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KRISLAI
Taika laimi!
Gal tiktai blofas.
Pablūdęs kongresmanas.
Naujas Maižiešius.
“Pabaltijo Unija”.
Ačiū, draugams.

Rašo A. BIMBA

‘'Daily Worker” rašo: 
“Taika laimi. Mūsų pareiga 
dabar .ją paskleisti, kad būtų 
padarytas galas visiems, tiek 
baltiems, tiek karštiems, ka- 
*ms, ir kad Jungtinės Valsti
jos pasektų ekonominę, socia
linę ir politinę programą, kuri 
sustiprintų demokratiją, su
pliektų McCarthy įstos ir pa
keltų gyvenimo lygį visiems 
žmonėms.”

Gal šis angliškas dienraštis 
perdaug optimistiškai nusitei
kęs. Bet kad žmonių balsas už 
taiką visur garsiau skamba, 
tai kiekvienas girdi.

★

Tasai Syngman Rhee strak
sėsimas prieš paliaubas Korė
joje gal bus tiktai muilo bur
bulas. Ką jis turi? Ką jis ga
li?

Jis nieko neturi ir niej:o ne
gali. Jisai laikosi tiktai Ame
rikos ginklais. Kaip Washing- 
tonas padiktuos, taip jis ir 
giedos.

★
Kfcs nors atsitiko su kong- 

resmano O’Konski protavimo 
aparatu. Anais metais jis ža
dėjo Lietuvą “atvaduoti”. Da
bar jis išdirbo ir paskelbė 
planą visos Lenkijos “atvada
vimui”’.

O’Konski re'kalauja, kad
Amerika tuojau suorganizuo
tų ir apginkluotu čionai ir ki
tur lenkų armiją iš 200,000 
vyrų. Tokia armija, girdi, už
kluptų Lenkiją ir pasiimtų 
Varsa va.

Argi blaivaus proto žmogus 
gali šitaip kvailai galvoti?

Dabar jau ne O’Konski ir 
ne Kersten atims iš Lietuvos 
žmonių Lietuvą ir padovanos 
kryžiokams. Susilaukėme vi
sai naujo ir negirdėto Maižie- 
siaus. Draugas praneša, kad 
juomi esąs koks ten rusas pa
bėgėlis vardu Klimovas.

Tiktai vieno dalyko jis te
reikalaująs iš lietuviu : suda
ryti įB" juomi bendra frontą iš- 
val^yū iš visos Tarybų Są
jungos bolševikų!

Kuniginėje spaudoje smar
kiai figūruoja Gediminas Gal
va. Jis pilnas įvairiausių pla
nų Lietuvos “išlaisvinimui”. 
Jis jau beveik pralenkė Kaži 
Pakštą.

Galva galvoja šitaip: “jei 
pabaltiečiai nori ištverti ir 
įdaryti pažangą, turi susijung- 
'i”. Todėl turi gimti “Pabalti
jy Unija”. Jon ieina Lietuva

i Latvija.
Bėda tiktai su estų tauta, 

nes jos “nusiteikimas mums 
nežinomas.”

J tą Galvos uniją ilgainiui 
prisidėsiančios ir Gudija su 
Ukraina.

Tiktai vieno menkniekio be
trūksta: Lietuvos ir Latvijos.

S
i jų neturi. Todėl ir jis 
prieina išvados, kad “Pa
ns Unija” tėra jo galvos 
‘rinis padaras.

Praėjusį sekmadienį turėjau 
garbės dalyvauti Laisvės pik
nike Baltimore]e. Tai buvo 
vienas iš gražiausių piknikų. 
Laisvės paramai surinkta ne-

MANOMA, GREIT BUS 
PASIRAŠYTA PALIAUBŲ
SUTARTIS KORĖJOJE
Pietines Korėjos tautininkai 
užpuolė karinj amerikonų centrą

Panmundžom, Korėja, 
birž. 9.—Amerikos ir Šiau-
vines Korėjos liaudininkų 
atstovai tariasi apie suda
rymą nekarinio ruožto dėl 
paliaubų. Tada vieni ir ki
ti pasitrauks po pusantros 
mylios atgal nuo ligšiolinės 
mūšių linijos.

Teigiama, kad šią savaitę 
jau bus pasirašyta paliau
bų sutartis.-

Pietinės Korėjos tautinin
ku prezidentas Svngmanas 
Rhee vėl bažijosi, kad jie 
vieni tęs kara, nepaisant 
naliaubu, iki “užims visą” 
siaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Seoul, Korėja, birž. 9. — 
Pietines Korėjos tautinin
ku valdžia suruošė truks
iu ingas saviškiu demon
stracijas, smerkdami Ame
riką už paliaubų darymą su

Viesulai užmušė 140 
žmonių Michigane

Detroit.—šėlstantiej i vie
sulai rytinėje Michigan 
valstijos dalyje užmušė 140 
žmonių, kaip pranešta an
tradieni iš ryto. Toje sri
tyje v ra ir lietuviu farme- 
rių.

Toledo, Ohio.— Viesulai 
čia bei kituose Ohio. mies
tuose pražudė kelias dešim
tis žmonių, v

Anglai uždaro Kenyjos negrų 
sąjungą ir karia juos

Nairobi, Kenya. — Anglų 
valdžia baustinai uždraudė 
Kenyjos negrų Afrikiečių 
Sąjungą, turinčią 100,000 
narių. Nes sąjunga ben
dradarbiauja su Mau Mau 
negrais, kuriuos anglai 
baudžia ir naikina kaip “te
roristus.”

Anglų teismas nusprendė 
pakarti dar 12 negrų.

New Delhi, Indija.—In
dijos premjeras Nehru ren
giasi Kinijon į svečius po 
to, kai įvyks paliaubos Ko
rėjoje.

Hollywood, Cal. — Mirė 
garsusis teniso lošėjas Bill 
Tilden, 60 metų.

mažai aukų. Veikiausia liks 
šiek tiek ir pelno nuo pikniko.

Širdingiausiai ačiū drau
gams už pasidarbavimą ir au
kas dienraščiui. J^abai smagu 
buvo su daugybe jūsų dar 
kartą susitikti ir paspausti de
šinę.

Sovietinė valdyba Austrijoj 
atidaro laisvą prekybą
Viena. — Sovietinė val

dyba rytinėje Austrijos da-- 
lyje atidarė sienas preky
bai su anglų - amerikonų 
užimtais Austrijos ruož
tais. Inspekcija žiūrės tik
tai, kąd nebūtų šmugeliuo- 
jami ginklai į soVietinę Au
strijos dalį ar išgabenami 
iš jos. ‘ s

šiaurinės Korėjos komunis- 
tais-liaudininkais.

Demonstrantai keiįė Ame
rikos valdžią ir akmenimis 
bombardavo amerikinės ar
mijos centrą Seoule, senojo
je Korėjos sostinėje. Ame
rikos kariuomenė išvaikė 
užpuolikus.

Tautininkų seimas atme
tė daromas paliaubas ir pa
reikalavo tuojau išsklaidyt 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų armiją ir išvyt tal- 
kaujančius liaudininkams 
kinus savanorius. |

Korėjos liaudininkų 
lėktuvai smogė Rhee 
tautininkam Seoule

Seoul, Korėja. — Devyni 
Šiaur. Korėjos liaudinin
kų lėktuvai paleido kelioli
ka bombų arti Pietinės Ko
rėjos tautininkų prezidento 
Syngmano Rhee rūmų Se
oule, senojoje sostinėje. 
Viena bomba sprogo tik už 
1,000 pėdų nuo Syngmano 
buveinės.

Korėjos liaudininkai, ma
noma, taikė smūgi pačiam 
Syngmanui Rhee, kuris ža
da nepaisyti ateinančių pa
liaubų. ir pats tęsti karą 
prieš liaudininkus.

Bombos sukėlė pamišus] 
išgąstį tarp Snygmano tau
tininkų. Teigiama, kad jos 
užmušė porą asmenų, sužei
dė du Syngmano sargus ir 
vieną amerikietį reporterį. 
Liaudininkų bombos vos 
nekliudė ir amerikinės ko
mandos centrą.

Vietnamo tautininkai taip 
pat prašo savivaldos

Hanoi, Indo-Kin.—Tauti
ninkas Vietnamo premje
ras Nguyen Van Tam pra
šo, kad Francija duotų tam 
kraštui tokią savivaldą, 
kaip kad turi anglų impe
rijos savivaldiniai kraštai— 
Kanada, Australija, Indija 
ir kiti. Tuomet Van Tam 
“pilnai mobilizuotų” savo 
tautiečiu^ karui išvien su 
francūzais prieš Vietnamo 
Respubliką.

MIRUS

Kaziui Steponavičiui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Uršulei, 

broliui Juozui ir visiems jo giminėms ir draugams. 
Kazys buvo vienas iš įkūrėjų, mūsų Draugijos. Jo 
mirtis yra didelis nuostolis ne tiktai mūsų Drau
gijai, bet ir visam Amerikos lietuvių darbininkiš-
kam judėjimui.

ALDLD CENTRALINUS KOMITETAS

De Gasperio partija negauna 
daugumos Italijos rinkimuose

Roma, birž. 9. — Italijos 
seimo rinkimuose sekma
dienį ir pirmadienį premje
ro de Gasperio krikščionys 
demokratai gavo 49 procen
tus ir 7 dešimtadalius bal
sų, įskaitant dešiniuosius 
socialistus, liberalus ir res- 
publikiečius, kurie remia de 
Gasperi. šios partijos glau
džiai bendradarbiauja su 
Amerika.

Už komunistus ir einan
čius su jais kairiuosius so
cialistus paduota 32 pro
centai ii’ 7 dešimtadaliai 
balsu, v

De Gasperio katalikai ir 
jų rėmėjai dabar gauna 
mažiau balsų, negu .1948 
metu rinkimuose. C ’

Vėliausios Žinios
Detroit, Mich. — Baisūs 

viesulai vien tik Flint mies
to apygardoje užmušė 111 
žmonių ir sunaikino kelis 
šimtus namų.

Kitur viesulai pražudė 
dar 32 žmones, taigi viso — 
143. Be to, sužeidė 500.

Peking. — Kinijos radi
jas peikė prezidento Eisen- 
howerio pasižadėjimą dary
ti karinę apsigynimo sutar
tį su Pietinės Korėjos tau
tininkais po' to, kai bus už
baigtas dabartinis karas.

Kinijos valdžia 'sako, to
kia sutartis pastotų kelią 
politinei valstybių konfe
rencijai, kuri turės spręsti 
klausimą apie * Šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos sujungi
mą į vieną valstybę.

