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KRISLAI
Dr. Einšteino ir prezident 
Eisenhowerio pasisakymai 
Kalnas, pagimdęs pelę. 
Apie V. Rekašių. 
Nepatinka.

Rašo R. M1ZARA

Du dideli vyrai, — moksli
ninkas ir šalies prezidentas,— 
pasisakė prieš ragangaudžius, 
kultūros, mokslo žlugdyto.jus.

Vienas žymiausiu i ų pašau- 
Ji o mokslininku, Dr. Albert 

(instein, pataria Amerikos in
telektualams : nekooperuokite 
su įvairiais reakciniais 
grosimais komitetais, kai 
te pašaukti inkvizicijai.

Mokslininkas patai ia 
lektualams: pasiryžkite 
kalėjimą, jei yra reikalo, pa
siaukokite, bet neatsakinūkite 
į jums statomus klausimus,—

kon- 
būsi-

O prezidentas Eisenhoweris, 
kalbėdamas DaMmoutho ko
legijoje. praėjusi sekmadienį, 
pasmerkė tuos, kurie šalina 
marksistines knygas ’š biblio
tekų; pasmerkė knygų degin
tojus.

Vyriausias prezidento suvis 
buvo taikomas senatoriui Mc
Carthy.

Tenka 
vyru už

pasveikinti 
ų atvirą.

ku-
i il
su-

VYRIAUSIAS TEISMAS
Į PANAIKINO SPRENDIMĄ
PRIEŠ HARRY BRIDGESĄ

\ Sugrąžino laivakrovių vadui
i Bridgesui visas piliečio teises

AVashington.—Šalies Aukš
čiausias Teismas panaikino 
sprendimą prieš kovingąjį 
International Laivakrovių 
Unijos vadovą Harry
Bridgesą, kurį žemesnieji 
teismai buvo nuteisę 5 me
tus kalėti' ir atimti jam 
amerikine pilietybę, taip 
kad valdžia galėtų depor- 
tuot Bridgesą į Australiją.

Bridges gavo Amerikos 
pilietybę 1945 metais. Val
džia gi 1949 m. užvedė by
lą, kaltindama Bridgesą, 
kad jis 
pilietiniu 
priesaika užsigindamas, jog 
buvo komunistas.. Už tai 
Bridges ir tapo nuteistas. 
Tuo pačiu laiku buvo nu
teisti po 2 metus kalėti 
Hanry Schmidt ir J. R. Ro
bertson, kad jie susimokinę 
melavę, padėdami Bridge
sui gauti amerikinę piliety
bę. ' . '

Aukščiausias Teismas su
rado, jog valdžia ištisais 
metais pavėlavo užvesti by
lą prieš Bridgesą. Nes įsta
tymai sako, kad tokiuose

atsitikimuose valdžia gali 
pradėti teisminę bylą ne 
vėliau kaip už trejų metų 
po nusikaltimo.

Taigi Aukščiausias Teis
mas dabar panaikino baus
mę ne tik Bridgesui, bet ir 
jo draugams Schmidtui ir 
Robertsonui.

lastingai išgavęs
^popierius, po

Anglai nužudė dar 
125 negrus; degina 
jy derlius laukuose

Laisvėje iš- 
straipsnį apie 

darbininkų 
Vladą Rekašių, kurį
reakcininkai kadaise

Vilniaus spauda ra-

Nairobi, Kenya. — An
glai paskelbė tikrąjį karą 
prieš Mau Mau negrus Ke- 
nyjoj, Angliios kolonijoje, 
rytinėje Afrikoje . Pereitą 
savaitę jie sušaudė dar 125 
vadinamus negrus teroris
tus.

Persigandę negrai bčgo į 
Aberdare miškus. Anglų 
kariuomenė ir policija su
degino negrų derlius aplink 
miškus, sunaikino pasėlius 
ir tolyn nuvarė negrų gy
vulius. Taip stengiasi ba
du priversti subėgu sius 
miškan negrus pasiduoti. O 
kas tik eina į mišką arba 
iš miško, tai anglai be jo
kio klausimo šaudo.

Anglų šūviai suerzino 
miškuose dramblius bei ki
tus žvėris. Todėl žvėrys 
juo aršiau užpuldinė j a 
žmones miškuose.

abudu 
teisingą 
pasitar

naus persekiojamiesiems ir 
puolamiesiems mūsų krašto 
žmonėms ir Įstaigoms. 

—o—
Birželio 13 dieną New Yor

ke lietuvių, latvių ir estų re
akcininkai ruošė masinį mitin
gą apraudojimui 1910 motų 
birželio dienų, kuriomis buvo 
pašalintos tų kraštų fašistinės 
valdžios. Y

Kai jie prie šio minėjimo 
ruošėsi, atrodė, tarytum 
ten kalnus nuvers.

Bet...
Net New York Times, 

ris taip karštai romia tos 
sies “pramogas”, skelbia:
sirinko penki šimtai publi
kos...

Kalnas pagimdė pelę.
Atsiminkime: iš trijų tau

tybių teatsirado tik penki 
šimtai, kurie apverkė “anuos 
geruosius” jiems laikus. 

—o—
Vakar dienos 

spausdinome
žymųjį Lietuvos 
Vaclovą, 
Lietuvos 
sušaudė.

Dabar
Šo, kad Estijos Mokslų akade
mija išleido Estijos istorija, 
kurioje gražiai minimas ir 
Vladas Rekašius, 1916 metų 
pabaigoje veikęs Tartu mios- i 
te, Estijoje.

-Estijoje Rekašius gyveno 
po Valodės slapyvardžiu. i 

—o—
Vilniaus Tiesa rašo, jog 

Lietuvos Medicinos institutas! 
Kaune šiemet išleido 157 nau
jus gydytojus, ten studijavu- 
. V V . . />sius per sesenus metus.

, —o— Washington.— Aukščiau-
Chicagos marijonų dienraš-. sias Teismas užgyrė mirt- 

tis verkšlena dėl to, kad Chur- ies bausmę negram saržen- 
chillas, girdi, ryžtasi “dar di- tui Robertui Burns ir ka1 
desnes nuolaidas padaryti reiviui Hermanui Dennis,

^remliui.” Jiedu surasti kaltais, kad
^Kokios tos nuolaidos? išprievartavę ir nužudębal-

Jos gludi tame: Churclullas mergina Guam saloje, 
nori didžiųjų valstybių vado-1 - 
vų konferencijos.

Girdi, Britanijos ministrų 
pirmininką negerai paveikė 
Tarybų Sąjungos ambasado-

(Tąsa 4-tam pusi.)

NUSMERKTI MIRT DU 
NEGRAI KAREIVIAI

Sao Paulo, Brazilija. — 
Kilus gaisrui šoįdų salėj e, 
sudegė bei tapo mirtinai 
sutrėkšta 70 žmonių.

Pasaulinis sujudimas prieš 
mirties bausmę Rosenbergams

Paryžiusl — Amerikos 
ambasadorius Francijoje 
pranešė savo valdžiai Wa
shingtone, kad jeigu Julius 
ir Ethele Rosenbergai būtų 
numarinti elektros kėdėje, 
dėl to labai pakiltų francii- 
zų ūpas prieš Jungtines 
Valstijas, kaip sakė Colum
bia Broadcasting radijo ko
respondentas iš Paryžiaus.

Sustatyta policija saugo 
Amerikos ambasadą nuo 
demonstrantų.

Brussels, Belgiją. — Gru
pė Belgijos advokatų iš 
daugumos politinių partijų 
reikalavo, kad būtų tarp
tautiniam teismui pavesta 
pernagrinėti Rosen b e r g- ų 
byla.

Tūli amerikonai 
kursto Rhee atmest 
paliaubas, sako Kinija

Peking. — Kinijos Res
publikos radijas tvirtino, 
kad “tūli amerikonu ele
mentai ragina Pietinės Ko
rėjos tautininkų prezidentą 
Syngmaną Rhee atmest pa
liaubų derybas,” taip kad 
Rhee galėtų tęsti karo 
veiksmus prieš šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ka, v

Korėjos liaudininkai 
veržiasi vis pirmyn
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AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
VĖL ATSISAKO ATIDĖT 
MIRTĮ ROSENBERGAMS .
Tad prašyta teisėjo Douglaso, 
kad sulaikytų jų marinimų

• Chicago. — Keli šimtai 
profesorių, protestantų ku
nigų bei vyskupų, daktarų 
ir įvairių įžymių piliečių 
pasiuntė prezidentui Ei
senhoweriui prašymą, kad 

, “tuojau veiktų, suteikda- 
j mas Rosenbergams pasigai
lėjimą.”

Korėja, birž. 16. — Šim
tai Amerikos lėktuvų per 
dieną numetė pusantro 
tūkstančio tonų bombų ir 
liepsnojančios napalmo ko
šės i Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir jų bendrus 
kinus. Perkūnavo ir visa 
galima amąrikonų artileri
ja. Bet, nepaisant to, liau
dininkai grūmėsi vis pir
myn, taipgi pildami nuola
tinę savo patrankų ugnį į 
amerikonus ir jų talkinin
kus.

Šiomis dienomis Korėjos 
liaudininkai bei kinai užė
mė daugiau kaip dviejų my
lių pločio ruožtą, laimėda
mi Finger Ridge ir eilę ki
tų strateginių pozicijų, ry
tiniame bei viduriniame 
frontuose.

Dabar gi amerikonai pra
neša, kad jie išvien su savo 
talkininkais, Pietinės Korė
jos tautininkais, atgriebė 
Anchor kalną, rytiniame 
fronte.

Lodge perša Japoniją 
j Jungtines Tautas

blew York. — Henry Ca
bot Lodge, Amerikos atsto
vas Jungtinėse Tautose, ža
dėjo darbuotis, kad Japo
nija būtų priimta į Jungti
nių Tautų narius. To pa
geidavo R. Sawada, Japoni
jos paskirtas nuolatinis tė- 
mytojas Jungt. Tautų vei
klos. I •

Lodge ir Sawada Raibėjo 
Japoniškosios Draugijos 
bankiete Savoy Plaza Ko
tely je. i

London. — Didžios anglų 
Elektrininkų Unijos vykdo
moji taryba pasiuntė pra
šymą. prez. Eisenhoweriui, 
kad dovanotų Rosenber- 
gams gyvybę.

Melbourne, Australija. — 
Daugiau kaip 2,000 čion al
tinių moterų pasiuntė An
glijos karalienei Elzbietai 
atsišaukimą, kad prašytų 
prezidentą Eisenhoweri pa
sigailėt Rosenbergų.

