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NUMATOMA GREITA PALIAUBŲ SUTARTIS KORĖJOJ
Korėjos liaudininkų pianas
beveik pilnai sutinka su

i amerikiniais pasiūlymais

’Apait kitų mūsų sveikatos 
priešų bei neprietelių, I)r. Bo
risas vanoja kaili tingėjimui, 
skūpumui ir neveiklumui. Tai 
esą priešai, kurie pradeda su
žmogaus smegenimis ir apga- Į nų. 
Ii visą kūną. Rezultatas: visų ' 
galų suirimas!

Kinijos Respublikos radi
jas sakė amerikonams ir jų 
talkininkams Korėjos fron- 

: te:
“Nuleiskite galvas — jau 

bus paliaubos už keleto die- v

Atom-vagis liudijo prieš
Rosenbergus, susitaręs su
FBI-gelbėjo savo kailį

trys mūsų sveikatos nepriete
liai jau yra pasiguldė geroką 
mūsų žmonių skaičių

Jesari, tingėjimas, 
m as ir neveiklumą.' 
pikčiaus! žmogaus 
neprieteliai.

Tik maži skirtumėliai
Panmundžom, Korėja. — 

Šiaurinės Korėjos liaudinin
kai Įteikė tokius paliaubų

1SYNGMAN RHEE 
| VIS GRŪMOJA

Pietinės Korėjos tautinin- 
! kų prezidentas S y n g m a - 
nas Rhee grūmojo: “Jeigu 
Indijos kareiviai bus atsiųs
ti paliauboms vykdyti, tai 

! mūsų armija išspirs juos 
' laukan,” kaip rašo New 
Yorko World-Telegram ko
respondentas Lucas.

New York, — Juliaus ir 
Ethelės Rosenbergų advo
katas pasiuntė prezidentui 
Eisenhoweriui dokumentus, 
rodančius, jog buvo iš 
anksto padarytas suokalbis 
nusmerkt R o s e n b e r gus 
mirt kaip vadinamus 
minias šnipus.”

Tais dokumentais 
remdamas, advokatas Em
manuel Bloch vėl prašo

a t o-

I ’ran c i š k on ų Darbininkas
džiaugiasi. kad tolimojo jo

ka ir lietuviu. Jie visi 
noje vietoje palaidoti, 

.pa jų ir pavardes.
' Gai&a tautiečių. Bet 
biau gaila tų žmonių, 
jie ten nuvykę nužudė

Niekas jų nekvietė, 
jų neprašė. Jie buvo hitleri
nės propagandos aukos.

V I 1. V

skūpu-1 pnsiūlymifc, kurie labai ar- 
_ trvs įtimi vėliausiam Jungt. Tau- ■ 
eikatospų planui. * *'?[

Paliaubų klausimui spręs
ti susirinko pilnatims posė
dis Amerikos, Korėjos liau
dininku ir kinu atstovu.

tiktai 
bei žo- 
liaudi-

Smarkiausias iki šiol 
atominis sprogimas

Las Vegas, Nevada. — 
Šios valstijos d y k urnoje' 
Fiat ketvirtadienį-buvo iš
sprogdinta galingiausia iki 
šiol atominė bomba, pus
trečio karto smarkesnė, ne
gu anos bombos, kurios su
naikino Japonijos miestus 
Hirošimą ir Nagasakį.

Bombos sprogimo šviesa 
buvo matoma per 600 my- •. • -r i 1 • . • *1

Taft perša Azijos 
talką prieš Sovietus

Prezidentas Eisenhoweris pasirašo Kongreso priimtus 
bilius. Šis paveikslas nuimtas, kai jis pasirašė biiių, 
kuris paveda žibalo versmes po jurų vandeniu toras 

valstijoms, kurios prieina prie jūrų.

Vilniaus Tiesa rašo:
“Jei anksčiau, buržuazijos 

valdymo metais, Lietuvos pra
monė buvo menkutė ir atsili
kusi, tai tarybinės santvarkos 
sąlygomis respublikoje sukur
ta stambi, aprūpinta priešaki
ne technika socialistinė pra
monė. Pramonėje išaugo gau
sūs . kvalifikuotų specialistų 
kadrai, kelis kartus padidėjo 
darbininkų skaičius. Pramo
nės išsivystymo tempais Tary
bų Lietuva toli pralenkė visą, 
eilę kapitalistinių šalių, to
kias, kaip Belgija, Olandiją, 
Daniją, Norvegi ją ir kt. Penk
tojo penkmečio metais Tarybų 
Lietuva toliau industrializuo
jama. Ypačiai vystoma stak
lių, elektros, motorų, turbinų, 
elektros energijos ir kuro ga
myba, žuvies sugavimas...’’

tebėra laikomi ! pų. Bomba, paleista iš mil
žiniško B-36 bombonešio 
iškilusio apie 40,000 pėdų, 
eksplodavo už 2,000 pėdų 
nuo žemės.

Adlai Stevenson sugrįžo iš 
Indokinijos ir gailiai verkia. 
Prancūzams imperialistams 
ten esą baisu ir riesta. Tš visų 
pusių jie esą apsupti. Girdi, 
priešas priekyje, priešas už
pakalyje ir priešas iš abiejų 
šonų. Kur tik eisi ar pasisuksi, 

. gausi j kailį!
O koks paralius juos ten lai

ko? Kodėl jie neišsikrausto ir 
nepalieka to krašto jo žmo
nėms?

Stevensonas nė nebando į 
tuos klausimus atsakyti savo 
ilgame reporte, 
birželio 2 d. “Look 
ne.

Pranešama, kad 
“smul k me n o m i s 
žodžiais” Korėjos 
ninku pasiūlymas 
skiriasi nuo amerikinio — 
Jungtinių Tautų pasiūly
mo.

Abudu pasiūlymai, pagal 
susitarimą 
slaptybėje.

Bet neoficialiai paskelbta 
šie svarbieji amerikinio pa
siūlymo dėsniai:

Nesutin kautieji namo 
grįžt belaisviai bus perves
ti i globą penkių neutralių 
šalių komisijos — Indijos, 
Šveicarijos, Lenkijos, Šve
dijos ir Čechoslovakijos.

Jie bus laikomi stovyklo
se Korėjos žemėje per 90 
dienų. Juos prižiūrės bei 
tvarkys penkių minimų ša
lių atsiųsta kariuomenė, 
daugiausia Indijos.

Tuo tarpu šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų ir kinų 
atstovai lankysis stovyklo
se ir aiškins belaisviams, 
kad jie gali drąsiai namo 
grįžti, be jokių bausmių. 
Neutralių šalių komisija 
tėmys tuos apsilankymus 

' bei aiškinimus.
Jeigu kurie belaisviai po 

90 dienų dar atsisakys grįž
ti, tai bus pavesti politinei 
valstybių konferencijai. O 
jei konferencija nesugebės 
išrišti klausimo, tai gene- 
ralis Jungtinių Tautų, sei
mas galutinai nuspręs, ką 
su tais belaisviąis daryti .

Gydytojų Sąjunga prieš 
: valdžios paramą 
pąliegusiem vaikam

tūpusiame
” magazi-

karą jie 
lietuviškos

Anglai pyksta, kad Dulles 
kliudė jų kolonijas

New York. — Amerikos 
Gydytojų Sąjungos suva
žiavimas pasmerkė valdžios 
programą, kur valdinėmis 
lėšomis patarnaujama vi
siems raišiems bei paliegė
liams kūdikiams . Suvažia
vimas apšaukė tą progra
mą “socialistine” ir pareiš
kė, kad jeigu^tėvai turi pi
nigų, tai privalo apmokėti 
už vaikų gydymą.

Gydytojų suvažiavimas 
taip pat priėmė rezoliuciją, 
kad valdžios lėšomis būtų 
gydomi tiktai tokie karo 
veteranai, kurie pačioje 
tarnyboje buvo sunkiai su
žeisti bei.* tikrai prarado 
sveikatą.

(Reakcinių daktarų vado
vaujama, Amerikinių Gy
dytojų Sąjunga veikia.kaip 
gydymo biznierių trustas.)

Korėjos liaudininkai 
ima viršų fronte

Kinija siūlo Anglijai 
pelningą prekybą

London. — čion ai tin i s 
Times, įtakingas anglų po
litikoje laikraštis, pyksta, 
kad Amerikos valstybės se
kretorius Dulles sakė, jog 
pati kolonijinė Anglijos ir 
Francijos politika verčia 
Malajos, Afrikos ir Indo - 
Kinijos gyventojus kariau
ti prieš anglus ir francū- 
zus.

Pasak Londono Times, tai

Keistai žuvo lėktuvas, 
sudeginant 3 karius«

Korėja.—Rakietinis ame
rikonų lėktuvas bekildamas 
atsimušė į karinį sunkveži
mį ir eksplodavo, sudegi
nant savo lakūną ir du ar
mijos inžinierius.

Kunigų Drauge A. 
feęfA tikinčiuosius, 
nebepaiso gražios 
kalbos, net draudžia savo vai
kams lietuviškai poterius kal
bėti. Smarkiai jis smunka:

“Nereikia bijotis, kad jų 
lietuviškos maldos Viešpats ■
nesupras. Jis ją taip pat ge- Dulles “nesupranta” daly- 

(Tąsa 6-tam pusi.) kų.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sakė, jog 
Amerikos lakūnai Phen
won apskrityje užmušė 
daug vaikų, senų moterų 
bei vyrų.

Seoul, Korėja. — šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
jų bendrai kinai yra įgavę 
iniciatyvą prieš amerikonus 
ir jų talkininkus ištisame 
155 mylių fronte, — kaip 
rašo Robertas Alden, New 
Yorko Times koresponden
tas. Pastaruoju laiku jie 
atėmė iš amerikonų i*r tal
kininkų svarbias pozicijas 
Vegas, Elko, Carson, Old 
Baldy, Finger ir Bloody
kalnuose.

Dabar liaudininkai gali, 
kada tik nori, atakuot ir 
prasiveržt per amerikines 
linijas vienoj ar kitoj vie
toj, sako tas koresponden
tas. Jie turį daugiau 
riuomenės, gana daug 
trankų ir kitų ginklų 
amunicijos.

ka- 
pa- 
bei

Nebus federacinės vakarų 
Europos, sako Jungtinių 

!Tautų vadas

London. — Atvykęs Jung
tinių Tautų sekretorius 
Hammarskjold sakė, tur 
būt, nieko neišeis iš ameri
kinio plano sujungti vaka
rinės Europos krdštus į vie
ną federacinę valstybę 
prieš komunizmą.

London. — Anglijos val
dininkai bijo, kad nesugriū
tų paliaubinčs derybos 
Panmundžome, Korėjoj.

Stockholm, Švedija.—Ta
po užmuštas majoras Bir
ger Schyberg, Švedijos oro 
jėgų komandierius, kuomet 
nukrito jo lėktuvas.

Peking, Kinija. — Jeigu 
Anglija' padarytų prekybos 
sutarti su Kinijos Liaudies 
Respublika, tai anglai ga
lėtų parduot dirbinių už 
2,250 milijonų dolerių, kaip 
sako Kinijos radijas ii' 
spauda.

Tiktai Amerika sulaiko 
Angliją nuo plačios preky
bos su Kinija.

iš ligoninės, vadovaujantis 
republikonų senatorius 
Taftas ragino Ameriką su
daryt karinį sąryši su'Azi
jos kraštais prieš komu
nizmą.

Tas sąryšis apeitų Jung
tines Tautas, būtų priešin
gas joms veiksmas. Bet, 
pasak Tafto, neturime pai
syti Jungtinių* Tautų. Juk ; 
Amerika, apeidama Jung
tines Tautas ,suorganizavoį 
ir Atlanto kraštų sąryšį i 
prieš Sovietu Sąjungą, kaip 
vėl nurodė Taftas.

Francijos seimas 
atmetė Mendes-France 
kaip naują premjerą

prezidentą dovanot Rosen- 
bergams gyvybę. Pirmąjį 
prašymą seniau preziden
tas atmetė.

Vienas iš dokumentų įro
do, kad buvęs armijos sar- 
žentas David Greenglass, 
tarnaudamas a t o‘m i n ėję 
Alamos laboratorijoje, New 
Mexico valstijoje, pavogė 
kiekį uraniumo. O uraniu- 
mas yra medžiaga, iš ku
rios daroma atomu bombos.

i Vogta uraniuma Greėn- 
j glass norėjo privačiai par
duoti ir pasipelnyti. Bet 
buvo susektas kaip vagis 
svarbios atominės slapty- • 
bes.

Tuomet FBI slaptosios 
policijos agentai ėmė kvosti 
Greenglassą. Grūmojo, kad 
įis gali būti net mirčia nu
baustas kaip atominis šni
pas. Bet jeigu jis išduos 
kitus žmones, kaipo veiku
sius su juom “šnipus,” tai 
nebus mirčia baudžiamas.

Tokiu būdu Davidas 
i Greenglass ii- tapo svar
biausiu valdžios liudytoju 
prieš Juliu ir Ethelę Rosen- 
bergus. Taip, pagal Davi
do Greenglasso pasakoji-

I mus, Rosenbergai ir nu- 
smerkti mirčiai elektros kė
dėje už tariamą “suokalbia- 
vimą išdavinėti Sovietams

i atominius Amerikos sekre-

Arabai nušovė izraelietį 
jaunuolį, sužeidė 3 kitus

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio valdžia teigia, kad 
arabai iš pasalų apšaudė 
žydų jaunuolių pikniką Ga
lilėjoje, nušovė vieną 16 
metų berniuką, sužeidė ki
tą berniuką ir dvi mergai
tes. • . . :
Arabai labiau biją Izraelio; 

negu komunizmo
Kuomet Amerikos valsty- ■ 

bės sekretorius John Fos-1 
ter. Dulles lankėsi Jordane! 
ir kituose arabiškuose kraš- i 
tuose ,tai arabų valdininkai , 
jam sakė, jog labiau bi jo j 
užpuolimo iš Izraelio pusės, | 
negu komunįzmo.
vadai kaltino Ameriką 
Izraelio ginklavimą ir fi
nansavimą.

Budapest. — Vengrijos 
valdininkai taip pat buvo 
pakviesti ir dalyvavo karū- 
naciniame bankiete, kurį 
suruošė Anglijos ambasa
dorius.

Arabų
už

Paryžius.—Francijos sei
mas atmetė “radikalą soci
alistą” Mendesa - France, i 
kuri prezidentas Vincent 
Auriol skyrė premjeru. Tai 
jau ketvirtam politikierių! 
nepavyko sudaryt naują, 
ministrų kabinetą po to, kai• 
pasitraukė R. Mayerio ka- į 
binetas.

Mendes - France, prašy- ’ 
damas seimo užgyrimo, ža- i 
dėjo greitai derybomis (ar 1 
kitaip) užbaigti francūzų 
karą prieš Vietnamo liaudi
ninkus, Indo-Kinijoje. Gyrė 
Jungtines Valstijas ir keti
no remti karinį Atlanto są
ryšį prieš Sovietų Sąjungą.

Sugriuvęs Mayerio minis
trų kabinetas buvo jau 18- 
tas po Antrojo pasaulinio 
karo.

N. J. senatorius apkaltintas 
kaip taksy sukčius

Trenton, N. J. — Federa
te džiūrė apkaltino New 
Jersey valstijos senatoriuj. 
Richardą Kafes už nusuki- 
mą daugiau kaip $64,000 
taksų, pradedant nuo 1946 
metų.

ORAS. — Vis šilta ir bu- Cardinale, 
šią lietaus

Brooklyn, N. Y. — Nusi
šovė policininkas Antonio 

kaltinamas už 
kyšių ėmimą.

Davidas Green- 
priesaika melavo, 
agentai niekados

Teisme 
glass po 
būk FBI 
pas jį nesilankę ir nekvotę 
kas- liečia atominę uraniu
mo vagystę.

BROLIO LIUDIJIMAS 
PRIEŠ DAVIDĄ

Bet jo brolis Bernardas 
Greenglass raštu padarė 
prisiektą liudijimą (affida- 
vitą), kuris sako, kad:

—FBI tikrai lankėsi pas 
Davidą Greenglassą, kaip 
kad jis pats 1946 metais 
man prisipažino. Jis man » 
taipgi pasisakė, jog paėmė 
uraniumo pavyzdžius be 
vyriausybės leidimo.