Roma. — Italijos seimo 
rinkimuose de Gasperio val
džios šalininkai lenktyniuo- 
ja su jos priešininkais. Kai 
kur vieni gavo daugiau bal
sų, b kitur kiti laimėjo.

London. — Anglijos im
perijos dalių - dominijų 
premjerai džiaugėsi, kad 
Korėjoje daroma paliaubos.

Peking. — Kinijos Respu
blikos radijas ♦ pranašavo, 
kad netrukus bus pasirašy-

Komunistų ir kairiųjų so
cialistų balsai padaugėjo, 
lyginti su 1948 metų rinki
mais.

Monarchistai gavo apie 8 
procentus balsų, o naujieji 
fašistai 8 procentus su treč
daliu.

Bet pagal partijas su
skaičiuota dar tik 7 milijo
nai balsų iš dalyvavusių 
rinkimuose 26 milijonų bal
suotojų.

Premjero de Gasperio val
džia pereitame seime pasi
gamino tokį įstatymą, kad 
jeigu rinkimuose gaus bent 
vienu kitu balsu daugiau 
kaip pusė visų balsų, tai tu
rės būti jai magaryčioms 
pridėta’ dar apie 15 procen
tų atstovų seime.

ta paliaubų sutartis Korė
joje.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai atmušė amerikonų 
ir jų talkininkų bandymus 
atgriebti tūlas prarastas 
pozicijas rytiniame fronte.

Korėjos liaudininkai sa
ko numušė dar 2 Amerikos 
lėktuvus.

Taksu valdininkas upėn 
sumetė dokumentus

Washingtpn. — Kongreso 
komisija kvočia buvusį tak
sų valdininką T u r n e r į L. 
Smithą; įtaria, kad jis už 
gautus kyšius numušė tak
sus kai kuriems biznie
riams.

Komisija klausinėjo, kur 
Smithas dėjo laiškus, atėju
sius jo raštinei dėl taksų. 
Smithas atsakė, jog sumetė 
laiškus upėn po to, kai pa
sitraukė iš taksų valdybos 
1951 metais. Tuos laiškus 
jis vadina “privačiais.”

Washington. — Per tris 
pirmuosius mėnesius šie
met gimė daugiau kaip mi
lijonas kūdikių Jungtinėse 
Valstijose.

j TEISĖJAS ATMETA 
PRAŠYMU PANAUJINT
ROSENBERGU BYLĄ
Nepaiso įrodymų,kad liudytojai 
melavo teisme pries Rosenbergus

< New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Irving 
Kaufman atmetė prašymą 
suteikti naują teismą Juliui 
ir Ethelei Rosenbergams. 
Tas pats Kaufmanas yra 
nusmerkęs Rose n b e r g u s 
mirti elektros kėdėje bir
želio 18 naktį už tai, kad 
jie “mėginę šnipinėti” ato
minius Amerikos sekretus 
ir išdavinėti Sovietams.

Rosenbergu ad v o k a t a s 
Emmanuel Bloch, prašyda
mas naujo teismo, nurodė,V --------- - . - - ---- -

Amerika vis priešinsis 
Kinijos priėmimui i 
Jungtines Tautas

New York. — Amerika 
kovos, kaip tik įmanys, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka nebūtų priimta i Jung
tines Tautas, sakė Henry 
Cabot Lodge, vyri a u s i a s 
šios šalies atstovas Jungti
nėse Tautose.

Korespondentai diskusi
jose su Lodge per radiją 
užklausė:

—Ar Amerika priešintųsi 
Kinijos priėmimui, jeigu 
Jungtinių Tautų seimas di
dele dauguma balsų nutar
tų ją priimti? Ar Ameri
ka tuomet naudotų veto 
fatmetimo) teisę Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
prieš Kiniją?

Lodge atsakė:
—Aš daryčiau viską, ko 

tik reikia, kad neįsileist Ki
nijos komunistų į Jungti
nes Tautas.

Draftuojama po 23,000 per 
mėnesį, nepaisant paliaubų

Washington. — Jeigu ir 
baigsis Korėjos karas, Ame
rika vis tiek draftuos ar
ini j on po 23,000 vyru per 
mėnesi. Karinė v a 1 d y b a 
ispėja, kad gal reiks imti 
ir jaunus tėvus.

Ginkluotose Jungt. Vals
tijų jėgose dabar yra apie 
puskętvirto milijono vyrų.

Lodge sako, tik Sovietai 
galėtų apsieit be talkininkų

New York. — Vien tiktai 
Sovietų Sąjunga galėtų ap
sieiti be talkininkų, — sa
kė H. C .Lodge, Amerikos 
delegatas Jungtinėms Tau
toms. — O Amerikai talki
ninkai yra būtinai reikalin
gi.

New Delhi, Indija.—Karš
čiai čia pakilo iki 111 laips
niu. c

Korėjos liaudininkai sako 
numušę dar du Amerikos 
lėktuvus.

jog svarbiausi valdžios liu
dytojai David Greenglass ir 
io pati kreivai prisiekė, me
lagingai liudydami pirma
jame teisme prieš Rosen
bergus. Jie slėpė faktą, kad 
Greenglass vogė atomine 
uranium medžiagą. Už tai 
būtu galėies pats atsidurti 
elektros kėdėje. Bet val
džios FBI agentai įkalbėjo A 
Grecnglassui ir jo pačiai 
liudvti prieš kitus: už tai 
žadėjo Greenglassui leng
vesnę bausme.’ Tad David 
Greenglass ir kaltino Ro
senbergus kaip atominius 
šnipus. Green glass todėl 
nuteistas tik 15 metų kalėti.

Pats Greenglasso brolis 
Bernardas raštu Prisiekė, 
jog David iam prisipažino 
vogęs ura niurna iš atom- 
bomhų daryklos Alamos. 
N. M., bet Paskui į East 
River line įmetęs tą atomi
ne medžiaga.

David Greenglass teisme 
pašaknio, kad Rosenbergai 
naudoje iš Sovietu Sąjun
gos gauta štai a su šėnute 
ii’ dare mažiukes atominių 
sekretų fotografiias prie
taisais, laikomais toje šėpu- 
tėie.

Bet Rosenbergu advoka
tas nurodė, iog tas stalas 
pirktas iš Macv krautuvės 
New Yorke, ir Rosenbergu, 
motina padare prisiekta 
liūdi įima, kad jinai ta sta
lą vartojo savo virtuvėje.

Tokius imdvmus Rosen- 
bergu advokatas pristatė 
teisėjui Kaufųianui. prašy
damas panauiint byla. Bet 
teisėjas nepaisė naujųjų 
įrodymų.

Dabar Rosenbergu advo
katas kreipėsi i Jungtinių 
Valstijų apeliaciių teismą, 
kad tolyn atidėtu skirtą 
Rosenbergams nuž u d y m o 
laika, v

GANDAI APIE RIAUŠES 
ČECHOSLOVAKIJOJ
Viena, Austrija.—Anglų- 

amerikonų korespondentai 
nuolat kartoja gandus, kad 
Čechoslovakijos darbininkai 
Pilsene bei kitur darą net 
kruvinas riaušes prieš val-x 
džios isakyma, pertvarkan
tį pinigus. Įsakymas nu
muša senųjų pinigų vertę, 
liepdamas iškeist juos nau
jai išleistais pinigais.

Bombay, Indija. — Ame
rikinė Standard Oil kom
panija čia pasistatė už 37 
milijonus dolerių fabriką, 
kur perdirbinės naftą j ga
zoliną.

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad nušovė 8 Ko
rėjos liaudininkų lėktuvus.

ORAS.—Giedra, vėsiau ir 
netaip drėgna.
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KAZYS STEPONAVIČIUS
Kai šitie žodžiai pasieks didesnį mūsų skaitytojų 

skaičių, Kazio Steponavičiaus palaikai jau bus palaidoti 
North Arlington, N. J., kapinėse. ,

Kazys Steponavičius (Stephens) mirė staiga, krito 
nuo išrdies smūgio.

Su jo mirtimi mes netekome gausaus bendradarbio 
ir artimo bičiulio, gero draugo, veikėjo, mūsų spaudos 
rėmėjo.

Velionis pasirašydavo po straipsniais Kazio Be
vardžio slapyvardžiu. Po korespondencijomis jis dėdavo 
įvairius slapyvardžius.

< *
Kazys ypatingai rašė daug per pastaruosius kele- j 

rius metus. Rašė Laisvei, rašė žurnalui Šviesai; rašė | 
jis ir LDS organui Tiesai, gvildendamas tos organiza
cijos reikalus.

Nedidelėje lietuvių kolonijoje, Cliffside, N. J., Kazys 
Steponavičius buvo lyg tėvas. Aplink jį sukosi visas ' 
pažangus lietuvių judėjimas.

Jis mokėjo sugyventi draugiškai, gražiai su visais 
veikėjais. Jis suprato mūsų judėjimo reikalus ir jais 
nuoširdžiai rūpinosi. Cliffsidėje jis gyveno per ilgus 
metus, bene virš 40.

Prieš 30 metų Kazys Steponavičius ėjo Lietuvių 
Literatūros Draugijos centro sekretoriaus pareigas.

Tuomet ši organizacija išaugo į milžiną, matuojant 
lietuvišku mastu. Velionis jai daug, sumaniai ir nuo
širdžiai dirbo.

Per tūlą laiką, “sklokos” metu, jis buvo pasitrau
kęs į šalį, tačiau neužilgo ir vėl grįžo į visuomeninį 
darbą.

Deja! Prieš aštuonerius metus įsimetė baisi liga į 
velionio kojas. Daryta operacija ir abidvi kojos buvo 
nupjautos.

Po tokios nelaimės, silpnesnės valios asmuo būtų 
įpuolęs į pesimizmą ir atsisakęs nuo visuomeninio darbo.

Bet ne Kazys Steponavičius!
Tuomet jis įgudo, į atkaklesnį studijavimą ir rasi- 1 

nėjimą-spaudai žinučių ir straipsnių. Neretai, padeda- | 
mas gerų draugų, jis atvykdavo ir. i mūsų didesnius į 
parengimus, piknikus, koncertus. Velionis buvo didžiu- i 
lio pasiryžimo asmuo. ’

Iki pat savo mirties, Kazys, akylai domėjosi visuo- I 
menine veikla, drąsiai pasisakydamas už taiką.

Tokis, trumpai, buvo Kazys Steponavičius!
Tebūva jam. lengva North Arlingtono kapinių žemė! : 

O mes, likusieji, privalome užtverti tą spragą, kuri ne- į 
laboji mirtis padarė, eneringesniu savo darbu!...