Čeclioslovakija nuslopino 
buržuazines riaušes., sako 
jos prezid. Zapotockis

Viena, Austrija.—Čecho
slovakijos prezidentas An
toninas Zapotockis pareiš
kė, kad jo valdžia numalši
no riaušes, kurias buržua
ziniai elementai buvo su
kurstė Pilsen meste ir kai 
kur kitur, kaip praneša 
United Press. Jie trukšma- 
vo todėl, kad valdžia įvedė 
naujus pinigus ir užgrobė 
turtingųjų pinigus bankuo
se.

Zapotockis kalbėjo Slova
kų Komunistu Partijos su
važiavime.

Čechoslovakijos valdžia 
įsakė iškeisti senuosius pi
nigus kronus naujaisiais, 
pritaikytais prie sovietinio 
rublio vertės. Naujieji kro
nai daug vertingesni, todėl 
už vieną naująjį turėjo bū
ti iškeista kelios dešimtys 
senųjų. Turčiai buvo prisi-

Teismas leidžia laužyt 
baltųjų namu savininkų 
sutartis prieš negrus

i Washington.-5- Aukščiau
sias Jungt. Valst. Teismas 
atmetė apeliaciją, kur trys 
baltieji namų savininkai 
reikalavo piniginio atlygi
nimo, už tai, kad ketvirtas 
jų bendras perleido ne
grams savo namą Los An
geles mieste. *

Jie skundėsi, jog vieno 
hamo pardavimas negrui 
numušė vertę visiems jų 
namams toje vietoje.

Jie buvo padarę sutartį, 
kad neparsamdys ir nepar
duos negrams namų.

Aukščiausias Teismas 
nusprendė, kad nors leisti
nas dalykas savininkams 
taip susitarti, bet negalima 
bausti už tokios sutarties 
laužymą.

todėl

Washington.— Aukščiau- Rosenbergai nusmerkti
sias Jungt’. Valst. Teismas j nužudymui elektros kėdėje 
pirmadienį penkiais bal- ketvirtadienio naktį pagal 
sais prieš keturis vėl atme- kaltinimą, 
tė prašymą, kad tolyn ati- išduot Sovietų ~ agentams

kad jie mėginę

dėtų mirties bausmės Įvyk
dymą Juliui ir Ethelei Ro
senbergams.

atominius Amerikos sekre-

Vietnamo liaudininkai 
išmokino 14,000,000 
skaityt ir rašyt

kuopę senųjų kronų; 
jaučiasi nuskriausti.

Valdžia tain nat atšaukė 
valstybės paskolos bonus.

Sykiu buvo panaikintas 
įvairiu reikmenų racionavi- 
mas pagal korteles bei 
štampas.

Prez. Zapotockis pripa
žino, jog dėl tų permainų 
šiek tiek nukentėjo ir kai 
kurie darbininkai. Bet sa
kė. tie žingsniai buvo rei
kalingi, einant linkui socia
lizmo.

Už riaušes prieš Čecho
slovakijos liaudies valdžią I 
taip buvo kaltinami Ameri-1 
kos agentai. Riaušininkai, j 
isiverždapii į Pilseno mies-1 
to valdybos rūmus, nuplėšė | 
nuo sienų ir sumindžiojo 
Stalino ir velionio Čecho
slovakijos prezidento Gott- 
waldo paveikslus ir iškėlė 
Jungtinių Valstijų vėliavas.

Kodėl paštas nemokamai 
siuntinėja McCarthy’o 
propagandą? klausia Lehman

Washington. — Raštinis 
Senato kambarys kas savai
tę dovanai išsiuntinėja laik
raščiams ragangaudžio re- 
publikono senatoriaus Joe 
McCarthy’o rašymus; taip 
pat be paštaženklių išsiun
tinėja ir spausdintas bei 
marinuotas McCa r t h y ’ o 
kalbas.

Bet paštinis kambarys 
sulaikė kopijas demokrato 
senatoriaus Herberto lieti
mam) pasakytos kalbos 
prieš “užrėplio j a n t į ant 
Amerikos' mekartizmą.”

Senatorius Lehman todėl 
pareikalavo, kad nemoka
mų išsiuntinėjimų kamba
rio viršininkas Arthuras 
Wilkins laikytųsi lygybės, 
kad nepatarnautų mekar- 
tizmui.

Antra vertus, Lehmanas

Kai Aukščiausias Teis
mas vieno balso dauguma 
atmetė šia ketvirtą Rbsen- 
bergų apeliaciją, tai jų ad
vokatas Emanuel Bloch 
kreipėsi i vieną šio teismo 
teisėją Williama Douglasą, 

j prašydamas atidėti numa- 
! rinimo dieną. Ir Douglas 
' sutiko, kad antradienį Ro-Vietnam, Indo-Kin.—Jo

seph Starobin, N. Y. Daily &enbergu advokatai prista- 
Workerio , korespondentas, Į tytų janį naujps parody. 

mus, kodėl bausmės ivyk- 
dvmas turėtu būti atidėtas, c «.

Teisėjas Douglas iš anks
to neatmetė prašymo, bet 
dar ir nežadėjo užgirt jį. 
Mandagiai’ kalbėjosi su Ro- 
senbergu advokatais.

žymėtina, iog ir vienas 
Aukščiausio Teismo teisė
jas gali atidėti bausmės 

i i vykdymą iki tam tikro lai
ko. Bet pirm išsibaigiant 
tam laikui visas teismas tu
ri darvti sprendimą.

Aukščiausias Teismas da
bar išsiskirstė iki spalio 

i mėnesio, bet vyriausias tei
sėjas Fred Vinson arba 
generalis Jungtiniu Valsti
jų prokuroras galėtų su
šaukti tuo tarpu specialę 
teismo sesiją.

Atidėt numarinimą balsa
vo teisėjai Felix Frankfur
ter, Robert Jackson, Willi
am Douglas ir Hugo Black.

Belaukiant teisėjo Doug- 
laso sprendimo, advokatai 
ruošė nauia prašymą pre
zidentui Eisenhoweriui — 
dovanot Rosenbergams gy
vybę, pakeičiant mirties 
bausmę kalėjimu.

Advokatas Bloch antra
dienį nuvyko pas Rosenber- 
gus į Sing Sing kalėjimą, 
kad pasirašytų po prašymu 
prezidentui.

Vasario mėnesį šiemet 
prez. Eisenhoweris atmetė 
pirmąjį prašymą.

praneša, kad Vietnamo, 
liaudininkai, per 7 met. ka-1 
riaudami prieš francūzus, 
sykiu išmokino 14 milijonų 
.savo tautiečiu beraščiu 
skaityti ir rašyti.

Tuo pačiu laiku jie pri
steigė naujų mokyklų, tea
trų, išleido daug knygų, 
spausdina laikraščius, tu-i 
rinčius po desėtkus tūks
tančių skaitytojų ir tt.

Dulles pripažįsta, jog 
degino knygas

Washington.— Valstybės 
sekretorius Dulles' pripaži
no, kad, pagal valdžios įsa
kymą, biįvo iš amerikinių 
Informacijų knygynų paša
linta ir sudeginta “U kny- 

! gų-”
Tuo tarpu atėjo praneši-

I mai, kad Amerikos valdi
ninkai Australijoj, Malajoj 
ir kitur užsienyje urmu de
giną .komunistines knygas 
per kelias paskutines savai
tes.

Ragangaudis senatorius 
i Joe McCarthy klausinėjo 
i Amerikos komisionieriu va- I
■ karinei Vokietijai Conantą, 
| ar jis sutinka išmesti ko
munistų parašytas knygas 
iš amerikinių knygynų te
nai. Conantas atsakė, rei-; 
kėjo tatai slaptai padaryti; 
tad būtų išvengta dabarti
nio skandalo dėl knygų de
ginimo.

NUŽUDŽIUS 4 VAIKUS 
MOTINA—PAMIŠĖLĖ

Hackensack, N. J. — C. 
T. MacDonald’ienė neseniai 
nunuodijo automobilio ga
rais keturis savo vaikus, 
paleisdama automobilio in- 
žiną garaže ir uždarydama 
garažą.

Teismas dabar surado, 
kad vaikažudė pamišus; to
dėl pasiuntė ją į valstijinę 
protligių įstaigą.

Valdžia nori pabranęint 
paštaženklius laiškams

sakė, geriausia būtų visai' 
panaikint senatorių teisę 
nemokamai siuntinėt savo 
laiškus bėk kalbas .

Washington. — Generalis 
paštų viršininkas A. E. 
Summerfield rengiasi įteik
ti Kongresui reikalavimą, 
kad iki 4 centų pakeltu paš
taženklius pap rastiems' 
laiškams.

Summerfield skaičiuoja, 
kad paštų departmentas tu
rėtų 594 milijonu^ nuostolių 
per metus, jeigu nebūtų pa
didintos kainos laiškams 
bei kitiems paštiniams siun
tiniams.

. ORAS. — šilta, lietus ir 
perkūnija.
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MOTERŲ KAMPELIS
Tūkstančiai jaunuolių 

j nebaigia mokslo
New Yorko Valstijos 

Švietimo Departme.nto įga
linta valdinė komisija (Re
gent Advisory Council on 
Readjustment 6f High 
School Education) pateikė 
raportą apie padėtį viduri
nėse mokyklose. Tįme ra
porte reikšminga sekamas:

Į vidurines m o k y k 1 a s 
(high schools) 194 
rudenį įstojo 170,463 moki
niai. Jie turėjo baigti 1952 
metais. Bet baigusių buvo 
tiktai 95,842. Kur pasidė
jo kiti 46 procentai moki
nių? | Anot komisijos, 79 
procentai tų nebaigusių pa
metė mokyklą dėl “peržemo 
savo inteligentingumo.”

Mokyklų mokinių padė
ties ekspertai sako, jog 
toks apskaičiavimas, nuo
laidžiausia kalbant, galima 
pavadinti “plepėjimu nuo 
ausies.” Tai yra faktais ne
pagrįsta, nemokslinė išva
da. Tie mokiniai, mažesni 
būdami, baigė pradines mo
kyklas su visais kitais. Jie 
buvo priimti į vidurinę mo
kyklą, kaip ir visi kiti. O 
tai rodo, kad jų inteligen- 
tingumas buvo pakankamas 
to laipsnio mokslui .

Pačiame raporto blogu
mo pamate buvo tų davi
nių rinkimo būdas, 
jai netyrinėjo mokinių, ne
sikalbėjo su mokytojais, tik 
nuėjo pas mokyklų vedėjus, 
kurie didelei daugumai tų 

Praėjusį sekmadienį ties Baltuoju Namu, Washingto- mokinių net tiesiąi į akis 
ne, suvyko iš visų šalies kampų apie 10,000 žmonių su ą nebuvo pažvelgę. Kai mo- 
prašymu, kad prezidentas dovanotų Rosenbergams gy-j kinys į mokyklą' daugiau 

' "j ►, reikėjo ką nors į 
! knygas įrašyti. T (j) mis šal- 
tomis skaitlinėmis ir nu
sprendė, kad dešiiųtys tūks
tančių vaikų vienoje šioje 
valstijoje esą koki buka
pročiai.