Tatai mūsų namuose gir
dėjo ir mano motina ir Da
vido Greenglasso pati Ru- 
tha.

Rutha sakė, “taip, Davi
das buvo pasiėmęs ‘sempe- 
lį’ uraniumo, bet paskui nu
metė jį į East River upę?’

Padaugėjo sirgimai 
kūdikių paralyžium

Washington. — Kūdikių 
paralyžium (polio) šiemet 
susirgo jau 2,569 asmenys 
Įvairiose valstijose, tai yra, 
25 procentais daugiau ,ne
gu pernai per tokį pat lai
kotarpį.
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ROSENBERGŲ BYLOS REIKALU
DIENA. KURIĄ TURĮ MIRTI, elektros kėdėje, 

Julius ir Ethelė Rosenbergai, nuskirta: birželio mėn. 18 
d. 11 v. vakaro.

Tačiau, sako vyriausybes pareigūnai, Rosenbergai 
nebus nužudyti, jei jie prisipažins prie kaltes, jei jie 
rodys pirštu į kitus žmones, juos Įkaitindami!

i ’ Kaip žinia, pa°> Rosenbergus mirties kameroje buvo 
apsilankęs' federalinio kalėjimų direktorius James V. 
Bennett, siųstas justicijos department© sekretoriaus 
Herbert Brownell, ir sake:’prisipažinkite prie kaltės, tai 
nebūsite nužudyti.

Jei ne kas kitas, tai jau šis vienas faktas parodo, 
kokia silpna yra Rosenbergų kaltintojų byla.

• , Rosenbergai tuojau kreipėsi pas savo advokatą 
Emanuelį Blocbą, prašydami, kad jis atvyktų pas juos 
pasitarimui. Pasitarimai Rosenbergų su advokatu tę
sėsi pustrečios valandos. Rosenbergai pasakojo, ką 
jiems sakė Mr. Bennett. Po to Rosenbergai padarė pa-

‘ Reiškimą ir ji Įteikė savo advokatui, kad pastarasis pa
skelbtų visuomenės žiniai. Savo pareiškime Rosenber- 

čgai, be kitko, skelbia.:
‘’Mes griežtai sakome, jog dabar ir niekad mūs ne- 

- privers, netgi jei reikėtų dėl te ir mirti, melagingai liu- 
■dyti ir išsižadėti savo teisių, kuriomis naudojasi laisvi 

^amerikiečiai. ..”
: Toliau.:

“Istorija parodys, nežiūrint, ar mes gyvensime a V 
mirsime, kad mes buvome baisiausios klastos aukomis 
mūsų krašto istorijoje. .

3/- KAS TOLIAU? Rosenbergai atsisako “liudyti.” 
'"’ Jie atsisako prisipažinti prie kaltės, nes pakartodami pa

reiškia. kad jie nekalti ir nekaltai buvo nuteisti mirti.
Advokatas Bloch sako: jis gavo naujų duomenų,, li- 

•ugi šiol dar niekur nepaskelbtų. įrodant, kad Rosenbergai 
Ą’hekaltai buvo nusmelkti mirti.

Jis kreipiasi i Court of Appeals, rašydamas atidėti 
•dieną, kuria Rosenbergai paskirti nužudymui.

Jis dar kartą kreipsis į aukščiausi jį šalies teismą, jei 
'•‘dėmesnieji nepatenkins Rosenbergų prašymo.

Jei ir vol neras teismuose pritarimo, tuomet iš naujo 
. Kreipsis nas prezidentą Eisenhoweri, prašant susimylė- 

. pmo.
Iki birželio 18 durnos tepasiliko tik pusantros sa

vaitės. Laikas trumpas. Dienos bėga nematomai.. Bet 
"Rosenbergams dar yra vilties, kad iie gyvens.

MELAI, MEL AI!
Keleivyje (birželio 3 d. laidoje) skaitome:
“Kai tik jos automobilis sustojo ties darbo minis- : 

terijos’rūmais, ii apspito būrys komunisčių su komunis
čių partijos vėliavomis. Jų lyderka pareikalavo, kad p.

3Rooseveltieno išliptų iš automobiliaus ir pasiaiškintų, ;
* jai čia ••eikia. Roo< eveltienė atsisakė iš automobiliaus

lipti. Tuomet komunistės ištraukė ją iš automobiliaus, 
~tbpradėjo lamdyti. Policija p. Rooseveltienę išgelbėjo, | 

-J.bęt ji vistiek buvo sužeista..”
x. Apie ką čia Bostono lietuviškų menševikų laikraštis į 

. <sapalio.ja? Jis sapalioja apie tai, kuomet, Rooseveltienei I 
'.esant Tokijo mieste, japonės moterys buvo suruešusios 

-r>demonstrael ją už taiką. Demonstracija buvo rami. Pa- i 
Rooseveltienės sekretorė po to pareiškė, kad jokio fi- 

jjinio užpuolimo ant Rooseveltienes nebuvo: nieks jos 
*nęi pirštu nepaliete. Bet, matot, ką iš. to padaro lie- 

^tuviškieji menševikui: pirmiau Naujienos, vėliau Ke- 
^Jęiyjs!... j

New Yorko laikraščiuose buvo daug rašyta apie iš
metimą negru šeimos iš Metropolitan Life Insurance 
namų projekto Parkchester, N. Y. Tai va toji šeima— 
Mr. and Mrs. Michael Decatur ir ju du vaikai. Ta
me namų projekte gyvena 12,500 šeimų ir nė vienos 
nebeliko negrų šeimos. Tiktai ši viena Decatur šeima 
buvo apsigyvenusi, bet ir jinai tapo išmesta laukan. 
O New Yorko valstijoje juk gyvuoja prieš rasines 
diskriminacijos įstatymas. Tačiau valstijos valdovai 
nė piršto nepajudina, kad minėtą bilijoninę korpora

ciją privertus tą įstatymą gerbti.

Nemunu: nuo jo pačius pradžios 
iki Baltijos jūros

Nemunas — mylima lie
tuvių liaudies upė, apdai: 
nuota liaudies dainose, po
etų kūriniuose. Su savo in
takais jis lyg, glėbte laike 
apglebęs visą Lietuvos te
ritoriją, dažnai vadinamą 
Nemuno kraštu.

Nemunas prasideda bro
liškoje Baltagudijoje, Mins
ko srityje. Ties Pesočnos 
miesteliu susitinka du upe
liai — Uša ir Loša; susilie
ję jie ir sudaro Nemuną. 
Vietos gyventojai Nemuno 
aukštupiu vadina mažą 
upelį, kuris įteka į Uša jos 

Lietuvos ekskursantai plaukioja Nemu
ne laivu, pavadintu poeto Juliaus Ja

nonio vardu.

santakoje su Loša. šis upe
lis prasideda ties Dolgini- 
čių kaimu, netoli Lošos 
miestelio. Nuo šių versmių 
Nemuno ilgis siekią 937 ki
lometrus, tuo' tarpu, kai 
nuo Ušos versmių, tikroje 
Nemuno aukštupio, yra 1,- 
01G kilometrų.

Vis didėdamas iš gausių 
intaku, Nemunas teka švel- 
niais vingiais plačiu ir ly
giu smėlėtu slėniu. Žemiau 
Berezinos intakes Nemunas 
pasidaro tokio didumo, kaip 
Neris ties Vilniumi, čia 
Nemuno slėnys ryškesnis 
upės krantai vietomis aukš
ti ir statūs, dažniau pasi
taiko miškų- ,o vietomis ii 
miestelių.

Artėdamas prie Gardino, 
ramus Nemunas iš pagrin
dų keičia savo pobūdį. Jo 
vaga įsirėžusi per molio bei 
žvyro sluoksnius ligi krei
dos ,vanduo šniokščia per 
akmenines rėvas, *o smarki 
srovė plauna stačius kran
tus.

. Šiame siaurame ruožte., 
aukštame d e š i n i a j a me 
krante stovi senas Gardino 
miestas — augantis Balta
rusijos srities centras. Že
miau Gardino p ra s i d e d a 
Nemuno vidurupvs. Čia 
Nemunas staiga keičia save 
vakarinę linkmę į šiaurę.

Nuo Juodosios Ančios 
žiočių Nemunas jau teką. 
Lietuvos teritorija. Prie 
Ratnyčios žiočių yra įsikū- 

i ręs Druskininkų kurortas, 
Į Mineralinės versmės 'ir gy
dyklos yra puikiame pu
šyne, dešiniajame Nemuno 
krante. Druskininkų ku
rortas, kuriame seniau ga
lėjo gydytis tik turtuoliai, 
dabar tapo liaudies nuosa
vybė. Kurortas kasmet au
ga, atidaromos naujos ir 
plečiamos esamos sanato
rijos bei poilsio namai. 
D rusk ininkams suteiktos 

' srities priklausomybės raies- 
| to teisės.

Žemiau už Druskininkus, 
kairiajame krante, matyti 

i senosios Liškiavos pilies 

liekanos. Kitą žymesnė pi
lis buvo . Merkinėje, ties 
Merkio žiotimis, kuris čia 
iteka iš dešiniojo šono. 
Šios abi pilys senovėje gin
davo ir saugodavo nuo 
kryžiuočių kelius, einančius 
į Trakus ir Vilnių.

Nuo Merkinės vėl mato
me siaurą ir sraunu Nemu
ną, kuris veržiasi Kaimo 
link. Tarp .Punios ir Birš
tono Nemunas padaro 52 
kilometrų kilpą, nors tiesia 
linija tarp kilpos pradžios 
ir pabaigos tėra tik pus
penkto ^kilometro.

Tarp Merkinės ir Kauno 
upes krantai pasižymi ypa- į 
tin’gu grožiu. Šį ruožą la- | 
bai mėgsta turistai. Upės 
krantuose sutinkama visą, i 
eilę miestų ir miestelių — j 
Nemunaitį, Alytų, Punią, j 
N e m a 1 i ūnus, Balbieriškį, 
Prienus, Birštoną, Darsū
niškį, Rumšiškes ir kt. 
Daugelis jų iš tamsių už
kampių tapo kultūringais 
rajonų ir kolūkinių gyven
viečių centrais, o Birštonas, 
kaip ir Druskininkai, — 
plačiai prieinamu darbo 
žmonėms gydomuoju , ku
rortu.

Šiame ruože į Nemuną 
iteka visa eilė smulkiu in
takų, o kiek toliau iš de
šinės.— didžiausias Nemu
no intakas—Noris.

Neries ir Nemuno santa
koje yra įsikūręs įžymus 
Lietuvos pramonės, kultū
ros ir administracinis cen
tras — Kaunas su abipus 
Nemuno ir Neries išsidės
čiusiais priemiesčiais. Kau
no pilis, kurios liekanos 
matyti santakoje, įkurta 
1030 metais, daug kartų 
plėšikų kryžiuočių degina
ma, suvaidino, žymų vaid
menį bendroje rusų ir lie
tuvių tautų- kovoje prieš 
vakarų grobikus.

Šiame penkmetyje ties 
Kaunu pradedami komplek
siniai Nemuno išnaudojime 
darbai. Kauno apylinkėse 
bus pastatyta Nemuno už
tvanka, o prie jos galinga 
hidroelektrine. Užtvankos 
vietoje susidarys Kauno jū
ra, kuri savo plotu gero
kai ^pralenks pačius di
džiuosius ' respublikos eže
rus. Ryšium su šia staty
ba žymiai pagerės laivybos 
sąlygos. Kaunas bus ap
saugotas nuo potvynių.

Pastačius Kauno hidro
elektrinę, bus gauta daug 
pigios elektros energijos, 
kuri įgalins plačiai elektri
fikuoti pramonės įmones, 
kolūkius, geležinkelius.

Kaunas — žymus upių 
uostas. Tarybų valdžios

1 metais Nemuno pusiausa- 
lyje mažos dirbtuvėlės išau
go į stambią laivų- remon
to įmonę, kuri įsisavino; di- 
zelinių, keleivinių ir buks- 
vinių laivu, o taip pat plau
kiojančių kranų ir žemsiur
bių statybą;

Nuo Kauno Nemunas pa- 
I suka į vakarus. Praside
da Nemuno žemupys. Šiuo 
metu žemupys yra pato- 

j giausia Nemuno dalis pre- 
; kiniams ir keleiviniams lai
vams plaukioti. Dideli dar
bai atliekami upės vagai 
reguliuoti, o netolimoje at
eityje, susidarius. Kauno jū
rai, bus žymiai padidinti 

! laivų plaukiojimo ruožai. 
Jie prasidės daug aukščiau 
už Gardino.

Nemunas toliau teka pla
čia vaga tarp aukštų slėnio 

1 šlaitų. Čia yra eilė vasar- 
! viečių — Lampėdžiai, Ka- 
' čerginė, Kulautuva su po
ilsio namais, sanatorijomis, 
pionierių stovyklomis. Šia
me ruože iš dešinės į Ne
muną įteka Nevėžis, Duby
sa ir Mituva. Pakrantėse 
gausu piliakalnių ir pilių 
griuvėsių, buvusių tvirto
vių, kurios saugojo kraštą 
nuo įsibriovėlių kryžiuočių. 
Ypač gražūs Seredžiaus ir 
Veliuonos piliakalniai. Gre-: 
ta esantis Klangių kaimas 
—rašytojo Petro Cvirkos 
gimtinė. Dar netolimoje 
praeityje panemunėse šei
mininkavo fabrikantai, dva
rininkai, buožės. Daug liau
dies prakaito, kraujo ir 
ašarų nuplovė Nemuno van; 
denys, kol liaudis nutrenkė 
siurbėles — išnaudoto jus. 
Šiandien gražiosiose Nemu
no pakrantėse, kaip ir vi
soje Lietuvoje, šeimininkas 
yra liaudis,, tarybinis žmo
gus. Neatpažįstamai pasi
keitė seniau nuskurę kaimai 
ir miesteliai abipus Nemu
no krantų. Dabar čia Į 
kolūkiai, mašinų traktorių 
stotys, tarybiniai ūkiai, 
driekiasi platūs kolūkiniai 
laukai, dūzgia galingos 
žemdirbystės ir melioraci
jos mąšinos, panemunio pie
vose ganosi gausios gyvu
lių bandos. Vilkijoje įsteig
tas pirmasis Lietuvoje žvė
rininkystės ūkis, kuriame 
auginamos lapės, • audinės 
ir kiti kailiniai žvėreliai.

Nemuno žemupyje daug 
gražių vietų. Paminėtini 
Vytenai Su įdomia pilimi, 
Jurbarkas su Bišpilės pi
liakalniu ir Sudargas. Po 
to, kai į Nemuną įteka iš 
kairės Šešupė, o iš dešinės 
Jūra, aukšti krantai deši
nėje baigiasi ties Bitėnais 
Rambyno kalnu. Toliau slė
nys darosi platus ir žemas, 
pavasarį apsemiamas. Čia 
driekiasi garsiosios Nemu
no žemupio pievos, kuriose 
auga sodri žole. Tai—stam
bi pašarų baze? Pokari
niais metais čia atstatytos 
vandens siurbimo stotys ir 
kiti įrengimai.

žemiau už Sovietską pra
sideda Nemuno delta. Da
bar Nemunas skiriasi į ša
kas: į kairę tekįa Gilija, 
keliomis žiotimis įtekanti į 
Kuršių marias; į dešinę ei
na didesnė šaka — Rusnė, 
kuri ties Rusnės miesteliu 
susiskirsto į trumpas žio
čių šakas: Atmatą, Skirvy
tę, Pakalnę ir Vorusnę; vi
sos jos tarp žemų pelkėtų 
krantų įteka į Kuršių ma
rias. Į Atmatą netoli žio
čių įteka Minija, Laivai iš 
Nemuno plaukia Rusne ir 
Atmata į Kuršių marias 

arba Minijos žemupiu ir 
Klaipėdos kanalu (25 km. 
ilgio) tiesiog į Klaipėdos 
uostą.