TAIKA IR ROSENBERGAI
ŠIE ŽODŽIAI RAŠOMI- pirmadienį. Atrodo, jog 

rytoj ar poryt Korėjoje bus pasirašyta mūšių paliaubų 
sutartis.

Atrodo, kad neužilgo toje, karo nualintoje šalyje 
bus taika, nežiūrint Syngman Rhee skerečiojimosi.

Taikos laukia Korėjos žmonės, taikos laukia viso 
pasaulio žmonės. Taika—žmoinijai palaima.

Prieš taiką Korėjoje rėkia tik hearstiniai, makar- 
tiniai nenuoramos. Prieš taiką, beje, rėkia, saujelė lie- 

, tuviškų menševiku ir smetoninkų. Tačiau, atrodo, kad 
jų riksmai, jų baisūs troškimai nueis vėjais. Atrodo, 
kad taikos šalininkai paims viršų.

Kitaip ir būti negali!
•

VYKSTANT TAIKAI Korėjoje, mes manome, tu
rėtų blaivesnė mintis (common sense) paimti viršų ir 

■ mūsų krašte. Reakcija turėtų apsimalšinti, būti su
valdyta.

Tarp kitko, Julius ir Ethelė Rosenbergai turėtų bū
ti išgelbėti nuo elektros kėdės. Atsiminkime, kai juos 
teisė, teisėjas • Kaufmanas ,nuteisęs Rosenbergus mirti, 
savo kalboje kaltino teisiamuosius ir už karą Korėjoje, 
nors iš tikrųjų Rosenbergai buvo to karo atkaklūs 
priešai.

Atsiminkime taipgi, kad šiandien iškyla nauji da
viniai, rodą, jog vyriausias prieš Rosenbergus liudinin
kas jų teisme, David Greenglass, vogė atominę medžiagą 
ir tiktai dėl to, kad jis ją vogė, kad buvo sučiuptas, jis, 
gelbėdamas savo kailį, liudijo prieš savo seserį ir 
švogerį.

Visa eilė faktų šiandien rodo, jog Rosenbergai bu
vo nusmerkti mirti, pasiremiant neteisingais liudijimais.

Dėl to, mūsų nuomone, jiem turėtų būti suteiktas 
naujas teismas, o jei ne naujas teismas, tai prezidentas 
Eisenhoweris turėtų suteikti jiems pasigailėjimą.

DARBININKU SVEIKATA
J. J. Kaškiaučius, M. I).

Eidamos į darbą fabrike, 
raštinėje ar kitur, šimtai 
tūkstančiu Amerikos mote- 
ru-motinu savo mažus vai
kus turi palikti gatvės glo
bai. Prieš ta nemalonia 
padėti jau ne kartą yra bu
vę protestuota darbininkų 
susirinkimuose ir spaudoje. 
Tą stoką priežiūros vai
kams pripažįsta ir valdinis 
Darbo Departmento Mote
rų Biuras.

Daugelio sričių moterys 
per dideles pastangas iš
prašė, iškovojo iš valdžios 
savo vaikams šiokias tokias 
priežiūras. Vienok spraga 
tarp reikalo ir galimybės 
gauti vaikams priežiūrą ir 
šiandien tebepasilieka neiš
matuojamai didelė.

Valdinio biuro išleista 
knygelė “Samdomos Moti
nos ir Vaikų Priežiūra” tą 
stoką pažymi sekamai:

“Veik visose srityse esą- j 
mosios agentūros (vaikų , 
priežiūrai centrai) turi lau
kiančiųjų patarnavimo są
rašus kartais du ar tris sy
kius ilgesnius, negu gali 
aptarnauti.”

Knygelėje nurodoma vie
na liūdna nebuvimo kūdi
kiams priežiūros pasėka:

“Tūluose miestuose lab
daringos agentūros paste
bėjo padidėjusį reikalą au
klėtojų kūdikiams. Tas daž
niausia išeina iš to fakto, 
kad motinos, kurios turi 
dirbti, negali dienomis gau
ti vaikams tinkamos prie
žiūros.”

Paduotieji daviniai nėra 
vien tiktai pripuolamas da
lykas, bet tipiška - panaši 
padėtis esančiai bile kuria
me industriniame centre 
mūsų šalyje. Knygelei da
viniai imti dvylikos valstijų 
28-se industriniuose cen
truose.
Kėlimas kainu skriaudžia 

kūdikį ir motiną
Labdarybės age n t ū r o s 

taip pat pastebėjo, kad pa
brangus pragyvenimui 1951 
ir 1952 metais išėjo į dar
bus kur kas daugiau moti
nų. Išėjo ir tos, kurios pir
miau nebuvo dirbusios. Kas 
atsitinka su jų vaikais?

Nesant valdinės priežiū
ros, daugelis buvo privers
tos apsunkinti savo seną 
motiną ar giminę, jeigu to
kią turi. To neturint, kū
dikį palieka pas kaiminką. 
Jei tokios nėra, kūdikį pa
lieka vyresniems Vaikams 
prižvelgti. Tokioje padėty
je palikti vaikai būna kan
kinančia rūpestimi motinai 
ir nelaimė vaikams. Daug 
ko gali atsitikti ir atsitin-

Mrs. Eleanor Roosevel- 
tienė šiomis dienomis ta
po išrinkta Americans for 
Democratic Action gar
bės pirmininke. Nepai
sant amžiaus, jinai- tebė

ra veikli moteriškė.

ka. Bijodamos nelaimių, 
biednos motinos kartais pa
siūlo suvis atiduoti savo 
vaikus auklėti svetimiems, 
kad tik jų gyvybė būtų iš
saugota. Pati be darbo ne
turi iš ko išgyventi, o dirb
dama negali vaikų prižiū
rėti.

Daug kitokių skriaudų 
paneša turinti dirbti bied- 
niausioji motina. Višur pa
sinaudoja iš jos desperatiš
kos padėties.

Tas pats valdinis rapor
tas parodo, kad “daug mo
tinų negavo nedarbo ap- 
draudos, kai jos atsisakė 
imti darbą tokioje vietoje 
ar tokiomis valandomis, ku
rios joms atėmė progą gau
ti tinkamą priežiūrą savo 
kūdikiams. Vienok nebuvo 
imta dėmesin tas, kaip jų 
šeima išgyvens be jų (mo
tinų) algos.”

Vaikai savo broliukų ir 
sesučių auklėtojai

Iš daugelio sričių moky
klų autoritetai raportavo, 
kad vaikai, kurie pirmiau 
eidavo namo pietauti, da
bar pertraukomis pietums 
pasilieka mokyklose. Reiš
kia, jog nėra kas paduotų 
pietus namie.

Taipgi iš Y MCA įstaigų 
gauta pranešimų, kad dau
gelis paauglių vaikų į sa
viveiklą įstaigose eidami 
atsiveda - atsineša mažiu
kus broliukus ir sesutes, 
nes nebuvo su kuo palikti 
namie.

Dirbančiųjų motinų skai
čius daugėja. Gi kūdikių 
priežiūroms ir suaugesnių- 
jų žaismavietėms iš valsty
bės iždo teskiriama tik 
trupinėliai — lašas į reika
lo jūrą. •

Valdinio Moterų Biuro 
direktorė Frieda Š. Miller 
nurodo, kad skaičius dir
bančiųjų svetur m o t i n ų 
1940 metais buvo apie mi
lijonas ir pusė. Gi 1951 me
tais jau buvo penki su virš 
milijonai. Apie 28 procen
tai visų dirbančiųjų mote
rų buvo motinos, t*

Tiek apie dirbančiąsias 
už algą. Auklinčių būrius 
vaikų su mažu vyro uždar
biu šeimininkių padėtis ne 
geresnė. Bandydamos 
kaip nors pavalgydinti ir 
aprengti šeimą, jos turi nu
dirbti namie daugeriopus 
darbus. Negaudamos nei 
valandos atodūsio per die
nas, savaites, dešimtis me
tų jos praranda fizinę ir 
protinę sveikatą. Dėl to 
įvyksta baisių tragedijų. 
Priežiūros pagelbėtų iri 
joms. • A-a. Į

iš"lietuvos
I

Gintaro dirbiniai

PALANGA'. — šešis kartus 
daugiau gintaro gaminių, ne
gu pernai, pateiks Kretingos 
rajono pramkombinato. Palan
gos gintaro dirbtuvė. Gamybą 
padidinti įgalina mechanizmų 
panaudojimas, o pirmoje eile
le gintaro šlifavimas su elek
tros pagalba. J. Aukštuolis

Nusausinimo darbai

TRAKAI. — “Bolševiko’’ ir 
“Komjaunuolio“ kolūkiai, vy
stydami visuomeninę gyvuli
ninkystę, plečia pašarų bazę. 
Nesant gerų natūralinių pie
vų, kolūkiečiai nutarė nusau
sinti pelkes ir užsėti atkovotą 
žemę daugiametėmis žolėmis. 
Dalis nusausintų plotų jau ap
sėta. A. Puodžiukas.

7

PIKTAS MAžAKRAUJIN- 
GUMAS

Visi vitaminai, taipgi ir 
mineralai, proteinai saviš
kai veikia.’ kraują. Krau
jas— labai sudėtingas che
minis ir fizinis mišinys. Dėl 
tokio ar kitokio mitybinio 
trūkumo, dėl tūlų ligų ir 
bakteriniu nuodu veikimo 
išsivysto įvairios maža- 
kraujingumo rūšys ir krau
jo ligos.

Mažakraujingumų esti vi
sokių. Vienas blogiausiųjų 
yra piktasis mažakraujin- 
gumas (“pernicious anae
mia” — pragaištin g a s i s, 
blogybinis mažakraujingu- 
mas). Seniąu jis būdavo 
beviltinga liga, mirtina li
ga. Nebuvo jai vaisto.

Tokių ligonių kaulų sme
genys—čiulpai lyg kad su
streikuodavo, nustodavo 
gamint raudonuosius krau
jo kūnelius. Skistyn eidavo 
visas organizmas.

Tokio ligonio veidas gels
vas ,kaip vaškas. Išblyškus 
oda, plėvės. Kūnas glež
nas, suvytęs, silpnas. Li
gonis išsemtas, privargęs, 
uždusęs ,taip ir nuvysdavo, 
nors tu ir ką jam duok ar 
daryk.

