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KRISLAI VIESULAS MASSAČŪZĖJ
Birželio 15 d.
Už taiką.
Gyventi ar žūti?
Tamsa šviesos nepavergs.

Rašo R. MIZARA

Artinasi birželio 15 diena.
1940 metais tą dieną, atsi

mename, sužlugo Smetonos 
valdžia Lietuvoje; pats “tau
tos vadas” išnešė savo kuda
šių i hitlerinę Vokietiją, o lio- 

. bbvių tauta džiaugsmui nera-
’’Tv

Smetonininkams viltis ir 
Vėl būti Lietuvos valdovais at
gijo tuomet, kai Hitlerio gove- 
dos pasalingai užpuolė mūsų 
tėvu kraštą, per tūlą laiką jį 
buvo okupavę ir žiauriai žu
dė tūkstančius goriausių Lie
tuvos sūnų ir d tikru.

O kai tarybinė armija hit
lerininkus iš Lietuvos išmušė 
ir, sąjungoje su Amerikos ir 
Anglijos armijomis, juos su- 

, trėskė, smetonininkams beliko 
viena viltis: Amerika pradės 
karą prieš Tarybų Sąjungą, 
išlaisvins* Lietuvą ii* mes vėl 
ponavosime, kaip pirmiau!...

Toji jų viltis dabar baigia 
* nykti, nes nūnai visur kalba- 
; ma apie taiką, o ne apie tro- 
jfuiąjį pasaulinį karą.

v Taip kalba Malenkovas, 
taip kalba Churchillas, taip 
kalba ir mūsų prezidentas 
Eisenhowcris.

Tai kas gi belieka lietuviu 
tautos priešams bedaryti ?

Tūlas K. T. Vezelis Naujie
nose (š. m. birželio S d.) ši-

UŽMUŠĖ 76 ŽMONES
SUŽEIDĖ VIRŠ 1,000
\Miehigano ir Ohio valstijose
\ viesulai pražudė 163 žmones

Worcester, Mass., birž. 
10. — Pragaištingas viesu
las (tornadas) nusiaubė vi
durinę dalį Massachusetts 

, valstijos, užmušdamas bent 
i 76 žmones ir sunaikinda- 
(mas šimtus gyvennamių, 
fabrikų bei kitų pastatų. 
Sužeidė daugiau kaip 1,000 
žmonių.

šėldamas antradienio va
kare ir naktį, viesulas skau- 

i džiausiai smogė Worceste- 
! rio apylinkei, ypač Holden, 
Shrewsbury ir Barre mies
tams bei miesteliams.

Vien į Worcesterio ligo
nines sugabenta 39 užmuš
tųjų kūnai.

Sugriaunant katalikų As
sumption Kolegijos rūmus, 
Worcesteryj, viesulas už
mušė kunigą ir tris vienuo
les.

Viesulas, tarp kitko, su
naikino Worcesteryje nau
ją Norton kompanijos fa
briką, kur buvo gaminama 
mašininiai darbo įrankiai.

Abiejose valstijose taip 
pat sužeista daugiau kaip 
1,000 žmonių. Padaryta mi
lijonai dolerių medžiaginių 
nuostoliu.

Vien tik Beecheryje, ar
ti Flint miesto, viesulai už
mušė 113 žmonių.

Ohio valstijoje viesulai 
pražudė 19 žmonių, dau
giausia Clevelande.

Korėja. — Pranešama, 
kad Amerikos lakūnai nu
šovė dar du rakietinius 
Šiaurinės Korėjos lėktuvus.

Sovietų Sąjunga 
atkuria diplomatijos 
ryšius su Austrija

$8.000 FONDAS LAISVEI
Vajus prasidėjo su 1 diena balandžio, 
baigsis su 1 diena liepos šių metų.

Šiuo kartu įplaukė $381.50. Iš anksčiau gauta 
$4,294.28, viso įplaukė $4,675.78. Dar reikia sukelti 
$3,324.22.

Štai nauja ir graži parama iš Worcesterio. Rašo 
Jonas Skliutas:

“Čia rasite čekį sumoje $248. Tai bus antras siun
tinys nuo Worcesterio Laisvės gerų pątrijotų, kurie 
nuoširdžiai aukojo pagal savo išgalę. Visų aukas lygiai 
įvertiname. Mes savo pasibrėžtą kvotą jau sukėlėme. 
Aš nuo savęs dėkoju iš gilumos širdies visiems, kurie 
aukojote. Žemiau telpa vardai:”

Nuo koncerto .... $63.00
ALDLD 155 moterų 

kuopos „.....
P. šiušąs .........
F. P. Petrauskai
M. Mazurka ....
A. Kiela............
J. Smith ..........
Paulauskai .......
F. Kalanta . ...

10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00
5.00
5.00 
5.00 
5.00

J. M. Petkun a i ...
K. Daugėla .........
Laisvės skaitytoja
L. Valančiauskas . 
A. B. Narusevičiai

lk Jucius .............
V. Trakimas .......
J. U. Jaskevičiai ..
K. Vizbarą ...........
R. Šileikienė..........

(Tąsa 2-rame puslapyj)

RHEE TAUTININKAI VIS 
DAR KELIA LERMA 
PRIEŠ PALIAUBAS
Grasina šaudyt Indijos karius, 
kurie atvyks globot belaisvius

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

Seoul, Korėja, birž. 10.— 
Trečiadieni pora tūkstan
čių Syngmano Rhee tauti
ninkų vėl kerštingai de
monstravo prieš Ameriką. 
Rėkė: “Šalin jankius! Va
žiuokite sau namo!”

Tokius lermus kursto pie
tinių Korėjos tautininkų 
prezidento Syngmano Rhee 
valdžia. Jinai atmeta ame
rikonų vedamas derybas su 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kais dėl paliaubų sutarties.

(Jungtinių Tautų ir Ko-

rėjos liaudininkų delegatai 
Panmundžome jau susitarė 
s v a r b i a u s i a is paliaubų 
klausimais. Šiuo tarpu per
traukė pilnutines derybas, 
kad vienu ir kitu oficieriai 
galėtų smulkmeniškai nu
statyt nuginkluotą paliau- 
bini ruožtą į šiaurę bei Į 
pietus nuo daabrtinės karo 
linijos.)

“Šiandien susiduriame su 
vienu ir pagrindiniu klausi
mu: gyventi ar žūti. Kito pa
sirinkimo nėra...”

Vezelis, matyt, skaitė šeks- 
■ pyrą ir dėl to pasiskolijo iš 

to rašytojo fraze* to be or 
not to be.

Ką gi jam į tai atsakyti?
Geriausias atsakymas, man 

rodosi, bus tokis: kaip-politi
nė jėga, turinti bet kokios 
visuomeninės prasmes Lietu
vos gyvenime, jūs ponai ž u vo
te 1940 metais.

Jūs esate praeities šešėliai.
Jūs j esate tik griaučiai.
Visli, ką jūs dar galite pa- 

daryjįjL?— čia ir ten švaptelė- 
ti nešvankų žodį prieš naują- 

. ją Lietuvą. Bet tam nereikia 
* nei mokslo, nei išminties.

Taigi apsispręskite, ponai, 
ką darysite.

džiai kliudė R u 11 a n d ą , 
Southboro, Farminghamą 
ir palietė Frankliną, Wren- 
thama ir ’

Viesulo 
smarkus, 
še, kaip 
mobilius, 
mų šaldytuvus ir kitus sun
kius daiktus. O laužų ske
veldras nunešė net į Bosto
ną, už 50 mylių. Laužais 
apnešė geležinkelių bėgius 
taip, kad sustabdė trauki
nius.

Atsiųsta valstijoj milici
ją ir Raudonasis Kryžius 
stengiasi pagelbėti sužel
tiems ir tūkstančiams liku
sių be pastogės žmonių.

Tai buvo smarkiausias 
Naujojoje Anglijoje viesu
las nuo 1878 metų.

Bellinghamą. 
šėlimas buvo toks 
kad blaškė ir ne- 
plunksnas, auto- 
ištrenktus iš na-

Maskva, birž. 10.—Sovie
tų vyriausybė panaujino di
plomatijos ... ryšius . su Au
strija ir paskyrė jai savo 
ambasadorių.

Austrijos valdžia nutarė 
tuojau siųsti savo ambasa
dorių Maskvon.

Paskutiniu laiku sovieti
nė valdyba rytiniame Au
strijos ruožte atliuosavo 
sienos kontrolę, taip kad 
leido laisvai prekiauti su 
vakarinėmis Austrijos dali
mis, užimtomis anglų, ame
rikonu ir francūzu. V €

Sovietų valdžia jau 
leidžia amerikonų pačiom 
išvykti užsienin

ITALIJOS KOMUNISTAI IR 
KAIRIEJI SOCIALISTAI 
GAVO 8 MILIJONUS BALSŲ

Indija vis tiek sius 
savo kariuomenę 
belaisviams tvarkyti

Kadaise smetonininkai. su 
savo talkininkais, minėdami 
1940 metą birželio 15 d. įvy
kius Lietuvoje, prašė lietuvius, 
kad jie tą dieną badautu, nors 
patys to nedarė.

Visuomenė jų balso neklau
sė.

šiandien tos rūšies didvy
riai nuolat ir nuolat prašo iš 
žmonių aukų: pinigų, pinigų 
Lietuvai laisvinti!

Atsirartda dar menkavalių, 
kurie duoda, bet ilgainiui ir 
tie praregės.

^.1 Siautėjanti mūsų krašte ro- 
i nAciia, makartizmas, kol kas 
i padeda. Tuo naudoda- 

jie skundžia kiekvieną 
pažangesnį žmogų, tarytum 
tai padėtų jų nusususiai būse
nai.

Bet reakcija nėra amžina. 
Liaudis ją atmes. O ką tuomet 
jūs, smetoniškieji karžygiai,

Viesulų padarytos baiseny
bes Michigan ir Ohio 

valstijose
Flint, Mich. — Viesulai, 

šėldami Michigano ir Ohio 
valstijose, užmušė 143 žmo
nes. Tiek buvo suskaičiuo-' 
ta lavonų pereitą antradie
nį. Bet dar nesurasta 20 
kitų, kurie irgi, tur būt, 
žuvo.

Gubernatoriaus pasigailėji
mas žmogžudžiui

Albany, N. Y. — Guber
natorius Dewey paleido iš 
kalėjimo sunkiai sergantį 
Pasquale D’Avanzo, 70 me
tų, kuris buvo nuteistas vi
są amžių kalėti už savo 
pačios nužudymą.

darysite ?
Atsiminkite: tamsa šviesos 

niekad nepavergė ir nepa
vergs !

Smetonininkų ir jų sandar- 
bininkų nelaimė glūdi tame, 
kad jie to nesupranta!

