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KRISLAI
Baisioji diena.
Niekšų gadyne. '
Be gairių ir be vilties.
Žmonių nuotaikos.
Svetimųjų rankose.
Balsų daug—naudos mažai.

Rašo' A. BIMBA

Rašau antradienį. Vakar 
Aukščiausias Teismas patvar
kė. kad Rosenbergai turi su
degti elektros kėdėje.
'Ašie krislai skaitytoją pa
sieks ketvirtadieni.

Ketvirtadienis bus baisioji 
diena. Jeigu dar daromi žy
giai juos išgelbėti nepavyks, 
šiandien tie jauni tėvai bus 
nužudyti!

Vilties dar yra. bet nebe 
daug. Gal dar prezidentas ju 
pasigailės. Visas padorusis 
pasaulis prašo jų pasigailėti.

Kunigų Draugas su pasidi
džiavimu teigia, kad Naujo
sios Anglijos Lietuvių Gintaro 
žemės Radijo pusvalandi už
darė katalikų vyskupas 
Wright i)* kunigai.

Tokia .jau gadynė. Niekšų 
gadynė. Sutonuoti niekšai 

M’laug piktesni už paprastuo
sius išsigimėlius. Jų balsas ga- 

i lingesnis. Su jais daugiau 
^^.kaitosi radijo ir televizijos 

kompanijos. Jie daug dau- 
giauVali pridaryti žalos žmo
nių laisvei ir kultūrai.

Bet ko vertas laikraštis, ku
ris tokiais niekšų darbais vie
šai didžiuojasi?

—o—

Kongresmano Kersteno re
zoliucijoje “Lietuvos laisvin
to j ai” turį galingą tūzą. Pats 
prezidentas už ją pasisakęs.

Bet šimtai tokių rezoliucijų 
nepakeis istorinės .tikrovės. 
Lietuva žygiuos pasirinktuoju 
keliu.

Aišku visiems, žino ir minė
tos rezoliucijos autorius, žino 
ir prezidentas.

Dėjimas vilčių ant tos ar 
panašių rezoliucijų pasukti 
Lietuvos istorijos ratą atgal 
težada nusivylimą.

—o—
Radijo komentatorius Smith 

sekmadieni patiekė informa- 
. cijų apie Britanijos žmonių 

* nuotaikas. Jiems nepatinka A- 
meriljos politika. Jie spiria 
Win&i'ona Church ill j keisti 
gaires. Jeigu mūsų preziden
tas nenori susitikti ir tartis su 
Malenkovu, tegu su juo susi
rinka ir tariasi vienas Chur- 
ch ii 1 is.

Amerikos skverno Britani
jai įsikibus laikytis atsibodo.

Taip busią mūsų preziden 
tui pagiedota busimojoje Ber- 
mudos “trijų didžiųjų” konfe
rencijoje.

Churchillis nervuojasi, o 
prez. Eisenhoweris džiaugiasi, 
sako Smith, kad Francūzija 
neturi kabineto ir kad tuo 
būdu Bermudos konferenciją 
prisieina atidėlioti.

—o—
Skaitau ir matau, kad sme- 

tonininkų sąskrydžiui Wa
shingtone šios savaitės pabai
goje vadovaus nelietuviai. Pir- 
mininku busiąs generolas We- 
ę^meyer. o garbes pirminin- 
ku-i— vice-prezidentas Nixon.

Tai tau ir lietuviški patrio
tai: savo sąskrydžiui pirminin
kais skiria svetimtaučius, ku
rie lietuviškai nė žodžio nesu
pranta.

Jeigu Mindaugas prisikeltų 
iš numirusių, visomis ketu

TEISĖJAS ATIDĖJO MIRTIES LAIKA ROSEJBERCAMS7'

FRANC. PREZIDENTAS
ŠAIJKE EISENHOWERI 
NEMARINT ROSENBERGU

Paryžius, birž. 17.—Fran
cijos prezidentas Vincent 
Auriol atsišaukė i prezi
dentą Eisenhoweri, kad pa
keistų mirties bausmę Ju
liui ir Ethelei Rosenber
gams. Savo telegramoje 
Auriol sako, pats Amerikos 
labas Franci joje reikalauja 
dovanoti Rosenbergams gy-

! vybę.
Buvusių Francijos 
premjerų atsišaukimas

Paryžius.—Francijos sei
mo pirmininkas Edouard 
Herriot, buvęs premjeras, 
pasiuntė prez. Eisenhowe- 
riui kablegramą, raginda
mas pasigailėti Rosenber
gu.

Buvusieji Francijos prem
jerai Edgar Fan re ir Paul 
Boncourt pasirašė prašy
mą, šaukdami prez. Eisen
howeri dovanot Rosenber
gams gyvybę. Tą prašymą 
taipgi savo parašais parė- 

' mė Paryžiaus kardinolas 
. Maurice Feltin, trys Fran
cijos Mokslų Akademijos 

i nariai, katalikų rašytojas 
prof. Andre Maurois ir 22 
kiti įžymūs francūzai.

Prancūzų demonstracijos 
ir streikai už Rosenbergus

Paryžius. — Komunistų, 
į socialistų ir katalikų vado- 
I vaujamos darbo unijos nu- 
1 sitarė po valandą kitą strei- 
, kuoti, reikalaujant, kad 
prez. Eisenhoweris pakeis-, 
tų mirties bausmę Rosen
bergams.

Pranešama, jog tuose 
streikuose dalyvauja bei 
dalyvaus 5 milijonai uniji
nių Francijos darbininkų.

Kartojasi demonstracijos 
su šauksmais: — Gelbėt ne
kaltus žmones Rosenbergus 
nuo mirties!

Policija vaiko demon
strantus nuo Jungt. Valsti
jų ambasados ir kitų ame
rikinių įstaigų.

Romos majoras ragina 
pasigailėt Rosenbergu

Roma. — Majoras Salva
tore Rebecchini ir visa Ro
mos miesto taryba pasiuntė

riomis sukiltų prieš tokį ra
ketą.

—o—
“Olandų socialistų partija 

gauna vis daugiau balsų”, ra
šo menševikų dienraštis.

Bet kokia iš tų balsų nau
da? Ta partija nesiskiria nuo 
kitų buržuazinių partijų. A- 
pie socializmą ji jair seniai 
pamiršusi ir prisiminti.

Nu£. .tų socialistinių balsų 
Olandijos kapitalizmui nė vie
nas plaukas ant galvos nepa
juda.

prezidentui Eisenhoweriui 
atsišaukimą, kad' pakeistų 
mirties bausmę Rosenber
gams.

London. — Anglijos gele
žinkeliečių, Važiuotės Dar
bininkų, Mašinistų ir Tabo
kos Darbininkų unijų komi
tetai atsišaukė į preziden
tą Eisenhoweri — dovanot 
Rosenbergams gyvybę.