Tačiau apie 1920 m. po
ra gydytojų užėjo lyg ir 
vaistų, gydomąją priemo
nę. Pradėjo tokius ligonis 
penėti kepenimis, jeknomis. 
Ir žalių, ir virtų, ir keptų, 
ir troškintų duodavo jiems 
kepenų. Duodavo jų daug 
ir visaip. Ir ligoniai po 
truputį darydavos gaivesni. 
Kraujas eidavo raudonyn ir 
tirštyn. Mikroskopas tatai 
irgi patvirtindavo .

Kita unija pasižadėjo 
ginti moterų uždarbį

, Seniau šiame skyriuje 
buvo minėta, kaip elektris- 
tai buvo sušaukę speciali 
pasitarimą moterų unįjis- 
čių reikalu ir nutarė ginti 
motoru reikalavimą lygios 
mokesties už lygų darbą.

Neseniai' panašią konfe
renciją vėl įvykdė United 
Packinghouse Workers of 
America, CIO. Susirinko 
du šimtai delegatų iš loka
lų po visą šalį.

Delegatai, kurių apie ket
virtadalis buvo vyrai, vien
balsiai priėmė raportą, ku
riame buvo pareikšta, jog:

“Moterys gali suprasti, 
dėl ko jų broliai sandarbi- 
ninkai... j moterų klausi
mą kartais atsiliepia nei
giamai*. .. Mes suprantame 
vyrų baimę prarasti darbą, 
baimę kompeticijos, pra
rasti stažą. Bet mes taip 
pat suprantame tos baimės 
priežastį — bosų pastangas 
daugiau pelnytis. Taip il
gai, kaip ilgai jie gali su
kurstyti darbininką vyrą 
prieš darbininkę moterį, 
jie gali prisilupti bilijonus 
ekstra pelno... Vyrai taip 
pat privalo išmokti tai su
prasti... Tiktai vieningo
mis pastangomis galime iš
auginti galingą uniją...”

Po tokių ir panašių pra
nešimų ir diskusijų, konfe
rencija nutarė sekamose 
derybose už kontraktus įra
šyti į reikalavimus kompa
nijoms sekamus pagerini
mus moterims:

Praktiška pagalba 
motinystei

Prailginti atostogų moti

Tiedu gydytojai pionie
riai suprato, kad kepenys 
turi kokį tai slaptingą dės
nį, kuris paragina anų li
gonių čiulpus imtis darbo 
ir gaminti raudonu o s i u s 
kraujo skritulėlius. Gydy
tojai pagamino kepenų sun
ka, ekstrakta. Su adata v 7 L
ėmė įšvirkšti m a ž a k r ari
jams, ir netik ano blogojo, 
piktojo mažakraujing ūmo 
ligoniams. Nuo kepenų ir 
jų {čirškimų ir kitokie ma- 
žakraujingumai eidavo ge
ryn: nėščių moterų maža- 
kraujingumas, senų žmo
nių ir tūlų ligonių, apsilpu
sių nuo cheminio badavimo 
ir nuo užkrečiamųjų ligų.

Tik keblumas su tuo ke
penų ekstraktu: įšvirkšti
mai skaudėdavo. Labora
torijų darbuotojai po tru
putį varėsi pirmyn. Ir ga
lų gale, apie 1943 m., pa
gamino iš lapų vitaminą— 
folinę (lapinę) rūkštį. Jos 
esama špinate, mielėse, ke
penyse, grybuose, sojos pu
pose. Atrodo, kad ir jos 
esama ,naudingos kraujui 
taisyti.

Dar už poros metų, 1945 
m. galop, tapo sintetiškai 
dirbtinai pagaminta folinė 
rūkštis, kristalų pavidale; 
Čia ir adatos nebereikia. 
Duodama išblyškėliams po 
menką krislelį tos lapinės 
druskos, ir jie ima eiti ge
ryn. Folinės rūkšties kris
taliukai, per burną imami, 
pataiso keletą rūšių maža- 
kraujingumo, tačiau jie ne
pataiso nugarkaulio sme
genų gedimo (piktojo ma- 
žakraujingumo palydoyo). 
Todėl protarpiais tenka da- 

nystei. Pertvarkyti darbus i 
taip, kad nereikėtų asmens 
spėka kelti daugiau 15 -sva
rų. Teikti perijodinius svei
katos patikrinimus.

Iš naujo apkainuoti visus i 
moterų dirbamus d a r b u s į 
tikslu prašalinti netinka-1 
mas klasifikacijas ir atida
ryti daugiau lavinto darbo 
klasifikacijų.

Reikalauti griežtai prisi
laikyti jau esamame kon-i 
trakte įrašytų tasyklių, ku- i 
rios uždraudžia diskrimi-1 
nuoti samdant. Reikalauti; 
samdoje daugiau progų ne
grėms, meksikonėms ir in- ' 
dėnėms moterims .

1 . i

Parama įstatymų srityje
Konferencija neužmiršo 

nei to, kas. priklauso mote- j 
rims nuo valdžios. Nutarė i 
paraginti centralines unijos ■ 
įstaigas, kad veikliai pa-1 
remtų moterims reikalin
gus įstatymus:

Įkurti kūdikių priežiūros | 
centrus.

Atskaityti kaipo netak- 
suojamą tą uždarbio sumą, 
kurį, išmokama priežiūrai | 
kūdikiu, v

Panaikinti taksus ant to-I 
kių kasdienių mote r i m s 
reikmenų, kaip kosmetikai, 
ridikūliai ir tt.

Kad visa tai būtų grei
čiau įgyvendinta, konferen
cija siūlė įleisti daugiau 
moterų į vadov a u j a m u s 
unijos komitetus lokaluose, 
miestų ir visašališkoje ta
ryboje. N. U.
2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Biržėlio-June 10, 19&3

ryti ii’ kepenų {čirškimus.
Dar už 3 metų, 1(948 m.

pagamintas dar vienas vi
taminas stebuklas — vita-t 
minas B12, kuris taiso įp 
kraują ir nugarkaulio smeA 
genis. Galybė tų vitaminų! 
Jų bus išrasta ir dar dau
giau. Darbai eina.

KAIP MASKVIEČIAI 
VĖDINASI

Maskva. — Pereitas sek
madienis buvo taip karštas, 
kad maskviečiai besivėdin
dami išgėrė daugiau kaip 
2,000,000 stiklų sodės, su
valgė virš 2,000,000 porcijų 
“aiskrymo” ir išgėrė 1,100,- 
000 buteliu alaus.

Šeimininkėms
Kiti pieniniai gėrimai

Praėjusioje šio skyriaus 
laidoje tilpo pora receptų 
paįvairintiems pieniniams 
gėrimams. Čia randate dar 
Porą: ' Jį

Puodukas ir puse džiovn- 
tų virtų ir ištrintų per 
sietą slyvų su apricots 

1 puoduko cukraus 
žiupsnytis druskos 
šaukštas tarkuotos leme

no žievės
6 šaukštai lemeno sunkos
6 puodukai šalto pieno.1
Sumaišyk ištrintus vai

sius su cukrum, druska, ci
trinos žieve ir sunka. Pilk 
pieną ir gerai išplak su 
mechanišku plaktuvu. At
šaldyk. Paduok pagražin
ta su rėžiukais citrinos žie
vės ar plonyčiais visos ci
trinos ratukais.

Iš paduoto kiekio bus 6 
aukštosios stiklinėlės.

. . , . / * Klevinio skomo >
Trvs ketvirtadaliai kuo

duko klevinio sirupo 
šaukštelis vanilla 
6 puodukai pieno 
Žiupsnytis druskos.
Sumaišyk viską ir plak 

| vieną minutę. Paduok šal-
tą. Tinka paskaninti už- 
dėstymu šaltainės ar su
plaktos grietinės. Išgulin
tiems ir galintiems varto
ti riešutus, tinka užberti 
kapotais pecan riešutais.

N.

Today*s Pattern

Pattern 9220: Women’s Sizes 
34, 3G. 38. 40, 42. 44. 46, 48. Size 
36 takes 3% yards 35-inch.

Užsakymą su 35 centais^*, 
pažymėjimu formos numd' 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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M. ILJ1NAS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Gamtos nugalėjimas

F (Tąsa)
Pakelyje buvo derlingiausios mūsų ša

lies žemės. Ir štai šiems goriausiems, 
juodžemio plotams — Dono stepėms, 
Ukrainai, Užvolgiui — amžinai grėsė 
pavojus.

JUODOJI AUDRA
Kitas mūsų žemės priešas nuo amžių 

buvo juodoji audra-
Jau iš tolo matydavo žmonės besiarti

nant prie jų tamsią sieną. Štai ji hori
zonte užstojo mišką, štai uždengė toli
muosius laukus. Gal būt, tai buvo lie
tus? Ne, lietus nesiverčia kamuoliais, 
tarsi dūmai.

Žmonės ko skubiausiai slėpdavosi, kol 
tamsioji siena jų nebuvo pasiekusi. Visi 
žinojo: jei nepasislėpsi, pats būsi kaltas. 
Juodoji audra — tai smarkaus vėjo pa
kelti žemės dulkių debesys. Tokių dul
kių prilįslavo ausys, akys, burna. Už 
kokio pusvalandžio švarūs marškiniai 
sujuosta, tarsi žmogus mėnesį būtų dir
bęs žemės darbus, nekeisdamas drabu
žių.
* Bet tai dar menkniekis — marškinius 
galima išplauti.. Blogiausiai tai, kad 
juodoji audra nuneša nuo laukų dirvože
mį — reikalingiausią, viršutinį sluoks
nį, kuris saugoja nuo išdžiūvimo apati
nius, drėgnesnids sluoksnius. Juodoji 
audra išpučia žemę augalams iš po šak
nų. O kitose vietose, priešingai, ji už
pusto žeme augalus. Ir žmonės žiūri 
siaubo apimti, kaip žemė laidoja gyvus 
žalius stiebus ir lapus. Jei audra laiku 
praūžtų, dar būtų galima išgelbėti pu
siau užpustytus laukus. Bet ne, ji dirba

ir gilios griovos, kuriai apeiti/ rejkia ke
lių kilometrų. Griova didėjo, šakojosi^ 
plėtėsi, sudarydama ragus, pusiausalius, 
salas. Kartais pačiame jos viduryje pa
silikdavo, atkakliai laikydamiesi, že
mės bokštai su viršūnėje augančia žole. 
Bet ir tie bokštai griūdavo, vandens 
spaudžiami.

Tai, kas anksčiau buvo ariamas lau
kas, imdavo priminti mažą kalnų šalį— 

'su tarpkeliais, viršukalniais, daubomis.
Žemę, kuri anksčiau augino javus, 

tekdavo palikti, ji darėsi netinkama. 
Kur tau tokiuose skardžiuose išsilaikys 
ant kojų artojas, o arklys tai jau seniai 
negalėjo tenai praeiti..

