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KRISLAI
Sako: žinokite savo tejses. 
Kiek žmonių tai paliečia? 
Patarimai visiems: pilie
čiams ir nepiliečiams.

Rašo A. BIMBA

šiandien Amerikoje turime 
apie 11.000,000 sveturgimių 
piliečiu ir apie 3,000,000 ne- 
piliečiu. Labai didelė mase 
žmonių. Pridėjus ju vaikus, 
turėsime apie penkiasdešimt 
milijonu žmonių, Geras treč- 

♦da'Vs visos Amerikos!
★

Ar visi jie žino ir supranta 
tas laisvos ir teises, kulias 
jiems užtikrina (garantuoja) 
šalies Konstitucija su jos Tei
sių Biliumi?

Nepaprastai svarbus klausi
mas.

Ypatingai įėjus galion Wal- 
ter-McCarran Įstatymui, sve- 
turgimiams amerikiečiams pri
sieina rūpintis savo teisėmis.

★

štai mano rankose Įdomus 
lapelis, išleistas Svotnrgimiam 
Ginti Komiteto. Jis. matyt, 
sudarytas pagal teisininku 
(a d v o k a tu ) p at ar i m u s.

Tarp kitko, tame lapelyje 
kalbama apie visų sveturgi- 
miu teises, — visų, tiek pilie
čių, tiek nepiliečiu.

T *’ Pirmas punktas: “Pažink 
savo teises.’’

Skaitome:. ' ••
“Immigration and Naturali

zation Service-agentai panau
doja visokius triksvs ir grasi
nimus atimti nepiliečiams. na- 
turalizuotiem^ piliečiams ir 
net čia gimusioms piliečiams' 
jų teises. Sveturgimiai priva
lo pažinti Jungtinių Valstijų 
Įstatymus ir neleisti niekam 
sulaužyti tuos Įstatymus, ati
mant jiems jų laisve. Tiktai 
Amerikos žmonės galės išlai
kyti savo demokratines teises 
ir nugalėti tuos, kurię norėtų 
sunaikinti Jungtiniu Valstijų 
Konstitucijos Teisių Pilių.’’

★
Antras punktas kalba apie 

naturalizuotus piliečius, tai 
yra, sveturgimius piliečius. Sa
ko tas lapelis:

“Naturalizwoti Amerikos pi-, 
liečiai turi tas pačias teises 
kaip ir čia gimę Amerikos pi
liečiai. Naturalizuoti piliečiai 
ir čia gimę amerikiečiai turi 
teisę neatsakyti i jokius klau
simus, jiems bile keno pasta
tytus, kol jie gaus progą pasi
tarti su advokatu arba orga
nizacija.”

O kokias teises turi nepilie- 
čiai amerikiečiai?

Skyriuje “Nepiliečiai” sako
ma :

“Nepiliečiai turi teisę pasi
tarti su advokatu arba orga
nizacija pirm, negu jie atsa
kys į .bile kokį klausima, bile 
keno jiems pastatytą. Nepilie
čiai turi teise atsisakyti atsa
kyti į klausimus, jiems pasta
tytus Immigration and Natu
ralization Service atstovų.

“Jeigu nepilietis esti sua
reštuotas,. jis turi teise pasau
kti advokatą, organizaciją ar
ba draugą.

> €<Jęigu nepilietis būna su
duotas, jis turi teise atsisa- 

.i įsakyti i visus klausi
aus, kol' jam nebus suteikta 

proga pasitarti su advokatu.”
★

Pasitaiko ir kitų problemų, 
su kuriomis kartais tenka su- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

i ITALIJOS VALDŽIA 
GAVO TIK SILPNĄ 
DAUGUMĄ RINKIMUOSE

’ ’ • i

-----------------------------------------------------------

9,562,860 balsavo už komunist. ;
bei kairiuosius socialistus

Roma. — Italijos prem
jero de Gasperio krikščio
nys demokratai išvien su 

į kitais dešiniaisiais tik vos- 
nevos laimėjo seimo rinki
mus.

De Gasperi todėl smerkia 
| tuos italus, kurie šiais rin
kimais “sustiprino komu
nistus ir kairiuosius socia
listus.”

(New Yorko Daily News 
sielojasi, kad Amerika fak- 
tinai balon sumetė 6 tūks
tančius milijonų dolerių, 
kuriais bandė sustiprinti 
Italijos dešiniuosius prieš 
komunizmą po Antrojo pa
saulinio karo.)

De Gasperio valdžia skel- 
i bia gavus sau 299 atstovus 
Į Italijos seime. O jai prie- 
į šingų atstovų išrinkta 287,- 
I tarp kuriu yra 143 komu
nistai ir »75 kairieji socia
listai. kurie paprastai vei
kia išvien su komunistais.

l’ro-amerikinė premjero 
de 'Gasperio partija—krikš
čionys demokratai ir deši-

Korėjoj nukentėjo jau 
135,586 amerikonai

Washington.—Karinė val- 
| dyba paskelbė birželio ‘10 
d., jog Amerikos kariuome-

■ nė Korėjoje iki šiol nuken- 
| tėjo 135,586 sekamus nuo-
■ stolius:

Užmušta 24,214, sužeista
I 98,497, be žinios dingo bei 
nelaisvėn pakliuvo 12,875.

Per savaitę nuo pirmes- 
\ nio valdinio pranešimo to
kie amerikonų nuostoliai

I padaugėjo 224-iais.'
__________________________________

Prancūzai nusigandę 
vietnamiečių ginklų

Hanoi, Indo-Kin. — Pran
cūzų oficieriai su išgąsčiu 

j praneša, kad Vietnamo 
I liaudininkai dabar naudoja 
I daug daugiau ginklų prieš 
Prancūzus, negu kada pir- 

i miau per 7 metus karo.
Prancūzų lakūnai sako, 

ypač pavojingos jiems 
priešlėktuvinės liaudininkų 
patrankos.

Prancūzai kaltina Kiniją 
už pasmarkintą Vietnamo 
liaudininkų ginklavimą.

Amerikonai išmetė
i priešingas čiangui knygas
1 vakarų Vokietijoje

Berlin. — Iš amerikinių 
! knygynų vakarinėje Vokie
tijoje tapo išmestos visos 
tokios knygos, kurios kriti
kuoja Čiang Kai-šeką, kinų

■ tautininkų vadą.

ORAS.—Smagi, nekaršta 
giedra.

nieji jos rėmėjai gavo vi
so 13,487,038 balsus.

Už komunistus paduota 
6,128,638 balsai, o už 'kai
riuosius socialistus—3,440,- 
222. Taigi jie sykiu gavo 
9,562,860 balsų, arba 35 
procentus su trečdaliu visų 
dalyvavusių balsavimuose.

Už monarchistus ir nau
juosius fašistus balsavo 3,- 
437,056.

Komunistai ir kairieji so
cialistai kaltina valdžią už 
suktybes balsų skaičiavime. 
Sako, jeigu ne balsų vogi
mas, tai de Gasperio de
šinieji būtų pralaimėję.

Sovietai sulaikė 
jūrų tvirtovės 
statybą Ruegen saloj

Berlin. — Kariniai anglų- 
amerikonų valdininkai sa
ko. jog Sovietų Sąjunga su
laikė statymą milžiniškos 
karinių laivų stoties atim
toje iš Vokietijos Ruegen 
saloje, Baltijos Jūroje.

Sovietiniai inžinieriai jau 
pernai rudenį pradėjo kari
nes statybos darbus toje 
strateginėje saloje. Plana
vo ten įrengti ir didžiulius 
fabrikus laivams statyti 
bei taisyti.

Manoma, jog Sovietų vy
riausybė, sulaikydama tuos 
darbus, nori veiksmais įro
dyti, kad tikrai siekia tai
kos.

%---------------- -------- -—.

Suimtas už grasinimą 
nužudyti prezidentą

New Rochelle, N. Y. — 
Policija čia suėmė Albertą 
J. Drevney, kuris siuntinė
jęs laiškus, grūmojančius 
nužudyt prezidentą Eisen- 
howeri.

Drevney, atvykęs iš Phi- 
ladelphijos, paskutiniu lai
ku nakvodavo miestinėje 
prieglaudoje New Yorke.

Nuvažiavęs į New Ro
chelle, jis mėgino gauti dar
bą valgykloje, ir tapo areš
tuotas.

Teigiama, kad i is siunti
nėdavo grasinančius laiš
kus ir buvusiam prez. Tru
mą nui.

Bostone padaryta trečia 
operacija A. Edenui, 
Anglijos ministrui

Boston. — Amerikietis 
daktaras Richard B. Cat- 
tell čia Baptistų Ligoninėje 
padarė trečią (tulžiapūslės 
operaciją A. Edenui, An
glijos užsienio reikalų mi
nistrui. Teigiama, jog pa
sisekė ši operacija.

Dvi pirmesnės, Anglijoj

j Viesulo padarytos baisenybes 
Worcesteryj ir apylinkėje
(Nuo1 mūsų korespondento) mušta ir apie 900 sužeistų.

Worcester, Mass. — Bir- Militarinė sargyba dabo-
želio 9 d. po 5-tos valandos 
po pietų, juodų debesų au
dra -su neapsakomu sukti
niu viesulu smogė į šiauri
nę dalį miesto, vadinamą 
Greendale, skersai West 
Boylston gatvėš, link Burn- 
coat ir Clark gatvių.

Assumption kunigų kole
gijos puikūs mūriniai pa
statai taip suardyti, kad 
tik stagarai stūkso. Kele
tas kunigų ir minyškų liko 
užmušta ir daug sužeista. ’

Ant West Boylston gat
vės didelė Lumber sankro
va, budinkai ir medžių krū
vos1 sykiu sumaišyta, kaip 
kokie šipuliai.

Baisiausias vaizdas prie 
Burncoat ir Clark gatvių. 
Buvę gražios gatvės ir dai
lūs namai, namukai — vien 
griuvėsiai.' Namų sienų da
lys, rakandai, medžių ša
kos ir galingi ąžuolai guli 
susimaišę išvien.

Šiuos žodžius rašant, ap
vaikščiojau tą apylinkę. 
Negali atsistebėti tokios 
nematytos destrukcijos, kas 
vakar popietį liko padaryta 
per tris ar keturias minu
tes laiko.

Į rytų pusę nuo Burn- 
coat gatvės naujas didelis 
projektas mūrinių gyvena
mų namų, kur mažiau kaip 
metai laiko žmonės pradė
jo susikraustyti, sųšipuliuo- 
tas į griuvėsius.

Šią žinią rašant, jau ži
noma, kad 79 žmonės už-

IR KITAIS KONGRESMANAS 
KALTINA ATOMINIUS 
SPROGIMUS Už VIESULUS

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas James 
E. Van Zandt1 trečiadienį 
sakė:

—Aš manau, jog pasta
rieji atom-bombų sprogdi
nimai Nevadoje tikrai pri
sidėjo prie dabartinių vie
sulų sukėlimo.
' Van Zandt, Kongreso ato

mų jėgos komisijos narys, 
tėmijo neseniai padarytas 
atomines eksplozijas. Tada 
tai mate; kaip tie sprogi
mai pakeitė orą iki tam ti
kro laipsnio.

—Bet tai būtų karinių 
slaptybių išdavimas, —tę
sė Van Zandt, — jeigu aš 
pasakyčiau, kokias oro at
mainas padarė vienas ar 
kitas iš tu atominiu ban
dymų.

Valdiniai atominiai moks
lininkai, “žinoma, užginčys, 
kad atominiai sprogimai 
prisidėjo prie viesulų suda
rymo,” pridūrė kongresma
nas Van Zandt.

Dieną pirmiau demokrą- 
tas kongresmanas Ray J. 
Madden ragino karinį Kon
greso komitetą ištirti ato
minių sprogdinimų ryšį' su

i 
padarytos, operacijos nesu
taisė Edenui tulžiapūslės.

INDIJA REIKALAUJA APSAUGOT JOS 
KARIUS, KURIE BUS SIUNČIAMI 
KORĖJON BELAISVIAM TVARKYTI

ja audros paliestas gatves. I 
Dvi lietuviu šeimos, ži-įrii . . • • 7 • v 7 7 * >

nau, nukentėjo Antano Į Knee tautininkai žada kariaut, 
Jeskevičių namukas, 34 i 
Rowena St., liko sunaikin-1 
tas į šipulius, ii* W. Čestnų, ;
11 Francis St., trijų šeimy- j London. — Indijos prem- traliu kraštų “komunisti- 
nų namas gerokai apdau- jeras Nehru pareiškė: nius” kareivius, kurie bus

nepaisant paliaubų sutarties

žytas; langai, stogas išpiš- — Jungtinės Tautos turi 
kinti ir iš kažin kur dide-Į užtįkrinti, kad jų kariuo- 
lė medžio lenta, 16 pėdų ii- i menė apsaugos Indijos ka- 
gio, įlindus frontiniame rū- reivius, kurie bus siunčia
me per sieną; stoge »atškira ' mi Korėjon kaipo prižiūrė- 
viena gegnė išplėšta. j tojai nenorinčių grįžt namo i 

Tikrai stebuklinga audros ^belaisvių.
jėga. Dideliausi medžiai su | Bet jeigu Jungtinių Tau- 
milžiniškais kelmais išvers-į tų komanda pasirodys lie
ti. Trijų aukštų medinis I malinti suvaldyt Pietinės 
namas nuo pat pamatų, | Kohėjos tautininkų, tai mes j 
kaip kokia sniego gniūžtis, turėsime iš naujo persvars-1 
prie kito stovinčio namo tyt ši dalyką.

(Pietų Korėjos tautinin
kai kartotinai grūmojo šau
dyti Indijos bei kitų neu-

Rytinė Vokietija 
padidino Įvairias 
lengvatas piliečiams

,I .
Berlyn. — Rytinės Vo

kietijos Demokratinė Voa 
kiečių Respublika nutarė 
paplatinti teises privačiams 
bizniams, palengvinti ke
liones tarp rytinės ir va
karinės Vokietijos, . pama
žinti reikalaujamas val
džiai derliu duokles iš far- 
mų; sugražinti nuosavybe 
tiems bėgliams, kurie grįš 
namo, ir daugiau lengvatų

Visi žmonės mieste stebi
si ir pilni nesmagumo. Nu
kentėjusieji lyg per ašaras' 
kalba. Gyvenimo su taupos 
galutinai sunaikintos; kitų 
gvvybės atimtos ir tt.

D. J.

PRAŽUDYTA
92 ŽMONĖS

Naujausi pranešimai tei
gia, kad surasta lavonai ja,u 
92 žmonių, kuriuos viesu
las užmušė Worcesteryj ir 
aplinkiniuose miestuose bei 
miesteliuose.

Skaičiuojama, jog viesu
lo padaryti medžiaginiai 
nuostoliai vien tik Worces
teryj e siekia’ 50 milijonų 
doleriu.

pragaištingaisiais viesulais 
M'ichigane, ' Ohio, Massa
chusetts ir New Hampchire 
valstijose.

Šiemet ' daugiausia iš
sprogdinta atom-bombų, ir 
šį pavasarį įvyko- jau 167 
smarkūs viesulai, tai vra, 
trigubai daugiau negu pa
prastai būdavo.
. Valdinė atomų jėgos ko
misija, tačiau, vėl pareiškė, 
jog tai “negalimas daiktas, 
kad atominės eksplozijos 
būtų padariusios bent ko
kias oro atmainas Jungti
nėse Valstijose.”

Hinton, W. Virginia. — 
Sprogo anglinio traukinio 
garvežis, užmušant jo ma
šinistą ir du kitus tarnau
tojus. v

Indija pertraukė ryšius 
su fašistine Portugalija

New Delhi, Indija. — In
dijos valdžia reikalavo, kad 
Portugalija pasitrauktų iš 
senųjų savo kolonijų Indi
joje. Fašistinė Portugali
jos valdžia atsisakė net 
svarstyti šį reikalavimą. In
dija todėl atšaukė diploma
tinį savo atstovą iš Portu
galijos ir uždarė atstovybę.

duoti protestantų bažny
čiai. Bet suprantama, jog

I panašias lengvatas gaus ir 
katalikų bažnyčia.

Tarp religinių lengvatų 
bus ir padidinta valdinė pa
rama bažnyčioms, leidimas
laisvai dėstyti religinius 
dalykus mokyklose ir kt.