Maskva. — Sovietų vy
riausybė leido dviem ru
sėm, amerikonų žmonom, 
išvykti užsienin. Jų vyrai 
yra Eddy Gilmore/Associ
ated Press korespondentas, 
ir Robert Tucker, Ameri
kos ambasados narys.

Tdip pat duota praleidi
mas užsienin dviem vaikam 
amerikietės Ethelės Balas- 
povos, amerikinės ambasa
dos raštininkės. Jinai bu
vo ištekėjus už sovietinio 
piliečio, bet persiskyrė. So
vietų vyriausybė pirm kele
to metų pripažino Balaspo- 
vai teisę globoti tuos vai
kus.

Pirmiau nebuvo leidžia
ma užsienin iškeliauti So
vietų pilietėms, ištekėju
sioms už Amerikos piliečių.

Manoma, jog dabartiniais 
leidimais Sovietų Sąjunga 
taip pat rodo norą santai
kos su Jungtinėmis Vals
tijomis.

Roma, birž. 10.—Italijos 
seimo rinkimuose komunis
tai gavo 5,080,143 balsus, 
jų bendradarbiai kairieji 
socialistai — 2,929,906 bal
sus, o sudėjus krūvon — 8 
milijonus, 10 tūkstančių ir 
49 balsus. Už kitus kai
riuosius, be to, p a d u o t a 
418,940 balsu.

Premjero de Gasperio val
dinė partija — krikščionys 
demokratai — gavo 9,894,- 
754 balsus. Su jais einan
tieji dešinieji socialistai — 
988,778 balsus, liberalai — 
720,698, respublikiečiai — 
225,611, kiti dešinieji—366,- 
317 balsų. Taigi valdiniai 
dešinieji sudarė viso 12,- 
196,158 balsus.

Už monarchistus balsavo 
1,734,275, o už naujuosius 
fašistus 1,482,101.

Italijos senatan išrinkta 
12.5 krikščionys demokra
tai ir kiti dešinieji: 54 ko
munistai, 28 kairieji socia
listai ir 4 išvien statyti jų 
kandidatai; tai viso 86 kai
riojo sparno žmonės.

Dešiniųjų kandidatai į se
natą gavo viso 50 procentų 
su vienu penktadaliu bal
sų. Taigi jie kontroliuos se
natą.

Skelbiama, kad dešinieji 
gal biskį daugiau kai pu- į 
sę balsų laimėję ir į seimo 
atstovų, rūmą. Bet dar ne 
visi balsai suskaičiuoti .

Krikščioniu demok ratų 
balsai nupuolė nuo 48 pro
centų, gautų 1948 metų rin
kimuose, iki 40 procentų 
dabar.

Komunistų ir kairiųjų so
cialistų balsai žymiai pa
daugėjo.

London, birž. 10.—Indi
jos premjeras Nehru, čia 
būdamas, užreiškė, jog nu
gabens Korėjon kelis tūks
tančius savo kariuomenės 
belaisviams tvarkyti, ne- 
paisant, kad Pietų Korėjos 
tautininkai grūmoja šaudy
ti atsiunčiamus Indijos ka
rius.

(Amerikonų sutartis su 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkais dėl belaisviu grąži-

PIETŲ KOReJOS POLI
TIKIERIŲ GRASINIMAI

Munsan, Korėja. — Pie
tinės Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngmanas 
Rhee pervarė savo seime 
nutarimą, šaukiantį jų ar
miją prisirengt pirmyn žy
giuoti prieš Šiaurinės Ko
rėjos komunistus - liaudi
ninkus, jeigu paliaubų su
tartis neduos šitokių įsaky
mų:

Pašalinti visus kinus, pa
dedančius Korėjos liaudi
ninkams kariauti.

Panaikinti ir išsklaidyti 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų armiją.

Syngmano Rhee užsienio 
reikalu m i n i s t r a s Pyun 
Yung Tai, sykiu ir premje
ras, grūmojo:

“Mes, pietiniai korė.iie-

Korėja. — Teigiama, kad 
amerikonai su savo talki
ninkais atgriebė Luke 
Gook’s kalno poziciją, ry
tiniame fronte.

oras. - Giedra ir vidu
tiniai šilta.

ANGLIJOS DOMINIJŲ VADAI 
RAGINA SURUOŠT SUEIGA 
SU SOVIETŲ PREMJERU

London—Premjerai vie
nuolikos Anglijos dominijų 
išleido pareiškimą, raginda
mi Angliją dėti visas pa
stangas, kad pagerintų san
tykius su Sovietų Sąjunga. 
—Tai yra premjerai Kana
dos, Australijos, In d i j o s, 
Naujosios Zelandijos, Pietų 
Afrikos ir kitų savivaldinių 
Anglijos imperijos kraštų.

Jie per savo konferenciją 
taipgi pageidąvo, kad An
glijos premjeras Churchil
las pasistengtų įvykdyti 
Keturių Didžiųjų sueigą — 
Churchillo, prezidento Ei- 
senhowerio, Sovietų prem
jero. Malenkovo ir Franci- 
jos premjero ar preziden
to.

Todėl, suprantama, prem-

jeras Churchillas ateinan- 
čioj konferencijoj su Ei- 
senhoweriu ir Francijos at
stovu ragins Eisenhowerį 
suruošti sueigą su Sovietų 
premjeru. Ta konferenci
ja įvyks Bermudos saloje 
apie šio mėnesio pabaigą.

i

Daugelis kaltina A- 
bombas už viesulus

Washington. Tūkstan
čiai amerikiečių nužiūri, 
kad nuolatiniai atombombų 
sprogdinimai sukėlė tokius 
skaitlingus ir pragaištin
gus viesulus.

Demokratas kongresma- 
nas Ray J. Madden todėl

nimo užtikrina, kad Jung- čiai, mušime Indijoš ka- 
tinių Tautu kariuomenė riuomenę bei kitų kraštų 
gins Indijos karius nuo už- komunistinę kariuomenę, 
puolikų.) kuri mėgins atvykti į Pie

tinę Korėją ir sergėti be
laisvius stovyklose.”

(Tokių grasinimų jau pa
būgo Šveicarija, viena iš 
penkių neutralių šalių, ski
riamų prižiūrėti “atsisa
kančius” grįžt namo belais
vius, Korėjos liaudininkus 
bei kinus.

(Jungtinių Tautų padary
ta sutartis su Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkais sako, 
jog Indija atsiųs reikalingą 
savo kariuomenės skaičių 
belaisviams globoti per tam 
tikrą laiką. O keturios ki
tos neutralės šalys — Če- 
choslovakija, šve i c a r i j a, 
Lenkija ir Švedija — at
siųs po 50 savo atstovų, ku- 

i Jung- rie padės prižiūrėt belais- 
tines Tautas, nors pati An- vius.) _ 
glija ir pripažįsta esamąją 
Kinijos valdžią. Chuchillas j 
sakė: — Tebėra daug tvo- i 
rų; todėl dabar šokime per' 
vieną, o paskui šoksime per i

Socialistai Anglijos seime 
reikalauja priimt Kiniją 
j Jungtines Tautas

London. — Socialistai - 
darbiečiai Anglijos seime 
ragino premjerą Churchil- 
lą daryti spaudimą Ame
rikai, kad sutiktų priimti 
Kinijos Liaudies Respubli
ka j Jungtines Tautas, 
tik užsibaigs Korėjos 
ras.

Churchillas pareiškė, 
laukia greitų paliaubų Ko
rėjoje, bet dar nežadėjo 
“per daug” darbuotis, kad 
Kinija būtų įleista į •.

kai 
ka

ioę:

atsišaukė į karinį Kongre
so; komitetą, kad ištirtų 
atominių sprogimų ryšį su 
tais viesulais. Nes viesulų 
šį pavasari buvo trigubai 
daugiau, negu vidutiniai.

Kazioni gi atominiai 
mokslininkai sako, kaip 
kad, suprantama, turi sa
kyti, jog atominės eksplozi
jos “nieko bendra neturi su 
viesulais.”

Syngmanas Rhee dar ne
atsakė į prezidento Eisen- 
howerio laišką, kuris per
spėjo Rhee tautininkus ne
daryt “aklų avantiūrų,” tai 
yra, kad jie nemėgintų pa
tys vieni kariauti prieš' 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.

Tuo tarpu Pietinės Ko
rėjos politikieriai vis dar 
smarkauja “patys užka
riauti” ir sau p r i j u n g t i 
Šiaurinę Korėją.

Nuneaton, Anglija. — Nu
trūkus keltuvo lynui, už
muštą 3 mainieriai ir su
žeista 5i9. Keltuvas nukrito 
1,000 jardų žemyn.
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PREZ. EISENHOWERIO LAIŠKAS
PREZIDENTO EISENHOWERIO laiškas, pasiųs- 

tas Pietines Korėjos liaudies neprieteliui, Synmgan 
Rhee, yra svarbus dokumentas.

Jame prezidentas pasisako dėl mūšių sulaikymo Ko
rėjoje, dėl karo baigimo Korėjoje.

Eisenhoweris nurodo, jog mūsų krašto vyriausybė 
neturi nei noro nei tikslo- vartoti karą kaip įrankį įvyk
dymui “pasauliniai plačių sutvarkymų, kuriems mes esa
me pasišventę, ir kuriuos mes laikome teisingais.”

Kitais žodžiais: nei Vokietijos apvienijimui, nei ki
tos kurios nors šalies • apvienijimui, bei “sutvarkymui” 
Eisenhoweris nežada vartoti karinės jėgos.

Eisenhoweris pripažįsta, jog Korėjos karas jau ne
begali nieko teigiamo išspręsti, kad tai gali išspręsti tik 
taika, tik derybos, tik susitarimai. Mes seniai tai sa
kėme, kai tik Trumanas tą karą Korėjoje pradėjo, jog 
šitokiu keliu, karo keliu, nieko ten neišspręsime, o tik 
vargo ir nelaimių žmonėms daugiau atneš. Mes sakėme 
ir sakome: Korėjos ateitį tegali išspręsti patys Korėjos 
žmonės; jiems tą teisę ir prievolę reikia palikti.

Dabar jau aišku kiekvienam, galvojančiam žmo
gui, jog tai buvo tiesa. Ją pripažįsta ir prezidentas Ei
senhoweris.

Bet mun> nepatinka toji prezidento Eisenhowerio 
laiško dalis, kurioje jis kalba apie sudarymą su Rhee 
valdžia bet kokių bendro apsigynimo sutarčių. Mes ma
nome, jog Rhee valdžia yra Korėjos žmonių nepriete
lių valdžia, tokia, kaip čiang Kai-šeko valdžia buvo Ki
nijos žmonėms. Rhee valdžiai tenka žadėti ne pagalbą, 
bet visokią priemonę, kuri greičiau ją pasiųstų į pragarą, 
paliekant Pienines Korėjos žmonėms išsirinkti tikrą val
džią, atstovaujančią jų interesus.