Bet griova darė žalą ne tik atimdama 
iš žemdirbio dešimtines brangios žemės. 
Griova bedidėdama perkirsdavo kelius 
taip, kad tekdavo daryti ilgas užuolan
kas arba statyti tiltus tenai, kur anks
čiau būdavo važiuojama tiesiu keliu.

Kiekvienam yra tekę skaityti apie pa
klydusius keleivius. Bet buvo ir pakly
dusių kelių. Kursko gubernijoje kelius 
tekdavo nuolat perkeldinėti, ir jie klai
džiojo, vingiuodami tarp iš visų pusių 
puolančių griovių.

Masalskis pasakoja, kaip griovos įsi- 
briaudavo į miestus. Putivle jos įsirė
žė į gatves ir aikštes. Timos mieste jos 
pasidarė rimta, grėsme daugeliui namų, 
šešetas griovių pradėjo puolimą prieš 
Krasivaja Mečės upę, tą pačią Krasivaja 
Mečę, apie kurią rašė Turgenevas. Te
kantieji tomis griovomis upokšniai ėmė 
greitai teršti upę moliu, smėliu, žvirgž
du.

toliau savo beprasmį, žiaurų darbą, ir 
nėra jėgų jai sustabdyti.

Pasitaikydavo, kad juodosios audros 
užpustydavo kelius. Ne sniego, o žemės 
pusnys sustabdydavo traukinius.
| GRIOVA

Rusų žemę plėšė ir niokojo dar ir ki
tas priešas. Sprendžiant iš tų pavadini- 
fmų, kuriais įvairios-e vietose vadinamos 
griovos, žmonės ne geruoju minėjo savo 
senąjį priešą.

Kaip ir juodosios audros, griovos visų 
daugiausia siaučia ten, kur žemė yra 
biri, kur ji neapsaugota žolių ir medžių 
šaknimis- ’

Juodąją audrą sukelia vėjas. Griovą 
padaro vanduo. \

Apie griovas didelę knygą praeito 
šimtmečio pabaigoje yra parašęs V. Ma
salskis.

Skaitant šią knygą, atrodo, kad čia 
kalbama apie lėtą ir atkaklų apkasų ka
rą, kuris išsiplėtė visu juodžemio krašto 
ruožu. Nelyginant ilgos vingiuotos 
tranšėjos, stūmėsi griovos į priekį šaly
je, perkirsdamos kelius, įsibriaudamos į

Laivai užplaukdavo ant seklumos ten, 
kur anksčiau buvo gilus vandens kelias.

Būdavo ir taip, kad griova apnešdavo 
smėliu ariamus laukus ir sudarydavo vi
dur žaliuojančių laukų kažką atvirkščia 
oazei — geltonos smėlio dykumos salelę.

Bet visų blogiausia būdavo tai, kad 
griova padėdavo sausrai. Ji iščiulpdavo 
iš žemės vandenį, nelyginant sausinama
sis griovys, ir čia dar nunešdavo taip 
pat dirvožemį nuo laukų. Kartais lauke 
likdavo vien tik n-etrąšus molis, o grio
vos žiotys ir dugne nusėsdavo, nelygi
nant juodas lavos sluoksnis, nuo laukų 
nuneštasis juodžemis.

Žmonės žiūrėdavo, kaip eina į “iš
graužą’’ ir dirva nuo laukų ir vanduo, 
kuris taip reikalingas sausros metu. 
Žiūrėjo ir skėčiojo rankomis.

Ką gi padarysi jai ,tai išgraužai! Ma
tyti, žeme nusilpnusi, kad negali atsi
spirti šiai nelaimei.

Kai kur valstiečiai mėgindavo užkim
šti, užversti išgraužas žabais, mėšlu. Bet 
tai nepadėdavo.

Valstiečiai kalbėdavo nusiminimo ap- 
/imti.

miestų gatves ir aikštes, griaudamas na
mus, niokodamas ariamuosius laukus ir 
pievas.

Dažnai viskas prasidėdavo nuo menk
niekio. Valstietis išardavo nuo viršaus 
žemyn statų šlaitą arba išvarydavo gilią 
vagą — ežią, norėdamas atkirsti savo

— Kur pradėjo graužti —v baigtas da
lykas. Užkimši vienoje vietoje — iš
grauš kitoje, o savo padarys.

Ir griovos dirbo savo darbą nebaudžia
mos, padėdamos sausrai, sausvėjams, 
juodosioms audroms niokoti laukus.

sklypą nuo kaimyno.
Būdavo ir taip, kad pradžią griovai 

susidaryti duodavo vežės kelyje arba vą- 
ronvtj girdyti gyvulių šlaite išimtas ta

lkas.
Pavasarį į vagą arba vėžes suplūsdavo 

drumzlinas polaidžio vandens sriautas. 
Jis leisdavosi šniokšdamas žemyn kriok
liais, gilindamas išgraužą, ją paplauda
mas, ardydamas jos sieneles, nusinešda
mas kartais ištisus žemės luitus.

Dar labiau ardomai veikė liūtys. Pasi
taikydavo, kad per vieną dieną liūtys iš 
išgraužos padarydavo gilią griovą.

Kasmet griova vis aukščiau lipdavo 
šlaitu į viršų. Jei į ją įtekėdavo ne vie
nas upokšnis, o du upokšniai ar dau
giau, griova imdavo šakotis, plėstis aria
muoju plotu į įvairias puses.

Juo statesnis būdavo šlaitas, tuo grei- ’

ŠALIES NUSIAUBIMAS
18-tame amžiuje sausra buvo ištikusi 

mūsų šalį trisdešimt keturis kartus, 19 
amžiuje — keturiasdešimt kartų.- 20 
amžiaus pradžioje nederliaus metai ėjo 
pagrečiui: 1905, 1906, 1907, 1908, 1911, 
1912.

Vidaus reikalų ministerija rašė 1908 
metais' vienoje iš savo atskaitų:

“Mirtis iš bado kasmet labai realiai 
gręsia žymiam Rusijos žemdirbių skai
čiui.”

Bado metu valstiečiai išparduodavo 
viską, ką turėjo, kad tik galėtų išgyven
ti baisiąją žiemą, prasistumti vargais 
negalais ligi pavasario.

Po kaimus važinėdavo supirkėjai. Pa
sinaudodami badu, jie supirkinėdavo 
pusvelčiui visa, kas buvo galima. Būda
vo traukiamos iš skrynių senelių bliūzės

Čiau didėdavo griova. Kai kurios grio
vos nuslinkdavo per metus dešimt ir net 
šimtus metrų. 1891/metais Fat-ežo ap
skrityje4 buvo atsitikimas, kai liūtis per 

jJėną dieną padare griovą, kuri buvo 16 
j^Hrų ilgio, 2 metrų pločio ir 31/ metro 
myHo.
p Žmonėms bežiūrint vietovė darėsi ne
atpažįstama. Seneliai pasakojo, kad 
kadaise vaikystėje jie vienu šuoliu per
šokdavo per upelį, kuris tekėjo skersai 
kaimo. O pažiūrėsi į tą upei į % dabar — 
ir nepažinsi jo- Jis teka dugnu plačios

ir skepetos. Moterys parduodavo savo 
plaukus. Už geresnę kasą būdavo mo
kama po du rublius.

Ką gi reikėjo daryti viską išsiparda- 
vus (o ar ilgai trukdavo varguoliui par
duoti savo mantą) ?

Prašyti? Bet iš ko? Kiekviename kai
me buvo keletas turtingesnių valstiečių; 
tie turėdavo grūdų atsargų. Dar dau
giau grūdų būdavo dvarininkų sodybose.

1891 metais, kai badas buvo apėmęs 
kone visą šalį, vienas laikraščių rašė:

(Bus daugiau)

Vilniaus studentų vakaras

Vilniaus Valstybinio univer
siteto Aktų salėje įvyko stam
biausios respublikos aukštosios 
mokyklos studentų ir miesto 
vienuoliktųjų klasių mokinių 
draugystės vakaras.

Kalbėję draugystės vakaro 
metu universiteto rektorius 
prof. Bučas, teisės fakulteto 
docentas prof. Pakarklis, fizi
kos-matematikos fakulteto V 
kurso studentas Matuzevičius 
ir ekonomikos mokslų fakul
teto III kurso studentas Ra- 
vinskas supažindino vienuo
liktųjų klasių mokinius su 
universiteto gyvenimu, fakul
tetų darbu ruošiant aukštos 
kvalifikacijos specialist, jau
nimo ir kūno kultūros organi
zacijų, studentų mokslinių 
ratelių veikla, papasakojo a- 
pie plačias moksleivių galimy
bes pasirinkti labiausiai pa
mėgtą specialybę.

Vienuoliktųjų klasių moki
nių vardu kalbėjo VI viduri
nės mokyklos moksleivė Vaiš
noraite. Ji išreiškė norą tapti 
tarybiniu gydytoju.

Po to įvyko didelis univer
siteto meninės saviveiklos kon
certas. Jame pasirodė liaudies 
dainų ir šokių ansamblis, isto
rijos-filologijos fakulteto mo
terų oktetas ir universiteto 

v t

vyrų oktetas.
Draugystės vakaro proga 

buvo paruošta universiteto 
sportininkų iškovotų taurių, 
dovanų, garbės raštų ir dip
lomų paroda, «q taip pat ge
riausiųjų aukštosios mokyk
los sienlaikraščių paroda, t
Gyvulininkystės fermų 
methanizavimas

MAŽEIKIAI. —- Rajone 
kasmet vis labiau mechani
zuojamos gyvulininkystės fer
mos.

šiais metais gyvulininkystes 
fermose bus įrengtos 9 auto
matinės girdyklos, 3 vanden
tiekio sistemos, pastatyti 8 šu
tintuvai, 7 siloso kapoklės, 
malūnas, vėjo variklis. Viena
me kolūkyje numatoma me
chanizuoti pašarų padavimą 
gyvuliams. R. Bakys.

