrews duetas publi
kos buvo paprašyta net pa
kartoti. Labai jaudinančią 
dainų partiją atliko grupė 
Elks Chanters kurie buvo pa
lydėti garsiu delnų plojimu.

Kadangi aš pati jau seno
kai buvau negirdėjusi geros 
muzikos bei programos, to
dėl labai džiaugiausi čia atvy
kusi.

Po programai kaip ir pa
prastai buvo šokiai. Čia buvo 
gera proga susitikti su visa ei
le draugų bei pažystamų iš 
llollywoodo, Yucaipos, Pasa- 
denos ir kitų apylinkių.

Mus kaipo viešnias puikiai 
pavaišino draugai Pupiai ir 
Danušiai. Ačiū jiems.

Ten kiek ilgiau būnant te
ko nakvoti pas draugus Ber
notus, ir gerus draugus cleve- 
landiečius J. D. Shilinius ir 
Lapėnus. Tadgi tariu jums 
didelį ačiū už suteiktą nakvy
nę, ir už draugiškumą.

Ten esant įvyko losangelie- 
čių LDS kp. susirinkimas, to
dėl ir čia teko būti ir pasi
klausyti, kaip jie veikia.

Iš susirinkimo eigos gavau 
suprasti, kad valdyba stengia
si reikalus taip tvarkyti kaip 
geriau būtų. Tik gaila, kad 
narių neperdaugiausia lanko 
susjrinkimuiS.

Teko sužinoti, kad sunkiai 
serga Vincas Kunskis, ir J. 
Mokzlovaskas . Linkiu jiems 
geros sveikatos. 1

Teko atlankyti ir mūsų se
nus draugus Adomą ir Marytę 
Bučius, kurie dabar gyvena 
Los Angeles. Jie pirmiau gyve
no Inglewoode; Turi naują 
gražų namą, ir prie jo puikų 
darželį su gausybe gėlų ir ki
tokių augmenų. Ten likomės 
nuoširdžiai priimti. Todėl ir 
dėkojame draugams Bushams.

Teko aplankyti ir mano gi
minias Chas. Brooks ir Aliną 
Karmuzienę. Anna Karmuzie- 
nė išnuomavo savo namelį, ir 
išvyksta į Clevelandą pas savo 
žentą su dukrele kur mano 
kiek laiko pagyventi.

Pats Los Angeles miestas 
smarkiai auga, lietuvių skai
čius taipgi nemažas, bet orga
nizacijų veikimas, man atro
do, negand energingas ir ne
turi tiek daug parengimų, 
kaip mes čia San Francisco.

Yra labai malonu susitikti 
ir pasimatyti su gerais drau
gais ypatingai su idėjos drau
gais. Rodosi ir pamiršti visas 
bėdas ir rūpesčius, kada gau
ni su draugais pasikalbėti ir 
pažintį su jais pagilinti bei 
mintimis pasidalinti.*

Jeigu ką praleidau nepažį- 
mėjusi, prašau atleisti.

Aš esu visiems lygiai dė
kinga.

Linksmai leidžia vakacijas
Gavom porą laiškučių nuo 

draugu Balčiūnų ir Mozūrai
čių iš kelionės ir jų leidžiamų 
vakacijų. Džiaugiasi, kad ge
rai viskas sekasi kelionėje.

M. Alvinienč.

Rochester, N. Y.
A.L.D.L.D. Draugystės 50 kuopa 

rengia pažmonį arba "social”, gegu
žės 30 d., šį šeštadienį. Pradžia 6:30 
v. v. Pelnas yra skiriamas dėl Lai
svės paramos. Širdingai kviečiame 
visus draugus ir drauges dalyvauti. 
Turėsite gerus laikus ir paremsite 
darbininkišką spaudą.

Nepamirškite!
Kviečią Komitetas.

New Haven, Conn.
Iš mūsų veikimo

LLD 32 kp. turėjo pasikvie
tus iš Bridgeporto aktorius su
lošti gražų veikalą “Dėde at
važiavo”. Jie šį veikalą su
vaidino labai gerai. Mat, jau 
buvo tą patį veikalą lošė pir
miau Bridgeporte.

Bet žmonių parengime bu
vo mažai, tai ir pelno bus ma
žai. Bet kp. nariai taria la
bai ačiū lošėjams, kurie tik
rai yra didelės garbės verti.