✓

Izraelio politikierius 
grasina karu Jordanui

Jeruzalė. — Leliezer Liv- 
neh, valdančios Izraelio Ma- 
pai (darbiečių) partijos at
stovas seime, užreiškė, kad: 

—Jeigu arabai iš Jordano 
nesiliaus užpuldinėję pasie- 
ninius Izraelio kaimus, tai 
mes maršuosime į Jordaną 
ir nušluosime jo valdžią.

IZRAELIEČIAI ĮSIVER
ŽĖ Į JORDANĄ

Jeruzalė. — Didelis būrys 
manevravusiu Izraelio ka
reivių įsiveržė per paliaubi- 
nę sieną į Jordaną, arti 
Rantis kaimo. Per 40 mi
nučių apšaudė Jordano mi
liciją. Paskui sugrįžo sa
vo pusėn, kaip teigia New 
Yorko Times koresponden
tas. Nepranešama apie nuo
stolius iš vienos bei antros 
buses. A

Komisija smerkia izraelie
čių ataką prieš Jordaną 
Tel Aviv, Izraelis. — Miš

rioji komisija dėl paliaubų 
tarp Izraelio ir Jordano 
priėmė rezoliuciją, smer
kiant izraeliečius už gin
kluotą ataką prieš Jordano 
kaimą Dir Ballut, kur jie 
nušovė vieną Jordano mi
licininką, v

Nušautas dar vienas 
liaudininkas imtinys

Pusan, Korėja. — Ame
rikonai nušovė dar vieną 
šiaurinį korėjietį belaisvį 
Kodže salos stovykloje. Pa
sakoja, kad jis su kitu be
laisviu užpuolęs amerikinį 
stovyklos oficierių.

Patvirtinta mirties bausme 
3 žniogžudžiam-plėšikam

Washington. — Šalies 
Aukščiausias Teismas pa
tvirtino mirties bausmę 
trims žmogžudžiams — H. 
A. Šteinui, Nathanui Wiss- 
neriui ir Calmanui Coope- 
riui.

Jie, išplėšdami pinigus 
bei čekius iš Reader’s Di
gest žurnalo sunkvežimio 
New Yorko apylinkėje, nu
žudė Andrew Petrinį, be
ginklį sunkvežimio vairuo
toju

KUMG[7 DELEGACIJA PRAŠĖ ROSENBERGAI PABRĖŽĖ
EISENHOWERĮ‘DOVANOT
ROSENBERGAMS GYVYBE

I £

SAVO NEKALTUMU
PRAŠYME PREZIDENTUI

Washington. — Keturių 
kunigų delegacija atvyko 
pas prezidentą Eisenhowe- 
rį ir prašė pakeisti mirties 
bausme Juliui . ir Ethelei 
Rosenbergams.

Delegacijos vadas kun. 
Bernard M. Loomer, Chi- 
cagos Universiteto Dvasi
nės Kolegijos dekanas, pra
nešė, jog prezidentas man
dagiai klausėsi kunigų nu
rodymų, kodėl reikėtų do
vanoti Rosenbergams gy
vybę. Iš savo pusės, prez. 
Eisenhoweris daugiau ar-, 
g u m e n t a v o už mirties 
bausmės įvykdymą Rosen
bergams.

Tačiau, prezidentas neda-

Valdžia ketina jau 
nevalyt belaisviu 
nuo komunizmo

Washington. — Karinė 
Jungtinių Valstijų 'valdy
ba žadėjo nesiųst į po
litinio apvalymo įstaigas 
tuos “apsikrėtusius komu
nizmu” belaisvius, kurie 
bus sugrąžinti šion šalin po 
paliaubų pasirašymui Korė 
joje-

Valdžia buvo uždarius 
“apvalymo” ligoninėse 22 
sužeistus belaisvius, kurie 
pavasarį sugrąžinti iš Šiau 
rinės Korėjos Respublikos.

Kilo skaitlingi protestai, 
kad šie belaisviai laikomi 
kaip kaliniai, iki bus jiems 
išravėtos komunistinės min
tys.

Korėjos liaudininkai 
dar pažygiavo pirmyn

Korėja, birž. 17.—šiauri
nės Korėjos liaudininkai iš
vien su kinais šturmavo 
Amerikos talkininkus, Pie
tinės Korėjos tautininkus, 
ir pačius amerikonus. Vi
siškai užėmė Finger kalną 
ir kelias kitas, pozicijas Ca
pitol, Kyoam ir Christmas 
Hill kalnuose, viduriniame 
fronte, ir pilnai užvaldė 
Anchor Hill kalną, rytinia
me fronte.

Vakariniame fronte liau
dininkai apsupo ir naikina 
grupę amerikinių tankų. -

15 Korėjos liaudininkų 
lėktuvų bombardavo Inčo- 
ną, senosios sostinės Seou- 
lo uostą; sudegino milijoną 
galionų amerikinio gazoli
no, padarė daug kitų nuo
stolių ir sužeidė 16 ameri
konų.

Korėja.—Pranešama, kad 
Amerikos lakūnai numušė 
4 rakietinius Korėjos liau
dininku lėktuvus, v

OĘAS. — Giedra, nekaršta. 

ve galutino žodžio, ar pa
sigailės Rosenbergu ar leis 
juos nužudyti elektros- kė
dėje šio ketvirtadieniu nak
tį., €

į (Rosenbergai nusmerkti 
mirt už tariamą mėginimą 
išduot Sovietam atominiusI
Amerikos sekretus.) 1
\ ■

į Kiti delegacijos (nariai 
buvo protestantų khnigai 
Daniel Rideout ir Bruce 
Dahlberg ir rabinas (Abra
ham Cronbach.

Jie sakė prezidentui, kad 
jeigu Rosenbergai ) taptų 
nužudyti, tai būtų laikomi 
kalkiniais, o tatai tik “pa
tarnautu komunizmui.’ ’I V

----- --------- ---------------------- 4----------
I

Pranešama apie riaušes 
bei karinį stovi 
rytiniame Berlyne

Berlin, birž. 17. — Ame- 
rikiniai k o r e s p o n d entai 
praneša, kad trečiadienį 
apie) 50,000 vokiečiu de
monstravo, keldami (riaušes 
rytinėje, sovietinėje; Berly
no. dalyje. Riaušininkai šau
kė numušt kainas, ! pakelt 
algas; trukšmavo prieš so
vietinę valdybą; kai kur 
akmenimis apųiėtė važiuo
jančius Sovietų tankus bei 
šarvuotus a u t o m b b ilius; 
šaukė 
m ai s” 
ir tt.

Karjuomenė oran šaudė, 
p e r s bedama riaušjninkus. 
Gatvėse įvyko muštynių 
tarp riaušininku ir rytinės 
D e mokratinės V o k i e č i ii 
Respublikos šalininkų. •

’■ Pranešama, jog paskelb
tas karinis stovis prieš 
riaušininkus rytiniame Ber
lyne.

“laisvais bąlsavi- 
suvienyt Vokietiją

Korporacija pabrangi
na plieną $4 tonui

Pittsburgh. — United 
States Plieno korporacija 
pakėlė plieno kainą 4 dole
riais tonui. Tai todėl, kad 
CIO unija išsiderėjo darbi
ninkams po 8 su puse cen
tus daugiau uždarbio per 
valandą .