Mes manome,?jog Korėjos žmonės taip ir padarys. 
Tegu tik ten baigiasi karas.

LAIMĖTA, BET NE VISK AS
TUOJAU PO CIVILINIO KARO, 1872 ir 1873 me- 

tais, District of Columbia, kur randasi mūsų krašto sos
tinė, Washingtonas, buvo pravesti įstatymai, garantuo
ją negrams teisę valgyti bet kuriuose viešuose restora
nuose bei valgyklose.

Tačiau tieji įstatymai buvo pamiršti, paneigti. Ne
grai galėjo restoranuose dirbti,—būti kukoriais, padavė
jais, pašlavėjais,—bet jiems buvo atsisakyta patarnau
ti, atsisakyta duoti valgyti ten, kur valgo baltieji.

Tiesa, pastaruoju metu, visuomenei reikalaujant, čia 
ir ten negrui buvo duota valgyti kafeterijose bei nežy
miuose restoranuose, kur valgo baltieji, bet “geresnieji,” 
“aukštesnieji” restoranai visvien “laikėsi savo.”

Ir štai tik po daugelio metų aukščiausias šalies teis
mas, praėjusį pirmadienį, paskelbia savo sprendimą: ne
grams turį būti patarnaujama visuose restoranuose, 
esančiuose District of Columbia, lygiai, kaip ir baltie
siems. Negrai turį būti įsileisti; jie turį turėti lygias 
teises su baltaisiais. Kitais žodžiais: atgaivinamas ta
sai “pamirštas” įstatymas.

Aukščiausias šalies teismas posėdžiauja Washing
tone, šalies sostinėje. Teisėjai mato, kas darosi, bet per 

, ilgus metus jie tyli ir nieko nedaro pašalinimui tų 
neteisybių, tų suktybių, kokias atliko baltieji šovinistai. 

, Ar tai ne gėda!
Šią bylą į aukščiausį šalies teismą atnešė Mrs. Mary 

Church Terrell, 91 metų amžiaus negrė filosofė, moky
toja,-švietėja. Garbė jai už tai. Taipgi garbė tiems, 
kurie ligi šiol kovojo, kad būtų baigtas tasai nešvarus, 
bjaurus segregavimas negrų.

Taigi čia žmonės laimėjo, — laimėjo vienu dideliu 
klausimu. Liekasi dar visa eilė dalykų išspręsti.

Pavyzdžiui: negrai Washingtone mokyklose dar vis 
tebėra segreguojami. Negrai neįsileidžiami į viešbu
čius, kuriuose apsistoja baltieji. Kada bus tam padary
tas galas?

Reikia daryti viską, kad mūsų krašto sostinė būtų 
jjavyzdžiu visiems kitiems miestams, kad nei vienas 
pilietis dėl jo rasės bei tautinės kilmės nebūtų ten pa- 

. neigtas, bet turėtų lygias teises su visais. M

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
4 . • t

Plečiami daržovių pasėliai

ŠIRVINTOS. — Bartkuškio 
tarybinio ūkio laukininkystės 
kolektyvo nariai anksčiau pla
ninio termino baigė sėti grū
dines kultūras. Apsėti plotai 
yra žymiai didesni, negu per
nai. Vasarinių kviečių sėjos 
planas įvykdytas 115 procen
tų. Grūdinės kultūros pasėtos 
pagal visus agrotechnikos rei
kalavimus veisline ir beicuota 
sėkla. Miežiai ir kviečiai pa

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

sėti kryžminiu būdu.
šiemet tarybinis ūkis žy

miai išplėtė ankstyvųjų daržo
vių auginimą inspektuose.

D. Jonys.

Merginos-tekintojos
Vilniaus amatų mokykloje 

Nr. 17 trys mokinių grupės 
šiemet laikys valstybinius eg
zaminus. Pirmą kartą mokyk
la išleis merginų—metalo te
kintojų laidą.

Kas Ką Rašo ir Sako 
DIPUKAI VOKIETIJOJ^

Marijonų Drauge rašo tū
las I. Rugienius apie Val
kos stovyklą Vakarų Vo
kietijoje, kur gyvena dipu
kai. Girdi:

gentiniuose ir mūriniuose 
barakuose, kurie buvo pasta
tyti dar prieš karą- SS vyrams, 
dabar gyvena 25 tautybių 3,- 
000 pabėgėlių, jų tarpe 1,200 
naujai atbėgusių iš už geleži
nės uždangos daugiausiai če
kų ir vengrų. Pernai čia gyvė
sio 4,500 tremtinių. Dalis jų 
išemigravo, kiti perkelti j 
naujai vokiečių valdžios A- 
męrikos pinigais pastatytus 
namus Erlangen, Passau, 
Treuchtlingen ir kitur.

Stovyklos vedėjas yra vo
kietis, pabėgėlis iš Sakso
nijos, tūlas Kro.ed.el. Višur 
naudojama vokiečių kalba, 
nežiūrint to, kad stovyklo
je didesnė pusė “dievo 
paukštelių” yra ne vokie
čiai. Tikintiesiems yra ke
turios bažnyčios: katalikų, 
graikų katalikų, ortodoksų 
ir evangelikų. Toliau:

Stovyklos vadovas dar pa
informavo, kad iš 3,000 gy
ventojų yra tik 800 moterų. 
Dirbančiųjų 130 žmonių. Kai 
tik darbo jieškantysis pasisa
ko gyvenąs Valkos stovyklo
je, tuojau darbdaviai pareiš
kia, kad vieta jau užimta ar 
praneš vėliau, kas reišljto, 
kad darbo neduos. Blogą nuo
monę apie gyventojus suda
riusi spauda, sensacingai ap- 
rašinėdama' stovykloj pasitai
kančius įvykius.

Kas ’ tie do “pasitaikan
tieji įvykiai,” Rugienius ne
pasako, bet matyt, kad jie 
yra žiaurūs.

Taigi, apie 3,000 žmonių 
laikomi be jojkio darbo, — 
užlaikomi, beje, ameriki
niais doleriais ir aukomis, 
kaulijamomis iš žmonių 
Amerikoje. ’ .

Tie dipukai, kurie bėgo iš I 
savo kraštų karo metu, tei
sindavosi : mes bėgome nuo 
karo. Arba: mus vokiečiai 
prievarta išvežė. O kas gi 
dabar bėga iš Rytų Vokie
tijos, iš Čechoslovakijos, iš 
Vengrijos? Bėga nusikal
tėliai: vagys, sukčiai ir gal 
net žmogžudžiai. Atbėgę i 
Vakarų Vokietiją, jie yra 
nemok amai aprengiami, 
maitinami ir jiems užlaiky
ti dar renkamos iŠ žmonių 
aukos .

APMOKA VAŽIUOTĖS 
LĖŠAS į

Iš Uruguajaus į Lietuvą 
grįžta dar vienas lietuvis 
darbininkas. Apie tai Dar
bas šitaip rašo:

Pilietis Petras Dudutis ruo
šiasi grįžti į Tarybų Lietuvą. 
Jis jau senai yra gavęs leidi
mą—vizą, bet neturėdamas 
lėšų kelionei negalėjo išvykti. 
Šiomis dienomis TSRS konsu
las pranešė, kad visas kelio
nės išlaidas jam apmoka Ta
rybinė valdžia. Dabar P. Du
dutis laukia tik leidimd per
važiuoti amerikiečių kontro
liuojamą “geležinę sieną“ ties 
Austrija ir Italijos tranzitinę 
vizą, kuri irgi yra išduodama 
tik amerikiečiams leidus.

PO $20,000 PĘR METUS
Ievutė Paulėkiūtė - Roęk- 

efellęriene, pagaliau, gaus 
pragyvenmtui įr sūnaus už
laikymui po $20,000 per 
metus. Taip, rašo komerci
nė spaudą, sužinojusi, kad 
Ievutės vyras, Winthrop 
Rocke^ellerįs, paskyręs vie
no, milijono dolerių fondą, 
iš kurio minėtos sumos ir 
bus jai skiriamos kas me
tai.

Ievutė su savo sūnum gy
vena pas savo tetą ant far- 
mos Indiana valstijoje. 
Rockefelleris, nuo kurio ji 
atsiskyrė, nežinia kur tran
kosi.

Pasmerktųjų nužudymui sūnaus' 
laiškas prez. Eisenhoweriui

A CHILD’S PLEA

Informacijos ir literatūra dėl 
atšaukimo Walter-McCarran Akto

Copy of the letter sent to President Eisenhower by Michael Rosenberg, 
10, who will be orphaned if Ethel and Julius Rosenberg are put to death. 
Michael, speaking also for his brother Robbie, 6, wrote the President 
May 20 asking bint to “let my mommy and daddy go” after seeing and 
hearing Mrs. Oatis on television. He is assuring everyone that he will get 

ji favorable reply,

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas yra paruošęs 
geros literatūros propagandai 
prieš Walter-McCarran įstaty
mą. . Komiteto sekr. Ąbner 
Green parašė 48 pul. brošiūrą 
“The Walter-McCarran Law- 
Police State Terror for For
eign Born Americans” ir ko
mitetas išleido masiniam plati
nimui. Brošiūra parsiduoda už 
25 centus. Joje autorius pla
čiai nušviečia šio žiauraus į- 
statymo nuostatus ir nurodo 
jo pavojingumą sveturgimiam 
amerikiečiams.

Smarkiai k Ursta tie, kurie 
mano, jog Walter-McCarran 
įstatymas pavojingas tiktai 
nepiliečiams amerikiečiams. 
Pagal jį valdžia gali atimti 
pilietybę piliečiams ir pasta
tyti prieš juos pavojų depor
tacijos.

Komitetas taip pat išleido 
4 puslapių aplinkraštį, kuria
me randasi ir blanka parinki
mui a.ukų kovai* už Walter- 
McCarran įstatymo atšauki
mą. Raginami ir prašomi visi 
amerikiečiai finansiškai pa
remti komiteto pastangas tą 
a n t i d cm o k r ati š k ą įst a ty m ą
panaikinti.

Aplinkraštyje randame to
kias informacijas apie Walter-

Gydytoju trustas prieš Amerikos 
žmoniy sveikatos gerovę

šiomis dienomis New Yorko 
mieste buvo atlaikytas Ameri
can Medical Association suva
žiavimas. Tai buvo 102-ras 
metinis suvažiavimas. Jame, 
sakoma, dalyvauti buvo užsi
registravę 18,000 gydytojų ir 
2.0,000 svečių-gydytojų drau
gai, žmonos ir vaikai. Šis su
važiavimas buvęs skaitlingiau
sias iš visų suvažiavimų.