Nemuno deltoje įsikūrė 
žvejų kolūkiai. Seni žvejų 
laiveliai tarybinės santvar
kos metais buvo pakeisti 
stipriais ir greitais moto
riniais laivais. Žvejai, ap
rūpinti priešakine tarybine 
technika, kaskart vis dau
giau pagauna žuvies. Tur
tingai gyvena kolūkiečiai. 
Štai, Rusnėje Telmano var
do žvejų artelė iš žvejybos

Ko reikalauja Vokietijos 
socialdemokratai?

Vakarinėje Vokietijoje 
stipriausia politinė partija 
yra Socialdemokratų parti
ja. Ji dabar sudaro Ade
nauerio valdžiai “lojališką” 
opoziciją, — panašiai, kaip 
demokratai Washingtone 
arba darbiečiai Londone. 
Kad vokiečiai socialdemo
kratai išaugino buržuazi
jai ragus, tai visiems žino
ma. Jie padėjo Vakarinės 
Vokietijos reakcionieriams 
įsigalėti ir pastatyti prem
jeru Adenauerį.

Bet paskutiniais laikais 
socialdemokratai pr a d ė j o 
rimtai nebesusikalbėti su. 
Adenaueriu ir jo pasekė
jais. Jie priešingi Vakari
nės Vokietijos įtraukimui i 
taip vadinamą “europinę 
armiją.” Be to, socialdemo
kratai tebėra neatsižadėję 
Vokietijos a p v i e n i j i m o 
obalsio. Jie teigia, kad iš 
naujo reikia pradėti kalbė
ti apie Rytinės ir Vakari
nės Vokietijos suvienijimą

■ Dabar socialdemokratų 
lyderis Erich Ollenhauer 
reikalauja, kad Amerikos. 
Anglijos, Francūzijos ir 
Tarybų Sąjungos pasiunti
niai Vokietijoje susirinktų 
ir pradėtų naujas derybat 
dėl Vokietijos apvienijimo.

Kaip nuoširdus šis social
demokratų reikal avimas 
yra, sunku dabar pasakyti. 
Pats Ollenhaueris siūlo ke
turių didžiųjų susirinkimą 
išbandymui. Štai, girdi, 
premjerui Adenaueriui pro
ga ištirti, kaip nuoširdus 
yra Tarybų Sąjungos tai
kos ofensyvas.

Ieškojimą “nuoširdumo” 
galima laikinai padėti į ša
lį. Svarbu siūlomieji žy
giai. Keturių didžiųjų su
sirinkimą yra užgyrę bri
tai ir francūzai. Už tokį 
susirinkimą yra pasisakę 

Kai Orange, Texas, patvino upė, 3,000 žmonių ėmėsi 
darbo Užtverti jos krantus. Prie darbo savanoriškai 
stojo ne tiktai vyrai, bet ir moterys su vaikais. Gam
tinė rykšte žmones pastato ant koją ir priverčia su-' 

daryti talką apsigynimui.

Z pusk—Laisve (Liberty)- šeštadien., Birželid-June 6,1953

gauna milijonines paja
mas. Tai žvejų kolūkis-mi- 
lijonierius. Sugaunama žu
vis apdirbama vietos žuvies 
pramonės įmonėse.

Keliauji Nemunu ir ats^ 
stebėti negali didžiais pasi
keitimais jo abiejuose kran
tuose. Keičiasi ir didžioji 
mūsų respublikos upė. Hi
droelektrinės statyba prie 
Nemuno buvo seniai svajo
ta, bet įkūnijama tik da
bar, tarybų valdžios me
tais.

Docentas St. Tarvydas

Sovietai. Socialdemokratų 
spaudimas ant Adenauerio 
tiktai parodo, kaip populia
rus yra Vokietijos apvieni
jimo šūkis. Jie už Vokie
tijos apvienijimą ir keturių 
didžiųjų valstybių susirin
kimą kalba todėl, kad Va
karinėje Vokietijoje dar^fe 
masėse nepaprastai daug 
sentimento už šaltojo ka
ro baigimą ir už vengimą 
naujo pasaulinio karo.

SaBetis

Įvairios Žinios
Francūzų politikieriai 
nesilaikysią su Vietnamo 
liaudininkais

Paryžius. — Rene Ple
ven, buvęs Francijos karo 
ministras, ir Jean Letour
neau, buvęs ministras In- 
do-Kinijai, griežtai prieši
nasi siūlymui užbaigti do^ 
rybomis karą prieš Vietna
mo liaudininkus.

Tą siūlymą duoda Pierr^į 
Mendes - France, kur^ pre
zidentas Auriol skyrė nau
ju premjeru vieton pasi
traukusio R. Mayerio.

Teigiama, kad Francijos 
seimas atmes Mendesą - 
France.

Kinijos sveikinimai 
Anglijai

San Francisco. — Kini
jos Liaudies Respublikos 
radijas pranešė, kad jos 
premjeras Čou En-lait pa
siuntė Anglijos premjerui 
Churchillui sveikinimą, mi
nint karalienės Elzbietos 
karūnavimą.

Kinijos valdininkai daly
vavo pokylyje, kurį Angli
jos atstovybė surengė Pe- 
kinge.

(Anglija pripažįsta Kini
jos Liaudies Respubliką.)
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Išpašos
Naujienų priede Literatūra A. Skairsgi^is, 

prisimindamas poetą Antaną Strazdą-Straz- 
delį, šitaip rašo:

“žmogaus, kurio gyvenimas yra nemažiau 
poetiškas, negu jo kūryba, kuris nelyginant 
balų žiburėlis 18 ir 19 šimtmečių sąvartoje 
klaidžiojo po lietuviškosios dvasios- pelkę, 
šviesdamas ne užsienio surogatu besimaiti
nančiam, nieko bendra su lietuviškumu ne
turinčiam dvarui ir ne nutautę jusiai klebo
nijai, bet suvargusiai savo dienų dar lau
kiančiai, baudžiauninko grytelei, 120-ties 
metų mirties sukaktis tremties spaudoje li
ko beveik visiškai nepaminėta. Sunku būtų 
daryti priekaištų dėl to tylos suokalbio kle
rikalinei spaudai, kuri yra varžoma* mums 
visiems gerai žinomų imperatyvų ir kuriai 
Strazdelio asmenybė bei jos principinis nu
sistatymas gyvenimo atžvilgiu yra savotiškas 
“tabu”, bet yra nesuprantamas reiškinys, 
kodėl tyli tie, kurie sakosi esą lietuvių tau
tinės minties ugdytojai bei puoselėtojai ir 
kodėl 1953 viešpaties metais garbė kalbėti 
apie Strazdelio reikšmę paliekama tik... ko
munistams ?’’

Taigi, p. Skairsgiris, jūs atsakykite, kodėl 
taip? . .

Mes tai žinome, kodėl, pavyzdžiui, Nau
jienos pražiūri tokius vyrus, kaip Strazdas- 
Strazdelis. Todėl, kad jos užimtos kuo nors 
svarbesniu, kuo nors didesniu: joms rūpi 
nuolat ir nuolat pulti komunistus, ir visus 
tuos, kurie šiandien kovoja už taiką. Joms 
rūpi padėti ragangaudžiams slopinti pažan
gesnę mintį, pažangesnę galvoseną, pažan
gesnius žmones, — kultūros, meno darbuo
tojus. Jom§ rūpi gniaužti visa, kas liaudžiai 

I naudinga, kas jai brangu.

< Aktorius Stasys Pilka rašo Vienybėje apie 
Amerikos lietuvių sceną, apie teatrą, dra- 
mąt operetes. Jis taip byloja:

“Kai iš Lietuvos savo laiku Amerikon pir
mojo pasaulinio karo metu buvo atvykęs 
Aleksandras Vitkauskas, o vėliau Juozas 
Vaičkus, kiek jie veikalų pastatė, kiek gai
vališkos energijos buvo parodę! Tik prisi
minkim A. Vanagaičio “Dzimdzi-Dzimdzi” 
laikus... Tokia tai buvo gyvojo teatro Ame
rikos lietuviuose veikla. Platus repertuaras 
apimdavo tragediją, istorinę dramą, būties 
veikalus, komediją. Dešimtimis tūkstančių 
tenka skaičiuoti tos veiklos dalyvius, talki
ninkus, darbininkus,”

Sukurta čia buvo operų, operečių, sako p. 
Pilka, ir jos buvo statytos scenoje.

Na, o kaipgi dabar? Tegu atsako pats 
Pilka:

“Po antrojo pasaulinio karo Amerikos 
lietuvių gyveniman įsiliejo šviežios ir amžiu
mi dar užtenkamai jaunos išeivijos jėgos. 

cBe kitų profesijų žmonių, atvyko nemažai 
, operos dainininkų, kordebaleto šokėjų ir 

saujelė aktorių, kurie Lietuvoje įvairiuose 
teatruose ilgiau ar trumpiau profesinio me
no ilarbo buvo ragavę.

< JjttUrodė, kąd dabar, tai jau lietuviškas 
teatras Amerikoje turės suklestėti1 Tiek pa
sireiškusių, patyrimo turinčių, sceną įsimy
lėjusių žmonių! Naujas, dešimtmečiais Lie
tuvoje išugdytas repertuaras, sceninių lai
mėjimų duomenys, tikri talentai — visa tai 
mesis į darbą, kuriam kadaise buvo pasiry
žę skirti gyvenimo jėgas, kurio kadaise taip 
godžiai siekė, kuriam aukojo išsimokslinimo 
metus! Bet prabėgo jau keturi metai, ir 
šiandieninė lietuviuose sceninė veikla dar 
neatnešė apčiuopiamų vaisių, dai nei a ne tik 
pralenkusi, bet nei pavijusi ankstyvesniųjų 
reiškinių.

“Kas kaltas? Visų pirma kalta yra mate
rialistinė, su idealistiniu žodžiuose, o ne 
veiksmuose antspalviu — naujųjų ateivių 
psichologija. Tai pagrindinė idealistinei 
veiklai kliūtis.”

Kitais žodžiais: “dolerio psichologija” 
sugniuždė smetoninio tipo patrijotus-idealis- 
tus. Doleris pasigavę “naujuosius ateivius,” 
juos parklupdė ir jie dabar jam tarnauja.

1 Gerai, kad p. Pilka turi pilietinės, drąsos 
f ferie to prisipažinti.

3Mes pridėsime dar ir tai, kad šitie dole
rio patrijotai ne tik patys nedirba nieko žmo
niško, kultūriško, o ir kitiems kenkia: jie 
pikietavo ne vieną kultūrinę pramogą, su
ruoštą Amerikos lietuvių chorų bei kultūri
nių organizacijų.

Ir jų niekas iš naujųjų ateivių už tai vie
šai nepasmerkė. •

Dar grįžtame prie p. Pilkos rašto:
“Besilankydamas anais laikais Amerikoje, 

džiaugiausi ir liūdėjau dėl prohibicijos nuos
tatų. Bet buvo gražir, kad publika į spek
taklius ateidavę ne kugelio valgyti, bet vai- 

1 dinimo žiūrėti. Tokį skaistų Amerikos vaiz
dą sieloje nešiojau net visą dvidešimtmetį.

“Dabar matau, vaizdą, kuris primena 
Enciklopedijoje atžymėtą laikotarpi, kuo
met mano tautybės žmonės be arielkos, ar
monikos ir šokių jokios pramogos neįsivaiz
duodavo. f

“šiandien, armoniką yra pakeitę išgarsė
ję (ir vis labiau garsinimai) džiazo orkest
rai ir orkestrėliai. Be šnapselio ir be šokių, 
nei Amerikoje, nei Kanadoje joks šviesus ir 
kilnus kultūrinis įvykis jau negali būti įgy
vendintas. Meninę programą dar turi papil
dyti kopūstai ir “lietuviškos” dešros...

“Tai “didelis progresas”, nes senų, gerų 
dienų Amerikos lietuvių teatrinėse progra
mose ar laikraštiniuose skelbimuose iki šiol 
panašių viliojimų nesu užtikęs.

“Ir kyla klausimai: kuriam tikslui skleidė 
meno idealus Mikas Petrauskas, kuriems ga
lams buvo Amerikos lietuvių tarpe ilgus me
tus ugdoma savo meno, savo sceninio ir mu
zikinio veiksmo meilė ir jam pagarba?! Ne
bandau moralizuoti, bet ar aš neturiu teises
ni! sistebėt i ?

“Visi tikėjomės, kad Amerikos lietuviuo
se nušvis “naują gadynė”, kad atgims pasi
šventėlių įskiepytos idėjos, kad, tarp kito, 
ir sceniniu' veiksmu, savu teatru lietuviai 
šiandien Amerikoje parodys pasiryžimą.”

Pasiryžimas yra, bet tik pas pažangiuo
sius žmones, kurie neatsiklaupė prieš dole
ri- •

Tokių žmonių nėra daug, bet jie dirba ir 
žada dirbti. Už jų sunkji meninį darbą 
jiems niekas nemoka, — dažnai jie patys 
iš savo kišenių turi padengti nuostolius, kai 
ruošiamas spektaklis nenusiseka, Bet jie 
dirba ir žada dirbti.

Bet ką gi p. Pilka siūlo negerovėms, ku
rias jis savo rašte mini, pašalinti?

Nieko! N.

Iš latvių poeto Janio 
Rainio lyrikos

GYVENIMAS BUVO TOKS TUŠČIAS
Gyvenimas buvo toks tuščias— 
Jam prasmę davei;
Gyvenimas buvo toks nuogas —
Gėlėm jį puošei;
Gyvenimas buvo toks šaltas —
Jo dvasią degei;
Gyvenimas buvo toks juodas — 
Jam saulę nešei.
Vėlei aš saulę 
Skelbti galėsit1!, 
Vėl aš krūtinėj 
Viltį pasėsiu.

KIETA ŠIRDIS
Širdis pilna tau ašarų karčių, 
Kaip rudenį lietaus primirkus žeme. 
Jos renkas ten sruvenimu plačiu 
Ir teka, lyg srauni verdenė.
Kas verkdamas apvalo širdį nuo kančių, _ 
Tam gerą vardą žmonės lemia: 
“Jis minkštaširdis, jis jausmų plačių!” 
Tau ašaros nebyra, bet jų pilna širdis, — 
Liek jas — jos degins, kaip nuodų ugnis!

BUVĘS DRAUGAS
Jis leidos jūron: naujo kelio rast! — 
Smarkus jį vėjas nunešė į krantą.
Ir tarė jis: “Man lizdą čia susukti lemta;
Ak, laimė taip arti, tik reikia ją suprast!”

PIRMIEJI PRANAŠAI
Sniegui tirpt dar nepradėjus, 
Grįžo paukščiai ankstyvieji — 
Dar pavasaris nebuvo 
Suliepsnojęs saulės jūroj.
Jų giesmės garsai pirmieji, 
Dingo vėju j nuskambėję — 
Nepajuto jos gyvybės 
žemės daigas nesudygęs.
Jie giesmės garsais pirmaisiais 
Skelbė grožį, kurs ateisiąs, 
Pačiulbėjo ir nurimo — 
Tik po jų žaliuoti ima.

Vertė K. Korsakas.
I.

Apie knygas ir laikraš- 
' eitis Lietuvoje

Lietuvos žurnalistas G. Matulionis mums 
rašo apie tai, kaip šiandien Lietuvoje daly
kai stovi su knygomis ir spauda. Atsimena
me, smetoniškais laikais Lietuvos žmonės 
knygų ir laikraščių labai mažai teskaitė. 
Ypatingai mažai jų skaitė valstietija ir 
aukštieji valdininkai.'Dabar kitaip.

Matulionis rašo:

“Lietuvių rašytojų kūriniai daug kartų 
pakartotinai leidžiami. Respublikos darbo 
žmonių tarpe labai populiarūs yra Juliaus 
Janonio veikalai. Pradedant nuo 1945 inetų, 
patriotinių poeto eilėraščių rinkiniai leidžia
mi beveik kasmet. Kiekvieno leidinio tira
žas yra 10—15 tūkstančių egzempliorių, 
įdomu paminėti, kad per daugiau kaip dvi
dešimt buržuazinės Lietuvos egzistavimo 
metų Juliaus Janonio kūrinių rinkinys buvo 
išleistas tik vieną kartą — 1921.metais, la
bai mažu tiražu, ir tai “Varpo” spaustuvei, 
kurioje buvo spausdinama knyga, vyriausy
bė uždėjo pabaudą.