Studentų darbai Lietuvos 
praeičiai nušviesti

yiLNIUS. — Vilniaus uni
versitete veikia marksizmo- 
leninizmo pagrindų studentų 
mokslinis būrelis. Jo nariai 
daug dėmesio skiria teisingam 
lietuvių tautos praeities nu
švietimui. šiomis dienomis bu
vo apsvarstytas studentų'—• 
Tamošiūno mokslinis darbas 
apie ’Lietuvos darbininkų re
voliucinį judėjimą iki 1905 
metų ir Januškevičiūtės refe
ratas apie Suvalkijos valstie
čių kovą , prieš buržuaziją 
1935—1936 mm. Per šiuos 
mokslo metus buvo išnagrinė
tos temos— “Lietuva penkta
jame penkmetyje”, “Dėl lie
tuvių buržuazijos literatūrinės 
veiklos XIX amžiaus pabai
goje ir XX amžiaus pradžioje 
vertinimo”. A. Vilkys.

Vaismedžiai kolūkiniams 
sodams

KRETINGA. — Prieš kele
tą metų iš Latvijos ir Estijos 
respublikų buvo gauta kelioli
ka tūkstančių vaismedžių. Jie 
davė pradžią Kluonalių me
delynui. Dabar medelynas iš
augo į stambią kolūkinių sodų 
užveisimo bazę. 25 ha plote 
užveistas motininis sodas, o 
11 ha—medelynas.

Medelynas turi aprūpinti 
gerų atmainų vaismedžiais ir 
vaiskrūmiais devynių Klaipė
dos srities rajonų kolūkius. 
Šiemet jie gaus 14 tūkstančių 
vaismedžių ir 20 tūkstančių 
vaiskrūmių, šį pavasarį jau 
užveisti sodai šešiuose Kretin
gos rajono kolūkiuose, o taip 
pat Plungės rajono “švytu
rio”, “Aušros”, Mažeikių ra
jono ždanovo vardo artelėse 
ir kitur.

Kas metai medelynas ple
čiamas. Šiemet bus pasėta 35

kilogramai sėklų, iš kurių nu
matoma gauti daugiau kaip 
300 tūkstančių sėjinukų, šio 
penkmečio pabaigoje kolūkiai 
gaus kelis kartus daugiau 
vaismedžių, negu dabar.

Prie medelyno vystomas ir 
bičių ūkis. Artimiausiais me
tais bičių spiečiai bus parda
vinėjami kolūkiams. Taip pat 
plečiami aviečių, braškių uo- 
gynai. Numatoma atvirame 
ore auginti vynuoges.

Keliai-alėjos

. MAŽEIKIAI. — Gražią ini
ciatyvą rodo Mažeikių kelių 
eksploatacijos ruožo darbuo
tojai. Daugelis kelio meistrų 
savo prižiūrimus kelius apso
dina modeliais, paverčia juos 
alėjomis. V. Žilevičius

Kurortinės autobusų linijos
Šiomis dienomis pradėjo 

kursuoti autobusai tarp Vil
niaus ir Birštono kurortų. Or
ganizuojamas autobusų judė
jimas pačiame- Druskininkų 
mieste—kurorte. Šiam tikslui 
išskirtas naujas „ ištaigingas 
turistinio tipo autobusas.

Įvedus vasarinį autobusų 
judėjimo tvarkaraštį, vėl ims 
kursuoti autobusai iš Vilniaus 
į Palangą. Be to, autobusai 
kasdien kursuos į Palangą ir 
iš Kauno. Artimiausiu laiku 
bus pradėtas reguliarus susi
siekimas tarp Vilniaus miesto 
ir jauniausiojo Lietuvos kur- 
orto-gy d yk los—Li nk ėn ų.

Du kartus daugiau autobu
sų kursuos Vilniaus—Trakų 
ruožu.

Kaimo bibliotekos skaitytojai
KRETINGA. — Apie 4,000

tomų knygų turi savo fonde 
kaimo biblioteka, veikianti 
Kartenos apylinkėje. Bibliote
kos vedėja K. Liutkevičienė 
kultūringai aptarnauja skaity
tojus. Gerai matomoje vieto
je iškabintas rekomenduoja
mos literatūros sąrašas.
Biblioteka turi daugiau kaip 

300 nuolatinių skaitytojų.

Filmų festivalis

PAGĖGIAI, V. 19 d. —Me
ninio filmo “Pakelta velėna” 
’demonstravimu vietos kino 
teatre prasidėjo kolūkiniam 
gyvenimui skirtui filmų festi
valis.

Miesto darbo žmonės ir a- 
plinkinių kolūkių nariai žiū
rės taip pat filmus “Aukso 
žvaigždės kavalierius”, “švie
sa Koordėje”, “Dosni vasara.”

Paskaitos sanitarinio 
švietimo klausimais

DAUGAI. — Eilę paskaitų 
sanitarinio švietimo klausi
mais suorganizavo Daugų ra
jono darbo žmonėms Respub
likiniai sanitarinio švietimo 
namai, šiomis dienomis buvo 
skaitytos paskaitos “Gegužės 
1-osios”, “Naujo gyvenimo” 
kolūkių kolūkiečiams, Daugų, 
Alovės apylinkių darbo žmo
nėms, moksleiviams. Paskai
tas apie kovą su užkrečiamo
mis ligomis skaitė gyd. St. 
Jakučiūnas. Visur gausiai susi
rinkusiems klausytojams buvo 
taip pat demonstruojami mok
slo popuiiarizacijos filmai.

V. Miklaševjčius

Radijoaktyvas buvo su
rastas 1900 metais.

Tūlos žvaigždės yra 600,- 
000 kartų skaistesnės už 
saulę.

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 

:• puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma
il tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

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. V.
Piknikas Įvyks šeštadienį

|r

Liepos 11 July
i; Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 
:• Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

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

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų 
z <

SHENANDOAH, PA.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

I t

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Birželio-June 10. 1953

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
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

MR. ZIMMERMAN 
1620 So. 49th Street 

(107-113)
HOUSEM^T©/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. Phone BRYN MAWR 
5-0509 for interview.

(110-116)

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

Torresdale & 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. 
AH around man. Steady worip good 
working conditions. Apply \n per
son. SUREWAY MFG. CO., 2427 N. 
2nd Street.

(111-113)

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.

(111-117)

GARNETT OPERATORS. Exper
ienced. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. See 
Mr. Boches, N. & B. Cotton Felt 
Corp., 207 Buttonwood Street.

(112-114)

STENOGRAPHER. Experienced. 
Knowledge of payroll and typing. 
Steady position. Apply, or phone: 
REGINA CIGAR CO., 3rd & Brown 
Streets. LO. 3-0279.

(112-118)

NEEDLEWORK. Experienced on 
fine ladies handbags. Reline and re
pair. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. Room 
25. NAN ARMSTRONG, 101 S. 13th 
Street. .

(112-118)

HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIC. AUTO BODY 
HELPER. Permanent position with 
long established new car dealer. 
Good pay, paid holidays, other be
nefits. Excellent working conditions. 
Apply in person. See John Witting, 
Service Manager. BERTOLETT 
PACKARD, 700 Garret Rd., Upper 
Darby. AL. 4-2845.

(112-114)

MALE and FEMALE
COULE. For place near West 

Chester. 2 in family. Dr’s home. 
Must have references and exper
ience. Live in; own room and bath. 
Steady position; good home and sa
lary for right couple. Phone LO. 
7-6243. Monday, Wednesday and 
Friday.

’ (112-118)

ŠYPSENOS
1- mas: Žinai, kad kiek

viena čeverykų pora yra 
112 kartų aptaksuota?

2- ras: Nedyvai, kad jie 
taip smarkiai kojas spau
džia.

Senbernis: Ši šviesiaplau
kė mergina puikiai atrodo.

Jaunuolis: * Vakar ji bu
vo juodplaukė gražuolė.

Žinote, jog taksų mokė
tojams nereikia pereiti ci
vilinės tarnybos egzaminų 
valdžiai dirbti.

Kišenvagis bažnyčioje 
meldžiasi: Ačiū dievui, kad 
vagius kiša į* kalėjimus. 
Jei ne kištų, tai tiek jų pri- 
vistų, kad ir aš nebegalė
čiau iš šios profesijos pra
gyventi.

Jonas: Štai penkinė, ku
rią pereitą savaitę iš jūsų 
buvau pasiskolinęs .

Petras: Dėkui, buvau vi
sai pamiršęs.

Jonas: Tai kodėl pir
miau man nepriminei, kad’ 
ją buvai pamiršęs?

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.
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Iš klubiečių susirinkimo

Birželio 5 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo 
priešpusmeti n is susi ri n k imas. 
Šiame, kaip paprastai, būna 
pašalpinio ir biznio skyrių val
dybos rinkimas. Abiejiems 
skyriams palikta toji pati val
dyba.

Antrojo karo veteranų lie
tuvių skyrius atsiuntė laišką 
su bilietais. Jie rengia bankie- 
tą ir kvietė klubiečius prisi
dėti. Nupirkta 5 bilietai po 
$3.25.

Aptartas ligonių klausimas. 
Daug klubiečių yra jau nuse
nusių, gyvena, iš senatvės pen
sijos. Girdėta skundų, kad 
atsirandą gudruolių. Nedir
bančiam jokio darbo esą lai
ko be ligos pabūti ligoniu, 
šiuo klausimu klubiečiai rim
tai pasikalbėjo. Patarta, kad 
pašalpinio skyriaus komitetas 
dažniau pasiųstų ligonių lan
kytojus. Dažnesnis aplanky
mas pagelbės suprasti, kas 
asmeniui yra: liga ar gudry
bė.
Pranešimas klubiečiams

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo nepaprastas susirinki
mas įvyks birželio 26 d., pen
ktadienį, (savoje patalpoje, 
280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Yra šaukiamas nepa
prastas susirinkimas tam, kad 
įvyks gaspadoriaus Zakaraus
ko rinkimas. Nariams buvo iš
siuntinėtos atvirutės, bet jose 
data pažymėta klaidingai, bir
želio 27 d.
Klubiečiai prašomi įsitėmyti, 

kad susirinkimas įvyks 26-tą. 
Dalyvaukite visi. Pradžia 7:30 
vakaro. J. S.

'.Gaisras sužalojo 15 sunk
vežimių sykiu su juose su
krautomis prekėmis prie Mau- 
jer St. ir Morgan Avė., Brook- 
Jyne. Buvę prikrauti marško
nių audinių.

SUSIRINKIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

L. L. D. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, birželio-June 11, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes bus nomi
nacijos centro komiteto.

Valdyba.
(112-113)

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.

\ Receptu Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
S ANTANAS LEIMONAS ?
5 Savininkas F
į 306 UNION AVENUE
I Brooklyn, N. Y.
? Gerai Patyręs Barberis f

iMATTHEW A
• BUYUS
J . (BUYAUSKĄS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Evikuojama šeima vėl 
pasiliko projekte

Laisvėje jau buvo minėta, 
kaip pavyzdingai Knickerbo
cker Village gyventojai gynė 
negrų Strickland šeimą. Veik 
per ištisus trejus metus ją ap
gynė nuo evikeijos. Tačiau 
birželio 5-tą projekto savinin
kei apdraudų kompanijai pa
vyko Stricklandus prašalinti 
iš buto.