Likusieji neba i g u s i e j i 
mokslo jaunuoliai; priskai- 
tomi pusiau: tarp norėjų-

United States, per year ......... $8.00F‘ .. . ..
Queens Co.
Queens Co.
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

under the Act of March 3, 1879.

PENKIOS MINUTES PRIEŠ 12-TĄ
ŠIE ŽODŽIAI RAŠOMI, kai aukščiausias šalies teis

mas ruošiasi paskebti savo vėlinusįjį sprendimą Juliaus 
ir Ethelės Rosenbergų reikalu.

Praėjusį šeštadienį Rosenbergų gynėjai įteikė teisė
jui Jacksonui prašymą, kad jis atidėtų Rosenbergams 
nužudyti paskirtąją dieną—birželio mėnesio 18 dieną,— 
ant toliau, nes jie, gynėjai, ruošiasi dar kartą kreiptis į 
aukščiausį teismą su Rosenbergų byla.

Teisėjas Jackson, išklausęs gynėjų kalbas, pasakė: 
šiandien, šeštadienį, visas teismas turi savo posėdį ir aš 
jam įteiksiu jūsų prašymą.

Taigi aukščiausias šalies teismas svarstė Rosenber
gų reikalą praėjusį šeštadienį. z

Ką jis nutarė?
Kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, nutarimas jau 

bus žinomas.
Nepasikliaudami perdaug aukščiausiuoju teismu, 

kuris jau tris kartus atsisakė svarstyti Rosenbergų by
lą, mes* sakome: iki Rosenbergų nužudymo beliko vi

siškai mažai laiko: tik penkios minutės iki 12-kai, 
sako žmonės.

Tenka visa daryti, kad jiedu būtų išgelbėti 
elektros kėdės.

8 metu c

kaip

nuo

AMERIKA SUJUDO. Daugybė prašymų, iš visu 
šalies kampų, plaukia į Washingtona pas prezidentą Ei- 
senhowerį, — prašymų, kad jis suteiktų Rosenbergams 
prezidentinį pasigailėjimą.

Praėjusį ketvirtadienį New Yorke įvyko didžiu
lis masinis mitingas Rosenbergų gelbėjimo reikalu.

ne, suvyko iš visų šalies kampų apie 10,000 žmonių su ą nebuvo pažvelgę.

vybę. i -i neatėjo
Iš viso pasaulio plaukia prezidentui prašymai tuo 

pačiu reikalu. Prancūzijos aukštoji katalikų dvasiškija, 
—pay., Paryžiaus ir Lyono arkivyskupai,—prašo prezi
dentą susimylėti ant Rosenbergų. Anglijos darbo unijų 
vadovai, Prancūzijos, Italijos ir kitų kraštų darbo uni
jų vadovai siunčia telegramas prezidentui, prašant su
simylėti, išgelbėti Rosenbergus nuo elektros kėdės.

Europos ir viso pasaulio intelektualai, švietėjai, 
Azijos ir Afrikos intelektualai, darbo unijų vadovai, 
dvasiškija siunčia prezidentui telegramas, prašant susi- 

, mylėti ant Rosenbergų.
Pasaulis sujudo. Pasaulis tarytum sakyte sako 

kiekvienam amerikiečiui: tarkite ir jūs savo žodį, pra
šykite prezidentą Eisenhower}, kad jis susimylėtų ant 
Rosenbergų, kad jiedu nebūtų nužudyti .

Taigi dar ir penkiomis minutėmis prieš 12-tą gali
mą daug kas padaryti Rosenbergų gelbėjimo reikalu.

PERVERSMAS KOLOMBIJOJE
KOLOMBIJOJE įvyko palocinis perversmas: leite

nanto generolo Gustavo Rojas Pinilla vadovaujama ka
rininkų grupė užgrobė šalies valdžią, pašalindama fran- 
kistą Laureano Gomezą iš prezidento vietos.

Gomezas buvo žiaurus budelis, išžudęs daugybę Ko- 
lombijos sūnų ir dukru. Gomez rengėsi įvesti tokią 
“tvarką,” kokia viešpatauja fašistinėje Ispanijoje. Nu
verstasis Gomez ir dabar sako: jis vyksiąs į Ispaniją 
gyventi. O reiškia: 'jeigu jį “sukilėliai” paleis ir jis nu
vyks pas Franką, tai ten būdamas Gomezas darys nau
jas konspiracijas prieš naują valdžią Kolombijoje.

Naujoji valdžia sako: ji gins demokratiją: Abejo
jame, ar taip bus. Pučai, atlikti armijos generolų, re- 

. tai kada esti naudingi liaudžiai.
Na, bet pamatysime!

| Vietnamo liaudininkai daro 
sau ginklus miškuose

Vietnam, Indo-Kin. — 
Vietnamo liaudininkai yra 
įsitaisę miškuose fabrikus, 
kur gamina ginklus ir amu- 

, niciją karui prieš francū- 
zus, rašo Joseph Starobin, 
New Yorko Daily Workc- 
rio korespondentas.

Be to, liaudininkai pasi
grobia ginklų iš francūzų.

Taigi liaudininkai kovo- 
: ja ne vien tiktai gaunamais 

iŠ Kinijos ginklais, kaip kad 
francūzai pasakoja.

STOVYKLOJ UŽMUŠTAS
DAR 1 BELAISVIS

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkai už
mušė stovykloje dar vieną 
imtinį, Šiaurinės Korėjos 
liaudininką, ir sužeidė 7 
kitus.

Kcreia, birž. 15. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
sako nu mušę dar 3 Ameri
kos lėktuvus.

Korėjos liaudininkai pra
neša, kad numušė dar tris 
Amerikos lėktuvus.

ri-mėgstančių mokyklos, 
krovinės mokslo nebaigi mo 
priežastys neliečiamos, o jų 
yra daug. Tarpe vyriausių
jų yra sekamos:

• Militarise tarnyba, pro
spektai iš mokyklos eiti i 
karo frontą nėra akstinu 
mokytis. Vaikinukai nori 
užsidirbti, linksmai pagy
venti, o tūlas dar ir šeimy
ninį gyvenimą išbandyti 
pirm tarnybos. Ta vaiki
nų padėtis veikia ir mer
gaites.

Persekiojimai mokytojų 
ir kitu šviesimų, visuomeni- 
nio judėjimo vadų, atima 
ryžtą į tas vietas siekti 

Daugelyje profesinių 
pusiau 
dar nėra unijų.

a r

Armija našlių ir 
našlaičių

Tarybų Sąjungoje birže
lio 1-ji yra nacionalė Vai
ku Diena. Paskelbiant vi
suomenei šaukimą tinka
mai tą dieną paminėti, 
spauda ir radijas ragino 
visus darbuotis taikai. Jie 
sake:

“Tai yra diena pastangų 
taiką i, už dži augs m i n g ą 
vaikystę.” Pažymi, kad an
trajame pasauliniame kare 
apie 20 milijonų moterų li
ko našlėmis ir mažiausia 40 
Julijonų vaikų tapo našlai
čiais. O kiek gyvenimų pra
žudė baisūs sužalojimai? 
Visa tai priminus, įspėja:

“Tarptautinė padėtis rei
kalauja ir toliau intensyviai 
kovoti apgynimui jaunosios 
gentkartės. Vaikams rei
kia taikos, nes be jos 
gali būti džiaugsmų 
pasitikėjimo rytojumi.”

nc- 
nei

Ši dviejų metų mergaitė Jeanne Hunter nieko nenu
simano apie karūną. Kai jai New York Madison 
Square Boys Club parengime buvo ant galvos uždėta 
kopija St. Edward karūnos, kurią turėjo nešioti /An
glijos karalienė Elzbieta laike karūnacijos, Jeanne 

nebeištrivojo ir pradėjo gailiai raudoti.
ai’ 

profesinių darbų 
Tose pro

fesijose ar industrijose 
nėra darbo saugumo nėi 
tinkamo uždarbio. Net ko
legiją baigusiųjų uždarbiai 
menki, o ką jau bekalbėti 
apie vos baigusį vidurinę 
mokyklą. Tuo tarpu pate
kęs į unijinę šapą ir maža
mokslis, pramokęs amato, 
veik iš pat pradžių jau ga
li užsidirbti pragyvenimą ir 
pradėti šeimą.

Dar yra tokių, kurių tė
vai ar kiti šeimos nariai 
dėl nesveikatu ar kitu ne
laimių ne tik negali savo 
jaunuoliams pagelbėti, bet 
ir patys yra reikalingi jau
nuolių pagalbos. Nedhug 
Amerikos jaunuolių turi 
tiek pajėgos, kad išgalėtų 
atidirbti darbą už algą, o 
nuliekamu laiku dar būti 
aukštai inteligentingais 
mokiniais. Paskuba dar
buose, komerciniai apvog-1 
tas, miestuose užnuodytas 
oras ir ankštuma nepasižy
mi energijos kūrimu.

Nežiūrint sunkumų, aks- 
tinkime jaunimą mokytis. 
Mokslas jiems bus reika-. 
liūgas. Gyvenamasis laikas 

siu eiti dirbti ir tarp ne-1 svarbus. A-a.

Duonute su žiurkiŲ 
šlapimu, išėdomis

Kur? Bile, kur, visur. 
Tokią duonutę bent “laiki
nai” amerikonams užtikri
no Sveikatos, Švietimo ir 
Gerovės ministras Mrs.

Rinke-

Televizijos he
Neseniai teko lankytis 

pasiturinčios šeimos na
muose. Erdviamę svečių 
kambaryje stovėjo televizi
jos aparatas su blizgančio
mis lyg ir triūbomis ar ka
minėliais prie šonų. Skritu
lyje matėsi nemažas
veikalas . Keli žvalgėsi į 
skirtingą aparatą. Bet di
lemą išrišo mūsų kaimynų 
vaikas, užklausęs šeiminin-

pa-

izijos pri

—i Mrs., ar televizijos 
žmonės kartais grajina su 
tomis triūbomis?

—Ne, mažyti, jos paima 
programą.

— Mes neturime tokiu 
triūbu.

—Gal jūsų telev
imtuvas randasi ant stogo?

—Taip. Atrodo su daug 
ragų, kaip briedis.