Kinijos radijas sakė, kad 
jau galutinai nužymėta pa
liaubų linija Korėjoje.

Berlin.—Riaušininkai ry
tiniame Berlyne sudegino 
raudonąją vėliavą.

New York. — Prasidėjo 
marininkų unijos streikas.

Washington.—Paštų val
dyba 30 procentų pabrangi
na pare 
mus.

el post siuntinė j i-

Washington, birž. 17.—Aukščiausio Teismo teisėjas 
Win. Douglas neribotam laikui atidėjo mirties bausmės 
įvykdymą Juliui ir Ethelei Rosenbergams.

Taigi jie galės duoti naujas apeliacijas teismams.
Federaliai teismai taipgi turės išspręsti, ar pradinis 

teismas, nusmerkęs Rosenbergus, peržengė 1946 metų 
įstatymą, nusmerkdamas numarint Rosenbergus be džiū- 
rės patarimo.

Washington, birž. 17. — 
Aukščiausio Teismo teisė
jas William O .Douglas per 
tris dienas paeiliui svarstė 
Juliaus ir Ethelės Rosen
bergu prašymą atidėti 
jiems mirties bausmės Įvyk
dymą. Ir trečiadienį buvo 
laukiama teisėjo sprendi-

I Lenkija pasisiūlė 
priimt Rosenbergus

Washington. — Lenkijos 
a m b a s a d o r i us pranešė 
Jungtinėms Valstijoms, kad 
Lenkijos Liaudies Respubli
ka priimtų Julių ir Ethelę 

i R o s e nbergus apsigyventi, 
jeigu jiedu būtų gyvi pa
leisti.

Lenkijos ambasadorius pa
aiškino, jog lenkų Raudon. 
Kryžius prašė Įteikti Ame
rikos valdžiai šį pasiūlymą.

(Washingtono valdinin
kai šaltai atsiliepė, kad 
Lenkija tuomi “kišasi į na
minius Amerikos reika
lus.”)

Kongresmanas perša neleist 
negrų i baltųjų valgyklas

Washington.— Demokra
tas kongresmanas W. M. 
Wheeler įteikė sumanymą 
panaikint 1873 metų įstaty
mą, kuris įsako Washing
tono valgyklose lygiai pa
tarnauti negrams, kaip ir 
baltiesiems .

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas birželio 8 
d. patvirtino senąjį įstaty 
mą, uždraudžiantį valgy
kloms atšalinti negrus.

Svetimų laivų paradas 
Elzbietai II pagerbti

Spithead, Anglija. — An
glijos ir 16 kitų kraštų ka
riniai laivai išvien surengė 
paradą, pagerbiant apkarū- 
navimą anglų karalienės 
Elzbietos II.

Tarp kitų šalių laivų pa
rade dalyvavo A m e r i k o s 
šarvuoti aivis Baltimore, 
Sovietų Sąjungos šarvuot
laivis Sverdlov ir kt.

Visi laivai sutartinai iš
šovė po 21 saliutą, svei
kindami Elzbietą.

Iš atskiro laivo tėmijo 
paradą karalienė ir jos vy
ras, Edinburgo kunigaikš
tis.

mo.
Rosenbergam paskirta 

mirt elektros kėdėje šio 
ketvirtadienio naktį. Jie 
buvo nusmerkti už vadina
ma suokalbiavima išdavi
nė! Sovietams atomines . 
Jungtinių Valstijų slapty
bes. :

Advokatai paruošė ir 
prašymą prezidentui Eisen
howeriui — pakeisti Ro
senbergams mirties baus
mę.

Taip pat įteiktas prezi
dentui asmeninis Rosenber
gu prašymas.

Abiejuose prašymuose 
nurodoma, kad Rosenber
gai nusmerkti mirčiai pa
gal melagingus liudijimus 
ir net apeinant įstatymą 
kas liečia bausmę vadina
miems a t o m i n i a m s šni
pams.

Tas isthtymas, išleistas 
1946 metais, sako:

Mirties bausmė gali būti 
skiriama tiktai tokiame at
sitikime, jeigu džiūrė tatai 
pataria, ir jeigu, be to, ta
riamas šnipas kaltinamas, 
kad turėjo intenciją kenkti 
Jungtinėms Valstijoms.

Bet džiūrė nepatarė mir- 
čia baust Rozenbergus ir 
jie nebuvo kaltinami, kad 
būtų norėję pakenkti Ame
rikai.

Rosenbergai nusmerkti 
mirt vien tik už tariamą 
“intenciją išdavinėti atomi
nius Amerikos sekretus.” 

Rosenbergai savo atsišau
kime į prezidentą, tarp kit
ko, sako:

“jeigu mes taptume nu
marinti, tai būtų Amerikos 
kaltė.

“Jei mes mirtume, tai bū
tų gėda visai šiai kartai; 
ta gėda persivertų ir per 
visą istoriją, iki ateities 
amerikiečiai atgautų ’teisy
bę, teisingumą ir lygybę 
įstatymų akyse.

“Aukščiausias Teismas 
atsisakė sulaikyti mūsų nu
žudymą. .. nors keturi įžy
miausi teismo nariai balsa
vo — leisti mums gyventi, 
bent iki apginsime savo tei
ses.

“To vieton mūsų kaltin
tojai kankina mus, užti
krindami gyvybę, reikalau
dami tokios kainos, kad 
prisipažintume kaltais.

• “Mes atmetame tą nelabą 
‘bargeną’... Mes negalime 
suteršti savo vardą mela
gingu’liudijimu, nors už 
tai žadama mums gyvy-
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Dar ne- 
ir E t holes

nužudymo 
tai Rosen-

Juliaus ir Etheles Rosenbergų vaikai, Michael 9 me
tų amžiaus, Robbie 6. Praėjusį antradienį abudu jie
du aplankė savo tėvelius Sing Sing kalėjimo mirties 

kameroje.

Baisus tornadas
, Mass, —r Birže
li miestą, anot ti-

Worcestei
Ii o 9 d. mūs 
kinčiųjų žmonių, aplankė bai 
si Dievo <šte—tornjadas su 

lietiįmi ir ledais, kil
ties kiaušinio di- 
as buvo toks stip- 

kad mi|su šalies istorijoj 
o nėra buvę. Tik

pavirs į vieną milžinišką liep
snų kamuolį, ir bus baigta ke
lionė apie saulutę mūsų moti
nos žemelės. O su ja ir visos 
gyvūnijos ir tų pačių moksli
ninkų ateis galas!

Susnikų Jurgis.

Washington. — Teigiama, 
kad senatorius Taftas rei
kalaus 1,000 milijonų dole
rių numušti karinę para* 
mą vakarų Europai.

Kairo, Egiptas. — Per 
gaisrus 7 kaimuose žuvo 2-1•rie buvo ai 

durno. Viešu 
rus, 
gal dar tok
mūsų mieste iki šiol suskaity-.. 
ta, užmuštų apie 85 žino nes. 

dabai’ nesuranda, 
r juos suras. O 
ra nusinešė su sa-

Ir nežino, all 
gal .juos and 
vi m i!