Evikciją vykdyti normaliu 
keliu firma nedrįso, Evikuoja- 
miems paprastai būdavo pra-, 
nešama bent 24 valandomis iš 
anksto. Per tą laiką žinia pa
sklista po visą projektą ir a- 
pylinkę, prie buto susirinkda
vo minios žmonių. Kompani
jai pasidaro nepatogu evikci
ją vykdyti, nenori, kad žmo
nės matytų tą žiaurią diskri
minaciją. Evikciją atidedavo.

Ši kartą evikciją Įvykdė iš 
pasalų. Kad ji bus vykdoma, 
Stricklandai sužinojo tiktai 
tada, kai miesto maršalas su 
8 policistais atėjo evikciją vy
kdyti. Nežiūrint to, susibūrė 
būrys to projekto gyventojų ir 
nusprendė, kad Stricklandai iŠ 
projekto niekur nesikraustys. 
Dešimtis turinčių projekte bu
tą šeimų sutiko Stricklandus 
priimti savo svečiais ir laikyti 
tol, kol jiems bus duotas pro
jekte nuosavas butas.

Stricklandai sutiko tą kai
mynų geraširdiškumą priimti 
kaip paramą kovoje prieš dis
kriminaciją ir patys pasilikti 
toje kovoje iki galo.

Iš Izraelio atsiuntė 
prašymus išgelbėti 
Rosenbergus /

Kelios dešimtys Izraelio 
mokslo, literatūros ir meno į- 
žymūnų atsiuntė bendrai pa
sirašytą prašymą prez. Eisen- 
howeriui, kad 
Rosenbergams 
mę. Pareiškimo, 
rašo:

jis dovanotų 
mirties baus- 
gr eta kitko,

“Mes, kurie atmetame mir
ties bausmę, maldaujame jūsų 
nedaleisti sunaikinti šeimą, 
apsaugoti vaikus nuo praradi
mo tėvų, vykdyti pasigailėji
mo veiksmą, kurio laukia vi
sas šviesusis pasaulis.”

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

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

GF
Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI •

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

Except Thurs. & Holidays

&

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1T1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Dar padarykite tų vienų žygį 
Rosenbergų gyvybei gelbėti

Atsišaukia i kiekvieną dar
bininką ar šiaip padoru žmo
gų komitetas, kuris didvyriš
kai gynė iki šiol ir dabar gina 
Rosenbergų gyvybę. Tas žygis 
yra lengvas, kiekvienam ga
linčiam iš lovos pasikelti iš
galimas. Jis yra sekamas:

Birželio 11-tos prievakarį, 
tuojau po darbo, nuo 5 iki 7 j- 
vyks masine demonstracija 
Union Square, New Yorke. 
Nei vienas nenukentėtų, jeigu 
tiesiai iš darbo ten nuvyktų 
pabūti atvirame ore porą va
landų. Ir tuomi paremtų Ro
senbergų gelbėjimo darbą.

Demonstracija šaukiama 
vieninteliu tikslu — prašyti 
prez. Eisenhowerio, kad jis 
panaikintų mirties bausmę. 
Kad tie jauni žmonės, tėvas ir 
motina dviejų mažamečių ber-

Unijos vadas užtarė | 
Rosenbergus

Hugo Ernst, viešbučių, res- 
tauranų ir aludžių darbininkų 
unijos visašališkasis preziden
tas, pasiuntė prez. Eisenhowe- 
riui prašymą, kad jis pasigai
lėtų Rosenbergų. Kad vardan 
“teisėtumo ir mielaširdystės” 
panaikintų mirties bausmę.

Ernsto unija, esanti dalimi 
AFL, turi po visą šalį apie 
400,000 narių.

Prašyme prez. Mr. Ernst, 
greta kitko, pareiškia:

“Mes esame įsitikinę, kad 
nei vienas asmuo neturėtų 
būti nužudytas remiantis žo
džiu tų, kurie peržengia PRI
SAKYMĄ nejiūdyti neteisin
gai prieš artimą savo.

“Naujieji dokumentai paro
do, kad Mrs. Ruth Greenglass, 
žmona vyriausio prokuratūros 
liudytojo Rosenbergų byloje, 
yra pavadinusi-savo vyrą ne
vertu patikėti; ir kad patsai 
David Greenglass yra prisipa
žinęs, jog jis melavo valdžiai, 
teismui ir savo šeimai.

“Net jeigu mos atidėtume į 
šalį visus tuos naujus parody
mus, mes vis viena sutiktume 
su 1953 metų balandžio 16-tą 
Vatikano laikraščio padarytu 
pareiškimu, kad ‘byla nuteis
tos mirti sykiu jaunos poros 
yra taip skurdi, jog turi sukel
ti nuoširdų pasigailėjimą.’ Ir 
tikime sykiu su popiežiumi Pi
jumi XH-ju ir sykiu su vyir.š 
3,000 Amerikos protestoniškų 
dvasiškių-ministerių, kad Ro
senbergams turėtų būti suteik
tas pasigailėjimas...”

Automobilistas tvojo parko 
tvoron prie Broadway ir 141 st 
St. Pats išliko mažai tesužeis- 
tas, bet auto susiplojo j gniu
žule laužo.

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.
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Įstatymiška, per 
priimta Amerikos 

O krikščionims ji 
vienu iš katekizmo

niūkų, nebūtų numarinti elek
tros kedėje.

Prašyti pasigailėjimo nutei
stiems yra 
gentk artės 
tradicija, 
dar yra ir
svarbiųjų punktų. Kas gi bū
damas krikščioniu galėtų už
miršti, kaip jo motina mokė 
“Septynių mielaširdingų dar
bų dėl kūno,” kurių penkta
sis įsake “kalinį šelpti ir iš
pirkti.”

Tiktai masiniai į prez. atsi- 
kreipimai gali Rosenbergus 
išgelbėti.

Rosenbergams numarinti 
yra nustatyta birželio 18-ji, jų 
vedybines sukakties diena. 
Patsai parinkimas tos jaut
rios dienos, rodo žiaurų Ro
senbergams kerštavimą, sako 
komitetas. K. R.

I Kūdikis vos neprigirdė
kitą maudynėje

Newyorkiete Mrs. Rod ori- 
Qtiez prausė 8 mėnesių kūdikį 
maudynėje. Jai nuo kūdikio 
pasitraukus momentui į seka
mą kambarį, kitas mažųjų jos 
vaikų Įbėgo pas kūdikį ir už
sirakino duris. Persigandusi, ji 
šiaip taip atmušė užraktą ir 
rado kūdikį jau truktelėjusį 
vandens, be sąmonės.

Jos laimei, vos išbėgus su 
kūdikiu ant gatvės ji susitiko 
policistą, kuris dirbtiniu kvė
pavimu gelbėjo- kūdikį pirm 
pribuvimo ambulanso. Spėja
ma, kad pasveiks.

Darbiečiai pasiūlė 
New Yorko uosto 
reikalams programą

pa-

1 a iš
imt i,nuotraukas

“shapo-up. 
tikras

Vie- 
bendras 
. ALF

American Labor Party 
skelbė, jog tyrinėjančiai New 
Yorko uostą komisijai pasiūlė 
pagerinti padėties sekamą 
programą:

Nesi k ės i nti 1 a i vak r o v i u s 
n i uoli, pirštų 
sijoti.

Panaikinti 
ton to įvesti 
(collective)'
priešinga valstijos kišimuisi. 
Sako, kad valdžia įvestų kom- 
panišką liniją, kliudytų dar
bininkams patiems tvarkyti 
savo vidinius unijos reikalus, 
įkurtų politinį koštuvą darbi
ninkams tyrinėti.

Panaikinti diskriminacija. 
Tai praktikuojančias firmas 
bausti nedavimu joms miesti
nių prieplaukų.

Leisti specialei grand džiū- 
rei ir specialiam prokurorui 
tirti kriminalinius 
žeminio pasaulio
Čiuoju pasauliu, taipgi su suk
tais politikieriais iš demokra
tų ir republikonų partijų ir su 
International Longshoremen's 
Association (ILA) tūlais 
šininkais.

ryšius po- 
su valdan-

vir-

Kviečia susirinkti
1.1ši ketvirtadienį, birželio 

d. Kultūriniame Centre, į- 
vyks LLD 185 kp. susirinki
mas. Visus narius ir nares pra
šome dalyvauti. Sužinojome, 
jog susirinkimas gražiai su
puola su vieno smarkaus na
rio gimtadieniu. Tad pasikal
bėję organizacijos reikalais, 
turėsime įvairių vaišių.

Kaip tik proga bus pasimo- 
kėti narines duokles tiems, 
kurie dar nesate mokėję už 
šiuos metus.

Nepamirškite!
Kuopos Narys.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

SLAUGĖS
O. R. ir generalėm pareigom.
Visiems ,šiftams — 40 valandų. 

Gyvenimas, vietoje jei pageidauja. 
HORACE HARDING HOSPITAL

Tel. ILlinoIs 7-1300
(113-119)

Prasidėjo skrybėlinių 
konvencija N. Y.

New Yorko viešbutyje Com
modore vykdomoje skrybėli- 
nių unijų konvencijoje pirmą 
dieną buvo tikimasi Amerikos 
Darbo Federacijos prez. Ge
orge Meany kaip sveikintojo 
konvencijos.

Kitose sesijose garbės sve
čiais kalbėtojais buvo numa
tyti : J. V. Aukščiausio teismo 
teisėjas William O. Douglas, 
senatorius Lehmanas, suknia- 
siuvių unijos viršininkas Du
bi nskis, Miesto Tarybos prez. 
Rudolph Halley, liberalų par
tijos New Yorko valstijoje 
pirmininkas Adolph Borle.

Konvencijon delegatų iš
rinkta apie 200. Tačiau atida- 
romojon sesijon pakviestas 
kontraktuotų su unija New 
Yorko ir artimos apylinkės 
šapų atstovai, viso apie 1,500 
svečių.