Dejuoja, kad dar per 
mažai atominių bombą

Washington. — Demo
kratas kongresmanas Mel
vin Price dejavo, kad Jung
tinės Valstijos turi dar “la
bai1? per mažai atominių 
ginklų.” Valdžia todėl tu
rėtų pasmarkint ju gami
nimą, o nemėgint išvystyti 
atomų jėgos pritaikymą ci
viliniams reikalams. Nes 
kitaip, pasak jo, tai gręstu 
“baisus atominis pavojus” 
iš Sovietų pusės.

Generolas Vandenberg 
pasakojo, sužinojęs, jog So
vietų Sąjunga stato naujus 
atominius fabrikus bei di
dina senuosius.

Senatoriai numtiša 162 
milijonus dolerių nuo 
svetimų kraštų ginklavimo

Washington.—Senato ko
misija nutarė numušti 162 
milijonus dolerių nuo prezi
dento Eigenhowerio • reika
laujamų 5,474 milijonų do
lerių svetimiems kraštams 
ginkluoti prieš komunizmą 
per .metus.

atsiusti belaisviams kon
troliuoti.)

(Šveicarija buvo atsisa
kius dalyvauti penkių neu
tralių šalių komisijoje dėl 
belaisvių prižiūrėjiifio. Bet, 
Amerikai prašant, vėl suti
ko dalyvauti sykiu su In
dija, Švedija, čechoslovaki- 
ja ir Lenkija.)

Seoul, Korėja, birž. 11.— 
Pietinės Korėjos tautininkų 
prezidento Syngmano Rhee 
premjeras Pvun Yung Tae 
užreiškė. kad jeigu ameri
konai, darydami paliaubas 
su Šiaurinės Korėjos komu
nistais, pasitrauks 1 mylią 
ir ketvirtadali nuo mūšių 
linijos, tai tautininkų armi
ja vis tiek laikysis savo po
zicijose ir tęs karą. ‘

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikos ir Šiaurinės Ko
rėjos karininkai tariasi apie 
nustatymą neginkluoto pa- 
liaubinio ruožo, kur vieni 
ir kiti turėtų pasitraukt po 
1 mylią ir ketvirtadalį at
gal nuo dabartinės karo li
nijos.

LIAUDININKAI UŽĖMĖ 
5 POZICIJAS

Korėja. Šiaurinės Korėjos 
liaudininkai šturmavo Pie
tinės Korėjos tautininkus 
ir amerikonus rytiniame 
fronte, ivarė kyli į svar
biausią jų liniją ir užėmė
penkias pozicijas.

Amerika davė Francįjai 
dar 90 milijonu dol

Paryžius. — Jungt. Vals
tijos suteikė Francijai dar 
90 milijonų dolerių, kad iš
lygintų jos įsiskolinimus 
tarptautinėje prekyboje. .

Oro jėgoms užteks 
40 bilijonu dolerių, 
sako Eisenhoweris

_________ \

Minneapolis, Minn.—Pre
zidentas Eisenhoweris, čia 
kalbėdamas, pranešė, kad 
ginklavimuisi ore paskirta 
40 tūkstančių milijonų do
lerių per ’ dvyliką mėnesių 
nuo ' šių metu liepos 1 d. 
Taigi pilnai užteks oro jė
goms stiprinti.

Taip prezidentas atsakė 
politikieriams, kurie tam 
reikalauja dar 5 tūkstančių 
milijonų dolerių daugiau.

Kartu Eisenhoweris sakė, 
Amerika turi laikytis iš
vien su savo talkininkais, 
jeigu nori atremti komu
nizmą.
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‘baimė taikos
LABAI DIDELIS NERIMAS mūsų Wall Streeto 

biržoje. Seniai jau buvo bematytas toks Šerų nukritimas. 
O vis tai baimė, jog neužilgo gali Korėjoje pasibaigti 
karas. Susitarimas dėl karo belaisvių prašalino pasku
tinį užtvarą ant kelio* pilnutiniam susitarimui dėl pa- 
liaubų. Kai Amerikos žmonės džiaugiasi taikos pragie
druliais ir viltimi, finansinis kapitalas purtomas baimės!

Bet ne vien tiktai mūsų krašto kapitalas išsigandęs 
•'■taikos. Panaši padėtis esanti ir Japonijoje. Šis Korėjos 

karas davė nesvietiškų pelnų ir Japonijos kapitalistams. 
Jie augo ir tuko, kai mūsų jauni vyrai ten galvas dėjo 
ir kraują liejo. Dabar tam viskam gali būti galas! Yra 

.ko bijoti, ir todėl dreba Japonijos kapitalistai. Jiems 
gali užtrūkti tasai didelis pelnų ir pralobimo šaltinis.

Tokia jau nūdienė tikrovė. Tokia jau mūsų gadynė. 
Taikos atsteigimui trukdo kapitalistiniai interesai. Ne- 

' manykite, jog šis Wall Streeto biržos sudrebėjimas ne
veikia žmonių aukštosiose, valdančiosiose sferose.

Tačiau mes sutinkame su tais, kurie tiki, kad taikos 
’ reikalas paims viršų ir kad Korėjos karas greitoje at
eityje nueis istorijos muziejum

%
Nesinori tikėti, kad Syngman Rhee arba Čiang Kai- 

šeko klikos desperatiškos pastangos neprileisti prie su- 
'.'sitarimo begalėtų taikos reikalui pastoti kelią. Susita- 
-rimas dėl paliaubų Korėjo je jau per daug toli’nuėjęs, 

■ kad Rhee fašistinė klika begalėtu rimtai pastoti kelią

ŠVEICARIJOS MOTERYS
ŠVEICARAI NĖRA PRALEIDĘ nė vienos progos 

pasididžiavimui savo aukštu kultūriniu lygiu, savo pa
žanga ir demokratiškumu. Bet šiomis dienomis jie nu
stebino visą pasaulį, nubalsuodami neduoti savo mote
rims balsavimo teisių! Kur tas jų demokratiškumas? 
Kur toji jų pažanga? Pagaliau: Kur tas jų žmonišku- 

t.mas?
Dar ir šiandien, antrojoje pusėje dvidešimtojo šimt

mečio, pusei tautos atimtos teisės! Pusė tautos neturi 
■'balso krašto reikalų tvarkyme ir vedime!

Taip keista, jog net sunku tikėti, šveicarai pasi
rodė dar labai, labai toli atsilikę net nuo tų kraštų, ku
riuos'jie skaitydavo dar nė koios neįkėlusiais į moder
niškosios civilizacijos demokratiją ir laisvę, šiuomi savo 
žygiu jie pasirodė tebegyveną senomis, barbariškomis 
tradicijomis, kuomet į moterį buvo žiūrima su panieka 
ir pažeminimu, kuomet moteris nebuvo skaitoma žmo
gumi !

IR GALVOKIME IR DABRUOKIMES
MŪSŲ AšTUONIŲ TŪKSTANČIŲ dolerių fondo 

vajus reikalauja ’daugiau ir rimtesnio dėmesio. Toli 
gražu ne visi būdai išnaudojami sukėlimui pinigų. Toli 
gražu ne visi apie tai rimtai pagalvojame.

Reikia aukų. Aukos geras daiktas. Jos sudarys 
" didžiąją įplaukų į fondą dalį. ’

Bet suraskime ir kitokius būdus. Paimkime kad 
> ir tokį pavyzdį. 'Štai Baltimorėje piknikas Laisvės nau

dai. Viena gera filadelfietė nusiveža ir paaukoja sūrį. 
Visa eilė draugų pasidarbuoja ir už jį padalo Laisvei 

„apie dvyliką dolerių. Panašiai padarė vienas geras bal- 
ietis, kurio paaukotas sūris taip pat davė apie 

tiek pat įplaukų.
r ft . •

Panašiu būdu kiekvienoje žmonių sueigoje galima 
. padaryti daug naudos fondo reikalui. .

Ateina visa eilė piknikų. Prašome ir raginame vi- 
'A$Us laisviečius juose pasidarbuoti dėl pasekmingo- Lais- 
' vės fondo vajaus užbaigimo.

Pravda apie mini stro pirmininko 
Cliurchillo kalbą šalies parlamente

Prieš tūlą laika Britani
jos ministrų pirmininkas 
Churchilas parlamente pa
sakė įdomią kalbą, apiben
drindamas dabartinę tarp
tautinę situaciją. Jis, kaip 
žinia, iškėlė klausimą dėl 
didžiųjų valstybių vadovų 
pasitarimo . Jo kalba buvo 
plačiai komentuojama visa
me pasaulyje, tarp kitko ir 
Maskvos Pravdoje (š. m. 
gegužės 24 d.). Mes čia pa
duodame kai kurias iš 
Pravdos editorialo ištrau
kas. Vertimas į lietuvių 
kalbą padarytas Lietuvos 
spaudos."— Laisvės Red.

...Visiškai suprantama, 
kad Didžiosios Britanijos 
ministro pirmininko Čerči
lio neseniai atstovų rūmuo
se pasakytoji kalba, kurio
je buvo paliesta eilė gyvų 
tarptauti n i o gyvenimo 
klausimų, o taip pat disku
sija dėl šios kalbos patrau
kė į save dėmesį ne tik An
glijoje, bet ir toli už jos

Britanijos ministras pir
mininkas daug kuo parėmė 
JAV vyriausybės poziciją. 
Tačiau jo kalboje atsispin
dėjo ir skirtumas tarp Di
džiosios Britanijos ir Jung
tinių Valstybių pozicijos 
kai kuriais pirm a e i 1 i a i s 
klausimais.

Čerčilis paskyrė žymią 
savo kalbos dalį klausimui 
dėl santykių su Tarybų Są
junga. Ne visa, ką jis pa
lakė šiuo reikalu, gali būti 
TSRS viešosios nuomonės 
priimta be kritikos ir rimtų 
prieštaravimų. Bet/ dabar 
svarbu nurodyti visų pirma 
ne tai, ko mes nesutariame 
su Didžiosios Britanijos mi
nistru pirmininku. Svar
biau yra pabrėžti tuos mo
mentus, kurie gali padėti 
sureguliuoti ginčijamus 
tarptautinius kla u s i m u s 
taikos ir tautų saugumo in
teresais.

Čerčilio kalboje yra teigi
mų, kurie atspindi anglų 
tautos taikos siekimą ir liu
dija apie realistinį Didžio
sios Britanijos ministro 
pirmininko požiūrį įverti
nant kai kuriuos esminius 
dabartinės tarptautinės pa
dėties momentus . Šiuos tei
gimus platieji visuomenės 
sluoksniai, kurie yra suin
teresuoti išsaugoti taiką, 
sutiko' su pritarimu. Kar
tu šiuos teiginius, — ypač 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, — užpuldinėja tie 
sluoksniai, kurie rodo ypa
tingą suinteresuotumą pa
laikyti dabartinį tarptauti
nių santykių įtempimą.

Atkreipia į save dėmesį 
šis Čerčilio pareiškimas: 
“Aš netikiu, kad ypatingai 
rimta Rusijos saugumo su
derinimo su Vakarų Euro
pos laisve ir saugumu pro
blema yra neišsprendžia
ma.” Šis pareiškimas nega
lėjo nesusilaukti pritarimo 
atgarsio žmonėse, kurie ti
krai siekia sūreguliuoti pri
brendusias tarp tautines 
problenl&š, kurie neapken-

'ai naujasis Jungtinių Valstijų Laivyno “single-jet fighter’’ lėktuvas, pavadintas 
XF 3 H Demon”. Jis lekioja ant St. Louiso. Iki šiol šio lėktuvo paveikslus traukti 

ir skelbti spaudoje buvo uždrausta.

čia karo, nešančio tautoms, 
ypač dabartinėmis sąlygo
mis, nesuskaitomus vargus.

Mūšų šalyje minėtasis 
Čerčilio pareiškimas pa
traukė į save dėmesį, kaip 
laiku padarytas žygis da-

dėtyje.
Pareikšdamas apie Tary

bų Sąjungos ir Vakarų Eu
ropos šalių “saugumo su
derinimo” galimumą, mi
nistras pirmininkas vado
vavosi, žinoma, savo šalies 
interesais. Kartu neabejo- svarbiau-

“derinant

rimo pagrindais.
Aukščiau minėtų tarptau

tinių dokumentų istorinę 
reikšmę sudaro tai, kad 
juose yra išreikštas karo 
metu pasiektas ir tuoj po 
karo pabaigos patvirtintas 
politikos sude r i n i m a s ir 
konkretus sutarimas tarp 
Vakarų valstybių ir TSRS 
Vokietijos klausimu. Šia 
prasme minėtieji susitari
mai dėl prisidėjimo prie 
Vokietijos, kai]) taikingos 
ir demokratinės valstybės, 
suvienijimo yra 
sias pasiekimas
Rusijos saugumą su Vaka
ru Europos laisve ir sau-1* J 1
gurnu,”

Mūsų ir dabar negali ne
dominti, kiek po ministro 
pirmininko kalbos Didžio
sios Britanijos daromi žy
giai tarptautinių santykių 
srityje atitiks pagrindinius 
principus tų susitarimų, po 
kuriais, yra padėti didžiųjų 
valstybių parašai, ir kiek 
naujieji susitarimai tarp jų 
gali padėti sustiprinti tai
ką ir tautų saugumą.

Tačiau pastarųjų kelerių 
metų patyrimas liudija, kad 
sureguliuoti ginčijamus ir 
neišspręstus klausinius 
trukdo Vakarų valstybių 
vienašališko at s i s a k y m o 
nuo sudarytų susitarimu 
politika. Galima neabejoti 
tuo, kad visa dabartinė 
tarptautinė padėtis atrody
tų visai kitaip, kad joje ne
būtų dabartinio aštrumo ir 
įtempimo, jeigu didžiųjų 
valstybių susitarimai svar
biausiais tarp tautiniais 
klausimais būtų įgyvendin
ti.

Ryšium su tuo, negalima 
nesustoti ties tuo, kad Čer
čilis kažkodėl rado tikslin
gu prisiminti liūdnai pa
garsėjusią Lokarno 1925 
metų sutartį, kuri, anot jo, 
buvo pagrįsta tuo “papras
tu teiginiu,” kad jeigu Vo
kietija užpuls Prancūziją, 
tai Anglija bus prancūzų 
pusėje, o jeigu Prancūzija 

pateiktieji pasiūlymai ir | užpuls Vokietiją ,tai Angli- 
ypač jos- paskutinis gegu-, ja bus vokiečių pusėje, 
žės 7 d. pasiūlyams teikia, | Čerčilis čia nepasakė, kad 
—kaip tat yra visiškai aiš- ; Lokarno sistema savo laiku 
ku visiems nešal i š k i e m s į atpalaidavo rankas agresy- 
žmonėms, — reikalingą pa
grindą, kad galima būtų 
praktiškai išspręsti ši pa
skutinį klausimą, sudarantį 
kliūtį paliauboms sifdaryti 
ir, vadinasi, karui nutrauk
ti Korėjoje.

Čerčilis pasisakė už kan
trų ir pritariamą korėjie
čių bei kilių pusės pasiūly
mo apsvarstymą. Jis pa
reiškė: “Dabar nėra jokių 
man žinomų priežasčių lai
kyti, kad jis negali būti su
sitarimo pagrindu”...

Čerčilio kalboje ypatingą 
vietą užėmė Vokietijos pro
blema. Jis teisingai pava
dino ją “dominuojančia 
Europos problema.” Bet 
jeigu tai yra taip, tai iš to 
išeina, kad Čerčilio sampro
tavimai dėl Vokietijos pro
blemos įgauna jo kalboje 
ypatingą reikšmę. Tačiau 
sumetimai, kuriuos Čerčilis 
išreiškė jšiuo klausimu, nie
kaip negali būti sutikti kaip • V ’ • V] I 1 • 1 • 1 •

nukreipta į suderinimą An
glijos nacionalinių interesų 
su taikos palaikymo ir tarp
tautinio bendradarbiavimo 
stiprinimo interesais, susi
lauks Tarybų ySąjungos ir 
kitų taikingųjų tautų su
pratimo ir paramos.

Čerčilio iškeltas teiginys 
dėl TSRS saugumo suderi
nimo su Vakarų Europos 
saugumu turi tuo didesnę 
reikšmę, kad Britanijos mi
nistras - pirmininkas, iškel
damas šį klausimą, tuo pa
čiu paliečia ne tik santy
kius tarp Didžiosios Brita
nijos ir Tarybų Sąjungos, 
bet ir visą taikos palaikymo 
ir sustiprinimo problemą...

Vienas iš svarbiausių 
tarptautinių klausimų, kurį 
taikiai sureguliuoti yra su
interesuotos visų šalių tau
tos, yra Korėjos klausimas.