Užmušė s 
vaiku. Viesulas lėkė apie tris, 
ar dvi myliąs nuo mūsų na
mu. Mes tuo

cnelių, moterų ir

Auga statyba Lietuvoje

PADVIGUBINTI VEIKSMĄ!
ŠIE ŽODŽIAI RAŠOMI trečiadienio rytą, 

žinome, ką teisėjas Douglas nuspręs Juliaus 
'Rosenbergų likimo reikalu.

Jei teisėjas Douglas nukels Rosenbergų 
dieną, bus labai gerai. Jei jis to nepadArys,
bergų advokatai kreipsis pas kurį kitą aukščiausio teis
mo teisėją jų gyvybės gelbėjimo reikalu. Bet kuris 
aukščiausio teismo teisėjas turi teisę nukelti ant toliau 
Rosenbergų nužudymo dieną.

Rosenbergų nužudymo diena, kaip žinia, yra pa
skirta ketvirtadienis, birželio 18 d.

Pas prezidentą Eisenhoweri plaukia prašymai, — 
prašymai iš viso pasaulio,—kad jis suteiktų Rosenber- 
gams prezidentini susimvlčjimą, kad išgelbėtų jų gy

Kas Ką Rašo ir Sako

Amerikos žmonės privalo daryti tą patį: padvigu- Į 
bintą energija prašyti prezidentą suteikti Roscnbergams i 
susimy Įėjimą.

PUOLA CHURCHILLĄ
K an adi š k ė “Nepriklauso

ma Lietuva” rašo:
Po paskutinių garsiųjų de

batų Anglijos ir Amerikos sei-
I muosc, lietuvių visuomenę 
1 apėmė nerimas ir keistas dvi
lypumo jausmas: ir nesinori 

_ VIENU ŽIAURIAUSIAI puolamų Amerikoje žmo-[tikgti> ir faktai verCia tiksti' 
nių buvo Harry Bridges, Pacifiko pakraščio darbinin
ku vadovas. c

Nuo to laiko, kai San Francisco mieste įvyko gene
ralinis darbininkų streikas, Bridgeso vadovaujamas, 
valdančioji klasė padėjo šito vadovo vardą į puolamųjų 
sąrašą ir jam keršijo. Keršydama Bridgesui, valdan
čioji klasė, aišku, ryžosi tuo pačiu kartu sunaikinti dar
bininkų judėjimą, kuriam šis ryžtingas ir apdairus vy
ras vadovauja.

Veik per 20 metų prieš Harry Bridgesą buvo ve
dama kampanija teismuose. Kadangi jis buvo nepilietis, 
tai samdytojai, ypatingai laivų savininkai, dėjo pastan
gų jį išdeportuoti į jo gimtąją Australiją. Bridges ir 
jo bičiuliai, jo draugai ir visas San Francisco darbinin
kų judėjimas, kovojo. Pagaliau, byla buvo laimėta. Har
ry Bridges nebuvo išdeportuotas. Ne tik tas: jam buvo 
suteikta pilietybė. Tai buvo 1945 metais. Vadinasi, 
puolėjai pralaimėjo.

Tuomet jie griebėsi naujų priemonių. Pradėta prieš 
Harry Bridgesą nauja byla, kriminalinio pobūdžio byla. 
Girdi, jis gavo pilietybę neteisėtai, per apgavystę. Jis, 
imdamas pilietinius popierius, sakėsi, nebuvęs komunis
tas, o iš tikrųjų juo buvęs.

Federalinis teismas Harry Bridgesą nubaudė pen- 
keriems metams kalėjiman, o liudininkus, kurie kadaise 
sakė, kad jis nebuvo komunistas, dvejiems metams ka
lėjiman. Liudininkais buvo jo sandarbininkai: Schmidt 
ir Robertson.

Pralaimėję bylą žemesniuose teismuose, nuteistieji 
apeliavo į aukščiausįjį teismą, kuris, keturiais balsais 
prieš tris,, palaikė Bridgeso pusę, žemesniųjų teismų 
nutarimus panaikino, anuliavo. Šis aukščiausio teismo 
sprendimas padarytas tuo sumetimu, kad valdžia pa
vėlavo užvesti prieš jį bylą.

Jei aukščiausias teismas būtų palaikęs žemesniųjų 
teismų nutarimus, tai Bridgesui būtų buvusi automa
tiškai atimta pilietybė. Dabar gi jis pasilieka piliečiu, 
kaip ir buvo.

Valdžia sakosi, būk ji išnaujo pradėsianti kovoti, 
kad Bridges būtų nupilietintas. Matysime!

O tuo pačiu kartu, laimėjęs bylą, Bridges sako: da
bar teks dar daugiau ir geriau darbuotis darbininkų ju
dėjimui tvirtinti.

HARRY BRIDGES BYLA LAIMĖTA

le as galėjo manyti, kad 
į Churchillis, tas vyras, kuris 
taip gražiai suprato tarptau- 

! tinę būseną prieš abu Pasauli
nius karus, kuris juos atspėjo, 
— kad tas pats Churchillis 
taip negarbingai viešai susi
kompromituos prieš visą lais
vės ir demokratijos principus 
gerbiančią žmoniją; kad jis 
pamins pavergtųjų tautų kan
čią, laisvės ir teisėtumo prin
cipus? Ir vardan ko? Juk jo 
pasiūlytasis “naujas Lokarno” 
yra atgyventoji ir skaudžiai 
atpirktoji praeities klaida ir < 
didžiausia n esą m o n e.

Churchillo kalbu apie di
džiųjų valstybių vadovų pa-Į 
si tarimus, jų reikalingumą, 
sveikino visas taiką mylin
tysis pasaulis. Bet ji nepa
tinka karo troškėjams, ta
me tarpe ir lietuviškiems 
kvislingams, trokštantiems 
karo.

Kardelio laikraštis pripa
žįsta, kad del tos Church ii- 
lo kalbos “lietuviškame ha
re.. . yra, s u s i r ūpinimo.” 
Girdi, “reikia kiekvieną 
akimirką būti pasiruošu- 
siems.”

Na, ruoškitės, ponai ir 
ponios! Bet kam gi jūs 
ruošitės? Churchillui nu
versti? Ruoškitės užsida
ryti kvailas savo kakari-. 
nes!

sveriančioj i jėga. Kada jos 
valia pasidaro aiški, nesiskai
tyti su ja negalima.

Iš to galima kiekvienam su- 
didžiųmą žmonių. O įvairios 
kitais klausimais, kurie liečia 
reikšti savo nuomonę tais ar 
prasti, kad yra labai svarbu 
žmonių organizacijos ir judė
jimai yra geriausia priemonė 
kolektyviai išreikšti visuome
nes opiniją, jos valią.