“Per Tarybų valdžios metus liaudyje ma
siškai paplito Julijos žemaitės kūriniai. Per 
pokarinius metus išleistų jos veikalų bend
ras tiražas viršija šimtą tūkstančių egzemp
liorių. Tai keleriopai daugiau, negu buvo iš- ’ 
spausdinta jos kūrinių per keturiasdešimt 
šešerius metus, praėjusius nuo jos literatūri
nės veiklos pradžios iki 1940 metų. Nelabai 
seniai išėjo iš spaudos keturiatomis labiausiai 
papildytas jos kūrinių leidimas

“žemės maitintojos” ir “Frank Kruk” 
autorius Petras Cvirka nusipelnė visuotinę 
Lietuvos skaitytojų meilę. Vaizdingai ilius
truotos jo knygos leidžiamos, keturiasdešimt 
ir daugiau tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Dabar išėjo daugiatomis P. Cvirkos raštų 
rinkinys. ' :

“Per praeitus metus respublikoje lietuvių 
kalba buvo išleista 166 grožinės literatūros 
veikalai. Jų tarpe—tematiniai eilėraščių 
rinkiniai “Leninui—Stalinui mūsų daina’’ ir 
“Mes už taiką”, kuriuose dalyvavo daugelis 
Tarybų Lietuvos poetų, A. Vienuolio roma
nas “Puodžiūnkiemis”, V. Valsiūnienės poe
ma “Veronika”, premijos laureato A. Gu- 
daičio-Guzevičiaus romanas “Broliai”, J. 
Baltušio apsakymai, E. Mieželaičio, V. Mo
zūriūno, V. Grybo eilėraščiai! Pernai res
publikos darbo žmonės gavo rusų rašytojų 
73 knygas, išverstas į lietuvių kalbą. Jų tar
pe — A. Puškino, N. Gogolio. N. Leskovo, G. 
Uspenskio, M. Gorkio, V. Majakovškio, F. 
Gladkovo, S. B!abajevskio kūriniai. A. Puš
kino veikalų per pokarinius metus Lietuvo
je buvo išleista keletą šimtų kartų daugiau, 
negu per visą ligtolinį laiką! 1952 metais 
išėjo iš spaudos nauji O. Balzako, V. Šeks
pyro, R. Rolando ir O. Dreizerio kūrinių lei
dimai. šiais metais leidžiamos 52 pavadini
mų vaikų knygos, kurių bendras tiražas— 
daugiau-* kaip 1 milijonas .egzempliorių.

“Geriausieji lietuvių literatūros veikalai, 
išversti į rusų kalbą, tampa visų tarybinių 
tautų nuosavybe. 60 tūkstančių .egzemplio
rių tiražu rusų kalba išėjo A. Gudaičio-Gu- 
zevičiaus rorhanas “Kalvio Ignoto teisybė”, 
už kurį autorius yra gavęs premiją. Dešim
timis tūkstančių egzempliorių rusų ir kito
mis Tarybų Sąjungos tautų kalbomis lei
džiami P. Cvirkos, J. žemaitės, J. Janonio, 
V. Montvilos, S. Nėries, E. Mieželaičio, M. 
Shickio ir daugelio kitų lietuvių prozininkų 
bei poetų kūriniai.

“Sunkiu berasti tokią mokslo šaką, kurios 
klausimais respublikoje nebūtų leidžiamos 
knygos lietuvių kalba. Pereitais metais skai
tytojai gavo 366 pavadinimų visuomeninės- 
politinės literatūros knygas ir brošiūras, 
266—žemės ūkio temomis, 114—kultūros ir 
švietimo klausimais, 76—iš gamtos mokslo, 
71—sveikatos apsaugos ir medicinos, 49— 
kalbos mokslo -ir t.t. 

• » * •
“Iš viso per praeitus metus respublikoje 

buvo išleista 1249 knygos ir brošiūros, kurių 
bendras tiražas—7 milijonai 422,400 eg
zempliorių.

“Respublikoje eina 25 žurnalai, biulete
niai' ir periodiniai rinkiniai, kurių bendras 
tiražas pernai prašoko du milijonus egzem
pliorių. Respublikoje leidžiama 13 respubli
kinių, 9 sritiniai, 97 rajoniniai ir 137 maši- 
nų-traktorių stočių bei mokslinių įstaigų 
laikraščiai. Vien “Tiesos” laikraščio tiražas 
dabar keleriopai viršija visų buržuazinės 
Lietuvos dienraščių tiražus!

“Išsipildė lūkesčiai, kuriuos puoselėjo 
liaudies rašytoja Julija žemaitė, metusi ais
tringą šūkį: “Jaunuoliai, siekite šviesos!”. 
J. žemaitė svajojo apie tokius laikuą, kai 
kiekvieno lietuvio namuose galima bus ras
ti josios knygas. Dabartinėje Lietuvoje švie
sos, mokslo siekia ne tik jaunuoliai, o visa 
lietuvių tauta. Kultūros augimas sukėlė "dar
bo žmonėse milžinišką potraukį į knygas, 
žurnalus, laikraščius. Nūdien ne tik J. že- x 
maitos apsakymus, bet ir dešimtis kitų ra
šytojų bei poetų kūrinių galima aptikti kie
kvieno lietuvio namuose.”

Hikmeto poezija
Kai 1950 metais pavasarį ilgus metus 

turkiškosios reakcijos įkalintas revoliucio
nierius, liaudies dainius Nazymas Hikmetas 
paskelbė bado streiką, nę tik Turkijos, bet 
ir viso žemės rutulio pažangiosios jėgos pa
kėlė rūstų protesto balsą prieš jo kankinto
jus. šimtai tūkstančių kovotojų už taiką vi
sose šalyse išreiškė meilę ne tik drąsiajam 
poetui-revoliucionieriui, bet ir kovojančiai 
už savo laisvę Turkijos liaudžiai.

Neseniai išleistame lietuvių kalba Nazy- 
mo Hikmeto poezijos rinkinyje randame ei
lėraštį, pavadintą “Penktą badavimo dieną”, 
kuriame poetas jaudinančiai kalba apie viso 
pasaulio darbo žmonių solidarumą su. kovo
jančia Turkijos liaudimi, su kovojančiu 
prieš reakciją tos liaudies poetu.

Tikėjimas kovojančiais draugais, proleta
rinio internacionalizmo gaivinančia, visa nu
galinčia jėga trylika metų stiprino ir palai
kė poeto dvasią, šis tikėjimas padėjo jam 
sulaukti tos šviesios dienos, kai turkų liau
dies dainiaus ,laisvės smaugėjai, viso pasau
lio dorųjų žmonių protesto bangos priremti 
prie sienos, pagaliau turėjo poetą paleisti į 
laisvę.
t Kovos ugnis raudona gija jungia visą po
eto .kūrybą, įkvepia jį atiduoti revoliucinei 
kovai savo jėgas. Eilėraštyje “Pasaulis, 
draugai, priešai, tu ir žemė” poetas didžiuo
jasi atėjęs į pasaulį kovotoju, tiki darb'o 
žmogaus šviesia ateitimi.

Eilėraštis persunktas rūsčia neapykanta 
išnaudotojams.

a

Kaip kovai susivienija darbo žmonės net 
tokioje juodžiausios reakcijos prispaustoje 
šalyje, kaip Turkija, matome iš eilėraščio 
“Mestas, netekęs balso”. Gindami savo tei
ses, darbo žmonės paskelbia streiką. Tai 
kasdieninis reiškinys tiek Turkijos, tiek Va
karų Europos, tiek Amerikos gyvenime, tel
kiąs ir grūdinąs liaudį dar lemtingesnei, dar 
didesnei kovai.

Liaudis kovoja už didžiausius žmonijos 
idealus, už laisvę, už taiką tarp tautų, šios 
kovos baigtis ai^ki — ją laimės darbo liau
dis, ir todėl valdančiosios klasės su didžiau
siu. įnirtimu stengiasi pakreipti istorijos ratą 
atgal. Ta jų neapykanta viskam, kas pažan
gu, baimė netekti valdžios ypač ryškiai pa
vaizduota Nazymo Hikmeto eilėraštyje, 
skirtame bendros kovos už taiką draugui, 
negrų dainininkui Robesonui. Poetas sako, 
kad • '

Užspaudė burną rankos jų niekšingos.
Ir, kaip šikšnosparniai dienos šviesos.
Jie mūsų žodžiu bijo ir tiesos.

T’Nors tuo laiku žmonijos laisves dainius 
Hikmetas buvo uždarytas tarp keturių vie
nutės sienų, nors Robesonas gyveno ir gyve
na nuolat persekiojamas Ku-kluks-klano žu
dikų,-tačiau

. . . liaudies rūsčiui nėr jokių kliūčių.
Sprogdina jis pasaulį skurdo ir vergijos!
Todėl jie žodžių bijo mūs teisių,
Todėl jie mūs dainų ir balso bijo,— 

siunčia poetas į laisvę ugningus dainos žo
džius.

Būdamas už savo gimtinės Turkijos ste
nu, poetas žinojo ir pergyveno kartu jos 
vargus, jos laisvės troškimą, džiaugėsi kovo
je pasiektais laimėjimais. Net ir iš šios ne
didelės savo apimtimi poezijos knygos mato
me, kaip jo kūryba, įkūnydama geriausias 
revoliucinės literatūros tradicijas, yra savita, 
konkreti, giliai nacionalinė ir kartu1 savo 
ąpibrendrinančia jėga, savo idėjomis taip 
pat giliai internacionalinė, brangi ir artima 
viso pasaulio darbo žmonėms.

V. Grybas.

i

Nizami
Kada, į puodus auksą slėpdami, 

i Tėvynę tavo, didis Nizami,
Siaubūnai laikė letena prispaudę,— 
Prieš juos tu nenusilenkei baugiai. 
Tu laisvę dainavai — ir savo liaudį 
Į stebuklingą ateitį šaukei.
Nuplėšęs kaukes šachų ir sultonų, 
Kaip spindulys, išnėręs iš tamsos, 
Tu akinančiam veidrody tiesos 
Parodei darbus kruvinus tironų.
Tu amžiną visų žmonių draugystę 
Pasauliui skelbei žodžio trimitu.

— Tiesa ateis, Tiesa turės pražysti. 
Tiesa negali.mirti! — kalbėjai tu.
Tiesa nenumirė! Jinai gyvena 
Brolybėj mūsų Sąjungos laisyos,— 
Ir nuo žaliųjų klonių Lietuvos 
Lig obuolingų sodų Kazachstano — 
Visa plačiąja mūsų šalimi 
Kaip savas žengia gyvas Nizami!

Aleksys Churginas.

Atlanta universiteto pre
zidentas Rufus E. Cle
ment tapo išrinktas į At
lanta Apšvietos Tarybą. 
Tai pirmas toks tame 
mieste atsitikimas,’ kad 
negras būtu išrinktas į 
Apšvietos Tarybą. Tai 
skaitoma dideliu pažan
gos laimėjimu prieš rasi
nę diskriminaciją, kuri 
viešpatauja ne tiktai Ge
orgia valstijoje, bet vi

suose Pietuose.

Darbininkų 
Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. D.
PATS BANDYK, 
STENKIS HEROJIŠKAI

Yra kelios tokios paslap
tingos, neišaiškinamos ner
vų bei smegenų gedimo li
gos. Vis tolyn — blogyn,’ 
silpnyn. Kodėl tam ar ki
tam belaimiui pradeda ges
ti tūlos smegenų dalys, ne
galima susekti. Yra spėlio
jimų,. bet tik spėlioji
mų. Paprastai, senoviškai 
imant, tokios laipsniško 
gedimo nervinės bei smege
ninės ligos tęsiasi apie 10 
metų ir baigiasi mirčia.

Tačiau pastarųjų keleto 
metų medicinos istorija pa
dare pažangos net ir šioj 
beviltiškoj srityj.

.Yra viena tokia baisi, be
viltiška gedimo liga: “amyo
trophic lateral sclerosis.” . 
Iš lengvo genda, išsigema, 
degeneruojąs! nugarkaulio 
smegenų šoniniai plušai. 
Ligonis palaipsniui silpsta, 
menksta, sustyra, susitrau
kia lovoj. Net ir kvėpuot 
darosi sunku, lyg smaug
lys užeidinėja . Negali ra
šyt, negalixpats valgyt ar K 
apsitvarkyt. Negali net ir 
žvakės užpust: jėgų nėra ir 
gana. Balsas dingsta: net 
ir iš arti beveik negalima 
žodžių girdėt ir suprast.

Bet štai ir tokį nepagy
domą, mirčiai pasmerktą li
gonį galima žymiai atgrieb
ti. Žinoma, tam tyčia li
goninėj bei sanatorijoj. Gy
dytojas tuojau pradeda su 
adata įleidinėt to raumenų 
ir nervų gaivintojo prostig- 
mino, didžiulėmis dozėmis, 
kas mielą dieną. Po tru
pučiuką pradeda atsileisti 
raumenų sustingimas ir su- 
sirietimas. Lengveliau da
rosi kvėpuot ir akis at
merktas palaikyt.

Sistemingi mikli n i m a i, 
judinimai per porą mėnesių 
ligonį jau tiek sustiprina, 
kad jis gali pusbalsiai kal
bėti, pakrutina pirštus, rie- • 
ša, tūlų raumenų grupes. 
Gydytojas vis ragina: ban
dyk, bandyk. Ir ligonis ban
do, bando užsispyręs, net 
dantis sukandęs, net išsi
šiepęs. Ir tokiu būdu ligo
nis vis tolyn stumia nuo sa
vęs mirti.

Dar kelios savaitės — ir 
ligonis jau pagali pats val
gyt, apsitvarkyt, rašyt, bal
siai kalbėt ,net ir truputį 
paeit. Vis aiškėliau žybsi

(Tąsa 4-tam pusi.)
3 itajI.-Laiavft (Liberty), -šeštadien., Birželio-June 6, 1953 į
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Danguje ne taip, 
kaip ant žemes

(Feljetonas—VII)
Atsižvelgiant į tą faktą, 

kad dangumi domisi daugelis 
žmonių, o juo labiau tie, ku- 
rfe dangaus buvimu netiki, 
bet pusėtinai žavisi mėlynąja 
padange ir milijonais stebuk
lingai žibančių danguje žvaig
ždelių, šiandien jūsų Paulius 
papasakos trumpai ir aiškiai, 
kur dangus randasi, kaip at
rodo, kas danguje yra ir ko 
negal’ būti. Kad teisingai su
prastumėte, ar Pauliaus pasa
ka apie dangų išlaiko kritiką, 
ai* bus tiktai toks pat plepa
las, kokį plepa kunigai ir ki
tokie pleperiai, nieko apie 
dangų nežinodami, visada 
laikykit atmintyje pono dievo 
pasakytą jūsų Pauliui faktą, 
kad danguje nįekas nedirba ir 
kad dangus jokios 
su
(net ir su 
neveda.

kalnai, 
karūnų 
nugriū- 
kunigų

prekybos 
planetomisišlaukinerrtis 

mūsų kunigais)

n,uo to, kur dan- 
Beveik visi žmo-

Pradėsime 
gus randasi, 
nes mano, kad saulė, mėnuo 

..ir žvaigždės yra dangaus pa
puošalai ir negali kitur rastis, 
kaip tik danguje. Logiška iš
vada iš to turi būti: kur ma
tome saulę ir žvaigždes, ten, o 
ne kitur, turi rastis ir dangus. 
•Tai todėl esą danguje neapsa- I x|/ • *komai gražu, linksma ir ma
lonu gyventi, kad dangus esąs 
saule ir žvaigždėmis išrėdy
tas. Geresnio pasakymo nei už 
pinigus nepirksi, bet tiktai 
tiems, kuriems nepasitaikė lai
mė įkišti pirštą į ugnį. Kas ži
no, kad ugnis karšta, to sau
le ir žvaigždėmis puoštu dan
gumi nesužavėsi.