Visiems yra žinoma, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
kos ir Korėjos Liaudies De
mokratinės Respublikos di
plomatinė iniciatyva, kurią 
parėmė Tarybų Sąjunga, 
atvėrė realias galimybes 
sudaryti paliaubas ir nu
traukti karą Korėjoje.

Remiantis pasiektu susi
tarimu Korėjoje jau pasi
keista sergančiais ir sužeis
tais karo belaisviais. Ba- į 
landžio 26 d. Panmynčžony- i 
j e buvo atnaujintos dery- : 
bos dėl karo belaisvių repą- Į 
trijavimo, ištisai paėmus. Į 
Kinų bei korėjiečių pusės!'

J viam Vokietijos militariz 
| mui. . Apribodama Vokieti- 
: jos veiksmų laisvę vakaruo
se, ji teikė jai veiksmų lais
vę rytuose, nukreipdama 
Vokietijos agresiją TSRS 
pusėn. Kaip yra žinoma, 
Lokarno politika buvo vie
nas iš nemažai ; svarbių 
veiksmų, paruošusių antrą
jį pasaulinį karą...

Ir kaip galima įgyvendin
ti Lokarno idėją dabartinės 
Vokietijos atžvilgiu? Juk 
Čerčilis, kalbėdamas apie 
Lokarno idėją-, nė vienu žo
džiu neužsiminė apie Vo
kietijos vienybės atkūrimą, 
kas turi lemiamą reikšmę 
ne tik pačiai Vokietijai, bet 
ir saugumo užtikr i n i m u i 
Europoje ir visame pašau- 
lyje-

Darydamas užuominą į 
dabar vykdomus separati- 
nius veiksmus ryšium su 
Bonos ir Paryžiaus sutar

čių sudarymu, jis orientuo- 
išraiška tikro siekimo su- ■ ja Anglijos vyriausybės po- 
reguliuoti, minėtąją, “domi- ■ jįtįką į Vokietijos padalini- 

i mo įtvirtinimą. Dar dau- 
I giau., iš čerčilo kalbos iš
eina, kad jis laiko Vokieti
jos suskaldymą ne tik įvy
kusiu faktu ,bet ir tokiu 
reiškiniu, su kuriuo galima 
ir reikia taikytis.

(Pabaiga rytoj)

nuojančią” tarptautinę pro
blem^.

Visų pirma atkreipia į sa
ve dėmesį tas faktas, kad 
Čerčilis net nerado reikalo 
paminėti apie Jaltos dekla
raciją ir apie Potsdamo nu
tarimus, kuriuos suformu-. 
luoti svarbiausieji principai 
Vokietijos klausimui tikrai 
sureguliuoti, vieningos Vo
kietijos, kaip taikingos, de
mokratinės valstybės, atkū-

Washington. — Amerikos 
valdžia žada badaujančiam 
Pakistanui milijoną tonų 
kviečių.

DARBININKU SVEIKATA
SPECIALISTŲ GRUPĖ— 

GERIAU
Laikas žengia pirmyn — 

ir su savim neša pažangą, 
progresą visame kame, tai
gi ir medicinos ir gydymo 
srityje. Keičiasi, geryn ei
na gydymo būdai. Keičiasi 
medicinos praktika.

Amerikoje, J. V., gydymo 
būdai daugumoje vis tebe
eina senoviniais individinės 
praktikos keliais. Ameri
kos eskulapai dantim įsika
binę laikosi savo kabine
tuose. Subendrinto, šiek 
tiek suvisuomeninto gydy
mo būdo jie purtosi iš tolo. 
Onei artyn. Tai neameri- 
kietiška vaikytis kokių tai 
grupių, grupinio, suben
drinto specialistų gydymo. 
Tai, girdi, gadina individi- 
nio gydytojo biznį. . Biznis 
virš visko.

Amerikos gydytojų unija 
(susivienijimas), 'jos vadei
vos atžariai ir atkakliai, 
piestu stoja už senovinę, 
įsigyvenusią i n d i v i d i n ę 
praktiką. Girdi, tai geriau 
ir pigiau. Kam reikia tų 
susibūrusių specialistų gru
pių. Tegyvuoja šeimos gy
dytojas. ..

O vis dėlto ir šen ir ten 
miestuose įsisteigia ir sėk
mingai veikia susitariusių 
specialistų grupės. Pigiau 
tai atsieina ir patiems tų 
grupių nariams, pigiau ir li
goniams.

Pavieniui praktik u o j ą s 
gydytojas, nors jis būtų ir 
gabiausias ir energingiau
sias, negali apžiot visų me
dicinos ir chirurgijos sri
čių. Jam ir taip labai bran
giai atsieina kabineto įren
gimas ir išlaikymas. Nega
li jis turėti įvairių specia
lybių įrengimų, instrumen- , nčipitansumcj oanivm v 
tų, patogumų, mikroskopų, I Vis dėlto tai didelis žingį^ 
laboratorijos tyrinėjimų. nis pirmyn.

Jei jis ir įsitaisytų šį tą J. J. Kaškiaučius, M. D.

kita specialistų gru- 
Vienoj vietoj, vienas 
padedami. Priėmi- 

tyrinėjimo kambarių

| iš specialesnių dalykų, tai 
' neapsimokėtų visa tai Rū
kyti ir laukti, kol prorečį&J 
kada nekada pasimaus 
atitinkama proga tai pa
vartoti. Kasdieninei pa- 

j prastai greitajai praktikai 
viso to nereikia, ir laiko 
nėra. Viskas daroma ant 
greitųjų, akių plotu, apgrai
bomis. Daugeliui ligų su
sekti ir pripažinti reikia 
specialių tyrinėjimų, reikia 
ir laiko.

Kas 
pėse. 
kitam 
m o ir
ir įrengimų išlaikymas at
sieina pigiau. Ir ligonis 
gauna nepalyginamai ge
resnį gydymą.

Pavienis gydytojas nega
li tikrai diagnozės padary
ti daugely nuotykių. Bus 
tai kraujospūdžio klausimo 
nustatymas, ar vidinių or
ganų veikimo, inkstų, liau
kų, odos, akių, nosies, ger
klės, ausų, nervų, lytinių 
ypatumų nagrinėjimas, 
vikų, vėžių pažinimas iri 
gydymas ar kitų kitokių * 
nesveikumu ištvrimas ir 
gydymas: tai ne vieno, bet 
bent kelių specialistų dar
bas.

Specialistai ir geriau ir 
tikriau savo specialybės li
gą pažins ir gydys.

Tokiam grupiniam orga
nizuotam gydymui — ben
druomenė iš anksto kas
met užmoka nedidelę sumą, 
ar tu sirgsi ar ne. Tai kaip 
ir sveikatos draudimas. 
Jau daugely vietovių veikia 
tokio apsidraudimo organi
zacijos. • Ir gerai daro. Tai 
dar nėra gydymo ir svei
katingumo suvisuomenini- 
mas, negalimas Amerikos j 
kapitalistinėj santvark o j4 v

Įvairios Žinios

vyriau- 
dėmesį 

statybai

darbai

Pramoninė statyba 
Lenkijoje

VARŠUVA, geg. 7 d.— 
Liaudies Lenkijos 
sybė skiria didelį 
pramonės įmonių 
ir plėtimui šalyje.

Toliau vykdomi
Kosciuškos vardo metalur
gijos gamyklai išplėsti. Ta
rybų Sąjungos pagalbos dė
ka techniškai pasenusių ob
jektų vietoje išauga cechai 
su šiuolaikiniais įrengimais. 
Leidžia produkciją dvi nau
jos, pilnutinai mechanizuo
tos aukštakrosnės. Išdavo
je ketaus išlydymas gamy
kloje padidėjo daugiau kaip 
4 kartus.

Šiomis dienomis Žeranėje 
buvo bandymui paleista į 
darbą viena iš stambiausių 
Lenkijoje šiuolaikinių ga
myklų, gaminanti vertingą 
statybinę medžiagą — du
jinį betoną.

Per metus gamykla duos 
tiek dujinio betono, kiek jo 
reikės maždaug trylikai 
tūkstančių kambarių pasta
tyti., Šių metų ketvirtaja
me ketvirtyje gamykla jau 
dirbs pilnu pajėgumu. Že- 
ranės dujinio betono gamy
kla aprūpinta naujausiais 
įrengimais. Beveik visas 
gamybinis procesas mecha
nizuotas. Žeranės gamy
klos gaminamas dujinis 
betonas pasižymi lengvu
mu, ; gerai leidžiasi apdoro
jamas, kaip izoliacinė me
džiaga jis yra geresnis už

plytas ir mažiau praleidžia 
garsą. Gamykloje bus ga
rni n a m o s, s v a rbiausia, 
plokštės sieloms mūry-

plieninėms ir gelžbetoni
nėms konstrukcijoms pri
pildyti. Be šios gamyklos 
Žeranėje, Lenkijoje stato
mos dar trys Įmonės duji
niam betonui gaminti.

Lodzėje baigiama statyti 
ir įrengti nauja gamykla 
centrinio šildymo katilams 
ir radiatoriams gaminti. Ši 
gamykla pradėta statyti 
tiktai prieš aštuonis mėne
sius.

Washington© negrai vis 
dar bijo baltųjų valgyklų

Washington.—Nors Aukš
čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas įsakė valgykloms 
Washingtone lygiai patar
nauti negrams, kaip ir bal
tiesiems, tačiau baltieji taip 
šnairuoja, kad negrai ven
gia jų valgyklų.

Aukščiausias Teismas ttio 
įsakymu patvirtino 1873 
metų įstatymą, kuris užgy
nė baltųjų valgykloms iš
skirti negrus.

Paryžius.— Katalikų po
litikierius Bidault prašė 
Franci jos seimą, kad užgim
tų jį kaip naują premjerą. 
Žadėjo pakelti Fran c i j 
vardą pasaulyje.

Korėja. — šiaurinės 
rėjos liaudininkai praneša, 
kad numušė dar 3 Ameri
kos lėktuvus.

2 pus!.--Lai»vS (Liberty)-Penktad., Birželio-Juhe 12. 1953
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Burokų medžiaga geriau negu pavaduoja kraujo plazmą
I tranas tuose bei kituose au- 
galuose būna pavidale

1 smulkutėlių kruopelių. Tai 
i iš esmės yra karbohydra- 
tas, arba krakmolinė me
džiaga.

Cukraus fabrikai išlei
džia, kaip nenaudingas sru
tas, daugybę dextrano, ku
rį galima būtų apvalyti ir 
vieton plazmos naudoti.

Dabar dextranas jau ir 
dirbtiniai daromas, pra- 
skiedžiant paprastą nendri
nį (cane) cukrų, primai
šant tūlų druskų bei mielių 
ir įdedant tam tikrų rau-

Per ilgus dešimtmečius 
gydytojai ieškojo, kuom ga
lima būtų pavaduot kraujo 
skystį - plazmą, kuri lei
džiama į kraujagysles, gai
vinant sužeistus, apalpu
sius bei pavojingai apde
gusius ligonius.

Pagaliaus, surasta čia pat 
“panosėje” augalinė me
džiaga, kuri net geriau 
tarnauja ligoniams, negu 
plazma. Ta medžiaga iš
spaudžiama iš neprinoku
sių burokų.

įleidus šios burokinės 
medžiagos ligoniui į krau
jagysles, jinai greičiau gai
vina kraują ir ilgiau veikia, i 
negu tiek pat kraujinės i 
iplazmos.
' Daktaras Harry W. Bow
man, vienas iš St. Luke’s 
ligoninės direktorių Bethle
hem, Pa., jau per eilę metų 
sėkmingai vartojo burokų 
skysti vieton plazmos. Apie 
tai jis davė ir platų pra
nešimą suvažiavimui Ame
rikos Gydytojų Sąjungos 
pereitą savaitę, New Yor
ke.

Ta iš burokų išsunkta 
medžiagas yra vadinama 
dextran. Ji tinkamai apva
loma, pirm leidžiant ligo
niui į kraują.

Burokinis dextran visai 
pigiai atsieina. Galima svei- 

Jkkai išlaikyti per neribotai 
ilgą laką tokame tempera
tūros laipsnyje, kaip gyve- 

i'jr-namame kambaryje,
i Gerai apvalius r šįą me-, 
džhtgą, ji nesukelia ligoniui 
jokios naujos, alerginės li
gos, kaip kad būna varto
jant tūlus kitus skysčius 
vieton plaįmds.-. 4’ U

Yra dar vienas svarbus 
burokinio; skysčio pranašu
mas prieš kraujo plazmą. 
Tas skystis nieko nekenkia 
jokiems kūno organams. O 
plazmoje kartais slepiasi 
bakteriniai nuodai, kurie 
sukelia pavojingą kepenų 
lig^.

Nežiūrint burokų skysčio 
gerumų, lyginti su plazma, 
tačiaus niekas negali pava
duoti čielo kraujo įleidimo 
tokiuose atsitikimuose, kur 
ligonio kraujuje telikę ma
žiau kaip pusė reikalingų 
raudonųjų rutuliukų.

Sovietų Sąjungos moksli
ninkai jau pirm 20 metų 
bei seniau patyrė, jog čielas 
kraujas daug geriau gaivi
na ir gydo ligonį, negu 
plazma, kurioje nebėra nei 
raudonųjų rutuliukų, nei 
kitų tirštųjų kraujo dalių. 

• Sovietiniai gydytojai, ap
raišiodami kareivių, žaiz
das Antrajame pasaulinia
me kare, ant jų dėjo krau
jo tirščius, nes tatai grei
čiau gydė žaizdas. O Ame
rikoje tais laikais buvo pa
sklidus nuomonė, būk plaz
ma gali pavaduot čielą 
kraują.

Kada 1936 metais užvirė 
Ispanijos respublikiečių ka
ras prieš sukilusį fašizmą, 
tai Sovietų Sąjunga atsiun
tė jiems čielo kraujo ir pa
mokino, kaip galima jį svei
kai išlaikyti per kelias sa
vaites.

Amerikoje gi ir dabar 
ganoma, jog čielas krau-

1 jas, laikomas šaldytuve, ap- 
gePda per trejetą savaičių.

Panašios kaip burokuose 
medžiagos, dextrano yra 
bulvėse ir įvairiose kitose 
daržovėse bei sėklose. Dex-

Mūsų šalyje Amerikoje 
yra 54 milijonai motorizuo
tų vežimų, autom o b i 1 i ų. 

I Praeitais metais jie užmu- 
| šė 38,000 žmonių, o sužei
dė 1,350,000. Tai daugiau, 
kaip 100 per dieną grabo- 

. riams ir beveik 3,700 ligoni- 
! nėms.

Pagal ekspertų apskait- 
liavimą, piniginių nuostolių 
padarė už $3,600,000,000. 
Astronomiški skaičiai! O 
ar dolerinėmis galima su
klijuoti sulaužytus žmonių 
kaulus ?

Dvylika valstybiri — Ala
bama, Arizona, Idaho, In
diana, -Illinois, Iowa, Kan
sas, Michigan, Missouri, 
Montana, Nevada ir Ten- 

'hėssee — neturi jokio ap- 
rubežiavimo važi avimu i.. 
Tad automobilistai ir le’kia. 
šturmu, sėdami mirtt ir su
žeidimus !

Wiscohsino valstijoje va- 
žiavimd' aprubežiavimas — 
65 mylios per valandą, o 
kitose 13-koje valstijų—po 
60. Šiais metais penkios 
valstijos nustatė važiavimo 
greitį mažiau 60 mylių.

Vadinamas numirėlis šaukė, 6i paleiskite!”
Geda Pavlovič, Jugosla

vijos pilietis, buvo gyvas 
pašarvotas ir praleido nak
tį ant kapinių, kaip praneš
ta iš Belgrado, Jugoslavi
jos sostinės, birželio 1 d.

Vargšas, Ceda Pavlovi
čius iš anksto sumanė pa
imti karštą maudynę. Pa
miršdamas savo mokyklos 
dienų pamokas, jis šlapia 
ranka siekė elektros myg
tuką, kad užsižiebus švie
są. O rodos, suprantama 
visiems, kad vanduo visada 
pasitarnauja elektrai.

Jo moteris atrado jį be 
sąmonės, ir skubiai pašauk
tas daktaras pripažino jį 
mirusiu. Tad valdžios svei
katos skyriaus patvarky
mu, jo kūnas antrą dieną 
turėjo būti palaidotas. Ir 
prieš tą laidotuvių dieną 
buvo padėtas į šaldytuvą 
kapinių koplyčios skiepe.