Išsikalbėję toliau sužino
jome, kad šeima 
norš bendrą su 
priimtuvų gaminimu ir. kad 
namie jie išbancĮo jau ne 
pirmą- modelį to 
veiks “be ragų.” 
siniai gaminti ii 
ura dės maždaug tuomet, 
kai išbaigs pard 
“r;
žalojo stogus, o daugeliui ir 
kaminus. N-tė.

turi k; 
televizijo

xiu, kurie c- /
Juos ma-

' parduot*

ll įsnaigs pardu 
aguotus,” kurio

oti tuos
taip ap-

Gelžkelių firmos trauki
niuose taipgi samdo štew- 
ardais gražuoles 
lenktyniuoja su lėktuvais.

merginas,

Baisu būti mylimai
Nėra džiaugsmo nei lai

mės būti nekenčiamam. Ta
čiau šiais ragangaudystės 
laikais pavojinga ir būti 
mylimam. Tai parodė se
kamas prietikis:

New Yorko 
spauda, radijas, 
riai, distriktu
Šniukštai buvo suklykę, būk 
newyorkietes E1 i z a b c t h 
Barker vadovaujama Tėvų- 
Mokytojų Sąjungos 
pasidariusi valstybė? 
gurnui pavojumi.

komercinė 
politikie- 

lyderiai ir

grupė 
sau- 

Ji vedu
si delegacijas į City Hali
reikalauti visokių pagerini-

dirbystės Departmento vir
šininkas Ezra Taft Benson.

Prieš keletą metu Maisto 
ir Vaistų Administracija 
buvo pradėjusi gana ener
gingai veikti, kad visuome
nei nebūtų brukamas žiur
kių užkrėstas maistas. Ir 
kad po vaistų priedanga 
nebūtų pardavinėjamos vi
sokios šiukšlės, kurios nėra 
vaistai.

Įstaiga vien tiktai nuo 
pernai metų rudens buvusi 
konfiskavusi 40 v a g o n ų 
kviečiu, kuriuos atrado vi- v Z
siškai užterštus, žiurkių at
matomis. Ekspertai nuro
do, kad sausąjį mėšlą gali 
išplauti (jeigu kas tas pa
stangas deda). Bet šlapi
mas susigeria, įmirksta į 
grūdus. Jo negalima visiš
kai išvalyti.

Taipgi įstaiga buvo prą- 
dėjusi kovą prieš vartojimą 
žmonių maistui sukirmiju
sių grūdu. Nurodoma, kad 
kirmėlaičių kiaušiniai būna 
padedami ant grūdų ir taip 
aptaisomi, kad jų visai ne
simato. Grūdams bestovint, 
išsiperi kirmėlaitės ir įsi
graužia i grūdą. Iš jo< išei
na tiktai visą vidų išėdus. 
Tos išėdos ir kirmėlaitės 
tampa sumalamos į 
sykiu su likusiais 
grūdais.

Maisto • priežiūros 
nistraci i a' įsakydavo
kių ar kirmėlių sugadintus 
grūdus suvartoti gyvulių 
pašarui. Kompąnijos už su
gadintus grūdus gavo ma
žiau mokesties ir niršo. Jų 
pasigailėjo jau minėti Ei- 
senhowerio administracijos

šaukė, aukšti ponai ir po- du aukšti valdininkai. Mais
to priežiūrai administraci- 

Bet... išrinkta vai-! jos pasiūlytoji programa 
! tapo atmesta. Vieton to, 
tie valdininkai paskyrė sa
vo komitetą iš 15 asmenų, 
kurie “planuos pagerinti 
grūdų surinkimo, laikymo 
ir transportavimo proce
sus.” O tuo tarpu “tūli ■ 
vykdomosios prog r a m o s ! 
dėsniai laikinai nebus vyk- I 
domi.” i

Ekspertai nurodo, jog 
tais “tūlais vykdomosios 
programos dėsniais,” kurių 

I dabartinė valdžia “laikinai” 
nebevykdys, ir yra niekas 
kitas, kaip tiktai tie pati
krinimai ir uždraudimai 
sugadintus grūdus vartoti 
žmonių maistui. T-a.

Taip puiku Europoje!
Taip kalba ir rašo visoki 

ponai,| kurie ten skrenda ir 
plaukia atostogauti, maišus 
dolerių praleisti. Bet ne 
taip jaučiasi ten išsiųsti ka
riškiai.

Birželio 9-tą iš Vokieti- 
ios žinių agentūros prane
ša, kad mūsų šalies milita
rinė vyriausybė nuteisė 
amerikoną saržentą Char
les T: Curry 2-jus metus 
kalėti ir $936 piniginės pa
baudos. Už ka? Ilgėdama
sis progos grįžti namo, jis 
papratęs vokietį, kad jam 
nukirstu kairės rankos 4 
pirštus.

New Yorko laikraštis 
Daily! News apie tą i vyki 
idėjo. tuziną eilučių šimtą- 
jame puslapyje, tarp skel
bimu. c

GUDRI PONIA, AR...
New Havene ponia Mar

garet F. Robington, 64 
metu, nuteista 3 metus ka
lėti. Ją kaltino, kad ji ap
gavusį poną Hiram Bing
ham ! Jr., iš jo išvilioiusi 
$52,000. Apgautasis irgi 
nėra piemuo — buvusio se
natoriaus sūnus ir buvęs 
diplomatas.

Ekspertai aprokavę, kad 
skalbiamosios mašinos ne-! 
sutaupo skalbėjos laiko, tik ; 
palengvina darbą.

šeimEninkems
miltus
gerais

ądmi- 
žiur-

kią ją ir jos šalininkus ša
linti iš vadovybės. Rėkė,i

nios po darbininkų namus 
zujo.
dyba, kuri skaitoma Bar 
kerienės šalininkė. Reiškia. I 
žmonės ją mylėjo.
Už keliu dienu Mrs. Bark

er tapo pašaukta į Wash
ingtona atlikti senatinęi 
komisijai politinę išpažintį. 
T Washingtoną ji nuvyko, 
bet šnipės iš jos nepadarė. 
Ji atsisakė paneigti Konsti
tuciją, neatsakinėjo į 
tinius klausimus. T-a.

Armija savo slaugių uni
formoms dabar vartoja 
maišytą nylon o su dacronu 
audinį. Esąs stiprus ir ge
rai išlaiko formą.

Dar apie paskanintus 
pieninius gėrimus

Alkanam, sveikam žmo
gui ųėra skanesnio ir nau
dingesnio gėrimo už čielą 
pieną. Mes, miestuose, čie-1 
lo pieno negauname. Vie
nok ir nugraibytas pienas 
yra naudingesnis už viso
kius pasaldintus ar pakar
tintus vandenėlius. Bet kar
tais imums nusibosta vieno
dumas skonio ir spalvos.

Jeigu jau leistina paska
nint) ir padažyti vandenį, 
kad jo daugiau išgertume, 
tai (įlėl ko nepaskaninti, ne
pagražinti pieną? Paskiau
siuose dviejuose skyriuose 
buvo tam receptai, štai dar 
porą:

šokoladinis
Puodukas cukraus
2 ketvirtainiukai šokola

do (bakers chocolate)
2 kvortos pieno
Žįupsnytis druskos.
Dųbeltavame puode, pusė

je puoduko pieno, palengva 
kaitinant ištirpyk cukrų ir 
šokęladą. Įdėk druską.

Atskirai užkaitink likusį 
pieną veik iki užvirimo. Su-

pilk į šokolado mišinį. Gei 
rai sumaišyk. A

Tinka paduoti karštas ar 
šaltas. Karštajam paska
ninti ir pagražinti tinka 
uždėstyti po šaukštą su
plaktos grietinės, o šalta
jam — grietinės ar šaltai- 
nės. Iš šio kiekio bus 8 
aukštosios stiklinėlės.

Mėgstantiems mėtinį sko
nį, tiks vietoje cukraus 
vartoti puodukas su virš 
sugrūstos mėtinės saldainės 
(pigiausia pirkti lazdelę). 
Arba vartoti cukrų ir mė
tinio (mint - peppermint) 
ekstrakto lašus, pagal sko
ni (apie 10 iki 20 lašų).

Su vaisiais ir medumi 
puodukas ir pusė per sie

tą ištrintų bananių 
trečdalis puoduko ora.n-*^ 

žiu sunkos )
6 šaukštai medaus 
žiupsnytis druskos 
ketvirtadalis šauks t e 1 i o 

almond ekstrakto
kvorta pieno.

. Sumaišyk bananes, oran- 
žiu sunka, medų, druska ir 
prieskonį. Atėjus laikui pa
duoti, sumaišyk su šaltu 
pienu, gerai išplak ir tuo
jau paduok. Tinka uždės
tyti suplakta grietinėlė, bet 
skanu ir be to. N.

Today’s Pattern

Pattern 9281: Girls’ Shz.es 6, 8,. 
10, 12, 14. Size. 10 halter and skirt, 
3’/^ yards 35-inch fabric; shorts 
take 1 yard.

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite? Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

2 pusl.-Laisve (Liberty) -Trečiadien., Biržei io-June 17,



CHICAGOS ŽINIOS
Iš Vilnies pikniko

^Birželio 7 d. pasitaikė labai 
diena—kas šį pavasarį 

retenybė. Dėl to į Liber
ty daržą, Willow Springs, su
sirinko skaitlinga minia dien
raščio patriotų. Buvo svečių ir 
viešnių iš visų artimųjų valsti
jų : Wisconsin©, Michigan, In
dianos ir kit. Visus juos vie
nam reporteriui nebuvo įma
noma susitikti ir asmeniškai 
pasikalbėti.

Diena pasitaikė saulėta, bet 
ne per karšta. J pavakarę net 
gerokai atvėso. Daržas puikus 
ir dar nenutryptas— žolė ir 
medeliai žaliuoja, kiti žydi. 
Abelna gamtinė aplinka buvo 
tikrai ideališka.

Pasivaišinę, pasikalbėję su 
seniai bematytais bičiuliais, 
pikniko dalyviai buvo pavai
šinti ir šaunia koncertine 
programa. Apie šeštą vai. su
kvietė skaitlingą publiką į er
dvią šokių salę ir orkestrui 
pradėjus groti polkas ir val
elis, pirmiausiai perstatė Eks- 
Mainierių Chorą.

M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

Kostyčevą, valstiečio sūnų, tokios kal
bos itin smarkiai jaudindavo. Juk jis 

. iš pat mažens žinojo, kas tai yra valstie
čio gyvenimas ir darbas!

Dažnai būdavo įsišnekama, kad rusų 
žemdirbį, be sausros ir piktžolių, vargi
na kiti priešai — žmogaus pavidalo: 
dvarininkas, policijos viršininkas, buo- 
žė-išnaudotojas...

Nenuostabu, kad į profesoriaus En- 
gelgardto laboratoriją nepalankiai žiū
rėjo policija. Valdžios organus ne kar
tot pasiekdavo gandai, kad laisvamanis 
profesorius dalyvaująs neteisėtose stu
dentų sueigose ir sakąs savo klausyto- 

vjpms kalbas prieš vyriausybę.
, J Tie Engelgardto ir jo mokinių galvo- 
( mis telkėsi debesys.-.