Reikia žaismaviečių 
jaunimui, vaikams

Brooklyno Heights gyven
tojų komitetas per savo atsto
vę Mrs. Byron Stone kreipėsi 
į miesto valdžią su reikalavi
mu vaikams apsaugos tose 
srityse, kur vaikams sudaro 
p a vo j ų tiesi am as i s 
Queens ekspresinis

Tos apylinkės 
tėvų atstovė tame
žymi, kad visuomet, o už vis 
daugiau dabar reikia vaikams 
ir jaunukams turėti tin
kamų žaismaviečių. Jos reika
lingos apsaugoti vaikus. Poli
cijos veikla po to, kai vaikai 
ir jaunukai jau žūsta ar būna 
įklampinti'' į bėdas, jau būna 
pavėluota. Ji vaikų neišgelbs-

Brooklyno- 
kelias.
gyventojų 

pareiškime

Pareiškimas padarytas po 
to, kai Brooklyne suimta gru
pė 16 ir 17 metų jaunuolių. 
Kaltina, kad jie planavę savi
tarpines muštynes, 
toję dinamitą, 
suverstu keliui
Jie sulaikyti po $10,000 kau
cijomis, kaip prasižengėliai.

Tam var- 
atrastą prie 
tiesti laužų.

STADIUM KONCERTAI
Pasiruošiant atidarymui kon

certų sezono, Lewisohn Sta- 
diumas jau atidarė tikietų 
pardavimui raštinę prie Sta- 
diumo, kampas Amsterdam 
Ave. ir 138th St., New Yorke. 
Ir gaunami visur kitur agen
tūrose, kur būna iš anksto 
parduodami Įvairių koncertų 
tik i etai Iš anksto perkant re
zervuotoms vietoms 10 tikie
tų knygelę sutaupoma $2. Ne
rezervuotoms vietoms Įžanga 
žymiai pigesnė.

Koncertų sezonas prasidės 
birželio 22-rą, baigsis rugp. 
1-mą. Visuomet groja orkest
ras ir turi žymių dainos ir 
muzikos žvaigždžių solistų. 
Koncertai vykdomi kas vaka
rą atviro oro teatre. Pasitai
kius lietingam orui, svarbiau
sios programos vykdomos se
kamą giedrų vakarą.

Brooklynietei Mrs. Benitez 
išnešus baltinius plauti, 2 me
tų sūnelis sumanė su mažiuku 
broliuku žaisti maudynėje. 
Kai motina už keletos ar ke
liolikos minutų sugrįžo, vyres
nysis taškėsi vandenyje, 
mažasis jau buvo miręs.

0
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VIRĖJOS 25-45
Išmokysim nuolatiniam darbui 
moderninėse virtuvėse. Reika- „ 
inga mokėti skaityti ir suprasti 

Angliškus receptus.
Duodamas Valgis ir Uniformos.

Stouffers
588 5th Ave. (44th—45th) 4th floor.

(112-114)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

CASHIER — HOSTESS

Patyrusi. 5% dienos, nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

PALACE D’ORIENT

108 Lexington Ave., N.Y.C.

(111-117)
FINGERWA VER—MANICURIST
Pilnai mokanti, geros valandos, 

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

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

SALESLADIES 
PATYRUSIOS

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

J. C. CLAYTON, INC.
89-78 — 165th St, Jamaica, L. I.

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

REI K A LIN G A FIN G E R W A V E R

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)

COUNTERGIRLS — 
PATARNAUTOJOS

Nuolatinis darbas, 6 dienos. Pra
dedant parmadieniu iki šeštadienio. 
Valandos 8-5 P. M. Alga ir priside
da geri tipai. Kreipkitės:

PEMBROS LUNCHEONETTE 
290 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. STerling 3-9108
(112-118)

REIKALINGE BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai mokanti operato
re. Nuolatinis darbas, 
lis. Kreipkitės:

SEYMOUR’S HAIR
384 Liberty Ave.,

Tel. DI. 2-8803
(112-118)

gera mokes-

STYLISTS
Brooklyn

OPERATORĖS PATYRUSIOS

Garantuota $75 iki $100 j savaitę 
ir aukščiau. Nuolatinis darbas. Ge
ros darbo sąlygos. Šaukite:

K. & K. DRESS 
OL. 5-0520

(113-119)

REIKALINGOS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Dėl East. Side Viešbučio. Nuolati
nis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
HOUSEKEEPER

34 East 50th St. (Rm. 209), N. V. C.
(113-117)

RIIINESTONE

PASTERS
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

MASTERCRAFT NOVELTY CO.
15 West 36th St., N. Y. C., (18 fl.)

MALE and FEMALE

LIGONINĖS DARBININKAI 
MATYKITE PETE

MOTERYS: Slaugių pagelbininkės. 
Lab. pagelbininkės, technikės, virė
jos, patarnautojos, kambarių tvar
kytojos, prie virtuvės sandėlio ir tray 
merginos, virtuvei darbininkės, ofiso 
darbininkės.

VYRAI: Ligonių aptarnautojai, ap
valytojai, Chefs, virėjai, prie clevei- 
terių, vyrai virtuvei, aptaisinėtojai, 
daržininkai, vyrai namų darbui.

Daug darbų. Gyvenimas vietoje ar 
kitur. Priimam tuojau.

TIMES SQUARE AGENCY '
249 W. 42nd St., N. Y. C.

(112-121))

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

MOTERIŠKĖS — kambarių tvar
kytojos,' virėjo, stalų patarnautojos, 
pantry ir tray girls, virtuvės dar
bininkės reikalingos visokių rūšių. 
Ligoninei darbininkės. Apžiūrėjimui, 
pagelbėjimui viešbučiam darbininkės.

VYRAI —Apvalytojai, eleveiteriam 
vyrai, Chefs, virtuvei vyrai, aptai- 
symam vyrai, daržininkai, namų dar
bui vyrai, lab. pagelbininkai, visokių 
rūšių ligoninėm darbinnkai.. Valgių 
sandėliui vyrai ir 
ninkai. Mieste ar 
Tuojau statoma j 
vietoje ar kitur.
Claremont Majestic Agency

80 Warren St., N.Y.C. (Rm. 307) 
Tel. CO. 7-4138—Klauskite Herman

viešbučiam darbi- 
užmiestyje darbai, 
darbą, gyvenimas 
Kreipkitės anksti.

REAL ESTATE
D UN WOODIE—WESTCHESTER 

COUNTY
Fieldstone ir shingle 2 šeimų na

mas, 6 rūmų apartmentai, pilnas 
skiepas, 2 karam garadžius, ugnia
vietė, aliejus, naujas stogas, refrige
rator ir kiti patogumai. 60x100 gra
žios žemės plotas. Gera rezidencinė 
sekcija, arti visų patogumų. Savi
ninkas apleidžia miestą, parduoda 
su nuostoliais tik už $19,990.

Šaukite savininką:
YONKERS 8-7514

(108-114)
—...... -..... ...... «
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REIKALINGA OFFICE GIRL
Atlikimui abelnai ofiso darbo 

atsakinėjimui telefonų. Jšmokinsivie 
switchboard. (Taipinimas ir sho^t. 
hand nereikalingas.) Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

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

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

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinų.

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

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

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

BEAUTICIAN
Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, ge

ros valandos; gera alga. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės:

ANN’S BEAUTY SALON
34-56 Fulton St., Cypress Hills.

Phone TA. 7-8419 
(Pirmadieniais uždara).

, (109-115)
• PATYRUSIOS

AVIŲ ŽARNŲ

ATRINK ĖJOS
Mokėsime Aukštą Algą

CENTRAL CASING CORP.
250 Green St., Brooklyn

Tel. EV. 3-5535

LAUNDRY SHIRT
(109-113)v

PRESS OPERATOR
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gerą 

mokestis. Kreipkitės:
LITTLE NECK LAUNDRY

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

( 1110-116)
REIKALINGA SALESLADY

Patyrusi prie sportswear. 5 dienų 
savaitė. 38% valandos. Alga pri- 
skaitant komisą. Kreipkitės:

LORELEI STORES
225 Main St., White Plains, N. Y.

(110-114)
KITCHEN & COUNTER

DARBININKĖ
Palyrusi. 6 dienos. Nuolatinis dar

bas, gera mokestis ir tipai.
Kreipkitės:

LUNC1 TEON ETTE
88 — 1st Avė., tarp 5 ir 6 Sts.

REIKALINGOS

CHAMBERMAIDS

Vien tik su viešbučių patyrinv1- 
Nuolatinis darbas. Unijinė mol

Kreipkitės: f
EXECUTIVE HOUSEKEEPER 

ESSEX HOUSE HOTEL
160 Centra! Park So., N. Y. C.

(110-116)

:ynmiu| 
ketsti*

REIKALINGA
SWEATERIU KASPINIUOTOJA
Nuolatnis darbas, 35 vai. savaitė.

Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

BERNARD GREEN KNITTING
MILLS

21-07 Borden Ave. (5th fl.), L. I. C.
Tel. EX. 2-2119

(112-114)
VIETINĖ MERGINA

Dirbti prie stenografijos, pagelbč- 
bėti prie switchboard 
abelnai raštinės darbų, 
darbas, gera mokėsi is.
progaf pakilimams. Kreipkitės:

HERBERT A. POST, INC 
31-11 20th Rd.

Tel. YE

ir atlikimui
Nuolatinis
Puikiausia

Astoria, L. I. 
2-5000 

(112-114)
REIKALINGA BEAUTICIAN

Geras nuolatinis darbas. Puikiausia 
mokestis. Kreipkitės:
(HOTEL MARTHA WASHINGTON

BEAUTY SHOP
30 E. 30th St., N.Y.C.

Tel. MU. 4-8422
(112-114)

REIKALINGA ATTENDANT

Dieninėm ar naktinėm pareigom.

Nuolatinis darbas. Valgis ir alga.

Šaukite: PResident 4-2450
(112-116)

HELP WANTED MALE
VYRAS VIRTUVEI

Gyvenimas vietoje. Įvairus virtu
ves sandėlio darbas. Alga, atskiras 
kambarys ir valgis. Nuolatinis dar
bas. šaukite:

REpuhllc. 9-2523
(107-113)

REIKALINGOS

PATRAUKIANČIOS MERGINOS
Modeliavimui fur coat. Turi kal

bėti angliškai. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. ,

Kreipkitės:
SANDBERG BADER

315 — 7th Ave., 15th fl., N. Y. C 
(113-115)

REIKALINGOS
MERGINOS — MOTERIŠKĖ*^

Traukimui paveikslų ballroc*, 
ir klubuose. Dalies laiko darbas 
karais. Pagrindinė mokestis priskąP 
tant gerą komisą. (Proga šeiminiiy 
kėms pasidaryti ekstra pinigų.)

CANDID FHOTO FLASH CO. 
OR. 8-3082

(113-114)