American Medical Associa
tion yra reakcinis gydytojų 
trustas. Jo tikslas gelbėti pri- 
vatišką bizną ir neleisti socia
liniams žmonių sveikatos ap
rūpinimui įsigalyti. šis gydy
tojų trustas išleidžia milijonus 
dolerių kovai su Kongresai! 
bei į valstijų seimelius įneš
tais biliais, siekiančiais pakel
ti Amerikos žmonių sveikatin
gumo lygį. Ir tiktai ačiū šiam 
trustui, kad visi iki šiol žijio- 
ųių sveikatai^ naudingi Kon

McCarran įstatymo pavojin
gumą sveturgimiams ameri
kiečiams :

3,000,000 nepiliečių svetur- 
gimių gali tapti policinės val
stybės kontrolės aukomis.

280 nepiliečių jau sulaikyta 
ir padėta išdeportavimui iš 
Amerikos.

12,000 nepiliečių gali būti 
sulaikyta greitoje ateityje, pa
gal Justice Department pa- 
reiškimą.

11,000,000 sveturgimių pi
liečių gali netekti pilietybės.

10,000 piliečių gali netekti 
pilietybės bėgyje ateinančio 
keleto mėnesių, sako Justice 
Department.

26,000,000 pirmosios kartos 
, čia gimusių ir augusių ameri
kiečių yra paliečiami, kadan- 

i gi jų tėvai ir motinos yra sve- 
turgimiai. >

700 mažų vaikų jau neton- 
. ka savo tėvų, kuriuos valdžia 
į pasimojus išdeportuoti.

Todėl, sako Sveturgimiams 
Ginti Komitetas, visų susipra
tusių amerikiečių pareiga pri
sidėti prie kovos už atšauki
mą Walter-McCarran istaty-

I mo. Už jo atšaukimą yra pasi
sakiusios visos darbo unijos ir 
kitos masinės liaudies organi
zacijos. Pilietis.

gresai! įnešti biliai buvo at
mesti.

Reakcinė gydytoj^^teociaci- 
ja nuėjo taip toli, jog šiame 
suvažiavime nutarė darbuotis 
už išleidimą Kongrese įstaty
mo, kuris uždraustų federali
nės valdžios pinigus naudoti 
tyrimui ir gydymui paliegu
sių . vaiką, kurių tėvai, girdi, 
gali arba pajėgia užsimokėti 
privatiškiems gydytojams. Gy
dymą tokių vąikų valdžios lė
šomis gydytojų trustas skaito 
“sociaŲzmu”.

Ne visi, žinoma, Amerikos 
gydytojai priklauso American 
Medical' Association. Yra pa
žangių gydytojų, kurie griež
tai priešingi associacijos re
akcinei politikai. Bet kol kas 
jie pasirodė bejėgiais ką nors 
padaryti. Kadangi A. M. A. 
kontroliuoja valstijų vięšęjo

Gegužės 8 d. pasirodė labai 
įdomus ir rimtas pranešimas 
iš Lagos, Nigerijos sostinės. 
Pasirodo, kad britiškasis im
perializmas susilaukė savo kū
ne naujos “voties”. Jau ir to
je tolimojoje Britanijos kolo
nijoje pasirodė nacionalistinio 
sąjūdžio rūstūs ženklai. Ryti
nėje kolonijos dalyje įvykusi 
nacionalistų demonstrdfcija. 
Policija demonstraciją su
triuškino ir dvidešimt penkis 
afrikiečius uždarė į kalėjimą. 
Nacionalistų demonstracija 
reikalavo kraštui nepriklau
somybės į trejerius metus. Su 
1956 metais britų viešpatavi
mas turi pasibaigti!
* Nereikia būti jokiu prana
šu, jog atspėti, kad šios de
monstracijos sutriuškinimas 
tiktai dar labiau pakurstys na
cionalistinį sąjūdį. Visame 
krašte užsiliepsnos šūkis: 
Laukan britus iš Nigerijos!

Aišku, kad britai geruoju 
iš Nigerijos neišsikraustys. Jie 
laikysis ten savo turtų ir pri
vilegijų. Britanija pasiųs ten 
armiją nacionalistus kovoti. 
Tuojau bus visa burna užgie
dota, jog ir ten yra darbas 
“komunistų”. Ką darys mūsų 
vyriausybe, kai gaus iš Brita
nijos pareikalavimą militari- 
nes paramos karui “prieš ko
munizmą’’ Nigerijoje?

Nigerija guli vakarinėje Af
rikos dalyje. Jos plotas api
ma 383,000 ketvirtainių mylių 
plotą. Vieta labai turtinga mi
neraliniais šaltiniais. Iš Nige

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Agnieška Vosilienė 3.00
Draugas .................. 2.00
J. Spakauskas ....... 2.00
P. K. ..........................2.00
L. Žalimas.............. 2.00
V. Bernotą ............. 2.00 •
A. Krajauskienč ... 2.00
B. Kubauskas......... 2.00
L. Aūsejienė ......... 2.00
A. Čeponis.............. 2.00 Į
Laisvės skaitytojas 2.00 ;
M. Šuprenienė....... 2.00 j
B. Keršulis.............2.00 ,
B. Bartašius ......... 2.00
P. K......................... 1.00.
Smith .................... 1.00;
Draugas ................. 1.00 , *
J. žalimas .............  1.00;
J. Skeltis ............... 1.001
Valančiauskienė 1.00
A. Vilčiauskas ..... 1.00
Marčiulytė .............. 1.00
C. Urba .................. 1.00
J. Domikis.............. 1.00
Našvietė ................ 1.00
U. Daugirdiene .... 1.00
M. Arbačauskienė .. 1.00
J. Morry •...............  1.00
P. Griniavičienė .... 1.00
M. Jakštienė...........1.00
J. Žilinskas ............ 1.00
M. Mickienė ........... 1.00
Bevardis .. .............. 1.00
Bevardis ................ 1.00
R. Janulis ............. 1.00

Per J. W. Thomsoną,
N. Franklin, Coųn.:

J. Shiman,
Canterbury ....... 5.00

A. Verkutis,
So. Windham .... 5.00

D. J. Burnet,
Canterbury ...... 5.00

J. W. Thomson,
N. Franklin .......  5.00

Per S. Radusį,
Bayonne, N. J.

Bayonnės Draugas 10.00
Senas Kuršėniškis 10.00

sveikatingumo aparatus, tai 
jos politikai priešingi gydyto
jai susiduria su diskriminaci
ja. Jiems dažnai pastoj amas 
kelias prieiti prie žymesniųjų 
ligoninių. Jie negali gauti dar
bo ligoninėse bei kitose svei
katingumo įstaigose, jeigu jie 
neturi A. M. A. užgyrimo.
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rijos Britanija gauna dauginę 
medžiagų. '

Nigerija turi apie 25 ,oocf,- 
OOO gyventojų. Apie 11,OQO,- 
OOO yra mohametonų, o apie 
14,000,000 krikščionių. Visi 
jie yra juodosios spalvos žmo
nes. Juos, žinoma, valdo sau
jelė baltaodžių.

Britanija Nigeriją pavergė 
1903 metais. Per tuos pen
kiasdešimt metų kraštą laikė 
tamsybėje ir atsilikime. Bet 
dabar jau kiti laikai. Dabar 
jau visoje Afrikoje žmonės 
pradeda pabusti ir reikalauti 
laisvės.

Britai iki šiol labai sėkmin
gai pavartojo Nigerijos reli
ginį pasidalinimą. Kurstė kri
kščionis prieš mohametonus. 
Ir minėtame pranešime kalba
ma, kad veikiausia mohame- 
tonai greičiau sutiksią pasi
likti po britų jungu, negu pa
siduoti krikščionių viešpatavi
mui. Nežinia, kaip ilgai seksis 
jiems tą religini pasidalinimą 
išnaudoti savo viešpatavimo 
sustiprinimui ir palaikymuir 1

Salietis.

D r. Samuel A. Brown, 
Bellevue Hospital, N. Y., 
aiškina, kad rūkydami jau
nuoliai, ypač mergaitės, pa
žeidžia save protiniai ir fi
ziniai ir sudaro visam am
žiui pavojingą įpratimą, ku
ris yra biauresnis už pri
gimimą .

Bayonnės <
parąpijonas .... 10.00<

J. Skiparis .. v....... 5.00
A. Lukąitis ...........
S. Radusis ............  5.00 ’

Nuo pavienių:
Per J. Kalvaitį, 

Brooklyn, N. Y. 46.00
’Per A. Apšegienę,

Lewiston, Me. /var- 
dai tilpo) ......... 10.00

Antanas Kraujalis,
Pawling, N. Y. 10.00
Mikolas Kraujalis,

Brooklyn, N. Y. 10.00
J. J .Daujotas, 

E .St. Louis, Ill. .. 2.00
Chas. Ivanauskas,

Lanark, W. Va. .. 2.00
J. Yancausky, 

Cazenovia, N. Y. .50
Prašome worcesterieciu 

į priimti mūsų širdingiausią 
I padėką už taip gražią pa
rama di^iraščiui. Jonas 

i Skliutas labai gražiai ir 
punktuališktii išvedė šio va
jaus reikalą. Dar gerokai 
prieš vajaus pabaigą su 
kaupu penkis šimtus dole- 

i rių sukėlė, i
Dėkojame visiems pasi

darbavusiems tuo reikalu ir 
visiems aukojusiems.

Iš paskelbimų anksčiau 
.aukojusiųjų ir šiuo kartu 
aukojusiųjų matome stam
bių aukų. Tačiau, kaip Jo
nas Skliutas aukščiau pa
brėžė, ir mes norime taip 
pat priminti, kad visos au
kos fondui yra lygiai įver
tinamos. Ar stambesnė ar 
mažesnė auka, vis tiek yra 
brangus dalykas apšvietus 
atžvilgiu.

Dėkodami worcesteric- 
čiams už taip gražią para
mą, prašome kitas koloni-
jas subrusti, iš kurių dar/ 
menkai tegavomo paramo/ 
fondui. j 1

Dar turime ant rtn-—* 
gražių davinių iš Halter, 
do ir Baltimorčs. Paske|i 
sime juos vėlesnėse dien^, 
raščio laidose.

Laisves Administracija N



Baltimore, Md.
Graži parama Laisvei

W’?* Sunku tikėti, bet taip yra, 
gkad mūsų Juozas ir Pranciška 
^Deltuvai neseniai šventė savo 

vedybinio gyvenimo 40 metų 
sukaktį. Jie iš tikrųjų atrodo 
per jauni. Juozas ir Pranciška 
yra draugiški žmonės ir ma
lonūs draugai.