Tuo tarpu studijos vyko normaliai. 
Kostyčevas atkakliai dirbo, mokėsi. Pro
fesorius jį paskyrė savo loborantu. Nie
kas neabejojo, kad baigęs kursą Kostyče
vas bus paliktas institute mokslo ir dės
tymo darbui.

Bet čia kilo audra, kurios artėjantis 
dundesys jau seniai buvo girdėti.

/Viskas prasidėjo nuo to, kad kartą ry
tą instituto koridoriuose ant sienų pasi
rodė lapeliai, kuriuose didelėmis raidė
mis buvo parašyta:

KREIPIMASIS Į VISUOMENĘ
Šiame kreipimesi Žemės ūkio institu

to, Karo-medicinos akademijos ir univer
siteto studentai su pasipiktinimu rašė 
apie policijos sauvaliavimą, apie studen- 

. tų beteisiškumą. Atsakydama į tai, po
licija užpuolė institutą. Ant laiptų ir 
koridoriuose subildėjo policininkų batai, 
sužvangėjo kardai. Kostyčevas ir kitas 
laborantas, jo draugas,, buvo areštuoti ir 

' nugabenti į kalėjimą. Po kiek laiko bu
vo areštuotas ir Engelgardtas.

Laboratorijoje ant KostyČevo stalo ap
dulkėjo įrankiai, kuriuos jis buvo surin
kęs bandymams. Negreit jam teko vėlei 
dirbti prie to stalo. Išėjus jam iš kalėji
mo, pasirodė, kad kelias į mokslą jam 
uždarytas, jei ne visam, tai bent ilgam 
laikui. Beliko tik viena išeitis — pra
dėti tarnauti.

Užėjo pilkos dienos. Kas rytą Kosty
čevas eidavo į Prabavimo rūmus, kur 
jam teko dirbti nuobodų ir vienodą dar
bą — nustatinėti auksinių ir sidabrinių 
daiktų prabas. Tik praėjus trejetui me
tų po suėmimo jam pavyko grįžti į insti
tutą ir imtis mėgstamojo darbo — tyri
nėti dirvas.

Nuo to laiko Kostyčevas jau nenutrau
kė mokslinio darbo. Jis važinėjo po šalį, 
tyrinėdamas dirvą ir žemės dirbimo bū
dus- Jis parašė daug straipsnių ir kny
gų, tapo' žemės ūkio magistru, profeso- 

< rium, mokslinių draugijų nariu ir net— 
j juries mirtį — žemdirbystės department© 

r *djJtfį>toriurn.
* laikais niekas nesistebi skaityda
mas profesoriaus, akademiko, valstybės 

1 veikėjo biografijoje “gimė valstiečio šei- 
I moję”, arba “gimė darbininko šeimoje”. 

Tarybų šalyje tai yra įprastas dalykas.
O carinėje Rusijoje būdavo labai reta 

išimtis tai, kad baudžiavinio valstiečio

Eks-Mainierių Choras, vado
vaujamas Ann'e Tilvikienės, 
sudainavo .3 dainas. Publikai 
reikalaujant dar davė ir prie
do—ketvirtą.

Sekamas ant programų bu
vo tai jau visų mėgiamas Ci
ceros Moterų Choras, vadovy
bėje Dorothy Yuden. šį chorą 
publika irgi nenorėjo paleisti 
—reikalavo daugiau ir dau
giau.

Protarpyje koncertinės pro
gramos trumpai kalbėjo Vil
nies redaktoriai Prūseika ir 
Tonikas. Programą užbaigė 
Roseland© Aido Choras, vado
vybėje jaunos mokytojos Mil
dred Keller. Viena dailia su- *■ *• 
dainavo neseniai tame chore 
įsikūrusi vyrų grupe. Koresp.

LKM Choro geras pavyzdis
LKM Choro valdybos narių 

ir veikėjų susirinkime, kuris 
įvyko birželio 2 d., vienbal
siai buvo nutarta suteikti pa
skolą $500 Lietuvių Dailės ir 
Dramos Klubo reikalams.

Tas vienbalsis nutarimas iš- 

sūnui pavykdavo pasidaryti ne tik pro
fesorium, bet ir department© direkto
rium, vienu aukščiausiųjų valdžios at
stovu.v

Atrodytų, čia jam tik reikėjo pradėti 
kovą su nederlium pagal visas žemės 
ūkio mokslo taisykles. Bet Kostyčevui 
teko iš karto pajusti, kad jis yra Rusijos 
žemdirbystės vadovas tik savų titulu' o 
ne iš tikrųjų.

Argi jis turėjo galiri priversti dvari
ninkus elgtis su žeme taip, kaip to rei-- 
kalavo šalies interesai, o ne jų savanau
diški sumetimai! Ar jis galėjo priversti 
vargingąjį valstietį . pirkti tobulesnius 

i plūgus ir sėti daugiametes žoles, kai tam 
valstiečiui terūpėjo tik vienas dalykas: 
nenumirti iš bado!

Kostyčevas svajojo, kad “mokslo švie
sa būtų duota kiek galint visiems mūsų 
žemės ūkio šeimininkams, stambiems ir 
smulkiems”. Jis steigė žemės ūkio mo
kyklas, kūrė bandymų stotis ir laukus. Tai 

. buvo naudingas darbas. Bet ar galėjo 
tos kelios stotys ir mokyklos sustabdyti 
grėsmingą, sausros puolimą prieš visus 
šalies pietus?

Kostyčęvo likimas atrodė pavydėtinas 
tiems jo bendradarbiams-valdininkams, 
kurie už viską labiau vertino savo padė
tį tarnybos laiptuose. Department© di
rektorius užėmė vieną viršutinių tų laip
tų pakopų. Bet kokius skaudžius jaus
mus turėjo patirti šis artojo sūnus, šis 
buvusysis maištininkas, kai jis galvojo 
apie tai, kaip maža jis tegali padaryti 
Rusijos žemdirbystės labui!

TREČIASIS SKYRIUS
V

KAS ATIDARĖ KELIĄ PRIEŠUI 
Pasaka apie keleivį

1892 metais, kai Kostyčevas skaitė pa
skaitas apie kovą su sausra, buvo išleis
ta Dokučajevo knyga antrašte “Mūsų 
stepės anksčiau ir dabar”. Viršelyje bu
vo nupieštas stepių paukštis strepėtas 
vidur aukštos žolės, o apačioj antraštės 
buvo parašyta: “Leidinys nukentėjusių
jų nuo nederliaus naudai.”

Šiuos žodžius — “nukentėjusiųjų nuo 
nederliaus naudai” — galima buvo tada 
matyti visur: ir knygų viršeliuose, ir 
laikraščių puslapiuose, ir teatro bilietuo
se. Bet niekados jie dar nebuvo turėję 
tokios gilios prasmės.

Taip, Dokučajevo knyga iš tikrųjų ga
lėjo būti naudinga, ir ne. tiktai tiems, 
kurie jau nukentėjo nuo nederliaus, bet 
ir tiems, kurie galėjo nuo jo nukentėti 
ateityje.

Knyga prasidėjo pamokomąja pasaka 
apie keleivį, kuris klajojo daugelį amžių 
ir tūkstantmečių po pasaulį.

Kartą keleivis vaikščiojo seno miesto 
gatvėmis. Jis paklausė praeivio:

i Ar seniai įkurtas šis miestas?'
— Taip seniai, — atsakė miestietis,— 

jog mes net ir nežinome, nuo kurio laiko 
jis gyvuoja.

Po penkių šimtų metų keleivis vėlei 
keliavo ta pačia vieta ir nepastebėjo nė 
mažiausių miesto pėdsakų-

(Bus daugiau)

tikrųjų yra puiki žinia mūsų 
progresyvių lietuvių tarpe.

Teisybė, kad materiališka 
pagalba Lietuvių Dailės ir 
Dramos Klubui šiam laikotar
pyje yra labai reikalinga, o 
irgi puiku, kad LKM Choras 
neužmiršo savo privalumo.
Taip, gerbiamieji, Mildos sa

lėj skambės jūsų dainos.
Koresp.

Palaidojus Ievą Dauterienę .

Gegužes 23 d. staigiai ir ne
tikėtai mirė ■ daugeliui chica- 
giečių pažįstama ir gerbiama 
Ieva Dauteriene. Didžiausia
me nuliūdime liko vyras Juo
zas Dauteris, 3 sūnūs: Anta
nas ir Juozas Valukai, juod- 
viejų žmonos ir veliones anū
kai ir Joseph Dauteris, JT,

Laidotuvės įvyko gegužės 
27-tą dičną.

Prie karsto buvo daugybe 
gėlių vainikų nuo giminių ir 
draugų. O kadangi du velio
nės sūnūs yra vedę seseris, ne 
lietuvių kilmės, tai ir šerme
nyse dalyvavo dviejų tautybių 
lankytojai ir palydovai.

Abudu Dauteriai seniau pri
klausė LKM Choro. Nuo seniai 

skaito Vilnį ir remia progre- 
syvį judėjimą—kaip velione 
Ieva, taip ir jos vyras Juozas.

Šeima ir skaitlingi velionės 
draugai ilgai neužmirš' jos 
šviesią atmintį. Širdukas.

Plymouth, Pa.
LDS kp. susirinkimas, kuris 

atsibuvo birželio 7 d. draugų 
R. G. bute, ir kuriame dalyva
vo viso 8 nariai, gerai pavyko. 
Prot. skaitė drg. M. Navickie
nė, kuris buvo priimtas. Fin. 
sekr. O. Krutulienė, pranešė 
apie kuopos finansinį stovį, 
kuris yra tvarkoje. Kuopos 
pirm. J. Liutackas pranešė, 
kad kuopa jber kelis mėnesius 
susirinkimų neturėjo, ir jis 
nieko naujo neturįs pranešti, 
nes naujų narių irgi nebuvo 
galima gauti. Raportai vien
balsiai priimti.

Toliau, Ona Krutulienė 
skaitė laišką iš Centro, kuria
me plačiai išaiškinama visos 
organizacijos dabartinė padė
tis. Laiškas atydžiai išklausy
tas ir vienbalsiai priimtas. Ir 
vėliau, plačiai buvo apkalbė
tas, ir nutarta prisilaikyti visų 
Centro patarimų. Po tam visi 
nariai užsimokėjo narines 
duokles ir ėjo prie platesnio 
veikimo.

Nauji sumanymai: Ona 
Krutulienė sumanė, gal būtų 
geras dalykas turėti kokį nors 
parengimėlj. Sumanymas pa
remtas ir eita prie apkalbėji
mo. Po apkalbėjimų, nutarta 
surengti išvažiavimą kur n,ors 
į farmą, ir išrinkta tam darbui 
komisija, kurios bus užduotis 
surasti vietą ir suruošti'paren- 
gimėlį.