LDS 16 kp. susirinkime bu
vo skaityta Dr. Boriso parašy
ta paskaita. Nors narių buvo 
nedaug, bet paskaitą perskai
tė J. Didžiūnas. Paskaita la
bai visiems patiko. Nekurie 
nariai pataria tą pačią pa
skaitą dar kartą skaityti, už- 
kviečiant ir pašalinius lietu
vius dalyvauti.

LLD 32 kp. buvo nusitarusi 
turėti pietus birželio 7 d. Bet 
tam atsiradus neparankumų, 
parengimas tapo nukeltas į 
birželio 21 d. Atsibus Lietuvių 
l-'arke, Indian Grove, West 
Haven, Conn.

Daugelis lietuvių turi iškei
tę vardus ir pavardes. Tos jų 
pavardės pasidarė visiškai 
nelietuviškos. Tik po kelių 
dienų numirimo sužinai, kad 
tai būta lietuvio. Ar nebūtų 
gerai, kad graboriai paskelb
tų abi pavardes. Turėtų būti 
taip praktikuojama ne įtik 
mūsų. kolonijoje, bet ir kitur.

Ar nebūtų gerai, kad Lais
vės ir Vilnies skaitytojai, su
radę ką nors naudingo savo 
spaudoje, praneštų ' ir tiems, 
kurie mūsų laikraščių neskai
to. Gerai pasakyti: Mačiau 
Laisvėje arba Vilnyje. O mū
sų spauda pilna gerų dalykų, 
kaip sveikatos, taip mokslo ir 
gerų patarimų reikalais.

J. S. K.

Miami, Fla.
Dirbant kirpykloje dažnai 

tenka pasikalbėti su vietos 
gyventojais, kuriuos šiaurie
čiai pravardžiuoja “kreke
riais.” Tie “krekeriai” be ga
lo ir krašto niekina negrus, o 
kartu ir velionio prez. Roose- 
velto našlę Elenor Roosevelt, 
buk ji esanti ir šiokia ir to
kia, ir negrų užtarėja ir jų 
globėja. Mat, Rooseveltiene 
savo laiku daug negram padė
jo, ypatingai namų statyboje 
negrams pietuose. Bet vieną 
šeštadienį, kuomet buna pil
na kirpykla žmonių, užeina 
tūlas geltonplaukis inteligen
tiškos išvaizdos žmogus, kir
pykloj! plaukų pasikirpti, 
girdėdamas kalbant apie neg
rus blogai jis pasakė trumpą 
karštą kalbą prieš negrų var
gingą gyvenimą, ip prieš jų 
diskriminavimą ir paneigimą 
jų pilietiškų teisių visose pie
tinėse valstijose. Buvusiems 
čia pat “krekeriams” kaip su 
kamščiu burnas užkimšo, visi 
kaip oisteriai, užsičiaupę sė
dėjo. Tiktai jam jau išėjus, vi
si pradėjo rėkauti.

—o—
Gegužės 20 d. Miami He

rold buvo paduota žinia iš 
Washington,.,-D. C., kur prez. 
Eisenhoweris pasakė prakal
bą dėl United Negrų College 
fondo. Prez. pasakė, kad ne
gali būt jokios antros rūšies 
klasės piliečių. Tas reiškia, 
kad negrai ir baltieji visi vie
nodai lygūs piliečiai. Vargiai 
šis prez. pasakymas patiko 
pietiečių krekeriams ir pluto- 
kratams, kuriems dar ir po 
šiai dienai sapnuojasi seni 
vergijos laikai.

Su nekurtais negrais turiu 
artimą pažintį, ir koki jie šir
dingi ir draugiški! Skirtumas 
tik odos. Paaiškėjo, kad neg
rai varo propagandą sukelti 
$25,000,000 fondą laike pen
kių metų negrų kolegijoms.

Antras kalbėtojas buvo Dr. 
F. Patterson, negrų fondo pir.

Tame pačiame laikraščio 
numeryje ant pirmo puslapio 
Anglijos Duke of Norfolk už
kvietė Mrs. E. Rooseveltienę, 
dalyvauti karalienės Elzbietos 
II-rosios karūnacijoje kuri j-

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

BERNIUKAI
ir

MERGAITĖS
Mokytis Visokių Rūšių 

RESTAURANTO DARBŲ
PATYRIMAS

NEREIKALINGAS
Berniukai 16 ir Viršaus 

i

Mergaitės 18 ir Viršaus
» Kreipkitės:’

LINTON’S
Fi • i c n d 1 y Re sta u r a n ts

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(104-106)

Ragangaudžiai tramdo 
Amerikonus. J. Tautose

United Nations, N. Y.— 
Amerikos valdžia per išti
sus mėnesius kvotė ištiki
mybę savo pareigūnų, kurie 
buvo paskirti keliaut Eu
ropon ir dalyvaut susirinki
muose ekonominės ir socia- 
lės tarybos bei kitose tenai- 
tinės Jungtinių Tautų įstai
gose.