Ta jų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga jų sūnus Vy
tautas ir jo žmona ir duktė 
Milda ir josios vyras surengė 
savo tėveliams gražią iškilmę 
gegužės 24 d. Susirinko gimi
nės, draugai ir prieteliai. Te-, 
vėliai labai -dėkingi savo sū
nui ir dukrai už tokį jų iškil
mingą pagerbimą, taip pat vi
siems, kurie toje “parėję” da
lyvavo. O kad jų žodžiai ne
būtų tušti, tai jie nutarė pa
remti savo laikraštį Laisvę vi
somis keturiomis dešimtimis 
dolerių, būtent, po vieną do
lerį nuo kiekvieno vedybinio 
gyvenimo metų

O štai kaip gražiai pasidar
bavo mūsų baltimorietės. Lie
tuvių Moterų Klubas surengė 

iiaminė.jimą Motinų Dienos, 
•usiėjo grąžus būreljs tikrai 

susipratusių lietuvių. Ir pelno 
jos padarė gražaus. Iš jo pa
skyrė dienraščio Laisves as
tuonių tūkstančių dolerių lion-

M. ILJINAS

Gamtos nu gal ėjimas
(Tąsa)

“Išbadėję žmonės nuo ryto ligi vakaro 
klaidžioja iš namo i namą, prašydami iš
maldos, ir grįžta pas savo šeimas .tuščio
mis rankomis. Išmaldos niekas jau ne
beduoda”.

Gerai dar, jei būdavo skolinama. Są- 
lyga: už vieną pūdą grūdų tris arba ke
turis pūdus iš busimojo derliaus.

Tatai reiškė, kad ligi pavasario išgy
ja venimui valstiečio šeima turėdavo beveik 
\ visa naująjį derlių atiduoti už skolas. 

Duona būdavo suvalgoma į priekį. Ką 
čia begalvoti apie sotų gyvenimą! Kad 
ilgiau užtektų duonos, ji būdavo maišo
ma su balandomis, pelenais, žeme.

“Žmonės valgė piktžoles — balandas 
vietoje duonos, — rašo to meto laikraš
tis, — bet jau ir balandos baigiasi, o 
prieš akis — beveik metai. Nei bulvių, 
nei kopūstų, nei agurkų. Gyvulių šerti 
nėra kuo, krosnių kūrenti nėra kuo, nė
ra nei pelų, nei šiaudų ”

“Užplikomas verdančiu vandeniu pū- 
‘ das balandų — gaunama kažkas pana

šaus į purvą, kuris nemaloniai kvepia. 
Paskui įberiama tenai truputėlis miltų 
ir kepama duona. Šunys ir katės jos ne
ėda, o vištos nuo jos stimpa. Privalgius 
jos tuščiu skilviu, išvemiama”.

Štai ir balandos visos suvalgytos. Lik
ti namuose — tikra mirtis. Visi keliai 
užtvindyti bėglių. Miestuose nakvynių 
namai prisigrūdę sausakimšai: kur visa
dos nakvodavo du šimtai žmonių, nakvo
ja tūkstantis. Kiekvieni nakvynės na- 
maiiyra ne tik nakvynės namai, bet ir 
apkrečiamasis barakas ir lavoninė.

^Policija varo bėglius atgal į kaimą. 
Įsakyta išvalyti miestus, “grąžinti į kai
mą atvykusius gyventojus.” Bet nieko 
negalima padaryti su žmonių jūra, kuri 
išsiliejo iš krantų.

Šalis nusiaubta, nelyginant praūžus 
• priešų antplūdžiui.

i Sausra ne visus nuskurdindavo, ki
tiems ji sukraudavo turtus.

Pirklius, supirkėjus ir turtingus vals
tiečius badas maitino ir turtino. Jie par
davinėdavo grūdus plėšiška kaina. Su
pirkėjai už skatikus supirkinėdavo iš ba
daujančių valstiečių jų paskutinę mantą, 
jų arjdius ir karves. Paskolindavo pūdą, 
o gaudavo tris. *

Rangovams ir gamyklų savininkais 
badas taip pat būdavo maitintojas: juk 
darbo rankos tada kainavo pigiai.

Iš bado pelnėsi tūkstančiai žmonių- Ir 
ne vien tik iš bado, bet net iš pagalbos 

i badaujantiesiems.
^tai kaip tai būdavo daroma.

£1 metais vyriausybė nutarė: dėl 
inių javų nederliaus” (tai yra, sa
kant paprastai, dėl bado) — duoti nu

kentėjusioms gubernijoms paskolą.
Keturioms dešimtims milijonų žmonių 

buvo skirta keturiasdešimt astuoni mili
jonai rublių. • Tai truputį daugiau kaip

po rublį žmogui per metus! Ir ne negrą
žintinai, bet kaip paskolą. Tačiau ir šis 
rublis ne susyk ir ne visas pateko ba
daujantiesiems.

Tūkstančiai žalių, mėlynų, raudonų 
banknotų pasklido šalyje, ir iš visų pu
sių išsitiesė į juos godžios rankos.

Badas — nelaimė, bet ne visiems!
Nuo vieno valdininko pas kitą, nuo 

vieno grūdų pirklio pas kitą, iš rankų į 
rankas, iš piniginės į piniginę ėjo spal
votieji banknotai. Sučežėjo sąskaitinin
kų plunksnos, rašydamos pelnų, atlygi
nimų tarpininkams, procentų, dividen
dų, komandiruotpinigių, kelpinigių, per
sikėlimo išlaidų skaitmenis... Milijonai 
rublių buvo išleista ne grūdams badau
jantiesiems pirkti, bet pirklių ir valdi
ninkų naudai — mūriniams namams 
statydintis, lakuotiems ekipažams, bebrų 
kailiniams įsigyti.

O žmonės žuvo be perstogės.
Pagaliau buvo nupirkta grūdų. Bet 

kokie grūdai! Per visą,Rusiją buvo ve
žami ne kviečiai, o mišinys kviečių su 
smėliu, žvyru, su juodomis piktžolių sėk
lomis. Geležinkeliai nenorėjo priimti to
kio krovinio, bet grūdų pirkliai rėmėsi 
sutartimi: “leidžiama iki 30 procentų 
šiukšlių”.

Laikraščiuose buvo rašoma, kad į grū
dų sandėlius buvo vežami vežimai su 
žvyru — grūdams fabrikuoti! Pinigus 
ėmė už grūdus, o tiekė smėlį ir žvyrą. 
Vietoj duonos davė akmenį.

Grūdai pasiekė paskyrimo stotį) Rei
kia vežfi toliau- Vėlei atsiranda skylė, 
vėlei byra į skylę badaujantiesiems kai
mams skirtieji grūdai: už nuvežimą ark
liais pristatytojai reikalauja po tris, po 
keturis pūdus riuo kiekvienos dešimties 
pūdų — kone pusę!

Ir tai dar ne viskas: grūdus reikia su- 
ntfalti, o už tai reikia mokėti malūninin
kui vėl tais pačiais grūdais.

Bet štai grūdai kaime. Valsčiaus raš
tininkas ir valsčiaus viršaitis imasi dar
bo: sudaro stokojančiųjų sąrašą. Ir čia 
į badaujančiųjų tarpą nepastebimai įsi
spraudžia ir tie, kurie turi dešimts mai
šų atsargos. Kyšis ne tokius dar daryda
vo stebuklus.

Kiekgi būdavo duodama grūdų badau
jantiesiems?

Štai pavyzdys.
Samaros apskrities Abaševo kaime še

šiems šimtams devyniasdešimt devy
niems žmonėms buvo išduota 1891 mėtų 
spalio mėnesį iš viso 62 pūdai rugių. 
Tai buvo po 3 ’Zz svaro per mėnesį — ma
žiau kaip po aštuntadalį svaro per dieną 
vienam žmogui.

Be to, grūdai būdavo duodami ne vi-’ 
si-ems badaujantiesiems, o tik tiems, ku
rie negalėjo dirbti: vaikams ligi penkio
likos metų ir seniams nuo penkiasde
šimts metų. Vadinasi, grūdų buvo duo
dama tik pusei šeimos.

(Bus daugiau)

Auburn, Me.
Mirė Stasys Klemanskis

Gegužės 28 d. po sunkios li
gos mirė Stasys Klemanskis, 
68 metų amžiaus. Stasys buvo 
gimęs Lietuvoje 1884 metų 
rugsėjo 16 d. Amerikon atvy
ko būdamas 17 metų, ir visą 
laiką išgyveno Lewiston-Au
burn. 50 metų išdirbo Bates 
Manufacturing Co. Pradžioje 
siu metu dėl nesveikatos buvo 
priverstas apleisti darbą.

Velionis buvo narys Gedi
mino ir Baltramiejaus draugi
jų. Taipgi kadaise priklausė 
prie ALDLD 31 kp. Velionis 
kaip kada buvo sukalbamas ir 
suprasdavo savo ir kitų darbo 
žmonių padėtį. Bot pastaruo
ju laiku, atsiradus Pranciško
nams mūsų kolonijoje, Stasys 
likosi be vairo—be nusistaty
mo.

Velionis paliko nuliūdime 

dili $50 ir sveturgimių gyni
mo reikalams $25.

Matote, ką reiškia ir ką ga
lima padaryti su gerais norais 
ir darbininkiško judėjimo su
pratimu.

Vardu dienraščio Laisves, 
širdingiausia padėka Juozui ii 
Pranciškai Deltuvams ir Balti- 
morės Lietuvių Moterų Klu
bui. Svečias.

moterį Anną Klemanskięji,ę, 
sūnų Ilonai dą/ftukterj 'Stęllą, 
ir tris anūkus. Taipgi paliko 
brolį Kazimierą Klemanskį ir 
tris seseris—Mary Daunis, Lu
cy Balakonis ir Auna Gurgž
damus. Tapo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Te
būna jam lengva ilsėtis šios 
šalies žemelėje.

Laisvės fondui aukų
Per pasidarbavimą John 

Waswill Laisvei aukų surinku 
ta $10 ir atnaujintos dvi Lais
vės prenumeratos, $16. Viso 
susidaro $26.

Aukotojų vardai:
J. Waswill $2,
B. Sclemoniene 2,
A’. Kaulakis 2,
F. Apšega 2,
A. Liaudanskienė 1,
A. Drejeckis 1.
Ačiū už pasidarbavimą mū

sų spaudos naudai.
A. Apšegienė.

Nuo Redakcijos. Ta keista 
pasaka iš B'elgrado netinka 
korespondencijai. Gal sunau
dosime atskirai. 1 Labai ačiū už rašinėjimą..

New Haven, Conn.
Pagerbsime tęvus

LLD 32 k p. nusitarę pagerb
ti tėvus ir surengti skanius 
pietus. Pietūs įvyks birželio 
21 d., sekmadienį. Atsibus 
Lietuvių Parke, Indian Grove, 
West Haven, Conn.