Mano nuomone, jūs, drau
gai plymoutiečiai, padarėte- 
didelį žingsnį pirmyn, neš vi
siems turi būti aišku, jogei tik
tai laikant susirinkimus ir 
rengiant visokius parengimė- 
lius, organizacijos auga ir bu
joja, ne tik medžiaginiai bei 
materialiai, bet ir dvasiniai. 
Kuomet susirinkimų nei pa
rengimų neturime, tai ir mū
sų buvę, kad ir geriausi, drau
giškumai pradeda atšalti, pra
dedame vienas kitą pamiršti, 
na, ir to pasekmėje, pačios 
organizacijos pradeda irti.

Mano supratimu, apsileidi
mo liga labai greitai žmogų 
pasendina. Ir kad išvengus to
kios nelaimės, kaip per greita 
senatvė, mes turime judėti, ei
dami pirmyn progreso keliu.

Taip pat širdingai dėkoju 
Plymouth© bendraminčiams 
draugams, kad ir mane pak
vietėte į jūsų taip svarbų su
sirinkimą, kuriame ir aš ture-' 
jau progą tarti žodį kitą. 
Taip pat aš ir mano žmona 
prižadame jums, draugai, pa
dėti visame kame. Taigi, pi’ie 
darbo, mieli broliai ir sesutės!

V. ž.

1876 metais mirus Pir
majam Internacionalui, 
Jungtinėse Valstijose su
sikūrė Workingmen’s Par
ty, kuri vėliau pasivadino 
Socialist Labor Party. Da
niel De Leon buvo jos vadu.

Kur virtuvė riebi, ten lie
sas pasiryžimas.—Franklin.

Port Jefferson, L. 1.
PIKNIKAS

IR

BAZARAS
Ruošia

LIET-AM. PILIEČIŲ KLUBAS

Šeštadienį ir Sekmadienį

Birželio 20 ir 21
Pradžia 1 vai. dieną

LIETUVIŲ SALĖJE
MIDLAND RD.

Bus šokiai ir Programa
Gros Johnny Schermis Orkestrą

AUKA $1.00 — BUS IR DOVANŲ

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti šiame puikiame pa
rengime. Turėsite progą pamatyt 
gražių dovanų ir linksmai laiką pra
leisti su savo draugais ir pažįsta
mais.

RENGĖJAI.

SO. BOSTON, MASS.
Masiniai vyksime

LLD 2 kp. rengiasi masi
niai vykti į dienraščio Laisvės 
pikniką, kuris įvyks liepos 4 
d. Montelloje. Mūsai darbš
čiosios moterys rengiasi gar
džiai vaišinti atvykusius pik
nikai!, tai yra, teikti pagalbą 
Montellos draugėms. Smarkiai 
platinami įžangos tikietai.

Bušai išvažiuos biskį po 12 
vai. dieną nuo 318 Broadway, 
So. Boston.

Taipgi išrinkta komisija, 
kuri teiks pagalbą montelliš- 
kiams dirbti. O turintieji au
tomobilius žada prikrauti savo 
draugais su kaupu.

Šis dienraščio Laisvės pikni
kas tikrai bus masinis.
Pargrįžo

J. Žekonis su Ilelonute šiais 
metais kiek anksčiau pagrįžo 
iš Floridos. Ir kaip' tiktai jie 
So. Bostone, tai ir smagiau. 
Jie lanko susirinkimus ii’ ap
siima kur reikia padirbėti.

R. Čiuberkis visą žiemelę 
atostogavo net Kalifornijoje. 
Virš debesų orlaiviu parlėkė 
pas savuosius namo.

Įdomybių visi trys turėję 
daug ir neskūpauja pasidalin
ti jomis ir su žingeiduoliais.
Serga

Jurgis Likas buvo ligonine-, 
je, atlaikė operaciją. Vis dar 
nepagijęs. Dabar randasi pas 
brolį .Jokūbą Liką, 11 Elmore 
St., Roxbury.

Nesveikuoja ir geras drg. 
Juozas Matulevičius, nors ret
karčiais ir atsilanko So. Bos
tone. Eina pasiramsčiuodamas 
lazdele, lyg ponas būtų...

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Trečiadįen., Birželio-June 17* 1953

Viktorija Norbutaitė rimtai 
sumirgo. Dabar randasi City 
Hospital. Jos vardas Norbuth. 
Giminių turi Lawrence, Mass. 
Pei’ kelioliką metų gyveno 
prie advokato P. Šimonis.
Radijo užlaidos

geista, bet taip yra. Bosto
ne* veikia 3—4 radijo stotys,, 
kurioms neleidžia standarti
nėmis bangomis transliuoti. 
Jds transliuoja tiktai F. M. 
(Frequency Modulation) ban
gomis. Tai yra užlaida. Bet 
galima perlysti per ją. Va, 
praėjusią savaitę transliavo 3 
veiksmus iš knygos “Pažvel
gus Atgal” (“Looking Back
wards”). Knygos autorius 
yį’a Edward Bellamy. Lietu
vių kalbon išvertė V. Rač- 
kriuskas.

i Smagu klausytis, kaip Bos
tonas atrodys 2,000 metais.

Taipgi transliuojama gra
žiausia muzika, prelckcijos, 
paskaitos, net ir dienos žinios. 
Kitaip, negu komercinis radi
jas atpasakoja. Klausykime 
to, ką ir elitas girdi.

Atrodo, kad šios stotys va
karą veiks tiktai vėlai po pie- 
tų-vakarais. Visa ponija juk 
į! kalnus ir pajūrius neišva
žiuos, ir dėl jos bus trans
liuojama nors trumpiau, šitie 
Vadijo priimtuvai brangesni. 
Visai geram apie šimtas dole
rių. Aist.

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

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

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.

Torresflalo & Cottman Aves., 
Route 56, Y and T Bus 

(114-120)
STENOGRAPHER. Experienced. 

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

(112-118)

AUTOBODY & FENDER MAN. 
Also needed PAINTER & PAINT
ER’S HELPER. Best working con
ditions; highest wages paid to ex
perienced men. Apply ready for 
work.

SOUTH PHILA. BODY SHOP 
1021 Snyder Avenue or 
7252 Woodland Avenue

(117-119)
SPRAYERS & HELPERS Wanted. 

Experienced. Steady work; good 
working conditions. Apply in person 
or phone:
APPEX SPRAY FINISHERS CO.

.3265-67 Ferry Rd.,
East Falls, Phila. VI. 4-5822

(117-119)'
HELPWANTED MALE~

AUTO MECHANIC. FIRST CLASS
Experienced on Hydramatic; steady 

work; good working conditions. Ap- 
ly in person. Sec Emil. GRAF MO
TORS (Pontiac Agency), Chester 
Pike, Prospect Park.

(116-122)
AUTOMOTIVE MACHINISTS.

Experienced in all Engine opera
tions. Old reliable firm. Steady 
work; good working conditions; paid 
vacation; good opportunity for right 
man. Apply or phone: LO. 7-1114. 
HOUPERT MACHINE CO., 1234 
Wood Street.

(116-118) A

Detroit, Mich.
Pranešu, kad draugas An

thony Dulsky sugrįžo iš St. 
Petersburg, Florida, balan
džio mėnesį ir gegužės 18 d. 
susirgo. Geg. 20 d. turėjo ope
raciją ant apendiko. Ir da
bar, po dviejų savaičių išbu
vimo ligoninėje, randasi na- . 
mie, bet dar pusėtinai sergan
tis žmogus, žinoma, draugai jį 
lankė pirmiau ir dabar tebe- 
lanko.

Visi mes vėliname jam grei
čiausia pasveikti, Aš manau, 
kad ir draugai iš St. Peters
burg© taipgi linkės A. Duls- 
kiui geresnės sveikatos.

Frank Morkin.

1820 metais Amerikoje 
buvo smarkiai išsiplėtęs 
utopinis socializmas, kurio 
pasėkoje buvo įkurta nema
žai kooperatyvių draugijų. 
Bet jos visos laikui bėgant 
išnyko.

Fizikas G. N. Plass tei
gia, kad mūsų žemės pavir- 
šis kaskart eina šiltyn.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų Atydai
Dienraščio Laisvės piknikas jau 

nebetoli, šeši. ir sekm., liepos 4 ir 5 
dienomis, tad pasistengkime, kad jis 

būtų skaitlingas ir pasekmingas. 
Prašome iš visų kolonijų atvešti do

vanų, kad moterų stalas būtų aprū
pintas skaniais namie gamintais val

giais. Tad, draugės moterys pasi- 
stcngkite kaip ir visuomet pavaišin

ti pikniko dalyvius kas kuom gali
te. Prisidėkite virtais ir keptais val

giais. Svečių tikimės turėti daug, 
tad jų pavaišinimui turime gerai 

apsirūpinti. Tad dar kartą kviečia
me atvažiuoti ir atsivešti gausiai ‘ 

Moterų Stalo Komisija.

WORCESTER, MASS.
Sekantį sekmadienį, birželio-June 

21 d., Olympia Parke, įvyks gražus 
piknikas paramai J. Tamošiūno, ku- 
' ris skaudžiai nukentėjo laike Wor- 
cesteryje siautusio baisaus vesulo, 9 

d. birželio. J. Tamošiūnas dirba
Lietuvių Darbininkų kliube, jis ten 
yra manadžeris. Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų jo sandarbininkai rengia 

šį pikniką, rūpinasi sukelti paramos 
nukentėjusiai šeimai. Kviečiame vi
sus dalyvauti šiame piknike.

Rengėjai.
(118-120)

MONTELLO, MASS.
Dviejų dienų piknikas paramai 

dienraščio Laisvės įvyks hcpos-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 Liuosybes 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.
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REIKALINGOS

Ir pasikalbėjome ir 
pasivaisinome

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 185 kp. susirinkimas pra
ėjusį ketvirtadienį buvo geras 
visais požiūriais. Draugiškai, 
smarkiai pasikalbėjome orga
nizacijos reikalais. Nusitarė
me suruošti savo narių ir 
prietelių “šeimynišką” išva
žiavimą kur nors į Long Is
landą. Nutarėme aštriai pa
barti Antrosios Apskrities va
dovybę už sauvališką atšauki
mą pikniko.

Mes sakome: Apskrities 
piknikas turi įvykti. O jeigu 
Apskrities viršininkai su mūsų 
balsu vistiek nesiskaitytų, tai 
mes susisieksime su Great 
Necko kuopa ir su kitomis 
Brooklyno kuopomis ir bandy
sime pikniką surengti. Tuo 
reikalu rūpintis išrinkome ko
misiją.