Po kiek laiko Pavlovičius 
atsibudo ir surado* šave be
gulint grabe. Nesuprasda
mas, kas su juo atsitiko, 
jis iš sykio manė, kad gal 
esąs jau “kitame sviete.” 
Pajudinęs grabo viršų ir 
pakėlęs jį, išlipo iš grabo. 
Bet šaldytuvo durys buvo 
iš lauko užsklęstos. Jis šau
kėsi pagalbos. Kapų sar
gas, išgirdęs nepaprastą 
šauksmd, persigando ir pa
bėgo.

Ceda Pavlovičius, 60 mė

ginančių bakterijų.
Bet kam gi to reikėtų, 

kuomet iš neprinokusių bu
rokų taip pigiai^ gaunama 
geriausias, gamtinis dex
tranas, sveikatingesnis už 
plazmą?

Atsakymas bus toks, kad 
valdžia užsisakė -daugybę 
dextrano, kurį kraus į san
dėlius kariuomenei. O dex- 

”trano fabrikantai nenori 
“peckiotis” su burokais. 
Jiems pelningiau ir pato
giau urmu gaminti dextra- 
ną iš skirtingų medžiagų, 
naudojant ir pašalinius che-

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Šiemet Paminėjimų Die

noje (Memorial Day) buvo 
ant kelių Užmušta po 7-nis 
žmones per valanda, viso 
385.

Tyrinės išsigėrusius 
vairuotojus

Iš Nacionalės Saugumo 
Tarybos Robert G. Schmal 
aiškina, kad 23 iš šimto ne
laimingų atsitikimų yra iš- 
sigėrimo kaltininkai: auto
mobilio vairuotojo a r b a 
pėstininko. 1

Dr. Kurt M. Dubowski, 
pagalbinis direktorius la
boratorijos ligoninės, Nor
walk, Conn., išvedžioja ši
taip:

“Motoristas, prisitraukęs 
užtektinai alkoholio, nusilp- 
mina supratimą ir tampa 
pavojingu vairuotoju.

“Jo mechaniškas gabu
mas nenusilpsta, bet jis lie
ka daugiau agresyviškas, 
pralekia raudonas šviesas 
ir viršija važiavimo greitu
mą.

“Girtumo pavojus yra 
gadinamas išgėrus- 6 ar 7 
bonkas alaus ar “šūvi” 86 v

tų amžiaus, išėjęs ant pen
sijos juristas, per nelaimę 
atsidūręs numirėlių šaldy
tuve, iš visų plaučių šaukė:

“Aš pakliuvau čia per 
klaidą! Leiskite mane lau
kan !”

Tad kapinių sargas su
grįžo ir paliuosavo nelai
mingąjį. Tuomet Pavlovi
čius greit bėgo prie arčiau
siai esančio telefono—pra
nešti savo moteriai, kad 

| jis pareina namo ir yra la
bai išalkęs. Bet čia Pavlo
vičius ko tik nekrito antrą 
sykį. Nes jo moteris, įpuo
lus desperacijon, netekus 
vyro, o išgirdus jo balsą, 
ėmė ir apalpo.

Tuomet Pavlovičius mė
gino eiti pas savo kaimy
nus. Pabeldus jam į du
ris, kaimynas, pamatęs 
“numirėlį,” persigando ir 
užtrenkė duris, nes manė, 
kad Pavlovičius tikrai mi
ręs, ir tik jo “dūšia” vaikš
tinėja.,

Galę gale, Pavlovičius su
rado žmones, kurie nieko 
nežinojo ir negirdėjo apie 
jį “mirtį.” Tai jie ir pa
dėjo “nabašninkui” sugrįž
ti į namus.

Šeimyna, jam “mirus,” 
įdėjo laikraštin pranešimą 
mirusiųjų skyriuje, ir buvo 
jau per vėlu sulaikyti pra
nešimą laikraštyje.

mikalus.
Šių žodžių rašytojui pri

simena ir pokalbis su vienu 
Laisves spaustuvės techni
ku apie stipriausius valgius 
darbymetėje Lietuvoje, — 
ariant, šieną pjaunant, ru
gius kertant bei mėšlą mė
žiant. Mėsa yra pripažinta 
kaip gerasis stiprintojas 
tokiems 'darbams: Bet tas 
vyras, dirbęs visus ūkio 
darbus Lietuvoje, užtikri
no, jog pavalgius burokų 
barščių su duona, žmogus 
taip pat jaučiasi gana so
tus ir stiprus tokiems dar
bams. N. M.

laipsnių degtinės.
“Vairuotojo gabumas jau 

būna nuduotas, kuomet jo 
kraujas parodo alkoholio 
kiekį nuo .05 iki 15 pro
centų.”

Saugumo ir Lavinimo 
Centras New Yorko Uni
versitete sušaukė 32 poli- 
cistus ir sveikatos parei
gūnus vienos savaitės kur
sams — mokyti juos, kaip 
reikės naudoti naują in
strumentą tyrinėti išsigė- 
rusių kvapą ir kraują.

Sakoma, kad tas chemi
nis instrumentas atskirs 
nuo alkoholio visokius kva
po pasaldinimus, net ir 
smirdančio svogūno tepalą 
burnai..

Man atrodo, jog dr. Du
bowski duoda per daug 
alaus išsigerti. Juk išgėrus 
jo 7 bonkas, tai gali žarnos 
trūkti nuo ištempimo, kaip 
to šuns, kuris, suėdęs pusę 
tuzino silkių ir nuėjęs prie 
balaitės, lake, lakė vande
nį, o kai daugiau lakti ne
galėjo, tai įsibridęs lojo į 
jį žiūrėdamas... Vėliau pa
stipo ... J. N.

Čia tikras atsitikimas, ne 
stebuklai. Gera pastaba 
daktarams ir vietinės val
džios sveikatos skyriams. 
Jie turėtų žinoti ir supras
ti, kad reikia praktiškiau 
elgtis su panašiais “numi
rėliais.”

A. Apšegienė.

KEISTENYBĖS
Turtingiausia papūga

Arlington, Mass. — Tur
tingas Luther A. Sawyer, 
82 metų amžiaus, padarė 
testamentą, palikdamas 20 
tūkstančių dolerių savo pa
pūgai (palei) užlaikyti.

Sawyerio sesuo sako, ge
riau būtų buvę tuos pini
gus užrašyti x kovai prieš 
kūdikių paralyžių, vėžį bei 
kitas ligas.

Voveres—vėliavų vagys
Lansing, Mich. — Polici

ja ieškojo piktadarių, kas 
nuplėšė 20 vėliavukių nuo 
veteranų kapų. Galų gale, 
susekė, jog voverės pavogė 
tas vėliavukes ir išklojo jo
mis savo landas medžių 
kiaurymėse.

Rašytojas W. J. Locke 
sakė, “vyrai nekenčia ves
tuvių, o ypač savo vestu
vių.”

J. C. K.

KAS BUVO MONGOLAI 
IR KAIP JIE KARIAVO?

Mongolų arba totorių 
vardas plačiai žinomas. 
Lietuvių tarpe darbo žmo
nių priešai dažnai vartoja 
“mongolų” vardą piktais 
sumetimais. Dabartiniu lai
ku tarpe Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos yra Mongolijos 
Liaudies Respublika. Ji už
ima didelį plotą, apie 625,- 
000 ketvirtainių mylių, bet 
gyventojų yra tik milijonas 
ar kiek daugiau.

Senovėje daba r t i n ė j e 
Mongolijoje ir dalinai Man- 
džūrijoje gyveno mongolų 
tauta, kuri apsivienijus nu
siaubė nuo Ramiojo Didjū- 
rio iki Cen tralinės Europos 
kraštų. Virš 800 metų at
gal mongolai buvo baisi 
rykštė pasaulyje.

Kas buvo mongolai? Kaip 
jie gyveno? Tais laikais 
pasaulyje žmonių buvo ke
leriopai mažiau, kaip da
bar. Daugelyje kraštų žmo
nės gyveno tik auklėdami 
galvijus ir medžiodami žvė
ris. Miškai ir laukai buvo 
dideli. Taigi ir mongolų 
tauta buvo nomadai, “pa- 
bastūnai” bandaganiai. Jie 
gyveno giminėmis ir genti
mis. Turėjo, didžiausius pul
kus galvijų, arklių, avių, 
ožkų. Galvijams reikalin
gos ganiavos, todėl jų au
klėtojai buvo priversti'kil
notis iš vietos į vietą.

Pradžioje mongolų tau
ta buvo pasidalinus į dau
gelį atskirų valstybėlių, 
viena su kita nesutinkan
čių. Bet vadovaujant Te- 
mudjinui, vėliau paskubu
siam kaipo Čingis Khanui, 
mongolai apsivienijo ir pra
dėjo nukariauti kitų tautų 
apgyventus plotus.

Buvo mongolų krašte keli 
miestai, bet jų jiems daug 
nereikcio. Tai buvo tik pre
kybos centrai. Čingi Kha
nui vadovaujant buvo įves
ta griežta tvarka mongolų 
gyvenime ir karo jėgose.

Vyrai užsiimdavo galvi
jų ganymu, medžiokle ir 
visi skaitėsi kariais. Mote
rys gamino maistą, prižiū
rėjo šėtras (gyvennamius), 
gamino drabužius ir taip 
pat gerai jodinėjo, ant ar
klų ir, reikalui esant, ka
riavo.

Kiekvienas siekiantis nu
galėti ir pavergti kitas tau
tas tai 'savo tautą paskel
bia “prakilniausia.” Hitle
ris skelbė, kad vokiečių tau
ta yra geriausia, kad kitos 
jai turi tarnauti. Anais me
tais į mūsų šalį atvykęs po
nas Churchill, dalyvaujant 
tame mitinge prezidentui 
Trumanui, paskelbė, kad 
anglo-saksai turi pasaulyje 
pirmenybę, o kas to nepri
ims,'tai tam karas. Ir nuo 
to laiko užvirė taip vadi
namas “šaltasis karas.”

„ Mongolų vadas Čingis 
Khan paskelbė, kad “jo tau
ta yra paties ’dangaus pa
rinktoji,” kad jie turi val
dyti pasaulį ir bus žinoma 
kaipo mongolų tauta, kas 
reiškia “pergalėtojai.”

Mongolai mokėjo ne vien 
kariauti, galvijus ir arklius 
ganyti, bet dainuoti, -šokti, 
linksmintis, žinoma, jų dai
nos daugiausia buvo apie 
galvijus, arklius, gražias

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

pievas, skanų valgį. Jų šo
kiai buvo vikrūs, dažnai 
vaizduojanti karo veiksmus 
arba kovas su laukiniais 
žvėrimis.

Ginklai ir gudrumas
Ginklai toje gadynėje bu

vo paprasti — kardai, sai
dokai, kirviai. Iš saidokų 
Įeidinėjo vilyČias apie dvie
jų pėdų ilgio, kurių galai 
buvo metaliniai ir dažnai 
užnuodyti. Mongolų armi
ja didžiumoje susidėjo iš 
raitarijos, bet jie turėjo ir 
pėstijos. Arkliai buvo nedi
deli, bet neišpasakytai grei
ti ir ištvermingai. Mongo
lų pėsti ja buvo ginkluota 
saidokais ir ilgais durklais.

Viena ypatybė ‘pas mon
golus buvo, tai gerai patir
ti savo priešą pirm negu 
jie darė ant jo užpuolimą. 
Tam tikslui jie plačiausiai 
žvalgavo. Žvalgų pareigas 
ėjo ne vien mongolai, bet 
ir kitų -tautų pirkliai ir re
ligijų skleidėjai. Mongolai 
jiems gerai mokėjo už su
rinktas žinias. Pirm negu 
-Čingas Khanas puolė Cho- 
rismo valstybę, tai, apart 
kito žvalgavimo, į ją pa
siuntė 300 “pirklių” su dau
gybe visokių ir įvairiausių 
prekių, kad tie “pirkliai,” 
ten vesdami biznį, tuo. pat 
kartu surinktų plačiausias 
žinias apie būsimą mongolų 
priešą.

Nedaugelis mongolų dar 
mokėjo rašyti ir skaityti, o 

| keliai buvo prasti, susisie- 
' kimas sunkus, tai mongolų 
I karo vadai, siųsdami savo 
■ pranešėjus, kelis vienu kai - 
1 tu pas Čingis Khaną, išmo- 
į kydavo juos pranešimą da- 
; ryti dainuojant. Kiekvie- 
j nas pranešėjas turėjo gerai 
j išmokti dainos formoje tą 
pranešimą.

Mūšio lauke mongolai 
dažniausiai naudojo apga- 

! vimo taktiką.. Jie pasiųs- 
! davo nedideli buri susikirs
ti su priešu. Paskui tas bū- 

* rys imdavo bėgti. Priešas 
I manydavo, kad jau vyriau
sias mongolų jėgas paveikė, 
ir pradėdavo vytis. Mon
golų būrys traukdavosi ten, 
kur buvo vyriausios jų jė
gos paslėptos. Kada prie
šai pasiekdavo vyriausias 
mongolų jėgas, tai ten bū
davo sunaikinti.

Miestų apgulimui ir įvei
kimui tvirtumų jie. pasiga
mino sienų išlaužymui ma
šinas. Naudojo ir katapul
tas ir ballistas (akmenų 
mėtymui mašinas). Jie mo
kėjo pripildyti gazolinu 
permirkytų skudurų puo
dus ir tokius padegę įmesti 
per tvirtumų sienas, kas 
padegdavo miestą. Mongo
lai jau pritaikydavo ir pa
raką, kurio pripildytos “bo
les” sprogdavo. Taigi, jie 
buvo žiaurūs, kaip visi tais 
laikais, bet ir gudrūs.

Vienas mongolų mūšis
Jų karinės jėgos buvo 

dalinamos į dešimtį, šimtą, 
tūkstanti ir dešimt tūks
tančių. Dešimt karių rin
kosi savo vadą, o kitiems 
daliniams vadai buvo ski
riami. Jeigu mūšyje vie
nas iš dešimties pasirodė 
bailys, tai baudė visus.

Mongolai bandų ganyto
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jai pradėjo veržtis į Cho- 
rismo teritorijas. Choris- 
mo valstybė buvo tarpe da
bartinės Persijos (Irano), 
Kaspijos ir Aralo jūrų. Ten 
viešpatavo Mohammedas 
šachas-karalius, kuris pa
mėgdžiojo Aleksandrą Di
dįjį Makedonietį. Šachas 
turėjo stiprią valstybę, ži
noma, paremtą ant vergų 
darbo.' Jo miestai buvo 
gražūs, fabrikai gamino 
šilką, varį, ginklus, odą, 
gražius įdabinimus. Jo ar
mija susidėjo iš 400,000 
vyrų ir jis galvojo, kad bus 
pasaulio valdovas.

Sužinojęs, kad mongolai 
veržiasi į jo teritoriją, 1220 . 
metais patsai šachas pasiė
mė 60,000 vyrų armiją ir iš
vyko į rytus, kad nubaudus 
“neprašytus svečius.”

Mongolų toje srityje bu
vo tik apie 20,000, tai yra, 
trigubai mažiau. Taipgi 
Čingis Khano jiems buvo 
įsakyta dar vengti susikir- 
Mongolai traukęsi. Choris- 
mo šachas per visą naktį 
timo su Chorismo šachu. " 
vijosi mongolus ir paryčiu 
pasivijo. Šachas su savo 
jėgomis tuojau pradėjo ap
supti mongolus. Tie nė ne
sijudino. Diplomatinės de
rybos buvo trumpos. Ša
chas, turėdamas daugiau 
jėgų, pareiškė, kad “patsai 
Dievas jam įsako sunaikin
ti mongolus.”

Tada nuo mongolų užimto 
ploto į vieną pusę leidosi

1 vienas tūkstantis jų raite
lių ; į kitą—kitas, į trečią— 
'trečias ir j ketvirtą — kęt- 

: virtas tūkstantis. šacho 
karių glitos žvilgėjo sau-

’ lės 'šviesoje, buvo gerai gin- 
| kluotos ir išlavintos. Mon- 
I golų raiteliai smarkiai jojo* 
pirmyn. Ir kada susikirto 

; su šacho kariais, tai tar- 
, turn koki aštrūs kirviai 
I pradėjo šacho armijos dali- 
; nius kapoti į kavalkus. Mū
šis buvo žiaurus. Bet mon
golų veikė tik 4,000 prieš 
60,000 šacho armijos. Po 
visos dienos kautynių, sau
lei leidžiantis, mongolai pa
sitraukė toliau į rytus, o 
šachas jau nedrįso juos vy
tis.