Kanadiečiai per taikos ju
dėjimą ir Įvairias kitas orga
nizacijas, prisidėjusias savo 
balsu prie reikalavimų baigti 
karą Korėjoj, sušaukti didžių
jų pasitarimą, sudaryti taikos 
paktą, — puikiai pasitarnavo 
savo interesams atskirai ir vi
so pasaulio žmoni,jos intere
sams aplamai. Tie, kurie ne
matė reikalo, prisidėti prie 
šio taip svarbaus veikimo, tu
rėtų nor dabai1 tą atlikti. Dar- Į

ŽmoniiĮ balsas —-

KNYGOS BUVO DEGINTOS
. VALSTYBĖS SEKRETORIUS John Foster Dulles 

y1 pripažįsta, kad Jungtinių Valstijų bibliotekose, esančio
se užsienyje, knygos iš tikrųjų buvo degintos. Girdi, 
nedaug jų ten sudeginta, bet deginta.

Kieno tos knygos?
Komunistinių autorių. Gi komunistiniais autoriais 

šiandien mūsų krašto ragangaudžiai skaito kiekvieną 
pažangesnį žmogų, literatą, rašytoją.

K V
Taigi mūsų bibliotekose buvo atliktas žiaurus, hit

lerinis dalbas. Ir šis barbariškas darbas, pagaliau, net 
ir prezidentą Eisenhowerį sūpurtė ir privertė viešai jį 
pasmerkti.

' London. — Teigiama, kad 
Anglijos premjeras Chur- 
chillas birželio 27 d. iške
liaus Bermudon į konferen
ciją su prez. Eisenhoweriu 
ir Franci jos atstovu.

Louisville, K v. — Buvo 
surengtas kontestas aukš
čiausių Kentucky valstijos 
vyrų. Kontestą lai m ė j o 
Kenneth C. Snyder, 6 pėdų, 
8 colių ir 5 aštuntadalių 
aukščio.

laiku buvome pas 
lutę. Aš .pats iše
ičiau į auto. Norė
ti namo. Bet štai 

apsiniaukė. Ma- 
nuėjo į vidų. Aš 
Ir už kcletos mi-

jau ir atsisė 
jome važiuo 
dangus ūmai 
no žmonelė 
gi pasilikau.
nučių tik žiūriu—vėjĮas staug
damas jau neša lapuš ir lietus 
su smarkumu net pastūmė au
to, kad net subraškėjo, ir bar
bena ledai! Tai buvo tik pats 
tornado pakraštys, kuris kliu
dė galuką Main St. ir Lincoln

Ten sugriuvo keletas na
mu. O toliai i kita 'šoną yra 
katalikų kolegija. Jos vieną 
galą visai sugriovė. Buvusio 
aukšto bokšto pasiliko tik pu
se. Ij- krūvos plytų. Visi lan
gai išdaužyti. Ten užmušta 
vienas kunigas ir trys vienuo-

... Dizelinis traukinys ar
tinosi prie Kauno. Pasiro
dė smiltingi Nemuno kran
tai, jo pageltonavęs pava
sario vanduo. Dabar, kaip 
ir pereitais metais, ant Ne
muno krantų darbuojasi ty
rinėtojų būriai, mokslinin-

St.

O kuj’ buvo mediniai namai, 
tai sugriauti,' sugniuždyti, su- 
kraipyti, baisu net pažiūrėti. 
Juose žuvo daug žmonių.

Toliau stoki senelių prieg
lauda, didelis mūrinis namas, 
kuri taipgi sugriovė. Kiėk žu- 

| vo senelių, iki 
ma.

Dar toliau stovi miešto pro
jektas. Daugybe mūrinių 
mų. Daugiausia 
aukštus. Atrodo 

miestelis. Bet ir 
Įso nesimato nei 
Į išlikusio lango.

iol nėra žino-

I )ievo • kę

liamas dalykas liečia žmo
nių dauguma, tai nors iš 
karto jis gali susilaukti
nedaug 
karto
jis, tasai dalykas 
nebus populiarus, 
gainiui, neatlaid;

na- 
po du, tris 

.jau nemažas 
tuose namuo- 
vieno sveiko 

............ Tik skylės, 
kuriose kabo nuo viesulo išli- 

paklodės, moteriški rūbai 
i.t. Stogai vienų ; nunešioti, 

kitų apipešioti. Medžiai, ir 
me d e Ii ai išversti, kiti aplau
žyti, didelės pakos tebekabo— 
gyslomis tebesilaiko įsikibę 
prie kamieno,, tarytum vaiku-

■ prašosi pri- 
, prigydy'ti jas vėl buvu-

, niekad čia\ i), ie tėvo, — 
tačiau, ii- imtl .........

< • . i I cjine/uai dar

ū. lauks vis daugiau ir dau
giau pritarėjų ir su juo 
skaitysis valdžios. Taip bu
vo, taip yra su judėjimu 
dėl taikos išlaikymo. Tarp
tautinis judėjimas iš karto! 
buvo mažas, 
jis susilaukė

Ge- 
Vil- 
ant 
nuo

ŽMONIŲ BALSAS— 
DIDI JĖGA

Kanados Liaudies 
sas rašo:

Kuomet judėjimas už 
pirmu kartu iškėlė

taiką 
siūlymą, 

kad didžiosios jėgos susitiktų 
ir tartųsi dėl sudarymo taikos 
pakto, buvo numota su ranka. 
Girdi, tai komunistų propa
ganda. šiandien už didžiųjų 
susitikimą kalba net ponas 
Churchill, Britanijos premjer 
ras. Išrodo, kad jam pritaria 
visos britų tautos, o taip pat 
ir Francija, Skandinavijos ša
lys ir kitos.

Tiesa, Churchill dar nekal
ba už taikos paktą. Bet gali
ma būti tikriems, kad< laikui 
bėgant ir taikos pakto pasira
šymo klausimas taps svarbiuo
ju momento! klausimu, kaip 
kad dabar virsta didžiųjų jė
gų susirinkimo reikalas.

Tas parojo, kad liaudies iš
kelti siūlymai ir reikalavimai 
laikui bėgant suranda atgarsį 
aukštuosiuos valst. lydeviuos' 
ir diplomatuos. Ir natūralu, 
nes liaudis šiandien yra nu

Anksti ateina pavasaris 
Lietuvos pajūryje. Kituose 
kraštuose kovas tebebarsto 
sniegą, o Klaipėdoje iš Bal
tijos jau pučia sūrus pa
vasario vėjas. Vieną tokią 
pavasario dieną tolyn iš
plaukė Klaipėdos traleriajL 
Lietuvos žvejai pristato^' 
Klaipėdos uostą tūkstan
čius tonų žuvies.

Klaipėda! Kam teko čia 
būti pokario metais, tas 
niekuomet nepamirš to sle
giančio įspūdžio, kurį darė 
sugriautas miestas, sunai
kintas uostas. Dabar atva
žiuojančiuosius pasi tink a 
naujas, gyvas, džiaugsmin
gas miestas su gausiomis 
statybomis. Atgaivintas po
kario metais, neužšalantis 
Klaipėdos uostas vystosi, 
mechanizuojamas, darosi 
pirmarūšinis uostas Bailiu 
joje.