Pasitaikė taip, kad šitą mė
nesį pripuola mūsų nario J. G. 
gimtadienis. Jis mus laba) 
gražiai pavaišino arbata, sū
riu ir namie keptu keikti. Vai
šes paruošė mūsų veiklioji 
narė ir gaspadinė Ona Globi- 
čienė.

Paaiškėjo, kad kitą mėnesį 
įvyks gimtadienis mūsų kito 
nario J. G. Jis irgi žada LLD 
185 kuopos susirinkimą 
sinti.

Tiktai štai ko mums 
reikia: daugiau narių 
rinkimus.

pavai-

labiau 
į susi- 

Narys.

Brooklyniečiai 
lankėsi Catskillyj
Praėjusį savaitgali brook- 

Ivniečiai Pili Skuodis, Mrs. 
Jones, Manekene ir Misevi
čienė lankėsi pas Laisvės 
draugus farmerius brolius 
Bloznelius, Catskill, N.'Y.

Blozneliai skundžiasi blo
gu pavasariu — žemuogės 
sugedo. Mano atsigriebt 
pasodinimu daugiau bulvių.

Paklausinėję apie Lais
vės padėti, broliai Blozne
liai Įteikė parvežt jai $10.

Dėkui! Laisvietis

Pasikorė penkiolikos 
mėnesių vaikutis

mė-Raymond Guzzetta, 15 
nėšių vaikutis, kaž kaip 
šo savo galvutę į lango užlai
dų šniūro kilpą ir pasismaugė.

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

Virginia 9-6125

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR&GRILI
N

32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y
Telephone E Ver green 4-8174

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L.I

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

Except Thurs. & Holidays

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

TYRIMUI

(B.UYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

CIO programa Heams 
streikui paremti

CIO Distriktas 65-tas šio
mis dienomis paskleidė po 
miestą šimtus tūkstančių lape
lių. Juose pateikia visą infor
maciją, kurią visuomenė turi 
žinoti, kad galėtų teisingai 
reaguoti į streiką.

Unija praneša, kad ji pa
siūlė Hearns krautuvių savi- 

j ninkams vykdyti derybas bile 
| kuriuo būdu: arbitracijos, per 
j valdinį tarpininką ar ,tiesiog 
su firma. Unija pasiūlė dery
bas transliuoti per televiziją, 
kad visuomenė galėtų girdėti 
ir matyti ir pati spręsti, kas 
kaltas dėl streiko—darbinin
kai ar kompanija.
Kiti streiko reikalai

Teisėjas Gavagan atmetė 
kompanijos prašymą uždraus
ti pikietuoti užstreikuotas 
krautuves. Vienok įsakė uni
jai, kad ji turinti įrodyti, del 
ko. jis neturėtų uždrausti.

Reikalavimą uždrausti kom
panija pamatavo tuomi, būk 
ten esąs ne streikas, bet dvie
jų unijų savitarpinis ginčas 
už atstovybę. Tą argumentą 
firmai suteikė AFL įsikišimas 
reikalauti balsavimų pasirin
kimui unijos.

Tokį AFL įsikišimą streiko 
laiku, streikieriai pavadino 
aršiu “laužymu streiko.” Jie 
taipgi tikrina, kad reikalavi
mui balsavimų visiškai nebuvo 
pamato nei pirm streiko. Mil
žiniška dauguma darbininkų 
buvo CIO nariais ir jie visi iš
ėjo streikan. Pasilikę darbe 
buvo tiktai pastatų priežiūros 
ir panašių amatų darbininkai, 
kurių yra po vieną, po kelis 
įvairiuose departmentuose. 
Tiktai tie buvo AFL nariais.

New Yorko Uosto Autorite
tas planuojąs statyti didelę 
užmiestiniams busams stotį 
prie G-eorge Washington til
to.

MIRĖ KONGRESMANO 
POWELL TĖVAS

Harleme mirė pastorius Dr. 
Adam Clayton Powell, gar
saus negro kongresm. Adam 
Powell tėvas, sulaukęs 88 mo
tų amžiaus.

Kaip kongresmanas, taip ir 
tėvas* visą laiką kovojo prieš 
negrų diskriminavimą ir de
mokratinių teisių varžymą.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
B ANTANAS LETMONAS
> Savininkas >

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

s Gerai Patyręs Barberis 5

Viešnagė pas 
K. Petrikienę

Praėjusį sekmadienį į K. 
Petrikienės vasarnamį, Rocky 
Point, L. L, suvažiavo kelioli
ka asmenų. Buvo suruošti pie^ 
tūs B. šalinaitei-Sukackienei 
pagerbti, — surpriziniai pie
tūs.

(Tūli, atvykdami, atsivežė ir 
bathing siutus, nes tikėjosi 
pasikaitinti saulėje ir pasi
maudyti. Deja, ne bathing 
siūtai tai dienai tiko, bet over- 
kaučiai: per visą dienelę lijo 
ir buvo šalta.

Tačiau svečiai draugiškai 
pasikalbėjo, pasisvečiavo no 
tik pas Petrikienę o ir pas J. 
ir E. Stanius, svetingus Petri- 
kienės kaimynus.

B. šalinaitei-Sukackienei 
buvo įteikta graži nuo Melo
dijos Grupės dovanėle. M.

PORT JEFFERSON, L. 1
Piknikas-bazaras

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas ruošia pikniką ir bą- 
zarą per dvi dienas, birželio 
20 ir 21? dd., Lietuvių Salėje, 
Midland Rd.
dieną. Bus dovanų prie durų, 
bufetas 
rią šute 
orkestrą

Rengė
ir iš apylinkės lietuvius daly
vauti ir linksmai praleisti lai
ką. J. V.

Pradžia 1 vai

ir gera muzika, kn
is Johnny Schermis

Auka $1.00. -
jai kviečia vietinius

CIO ir ADF smerkia 
miesto kontrolieri

CIO ir ADF miesto tarybos 
pasmerkė miesto kontrolieri 
Laz^yus Josephą.

Minimos unijos nurodo, kad 
jis tik rūpinasi “specialiais 
didžiojo biznio reikalais”, bot 
visada yra priešingas darbi
ninkams algas pakelti. Miesto 
darbininkai, kaip nurodo uni
jos, yra nepatenkinti dabarti
nėmis algomis.

Bartenderis tyčia 
buvęs suvažinėtas

Brooklyn] et is bartenderis 
Chester Kawolskis pereitą še
štadienį buvo automobiliu su
važinėtas ir ligoninėn nuveš
iąs pasimirė.

Dabar žmogžudystėje kal
tinamas Herbert Horsman, au
tomobilio taisytojas. Horsman 
karčiamoje begerdamas susi
baręs su bartenderiu, o lauko 
pusėje paleidęs automobilių 
tiesiai ąnt bartenderio. Kartu 
ir kitas buvo sužeistas.

Areštuoja trafikui
prasižengusius

Vyriausiam magistratui 
John M. Murtagh išdavus lei
dimus, policija pradėjo gau
dyti tuos trafikui prasižengu
sius, kurie laiku nepasirodė 
šaukiami teisman.

Keturiolika tokių Queens 
apskrities gyventojų nakties 
laiku buvo iš lovų prikelti ir į 
teismabūtį nuvesti. Jie padėti 
po $500 kaucija.

MATTHEW A 
BUYUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Pagerbsime tėvus 
šį šeštadieni

Lietuvių Motorų Apšviotos 
Klubas ruošia parengimą šį 
šeštadienį, birželio 
ty Auditorijoje, 
Hille.

Tai • bus svarbi 
Dalyvaudami 
klausyti gražio 
kartu visus tėvus 
Nes birželio 21 d. ! 
Tėvų ■ Diena.

20, Liber- 
Rich mon d

pramoga, 
galėsime pasi- 
: programos ir 

pagerbti.
pripuola

kitu, d a- c ”
Choro vyrų

Programoje, aparį 
1 yvans ir Aido 
grupe, kuri specialiai susimo- 
kino tėvams pagerbti dainas. 
Tai bus ko pasiklausyti.

Tad visi tą. dieną pasižymė
kite ant kalendoriaus. Rengė
jos kviečia visus dalyvauk Jos 
ruošiasi, svečius ir pavaišinti.

Rep.

transit Authority 
perėmė subves, Husus

New York o miesto kontro
liuojama transportacija birže
lio 15 d. buvo perimta į Tran
sit Authority kontrolę, kuri 
sudaryta su lyg gub. Dewey 
pasiulymu ir valstijinės legis
late! ros užgynimu.

t

Transit Authority perėmė 
savo kontrolėn $1,700,000,000 
vertės miesto subves ir busus 
su 45,000 darbininkų.

Su liepos 30 d. nauji sub- 
vių ir bu šų bosai pakels va- 
žiuotei fėrą, kuriam tokenai 
jau yra liejami.

Tėvas kalėjime, sūnų 
atidavė policijai
. Mrs. Elen Mastrangelo pa

siuntė savo vaikutį sūnų į po
licijos stotį su rašteliu, kuria
me ji rašo, kad jos vyras yra 
kalėjime uždarytas, o ji su 
savo' vaiku jš namų išmesta 
dėl negalėjimo rendos pasi
ni okėti.

Ji prašė policijos tinkamai 
prižiūrėti jos vaiką, iki ji gaus 
darbą ir gyvenimui Vietą.

Bet ji buvo areštuota ir 
bar kaltinama dėl sūnaus 
leidimo.

ap-

Gal provokacija 
prieš Rosenbergus?

Pereitą šeštadienį kas tai 
telefonu1 policijai pranešė, kad 
bomba yra padėta federalio 
teisėjo Kaufmano namuose ir 
kad tai darbas esąs pačių .nu
teistų jų mirti Rosenbergų.

Tuoj pribuvo daug policijos 
Kaufmanų namus krėsti, bet 
nieko nerado. Policija, tačiau, 
pastatė ten savo sargybą.

Atrodo, ar tik nebus kokia 
nors provokacija tikslu pa
kenkti Rosenbergų prašymui 
prezidento Eisenhowerio pasi
gailėjimo.

PASVEIKO
Kun. J. Končius buvo smar

kiai susirgęs. Išbuvo kiek lai
ko sanatorijoje. Dabaiv gi ap
leido sanatoriją ir jaučiasi 
daug sveikesnis.

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Čor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel; EV. 7-0238

P^RDAVIMUI DARBININKĖS
Dėl Dry Cleaning krautuvės.
51/2 dienos. Nuolatinis darbas;..

Šaukite:
ST. 4- 5231

(1184122)

DIRBTINOS GĖLĖS
PAGELBINĖ DESIGNER |

Nuolatinis darbas- gera mokestis.
Puikiausia proga.