Nuolatinės kovos ir su 
kitomis tautomis susikirti
mai įpratino mongolus gu
driai manevruoti, labai drą
siai veikti, taip kad jiems 
mūšiai buvo įprastas “dar
bas.” ‘
Nusilaužė koją, rodydamas, 

kad “negirtas”
Paryžius. — Kada namo 

sugrįžo plieno darbininkas 
Michel Robert, pati jam sa
kė, “tai tu jau girtas.”

Robertas užtikrino, kad 
tik truputį pasivėdinęs vy
nu nuo karščio.

—O kad aš visai blaivus, 
tai įrodysiu, nušokdamas 
pro langą į kiemą, — tarė 
jis.

Na, ir šoko — nusilaužė 
koją ir atsidūrė ligoninėje.------

London. — Anglijoj dar 
daug naujai statomų namų 
dengiama šiaudiniais sto
gais. ’ Įvalias turi darbo 
900 meistrų tokiem stogam * 
dengti. Gerai padarytas 
šiaudinis stogas išlaiko 15 
iki 25 metų.



MONTI? EAT.. CANADA
Pagerins ligoninės 
aptarnavimą

Naujoji General ligonine 
Montreale, kuri yra statoma 
prie Cedar Ave., užbaigus jos 

• statybą, tai būsianti viena iš 
moderniškiausių, ne vien, kad 
turės didesnes patalpas ligo
niams (su 750 lovų), bet, kaip 
ligoninės administracija pra
neša, bus įrengta daug pato
giau, moderniškiau su tobu
lesniais įrengimais. Ir visa tai 
pacijentams bus geriau priei- 
nama-pigiau kainuosią.

1952 m. General ligoninė 
tokiij ligonių perleido, Central 
division apie 127,000 ir Wes
tern division 15,000.

Jau laikas

Senoje miesto dalyje, Point 
St. Charles distrikte, ant Cent
re ir Chateauguay gatvių buvo 
gyvenamų namų taip sukry
pusių, apirusių, kad žmonės

Anga, tvarkosi Vilnius
VILNIUS. — Vilnių ge

riausiai matyti iš virš mies- 
' to aukštai iškilusios seno- ♦
sios Gedimino pilies. Iš čia 
atsiskleidžia didinga ir savo
tiška panorama: naujų ga
myklų korpai ir smailios 
senovinių pastatų strėles, 
viduramžiškų gatvių labi- 

‘ rintai ir naujai nutiesti tie
sūs prospektai, — ir visa 
tai apjuosia žydru vande
ningos Neries kaspinu, miš
kų ir parkų žiedu. .

Senuose vadovuose po 
Vilnių svarbiausias dėme
sys būdavo skiriamas vie
nuolynų ir pilių aprašymui 
Iš žinyno puslapių miestas 
atrodė lyg viduramžių se
novės muziejus. Bet jo gy
venimas nebuvo panašus i 
tykų muziejaus .gyvėhimą. 
Siaurose gatvėse, po seno
vinių pastatų skliautais, vi? 
garsiau skambėjo i kovą už 
savo laisvę pakilusios dar
bo liaudies balsas.

* ... Naujas gy v e n i m a c 
triumfuoja senajame mies
te. Neatpažįstamai pasi
keitė jo išvaizda. Vilnius 
tapo stambiu industriniu 
respublikos centru. Jame 
atsirado naujos pramonės, 
šakos, kurių-nebuvo buržu-> 
azinėje Lietuvoje. Pusiau 
haminės gamybos “Elfą,” 
siuvimo fabriko “Lelija,” 
konditerijos fabriko “Per
galė,n elektros skaitiklių 

<’ gamyklos ir kitų Įmonių 
: 'korpai. Rekonstruotos ir 

aprūpintos nauja tėvynine 
technika visos seno s i o s 
įmonės. Per pastaruosius 
penkerius metus pramonės 

J. gamybos lygis Vilniuje pa- 
. didėjo 3.5 karto.

Statant pramonę, susi- 
’ 1 tvarkant, didžiulę pagalbą 

•Lietuvos sostinei teikė ir te- 
beteikia Tarybinė vyriausy
bė, visos broliškosios TSRS , 

'A ■ tautos. Kasdien į Vilnių . 
geležinkeliais, lėktuvais ir 
automašinomis atsiunčiama 

; pramonės įrengimų, žalia- 
vų, statybinių medžiagų, 
kuro. Iš’ keturiasdešimt 

; dviejų TSRS miestų, pavy- 
K'džiui, gauta įrengimų clek- 
/ tros skaitiklių gamyklai. J 

Vilnių iš kitų respublikų 
| dažnai atvažiuoja išgarsėję 
■į, gamybos novatoriai, inži

nieriai, x mokslininkai, ku
rie. perteikia Lietuvos dar- 

•bo žmonėms ’ savo patyri- 
v 'tną, savo žinias.

cy - Smetoniškojo seimo 1938 
fnetų protokoluose galima 
paskaityti šitokį cinišką, už
rašą: “Mes ir taip turime 
per daug inteligentijos. Kas 

eidami gatve bijojo pro juos 
praeiti, kad kartais neužgriū
tų, bet jie buvo laikomi ir vis 
nuom uo j ami a psigy venimui. 
Pagaliau miestas pradėjo žy- 
gids už tokių namų nugrio
vimą. Gyventojams davė įsa
kymą išsikraustyti, o savinin- 
k a m s—be g y j e 48 v a 1 ą n d ų 
pradėti griovimo darbą. Savi
ninkai to nepadarė, todėl 
miestas juos nugriaus.

Salos maudynėse reikėsią 
užsimokėti

St. Helen’s saloje prieš po
ra metų buvo įrengta miesto 
maudynės (swiming pools) 
ir jomis vasaros karščiuose 
žmonės naudojosi veltui. Bet 
pradedant sir šia vasara,— 
manoma bus atidaryta mau
dymuisi- apie liepos 1 d., vai
kams miesto valdybos nutari
mu, jau reikės mokėti.l

Iš ryto vaikai galės maudy
tis veltui, bet po pietį,i turės

gi bus, jei visi vaikai pra
dės mokytis? Kaimui rei
kalingi ne gimnazistai, o 
kumečiai ir kumetės.” Ne
grįžtamai nugrimzdo praei
tin tie laikai! Vilniuje da
bar mokosi visi mokyklinio 
amžiaus vaikai. Perduoda
mi eksploatacijon vis nauji 
ir nauji mokyklų pastatai. 
Šiais mokslo metais atvėrė 
savo duris geriausia miesto 
mokykla, pavadinta myli
mosios lietuvių tautos poe
tes Salomėjos Nėries var
du. 1

Vilniuje veikia keturios 
aukštosios mokyklos. Vien 
Valstybiniame u niversitete 
mokosi tiek studentu, kiek 
buržuaziniais laikais jų blio
vė visose Lietuvos aukšto
siose mokyklosb. Tarybų 
valdžios metais įsteigtosios 
Lietuvos Mokslų akademi
jos gausiuose mokslinio ty
rimo institutuose dirba 
šimtai mokslo veikėjų.

Dešimtys laikraščių ir 
žurnalų leidžiami Tarybų 
Lietuvos sostinėje.- Vien 
respublikin io 1 a i k r a š č i o 
“Tiesos” tiražas keleriopai 
viršija visų buržuazinės 
Lietuvos dienraščių tiražus. 
Veikia du dramos teatrai— 
lietuvių ir rusų, operos ir 
baleto teatras, filharmoni
ja. . .

Kas metai didesnis ir gra
žesnis darosi senasis Vil
nius. Apie šeši tūkstančiai 
naujai pasodintų daugiame
čių medžių puošia jo gat
ves ir aikštes. Asfaltuoja
mi grindiniai, betono plokš
tėmis išklojami šaligatviai, 
tiesiamos naujos miesto 
magistralės. Naujas, skulp
tūromis papuoštas tiltas 
sujungė Neries krantus. 
Antkainyje ir šiluminės 
elektros centrinės rajone 
pastatytos darbininkų gy
venvietės. Sunku berasti 
mieste gatvę, kur nebūtų 
statomi gyvenamieji namai. 
Statomi namai geležinkelie
čiams, metalininkams, siu
vimo pramonės darbuoto
jams. Neseniai išaugo‘dau
giaaukščiai mokslo darbuo
tojų namai — vienas ge
riausių miesto pastatų.

.Artimiausiais metais nu
matyta pastatyti respubli
kos Ministrų Tarybos, ope
ros ir baleto teatro bei res
publikinės bibliotekos pa
status ir daugybę daugiau- 
aukščiu gyvenamųjų namų. 
Visa tai numatyta genera
liniame plane Vilniui re
konstruoti.’ L. E.

užsimokėti po 20c. Suaugusie
ji* 35c. Galės maudytis kas
dien, bet rytais bus įleidžiami 
tik' šeštadieniais, sekmadie
niais ir kitomis švenčiu dieno
mis. Užsimokėjusieji galės 
naudotis visa kuo, gaus dra
bužiams susidėti vietą ir mui
lo. Už pasidėjimą apsaugai 
vertingu daiktą, reikės dar 
primokėti 10c.

Gerbūvis

Dabai* priprasta sakyti, kad 
čia viešpatauja gerbūvis: visi 
dirba, turi pinigų, gerai gyve
na. Bet štai policijos depart- 
mentas praneša, kad per pir
muosius šių metų keturis mė
nesius policijon atėjo ieškoti 
prieglaudos apie 5,000 vyrų, 
moterų ir vaikų. Pereitais me
tais, raportas sako, tokių at
sitikimų buvo apie 25,000. 
Policija sako, kad tai dau
giausiai valkatos, bet faktą ir
gi pripažįsta, kad tarp daugu
mos bedarbių, neturinčių na
mų nė maisto, biedni, vargo ir 
skurdo prispausti ateina poli- 
ci.jon ieškoti pagalbos.

Ot tai tau ir gerbūvis.

Sugedusiu maistu 
apsinuodijo 137 vaikai

St. Joseph Orphanage, Tar- 
wille, Que., — našlaičių prie
glaudos centras—birželio 3 d., 
Belmont parke surengė vaiku
čiams pikniką. Piknikas buvo 
surengta tiems, kurie gerai el
giasi prieglaudoje, kad pa
skatinti ir kitus būti gerais. 
Diena prieš tai, jiems paruo
šė užkandžius, pagamintus 
kumpio kiaušinių ‘sandvičius’. 
Kartu su autobusu atsivežė 
užkandžius, bet vaikučiai vos 
spėjo pavalgyti, visi pradėjo 
virsti ant žemės—apsirgo, kai 
kurie gana sunkiai.

Išsklaidžius juos po ligoni
nes ir padarius tyrimą, pasi
rodė, kad vaikučiai apsinuo
dijo maistu, kurs buvo per 
anksti šilumoje' paruoštas ir 
sugedo. Nors kai kurie buvo 
kritiškai' Apsinuodiję, ; tąčiau 
visi pasveiko, ■■ , 2 ; i . . • $

\ ■ ' A
Susižiedavo

Juozas Vaitiekūnas (Juozo 
Vaitiekūno sūnus) susižiedavo 
su Konstancija Mockevičiūte. 
Vestuvių laikas dar nenusta
tyta.

Pagerbta busimoji motina .
Aleksandrija Einikienė ne

tolimoje ateityje pasiruošusi 
tapti motina, laukiasi kūdikio. 
Ta proga, jos drauges, perei
tą sekmadienį suruošė jai pa- 
gėrbtuves.

Serga
Albertas Simijonas, ku.ris 

jau buvo pirmiau susirgęs, da
bar Herbert Reddy Memorial 
ligoninėje aplaikė sunkią ope
raciją. Jo sveikata, nors pa
mažu, bet gėrėja.

Susirgusi Agota Vormaus- 
kieriė (Adelės Aleksandravi
čienės motina). Ligonė randa
si Royal Victoria ligoninėje. ,

Susirgęs ir Albertas Šileris. 
Ligonis randasi Dr. Rabinovi- 
čiaus ligoninėje.

Mirė
Gegužės 31 d. mirė Morta 

Petraitienė (Bartašaitė), su
laukusi 81 m. amžiaus. Paliko 
nuliūdime/ vyrą Stasį Petraitį.

Palaidota per šv. Kazimie
ro bažnyčią, Cotc dės Neigęs 
kapinėse. J.—

« Ar žinote, kad vienas su
rūkytas cigare tas pakelia 
jūsų kraujo spaudimų nuo 
10 iki 15 laipsnių?

Ar žinote, kad vieno ci
garete surūkymas paspar
tina širdies” mušimą 10 pro
centu ? v *

Dr. Matthew Woods, 
Philadelphia, Pa., aiškina, 
jog rūkymas- daugelyje at
sitikimų sudaro širdies li
gas, nervų ligas ir atima 
galimybę apsiginti nuo kitų 
ligų.

Jaunasis kapitonas
KLAIPEDA. — Jie dviese 

vaikščiojo uostamiesčio gatvė
mis. Tėvas ir sūnus.

— Žiūrėk, tėveli, — ir, ati
trūkęs nuo tėvo rankos, sūnus 
pribėgo prie parduotuvės vit
rinos, kur stovėjo lainerio ma
ketas. Modelis stebino meni
niu apdailinimir, tikslių linijų 
dailingumu. Nuožulnus kami
nų pjūvis ir stiebų nuolydis 
sudarė labai greito judėjimo 
įspūdį...

— Laivas... — įsisvajojęs 
pratarė sūnus. — Tai puiku
mėlis! Tu tik nesijuok, tėveli, 
bet aš širdy jau nutariau: bū
siu jūrininkas.

Senasis Balsys nesusigriebė, 
ką beatsakyti sūnui. “Pasaky
ti jam visą teisybę apie tai, 
kaip gyvena valstietis, užgui- 
tas, didelės šeimos ir mokes
čių slegiamas? — galvojo jis.
— Dar jaunas. Nesupras.

— Laivas... Jūra... Tai ne 
tau, Joneli, — pasako tėvas, 
kiek pagalvojęs. — Senelis ta-Į 
vo ir prosenis visą gyvenimą 
plušo prie žemės. Ir aš, jau
nas būdamas, svajojau apie 
jūrą...

Ir jau rimtesniu balsu, ku
riame buvo jausti kartėlis ir 
nuoskauda, jis pasakė:

— Pamiršk ta laiva... Ne c- ».
mums, artojams, keisti savo 
likimą. Šią vasarą pradėsi 
drbti pas mūsų kaimyną Ja- 
sinską. Va jo sūneliams gali
ma svajoti ir apie jūrą: turtai 
leidžia... - ji

•-..J ■

Ir vėl jie ėjo dviese keliu, 
nešdami ant neseniai nudrožtų 
riešutinių lazdų batus: iki 
kaimo toli, o avalynės gaila. 
Kiekvienas galvojo apie savą. 
Tėvas — apie skolas, kurios 
auga. Sūnus — apie kumečio 
dalią...

Bet tėvo žodžiams nebuvo 
lemta išsipildyti...

Vieną rudens dieną Jonas 
Balsys, kuris tuo metu jau 
mokėsi laivininkystės moky
kloje, kartui su tęvu ir pažįs
tamu vaikinu iš tolimos apy
linkės Kaziu Arlausku vaikš
čiojo po Klaipėdos gatves.

— Atsimeni, tėveli, vitriną 
su laivo maketu?

— Pamenu, pamenu. Bet 
tada tu matei maketą. O da
bar tu greit pats vairuosi 
laivą. Laikai, sūnel, pasikei
tė...

Laivininkystės mokykloje 
Jonas Balsys džiugino savo 
pedagogus. Uoliai jis mokėsi 
astronomijos, navigacijos ir 
kitų dalykų.

Praslinko metai, antri, tre
ti... Jonas Balsys tapo laivo 
vairuotoju. Jaudindamasis sto
jo jaunasis kapitonas ant 
žvejybinio , traulerio denio. 
Kapitono padėjėju tapo jo 
draugas Kazys Arlauskas.

— Leiskite pradėti eiti savo 
pareigas, drauge kapitonai?
— paklausė kapitoną K. Ar
lauskas.

— Pradėkite.
Pirmasis reisas... Argi gali

ma užmiršti, šitą ‘momentą?
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Laivas, tartum gyvas organiz
mas, paklusniai vykdo jo įsa
kymus.

— Dešinėn vairą! Pilnu 
pirmyn!

Dideli bangų gūbriai bėgo 
priešais traulerį, skirstėsi, at- 
simūšusios į smailų forštevinį 
ir vėl kilo, aplenkusios laivą. 
Praplaukė atstatyto jūros uo
sto panorama su ažūrinėmis 
kranų strėlėmis, garlaiviais...