Visi ir visos dalyvaukite šia
me iškilmingame paręngime. 
Iš anksto galima spręsti, kad 
pietūs bus labai skanus. Mo
terys ir rengėjai yra darbštūs 
žmonės ir jau rūpinasi tuomi 
darbu.

O antras dalykas, parkas 
labai švarus ir patogioje vieto
je, daug žolės ir daug medžių 
su dideliais lapais. Birželio 21 
d. pasibaigia pavasaris ir pra
sideda vasara. Smagu bus su
sieiti, skaniai pasivalgyt: ir 

. smagiai laika praleisti.
Į šiuos mūsų tęvų pagerbi

mui pietus kviečiame ne tik
tai iš New TIaveno, bet ir vi
sos plačios apylinkės vyrus ir 
moteris, senus ir jaunus, tė
vus, motinas, sūnus, dukteris, 
iki vienam. Lauksime ir tikė
simės svečių iš Waterburio, 
Naugatucko, Seymoro, Anso- 
nijos ir kitų kolonijų.

Šį parengimų padarykime 
tikrai pasekminga 1

Piety Patrijotąs

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

Toronto, Canada
Gerai pavykę parengimai

Gegužės 30 d. buvo Bangos 
Choro pavasarinis balius. Da
lyvavo gražus skaičius žmo
nių, kurie smagiai pasilinks
mino.

Ant rytojaus, ^sekmadienį, į- 
vyko Moterų Klubo ir švieti
mo Komisijos iniciatyva su
rengtas koncertas, kurio* prog
ramą pildė Bangos Choras ir 
visa eilė jaunesniųjų meninin
kų.

Pertraukoje J. Yla tarė ke
lis žodžius į susirinkusius, 
rAgindanias remti Toronto lie
tuvių kultūrinį darbą, o. la
biausiai darbuotis, kad taika 
būtų išsaugota ir būtų galima 
nepertraukiamai tęsti kultūri
nį darbą.

Liaudies Balso piknikas
Metinis torontieeių rengia

mas Liaudies Balso piknikas 
įvyks sekmadienį, birželio 28 
dieną, Lenkų piknikų vietoj, 
prie Scarlet Rd. Ji taipgi pra
nešė, kad šiais metais torontie- 
čiai stato į Liaudies Balso pik
niko žvaigždes labai gražias 
kandidates — Helen Berlins- 
kaitę ir Joan Sauleikaitę. 
Abi pirmu sykiu takiame kon- 
teste. Torontiečiams belieka 
gausiai paremti kandidates.

Taip tai užbaigėm pavasa
rinį sezoną. Dabar visi rengki- 
mės dalyvauti Liaudies Balso 
piknike.

L. B.

Chicago, Ill.
Trijų kp. piknikas birželio 21

Trys progresyvių northsi- 
diečių kp.—LDS 112 LDS 
Northerners ir LLD 86 kp.— 
rengia bendrą ir labai šaunų 
pikniką sekmadienį, birželio 
21 d., Dan Smith darže, prie
šais lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Smagu bus piknike susitik
ti ir susipažinti su Northsai- 
dės jaunuoliais, kurie taip 
šauniai pasižymėjo ’ sporte. 
Northsidiečių piknike ne tik 
gardžiai pasivaišinsime, bet Ir 
mėgstantieji turės progą sma
giai pasišokti prie geros muzi
kos.

Northside miesto dalies 
progresyvės liętuviškos orga
nizacijos gerai gyvuoja. Už- 
kviečiame dalyvauti mūsų 
metinėje gegužinėje visus 
ki#p vięfinius taip ir iš kitų 
miesto dalių.

Už LDŠ Komitetą B. A.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Laįs- 

pąrduoahę ĮJŽ pa-
skęlbimą kaina žema.

Apskričių pikiikas šį sekmadienį
LPS į-mos Apskrities 
piknikas

Jau šį sekmadienį, birželio 
14 d., įvyksta metinis LDS I- 
mos Apskrities piknikas Map
le Parke, Methuen-Lawrence, 
Mass. Kiekviena LDS kuopa 
Naujoje Anglijoje pasisteng- 
kite dalyvauti piknike. Nevien 
kad patys, dalyvaudami pik
nikai praleisite smagiai laiką, 
b.et ir prisidėsite prie pikniko 
pasėkmingumo. žinokite, kad 
Apskrities iždan įplaukęs 
kiekvienas cęntas sunaudoja
mas labai naudingiems daly
kams: labdarybei ir apšvietai,

E LIETUVOS
Didinančia vaikiškos 
avalynes gamyba

VILNIŲ^. — Pavasario ir 
vasaros sezonui “Viktorijos” 
fabrikas pradėjo gaminti nau
jų modelių spalvotos odos vai
kiškus' batukus. Juos sukūre 
modelistas V. Sokolovskis, ši 
avalynė turi didelę pirkėjų 
paklausą. Trys V. Sokolovskio 
pasiūlyti modeliai sąjunginės 
ministerijos rekomenduoti ki
tiems šalies vaikiškos avalynes 
fabrikams. Stuina.

Svečiai iš Ukrainos
Į Vilnių atvyko Ukrainos 

TSR valstybinis šokių ansam
blis.

Tarybų Ukrainos šokių an
samblis įsikūrė palyginti nese
niai, prieš dvejus metus. Ko
lektyvo tikslas — populiarinti 
Tarybų Sąjungos tautų, o 
taip pat ir liaudies demokra- 
tij.os šalių šokius. 

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
F'**-' «... i .

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

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. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

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

Pikniko pradžia 2 vai. po pietą

SHENANDOAH, PA.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

net sunegalėjusių LDS narių 
yra narinės duoklės užmoka
mos už metus ir daugiau lai
ko. Taigi matote, kad visoke
riopa nauda susidaro piknike 
dalyvaujant ir dirbant dėl jo 
pasėkmingumo.

Jei kas išgalite, atsiveskite 
dovanų piknikui. Jos bus į- 
vortintos ir aukotojų vardai 
bus paskelbti organe “Tieso
je”.

Piknike bus muzikalė ir dai
nų programa. Įvairiausių gė
rimų ir valgių ganėtinai vi
siems užteks.

LDS I-mos Apskr. Pirm.

Ansamblį sudaro šimtas 
žmonių: 60 šoke.ių ir simfo
ninis orkestras. Repertuare—• 
daugiau kaip 30 ukrainiečių, 
rusų ir kitų tautų liaudies 
šokių.

ŠYPSENOS
Valdininkas: Tai kaip pu

blika atsinešė į jūsų pasa
kymą, kad jūs neperkate 
balsu c

Kandidatas: Tik keli su
plojo, o visi kiti susirinki
mą apleido .

Politikierius: Ka tu ma
nai apie mūsų kandidatus 
majoro vietai?

Pilietis: Mes esame lai
mingi, kad tik vienas jų 
tegali būti majoru išrink
tas.

UŽrašykit Laisvę Savo Draugui.

3 pusi.-Laisve (Liberty) ~ &etvirtaęl., Birželio-J«ne 11, 1953

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
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. 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 & Cottman A ves., 
Route 56, Y and T Bus 

(114-120)

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. Bodies, 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)

HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIC. AUTO BOJDY 
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.

(114-116)

LATHE OPERATORS. Experienced. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

JULES BLOCH
1217 Spring Garden Street 

________________________ (114-116)
MILLWORKERS. Wanted exper

ienced on doors, sash and stair work. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person. J. SYP & 
SONS MILLWORKS, 2511 E. West
moreland Street.

(114-116)

MALE and FEMALE

BLUR MOUNTAIN CAMPS
Now has immediate openings for 

DOCTORS (2) REGISTERED NUR
SES (2). For long established child
ren’s camp (Non-Seėtarian) in Po- 
cono Mountains for Summer Season. 
(July 1st t*o August 27th); good 
salary; pleasant surroundings; mo- 
dern infirmary and facilities. Com
municate with Blue Mountain Camps 
City Office. Elkins Park, Phila., 17, 
Pa. Phones: MAJESTIC 5-3186 or 
MAJESTIC 5-0197.

(114-120)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Snjagus Piknikas įvyks 14 dieną 
birželio, taip vadinamame Babulos 
parke, netoli nuo žinomo MikalaiČio 
Parko. Rengia Muzikalis Klubas. Bu
šas išei nuo Muzikalio Klubo 1 vai. 
Mašinomis važiuokite nuo City lai- 
nėš taip kaip pas Mbikalaitį, tik vie
toje pasukti į Mikai Parką po kai
rei, pavažluokit tiesiai ir pasuk po 
dešinei. Reng.

(114-115)

DETROIT, MICflH.
L.L.D. 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 14 d., pradžia 
11 vai. ryto, vieta—2934 Yemans 
St., Hamtramck, ant rusų restauran- 
to. Šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių reikalų aptarimui. Reikia 
veikimo spaudos paramai: piknikai, 
išvažiavimai, aukų rinkimas ir visi 
kiti reikalai. Taigi visi stengkitės 
dalyvauti ir duoti naujų sumanymų.

Valdyba.
(114-115)

MONTELLO, MASS.
Piknikas Liet. Taut. Namo Parke, 

ant Keswick Rd., įvyks šį sekma- 
dien, birželio-June 14 d., pradžia 1 
vai. po pietų. Rengia ir visus už- 
kViečia atsilankyti Lietuvių Tautiš
ko Namo Draugovės gaspadorius J. 
Vaitiekūnas. Bus gerų valgių ir gė
rimų. Taipgi gera muzika.

(114-115)

MONTELLO, MASS.
Dviejų dienų piknikas paramai 

dienraščio Laisvės įvyks liepos-July. 
4 ir 5 dienomis, Taut. Namo Parke. \ 
Bus gera Art Mason's orkestrą, 
sporto ir koncertinė programa. Da
lyvaus Worcester Aido Choras, vad. 
Dirvelio, vietinis Liuosyb&s Choras, 
vad. Potsiaus, solistai: Aldona Wal
len, Rožė Stripinis ir kiti. Tada visi 
išanksto įsigykite pikniko bilietus, 
kurio yra išanksto pardavinėjami ir 
dalyvaukite piknike.

Geo. Šimaitis.
(114-116)

Širdies specialistas Dr. 
Shaft andai pareiškė, kad 
daug daktarų miršta nuo 
širdies ligų, kurias per di
delis rūkymas pagimdo.
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ne visi, 

kad

Iš Kraujalis-Bengtson 
vestuvių pobūvio

Birželio 6-tą susituokė 
Frances Kraujai is, jauniausio
ji Mr. ir Mrs. Michael Krau- 
jalių duktė, su Karl Bengtson. 
Jaunasis, antrojo pasaulinio 
karo veteranas, yra sūnus lai
vų kapitono ir Mrs. 
Bengtson.