žinant tiesą, kad saulė ir 
’žvaigždės‘yra milžiniško didu
mo smarkiai

/kamuoliai, ir
talpos taisykle, jog didesnis į 
mažesnį netelpa, tai ne saulė 
ir žvaigždės t galėtų rastis 
danguje, bet dangus, kaipo 
mažesnis kūnas, turėtų būti 
patalpintas į saulę ir žvaigž
des.

Tėmykite, kas būtų atsitikę,
- jeigu būtų tiesa, kaip sakoma, 

kad saulė ir žvaigždės šviečia 
danguje: dangus būtų supleš
kėjęs šitų papuošalų liepsnose 
daug pirmiau, negu ant žemės 
atsirado dangaus pardavinėto, 
jai, ir šiandien* jūsų Pauliui 
nebūtų mažiausio, reikalo kal
bėti apie dangų. Kad dangus 
nuo saulės ir žvaigždžių karš
čio dar ir po šiai dienai nesu-

zpleškėjo, tai tas geriausia liū- 
dija, kaip nedera sakyti, kad 
saulė ir žvaigždės šviečia dan
guje.

Iš to, kas viršuje pasakyta, 
aišku/ ir be pasibažinimo, jog 
dangus randasi tokioje dausų

- aukštybėje nuo saulės ir žvai
gždžių, kad jokie toli matymo 
ekspertai, žiūrėdami nuo že
mės, nei dangaus, nei dangiš-

. Kosięs mėlynės, nei žydrosios 
padangės, nematė ir niekados 
nematys.

; ; Kaip dangus atrodo? Pagal 
kunigų pasakas, tai dangus 

. kur kas gražiau išrėdytas, ne- 
_4gu “švento tėvo” palociai. Sa

koma, būk danguje viskas žė
ri auksu, deimantais, žemčiū
gais, brilijantais, sapyrais ir 
purpurais. Keliai ir takai esą 
iškloti švelniausiais aksomais • 11 • .
ir nubarstyti gražiausiomis gė
lėmis. O dangaus gyventojai, 
pradedant karaliais iHęrodu ir. 
Faraonu ir baigiant artojumi 
Izidorių ir Lozorių, esą ap
mauti įvairiausiomis karūno- 

“ rilis (pagal nešiotas, brostvas), 
ir lyg žvirblius iš kanapių bai- 

. dydami, nepertraukiamai gie- 
'da šventas giesmes.

* • • Šita kunigų pasaka būtų iš
vengusi jūsų Pauliaus prieka
bės, jeigu kunigai būtų paaiš
kinę, iŠ kur tas visas jų minė
jas brangenybes dangus gau- 
na. Tik pamanykite, priete- 

" Mal, mūsų kunigai tiek suėsti 
S’.monarchizmo, jog jiems vi

sur vaidenasi karūnos ii- ka
rūnos, net ir savo gaspadinių

jie negalėtų mylėti be karū
nų. Ir dar ne bile kokios ka
rūnos, ale deimantinės, auksi
nės, o už paprasčiausius atsi- 
žymėjimus— sidabrinės. Kiek 
kunigai kasdien pasiunčia į 
dangų mirusiųjų, tai jei vi
siems ištektų po karūną, tai 
tų karūnų danguje turėtų bū
ti prikrauta baisiausi 
kad vien tiktai nuo tų 
svorio dangus turėtų 
ti ant žemės. Jei šita
pasaka būtų teisinga, jei dan
guje būtų tiek daug vertybių, 
kaip pasakojama, tai iš mizer- 
no patalo Lozoriaus nebūtų 
ėmę dangun šventi dangaus 
aniuolai. Vieton Lozoriaus, 
dangun būtų suvažiavę dvar
poniai, kurie važinėjo karieto
mis ketvertu arklių. O mūsų 
dienų civilizacijos, kultūros ir 
demokratijos “gynėjai”, apsi
šarvavę vėliausio išradimo 
žudymo įnagiais, bilijonais 
dolerių ir tūkstančiais “diplo
matų”, darbuotųsi prijungi
mui dangaus1 prie “laisvojo 
pasaulio” ir įtraukimui jo j 
Atlanto Apsigynimo Paktą. 
Jei tas nedaroma, jei dangūs 
ir po šiai dienai paliekamas 
lozoriams, tai šis faktas gar-

1 siau kalba už jūsų Paulių, 
kad danguje nėra jokių tur
tų nei linksmybių ir kad dan
gus kaip buvo, taip ir amži-

1 nai pasiliks dvasios ubagų ka
ralyste.

i Kas danguje yra? Atsižvel
giant į nelygią dievo meilę, 

, j j is dalies dangaus gyventojų 
. ►nemylėjo tokia karšta meile, 
. i kaip dalį žemės piliečių ir 

ant jų pečių neužkrovė darbo 
kryžiaus kaipo ženklo savo 
tėviškos meilės, po kurio sun- 

‘ kenybe būtų mirę milijonai ir
degančių dujų ; mįijjonai dievo “numylėtinių”, 
vadovaujantis |kaįp miršta dirbantieji ant 

žemės, ant kurių lavonų trą
šos auga miestai, fabrikai, 
namai, bažnyčios, karališki, 
popiežiški ir poniški palociai, 
išpuošti gražiausiomis dekora
cijomis ir perpildyti kalnais 
labai vertingų turtų, kuriuos 
išvogti nuolatos tykoja vagys 
ir naikina rūdys ir su pasigar
džiavimu ėda kandys.

Ačiū šiam faktui, kad dan
guje niekas nedirba ir iš kitų 
planetų jokių išdirbinių ne
importuoja, dangus ir po šiai 
dienai pasiliko tokiu, kokiu 
buvo dievo sutvertas. Darbo 
ranka dangaus neišpuoše, nei 
sudarkė. Už t^i danguje užsi
mušęs nieko nerasi, ko atsira
dimui reikalingas darbas. 
.Vaizdas visur vienodas—kaip 
neartas ir nesugadintas pūdy
mas.

Dabar daugumui bus žingei
di! žinoti, kokiuose palociuo- 
se dievas gyvena ir kaip atro
do dieviškas tronas. Prisilai- 
kydarhas teisybes, turiu pasa
kyti, kad karaliaus ant kara
lių palociai neturi nei sienų, 
nei stogo, be jokių baldų, ne- 
apšildyti ir apart saulės švie
sos, kitokiais^ žiburiais neap- 

; šviesti. I 
dievo “palociai” tai 
dangus. O dieviškasis ' 
nas” irgi visai 
žemiškųjų
Paprastos kėdes aukštumo di
delis plokščias akmuo, be 
spiruoklių ir be minkštų pa
galvių, be aukso ir be 'dai- 
mantų, ant kurio ponas die
vas nuolatos sėdi ir džiaugiasi 
amžina ramybe.

Kiek iki šiol apie dangų 
pasakyta, manau, kad bus pa
kankamai aišku, kas, kodėl ir 
kaip danguje yra kitaip, negu 
ant žemės. Todėl ir baigsime 
pasikalbėjimą. Paulius.

Suprantamiau sakant, 
“palociai” tai pats 

“tro- 
nepanašus j 

karalių tronus.

"Atžalyno” kolūkyje
Tai buvo 1948 metų bir

želio mėnesį. Atvažiavau Į 
Papyvesių kaimą, kuris yra 
keturi kilometrai nuo ne
didelio Lietuvos miesto — 
Pasvalio. Čia mane įdoma
vo tų metų pavasarį suor- 
g a n i z u o tasis “Atžalyno” 
kolūkis.

Kolūkiečiai sėkmingai at
liko pavasario sėją ir jau 
ruošėsi šįenpiūtei. Buvo 
sekmadienis. Pagal papro
tį jie, prieš išeidami į pie- 
vas, kėlė šventę. Žemės 
ūkio artelės nariai linksmi
nosi vieninga šeima. Ir iš 
to, kaip 1 linksmai dainavo 
jie dainas, kaip skardžiai 
ir smagiai juokėsi vaikinai 
ir merginos, buvo matyti, 
kad žmonės yra patenkinti 
savo dalia, savo pirmaisiais 
kolektyvinio darbo laimėji
mais.

Laukininkystės brigados 
brigadininkas Jonas Luk
šėnas, buvęs vargingas 
valstietis, su džiaugsmu 
pasakojo man apie pirmuo
sius jaunojo kolūkio laimė
jimus.

—Mes tepradedame tik 
gyventi kolūkietiškai, o jau 
spėjome daug nuveikti. Ja
vai laukuose tankūs — gau
sus bus derlius. Ryt išei
nam į pievas. Dalykai 
tvarkosi.. Nepraeis ir tre- 
ji-ketveri metai, kaip mū
sų kolūkis pasidarys turtin
gu ūkiu. Jame bus ir daug 
gyvulių, ir sava elektrinė. 
Aš tuo tikiu—bus!

Neseniai aš vėl apsilan
kiau “Atžalyno” kolūkyje. 
Artelės kontoroje niane pa
sitiko seni pažįstami. Bu
vęs vargingas va 1 s t i e t i s 
Vincas Bedalis—dabar pri
tyręs stambaus kolektyvi
nio ūkio vadovas ir Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas. Čia bu
vo ir Jonas Lukšėnas ir ki
ti mano pažįstami iš “At
žalyno” kolūkio.

Apvaikščiojome gausin
guosius kolūkio ūkinius pa
status. Mano , dėmesį pa
traukė trys didelės mūri
nės gyvulių fermų patalpos. 
Kolūkio fermos yra mecha
nizuotos. Čia, nutiestas van
dentiekis, įrengti automati
niai girdytuvai . Patalpos 
aprūpintos elektros šviesa.

Visuomeninė gyvulinin
kyste yra pagrindinė kol-v 
ūkio gamybos šaka, žemės 
ūkio artelė turi šimtus gal- 
vijų, kiaulių, avių, daug na^ 
minių paukščių, šimtus 
centnerių pieno', mėsos, la
šinių artelė kasmet parduo
da valstybei, o taip pat 
turguje, gaudama daug pa
jamų.
. —O dabar nueikim mūsų 
naujos fermos pasižiūrėti,

Ar žinote, kad niaujovinio 
lėktuvo inžinui reikia 
000 įrankių?

20,-

šeši iš dešimties vyrų 
siveda geltonplaukės, 
tūlos jų netrukus patampa 
juodplaukėmis. . *

ap- 
bet

—pasakė Lukšėnas. — Mes 
ją visai neseniai įkūrėme. 
Tai — juodsidabrjnių lapių 
ferma.

Aplenkę beržynėlį, mes at-- 
sidūrėmė aukštu metaliniu 
tinklu aptvertoje žvėrių 
fermoje. Fermos vedėja— 
Marytė Kakevįčiūtė, kuri 
Kaune baigė žvėrių augin
tojų kursus. Ji man pra
nešė, kad šiemet lapių skai
čius kolūkio žvėrių fermoje 
5-6 kartus padidės.

Papyvesių kolūkiniame 
kaime kas metai plečiama 
statyba. Nauja gatvė nutį-

kusio smegeninių plėvių už
degimo, įvykusio dėl influ- 
enzos, dėl kitos kokios bak
terinės arba virusinės ligos 
ar nuodo.

Protigmino įšvirkštimai, 
gimnastikavimai, vit a m i - 
nai, maistas, raginimai, 
drąsinimai — ir ligonis pa
laipsniui darosi stipresnis, 
eina ir gerai eina, net ir

me pastatyta klubas - skai
tykla, Žemės ūkio kultūros 
namai, yra čia parduotuvė, 
radijas, telefonas.

“Atžalyno” kolūkis yra 
išgarsėjęs savo aukšta žem
dirbystės kultūra ir gau
siais derliais. Jo laukuose 
dirba galingi traktoriai, sa
vaeigiai kombainai, linų 
rautuvės ir kitos Pasvalio 
MTS mašinos. Apie 80 pro
centų žemės ūkio darbų 
“Atžalyno” kolūkyje atlie
kama mechanizmais. Dėka 
to kolūkis žymiai padidino 
grūdų, ilgapluoščių linų, 
cukrinių runkelių, pašari
nių šakniavaisių, bulvių ir 
kitų žemės ūkio kultūrų 
gamybą. Rugių ir kviečių 
derlius 1952 metais sudarė 
vidutiniškai 17.5 centnerio 
iš ‘hektaro, o rūšiniuose pa
sėliuose —- po 20-27 centne
rius iš hektaro. Kolūkyje 
yra daugiau kaip 2,500 hek
tarų žemės. 16 kolūkinių 
grūdų sandėlių yra pičpilni 
grūdų. Kolūkio piniginės 
pajamos per 1952 metus 
sudarė apie milijoną rublių. 
Dalis šių lėšų išleista vi
suomeniniam ūkiui praplės
ti. Kolūkis nusipirko du 
sunkvežimius, du lokomobi- 
lius, keletą motorų, įrengė 
malūną ir kitas pagalbines 
įmones.

—Atsimenat, Lukšėnai, 
mūsų pasikalbėjimą 1948 
metais ,birželio mėnesį, 
šienpiūtės išvakarėse?—pa
klausiau aš.—Tada jūs sva
jojo! apie turtingą kolūkį, 
apie pasiturimą gyvenimą.

—Mano svajonė išsipildė, 
—atsakė Lukšėnas, — da
bar mes visko turime per
tektinai.

Kolūkio buhalterijoje aš 
pasiteiravau dėl valstiečių 
pajamų. Štai keletas bū
dingų pavyzdžių. Kolūkio 
arklininkas Jonas Mačiū
nas 1952 metais gavo 4 
tūkstančius kilograihų grū
dų, 119 kilogramų cukraus, 
daugybę kitų produktų ir 
daug pinigų. Bronius Oria 

■ gavo 3,200 kilogramų ru
gių ir kviečių, 84 kilogra-

General Motors korporacijos atstovas Harry Apder- 
son (kairėje) ir automobilistu unijos prezidentas 
Walter Reuther pasirašo haują kontraktą. Panašiai 
padarė ir kitos automobilių pramonės korporacijos. 
Naujasis kontraktas suteikia mažą algų pakėlimą ir 

_ padidinimą pensijos.
, ..... . . r." -X

mus cukraus, daug kitų 
produktų ir pinigų. O štai 
kolūkio traktorininko Vin
co Katilevičiaus uždarbis. 
Vien per laikotarpį nuo 
1952 metų rugsėjo 19 iki 
spalio 24 dienos, tai yra per 
35 dienas, jis už savo darbą 
gavo 550 kilogramų grūdų, 
20 kilogramų cukraus ir 1,- 
000 rublių pinigais.

Pasiturinčiai ir kultūrin- padirbėti gali, 
gai gyvena “Atžalyno” že-: Netaip 
mes ūkio arteles kolukie- ( skirstytas 
čiai . Vakarais kolūkiečiai * Vitaminas 
nueina į klubą- - skaityklą, I vitaminas.
biblioteką, į Žemės ūkio kaup0 smegenų išsigimimą 
kultūros namus. Dažnai i įr kitokį centrinės nervų 
kolūkyje demonstruoj am i ( sistemos gedimą, ypač blo- 
filmai,. surengiami menines j g0j0 mažakrauj in gurno at- 

J’rie j sitikimais. Šitas vitaminas 
B12 dabar bandomas ir to
kiose baisiose smegenų ge
dimo ligose, kaip “amyo
trophic lateral sclerosis,” 
“multiple sclerosis.”

saviveiklos koncertai.
kolūkio veikia trimečiai) 
a g r o z o otechnikos kursai. į 
Čia žemės ūkio artelės na- i 
riai studijuoja žemės ūkio 
mokslą, kad pasiektų naujų 
laimėjimų žemdirbystėje ir 
gyvulininkystėje.

M. Bieliauskas

ŽINIOS IS LIETUVOS
įvykdė sėjos planą

KAUNAS, V. 12 d. Sri
ties tarybiniai ūkiai dešimčia 
dienų anksčiau, negu pernai, 
įvykdė valstybinį grūdinių 
kultūrų sėjos planą.

Ypatingai organizuotai, 
trumpais ir geriausiais agro
technikos terminais atliko sėją 
Kumelionių, Pagojaus, Gutkai- 

,mio ir Vilkaviškio tarybiniai 
ūkiai.