Ta ragangaudiška šeren- 
ga taip sutrukdė tuzinus 
amerikonų pareigūnų, kad 
jis nepaspės nuvykti į mi
nimų įstaigų susirinkimus.

Korėja. — Amerikonai 
skaičiuoja, kad Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai, įskai
tant kinus, turi milijoną ar
mijos. 

1 1 . . vvyks birželio 2 d.. Mrs. Roose
veltiene atsiprašo ir kartu pa
aiškina kad tą karūnacijos 
dieną ji bus Japonijoje. Tai 
tik ši priežastis! Mrs. Roose
veltiene, matyt., tokių karūna
cijų ir karališkų atgyvenusių 
ceremonijų nepripažįsta.

i Pasaulis juk eina pirmyn ir 
į žmonija progresuoja ir todėl 
I pelėsiams nėra vietos kartu ir 
panašioms karūnacijoms.

—o—
Šiomis dienomis mūsų na

muose lankėsi senas miamietis 
ir laisvietis,' buvęs rocheste- 
rietis, George Mikitas su žmo
na. Neseniai Mikita buvo pa
liestas ligos. Susirgus influen
za, prikibo dar ir kita liga ir 
todėl turėjo eiti operacijai. 
Mikta pasekmingai pergyveno 
operaciją ir jau pasveiko ir 
eina prie savo darbo kaip sta
lius toje pačioje ligoninėje.

—o—
Beveik iXir mėnesį laiko ne

iškrito nei lašas lietaus, saulu
tė kepino su visais garais*. 
Tačiau jau mes prie visko 
pripratome, o kaip tie seni 
žmonės sako, šilima kaulų ne-' 
laužo. Vė.įalis papučia, pilna 
krūtine pakvėpuoji ir malonu 
ir gera pasidaro. Bet gegužės 
20 d. tamsus tiršti debesys su 
audra, ir perkūnija bei žai
bais per visą pusvaląndj kaip 
iš kibiro pylė lietus ir nuplovė 
visas dulkes. Debesims prasi
skleidus šyptelėjo saulutė, at
gaivindama visus bevystančius 
žolynus. V. J. Stankus.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks birželio-June 1 d., (pir
madienį), Liet. Taut. Namo kam
bariuose, pradžia 7:30 vai. vakare,* 
Visus narius prašome dalyvauti su
sirinkime, turime svarbių reikalų 
aptarimui, kaip tai apskrities ir 
Laisvės piknikais jau laikas rūpin
tis, turime gerai prisirengti.

• MONTELLO, MASS. 
Pirmas Metinis Piknikas

Lietuvių Tautiško namo draugovė 
rengia savo pirmą šiais metais pik
niką, kuris įvyks gegužės-May 30 ir 
31 dienomis, pradžia 1 vai. dieną, 
bus Liet. Tautiško namo parke.

Bus gėja muzika šokiams, sportiš
kų žaislų, įvairių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame atsilankyti vietinius ir iš 
toliau.

Rengimo Komitetas.
• ■ J J -............... ■ 1 ’' ■" ' ’ 1 i ,n * , t .i r"" i -••"•Rį
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

SECRETARY
Must have at least 5 years exper

ience. 2 girl office. Center City. 
Steady position. Good working con
ditions for thę 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)
Now has immediate openings for 

OPERATORS
Experienced Front Makers on La

dies Dresses. Day or night shift. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply in person, 
2nd floor.

1824 Federal Street 
_________________ (102-108)

STALŲ 
PATARNAUTOJOS

VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM
Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street
Philadelphia, Pa.

(104-106)

BILLING CLERK 
& General Office Work

With or without experience. Steady 
position; good working conditions. 
Phono RI. 6-7486. After 6 Phone 
GL. 5-2162 for interview.

(104-110)

WOMAiy. Settled to do cooking, 
and downstairs work. No laundry.' 
2 adults in family. Live in; own1 
room and bath. References and ex?, 
perience preferred. Steady position 
and good salary for right woman, 
Phone Midway 2-0820 for interview.

(105-108)’
HOUSEWORK. General. Refinęd, 

woman, experience and references 
required. Sleep in few nights, excel
lent salary and steady position for 
right woman. Phone GR. 3-8743 for 
interview.