Santuokos apeigos 
St. James bažnyčioje,
hurst, L. I. Jaunųjų palydo
vais buvo Walter Bengtson su 
Charlotte Peisner ir Charlie 
Hangasi su Regina Engel- 
bach. Gėles nešė mažytė Ge
orgia Kiefer.

Bankietas-vakarienė 
Alliance 
giausia 
pilnutėlė 
nemažai 
giausia 
kriaučiai.
Kraujalienė nusiskundė, 
“ne visus galėjome pakviesti, 
permaža vietos.” Tarpe jauni
mo buvo ir kitu tautu kilmės 
amerikonų. Tai jaunųjų darbo 
draugai.

Taipgi buvo atvykęs jauno
sios dėdė su šeima Antanas 
Kraujalis iš Pawling, N. Y., 
Marozai iš Bridgeport. Gal 
buvo ir daugiau svečių iš toli.

Šokiams grojo Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras.

Pabuvoję su svečiais, apdo
vanoti, jaunieji išvažiavo pra
leisti vedybinę atostogų “up
state,” Pawling, N. Y. Sugrį
žę, apsigyvens Williamsburge, 
nuosavame bute, bet netoli 
nuo savųjų. Taigi, jaunajai 
nei jos mamytei nereikės vie
nai kitos ilgėtis, liūdėti, galės 
dažnai susitikti.

Linkime jauniesiems laimės 
poroje. Rep.

Sekmadienį anksti rytą prie 
Grove St., New Yorke, rastas 
užsimušęs 50 metų vyriškis, 
to namo gyventojas. Menama, 
kad jis nukrito nuo stogo ieš
kodamas progos atvėsti, o gal 

' ir tikslu nusižudyti.

. Newyorkiete Mrs. Rosario, 
19 metų, pagimdė savo pirma
gimę prigelbstint dviejų poli- 
cistų.

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. 7-6288

Virginia 9-6125

Rosenbergams užtarai masinis 
mitingas birželio liftą

Komitetas šaukia visus no
rinčius išgelbėti tų jaunu tėvų 
gyvybes 
žinoti į 
Square, 
st racija
landas—nuo 
laiko sugrįžti 
ar namo.

tiesiai iš darbo va- 
demonstraciją Union 
New Yorke. Dcmon- 
užtruks tiktai dvi va-

5 lig 7. Užteks 
į susirinkimus

vi enati n is ir vy- 
yra prašyti

kad
Rosenbergų ir 
dviejų sūnelių,
Rosenbergams

mirties priešui, 
branginančiam

Susirinkimo 
riausias tikslas 
prezidento Eisenhowerio, 
jis pasigailėtų 
jų mažamečių 
kad dovanotų 
gyvybę.

Kiekvienam 
kiekvienam,
gyvybę ši yra paskutinė proga 
pareikšti. Teismai atsisakė 
bylą persvarstyti, nors Rosen
bergų gynėjai pateikė gausą 
naujų davinių, kurių teismui 
nebuvo pateikta kada Rosen* 
bergai buvo teisiami. Rosen-

dabar likosi 
ir prezidento 
liaudis masi- 

Itosenbergams

bergams yra pasakyta, kad jie 
turi tapti šnipais, arba turės 
mirti. Jie atsisako šnipais tap
ti. Numarinimui diena yra nu
statyta šio mėnesio 18-ta, Ro
senbergų vedybinės sukakties 
diena.

Rosenbergų gyvybės ar mir
ties klausimas 
tiktai liaudies 
rankose. Jeigu 
niai dalyvaus
pasigailėjimo prašymo veiks
muose, yra vilties, kad prezi
dentas išklausys masių prašy
mo. Laiko, kaip .matome, vis
kam liko labai mažai.

Šiandien yra ta diena, kurią 
kiekvienas dar gali pasisakyti. 
Vardan žmoniškumo ir savo 
sąžinei ramybės kiekvienas 
turėtų pašvęsti tas keletą va
landžiukių gyvybei ir mūsų 
šalies garbei gelbėti. Visas 
pasaulis stebi mūsų veiksmus 
šiandieną. Eisiu.

Pasisvečiavom ir 
atlankėm ligonę

Pereitą sekmadienį, būrelis 
richmondiečių drąugų ir drau
gių suvažiavom pas Joną ir 
Petronėlę Sėmėmis į Bellmore, 
Long Island, ir gražiai paba- 
liavojom. Semėnas tuoj pasta
tė didelį stalą viduryje pievos. 
Semėnienė apdėjo stalą viso
kiais valgiais ir gėrimais ir 
prasidėjo piknikas. Svečiai 
daugiausia gėrėjosi raugintu 
pienu ir bulvėmis, nes labai 
buvo skanūs ir iki valiai. 
Svečių atvyko apie dvidešimts.

Labai linksmai leido laiką 
dainuodami visokias dainas ir 
visokius juokus darydami ant 
žolės pievoje. Sėmenai gi 
gražų gėlyną ir nemažai 
žios pievos.

B e j e, b e s i I i n k sm i n d am i 
siminėm draugę Amiliją
rusaitienę, kuri netoli ten gy
vena ir dar vis sirginėja. Tai
gi, susėdom į mašinas ir nuva
žiavome ją atlankyti. Nuva
žiavę radome ją vaikščiojan
čią po darželį. Ji atrodo, kad 
jau sveiksta. Ir, žinoma, mes 
visi trokštame ir jai linkinti 
pilnai pagyti ir vėl darbuotis 
sykiu su mumis visais dėl labo 
žmonijos. Amiliutė dar nevi
sai drūta, bet kai kalbėdama 
pradėjo juokus krėsti, tai 
mes visi susiėmę pilvus juokė
mės ir taip juokdamiesi ir iš
važiavom.

turi 
gra

pri-
Lau-

Pajūriečiai masiniai pikietavo 
valdines komisijos posėdį

Laivakroviai ir kiti uosto 
darbininkai buvo sustabdę 
darbą vienai dienai praėjusį 
pirmadienį protestui prieš 
bandymą juos varžyti.

Apie 5 ar 6 tūkstančiai lai- 
vakrovių susirinko pikietuoti 
Bar Association Building, kur 
Valstijinė Kriminalybėms Ko
misija, su gubernatorių De
wey priešakyje, susirinko 
svarstyti pajūriečių proble
mas.

Laivakrovių nešami plaka
tai aiškiai parodė, jog dar
bininkai yra priešingi tos ko
misijos pasiūlytam darbinin
kus kontroliuoti planui. Tar
pe kitų, buvo sekami:

“Gydymas aršesnis už li
gą”—parodant, kad pasiūly
toji policinė valdžios kontro
lė samdymo, varymas darbi
ninkų per koštuvus ir politi
nes išpažintis, laisniavimas 
būtų aršiau už dabartinę 
“shape-up” samdos sistemą.

“Kaip apie viešą patyrinė
jimą Uosto Autoriteto, “šaukė 
kitas plakatas. Tuomi parodo
ma, jog darbininkai žino val
džios paskirtą uosto viršeny
bę nesant be grieko. Jie įta
ria kad tyrinėtojai' apie tai 
nutyli.

Dar kiti šūkiai taikomi tie
siog pačiam gubernatoriui:

“Mes 
n i am s 
wey.”

“Mes

priešingi ncameriki- 
įstatymams, Mr. Do-

reikalaujame savo 
konstitucinių teisių. Neturite 
nei vieno asmens iš darbinin
kų atstovybės Valstijinėje 
Kriminalybėms Komisijoje.” 
Gi ta komisija pastatyta tyri
nėti uniją ir nustatyti darbi
ninkams santvarką. Ir toliau 
parodydami, kad jie su tokia 
komisija nenori turėti reikalo, 
kituose plakatuose šaukė.:

“Mes patys tvarkysimos sa
vo unijoje, Mr. Dewey.”

“Mes kariavome už Ameri
ką, Mr. Dewey.”

Nemalonu buvo gubernato
riui Dewey toks masinis 
priešiškas pasitikimas.

Suvbrbuoti masiniai būriai 
policijos (oficialiai skelbė, 
kad 250) pikietuotojus laikė 
toli nuo tako, kuriuomi ponai 
ėjo į posėdį spręsti tų darbi
ninkų reikalus. Laikė atitver
tus toli nuo pastato. Tačiau 
ponai negalėjo negirdėti juos 
lydėjusio būūū.

Posėdžiams prasidėjus, pi- 
kietuotojai pasitraukė, tačiau 
į darbą negrįžo. Ta diena bu
vo skirta protestui prieš ponų 
planus uždėti darbininkams 
naujus varžei u s.

Taigi, turėjom pusėtinai 
gražų kaip pikniką ir sykiu 
ligonę atlankėm.

Jonas Juška.

Uruguay Seimas prašė 
Rosenbergams malonės

Komitetas Rosenbergams 
ginti New Yorke paskelbė iš 
Uruguay, Pietų Amerikos, 
gautą pranešimą, jog tos val
stybės Seimas nutarė prašyti 
prezidento Eisenhowerio, kad 
jis neleistų Rosenbergus nu
žudyti.

Rezoliuciją priėmė veik 
vienbalsiai, pasipriešino tiktai 
vienas Atstovų Buto narys. 
Dauguma ne tiktai balsavo, 
bet ir kalbėjo, kad prašymas 
prezidentui Eisenhoweriui yra 
reikalingas.

Tipiška tų kalbų buvo ka
talikų atstovo Dr. Brena, ku
ris atžymėjo Rosenbergų sū
nelio prašymą prezidentui 
Eisenhoweriui. Dešimties me
tų vaikutis Michael rašė pre
zidentui prašymą sugrąžinti 
jam. ir jo mažesniajam broliu
kui “Mummy ir Daddy.”

“Ta vaikučio liūdna rauda 
turėtų būti išgirsta ii* išklau
syta,” sakė daktaras. Ir jis pa
siūlė, kad Uruguayans Seimo 
Atstovų Butas priimtų rezoliu
ciją su prašymu Rosenber
gams pasigailėjimo. Jie tai ir 
padarė.

Halley gauna daug 
“šiaudiniu” balsu

• Vietinis komercinis laikraš
tis Daily News pradėjo taria
mąjį “šiaudinį’’ balsavimą. Jo 
tikslas, žinoma, vyriausia yra 
propagandinis, nors sykiu tu
ri ir tiriamosios vertės. Juo- 
mi bandoma patirti, koki kan
didatai turi daugiau progos 
laimėti.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

i 
CASHIER — HOSTESS

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

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

(111-117)

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu

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

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

VA. 5-0397
(114-120 X,

FINGERWA VER—MANICURIST
Turi būt patyrusi. Nuolatinis dar

bas, gera alga. Taipgi reikalingos 2 
weekend merginos. Taipgi reikalin
ga moteriškė apvalymui 2 dienom 
savaitėje, 8 valandom kiekvieną die
ną. Gera mokestis. Kroipkitės visą 
savaitę.