Klaipėdoje labiausiai 
jausti ta neįkainuojamai 
broliška pagalba, kurią JJeJ 
tu vai teikia visos tarybinės 
respublikos. Kasdien į uos
tą įplaukia laivai, atvykę 
iš visų Tarybų šalies jūrų ir 
vandenynų. Galingi kranai 
iškrauna naujas mašinas 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
pramonės įmonėms, staty
bines medžiagas. Iš Klai
pėdos respublikos geležin
keliais ir plentais 
galingoji tarybinė
ūkio technika j jaunuosius 
Lietuvos kolūkius.

Vytautas Radaitis

VILNIUS. — Į Lietuvą 
atėjo pavasaris, kupinas 
gyvenimo, darbo ir džiaugs
mo. Šviesus ir savotiškai 
puošnus Vilnius. Jis dar 
niekad nėra buvęs toks. Ii - 
dalykas ne tas, kad šviečia 
pavasario saulė ir kad oras 
kvepia pirmosiomis gėlėmis 
bei brinkstančiais pumpu
rais. Miestas ,stovįs čia jau 
keletą šimtmečių, pergyve
na antrą gimimą.

Pakanka tik įkopti (į 
dimino kalną, ir visas 
nius priešais jus, lyg 
delno. Iš kairės riogso
laiko pažaliavę senų namų 
stogai, raitosi siauri skers
gatviai . O tiesiai, ir iš de
šinės, ir užpakaly akį džiu
gina platūs pro s p e. k t a i, 
puošnūs namai. Žydrą dan
gų skrodžia bokštinių kra
nų strėlės, ekskavatoriui 
kasa duobes naujų pastatų 
pamatams dėti. Gatvėmis, 
aplenkdami vienas kitą, le
kia savaime išsikraunan
tieji sunkvežimiai, prikrau
ti smėlio, molio , betono.

Nėra dabar Vilniuje to
kio kampelio, kur nebūtų 
statoma, atnaujinama j re
montuojama. Apie du šim
tai naujų pastatų statoma 
rsepublikos sostinėje.

Stalino prospekto gale, 
prie pat Žvėryno tilto, sta
tomas gražus 115 butų gy
venamasis nanjas. Čia ne
matyti statyboje įprastų 
pastolių ,nėra tinkuotojų, o 
aukštas po aukšto iškilo ne
paprastu greitumu.

—Maskvos tempai! — pa
stebi miestiečiai.

Taip, Vilniaus statybinin
kai vis plačiau taiko mask
viečių sukurtus industri
nius metodus. Ir mieste at
sirado puikių statybos 
meistrų.

Lygiai taip sparčiai sta
tybos darbai vyksta Kaune 
ir Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje. Per pirmuo
sius dvejus penktojo penk
mečio metus respublikoje 
perduota eksploa t a c i j o n 
120 objektų, kurie atsiėjo 
keletą šimtų . milijonų ru
blių. Lietuvos darbo žmo
nės gavo 50 tūkstančių 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto, 10 vidurinių ir 
septynmečių miokyklų. Pa
statyta naujų įmonių.

Amžius lietuvių tauta 
svajojo išriaudoti Nemuno 
energiją. Dabar svajonė 
virsta tikrove. Kiekvienas 
lietuvis nešioja savo širdy
je žodžius direktyvose dėl 
penktojo penkmečio plano:

“Ryšium su tolesnio in
dustrializavimo uždaviniais 
užtikrinti elektros energi
jos išdirbio padidinimą 2- 
2į karto Lietuvos Tarybų 
Socialistinėje Respubliko
je... išvystyti Kauno hi
droelektrinės statybą.”

Praeis kiek laiko, ir už
tvanka užtvers žiląjį Ne
muną, galingos turbinos 
pasiims tą jėgą, kuri sly
pėjo jo srauniuose vande
nyse.

vyksta 
žemės

siose vietose.
Toliau važiuojant ir temi- 

jant, tikrai j žmogų apima 
milžinai Die

guli 'ant šonų... 
'žiūrint į juoš, lyg žmogus po 
Į baisios ligos. Miškai, miške- 
I liai atrodo ligoniai; baisūs li- 
! geniai. Lapeliai nuvytę, ša- 

, šakelės laplaužtos, nulin- 
,/n. Menko vėjelio 

judinamos—dreba, lyg bijosi, 
kad vėl neatsikartotu tas 

[siaubas, kuris jas taip nemie- 
I laširdingai lįuniokojo...

Matome d’aug automobilių 
sudaužytų : 'vieni sulamdyti, 
sulankstyti. Kiti taip sudaužy- 

papilikę tik gramėz- 
gai. Juose ir žuvo žmonių.

Mūsų Olympijos parkas iš
liko ncpąliestas, nors uraga
nas lėkė visai netoli. Iš lietu
vių kol kasi, kiek žinome, be
veik niekas nenukentėjo.

Prie sugriautu vietų arti ne
galima prięiti. Visur apstatyta 
ginkluotais kareiviais, kurie 

žmonių nuosavybę, 
policistų diriguoja 

trafiką. Daugybė žmonių va
žiuoja pamatyti, tai keliai 
kimšte prisikimšę automobilių.

Kaip sail norite, bet Ameri
kos žmones turėtų suvaldyti 
savo .bukapročius valdovus, 
kad jie nustotų švaistęsi su 
atom bombomis. Nes aš neti
kiu tiems mokslininkams, ku
rie tvirtina, kad atominių 
bombų sprogdinimas nieko 
bendra neturi su viesulais. Tai 
netiesa. Ir jei vis jie sprog
dins, išvadinęs vis baisesnes 
bombas, tiū gali išsivystyti te
kis baisui kai’štisj, kad tie 
mandruolįai jokiu būdu neį
stengs suvaldyti. Viskas, ir že
melė ir vandenys supleškės,

is. Girios, 
išversti,

bet ilgainiui I
■ imtų mill jo- 1< tįsios žemy 

nu pritarėjų ir nūnai su juo j 
skaitosi ir

eigūnai.

DIDĖJA PROTO
Ligonių skaičius i ti, kad

Chicagos Naujienose skai- Į 
! tome:

Dr. Bettag, lllinojaus šalpos 
departmento direktorius, pa

reiškė, jog per pastaruosius 30 
metų proto ligonių šioje vals- 
Lybėje daugėjo 6 kartus grei
čiau, negu gyventojų skaičius. 
Kai pirma psichiatrine iigoni- 

i nė 1852 motais buvo atidary- 
■ ta Jacksonvillėje, buvo 109 
i proto ligoniai. Dabar lllinoju- 
he yra 12 valstybinių psichiat- 
i vinių ligoninių, kurios turi su
talpinti 47,000 ligonių, nors 
ten vietos tėra 32,000 pacien
tų.