Septynias paras kovėsi su 
štormu jaunojo kapitono ve
damas žvejybinis trauleris. 
Bet visa tai jau praeityje. Rei
so užduotis įvykdyta. Į pri
ėmimo bazę pristatyta šimtai 
pūdų pirmarūšinės žuvies. 
Nuo to laiko Balsys ne kartą 
sėkmingai žvejavo ne tik Bal
tijos jūroje, bet ir Atlanto 
vandenyne.

Neseniai mes susitikome su 
jaunuoju laivo vairuotoju. Jis 
labai skubėjo ir nedaug te
kalbėjo, kaip bet kuris užim- 

Į tas žmogus. Apie save jis 
mums papasakojo tik štai ką.

—Vėl mokausi. Greit gau
siu tolimojo plaukiojimo štur
mano diplomą... Užeikit pas 
mano į namus. Gavau naują 
butą — jaukų kotedžą nauja
me miestelyje. Kaimynystėje 
gyvena Stasys Kaprys. Atme
nat, jis buvo kapitono padė
jėju trauloryje N.r. 417? Jis 
irgi šturmanu mokosi.

Kai žiūri į šiuos augalotus 
jaunuolius, kurie baigė Klai
pėdos laivininkystės mokyklą 
ir tapo laivų vairuotojais, me
chanikais, motoristais, nenoro
mis i galvą ateina žodžiai iš 
populiarios dainos, kurioje 
kalbama apie tai, kad “Ir 
jaunieji kapitonai mūsų laivus 
jūroj ves.”

štai jie, jaunieji lietuvių ka
pitonai, Klaipėdos laivininkys
tes mokyklos auklėtiniai. Jie 
drąsiai veda laivus jūrų erd
vėmis. S. J.

KRISLAI
, (Tąsa iš pirmo pusi.) 

sidurti sveturgimiams. Pavyz
džiui, areštas ir .krata. Niekas 
neturi teisės areštuoti žmogų 
be varanto. Ble to:

“Areštavimo varantas dar 
nėra kratos varantas. Jeigu 
policistas, jumis areštuodą 
mas, bando krėsti jūsų na
mus, reikalauk, kad sustotų.”

Jeigu jis vis tiek tavo na
mus iškrėstų, tai jisai sulaužo 
įstatymą.

Kratos darymui namuose 
policistas, jumis areštuoda- 
agentas turi turėti iš teismo 
specialį kratos leidimą (va- 
rantą).

Gerai, naudinga ir svarbu 
kiekvienam amerikiečiui su
prasti savo teises. Tiktai jas 
suprasdami ir jas gindami 
mes pasidarome tais ameri
kiečiais, kurie gerbia Ameri
kos žmonių demokratines lais
ves ir tradicijas.

MIRUS

KAZIUI STEPONAVIČIUI 1
Reiškiame giliausios užuojautos jausmus Uršulei J

Steponavčienei ir kitiems giminėms.
Mirus tam brangiam draugui, mes .suprantame koks tai
didelis nuostolis lietuvių pirmeiviškai visuomenei ir'jos
spaudai.

( (čikagiečių pareikšta užuojauta)
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L. Pruseika J. Benikaitis
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Dr. and Mrs. A. Butko M. Friberg
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P. Mikulėnas J. Kaminskas 1
F. Černiauskas
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Lenkijos konferencija Vokietijos 
problemos išsprendimo klausimu

VARŠUVA. — Varšuvoje į- 
vyko visos Lenkijos konferen
cija Vokietijos problemoms 
taikaus išsprendimo klausimu. 
Konferencijoje dalyvavo dau
giau kaip 300 delegatų iš vi
sų Lenkijos rajonų, o taip 
pat delegacijos iš Prancūzi
jos, Čekoslovakijos, Vokieti
jos. Demokratinės Respublikos 
ir Vakarų Vokietijos.

Konferencijoje padarė pra
nešimą Lenkijos komiteto Vo
kietijos problemos taikaus iš
sprendimo klausimu pirminin
kas profesorius Stanislavas 
Kulčinskis.

Draugiškų santykių tarp 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos ir Lenkijos Liaudies 
Respublikos patyrimas, pasa
kė pranešėjas, akivaizdžiai 
liudija, kad yra galima tei
giamai sureguliuoti klausimą 
dėl savitarpio santykių tarp 
vokiečių tautos ir jos kaimy
nų. štai kodėl, užsiimdama 
taikia statyba, kovodama už 
taiką, lenkų tauta iš, visos šir
dies remia vokiečių tautos pa
triotinių ir demokratinių jėgų 
siekimą išspręsti Vokietijos, 
klausimą Potsdamo susitarimo 
dvasia.

Tai atitinka taip pat pran
cūzų, anglų ir amerikiečių 
tautų gyvybinius interesus.

Mes esame giliai įsitikinę, 
kad ši tautų valia atves į ke
turių valstybių konferenciją 
su tikslu sudaryti taikos su
tartį su suvienyta, nepriklau
soma, taikinga ir demokratine 
Vokietija.

Po to kalbėjęs Prancūzijos 
komiteto Vokietijos proble
mos taikaus išsprendimo klau
simu atstovas nurodė, kad 
Prancūzijos patriotai energini- 
gai stoja prieš karines sutar
tis, nes jie gerai žino, ką reiš
kia Prancūzijos laisvei ir ne

------- -------------------- ----------- 1
Apskričių Piknikas

Šį Sekmadienį
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dięną, Maple Parkas dar kar
tą prisipildys svetingais žmo
nėmis.

Privažiuos svečių iš visos 
plačios apylinkės, — iš visų 
Mass., N. Hampshire ir gal 
Maine valstijų miestų ir mies
telių.

Svetingai pasipuoš Maple 
Parkas,. Methuen, Mass.

Pažangos priešai pasinio j o 
uždaryti ir uždarė gegužės 
24 d. Gintaro žemės Radijo 
pusvalandį, per kurį garsinda- 
vosi šitokie pažangūs lietuvių 
piknikai ir kitokie parengimai. 
Priešai tuomi manė daug ką 
pasiekti, bet jiems nepavyks 
progresą visai užsmaugti.

Nors mes nebegalime per 
radiją pasigarsinti, tačiau vi
si suprantame, kad .mūsų LLD 

priklausomybei agresyvi “Eu
ropos armija”, kurios T 
čiais taps atgaivintasis ver- ' 
machtas.

Prancūzų tauta, pasakė 
kalbėtojas, neleis ratifikuoti 
šių sutarčių.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos delegacijos narys, 
Raudonojo kryžiaus draugijos 
pirmininkas Oto Buchvicas » 
nurodė, kad vokiečių tauta 
niekad nepripažins nusikals
tamų Adenauerio sutarčių.

Vakarų Vokietijos delega
cijos narys savo kalboje pa
brėžė, kad Vakarų Vokietijos 
•gyventojai atkakliai kovoja 
už vokiečių tautos laisvę ir 
nepriklausomybę, prieš Vaka- 

4*ų Vokietijos pavertimą 
sijos placdarmu.

Diskusijose kalbėjusioji kon- 
f esencijos dalyviai reikalavo f 
sušaukti keturių didžiųjų vafjA 
stybių konferenciją Vokietį 
jos problemai taikiai isspręs- 
ti Potsdamo susitarimo dva
sia.

Konferencijos dalyviai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje, be 
kita ko, sakoma:

“Išreikšdama vieningą len
kų tautos valią ir siekimą, 
konferencija reikalauja su
šaukti keturių didžiųjų valsty
bių konferenciją taikos sutar
čiai sudaryti su suvienyta, ne
priklausoma, taikinga ir de
mokratine Vokietija Potsdamo 
susitarimo dvasia.

Siekdama gyventi taikoje ir 
draugystėje su vokiečių tauta, 
lenkų tauta stiprina savo bro
liško bendradarbiavimo santy- ‘ 
kius su Vokietijos Demokrati
ne Respublika ir socializuoja- 
si su pasiaukojama Vakarų 
Vokietijos vokiečių patriotų 
kova už karinių sutarčių anu
liavimą ir už taikų Vokietijos 
susivienijimą.”

LDS, Meno Sąjung. ir Moterų 
Sąryšio apskritys rengia pui
kiausi bendrą pikniką šį sek
madienį. Taigi, gerbiamieji 
lietuviai ir lietuvės, šį sekma
dienį nei viehas iš mūsų nepa- 
silikime namuose, bet susiras
kime būdus, — kas mašino
mis, kas busais, o kam išpuo
la, tai ir bėrutį pasikinkę, pa
traukime į Maple Parką, į 
bendrą apskričių pikniką.

.šiuos žodžius rašant atrodo, 
kad Korėjos žmonių skerdy- 
nė gal bus jau pasibaigusi, 
kuomet, męs piknikausime. 
Kokia tai linksmybė mumyse 
pasireikš! Galėsime pasispau
sti rankas ir linkėti pastovį' w' 
taikos visame pasaulyje. J

Iki tos laimės ir greito ^usi- t K 
tikimo! .J

Lowellio Jonas.
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/ (Tąsa)
* 0 kaip buvo su tais, kurie turėjo dau
giai kaip penkiolika ir mažiau kaip 
penkiasdešimt metų?

Tiems buvo sakoma: “Dirbkite!”
Bet kur gauti darbo?
Keliems tūkstančiams (iš milijonų!) 

buvo duoda darbo geležinkelių ir plentų 
tiesime, bet dešimtininkai nenoromis im
davo nusilpusius nuo bado žmones, ku
riems kastuvas krisdavo iš rankų. Darb
daviai mokėjo skatikus — naudojosi var
gu. Devynios kapeikos per dieną savo 
maistu — nedidelis užmokestis.
. sta- ėmisęe-vyžag2nj?cmcnt

Kas nenorėjo už tokius pinigus dirbti, 
tuos darbams vadovavęs generolas Anen- 
kovas įsakydavo išperti, o paskui grąžin
ti sargybai palydint į tėviškę.

O miestuose sienos mirgėjo nuo skel
bimų: “Koncertas badaujančiųjų nau
dai”, “Labdaringasis turgus badaujan
čiųjų naudai”, “Vakaras su šokiais ba- 

. daujančiųjų labui”. Iš rankų į rankas 
ėjo aukų lapai; susikrovusieji iš to pa
ties bado tūkstančius paaukodavo de- 
i&imt-penkiolika rublių labdaringosioms 

f Valgykloms įrengti.
Bet mada rinkti aukas badaujantie

siems greitai praėjo. Nusibodo padėti.
Štai ką 1892 metų rugsėjo mėnesį ra

šė Levas Tolstojus:
“Badaujantieji! Valgyklos! Valgyk

los! Badaujantieji! Juk-tai jau sena ir 
taip baisiai nusibodo!

Nusibodo jums — Maskvoje, Peter
burge.-. o jiems vis taip pat norisi valgy
ti, taip pat norisi gyventi”.

ANTRASIS SKYRIUS
ŠAUKIMAS J KOVĄ

• Tikslas ir priežastis
Žemės ūkio muziejaus salėje buvo 

triukšminga. Bet visos kalbos akimirka 
^nuščiuvo, kai Miškininkystės instituto ir 

Peterburgo universiteto profesorius Pa
velas Andrejevičius Kostyčevas pasikėlė 

katedrą ir pradėjo savo pirmąją pa- 
’ skaita.

• J . * i •Tai buvo 1892 metais — tuo laiku, kai 
Levas Tolstojus bergždžiai įtikinėjo so- 
Čiuosius nepamiršti badaujančiųjų. Apie 
badą buvo tada kalbama ir rašoma ne
maža. Bet dažniausiai tai būdavo kal
bos tik apie nelaimės priežastį, o ne apie 
tai, kaip tą nelaimę prašalinti. Nelai
mė atrodė nepašalinama.

Paprastai visu kuo būdavo kaltinamas 
klimatas: nederlingi metai padažnėję dėl 
to, kad juodžemio juostos klimatas daru
sis vis sausesnis. Nederliaus priežasčiai 
pašalinti reikėjo pakeisti klimatą. O ka
dangi tatai negalima, tai belieka tik su
sitaikyti su tuo, kad Rusijai labai dažnai 
arba net nuolat neužteks duonos.

Tokių samprotavimų buvo pilnos to i 
meto laikraščių skiltys. Ir žmonės, tai 
skaičiusieji, nejučiomis imdavo galvoti: 
nejaugi mokslas nežino jokių priemonių 
prieš sausrą?

Į šį visus jaudinusį klausimą ir turėjo 
atsakyti savo paskaitose profesorius Ko
styčevas.

Iii jau pačiuose pirmuosiuose žodžiuo
se, įjūriais jis kreipėsi į klausytojus Že- 
mėljakio muziejuje, skambėjo ramus įsi
tikinimas tuo, kad ateitis jau nėra tokia 
niūri, kaip tai daug kam atrodo.

— Klimatas, — pasakė Kostyčevas,— 
laikomas pas mus pagrindine ir kai ka
da net vienintele mūsų’nederlių priežas
timi. J-eigu tatai būtų teisinga, tai mes 

. būtume padėtyje, iš kurios visiškai nebė
ra išeities-.. Laimei, mūsų padėtis pe to
kia šiurpi...

Ir savo nuomonei sustiprinti įrody
mais Kostyčevas atkreipė klausytojų dė
mesį į vieną iš lentelių, kurios kabojo 
ant sienos greta katedros.

Lentelėje buvo parašyta:
“Peterburgas. Žiema. Pavasaris, Va

sara. Ruduo. Metai”.
Ir toliau buvo skaitmenys, kurie rodė, 

kiek Peterburge iškrinta kritulių įvai
riais metų laikais.

O apačioj tų skaitmenų buvo kiti, ro
dantieji, kiek esti lietaus ir sniego Vo- 

X* yflfreže.
Klausytojams buvo suprantama, ko

dėl lentelėje buvo pateikti kritulių Vo
roneže skaitmenys: juk jis yra juodže
mio srityje, kaip tik tenai, kur taip daž- 

/ nai siaučia sausra.
Bet ką bendra čia turi Peterburgas?
Peterburge, atrodo, netrūko lietaus,

sniego, drėgno oro, šerkšnų ir drėgno jū
ros oro pasireiškimų. Net ir nežiūrėda
mas į skaitmenis, kiekvienas pasakytų, 
kad Peterburge klimatas drėgnesnis, ne
gu Voroneže. Bet taip būtų galima pa
sakyti, kaip tiktai' nežiūrint į skaitme
nis. Lentelė visiškai aiškiai rodė, kad 
Voroneže vandens iškrinta per metus ge
rokai daugiau, negu Peterburge.

Jeigu viso to priežastis tebūtų klima
tas, Peterburgo-gubernija turėtų smar
kiau kentėti nuo sausros, negu Vorone
žo. O tikrovėje esti atvirkščiai.

Dėl ko gi Voroneže, nors tenai ir daug 
lyja, nederliai pasitaiko žymiai dažniau, 
negu Peterburge?

Todėl, kad Peterburge yra visiškai ki
tokia dirva.

Klausytojai dar nespėjo atsipeikėti, 
kai lektorius vėlei iškėlė jiems, atrodo, 
neįmanomą mįslę. Jis atkreipė jų dėme
sį j antrąją kritulių lentelę- Čia Voro
nežas jau buvo sugretintas ne su Peter
burgu, o su dviem kitais miestais: Stav
ropoliu ir Troicku. ,

Stavropolyje lietaus vandens iškrinta 
pusantro karto daugiau, negu Voroneže, 
ir du su viršum kartų daugiau, negu 
Troicke. Kiekvienas būtų pasakęs, kad 
augmenija šiose trijose vietose turėjo 
būti visiškai kitokia.

O "iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsime į neiš
artą stepę, pamatysime, kad ji tenai vi
siškai vienoda. Troicko stepės kampelis, 
perkeltas į Stavropolio apylinkes, nieko 
netrikdytų Stavropolio stepių vaizdo.

Dėl ko gi taip yra?
Ir Kostyčevas duoda klausytojams aiš

kų ir paprastą atsakymą į tai, kas iš 
pirmo žvilgsnio atrodė jiems nesupran
tama.

— Yra vienas bruožas, kuriuo jos — 
tos stepės — visiškai sutampa: visur to
se vietose yra viena ir ta pati juodžemio 
dirva.

Vadinasi, dirva augalams yra svarbes
nė, negu klimatas, svarbesnė, negu iš
krintančio lietaus vandens kiekis. O 
dirva yra mūsų valdžioje. Mes negali
me priversti lietaus dažniau lyti. Bet 
dirvą mes galime įdirbti taip, kad ji ga
lėtų sukaupti daugiau drėgmės ir ją ge
riau saugoti.