(105-108)
^HEL^X^NTE^MAUE

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. See Mr. Zimmerman. 
Firestone Tire and Rubber Co., 1620 
So. 49th Street.

,(100-106)

VIRĖJAI
VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street

Philadelphia, Pa.
(104-106)

DRAFTSMAN
Civil Engineering. Apply: 

SHERMAN, TAYLOR, SLEEPER 
501 Cooper Street, Camden, N. J.

Merchantville 8-4848 ,
(104-106)

GARNETT OPERATORS. Exper
ienced. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. See Mr. 
Boches. N. & B. Cotton Felt Corp.* 
307 Buttonwood Street.

(104-106)
AUTOMOBILE MECHANICS

New Car get ready men. Except
ionally good working conditions. 
Paid vacation, insurance, coveralls. 
A chance to work with one of Pen
na’s largest Lincoln-Mercury Deal
ers. Apply in person. No phone calls. 
WEST SIDE LINCOLN MERCURY

4725 Chestnut Street
(104-106)

AUTOMOBILE MECHANICS
Opportunity for a real Mechanic 

willing to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position. Vaca
tion, insurance and health benefits. 
Apply in person.

ALVA CHEVROLET
Torresdalo and Cottman Aves., 

Route 56, Y and T Bus.
(104-110)

REAL ESTATE 7-

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)

sanfrancisciet.es


Sutkai sugrįžo 
iš Chicagos

Pereitą savaitę Ignas ir Iza
belė Sutkai lankėsi Chicagos 
apylinkėje. Pasisvečiavę ten 
keletą dienų, sugrįžo linksmi, 
džiaugėsi pasimatę su dauge
liu sau malonių žmonių, link
smai su jais praleidę laiką.

Ignas Sutkus, kaipo savinin
kas Bar and Grill biznio, do
mėjosi, kaip jo rūšies bizniai 
gyvuoja Chicagoje. Įspūdį ga
vo tokį, kad Chicagoje per
daug yra Bar and Grill biznių 
ir kai kurie iš jų skurdžiai 
verčiasi.

Sutkams grįštant lėktuvu 
tekę susidurti su stipria aud
ra Michigan valstijoje. Lėktu
vas buvęs stipriai kratomas ir 
mėtomas, visi keleiviai jautę 
pavojų per apie geroką pus
valandį. Bet persigrumus per 
audrą kelionė vėl buvusi gera.

Aido Choras
Domės visiems dainininkams, 
merginoms-moterims ir
Vyrams

Šį vakarą, gegužės 29 d. 8- 
tą valandą, visi prašomi susi
rinkti dainų pamokoms į Kul- 
'tūrinį Centrą.

šiame susirinkime nusitarsi
me apie Aido Choro ruošiamą 
pikniką ir išvažiavimą. Tad 
dalyvavimas kaip matote vi
siems būtinas ir pageidauja
mas. Susirinkimas kaip minė
ta įvyks Liberty Auditorijoje.

Kviečia Aido Choro
Valdyba.

SUSIRINKIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

L.D.S. 103 kuopos susirinkimas 
Įvyks antradienį, birželio 2d., pra
sidės 8-tą vai. vakare. Shapolo-Vai- 
ginio salėje, 147 Thames St.

Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime ir užsimokėkite duokles, 
nes liepos mėnesį susirinkimas neį
vyks. Būkite atsargūs, kad nesusi- 
spenduotumėte. —Vald.
’ ■ • ' - (104-105)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes 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 |

I BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS į 

s Savininkas i
306 UNION AVENUE |

i Brooklyn, N. Y. s 
j Gerai Patyręs Barberis

f”••**•*••*******^

5 MATTHEW A J 
: BUYUS : 
? (BVYAUSKAS) !

į)

» LAIDOTUVIŲ <
* niDriZTAnriTO *

I 426 Lafayette St. 5
• Newark, 5, N. J. <

MArket 2-5172

New Yorto^Afe71St~~ NEW YORK
MALE and FEMALE

Norite važiuoti į 
pikniką grupėje?

Grupe neturinčiųjų automo- 
biliaus vis viena važiuos į LDS 
Apskrities pikniką šį sekma
dienį, gegužės 31-mą, nes ki
bai lengva ten nuvažiuoti var
tojant subway ir miestinį bu- 
sa.

Kiekvienas, kas turi užten 
karnai sveikatos nuvažiuoti 
iki Hudson Tubes, New Yorke, 
tas nepavargs nuvažiuojant 
į pikniką. Nuo buso, Newar- 
ke, iki parko eiti yra tik vie
nas mažas blokutis.