Daugeliui pacientų tenka 
gulėti ant grindų. Trūksta gy
dytojų ir prižiūrėtojų. Kartais 
ištisas 4 valandas ligonis turi 
palikti be priežiūros, nebent 
kuris sveikesnis ligonis galėtų 
tada pagelbėti silpnesniajam.

saugo 
Daugybe

Sergančio sen. Tafto 
pareigas eis Knowland

Washington. — Vadovau
jantis republikonų senato
rius Robertas Taftas užlei
do savo pareigas Sename se
natoriui Williamui KAow- 
landui. Nes liga\ labai ap- 
šluhino Taftą. Apgedo jo 
kulšies sąnario kaulas.

Pranešta, kad ’gydymui 
vartojama kortisonas. Iš 
to suprantama, jog kaulą 
graužia reumatinis sąna
rių uždegimas, vadinamas 
arthritis.

Taftas sunkiai vaikščioja, 
ant dviejų kriukių. Dažnai 
sėdi kėdėje ant ratų. Ran
komis sukdamas ratus, pa
sistumia iš vietos Į vietą.

Taftas, tačiau, pasilaiko 
kaip vyriausias politinis re
publikonų senatorių vadas.

Washington. — Prekybos 
sekretorius Sinclair Weeks 
sake, paliaubos Korėjoj pa-' 
keltų amerikiečiam gerpvę.

Naujokai bus draftuojami, 
nepaisant paliaubų

Washington. — Karinę 
valdyba pareiškė, kad jeig. i 
ir įvyks paliaubos Korėjoje, 
vis tiek bus draftuojama 
armijon po 23,000 vyrų kas 
mėnesį, bent per 6 sekan
čius mėnesius.

2 pusi.—Laisve (Liberty) — Ketvirtad



Miami, Fla.
Karūnacija Miamčję

Mūsų miamiečiams nereikė
joj važiuoti į Angliją a-pkarū- 
navoti Elzbietos, nes mes čio
nai turėjome savo nuosavą 
karūnaciją. Per visą savaitę 
nuo birželio 7 iki 14 pas mus 
buvo savotiškos rūšies šventė. 
Tai buvo 16-tas Royal Poncia
na festivalis, surengtas mies
to ir apskrities pastangomis. 
Jaunuomenė kiekvieną dieną 
turėjo koncertus ir kitokias 
visokias pramogas įvairiose 
miesto dalyse, kur buvo ren
kama kandidatė į karalienės 
‘Royal Ponciana’ sostą.

Royal Ponciana medžiai iš
augę virš namų stogų ir labai 
plačiai išsišakoję per visą bir
želio mėnesį žydi liepsningai 
raudona spalva. Raudoni žie
dai tiek tankūs, jog net pa
bengia žaliuosius lapus. Tai 
stebėtinai gražus vaizdas. Vi
si žmonės juos gerbia, o jų 
garbei ruošia savaitines šven- 
tes-festivalius, ir jiems renka 
karalienes.

W >.<lškilmingiausia karūnacijos 
r diena buvo birželio 10 Bay- 

front Parko amphitheatre. 1

Publikos susirinko iki penkių 
tūkstančių. Koncertinę pro
gramą pildė Caesar La Mona
ca, su savo gerai išlavintu be- 
nu. Iškilmingai pribuvo kara
lienė, lydima kitos jaunos 
merginos. Ją pasitiko triukš
mingas delnų plojimas. Tai 
buvo panelė Suzana Claugh- 
ton. Buvo pasodinta į karališ
kąją kėdę-sostą, o po trumpų 
formalumų ir ceremonijų, ka
rūną jai uždėjo William Wal- 
farth, miesto komisijonierius, 
paskelbiant ją Royal Poncia- 
nos karaliene, reporteriams- 
fotografams buvo darbo. Po 
to šauniai giedojo choras, 
diriguojant Adelaide Gillett. 
Solo sudainavo Elizabeth 
Hangers ir D. Johnston. Buvo 
grupė trimitininkų ir taip
gi klasikinių šokių, benui va
dovaujant.

Šis koncertas buvo vertas 
visos penkinės bet viskas bu
vo veltui. Tiktai kas norėjo 
įsigyti programą su papuoštu 
viršeliu Royal Ponciana, tai 
lėšavo 25c.

Koncertas buvo baigtas 
sugrojus šalies Himną.

V. J. Stankus.

M. ILJINAS

CHICAGOS ŽINIOS
Su menininkais

Birž. 6 d. buvome užkvies
ti dalyvauti menininkų susi
rinkime. Publikos susirinko 
pusėtinai, kas labai nuostabu. 
Buvo pagaminta gera vakarie
nė veltui. Laike vaišių ir po 
jų sekė kalbos, bei diskusijos 
dailės klausimais.

kame, tą didelį ir garbingą 
darbą visom išgalėm remti, 
darbais, finansais ir kas kuo 
išgalėsiu). T. S.

Nuostabu buvo klausytis tų 
tokius 

kaip šu
nį eilinę 

ir

kuomet

kalbų, kurios iškelia 
svarbius klausimus, 
bendrinti, sutvirtinti 
veiklą, kad pasekmingiau
ilgiau pasilaikytų progresy
viuose lietuviuose tinkami 
veikalai, dainos, paišyba, lite
ratūra ir visa kas yra naudin
ga dabar ir kad pasiliktų tie 
dalykai ateičiai.

Džiugu klausytis,
žmonės jau per ilgus metus 
dėję energiją meno 
prityrę iš savo klaidų ir nepa
sisekimų rūpestingai ruošiasi 
prie didelio darbo—festivalio, 
išmėginimui savo meniškų jė 
gų-

Mes eiliniai nariai sveikina
mo tokį- žygį ir linkime kuo- 
geriausiu pasekmių. O mūsų 
visų šventa pareiga visame

srityje,

Chicagos intelektualai kovoja 
prieš ragangaudžius

Birželio 8 d. Neamerikinis 
senat. Jenner Komitetas klau
sinėjo 10 prof, ir studentų 
Chicagos Universiteto. Ketu
ris iš jų viešai. .

Donald Horton, pagelbinin- 
kas prof. sociologijos, sakė 
kad priklausęs Komunistų 
Partijoje būdamas studentu 
Pennsylvania os ir Yale Univer
sitetuose. B'et baigęs mokslą 
ir gavęs darbą už patarėją 
karo departmente 1943 m., 
apleidęs partiją. *

— O ar dabar esate nariu 
Kom. Partijos? — jo klausė 
neamerikinio komiteto adv. 
Morris. Hjorton atsakė, — ne.

— Kas buvo vyriausias iŠ 
Pennsylvania Universiteto fa
kulteto narių jūsų komunistų 
vien e toje? — buvo 
Horton’ui statomas 
Morris’o.

JULĖ KLEV1NSKIENĖ

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
STENOGRAPHER. Experienced. 

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

(119-125)

HELP WANTED —MaLE

sekamas 
klausimas

jis nega-

Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

Jis paklausė plaunančio žolę valstiečio:
— Ar seniai sugriautas miestas, kuris 

čia stovėjo?
— Keistas klausimas! — atsakė vals

tietis. — Čia niekad nėra buvę miesto. 
Bent jau mūsų tėvai nieko mums apie 
tai nekalbėjo.