Sausros priežastis yra ne ta, kad juod
žemio kraštui-maža tenka vandens, o ta, 
kad juodžemis nepasilaiko viso to van
dens sau, o atiduoda jį atgal orui ir van
denynui...

Profesorius Kostyčevas baigia savo 
paskaitą. Jis nustatė sausros priežastį. 
O žinoti nelaimės priežastį — tai ne taip 
jau maža, kai nori tą nelaimę įveikti.

Ir profesorius Kostyčevas aiškiais ir 
tiksliais žodžiais iškelia tris tikslus, ku
riuos turi užsibrėžti žemdirbys, norėda
mas nugalėti sausrą.

Pirmasis tikslas—dar žiemą rūpintis, 
kad žemė sukauptų ko didžiausias snie
go vandens atsargas.

Antrasis tikslas —taip įdirbti laukus, 
kad kiek galima visas sniego ir lietaus 
vanduo įsisunktų į dirvą, o ne nutekėtų 
paviršiumi.

Trečiasis tikslas — trukdyti vande
niui tekėti iš apačios į viršų plonais 
kaip plaukas takeliais, kad dirva ko ma
žiau džiūtų-..

Profesorius nulipo nuo katedros: Klau
sytojai skirstosi, kalbėdami apie tai, ką 
buvo girdėję. Vieniems atgodo, kad pro
fesorius Kostyčevas surado teisingą ke
lią sausrai nugalėti. Kiti abejodami 
gūsčioja pečiais.

— Bus įdomu sužinoti, — sako abejo- 
jantieji, — kokiais gi būdais profesorius 
Kostyčevas ketina įvykdyti savo tris tik
slus. Jis nori, kad visąs arba beveik vi
sas vanduo liktų dirvoje. Žinoma, labo
ratorijoje galima bet kokį bandymą pa
daryti, tenai su dirvų pavyzdžiais pada
rysi ką tinkamas. Bet kaip pakeisti iš
tiso krašto, visų šalies pietų dirvas? Ta
tai, berods, ne lengviau, kaip pakeisti 
klimatą...

Tokie prieštaravimai daug kam atro
dė teisingi. Kiekvienam, kas buvo bu
vęs stepėje, atmintyje iškilo beribe erd
ve, vidur kurios žmogus atrodo toks ma
žutis. . •

Ar gali žmogus pertvarkyti stepę, įsi
kišti į tai, kas vyksta su kiekviena tirps
tančia sniego pusnimi, su kiekviena šlai
tu tekančia srovele, su kiekvienu lašu, 
besiskverbiančiu iš gilumos aukštyn vin
giuotu ,plonu, kaip plaukas, kanalėliu?..

(Bus daugiau)

Chicago, III.
Mizerna programa, 
toks pat ir piknikas

Apie 90 laipsnių karštyje 
šeštadienio ryte vykstame į 
Tautiškas kapines atlankyti ir 
papuošti kapus giminių ir 
draugų. Tą dieną būdavo Tau
tiškos kapinės perpildytos 
publika, šiemet taip nėra...

žmonės jau žino, jog kapi
nių direktoriai didžiumą lotų 
savininkų ignoruoja. Kas me
tai vis tie patys kalbėtojai, 
tas pats choras — atsibodo 
žmonėms. Taigi ir kalbėtojų ir 
choro klausėsi tik mažas bū
relis. Programa, reikia paša-
kyli, buvo labai mizerna.

Na, direktoriai manė,, jei 
‘kazionų’ kalbėtojų ir choro 
žmonės nenori klausytis, tai 
pereis į kitą pusę tvoros kur 
suruoštas kapinių naudai pik
nikas. Nuėjus j Justice Parką, 
vaizdas skurdus. Kur nekur 
sėdi aplink stalą šeimos na
riai ir vaišinasi su iš namų at
sivežtai maistu. Prie bufeto, 
ypatingai lauko pusėje, tuš
čia. Patarnautojai stovi susiki
šę rankas kišeniuose ir... lau
kia kostumerių.

Salėje prie bufeto irgi ne
simato spūsties. šoka 3—4 
poros. Sakau: kur tie pikni- 
kautojai, kurie pabėgo iš ka
pinių kaip tik pradėjo kalbėti 
‘kažioni’ kalbėtojai Matyti 
dauguma pasišlykštėjo siauros 
politikos varinėtojais ir numo
jo ranka. Kam dar savo cen
tais remti Tautiškų kapinių į- 
staigą, kuomet jų steigėjai ir 
savininkai ignoruojami?

Išeiname skersai kelio į ą- 
žuolyną. žmonių minios kaip 
bičių avilyje. Dan Smith dar
že piknikauja Ciceros Moterų 
Klubas. Pačios klubietės ir jų 
pagalbininkai vyrai išraudę, 
sušilę nespėja aptarnauti sve
čius. Vienos kepa, verda ska
nius lietuviškus valgius. Rei
kia gerokai pastovėti eilėje 
kol gausi. Tas pat prie bufe
to: dvi trys eilės sustoję mal
šina troškulį šaltu alučiu ir 
minkštais gėrimais.

Salėje groja mėgiamiausias 
B. Peivio orkestras. Kad ir 
šilta, šokėjų sausakimšai pri
sikimšę dar daugiau prakai
tuoja. Gal i.šsi prakaituoti ir į 
sveikatą ?

j Kur pasisuki seni pažįsta
mi ; vieni kitiems perstatinėja 
svečius iš toliau. Stančikas su
pažindina su kaliforniečiu Si
monaičiu. Starkus vyras ir la
bai elegantiška barzda ir il
gais, paraitytais ūsais. Labai 
panašus į generolą.

Kitoj vietoj Juozas ir Julius 
politikauja. Diskusuoja dabar-* 
tinę būklę Lietuvoje. Juozas 
tvirtina, kad Kuraitis prakal
boje kapuose sakė “teisybę” 
—niekas negauna laiško iš 
Lietuvos. Pasiklausęs to Bin
kis išsitraukia iš kišenės laiš
ką ir rodo: ką tik gavęs iš 
Lietuvos. Duoda ir Juozui.su 
Julium pasiskaityti. Binkis 
priduria, kad ir dovanų pa- 
siunčiąs artimiesiems Lietuvo
je.

Susitinku rockfordiečius 
Slavinskus.. Klausiu kiek jų 
čia šiandien atvažiavo. Sako, 
yra Kielai, R'uliai, žolynienė ir 
keletas kitų. Priminiau, kad 
sekantį sekmadienį įvyks ‘Vil
nies’ pavasarinis piknikas. 
Šioji vilniečių gegužinė bus 
dar pirma Liberty Darže, žolė 
nenutrypta, medeliai dar žy
di. Didelis būrys rockfordie- 
čių žadėjo nedėlioję atvažiuo
ti į ‘Vilnies’ pikniką. Jie kas 
metai atvyksta dainuodami 
čarteriuotu busu ir privačiais 
automobiliais. Juozas pastebė
jo rockfordiečiams, kad kartu 
atsivežtų ir ‘Vilnies’ koresp. 
D.

Pagaliau ir tas pilietis, ku
ris buvo patikėjęs Kuraičio 
pasakai, pabuvojęs progresy
vių, kultūringų žmonių būry
je, pasidarė linksmesnis.

R. š.

New Haven, Conn.
Ruoškitės tėvų dienai

Rengiami nepaprasti pietūs 
tėvų pagerbimui. Įvyks birže
lio 21 d. Lietuvių Parko savi- 

j ninkai Mr. ir Mrs. Medlev da
vė tai dienai parką veltui. O 
tas parkas yra viena iš gra
žiausių vietų dėl parengimų. 
Yra daug pastogės, tad nerei
kia bijotis lietaus.

Parką Indian Grove pasiek
ti irgi labai lengva. Iš West 
Haven reikia imti Long Hill 
Road busą. Visai arti prie 
miesto.

Pietūs bus duodami 1:30

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

a

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 Aves., 
Route 56, Y and T Bus 

(114-120)

vai. po pietų. Įžanga tiktai 
$2 asmeniui. Būtų labai ge
rai, kad visi bandytų susirink
ti laiku. Pribuvę nesigailėsite. 
Pietų tikslas paremti spaudą.

Nepamirškite vietos: Indi
ana Grove, West Haven, Conn.

Draugystes
Mūsų vietos DLK Vytauto 

Draugystė rengia pasitikimą 
savo 50 metų gyvavimo sukak
ties. Tai bus didelis parengi
mas draugystės nariams.

Ši draugystė yra gerai pasi
laikanti ir gerai tvarkosi. To
dėl ji turi kelis tūkstančius 
dolerių savo ižde.

Dar viena draugija gerai 
stovi, tai Lietuvaičių Apšvie- 
tos Draugija. Turi ' nemažai 
narių ir pinigų. Nors ir jos na
riai jau sensta, bet joje tvar
ka gera. Prie jos priklauso 
daug visokių įsitikinimų žmo
nių. Visi gražiai sugyvena.

J. S. K.

STENOGRAPHER. Experienced. 
Knowledge of payroll and typing. 
Steady position. Apply or phone: 
REGINA CIGAR CO., 3rd & Brown 
Streets. Lo! 8-0279.

(112-118)

HELP WANTED-MALE

Kongresmanas Chet Holi
field ((demokratas iš 
Californijos) Kongrese 
pasakė karštą prakalbą 
prieš industrialistus. Jis 
sako, kad Amerikos in- 
dustrialistai turi padarę 
suokalbį pasiimti atomi
nes energijos gamybą į 
savo privatiškas rankas 
ir iš to sau krautis pelnus. 
Valdžia jiems padeda.

ŠYPSENOS
Vienoje puotoje ėjo tarp 

dviejų svečių maž daug 
toks pasikalbėjimas:

Pirmas svečias: Aš val
gau ir geriu tam, kad gy
venti.
• Antras: Aš gi gyvenu 
tam, kad valgyti ir gerti.

Nugirdęs tokį pašnekėsi, 
šeimininkas sau pamislijo: 
0 aš turiu panešti puotos 
išlaidas, kad juos abu pa
sotinti.

SKELBKITeS laisvėje

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. 4-2345.

(114-116)

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

JULES BLOCH
1217 Spring Garden Street x

(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.

I (114-116)
MALETnd FEMALE

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

BLUE MOUNTAIN CAMPS
Now has immediate openings for 

DOCTORS (2) REGISTERED NUR
SES (2). For long established child
ren’s camp (Non-Sectarian) in Po- 
cono Mountains for Summer Season. 
(July 1st to 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.

Smagus 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- 
nės taip kaip pas Mikalaitį, tik vie
toje pasukti i Mikai Parką po kai
rei, pavažiuokit tiesiai ir pasuk po 
dešinei. Reng.

(114-115)

DETROIT, MICH.
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 JLaisvės 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 Liuosybės Choras, 
vad. Potsiaus, solistai: Aldona Wal
len, Rožė Stripinis ir kiti. Tada visi 
išanksto įsigykite pikniko bilietus, 
kurie yra išanksto pardavinėjami ir 
dalyvaukite piknike.

Geo. Šimaitis.
(114-116)

Amerikos Medikalis Susi
vienijimas primena, kad 
šiuo metu Amerikoje labai 
trūksta slaugių. Nors slau
gių skaičius šiemet padidė
jo 9 tūks.tančiais, bet vis 
tiek nepakanka.

International Harvester 
Co. jau nukapojo 75,000 
darbininkų po du centus į 
valandą. Tai padarė neva 
gyvenimo reikmenų kai
noms nupigus, nors tokio* 
atpiginimo dar visai nesi
mato.

5 pusi.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Birželio-June 12, 1953
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NewWko^8Kžžfe7lnl(»
Miestui reikia tikrai 
nepriklausomo majoro

, AFL viršininkai protestavo 
prieš varžčius pajūriečiams

AFL prez. George Meany 
buvo nuvykęs į Valstijinės 
Kriminalybėms Komisijos po
sėdį, kuriam vadovavo patsai 
gubernatorius Dewey, 
kalbėdamas jis stipriai

Taip pareiškė New Yorko 
Miesto Tarybos prezidentas 
Rudolph Halley. Jis sakė, jog 
“žmonės ieško geros, nepri
klausomos vadovybės.” Iy kąd 
jau laikas tokiam kandidatui 
pasireikšti, nes “laiko 
mažai.”

Halley tai pareiškė atsaky
damas majorui Impellitteri, 
kuris pirmiau savo kalboje bu
vo kaltinęs Halley ir demo
kratų atskalos lyderi Robert
B. Blaikie, kad jie sudarinėja 1 Chelsea Lokalo 791 viršininką 
kombinuotes ' tikslu išrinkti John Sampson, jo vieton stojo 
Halley majoru. Thomas A. Donahue. Jis sakė,

Halley savo atsakyme į ma- i kad išvakarėse įvykęs lokalo 
foro Impellitteri kalbą sake, j susirinkimas paskyrė jį, kaipo 
kad jis jokios grupės never
bavęs savęs paramai. Vienok 
leido suprasti, kad jis yra pa
siruošęs būti kandidatu. Bet 
kad jis nesiveržtų į kandida
tus jeigu jo paties partija— 
cĮemokratų partija—pastaty
tų tinkamą kandidatą. Ar jei
gu atsirastų kitas tinkamas 
nepriklausomas kandidatas.

' “Iki šiol,” sakė Halley, 
"mažai teikta man vilties, kad 
politiniai lyderiai pasiūlytų 
tikrai nepriklausomą kandida
tą, kuris kovotų prieš krimi- 
nalybes ir suktybes, kuris bū
tį pasišventds sugabiai vado
vauti ir pasižadėjęs liberališ
kai valdyti.
U Halley pripažino, kad prieš 

-j| ypatingai atsisuko majoras 
ir spauda po to, kai jis New 
Yorko Budžeto Taryboje bal
savo prieš Transit Authority 
su to autoriteto keliamu fėru. 

J* Kad tas autoritetas buvo 
gubernatoriaus Dewey mies
tui uždėtas ir majoro Impelli
tteri priimtas tikslu pakelti 
fėrąt bet pasiliuosuoti npo 
balsuotojų nemalonės, tą jau 
visi dabar žino. Nes tą pačią 
dieną, kada autoritetas priim
tas, tapo užsakyta 20 milijo
nų tokenų naujai 
fėrui greit , įvesti. 
Manhattan prez. 
miestinėje Budžeto 
visuomet kalbėjo iy balšavo 
prieš tą autoritetą ir prieš kė
limą fėro.

■ Sutinkant ar nesutinkant su 
kitomis Halley pažiūromis ar 
keiksmais, tenka pripažinti, 
kad tokiu balsavimu Halley 
užsipelnė milijonų eilinių pi
liečių pagyrimo, o gal ir bal
so, 
; Kol kas nėra žinios, ar Hal
ley kandidatuos kaip nepri-

Ten 
pa-

liko | smerkė Valstijos Seimelio 
'moji uždėti pajūriečiams 
suotiną valdinę kpntrolę.

1 būtų pradžia regimentavimo 
.'visų darbininkų visoje valsti-' 
joje.

Komisijai pašaukus liudyti

Donahue: “Ne, pone.”
Kaip Donahue, taip ir Sam- 

psonas savo būdymuose sakė, 
kad 
buvo 
mas. 
buvo
ras parodyti būk tai buvęs ne 
narių pageidavimas, bet virši
ninkų patvarkymas.

streikuoti ir pikietuoti 
viso lokak) narių tari- 
Tačiau klausimuose jiem 
jaučiamas p. Dewey no-

vi-
Tai

Rosenbergų laiškai 
knygoje, spaudoje

ko-

pakeltam
Halley ir

Wagner
Taryboje

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

dirbantį laivakrovį, atstovauti 
lokalą. Pirmą dieną buvo liu
dijęs Sampsonas, kaipo loka- 
lo apmokamas viršininkas.

Gubernatorius Dewey norė
jo žinoti, dėl ko lokalas su
rengė protesto streiką pirma
dienį. Dėl to sekė toks pasi
kalbėjimas :

Dewey: “Tas, žinoma, 
buvo streikas už algas ir 
landas, bet streikas prieš 
stiją ?

Donahue: “Taip, pone.
Dewey: “Tai yra komunis

tų metodas (būdas), ar ne, o 
jūs jų metodą priėmėt?”