Gutkaimio tarybiniame ūky
je visi vasariniai kviečiai pa
sėti kryžminiu būdu, Šapalų 
ir Kumelionių tarybiniuose 
ūkiuose didesnė dalis kviečių 
pasėta siauraeiliu. ir kryžmi
niu būdu. Visur sėkla prieš sė
jant buvo beicuojama grano- 
zanu.

šiuo metu visuose tarybi
niuose ūkiuose • plačiai sėja
mi pašariniai šakniavaisiai ir 
silosinės kultūros, sodinamos 
bulvės.

žaliojo konvejerio sklypuo
se įvairiais terminais išsėta 
daugiau kaip 800 hektarų vi- 
kių-avižų mišinio. Dalis šio 
ploto apsėta dar iki balandžio 
25 d. Į žaliąjį konvejerį įeis 
taip pat iš rudens apsėti žiem
kenčių rugių sklypai ir pava
sarį avižomis papildyti žiemi
nio rapso sklypai.

Ne tai p senjai tapo iš- 
ir pagamintas 
B12. Galingas 
Sulaiko nugar-

Amerikos Darbo Federa
cijos prez. George Mea
ny. Jis buvo pašauktas 
Washingtonan į Senato 
komisijos apklausinėjimą 
apie raketizmą darbo 
unijose. Jis pasako, kad 
Federacija neturinti ga
lios apvalyti jūrininkų 
uniją nuo kriminalistų, 
nes Federacijos unijos 
turinčios teisę veikti sa- £ 

vistoviai.

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

Nauja žemes ūkio technika
VILNIUS. — Srities socia

listiniuose laukuose vis pla
čiau naudojama pirmarūšė 
technika, kuria gausiai aprū
pina žemės ūkio darbuotojus 
mūsų pramonė. Kolūkiuose 
dabar dirba šimtai traktorių, 
kombainų, linų kombainų, 
siauraeilių sėjamųjų ir kitų 
mašinų. Praeitais metais že
mės ūkio darbų mechanizavi- 
mas pasiekė 54,1 procento, o 
1953 metais bus mechanizuo
ta 62,5 procento visų žemes 
ūkio darbų. Traktorių parkas 
šiemet išaugs 15 procentų. 
Kombainų skaičius padidės 
daugiau kaip pusantro karto.

1952 metais visapusiškai bu
vo mechanizuotas darbas de
šimtyse kolūkinių fermų. Da
bar vis daugiau ' pritaikomos 
universalinės akselinės maši
nos, pašarų šutintuvai, auto
matinės girdyklos ir kiti me
chanizmai.

SVEIKATA
(Tąsa iš trečio pusi.) 

gyvenimo žiežirbos. Ir pa
tys gydytojai' neurologai 
nekartą stebisi, kaip daug 
galima padaryt, kietai užsi
spyrus ir ligoniui ir gydy
tojams.

Arba štai dar kita bevil
tiška neryų bei smegenų 
gedimo liga: “Parkinson
ism” arba “Parkinsons 
syndrome” arba “paralysis 
agitans” — drebantis para
lyžius.' Liga paeinanti, kaip 
pasekmė seniau kada įvy-

Dienraščio Laisves Paramai

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

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, MD
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June
Pradžia 11 valandą dieną

Slovak National Park 1
6526 Holą bird Ave. Baltimore, Md.

MONTELLO, MASS

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių, piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y
Piknikas Įvyks šeštadienį I

Liepos U July
Šiemet Laisvės’piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

National Hall & Park
65-13 38(h A ve. Woodside, L. I.

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 Augtist
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Birželio-Junc 6, 1953
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NEWARK, N. J.
Sietyniečiai puikiai suvaidino 

r “Cukrinį Kareivį*’
t abiejose kolonijose

Sietyno Choras, vadovybėje 
mokytojos Mildred Stensler, 
suvaidino kompoz. Strauss 
operetę “Cukrinį Kareivį’’ ge
gužės 23 d. Newarke, o ant 
rytojaus, geg. 24 d., Richmond 
Mill, N. Y. Vaidinimas pavyko 
net daug geriau, negu patys 
choristai tikėjosi.

Svarbiausiose rolėse vaidino 
šie aktoriai: Anna Stelmokai- 
tė-E'ckie, Leon Yonikas, ’ Ed. 
Skučas, K. Žukauskienė, Ma- 
daline Knorr, Tadas Kaškiau- 
čius ir Bajoras.

Ypatingai Onutė turėjo to
kią sunkią ir ilgą rolę ir taip 
vykusiai suvaidino, jog ji pil
nutinai įrodė, kad ji turi ne
paprastų gabumų. Kas pasa
kyta apie Onutę, atitinka vi

siems kitiems principaliams 
vaidintojams - dainininkams. 
Tartum jie visi būtų artistai, 
o ne darbininkai, išskyrus pro
fesionalą Leon Yoniką, kuris 
iš tikrųjų yra gabus daininin- 
kas-artistas.

Didelį kreditą atiduodame 
mūsų gerbiamam muzikui 
Frank Balevičiui, kuris pi antį 
mus gražiai, gabiai apt’arna- 
vo, ne tik per abu lošimus, bet 
ir ant kelių pamokų atsilankė 
pas mus į,Newarką.

Bet gal būti didžiausias 
kreditas priklauso mūsų Mil- 
dukei, mūsų gabiai, nenuilsta
mai mokytojai, kuri ne tik 
gerai sumokino, bet ir daug 
techniško darbo nudirbo, su 
pagalba Eddie prirengdama 
scenerijas ir atspausdindama 
visas operetės dainas ir fina
lą.

A. Novikovas-Pribojus

Skerdykla
(Pabaiga).

Pačiame kairiojo flango krašte, šū
kaujant pulko vadui, prasidėjo sukre
čianti scena: krosniakurių puskarininkis 
vieną nuteistąjį, ‘ kurį jis rengėsi rišti 
prie virvės, pažino esant savo kaimynu.

— O viešpatie, kas gi čia?., kur susi
tikome... Tai kaipgi čia?.. — susijaudi
nęs marmėjo puskarininkis. ,

— Voronovas’ Mielas mano! —tyliai 
ištarė anas, kreipdamasis Į krosniakurį 
—Pranešk visiems mano giminėmis apie 
mane. Pasakyk jiems, kad aš numiriau 
dėl teisybės, dėl teisingumo. Pabučiuok 
už mane mano sūnelį. Mano valios įsa
kymas jam: tegul bus jis toks, kokiu bu
vo jo tėvas...

— Viską, brolau, perduosiu, — už- 
springdamas ašaromis, spėjo atsakyti 
Voronovas, ir, vos laikydamasis ant ko
jų, pasitraukė į šalį.

Priraišiojimas baigėsi...
y- Kuopos salvė — pagal vado ženklą 

prislėgtu balsu sukomandavo karinin
kas.

Šauliai, susvyravę frontu, subruzdo. 
Nelygiai, skubiai tarškėjo spynos. Pasi
girdo šlykštus geležies žvangėjimas. Ar
tėjo pabaiga...

.— Šalin tiran'us! Tegyvuoja laisvė!— 
labai garsiai ir ryškiai staiga suriko vie
nas šaudomųjų.

Šis drąsus riksmas, išsiveržęs iš jūri
ninko krūtinės, įkvėpė likusius.

— Ura! Ura! — sutartinai šaukė ki
ti, netikėtai pagauti priešmirtinio įkvė
pimo jausmo, ir jų balsuose skambėjo 
kažkas galingo ir rūstaus, jautėsi nepa
laužiamas, ugningas tikėjimas tuo, kad 
pradėtas jų darbas nežus ir kad. jų mir
tis ras atbalsį šimtamilijoninės liaudies- 
širdyse, kad ji savo neapykanta, kąip 
uraganu, pavers pelenais savo priešus...

— K-k-u-o-pa! — komandavo karinin
kas.

Pakilo, bet tuoj pat susiūbavo nelygi 
durtuvų linija. Šaulių susijaudinimas, 
pasiekęs aukščiausio įtempimo, trukdė 
jiems taikyti. Daugelis jų drebėjo. Ki
ti užsimerkė, kad nematytų, kaip jų au
kos, pervertos kulkų, susmuks ant že
mės.

— Na, šauliai, jei jūs nesugebėjote bū
ti tiesos gynėjais, tai būkite nors gerais 
budeliais! — suriko vienas iš tų, į ku
riuos jau buvo nukreipti šautuvų vamz
džiai. — Geriau taikykite! Šaukite tie
siai į širdį...

— Ugnis! ■
Pasigirdo nelygūs, netvarkingi šūviai. 

Salvė buvo nedarni, “suardyta”.
Įvyko kažkas baisaus. Du ar trys žmo

nės buvo užmušti negyvai, kai kurie tik
tai sužeisti į pilvą, krūtinę, kojas,-o dar 
kiti liko nepaliesti. Bet pirmieji, virsda
mi ir nutempdami žemyn virvę, patrau
kė paskui save ir likusius.

Ant žemės atsirado kabaruojanti ir 
besiraitanti žmonių kūnų krūva. Leng
vai sužeistieji, apsipildami krauju, šoki
nėjo, vartėsi apie virvę,' konvulsiškai 

tampėsi. Tie,- kurių nepefliete kulkos, 
siaubingai veržėsi į šalį, bet veltui, nes 
jie buvo tvirtai pririšti. Jie šokdavo, 
kniubdavo ir vėl krisdavo. Girdėjosi de
javimai, prakeikimai, laukiniai klyks
mai.

Šauliams buvo duota po du šovinius. 
Karininkas, komandavęs kuopą, liepė

Darbo įdėta daug. Daug 
naktų nedamiegota, laikant 
po 2—3 pamokas paskutinė
mis savaitėmis. Tačiau... rei
kia pripažinti, kad mūsų pla
čioji publika mūsų darbo ir 
energijos neįvertino tinkamai. 
Galėjo skaitlingiau aplankyti 
abudu parengimu. Džiugu, 
žinoma, kad mes turime kelis 
labai gerus žmones, kurie ne 
tik mus visada aplanko, bot ir 
gražiai finansiniai paremia. 
Štai ir dabar: Senutė Onutė 
paaukojo $25, Senas Jonas— 
$30. Abudu iš Ilarrisono. Pa
nelis iš Bayonnės jau kelintu 
sykiu paaukojo po $10? Jis 
turi gražią užeigą, 347 Avė., 
Bayonne. Draugas Leonas Til
vikas iš Easton, Pa., paaukojo 
$20 i]- į parengimą atsivežė 
net šešis žmones.

Vardu Choro, didelis, šiltas 
ačiū jums, mielieji garbės na
riai. Ačiū taipgi visai publi
kai. Choro Report.

paleisti antrą ir paskutinę kulką; Ta
čiau išsiblaškę šauliai taikė blogai, šovė 
spėtinai. Tiesa, sunku buvo ir patai
kyti į tuos besiraitančius ir besidaužan
čius kūnus. Sielą veriantieji gyvųjų 
riksmai, dejavimai ir keiksmai susimai
šė į baisų nežmogiškų balsų chorą.

— Išgamos! Šunlupiai! Būkit pra
keikti! — išsiskyrė kažkieno kimus bal
sas.

— Dieve! Kurgi tavo teisingumas? — 
sūriko kažkas neviltyje.

Šauliams iš naujo išdavė šovinius ir 
iš naujo jie užtaisė šautuvus. Prasidėjo 
šautuvų šūvių poškėjimas, užtrukęs ke
letą minučių. Dabar jau pleškino be jo
kios komandos ir iš arti.

Tačiau tie, kuriems taip žvėriškai bu
vo vykdomas sprendimas, nemirė, tarsi 
jie būtų nepažeidžiami. Jie nenustojo 
mėšlungiškai šokinėti, blaškytis ir raity
tis. Daugelis jų įgijo nenatūralias kan-' 
kinių pozas,' tai susiriesdavo žiedu, tai 
trypdavo pritūpdami vienoje vietoje, tai, 
pavirtę ant nugarų, bjauriai spardėsi 
kojomis ore. Gyvieji, tampydami virvę, 
mėtė aukštyn mirusius, sukeldami ap
linkui stovintiems tokį įspūdį, jog iš šau
domųjų dar nė vienas neužmuštas.

Tada buvo įsakyta pribaigti juos 
“rankomis”. Kaikurie šauliai, tarsi iš
erzinti nepasiduodančių jų kulkoms nu
teistųjų užsispyrimu, visai pasiuto. Pa
budo žvėriški jausmai, pakilo kraugeriš
kos aistros. Siautėdami, jie su neįtiki
mu beširdiškumu daužė jau pusgyvius 
jūrininkus, nuplėšdami kaikuriems mai
šus nuo galvų ir sužalodami jų veidus. 
Kiti, išgąsdinti atlikto darbo, šoko ant 
nuteistųjų su nežmogišku žiaurumu, 
stengdamiesi užbaigti, nutraukti tų koš
marišką tikrovės sapną. Užmušti, su
naikinti, nudurti, bet greičiau, kad ne
lieptų dar kartą... ir pakilo buožės, ir 
sproginėjo kiaušai, ir smaigstė durtuvai. 
Daužė net ir tuos, kurie jau seniai buvo 
negyvi. Su žmonėmis čia darė tai, ko 
negalima pamatyti nė vienoje gyvulių 
skerdykloje.

Likusieji kareiviai be žado žiūrėjo į šį 
baisų reginį. Niekas iš jų nešoko ginti 
savo draugų; niekam neužteko drąsos 
dargi šūktelėti garsų žodį, parodantį tik
rąjį šios “įstatyminių” žmogžudžių gau
jos veidą, nors daugumus kareivių žiūrė
jo į visą tai su giliu pasišlykštėjimu.

Pagaliau nužudytųjų kūnai nustojo 
trūkčioti. Sustingo riksmai, nutilo ir 
dejavimai. Jau. ruošėsi užkasti, kai stai
ga iš nejudančių lavonų, sustingusių am
žiname ir paslaptingame miege, pakyla 
viena kruvina figūra ir silpnu drebančių 
balsu sako:

— Broliai!.. Tai kaipgi aš... Juk aš 
gyvas...

Kuopininko įsakymu vienas šaulys 
durtuvo smūgiu į pilvą pribaigia ir. šį.

Nužudytuosius pradėjo dėti į didelius 
maišus, kurie turėjo pakeisti karstus. 
Bet maišų “pasirodė” tik dešimt. Su var
gu pavyko sukimšti į juos devyniolika 
sužalotų lavonų.

Kada viskas buvo paruošta, maišus 
pakrovė į garlaivį ir nuvežė už Tolbuči- 
no švyturio. Ten, pririšę prie jų gelež
galius, išmetė maišus iš laivo.

Bangos prasivėrė ir paslėpė savo šal
tose ir niūriose gelmėse nežabotos sauva
lės aukų kūnus.

DOMININKO KRUČU)
Reiškiame # pagarbą Domininkui Krūčiui, mirusiam 

birželio 7-tą dieną, 1952 m., ir reiškiame užuojautą jo 
motinai Bronei Kimtienei netekusiai mylimo sūnaus.

Miami, Fla.
Nelaimes ant geležinkelių

Mūsų miestas su savo prie- 
miočiais užima žemes plotą 
apie 20 kvadratinių mylių, ta
čiau pastovių gyventojų pri- 
skaitoma nedaugiau kaip Vi 
milijono. Bet gyventojų prie
auglis sparčiai auga. Namų 
statyba ir įvairios pramoninės 
dirbtuvėlės, kaip grybai po 
lietaus tik kyla. Dar neteko 
girdėti, kad čia būtų kokia 
nors bedarbė, žinoma, uždar
biai kiek žemesni, negu šiau
rinėse valstijose, iš priežas
ties, kad ten darbininkai ge
riau organizuoti į visokias li
nijas.

Visas negerumas mūsų mie
ste tai su tais geležinkeliais, 
kurie išvedžioti po miestą, 
einantieji skersai gatves. Nors 
Raudonos šviesos ryškiai ma- 

i tosi ir net kartis užleidžiamą, 
tačiau nelaimių su automobi
liais pasitaiko. Ir tik keliose 
vietose yra pravesta keliai 
virš geležinkelio.