Kreipkitės:
ASTER FLOWER

11 W. 37th St., N. Y. C. I
(118^120)

COUNTER GIRL & WAITRESSES

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos. • i

Kreipkitės:
MAYFLOWER RESTAURANT

34-40 Edgemere Ave., Edgemere, L.I.
Tel. Far Rockaway 7-9295

(11Š-122)
REIKALINGA VIRĖJA

5 dienos. Nuolatinis darbas.į Sek
madieniais ir šventadieniais nedirba
ma. Gera mokestis. Kreipkitės:

COUNES RESTAURANT
11 '/2 E. 49th St., N. Y. C.

(118- 120)
VIRĖJA DEL DELICATESSEN

Geros valandos. Nuolatinis darbas.
Išmokysime biznio, j 

Kreipkitės:
MEYER’S DELICATESSEN

4795 Brodaway, N. Y. C.
LO. 7-0521

(118-120)

Rado verkiančius ir 
alkanus kūdikius

Policija rado vieną 2 in etų, 
kitą 3, mėnesių beverkiančius 
ir išbadėjusius kūdikius 131

Dabar ieškoma jų motina 
Carmen Aviles, palikusi! savo 
vaikučius pereitą šeštadienį.

Senatorius Taftas
New Yorko ligoninėj

New York Hospital tulri žy
mų ligonį, senatorių Taftą. 
Jis čia gydosi. Pastaruoju lai
ku jo sveikata pablogėjo. Ne
begali vaikščioti be lazdų. Sa
koma, artritis yra įsimetęs į 
vieną kulšį.

SVARBU JAUNAJAI 
GENTKARTEI ŽINOTI

pa-Amerikos d r augi n g u m u i 
laikyti su Tarybų Sąjunga or
ganizacija dar turės vieną 
popietį mūsų krašto jaunimui, 
vaikams. Programa prasidės 
3 vai. po piet ir tęsis I iki 6 
vai. Rodys tam pritaikytas Ta
rybų Sąjungoje gamintas fil
mas ir literatūrą. Įžanga su
augusiems 50c., vaikams 25c.

Tai bus trečiadienį, birželio

Vakarinė programa prasi
dės 7 :30 vai. Įžanga $1. Ren
gėjai kviečia visus dalyvauti. 
Vieta: Club Cinema, i430— 
Gth Avė. (netoli 10 St.)!, New 
York. Sk.

Teisiamas už žmogžudystę 
Walter C. Swift, 29 i metų, 
prašė, kad jį nuteisti! elektros 
kėdėn. Bet teisėjas nepaklau- 

nuteisė visą amžių kalėti.sė,

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 
Anglijai Malikas, su ku- 
Churchillas ilgai kalbėjo-

rius 
riti o 
si.

Taip, Churchillo vėliausias 
nusistatymas blogai kvepia- 
tiems, kurie nori trečiojo pa
saulinio karo.

Bet milijonai žmonių, trokš
tančių taikaus gyvenimo, 
Churchillo nusistatymą užgi
ri a.

—o—
Cambod i jos '(Indo Kinijoje) 

karalius Narodum Sihanouk 
pabėgo į Tailandą.

Jis tai padarė protestuoda
mas prieš Prancūzijos impe
rialistus, vergiančius jo kraš
tą.

Jei ko, reakcininkai gali ir 
šį karalių apskelbti komunis
tu. i , .

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA 
MERGINA PRIE SANDWICH 
Darymui dėžutėse užkandžių. 
Daliai laiko, gera mokestis.

Kreipkitės:
LONG ISLAND BOX LUNCH 

38-01 Hunters Point Ave., L. I. City 
Tel. RA. 9-7277

(116-120)

pilnam laikui, puikiau-

REIKALINGA HAIRSTYLIST
Pilnai išsilavinusi operatorė. Pa

tyrusi. Aukšto tipo klientai. Nuola
tinis darbas, 
šia alga.

LONDON TERRACE BEAUTY 
SALON 

CH. 2-9247 
(Klauskite Mr. Lerman) 

(117-123)

BEAUTICIAN
Pilnai išsilavinusi operatorė su 

patyrimu. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Kreipkitės:

MARIE’S BEAUTY SALON 
12.3-14 Jamaica Ave., Richmond Hill

Tel. VI. 7-3565
(118-119)

HELP WANTED-MALE
REIKALINGI APVALYTOJAI

Dieninis darbas 8 A.M—4:30 P.M., 
5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas, 
$130 j mėnesi, prisideda valgis.

Kreipkitės:
MRS. KEYES

Horace Harding Hospital
90-02 Queens Blvd., Elmhurst,

(117-121)
L. I.

ar
VYRAI

Patyrimo nereikia. Mašinšapei 
fabriko darbui. 

' $65—$75 j savaitę.
ACADEMY AGENCY 

77 Warren St., N. Y. C. 
(117-119)

MALE and FEMALE
PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKES—virėjos, namų ap- 
tarnautojos, motinom pagelbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyto- 
jai, daržininkai, virėjai ir šefai.

Daug darbų. Guolis vietoje. Mies
te ar užmiestyje.
darbai. Kreipkitės

ROUXEL
43 W. 471 h

Tel. CO. 5-3293
X (118-131)

Tuojau duodami 
tuojau:
AGENCY

LIGONINES DARBININKAI 
MATYKITE PETE

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

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

Daug darbų. Gyvenimas vietoje ar 
kitur. Priimam tuojau.

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

(112-121))

DIAL PRINTERS—PATYRŲ 
IR

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

Kreipkitės:
AMERICAN DIAL CORP.

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

(114-118)

ATTUCKS AGENCY
81 E. 125 St., N. Y., Rm. 506
Pilnam—dalei laiko, mieste ir už

miestyje. Dieniniai darbai, abelnam 
namų darbui, skalbėjos, virėjai, fa
brikų darbininkai, apvalytojai. Por
ters, chauffeurs, aptaisytojai, paty
rę ir be patyrimo, taipgi raštinių 
darbininkai.

EN. 9-8184
(116-118)

FINGERWAVE R—HAIRCUTTER
Geras nuolatinis darbas, 

puikios darbo sąlygos.Aukšta alga,
Kreipkitės:

KATZ’S
402 Grand

BEAUTY SALON 
St., New York City 

Tel. SP. 7-4520
(117-119)

REAL ESTATE

mo- 
vyn- 
tarp

PASIRANDAVOJA GRAŽI 
7 RŪMŲ STUBA

Aliejum šildoma, garadžius, 
derniniai įrengimai, daržas su 
uogių medžiais. Gera sekcija 
tarp Quenton Rd. ir Ave. P, ant W. 
4th St., arti visų patogumų. Taipgi:

5 rm. apartmentas Boro Hali sek
cijoje, $60 j mėnesi. Šis apartmen
tas išnuomojamas nemokamai porai, 
kuri aptarnaus 3 šeimų namą ir at
silieps j telefoną mūsų ofise.

BERNAY AGENCY, INC.
117 Court St., Brooklyn 

Tel. ULster 2-2458
(116-118)

4 ŠEIMOM — 2 KRAUTUVĖS 
BROOKLYN

6 Kambariai tušti. Gera sekcija. 
Arti visko.

Kaina $12,700 —.Išmokėjimui
Geresni Pirkiniai. Matykite

ANTHONY CHERECK
249 Bedford Ave., Brooklyn

EV. 7-6188
(117-119)

4 pu81.-Lai»Tft (Liberty)-Trečiadien., Birželio-June 17, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES PATYRUSIOS
Garantuota $75 iki $100 ) sa\|^ę 

ir aukščiau. Nuolatinis darbas.^Cic- 

ros darbo sąlygos, šaukite: 1
K. & K. DRESS 

OL. 5-0520 
(113-119)

COUNTERGIRLS — 
PATARNAUTOJOS

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

PEMBROS LUNCHEONETTE 
290 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. STerling 3-9108
(112-118)

SLAUGĖS
O. R. ir generalėm pareigom.
Visiem^ šiftams — 40 valandų. 

Gyvenimas vietoje jei pageidauja. 
HORACE HARDING HOSPITAL

Tel. ILlinois 7-1300
(113-119)

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu

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

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

VA. 5-0397
(114-120)

REIKALINGOS 
BINDERY MERGINOS

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

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

(114-120)
REIKALINGOS 

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

KEW GARDENS HOSPITAL 
80-02 Hvw Gardens Rd., 

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

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

Kreipkitės: 
MIDWOOD HOSPITAL 

19 Winthrop St., Brooklyn 
(114-120)

REIKALINGOS STALŲ a 
APTARNAUTOJUS

Patyrusios. Geras nuolatinis dar
bas. 44 vai. savaitė. Dienom, t^a' 

mokestis.. Puikios darbo sąlygoCT 
; Kreipki! ės: 9

MOTHER’S KITCHEN F-
40 Warburton Ave., Yonkers

(116-118)
REIKALINGOS STALŲ 

APTARNAUTOJUS
Patyrusios. Sekmadieniais nedir

bama. Nuolatinis darbas, gera 
kesl is.

mo-
Kreipkitės:
570 HUDSON ST., 

(kampas W. 11th St.)
N. Y. C.

(116-118)
REIKALINGA VIRĖJA

Patyrusi, geram nuolatiniam dar
bui. Puikiausia mokestis, gražios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

615 W. 57th St., N. Y. C.
(116-122)

MOTERIŠKES—MERGINOS 
VIRŠ 18

Leidimui, priėmimui, iškratinėjimui 
dėl Linen Supply Laundry.
Kreipkitės pas Mr. Faria 

LACKAWANNA LINEN SUPPLY 
1208 Summit Ave., Jersey City, N.J, 

(117-121)........ .................................................. .
REIKALINGA

KAMBARIŲ TVARKYTOJA 
Dirbti East Side Viešbutyj.

Nuolatinis darbas, gera alga.
Kreipkitės: 

HOUSEKEEPER
34 E. 50th St. (Km. 209) 

N. Y. C.
(117-121)

OPERATORES

Patyrusios ant vaikų drabužių. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 

puikios darbo sąlygos.
GER—MAR CHILDREN’S WEAR 

390 Bedford Park Blvd., Bronx 
FO. 5-8212

(117-121)
MERGINOS—MOTERIŠKĖS

Patyrimas nereikalingas. Lengvas 
fabriko darbas.

$40—$50 į savaitę. , 
ACADEMY AGENCY 

77 Warren St., N. Y. C.
Į(117-119\ 

REIKALINGA COUNTER CLERK 
Geras nuolatinis darbas, 40 vai. 

savaitė, gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

JUNCTION DRY CLEANERS 
& TAILORS

82-27 Junction Blvd., Corona 
Tel. III. 8-6673

(117-119)
ALTERATION LADY^ į.

Pritaikymui dailioje sukneli dirb , 
tuvėje. Nuolatinis tdarbas, ‘ 5 dien»~ 
savaitė. Puikiausia alga Puikio 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

HARRIETTE LIGETY
91 Middleneck Rd., Great Neck, L. 10 

Tel. Great Neck 2-4420
(117-119)