Donahue: “Taip, pone.”
Dewey: “O jūs ir Mr. Sam

pson nesate komunistais?”

to raketie-

ne
va- '
val-

gisiraciją ir kontrolę darbi
ninkams Brooklyne esančio 
Lokalo' 968-to lyderis Cleo- 
phas Jacobs. Jis pareiškė, 
kad valdinė kontrolė nebus 
geresne už “shape-up.” Jo 
lokalas jau per eile metų ko
vojo prieš “shape-up” siste
mą, kuri pagelbsti raketie- 
riams. Jie kovojo prieš rake- 
tierizmą ir prieš
rizmo auklėtoją Joseph P. 
Ryan. Bet už tai buvo perse
kiojami. Iš 500 narių lokale 
tik apie šimtas maždaug re
guliariai tegauna darbus. Jie 
yra diskriminuojami ir rasi
niai, nes daug lokalo narių 
yra negrai. Jie net neturi tei
sės atstovauti darbininkus sa
vo narius prieplaukose, nors 
lokalas yra vienas seniausiųjų, 
įsikūręs 1916 metais.

Jacobg reikalavo samdos 
per uniją, garantuojant de
mokratinius procesus, kad vi-

“ Rosenbergams apginti 
mitetas išspausdino knygoje 
Rosenbergų laiškus, rašytus 
esant mirties kalėjime. Pirmo
ji kopija įteikta Rosenbergų 
vaikučiams, Michael ir Ro
bert, 10 ir 6 metų.

Už knygą gauti pinigai de
dami į specialų fondą, kuris 
bus vartojamas Rosenbergų 
sūnelių išlaikymui ir mokslui. 
Knygos kaina $1.

Knyga tuojau bus išspaus
dinta ir Europoje, keliose kal
bose. O vadovaujantis Pary
žiaus laikraštis Figaro spaus
dins laikraštyje tąsomis. Pa
saulis jau yra informuotas ir 
dar daugiau informacijos įsi- 
gys apie tą bylą. Nesunku į- 
matyti, kaip pasaulis pažiū
rės į mus, jeigu bus leista 
senbergus nužudyti.

aršiausia var- 
d isk ri m i nuo j antis 

Kad ji ii, 
įjungtas 
rasizmo

priėmimo

Ro-

NEW YORK NEW YORK
MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

Aido Choro žinios
D-O-M-Ė-S

Aido Choro Nariams

Gerbiamieji choristai, būti
nai reikalinga, kad jūs visi 
dalyvautumėte Aido Choro 
pamokose. Nepamirškite, kad 
mes esame visi pasižadėję ir 
apsiėmę dalyvauti su dainų 
programa ateinančiame Lais
vės piknike, kuris įvyks Lie
pos 11 d. Taigi gerbiamieji, 
mes juk nenorime, kad mūsų 
dainos išeitų blogai, todėl visi 
privalome savo prisiimtas pa

klausomas jeigu nei viena di
džiųjų partijų jo nenominuo
tų savo kandidatu. Tūli spė
lioja, kad jis vis viena kandi
datuotų? Ir kad Blaikie jį rem
tų. O tas reikštų gavimą nuo 
demokratų daug balsų, nežiū
rint ar jis būtu ar nebūtų 
Tammanės lyderių užgirtas.

reigas sąžiningai atlikti ir to
kiu būdu privalome visi kaip 
vienas dalyvauti choro pamo
kose, kad mūsų dainų sutarti
nė suskambėtų plačiai ir 
griausmingai išbudindama 
skaitlingos lietuviškos publi
kos jausmus ir suteiktų jiems 
mūsų menišku pasirodymu 
pasitenkinimą ir džiaugsmą 
lietuviškos dainos garsais.

Nepamirškime, kad Aido 
Choras turės ir savo pikniką, 
kuris įvyks rugpi'ūčio 9 d. 
Kasmočib sode, Great Neck, 
N. Y. Taigi šiame piknike į- 
patingai turime gerai sudai
nuoti. O mes juk tikrai galime 
jei tik norime gražiai ir ža
vingai sudainuoti, bet užtat 
reikalinga pasilavinti,

Choro valdyba turi
keletą puikių operečių, kurias 
turėsime tik susitarti ir pra
dėti mokintis. Ir 
rudenyje galėsimo suvaidinti 
ir mūsų lietuviškai
Tad visi šį penktadienį, birže
lio 12 d. 8 vai. vakare atvyki
te į Liberty Auditoriją.

Choro sekr. J. Grybas.

net

sekančiam

publikai.

AFL Įsikišo kenkti 
Hearns streikui

Skrybėliniai smerkė 
WalterMcCarran Aktą

Skrybėlių dirbėjų unijos 
konvencija New Yorke vien
balsiai priėmė rezoliuciją, ku
ri pasmerkia Walter-McCar- 
rantAkta. Pareikšta, kad tas 
įstatymas yra 
ž antis ir
mūsų istorijoje.” 
greta kitų blogumų, 
žmogų niekinantis 
elementas.

Pirm rezoliucijos
prieš tą aktą energingai kal
bėjo senatorius Herbert .H. 
Lehman, New Yorko demo
kratas. Konvencijos antrą die
ną jisai buvo vyriausiu svečiu 
kalbėtoju.

Senatorius taipgi smerkė 
valdžios nuosprendį atiduoti 
valstybinį pajūriuose esantį 
aliejų privatinėms kompani
joms. Tai smerkė tą pat die
ną kalbėjęs konvencijai ir ad
vokatas Adolph Berle, libera
lų partijos viršininkas.

Tačiau kalbose apie tarp
tautinę padėtį nei vienas tų 
ponų kalbėtojų neparodė po
linkio taikai. Taika Korėjoje 
galinti sumažinti pasiruošimą 
karui, aimanavo jie. Panašią 
mintį buvo pareiškęs' ir 
prez. Meany.

AFT

< TONY’S
UP-TO-DATE ?

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

5 Savininkas 5
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
1 Gerai Patyręs Barberis ?

Virginia 9-6120

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N.Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. '

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

LIGONINES DARBININKAI 
MATYKITE PETE

’ MOTERYS: Slaugių pagelhininkės. 
Lab. pagalbininkės, technikos, virė
jos, patarnautojos, kambarių tvar
kytojos, prie virtuvės sandėlio ir t ra y 
merginos,) virtuvei darbininkes, ofiso 
darbininkės.

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

Daug darbų. Gyvenimas vieloje 
kitur. Priimam tuojau.

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

(112-121))

BEAUTICIAN
Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, go. 

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)
LAUNDRY SHIRT

ar

DIAL PRINTERS—PATYRU 
IR

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

Kreipkitės:
AMERICAN DIAL CORP.

90th Ave. (arti Van Wyck 
Blvd.), Jamaica

(114-118)

PRESS OPERATOR
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 

mokestis. Kreipkitės:
LITTLE NECK LAUNDRY

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

010-116)
REIKALINGOS

CHAMBERMAIDS

•137-11

ANESTHETISTS
59 lovų ligoninė; $350 j mėnesį 
dedant pilną užlaikymą.

Kreipkitės:
MIDWOOD HOSPITAL

19 Winthrop St., Brooklyn
(114-120)

pri-

Vien tik su viešbučių patyrimu.
Nuolat inis darbas. Unijinė mokeisi is 

Kreipkitės:
EXECUTIVE HOUSEKEEPER

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

(110-116)
OPERATORES PATYRUSIOS

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

K. Si K. DRESS 
OL. 5-0520

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1TIS
i Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2^5172

Hearns departmentinių 
krautuvių streikieriai pasipik« 
tinę, kad AFL lyderiai įsikišo 
į unijos vidujinius reikalus, 
įsikišo ne tikslu padėti strei
ką laimėti, bot reikalauja vyk
dyti balsavimus pasirinkimui 
unijos. AFL nori iš krautuvių 
darbininkų ' unijos paveržti 
atstovybę.

Streikieriai kalba, kad vie
nos unijos briovimasis kiton 
kenkia bile kada yra nedrau
giškas. O laike streiko tokia 
taktika yra “nedoriausių strei- 
klaužiavim u.”

Kol kas streiką nepavyko 
sulaužyti, krautuvės užstrei- 
kuotos ir pikietuojamos.

Rosenbergo motina 
demonstracijoje

Senutė Juliaus Rosenbergo 
motina Mrs. Sophie Rosenberg 
ryžosi pirmu kartu savo gyve
nime tarti žodį masiniame mi
tinge. Tas jos pirmasis žygis į 
visuomenės mintį ir širdį buvo 
pažadiėtas tarti didžiojoje 
masinėje demonstracijoje bir
želio 11-tos prievakarį, Union 
Square, New York’e.

Demonstracija turėjo įvyk
ti tuojau po darbo, 5 iki 7 
vai. Ją sušaukė komitetas, ku
ris kovingai veikia išgelbėti 
nuo mirties Julių ir Ethelę 
Rosenbergus.

Kerštinčius subvčje
suraižė merginą
Būriams žmonių matant, bet 

nesirandant drąsuolio apgynė
jo, kerštingas 27 metų vyras 
subadė peiliu 16 metų mergšę 
Angelą Vega. Ligoninėje jai 
susiuvo perdurtą širdį. Gal iš
liksianti gyva, žudikas ir save 
apžalojo, bet paskui pasidavė.

Vaikams žaidžiant prie sub
way mechaniškų vartų, vienas 
penkmetis berniukas įkliuvo į 
vartus. Policija su piuklais jį 
iš ten išlaisvino.

Masinė delegacija 
už Rosenbergus

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);' 

I Aukštos algos. Geri amatai. Tuojau 
I 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)

013-119)
COUNTERGIRLS — 
PATARNAUTOJOS i

Nuolatinis darbas, 6 dienos. Pr<4» 
dedant parmadieniu iki šeštadienio. 1 
Valandos 8-5 P. M. Alga ir priside
da geri tipai. Kreipkitės:

PEMBROS LUNCHEONETTE
290 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. STerling 3-9108
. 012-118)

darbuojasi 
delegaciją Į 
sekmadieni,

Nevvyorkiečiai 
suruošti masinę 
Washingtona šį 
birželio 14-tą. Delegacija eis
■prie Baltojo Namo prašyti, 
kad prezidentas Eisenhoweris 
pasigailėtų Rosenbergų, pa
naikintų mirties bausmę.

Demonstracijon siunčiamos

nok masinės atstovybės tiki
masi iš Now Yorko, nes iš to
liau neišgalima po daug at
siųsti. Iš New Yorko galima tą 
pačią dieną nuvažiuoti ir su
grįžti. Taipgi kaina išgalima 
kiekvienai organizacijai ar at
skiriems asmenims.

Komitetas užsakė specialų 
traukinį. Iš 
Jersey City, 
Iš New Yorko 
nuo Liberty 
Užsakymams
macijų skambinti LOngacre 
4-9585. Komiteto raštinė ran
dasi 1050 6th Avė. (Avė. 
the Americas), netoli 40th

K.

3 & O stoties, 
išeis 8:30 ryto, 
pervaža (ferry) 
St. išeis 8:15. 

vietų ii’ infor-

REIKALINGA FINGERWAIVER

Patyrusi. Pilnai mokanti operatorė. 
Nuolatinis darbas. 

Valandos 10 A. M.—7 P. M. 
Gera mokestis.

Lexington Ave., prie 86th St., N.Y.C. 
šaukite AT. 9-6762

(115-121)

SALESLADIES 
PATYRUSIOS

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

89-78 165th St., Jamaica, L. T. 
Te!. RE. 9-2110

(111-117)

HELP WANTED MALE
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)

REAL ESTATE
FLATBUSH — BROOKLYN

(320—322 East 7th Street.) Nau
jai pabudavotos 2 šeimom stubos, 

ir 4% kambarių. Daug gražių 
arti vi- 

komunikacijų. Gera rezidenciji- 
sekcija. Puikiausi pirkiniai tik 
$24,750. Šaukite:

ULster 3-7927 
. (114-115)

įrengimų. Aliejum šildomos, 
sų 
nė 
už

SLAUGES

O. R. ir generalėm pareigom. 
Visiems Šiftams — 40 valandų. 

Gyvenimas vietoje jei pageidauja. 
HORACE HARDING HOSPITAL

Tel. ILIinois 7-1300
(113-119)

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu* 

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

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

VA. 5-0397
014-120)

O f 
St.

sa-

EASTCHESTER
Gerai, prieš karą būdavot i 1 šei

mos namai, 6 dideli kambariai, pil
nas skiepas. IV2 maudynė, screened 
porch, ugniavietė, šiltu vandeniu ap
šildoma, circulator, brasiniai vamz
džiai. Gera rezidencinė sekcija. Arti 
mokyklų, krautuvių ir bažnyčių. 
Netoli Crestwood Stoties. Maži ope- 
ravimo kaštai. Tikras pirkinys-tik 
$17,500. šaukite savininką:

TU. 3-9370
(115-117)

FING ER WAVER—M ANICURIST
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. Kreipkitės visą 
savaitę.

DELORES BEAUTY SALON 
2938 Avenue X, Brooklyn 

Tel. SH. 3-1193
(114-116)Redaktorių išleido 

po kaucija
Angliško progresyvių

vaitraščio Nation Guardian 
redaktoriui Cedric Bel (rage 
išleistas iš Ellis Island po kau
cija. Taip įsakė teisėjas Ed
ward Weinfeld. Belfrage bu
vo sulaikytas nuo gegužės 15- 
tos. v

Laimėjimui daug prisidėjo 
masinis mitingas, įvykęs pra
ėjusią savaitę. Jame kalbėjo 
žymus Amerikos literatūros, 
unijinio judėjimo, meno pir
mūnai. O publikas ,buvo pri
gužėję net virš 700, perpildė 
didžiulę Palm Gardens salę.

DIDELĖ PROGA 
Narwlch, N. Y. S.

Miestiniai namai laukuose; 148 ak
rai uirbamos žemės. Ideališka dėl 
ūkininkystės. Gyvulių auginimui ir 
1.1. 1 colonial namas, modernizuo
tais patogumais. Tapg naujas Cot
tage, Barr, ir kitkas. Nuosavybė par
duodama su nuostoliu. $12,500.

Rašykite Ruby Peterson, 
Sherbourne, N. Y.—R.D. 

New Berlin 9-4447
115-117)

REIKALINGOS 
BINDERY MERGINOS

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

SUPREME
704 Broadway (arti 4th St.) N.Y.C.

(114-120)

REIKALINGA
BARMAID

Dienom. Nuolatinis Darbas 
Alga ir geri tipsai.

Šaukite:
GRAMERČY 8-9138

115-117)

Jaunimo organizacija 
gavusi 250 narių

Senatorius Taftas esąs pa
sidavęs j New York Hospital 
sveikatai patikrinti. Pasid-avęs 
po slapyvardžiu.
-------------------- ,--------

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

Žemos kainos i
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADR1GEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Paikus valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir Šokiai, Sanni Orkestrą.

Darbininkų jaunimo organi
zacija (Labor Youth League 
—sutrumpintai LYL) skelbia, 
kad begiu paskiausių 1 savai
čių gavo 250 narių. Jaunimas 
veda kampaniją už gavimą 
600 naujų narių ir 2,200 pre
numeratų savo laikraščiui 
“New Challenge.”

10,000 pašauktų pas teisėją

Į trafiko teismą New Yorke 
bėgiu dviejų mėnesių būsią 
pašaukti 10 tūkstančių prasi
žengėlių, Atrodo labai daug. 
Tačiau trafiko teisme atsiskai
tymas einasi'greičiau už vely
kinę. Ir muštis Į krūtinę ne
reikia, doleris atsako (jeigu 
jį turi). Bet ne vienas doleris. 
Visų tų prasižengėlių pabau
dos bendrai siekiančios arti 3 
milijonų dolerių.

REIKALINGA IflNGEKWAVFK
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo

latinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

SAM’S HAIRSTYLIST
135-50 Roosevelt Ave., Flushing, L.I.

Tel. FL. 3-1071
(115-117)

REIKALINGOS 
LAUNDRY DARBININKES

Patyrusios. Gera alga. Nuolatinis 
darbas. Linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

KEW GARDENS HOSPITAL 
80-02 Kew Gardens Rd., 

Kew Garden, L. I.
(115-119)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie vaikams ir jau

nuoliams koutų. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

PROSPECT FASHIONS
276 E. 3rd St., Mount Vernon 

Tel. MO. 4-2535
(115-117)

REIKALINGOS OPERATORES r
Patyrusios. Dirbti prie dresses*ir 

gowns. Nuolatinis darbas. Pilnam 
ar daliai laiko, kaip pageidaūjate. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

LILLIAN’S BRIDAL SHOP
28 Clinton St., N. Y. C.

Tel. OL. 3-8720
(115-117)

6 pus!.—Laisvi (Liberty)-PenktacL, Birželio-June 12, 1953