DELORES BEAUTY SALON 
2938 Avenue X, Brooklyn

Tel. SIL 8-1193
(114-116)

REIKALINGOS 
BINDERY MERGINOS

Patyrusios carbon collators. (Tu
ri nors kiek kalbėti ir skaityti an
gliškai). Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis.

SUPREME
704 Broadway (arti 41 h St.) N.Y.C.

(114-120)
MALE and FEMALE

LIGONINĖS DARBININKAI 
MATYKITE PETE

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

VYRAI: Ligonių aptarnautojai, ap- 
valytojai, Chefs, virėjai, prie elevei- 
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))

ii’

Pareikalavo evikciją 
rodyti televizijoje

Bronx komitetas rend ali
ninkų teisėms ginti kreipėsi f 
televizijos stotį WOR ir visus 
jos ryšius. Prašė, kad teiktų 
laiko televizijoje parodyti vi
suomenei Park Chester 
jekto evikcijos istoriją.

Pirmaisiais daviniais pir
muoju eina. Halley. Paleidžia
ma, jog tai dėka tam, kad jis 
balsavo prieš gubernatoriaus 
Dewey su majoru Impellitteri 
uždėtą miestui Transit Autho
rity su kėlimu fęro.

DIAL PRINTERS—PATYRŲ 
IR

PATYRĘ DIAL VYRAI
Dirbti prie laikrodžių lentelių. Ge
ra proga. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. 5 dienos, pilnos pašalpos.

Kreipkitės:
AMERICAN DIAL CORP.

137-11 — 90th Ave. (arti Van Wyck 
Blvd.), Jamaica

(114-118)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS OPERATORĖS
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)

BEAUTICIAN
Pįįjįai patyrusi. Pilnam laikui, ge

ros valandos; gera alga. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės:

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

Phone TA. 7-8419 
(Pirmadieniais uždara).

(109-115)
LAUNDRY SHIRT

PRESS OPERATOR
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 

mokestis. Kreipkitės:
LITTLE NECK LAUNDRY

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

(110-116)
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

DARBININKE
Patyrusi. 6 dienos. Nuolatinis 

has, gera mokestis ir tipai.
Kreipkitės:

LUNCHEONETTE
88—1st Ave., tarp 5 ir 6 Sis.

New York City
(110-114)

REIKALINGOS
CHAMBERMAIDS

Vien tik su viešbučių patyrimu.
Nuolatinis darbas. Unijinė mokei.st is 

Kreipkitės:
EXECUTIVE HOUSEKEEPER

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

(110-116)

pro-

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

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS.
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

New Yorko spauda jau pra
dėjo kampaniją už kandida
tus į majorą. Tai darydavo 
tiktai keliomis savaitėmis pirm 
rinkimų. Tas rodo, kad vi
siems laikas susirūpinti rinki
mais.

TONY’S
UP-TO-DATE

i BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

< Savininkas
306 UNION AVENUĘ

o
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BŪYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Komitetas pareiškė, kad jis 
nori laiko kaip patarnavimo 
visuomenei. Bet jeigu 
negali teikti laiko savo 
čiais, komitetas už tą

firma

laiką

buvo 
evikciją

komitetas
apie

su stotimi susi- 
savininkai

Jau seniau 
nutaręs žinią 
transliuoti ir 
taręs. Bet stoties
vėliau tą laiką atšaukė, saky
dami, kad evikciją nesanti ži
nia. Tačiau laikraščiai visoje 
šalyje plačiai aprašė tą evik
ciją. Dabar komitetas panau
jino reikalavimą transliuoti, 
parodydamas, kad aprašymas 
laikraščiuose pripažino evik
ciją esant žinia.

Komitetas sutinka, kad 
projekto savininkė kompanija 
statytų savo atstovą į deba
tus toje televizijos programo
je. Komitetas debatų nei pub
likos nesibijo, nes turi faktus, 
gali parodyti, dėl ko ir kaip 
negrų Decatur šeima su dvie- 
mis vaikučiais buvo evikuota 
iš Parkeli ester projekto.

New
Lazda su 2 galais
Bėgantis po apiplėšimo 

Yorke vienas plėšikas bandė
atsišaudyti nuo besivejančio 
apiplėštojo. Bet pataikė į sa
vo sėbrą, kuris nešėsi grobį. 
Sužeistasis Frank Hali, 20 me
tų, tapo suimtas, šovėjas iš
trūko be pinigų.

HELP WANTED—FEMALE

VIRĖJOS 25-45
Išmokysiu) nuolatiniam darbui 
moderninese virtuvėse. Reika- 
inga mokėti skaityti ir suprasti 

Angliškus receptus.
Duodamas Valgis ir Uniformos.

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

■' (112-114)

Greta uždėtų jų ant baloto 
tos spaudos peršamų į kandi
datus 15 politikierių, balsų 
gavę daugelis ir nebuvusių 
uždėtų ant baloto. Tarpe tų 
Isaacs, Marcantonio, Morris, 
Powell, žinomi LaGua'rdijos ir 
Roosevelto administracijos tal
kininkai.

317 asmeny gavę 
nešvaros tikietus

Pirmąją švaros savaitės die
ną birželio 8-tą 317 didmies
čio gyventojų gavę pašauki
mus teisman už įvairius prasi- 
žengimėlius švarai. Dauguma 
tų kaltinami už metimą ar 
šlavimą šiukšlių ant gatvių, 
neuždengimą atmatoms bač
kų. Penki pašaukti už šunų 
nepriežiūrą.

Sutikę padaryti fėrui 
kelti tokenus

Naujasis miesto važiuotos 
autoritetas pagaliau Įrodys, 
kad jis pavyzdingai veikia — 
fėrą pakels laiku, kaip to gu
bernatorius Dewey ir majoras 
Tmpellitteri norėjo. Autorite
tas jau gavęs 3 firmas, kurios 
pažadėjo padaryti no mažiau 
16,500,000 tokenų ne vėliau 
liepos 30-tos.

Valdžia nori ne vėliau tos 
dienos pakelti New Yorko vi
so didmiesčio važiuotos linijų 
fėrus. Tie tokenai daromi tam 
tikslui. Kiek už vieną fėrą 
reikės mokėti, dar neskelbia.

Automobilistams •
Miesto iždinės viršininkas 

Young įspėja, kad visi auto 
privalo turėti 1953-1954 metų 
auto sezonui vartojimui štam
pą ne vėliau birželio 15-tos. 
Paskutinė diena stampoms įsi
gyti yra 13-ta, iki pietų. Po 
pietų uždarys raštines. Pavė
lavę pirkti turėsią damokėti 
pabaudą.

ANESTHETISTS
59 lovų ligoninė. $350 j mėnesi pri
dedant pilną užlaikymą.

Kreipkitės: 
MIDWOOD HOSPITAL 

19 Winthrop St., Brooklyn 
(114-120)

BERNIUKAI — MERGAITES 
MOTERYS — VYRAI

Nereikalinga mokėti angliškai. Pa
tyrimas nereikalingas. Moterys mo
kytis darbo ant siuvamų mašinų. 
Vyrai lavinimui prie apsigynimo dar
bų. (Dienom ar naktim darbas). 
Aukštos algos. Geri amatai. Tuojau 
gaunami darbai. , Kreipkitės:

ACTIVE AGENCY
80 Warren St. (Rm. 409), N. Y. C. 

ar
109 W. 42nd St., N. Y. C., (Rm. 302)

(114-116)

REIKALINGA
SWEATER1U KASPINIUOTOJA
Nuolatnis darbas, 35 vai. savaitė.

Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos .L Kreipkitės:

BERNARD GREEN KNITTING
MILLS

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

(112-114) j
VIETINE MERGINA

Dirbti prie stenografijos, pagelbė- 
būti prie switchboard ir atli'kiml^B 
abelnai raštinės darbų. Nuolatiniap 
darbas, gera mokestis. Puikiausio 
proga pakilimams. Kreipkitės':

HERBERT A. POST, INC.
81-11 20th Rd., Astoria, L. 1.

Tel. YE. 2-5000
’TT "" (112-114)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Geras nuolatinis darbas. Puikiausia 
mokestis. Kreipkitės:
HOTEL MARTHA WASHINGTON 

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

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

HELP WANTED MALE

REIKALINGA ATTENDANT

Dieninėm ar naktinėm pareigom.

Nuolatinis darbas. Valgis ir alga.

Šaukite: PResident 4-2450
(112-116)

REIKALINGOS

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.

REIKALINGOS
MERGINOS — MOTERIŠKĖS

Traukimui paveikslų ballrooms’e 
ir klubuose. Dalies feiko darbas va
karais. Pagrindinė mokestis priskai- 
tant gerą komisą. (Proga šeiminin
kėms pasidaryti ekstra pinigų.)

• CANDID FHOTO FLASH CO.
OR. 8-3082

(113-114)

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 žemes plotas. Gera rezidencinė 
sekcija, arti visų patogumų. Savi
ninkas apleidžia miestą, parduoda 
su nuostoliais tik už $19,990.

Šaukite savininką:
YONKERS 3-7514

(108-114)

FLATBUSH — BROOKLYN
(320—322 East 7th Street.) Nau

jai pabudavotos 2 šeimom st ūbos, 
5% ir 4% kambarių. Daug gražių 
Įrengimų. Aliejum šildomos, arti vi
sų 
nė 
už

komunikacijų. Gera rezideneiji- 
sekeija. Puikiausi pirkiniai tik 
$24,750. Šaukite:

ULster 8-7927
(114-115)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Dėl East Side Viešbučio. Nuolati

nis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

HOUSEKEEPER
34 East 50th St. (Rm. 209), N. Y. C.

(113-117)

OPERATORES PATI KUSIOS
Garantuota $75 iki $100 j Savaitę 

ir aukščiau. Nuolatinis darbas. Ge-
ros darbo sąlygos, šaukite:

K. & K. DRESS 
OL. 5-0520

(113-119)

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 8-9108

(112-118)

r SALESLADIES 
PATYRUSIOS

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

89-78

Kreipkitės:
J. C. CLAYTON, INC.
— 165th St., Jamaica, L. I.

Tel. RE. 9-2110
(111-1170

TMSLAUGES

O. R. ir generalėm parei^o.'Jį 
Visiems šiftams - 40 valandų 

Gyvenimas vietoje jei pageidauja. 
HORACE HARDING HOSPITAL 

Tel. ILIinois 7—1800 
(113-119)
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