Jeigu norite prisidėti, pra
šome įsitėmyti sekamą:

Grupė išvažiuos iš Hewes 
St. stoties, Williamsburge, ne 

* vėliau 1 vai. Lauks vieni kitų 
i ant platformos, prie pat trau- 
I kini®. O iš Hudson-Tubes sto
ties, prie Cortland St., New 

Į Yorke, išvažiuos ne vėliau 
j 1:30. Norintieji su grupe su
sitikti, stovėkite prie 'pat 
Cortland St. durų.

Piknikas įvyks Montgomery 
Parke, 123 Montgomery Ave., 
Irvington, N. J. Iš Newarko 
busas 16-tas Clinton Avė. pri
veža prie pat Montgomery 
Avenue to galo, kur randasi 
parkas. 1 kp. grupė.

Komitetas prašo 
skubios paramos

Rosenbergams ginti komite
tas atsišaukė į visuomenę, 
i kad suteiktų finansinės para- 
! mos ir ją suteiktų skubiai. Jis 
| nori pasiekti “150,000,000 
■ amerikonų” su naujais doku- 
i montuotais faktais apie L’oson- 
bergų bylą. Ir tai turi pada
ryti tiiojąu, bėgiu apie savai- 

I tės.
Aukoms siųsti ar informaci

jai ir literatūrai gauti adre- 
jsas yra 1050 Sixth Ave.. New 
York 18, N. Y.

L.D.S. Trečiosios Apskrities
■ .METINIS

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave. Irvington, N. J.

Pradžia 1-ma vai. diena

Gera Muzika Šokiams
Įžanga 75 centai. Kviečia Rengėjai.

KELRODIS:' Iš Newark, nuo Pennsylvania stoties, bu
sas No. 16 Clųiton Avė. atveža ik i'Montgomery Ave., paeit 
vienas blokas po dešinei. Springfield Ave. busais 25—26: 
išlipt ant Avon Avė', ir eit 3 blokus po kairei.

Karais atvykę į Newark, Market St. iki Broad St.: .su
kite po kairei iki Clinton Ave., sukite po dešinei, ir tiesiai 
iki Montgomery Ave., po kairei ir vienas blokas iki parko.
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
b Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

5

S

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14 th St.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir šokiai. Mauni Orkestrą.

Jteike 78,000 parašų prieš 
kėlimą važiuotės fėro

American Labor Party ge
gužės 26-tą įteikė miesto val
džiai peticijas, kuriose pilie
čiai ragina miesto valdžią at
mesti tą Transit Authority su 
jos pakelsimu f erti.

Šiuo atveju įteikė peticijas 
su 18,000 parašų. Kiek pir
miau tokių pat peticijų buvo 
įteikta su 60,000 parašų.

AT,P kaltina miesto valdžią, 
kad ji suokalbiauja tikslu:

Uždėti ekstra naštą ant tu
rinčiųjų vartoti subways;

Suteikti bankieriams ir

Unijistai stojo ginti 
negru gyvybę

Sandelių ir krautuvių dar
bininkų unijistų grupė suda
rė komitetą gelbėjimui 4 ne
grų, kuriuos grasina nužudyti 
šiaurinėje Karolinoje. Komi
tetas pareiškė, kad jie tos val
stijos gubernatoriui tuojau 
pasiųs telegramą bent su 1 ,- 
000 parašų, užtariant nuteis
tuosius.

Komitetas savo surinktuose 
ir brošiūraitėje išleistuose 
faktuose teigia, kad tie negrai 
nuteisti neteisingai. Vienu to
kių neteisėtumo pavyzdžių 
parodo dviejų nuteistųjų “pa
rašytą” prisipažinimą prasi
kaltime. Komiteto tyrimas nu
statė, kad nei vienas iš tų 
‘parašiusių’ prisipažinimą ne
moka rašyti. Bet jie nuteisti ei
nant tuo rašytu “prisipažini
mu.”

Hollys gyventojams Wheat- i 
ley bus lengva atsiminti savo 
šeimos gimtadienius ii- surengi * 
ti puotą. Visi trys jų vaikai 
gimę gegužės 21 d... nors nėra 
Iri jukai.

8lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikus valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865 

bondsų savininkams stambų 
laimikį;

Suteikti neribotą fėrui Įvelti 
galią agentūrai, kuri nėra 
žmonių rinkta ir kuri visai ne
paiso žmonių. Tokia agentū
ra — galiūnų ant žmonių pi
nigais įgytų ir keliautojų fę- 
rais palaikomų linijų—yra 
gu bernatoriaus pasiūlyto j i ir 
miesto valdžios norimoji pri
imti Transit Authority. Tai 
vaidininkų paskirtų penkių 
asmenų komisija, susidedanti 
iš bankierių ir stambių kom
panijų viršininkų. T-as.

Rendauninkams patarti 
skyrius unijoje

Brooklyniečių - elektinstų li
nija nusprendė, kad vendų 
pakėlimas ir su tuo susiję 
rendauninkų reikalai yra vie
ni svarbiausiųjų darbininkams 
unijistams ir ne unijistams. 
Dėl to United Electrical, Ra
dio & Machine Workers Bo
kalas 475 leido rendauninkų 
ir vartotojų organizacijos sky
riui vykdyti savo darbą unijos 
raštinėj’e.

Lokalo 475-to patalpos ran
dasi 160 Montague Ave., cent- 
ralinėje Brooklyno dalyje, ne
toli nuo Borough Hall.

Rendauninkams p a t a r i m ų 
skyrius veiks kas trečiadienio 
vakarą nuo 8 iki 10:30.

R-kas.

Rosenbergu laiškai 
atspausti knygoje

Komitetas, kuris darbuojasi 
gauti teisėtumą Rosenbergu 
byloje, išleido knygoje nuteis
tų mirtin Rosenbergu laiškus. 
Apima laiškus pradedant Ju
liaus areštu 1950 metų liepos 
menesį, baigiant 1953 metų 
kovo menesiu, kai jie lauke 
apeliacijos pasėkų.

Knygoje užrekorduoti svar
biausieji laiškai vienas kitam, 
advokatui, vaikams. Knygą 
parduos po $1, o už ją gautos 
pajamos eis sudaryti fondą 
Rosenbergu dviejų mažamečių 
berniukų išlaikymui ir moks
lui. Berniukai dabar yra: Mi
chael, 10 metų, ii- Robert, 6 
metų. Knyga gaunama komi
teto raštinėje, 1050 Sixth 
Ave., New York 18, N. Y.

AUTOMOBILISTAMS
z Valdinis leidjmų biuras Į- 
spėja, kad tūkstančių turinčių
jų auto vairuoti leidimus tų 
leidimų laikas išsibaigia gegu
žės 31-mą. Vairuosiantieji su 
išsibaigusiai® leidimais gali 
būti areštuoti ir nubausti.

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

0
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§ PETRAS KAPISKAS §
8 IR I

g VINCAS SODAIT1S |
o Užlaiko puikų ' 8

BAR & GRILL
| 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 8
rC ** ✓v
x Telephone EVergreen 4-8174 x
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! Organizacijos stiprina 
i veikla taikai•X

Organizacijos vėl pasmarki
na veikią taikai pastaruoju 
laikotarpiu. Veikia specialūs 
taikos organizacijos. Veikia ir 
kitos, nors jų įsikūrimo pama
tiniai tikslai buvo kiti.

American Labor Party iš
leido lapelį, “kaipo patarnavi
mą visuomenei.” Jame neaiš
kina jokių savo partinių sie
kių, tiktai atspausdino pavei
kslus ir pareiškimus Churchil- 
lo ii- popiežiaus Pijaus XII-jo, 
kuriuose jie pasisako už at- 
steigimą taikos.

Lapeliai gaunami ALP cen
tre, 17 Murray St., N^w Yor- 
kč, taipgi tos partijos (dar- 
biečių) klubuose po visą mies
tą. Artimiausio klubo adresą 
galima rasti telefonų knygoje.

—o—
Kitas lapelis, kurį man to

ko matyti, yra išleistas New 
Yorko Tarybos Taikai. Jame 
pažymėtos trumpos ištraukos 
iš pareiškimų prez. Eisenho- 
werio, premjero Church ii lo, 
premjero Malenkovo ir popie
žiaus Pijaus.

Lapelis ragina tuojau su
stabdyti mūšius Korėjoje. Ta
rybos antrašas: 125 W. 72nd 
St., New York 23, N. Y.

. . D -fcis.