Pereitą savaitę tokia nelai
mė įvyko ant N. E. 131 gat
vės. Su savo nauja mašina 

! Stanley Debogorskis, detroi- 
tietis, bandė prasmukti sker
sai geležinkelio, bet buvo pa- 

i gautas Florida East Coast 
į keleivinio traukinio. Mašina 
1 sudaužyta į skutus, pats De- 
j bogorskis, 63 metų, užmuštas, 
jo žmona, Rose, 56 metų, duk- 

! ra, 36 metų, ir dvi anūkės, 
j sunkiai sužeistos, paguldytos į 
St. Francis ligoninę.

Pernai buvo renkamas mie
sto majoras su kitais visais pa
reigūnais, kurie žadėjo su
tvarkyti tuos geležinkelius. 
Bet, pažadėta buvo tik sura
minti, o darbas, matyt, pakol

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

CASHIER CLERK 
Not Over 35.

Good Hours. Steady Position.
Good Working Conditions.

WEST FHILA. MFR. PLANT
Call GR. 2-6270 for interview.

(106-112)
FIRESTONE TIRE RUBBER CO.
Now has Immediate Openings for 

CLERKS
We need two young men. No ex* 

perience necessary. Age 21 to 30. 
Willing to learn.

We Offer Steady work; good 
working conditions for willing work
ers. Apply in person to

MB. ZIMMERMAN • 
1620 So. 49th Street 

(107-113)

kas, apsaugai piliečių dar ne
pradėtas.

ELIZABETH, N. J.
• » • • 

PAGARBAI

KENNEL MAN. Experienced. All 
around. Must be able to drive am
bulance. Steady work; good work
ing conditions. Apply by letter only. 
S.P.C.A., Ferry Ave. & White Horse 
Pike, Camden, N. J.

Att. Mr. Crawford.
(109-111)

SALESMEN. Wanted with follow
ing for full or part time: Milkmen, 
Insurance men; men with bread 
routes. We offer you an opportuni
ty for additional income. Steady 
work. BETTER APPLIANCES, 44 
N. 10th St., Phila., Pa.

(110-112)

HOUSEMAN. Strong. Experienced 
all around. Must be able to help 
with cooking. Live in; own room 
and bath. Steady position and good 
home for right man. Must have re
ferences. Phono BRYN MAWR 
5-0509 for interview.

__________________ (110-116)

LOOM FIXERS. Experienced. Fixer 
on tape looms; steady work; good 
working conditions; good pay. Apply 
in person or phone:

JAMES WILSON & SONS
1188 No. 4th St MA. 7-5549

___________________ -■ (110-112)
BUTCHER. 1st class. Experienced 

in boning turkeys and fresh hams. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply or phone:

LO. 8-9374. Mr. Emil. Norwestera 
348 N. 3rd Street.

(110-112)

B.. Makutėnas
A. Stripeika
A. Gudaitis
A. Skairus
A. Pociūnas
P. Poškus
K. Pociūnas
P. šiaulys
K. Čiurlys

—o—
Gegužes 30 d., Decoration 

Day, įvyko memorialės apei
gos pagerbimui žuvusių karių 
pirmame ir antrame pasauli
niame kare. Apart to, buvo 
surengtas šaunus paradas su 
benais miesto centre ir Miami 
Springs. Miamiečiai atžymėjo 
tą dieną, padedant gėlių vai
nikus žuvusioms pagerbti ant 
jaunų karžygių kapo. Kalbė
tojais buvo miesto majoras ir 
kiti aukšti pareigūnai.

V. J. Stankus.

ALVA CHEVROLET
Now has immediate openings for 

AUTOMOBILE MECHANICS. Op-, 
portunity for a real mechanic wil
ling to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position, va
cation, insurance and health bene
fits. Apply in person.
TORRESDALE & CORRMAN AVE
• Torresdaie & Corrman Aves.

Route 56, Y and T Bus /
(111-117)

IRON WORKERS. To fabricate 
machine guards. Must have exper
ience in sheet metal and welding, 
All around man. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son. SUREWAY MFG. CO., 2427 N. 
2nd Street.

(111-113)

įvairios Žinios
AUTO BODY METAL MAN. Ex

perienced. Steady work; good work
ing conditions. Apply or phone. ST. 
7-6791. SUE’S AUTO BODY, 917 
W. Master Street.

Pasirengimas Kinijos 
Liaudies Respublikoje 
rinkimams

PEKINAS, geg. 7 d.— 
Laikraštis “Guanminžibao” 
praneša apie tai, kaip vyks
ta pasirengimas rinkimams 
į vietinius liaudies atstovų 
susirinkimus. Iki šio laiko, 
sakoma nranešime, rinki- 
minės komisijos sudarytos 
42 šalies provincijose ir 
♦/ r    |»| . < I.. ......Il ..-Il I         IW.« 1   

Londonan i Elzbietos karūnacijos ceremonijas buvo 
prigabenta iš Britanijos kolonijų ne tiktai valdinin
kų, bet ir kareivių. Šis vienetas atgabentas net iš 
New Guinea. Jie maršuoja Londono gatvėmis paro
dymui tos kolonijos ištikimybės britų monarchijai. 
Bet, žinoma, šitie kariai neatstovauja New Guinea 
žmonių sentimento linkui monarchijos. Kaip visose 
kitose, taip šioje britų kolonijoje reiškiasi smarkus, 

žmonių bruzdėjimas už tautine nepriklausomybę.

miestuose, kurie prilyginti 
administratyvinių atžvilgiu 
prie apskričių.

Įvairiuose Kinijos rajo
nuose Įvyko vadovaujančių
jų darbuotojų konferenci
jos, kuriose buvo svarsto
mos pasirengimo rinki- 
manis priemonės. Visur re
gi s t r uojamji rinkėjai ir 
tikslinamos atskirų asmenų 
rinkiminės teisės. Kai ku
riose rinkiminėse apygar-

dose rengiami rinkiminių 
komisijų pirmininkų pasi
tarimai, siekiant išstudijuo
ti rinkimų vykdymo tvar
ka.

Pranešime toliau rašoma, 
jog provincijų rinkiminės 
komisijos skiria didelį dė
mesį tam, kad vietinėms 
rinkimiinėms ko mi si j o ms 
būtu laiku išsiuntinėta me
džiaga (blankai rinkėjams 
registruoti, rinkiminiai pa
žymėjimai ir kiti dokumen- 

į tai).
Guanduno provin c i j o s 

rinkiminė komisija pasky
rė 120 kadrinių ^darbuotojų, 
kurie nusiųsti į provincijos 
apskritis dirbti aiškinamąjį 
darbą gyventojų tarpe. 
Analoginės priemonės vyk
domos ir kitose provinci
jose.

Laikraštis “Sinchuažibao” 
pranešė, kad Sikano pro
vincijos liaudies vyriausybė 
patvirtino provincijos rin
kimines komisijos narių 
sudėtį. Komisijos narių tar
pe yra įvairių tautybių at
stovai.

i
Buvęs valdininkas F. Coe 
neatsako ragangaudžiams

Washington.—Frank Coe, 
buvęs amerikiniai -•Tarp
tautinio Banko valdininkas, 
atmetė tyrinėjančios Sena-

(111-117)

REAL ESTATE
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 1

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 IJouse.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-6414

(110-112)

to komisijos klausimą: — 
Ar esi komunistas ir ar bet 
kada buvai komunistas?

Bet jis griežtai užginči
jo įtarimą, kad “gal šnipi- 
nėjęs Sovietų Sąjungai.”

New York. — Tarptauti
ne Moterų Demokratinė Są
junga, turinti 135,000 narių 
65-se šalyse, prašo Eisen- 
howeri dovanot Rosenber- 
gams gyvybę.

Miami, Fla. — Federalė 
grand džiūrė apakltino 6 
kukluksus, kad jie melagin
gai prisiekė, užsigindami, 
jog degino katalikų ir žydų 
bažnyčias.

9

Washington. — Generolas 
J. L. Collins pranešė, jog 
stengiamasi pagamint ir 
atomines robot - bombas, 
lėksiančias per šimtus my
lių.

5 pusl.-Laisvė (Liberty)—Šeštadien., Birželio-June 6, 1953
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Geras LDS13 kuopos 
susirinkimas

Trečiadienį LDS 13 kp. lai
kė susirinkimą. Tai buvo vie
nas iš geriausių. Ir labai į- 
domus ir pamokinantis susi
rinkimas, nes jame buvo per
skaityta Dr. Boriso paruošta 
paskaita apie sveikatą. Paskai
ta visiems patiko. Visi reiškė 
tą nuomonę, kad Dr. Boriso 
patiektieji punktai apie mūsų 
sveikatą turėtų patekti spau- 
don platesnių masių susipaži
nimui. Paskaitą perskaitė LDS 
prezidentas Jonas Gasiūnas.

’ Pasirodo, kad mūsų kuopa 
šiuo tarpu neturi nė vieno li
gonio. Visi nariai sveiki, nors 
kaikurie jų jau nebejauni.
- Skaitytas Centro pareiški
mas dėl valstybės prokuroro 
pasiihotų žygių prieš Susivie
nijimą. Dar kartą pareiškime 
.nariai paraginami veikti tik
tai organizacijos carter i o ir 
konstitucijos ribose. Centro 
Valdyba kontestuoja prokuro
ro pasimojimą. Valdyba sako 
dėsianti visas pastangas orga
nizacijos garbę ir reikalus ap
ginti prieš nepagrįstus kalti
nimus. Visi susirinkime daly
vavę nariai su Centro Valdy
bos daromais žygiais pilniau
siai sutiko.

NewYorkO'>zW/7/a7inlos
New Yorko CIO žada 
aiškinti faktus

CIO
ITol-

New Yorko Valstijos 
1 per savo viršininką Louis 
| lander pareiškė, kad unija 
rimtai imsis veiklos informuo
ti narius apie padėti mūsų 
valstijoje ir visoje šalyje. CIO 

Į žada išleisti buletinį, kuris 
pasieks milijoną jos narių šio
je valstijoje.

Vienas to buletinio numeris 
bus apie valdžią Washingto
ne : “The Big Change In Wa
shington — Government by 

; Big Business for Big Busi
ness.” O sekamas leidinys 
būsiąs apie valstijos valdžios 
veiklą Albanyje.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

CASHIER — HOSTESS

Amatininkams “sales” 
taksy neuždės

-Birželio 2-rą Miesto Tary- 
I boję turėjo būti svarstomas 
i majoro Impellitteri pasiūly- 
j mas takšnoti amatinius patar- 
! navimus visuomenei. Siūlė 
1 takšnoti po tris procentus, 
i kaip kad yra taksuojami pir- 
■ kiniai. Tačiau tarybos komisi
ja sustabdė tą pasiūlymą vi
sai neleidus visai tarybai svar
styti.

Nesutinka su vietos 
spaudos teigimu r

Birželio 3 d. oš Europos 
parvyko^ newyorkiecio darbi
ninkų laikraščio Daily Worke- 
rio korespondentas Joseph 
Clark. Jis išbuvo arti trejus 
metus Tarybų Sąjungoje. Iš 
ten rašinėjo savo laikraščiui. 
Sykiu sugrįžo žmona ir jų du 
vaikai.

Korespondentą pasitiko to 
laikraščio redaktoriai, kiti 
sandarbiniukai, koresponden
tai. Klausinėjo, ką jis ten ma
tė, ką girdėjo. Ir kaip viskas 
atrodo sugrįžus.

Apie tai, ką jis matė tonai, 
C lark as daug rašė ten būda
mas ii1, be abejo, rašys sugrį- 
.žęę. Tačiau, kiek spėdamas, 
atsakinėjo ir žodžiu. Vyriau
sia jo pastaba buvo ta, kad 

Sąjungos vyriausybės 
liaudies vyriausiu sie- 
taika. Už sugyvenimą 
su kitomis tautomis ir

valstybėmis visu)- kalbama, vi
sur rašomi.

M arc-

ALP pasifdymas N. Y. 
Seimelio sesijai

New Yorko darbiečiai per 
savo pirmininką Vito
antonio pąsiūlė N. Y. Valsti
jos Seimelio specialei 
dacbotvarkį, kuris apimtų vi
sus skubius reikalus.

Laiške, adresuotame guber
natoriui Dewey, darbiečiai žy
mi, kad Seimelis turėtų svar
styti jr nutarti:

Atšaukti rendų kėlimo įsta
tymą, nes jis šimtams tūks
tančių darbo žmonių atims ga
limybę išlaikyti butą ir pra
gyventi.

Atšaukti įstatymą,
einant užkartas miestui 
Transit Authority su jo 
mu fėru.

sesijai

kuriuo 
tas 

kelsi-

pini-
Tarybų 
ir visos 
kiu yra 
taikoje

aiškino žmonėms rū- 
žalingumą. žmonėms 

padengimui 
dešimtų do
ri oi erių liko

virš trijų

So. Brooklyn, N. Y
Iš Jono Endziulevičiaus 
laidotuvių

pasiro- 
Yorke 
prele- į 
pana •

So. 
mirė 
ligo-

Pasitaikė gera proga ir mū
šų kuopa pilnai ją išnaudojo. 

‘Pranešta, kad Dr. Palevičiui 
suruošta prelekcija gegužės 
17 d. labai gerai pavyko. Da
utaras 
icymo 
patiko 
sudėjo
lerių. Keliolika 
kuopos iždui.

Reikia pasakyti, kad kiel 
vienas Dr. Palevičiąus 
dymas pas mus New 
daro jį populiaresniu 
gentu. Lauksime kitos
§ios progos jo talentą ir žinoji- 
tną tpanaucloti savo sveikatos 
reikalu sustiprinimui. Kaip ir 
visuomet, už patarnavimą vi
suomenei daktaras ir šį sykį 
nepaėmė jokio atlyginimo.
\ Tiktai vienas dalykas, man 
atrodo, mūsų kuopoje labai 
šlubuoja. Aš turiu mintyje 
LDS naujų narių gavimo va
jų. šiemet mūsų kuopa dar 
„negavusi nė vieno naujo nario. 
Čia jau didokas visų apsileidi
mas. Laikas pasitaisyti.

, Narys.

Jonas Endziulevičius, 
Brooklyno gyventojas, 
25 d. gegužės, Veteranų 
ninėje, kur jam buvo padary
ta operacija. Jonas buvo pir
mojo pasaulinio karo vetera

nas. Palaidotas gegužės 28 d., 
Įsu religinėmis apeigomis, ve
teranų kapinėse, Long Island. 
Lajdotuvėse dalyvavo skait
lingas būrelis giminių ir drau
gų. Po laidotuvių, palydovai 
buvo pavaišinti Daukanto ręs
tai! ran e.

O vyriausia pakaita tuo lai
kotarpiu, kai jis ten gyveno, 
buvo milžiniškas padaugėji
mas visko, kas reikalinga 
-žmonėms, ir nupiginimas pra
gyvenimui reikmenų.

Clark silkė, kad kelionėje 
laivu jis mate daug visokių 
amerikinės spaudos leidinių. 
Visuose juĮose daug rašoma a- 
pie Tarybų Sąjungą. Bet ra
šoma sėdinčių New Yorke. 
Tuose raštuose, sakė jis, pasa
kojimai visai nepanašūs į tik
rovę.

Skirti miestui didesnę 
gų dalį iš to, ką miestiečiai su
moka taksais valstijai.

Leisti miestui, savo reika
lams, aptaksuoti korporacijų 
serų perlaidas, palikimus ir 
korporacijas. Kadangi serais 
prekyba liečia daugbilijonines 
sumas kas metai, vien iš to 
miestas gautų daug milijonų 
dolerių ir nereikėtų fėrą kel
ti.

Įstatymiškai nustatyti rinki
minių distriktų ribas taip, kad 
negrai ir portorikiečiai pilnai 
gautų jiems priklausančią at
stovybę valdžioje.

Išleisti bonus statybai mo
kyklų.

Pataisyti rinkimų 
kad distriktų lyderius 
piliečiai rinktų. Dabar 
rius skiria viršininkai.

patys 
lyde-

Laivakroviai svarstys 
savo reikalavimus

Kovoja už demokratinį 
Levittown

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

‘A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

ir daug giminių bei

gyveno ilgai So 
ir dirbo B M T. Bu>

Liūdesyje liko Jono gyveni 
mo draugė 
draugų.