Darbininku laikraštis 
apie siuvėjus

Unijistams moteriškų dra
bužių siuvėjams vyrams ir 
moterims gal bus Įdomu žino
ti, kad jų unijos (ILGWU) 
konvencija plačiai aprašoma 
angliškame darbininkų laik
raštyje The Worker, New 
Yorke. Rašo 'darbininkų žinių 
redaktorius George Morris ge
gužės 31-mos laidoje. Laik
raštis gaunamas ant standų 
šeštadienį ir sekmadienį. Sk

Gubernatorius pats 
vykdysiąs tardymą

Gubernatorius Dewey sako, 
kad jis pats vykdysiąs tardy
mus viešame posėdyje, šaukia
mame nustatyti samdos siste
mą ir visą kitą santvarką 
New Yorko uoste. Posėdžiai 
šaukiami birželio 8-9 dieno
mis.

Gubernatorius7Dewey parei
škė, kad jis nešauksiąs spe
cialūs Valstijos Seimelio sesi
jos miesto reikalams svarsty
ti.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y. 

Pranešimas
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, birželio 2 d., 7:30 
•vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
. (105-106)

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., K

A&P
FOOD STORES

PATYRŲ

VYRAI ir MOTERIŠKES
PARDAVINĖJIMUI

MĖSOS x

Lokalinėse Krautuvėse

Puikiausios sąlygos-5 dienų Savaitė 
45 valandos. 1% laiko už viršlaikius.

Nemokamai medikalė pagelba ir 
apdrauda.

Apmokamos vakacijos.

Kreipkitės nuo 9 A. M.- 3 P. M. 
su pirmadieniu jimtinai penktadienį

“PERSONNEL DEPT.”
650 Stewart Avenue, 

Garden City, L. I.

(103-105)

VYRAI AR MOTERIŠKES

Darbas prie Fontano (naktimis).
Nuolatinis, darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės asmeniškai:
HOWARD JOHNSON 

RESTAURANT
822 Central Pakk Ave., Yonkers.N.Y.

(105-109)
HELP WANTED MALE

REIKALIINGAS
GARDNER — HANDYMAN

Prie Privatinės Nuosavybės 
Apskritų Metų Darbas

6 dienų savaitė - gera mokestis.
Tel. Great Neck 2-0325

(105-106)
MAŠINISTAI

PRIE MILLING DARBO
JIG BORER

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

Tel. Mount Vernon 8-5552
(100-106)

RANDAVOJ1MAI
PASIRANDAVOJA KRAUTUVE 

. BRONX
Tinkama luncheonette, T. V. ar 

appliance; skalbyklai; ar kitiems bi
zniams. Turi 3 kambarių apšildomą 
apartmentą gyvenimui. $90 į mėnesį 
randos už abu. Puikiausia vieta biz
niui. Matykite superintendentą.

441 E. 161 st St., BRONX
LE. 4-2066 ar LU. 8-4113

(104-108)

PARDAVIMAI
MĖSINĖ—GROSER NE

Lenkiškai ir lietuviškai kalbanti 
kostumeriai. ■ Išdirbtas biznis. Že
ma kaina. Turi greit- parduoti.

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

(99-105)

^REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAf

ĮVAIRIEMS NAMŲ DARBAMS
Guolis vietoje. Poros, dieniniai dar

bininkai namų ruošai, auklės, virėjai 
ir 1.1. Tuojaus reikalingi. Nuolatinis 
ar dalies laiko darbas sulig jūsų pasi
rinkimo. Gerai apmokami darbai. 
Arti.namų darbai taipgi.

Kreipkitės:
FORESTMADISON

71-15 Austin St., Forest Hills, L. I.
Tel. BO. 8-1110

(104-110)

REAL ESTATE
WILLETT AVE., ARTI 216th ST. 

BRONX
Gražus 2 šeimų stucco namas, 5 

kambąriai ir foyer-up, 5 kambariai 
ir dideli, žemiau apšildomi porčiai. 
2 karam garadžius, screens, Vene
tians, Awning, gesu apšildomas. Že
mės plotas 100x100. Artį mokyklų, 
bažnyčių ir 'transportacijbs. Tikras 
pirkinys, tik už $20,000.

šaukite savininką: OL. 2-0707
(101-107)

NEW ROCHELLE
Prieš karą statytas Colonial Na

mas su Slate stogu, 4 miegrūmiai, 
2’Zj maudynės, 2 karam garadžius, 
gesu šildomas, centrer hall, 2 ugnia
vietės, sun parlor, Refrigerator ir 
kiti puikūs įrengimai'. Gražus žemė.-j 
plotas, 100x140 pėdų dydžio. Savi
ninkas apleidžia valstiją, pardavimas 
su nuostoliu tik už $28,000, ar už 
pasiūlymą. Šaukite savininką:

New Rochelle 2-8894 
_________________________(102-108)

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

GUS SCHWEITZER
31-01 — 36th Ave., Astoria, L. I.

(100-106)

6 pusL-Laisvfi (Liberty)-Penktad., Gegužčs-Mey 29. 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS — MERGINOS a

MERGINOS "
Lengvas fabriko darbas, nuolaiĮk- 

, nis, linksmos darbo sąlygos. \
Kreipkitės: t

AMERICAN K LEER-VU 
PLASTICS, INC.

53-06 Grand Avė., Maspetli, L. I.
(103-105)

REIKALINGA
STENOGRAPHER-TYPIST

Puikiausia vieta tinkamai ypatai. 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis, 
kitos pašalpos. Proga pakilimui.

A. J. FRITSCHY CORP.
220 Dupont St., Greenpoint 

^Brooklyn
Tel. EVergreen 9-5280

(103-107)

SLAUGE, VIRŠININKE 
REGISTRUOTA — (N. Y.)
4 P. M. — 12 P. M. Shift 

5’^ dienų savaitė 
Gyvenimas kitur 
Patraukianti alga 

Kreipkitės asmeniškai j
THE HOME OF THE 
SONS & DAUGHTERS 

OF ISRAEL

232 E. 12th St., N. Y.
(103-107)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Gale savaitės ar daliai laiko. g4^- Y 

ra mokestis. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

GABOR HAIR STYLIST
75-17 Parsons Blvd., Flushing, L. I.

Tel. RE. 9-9398
(104-108)

REIKALINGA 
BEAUTIŲIAN

Pilnai išsilavinusi operatorė, paty
rusi. Nuolatinis darbas. 5 dienų sa
vaitė. Gera alga. Kreipkitės:

MARIAN’S BEAUTY SALON
105-08 Liberty Ave., Ozone Park 

Tel. VI. 3-4284
(104-108)

BEAUTICIAN

Pilnai išsilavinusi operatorė, su 
patyrimu. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Kreipkitės:

MARIE’S BEAUTY SALON 
123-14 Jamaica Ave., Richmond Hill

Tel. VI. 7-3565
(104-110)

BEAUTICIAN t

Pilnai patyrusi. 'Pilnam laikui, ge
ros valandos, gera alga. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės: (

34-56 Fulton St., Cypress Hills J
Tel. TA. 7-8419 / F

_ _______ ____________ (104-110)
REIKALINGA BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai išsilavinusi opera
torė. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
(Uždara pirmadheniais). šaukite:

FL. 8-8122
(104-106)

MERGINOS — MERGINOS

Lengvas fabriko darbas prie loose 
leaf bindery. Patyrimas nereikalin- Į 
gas. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis ir, pašalpos. Kreipkitės: 
AMERICAN LOOSE LEAF CORP.

257 W. 17th St., N. Y. C.

(104-110)
PATYRUSI PLAUKŲ DABINTOJA

Nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė. 
Gera mokestis. Apmokamos šventės 
ir vakacijos. Kreipkitės:

FRANK’S BEAUTY SALON 
131 Halstead Avenue, 

Mamaroneck, N. Y.
Tel. Mamaroneck 9-6171

, . (105-109)

REIKALINGA. BEAUTICIAN
Patyrusi — pilnai mokant ^opera

torė. Nuolatinis darbas, 4 ar 5 die
nas, sulig pageidavimo. (Pirmadie
niais uždara). Gera mokestis.

Kreipkitės: . <
CYNTHIA’S BEAUTY SALON

218-88 Hillside Ave., 
Queens Village, L. I.

HO. 4-8111
(105-109)

DELICATESSEN COOK
'Viena, kuri gali vesti visą virtu

vės gaspadorystę, turi turėti delica
tessen patyrimo. Gera mokestis tin
kamai moteriškei. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės: *

GEORGE’S DELICATESSEN
17-71 Dutch Broadway, Elmont, L. I. 

VI. 5-0397
(105-111)

REIKALINGA COUNTER GIRL

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Valgis ir uniformai duodami.

Kreipkitės:
UWANNA

163-29 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.

(105-107)

GRADUATE NURSE *
Priežiūros pareigom, 3 P. M. iki 

11 P. M. Gyvenimas vietoje a? ki
tur. Patraukianti alga. Rašykite ar 
kreipkitės asmeniškai į (Adrninis-’ 
trator):

TARRYTOWN HOSPITAL 
Tarrytown, N. Y.

(105-111)