Velionis
Brooklyne
vo nariu vietinėje LDS 50 kp. 
ir dienraščio Laisvės skaityto
jas.

Reiškiu užuojautą liūdesio 
valandoje Jono gyvenimo 
draugei ir giminėm. Koresp.

I n tern ati on al Longsh ore-
men’s Association New Yorko 
Distrikto Taryba pašaukė sa
vo lokalus atsiųsti atstovus į 
konferenciją. Svarstys, ko pa
reikalauti iš kompanijų atei
nančiose derybose už naujus 
kontraktus.

Ruošimasis 
kompanijomis 
to, kad AFL
up” samdos sistemą nepanai
kinti ne vėliau rugpjūčio 10- 
tos. Tas klausimas bus vienu 
iš reikalausimų būsimame 
kontrakte. Esamasis kontrak
tas baigsis' rugsėjo 30.

deryboms su 
pagreitintas dėl 
Įsakė “shape-

•Praėjusį šeštadienį oras bu
vo lietingas. Vienok tas nesu
stabdė Levittown gyventojus 
nuo pikietavimo ųž demokra
tinį miestą. Apie 50 asmenų 
pikietavo South Village Green 
raštinę. Protestavo prieš tai, 
kad kompanija atsisakė par
duoti namuką Cotterių šeimai 
dėl to, kad jie yra negrai.

Kova tuo nepasibaigė. Gy
ventojai mitingauja, mobili- 
zuojasi i)’ ketina dar dažniau 
ir didesnius suruošti pikietus 
ir kitus veiksmus. Veiks iki 
kompanija supras, kad žmo
nės demokratijoje netoleruos 
diskriminacijos.

SKEtBKTTftS I .AIS Ve JF

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL Evergreen 7-6868

VALANDOS: 
•9—12 ryte; 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

New Yorke suimtas Albert 
Wescott, 16 metų, buvęs pa
bėgęs iš kalėjimo gegužės li
tą. Pirm biiyo kaltinamas kaip 
vagis. Dabar prisidėjo ii' kalti
nimas už pabėgimą iš dabok
lės.

I
City Hali svečiu buvo 21 

metų amžiaus Eugene Mc
Pherson, atvažiavęs iš Kali
fornijos dviračiu per 14 die
nų, 11 valandų ir 50 minučių.

VI r gin la 9-8125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MČDERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ

* TYRIMUI j '
, 2-3; 6-8 P. M.

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR J

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR&GRILI
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

Į
Telephone EVergreen 4-8174

rai

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

supranta kaip ir ‘airišių’..”
Labai sveika tokius prastus 

lietuvius smarkiai pabarti.. 
Man irgi baisiai nepatinka 
tie, kurie savo vaikų nemoko 
lietuviškai kalbėti.

Bet ar ne per toli Erdvilas 
nuvažiuoja, taip griežtai tvir
tindamas, kad Viešpats moka 
lietuviškai? Kur nors vienas 
parodymas ?

Juk jau seniai .įrodyta, kad 
net popiežius nesiskaito su 
lietuviškomis maldomis. Kiek 
prie jo buvo melstasi, kad jis 
Vilnių atimtų iš lenkų, bet ar 
atėmė ?

Vilnių Lietuvai sugražino 
tie, kurie netiki nei malda, nei 
popiežiumi, nei viešpačiu.

Bus dar Vienas fašistinis 
raketas. /Jį išgalvojo Kanados 
‘/Nepriklausomos Lietuvos” 
Mandrapypkis.

J. Kardelis esąs pasimojęs 
suorganizuoti “Lietuvos Lais
vinimo Talką.” Prie jos visi 
Kanados lietuviai turėsią pri
sidėti ir Mandrapypkiui aukš
tas duokles mokėtu

Tas tik parodo, kad “Kana
dos Lietuvių Bendruomenės” 
raketas nepavyko.

Queens du jaunuoliai susi
žeidė netikėtai turėjus nusi
leisti su lėktuvu jūros įlankon 
ties Jones Beach. •

Anna Magnani, italė 
kino aktorė kuri užima • 
žymiausią rolę filmoje 
“Bellissima,” dabar rodo
moje Trans-Lux Teatre, 
prie 60th St. ir Madison 

Ave., New Yorke.

Patyrusi. 5'/2 dienos, nuolatinis dar

bas, gera mokestis. Kreipkitės:

PALACE D’ORIENT
108 Lexington Ave., N.Y.C.

(111-117)
PATYRUSIOS

NAMŲ DARBININKAS—VIRĖJOS
Auklės ir poros. Viršiausios 

(mieste ar užmiestyje; taipgi 
laiko ir dienom 
gi pradinės.

LYNN
2067 Broadway,

darbininkes).

algos, 
daliai 
Taip-

AGENCY 
(71st ir 72nd

New York City
(111-112)

Sts.)

FINGERWAVER—MANICURIST
Pilnai mokanti, geros valandos, 

nuolatinis darbas, gera mokestis.
Air-conditioned. Kreipkitės:

WILLIAMS & LOUIE
; 2664 Broadway, (prie 101 St.) N.Y.C.

(111-113)
SALESLADIES 
PATYRUSIOS

Prie geresnių suknelių, siūtų, ir 
koutų. Nuolatinis darbas. Puikiausia 
mokestis, pridedama geras komisas. 
Puikios darbo sąlygos, gera atmos
fera.

89-78

FILMOS

Kreipkitės:
J. C. CLAYTON, INC.
— 165111 St., Jamaica,

Tel. RE. 9-2110
(111-117)

L.

“Julius Caesar”

M-G-M statomame šiame 
draminiame William Shakes- 
pearo kūrinyje visas roles vai
dina žymios filmų žvaigždės. 
Pradėjo rodyti birželio- 4-tą, 
Booth Teatre. Vaidina Marlon 
Brando, James Mason, John 
Gieldud, Louis Calhern, Ed
mond O’Brien, Greer Garson, 
Deborah Keri'.

Rodoma du kartus kas die
ną, o sekmadieniais 3 kartus.

Ypačiai rekomenduotinas 
tiems, kurie myli Shakespea
re raštus. A.

Grožine filmą “Sadko”

Taikoma mėgstantiems spal
vų ii’ muzikos grožį, 
yra fantazija, paremta 
k i o- K orsa k o vo veikalu. 
ma Stanley Teatre.
yra priedinės trumpos-filmos.

Filma 
Ryms- 
Rodo- 

Taipgi

Club Cinema

Birželio 16 ir 17 popiečiais 
ii* vakarais įvyks nepaprastų 
filmų, taipgi koncertihės ir 
kalbų programos. Rengia 
merikos-Tarybų Draugingu
mui organizacija. Klubas ran
dasi 430 Sixth 
9th St.)

Sūnelis pralošė 
motinos turtą

Ave. (netoli

gyventoja Mrs.
'0 metų, apsi- 

kad dingo 
ir jos viso

sutaUpos. Susekta,

Ozone Park 
Lillian Way, 
skundė policijai, 
$16,000, jos vyjro 
amžiaus
kad pinigus paėtnęs jos sūnus 
Henry ir praleidęs ant arkliu
kų. Nors jau yra 43 metų, ve
dęs ir tėvas 3 vaikų, tačiau 
nesupratęs, jog lenktynės ren
giamos tam, kad jas laimėtų 
jų rengėjai, o ne tie, kurie 
n'eša pinigus.

su-

Baus miesto teršėjus
Miestinis švaros Departmen- 

to viršininkas žada siųsti po 
miestą tarnautojus stebėti 
miesto teršėjus. Jie įgalinti iš
rašyti pabaudas ir areštuoti 
prasikaltusius. Bus bėdos 
mėgstantiems tėkštelti ant 
gatvės supuvusį vaisių ar mai
šą atmatų.

Kalbama, kad panaši pirtis 
rengiama spiaudantiems ant 
laiptų stotyse ir traukiniuose, 
susidedantiems kojas ant sė
dynių, ar kitaip kaip teršian- 
tiems ar žalojantiems miestą.

Eidamas liudyti už savo 
žmoną, įtartą suktybėje, Rye 
gyventojas Melvin Hard teis- 
mabutyje, New Yorkę, 
kumščiavęs fotografą. Jį 
leido namo be kaucijos, 
turėsiąs stoti prieš teisėją 
dymui.

ap-
pa- 
bet 
tar-

Trijų dienų bėgiu mieste at
rasti du pamestinukai kūdi
kiai: vienas berniukas apie 4 
mėnesių, kitas apie 4 dienų.

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu-^. 

vės gaspadorystę, turi turėti delica
tessen patyrimo. Gera mokestis tin-^ 
karnai moteriškei. Nuolatinis dar
bas. 'Kreipkitės:

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

VI. 5-0397
(105-111)

GRADUATE NURSE
Priežiūros pareigom, 3 P. M.

11 P. M. Gyvenimas vieloje ar 
tur. Patraukianti alga. Rašykite
kreipkitės asmeniškai j (Adminis
trator) :

TAltRYTOWN HOSPITAL 
Tarrytown, N. Y.

, (105-111)

iki 
ki- 
ar

REIKALINGA OFFICE GIRL
Atlikimui abelnai ofiso darbo ir 

atsakinėjimui telefonų. Išmokinsime 
switchboard. (Taipinimas ir short
hand nereikalingas.) Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

INDIVIDUAL LAUNDRY CO.
75 River St., New Rochelle, N. Y.

Tel. NEw Rochelle 2-9800
(107-113)

REIK ALI N G A FI NG ER WAVER
Nuolatinis darbas. Pilnam laikui ar 
savaitgaliais sulyg pasirinkimo. Ge
ra mokestis, puikios darbo sąlygos*

Kreipkitės:
MAJESTIC BEAUTY SALON

385 Bridge St., Brooklyn
Tel. MA. 4-8590 ar BE. 2-3467

(111-113)

HOWARD
JOHNSON’S

Jericho Tpk.
& Marcus Ave,, 
New Hyde Park

Pilnam laikui darbai 
dienom ar naktim

' * HOSTESS
/ CASHIER

WAITRESSES 
FOUNTAIN CLERKS

GRILL
SANDWICH

SALAD
STEAM TABLE

KITCHEN WORKERS
COUNTER GIRLS

Apmokamos vakaeijos, ir t.t.
Kreipkitės tik Asmeniškai

(111-112)
HELP WANTED MALE
FURNACE INSTATYTOJAI

* IR PAGELBININKAI
Patyrę prie šilto oro furnaces ir 

duct work. Apskritų metų darbas.
HOLLAND FURNACE CO.
403 No. MacQuesten Pkwy

Mt. Vernon, N. Y.
MČ. 8-1085

(108-112)

PATYRUSI FLOORLADY
Pilnai mokanti darbininkė atrin

kimui darbo ir pagelbėjimui fore- 
lady’ci visame darbe. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis.

Taipgi reikalingos Singer mašinų 
operatorės. Kreipkitės:

J. & J. BLOUSE CO.
333 St. Nicholas Ave., |
Ridgewood, Brooklyn J

Tel. HE. 8-3072
(106-112)

REIKALINGOS OI’ERATORftS
Patyrusios ant Singer mašinų.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės^

AMREIN KNITTING MILLS
72-24 — 61st St. (arti Myrtle Ave.) 

Glendale, Queens, L. I.
(108-114)

NURSING
Proga registruotai profesionalei 

slaugei. Patenkinanti ir jvairūs dar
bai. 5 dienų savaitė. Reguliarės va
landos. Tinkamos vakacijos. Apmo
kamos šventės. Ligoje pašalpos. Ra
šykite ar kreipkitės:
YONKERS VISITING NURSING 

ASSOC.
HEALTH CENTER BLDG.

87 Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y.
Tel. Yonkers 5-0803

(106-112)

BEAUTICIAN
Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, ge

ros valandos; gera alga. Nuolatinių 
darbas. Kreipkitės:

ANN’S BEAUTY SALOtt
34-56 Fulton St., Cypress Ivills.

Phone TA. 7-8419 
(Pirmadieniais uždara).

(109-115)

VYRAS VIRTUVEI I 
Gyvenimas vietoje. Įvairus virtu

vės sandėlio darbas. Alga, atskiras 
kambarys ir valgis. Nuolatinis dar-,I 
bas. Šaukite: ’

REpubllc 9-2528 
(107-113) Į

PATYRUSIOS
AVIŲ ŽARNŲ

ATRINKftJOS
Mokėsime Aukštą Algą

CENTRAL CASING CORP.
250, Green St., Brooklyn

Tel. EV. 3-5535
(109rll3)

LAUNDRY SHIRT

' PRESS OPERATOR
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 

mokestis. Kreipkitės:
LITTLE NECK LAUNDRY

Northern Blvd., Great Neck, L. L.
Tel. Great Neck 4-0175

(110-116)

12

REAL ESTATE
___ ___ __________ —------ u-----------------------

REIKALINGA SALESLADY
I Patyrusi prie sportswear. 5 dienų

. savaitė. 3812 valandos. Alga pri-
Fieldstone ir shingle 2 šeimų na- f Kreipkitės:

mas, 6 rūmų apartmenta), pilnas
skiepas, 2 karam garadžius, ugnia- ruvnnn
vietė, aliejus, naujas stogas, refrige- 225 Main St., White Plains, N. Y. 
rator ir kiti patogumai. 60x100 gra- i ■ (110-114)
žios žemės plotas. Gera rezidencinė' 
sekcija, arti visų patogumų. Savi
ninkas apleidžia miestą, parduoda 
su nuostoliai^ tik už $19,990.

Šaukite savininką:
YONKERS 3-7514

(108-114)

DUNWOODIE—WESTCHESTER 
COUNTY

BELLEROSE, L. I.
4 metų senumo mūrinis bungalow, 1 

41/2 rūmų, pilnas skiepas, expansion 
attic. Aliejum Šildomas, screens, 
storm durys, Venetians, naujai pa
dabintas žemes plotas, 40x100 dy
džio, puikiausi susisiekimai, arti mo
kyklų, krautuvių ii' transportacijos. ■ 
Tikras pirkinys. Tik $15,500. Šau- Į 
kite savininką:

Fieldstone 8-9337
(107-111)

KITCHEN & COUNTER

DARBININKE >
Patyrusi. 6 dienos. Nuolatinis dar

bas, gera mokestis ir lipai.
Kreipkitės:

LUNCHEONETTE
88 — 1st Ave., tarp 5 Ir 6 Sts.

x New York City
(110-114)

HIGHLAND PARK
Gyvenimas Nemokamai

Insul—brick ir shingle 3 šeimom. 
Dideli 4 kambariai su maudynėm. 
Pilnas skiepas, (naujas stogas), 
brass plumbing, Spencer heater ir 
kiti priedai. Arti visų patogumų. • 
Graži sekcija. Tuščias apartmentas ' 
prisideda $99 mėnesinių įeigų. 
ras pirkinys. Tik už $11,990.

Šaukite savininką:
Dickens 5-1829 f

(111-112)

REIKALINGOS
CHAMBERMAIDS

Vien tik su viešbučių patyrimu.
Nuolatinis darbas. Unijinė moketstis

Kreipkitės:
EXECUTIVE HOUSEKEEPER

ESSEX HOUSE HOTEL
160 Central Park So., N. Y. C.

(110-116)

Tik- j

REIKALINGOS
BEAUTY OPERATORS

Gera proga, priimsimo studentes-y 
išmokysime biznio. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

CARMEN
110 M. 31 st St., N. Y. C.

(110-112)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS APARTMENTAS.

Rldgewoode ar. Queens. 4 kambarių, 
jaunai biznio porai? 
Prašome pranešti Mrs. 
9-7700. Extension 331. 
paprastom dienom nuo

Žema renda. 
Phillips, MU. 
Skambinkite 
9 iki 5 v. v.

(103-104)

BONNAZ OPERATORES
Plain stitch. Nuolatinis darbai! 

gera mokestis. 
Kreipkitės:

ATLAS SILK SCREEN 
146 Grand St., N. Y. C. (4th 

Tel. CO. 7-9051

i 
co. 
Floor)

(110-114)

UžraŠyklt Laisve Savo Draugui.

6 pus!.—Laisvė (Liberty)—šeštadien., Birželio-June 6, 1953