Dar po penkių šimtų metų keleivis su
rado toje pat vietoje jūros krantą.* Jis 
paklausė žvejų:

— Ar seniai šią žemę užliejo vanduū? 
l e — čia visada buvo jūra, — atsakė 

U . dvejai.
/ ' šiuo senoji pasaka baigiasi. Bet Do-

kučajevas savaip pasakoja ją toliau. Jis 
sako, kad jei toks keleivis būtų gyvenęs, 
jis būtų buvęs daugelio nuostabių gam
tos permainų liudininku. Keleivis būtų 
pamatęs, klajodamas mūsų šalyje, tą le
dinę dangą, kuri šalį buvo apklojusi ka
daise kone per pus. Jis būtų pamatęs 
savo akimis, kaip gimė didžios upės, kaip 
Rusijos lygumose išaugo augalai ir gy
vuliai.

Skaitydamas Dokučaj-evo knygą, prisi
mindamas jo begalines keliones Rusijos 
stepėmis, nenoromis imi galvoti: kaip 
panašus į šį pasakos keleivį mūsų nenu
ilstantis tyrinėtojas, mokėjęs pamatyti 
ir savo šalies praeitį ir jos ateitį!
< Kaip ir Kostycevas, jis išvaikščiojo ir 
išvažinėjo keliais ir neišvažinėtomis vie
tomis tūkstančius varstų, rinkdamas ste
pių dirvožemių pavyzdžius, klausinėda
mas vietinius gyventojus, akylu žvilgs
niu apimdamas viską: ir pernelyg pla
čius upių slėnius su siauru vandens ruo
želiu, ir miškų salas, kur-ne-kur padri
kai išsisklaidžiusias vidur išdegusių ly- 

. gumų), ir paskutines dešimtines senosios 
neišplėštos stepės, kurioje augo ašuotės 
sulig žmogumi aukštumo.

Jo ausis buvo ne mažiau akyla, kaip 
akis. Upių pavadinimuose jis girdėjo 

; stepių istorijos aidą: Sausoji Goltva,, 
Sausoji Oržica, Sausoji Lipianka... Visi 
šie upių vardai bylojo apie vandens sto
ką, apie nuo senų laikų vykstantį stepių 
džiūvimą.

Vietiniaf gyventojai kalbėjo: stepė bu
vo visada tokia. Jie neprisiminė 
galėjo prisiminti, kokia ji buvo 
šimtus ir tūkstančius metų.

O Dokučajevui būtinai reikėjo
ankstyvesniąją .stepę su dabartine.

tai padaryti jis norėjo ne tik dėlei 
, bet ir dėl to, kad galėtų surasti 

į ateitį, kai žmogus pertvarkys ste- 
savaip, kai visiems laikams bus pada

rytas galas sausrai ir nederliui-
Jis pavadino savo knygą “Mūsų stepės 

anksčiau ir dabar”. Bet jis teisėtai be
galėjęs ją pavadinti kitaip: “Mūsų 

anksčiau, dabar ir ateityje”., 
učajevas klausia: kaip tai galėjo

atsitikti, kad “būdami geriausių pasau
li lyje dirvų savininkai, mes esame atsidū

rę nepakenčiamoje padėtyje”? Juodže
mio stepės — tai Rusijos aruodas. Ko
dėl gi šis aruodas ištuštėjo?

Kaip ligonį apžiūrįs gydytojas, Doku-

ir ne-
prieš

sugre-
tinti

supęs
Dok

čajevas tyrinėja stepę — organą po or
gano: jos paviršių, jos vandenį, jos dir
vas, jos miškus ir žoles, jos klimatą.

Jis ne toks, kaip tie mokslininkai, ku
rie, kalbėdami apie dirvą, pamiršta kli
matą; kalbėdami apie klimatą, pamiršta 
augalų gyvenimą. Jis atmena: reikia 

-ištirti visą, vieningą, vientisą, nedalomą

LIGOS ISTORIJA
Ką gi sako ištyrimas?

■ Kadaise stepe ir miškJstepė mažiau 
kentėjo nuo ausros.

Tenai buvo daugiau miškų. Pavyz
džiui, Poltavos gubernijoje beveik treč
dalis visos žemės buvo apaugęs mišku. O 
miškas — tai kliūtis tekančio į vandeny
ną vandens kelyje.

Visų reikalingiausia ši kliūtis tako
skyrose —aukštose vietose, iš kur snie
go ir lietaus vanduo nuteka į įvairias 
puses upokšniais ir upeliais. Tenai van
duo nestovi vietoje. Jis skuba žemyn, į 
dideles upes. Jį reikia sustabdyti, sulai
kyti.

Ir štai, jei takoskyroje yra miškas, 
vandens nuotėkis darosi tolygesnis, lė
tesnis: vanduo teka ne pliku šlaitu.

Miške ant žemės yra purus patiesalas, 
tankus klodas iš šakelių ir lapų. Šis miš
ko klodas sugeria vandenį, kaip kempine. 
O iš to klodo jis eina žemyn, į dirvą, ten, 
kur giliai žemėje dirba medžių šaknys, 
traukdamos vandenį iš žemės į liemenį, 
šakas ir lapus.

Štai kas darosi su vandeniu, kai jis 
yra miške, o ne atviroje vietoje-.

Bet ir su sniegu miškas taip pat elgia
si savaip. Miške sniegas tirpsta visiškai 
ne taip, kaip lauke. Saulė šildo medžius, 
ir jie atiduoda šilumą sniegui, atiduoda 
pamažu, savaitėmis, o ne dienomis. Kiek
vienas medis dirba kaipo sniego tirpin
tu vas. Sniegas tirpsta ratais, tirpsta 
neskubėdamas. Iki to laiko, kol jis nu
tirps, dirva taip pat suspėja atsileisti ir 
pradeda godžiai traukti į save pavasario 
drėgmę. Vietoj to, kad nutekėtų šlaitu, 
sniego vanduo įsisunks gilyn, į dirvą.

Taip miškas sulaiko vandenį. Kur jis 
jį deda?

Tiek, kiek jam reikia, jis sunaudoja 
pats. 0 likutį jis atiduota laukams ir 
upėms, atiduoda pamažu, palaipsniui.

Ištisą vasarą nepastebimai sunkiasi j 
laukus; požemio vandenys. Ištisą vasa
rą miškų pelkės, ežerai, upokšniai mai
tina- kaimynines upes, neleidžia joms nu
sekti? Miškas tvarko vandens gyvenimą 
tūli aplink.

Bet apie tai maža galvojo žmonės, ku
rie kirto miškus, valydami žemę arimui. 
Juo mažiau jie turėjo laisvos, neišartos 
žemės,- tuo toliau ir toliau skverbėsi į 
mišką kirvis.

Kol miškds buvo kertamas žemose vie
tose, žalos dėl to nebuvo: žemose vietose 
vandens ir taip daug. Bet kai buvo pra
dėti kirsti miškai takoskyrose, čia jau 
prasidėjo tikras vargas.

, (Bus daugiau)

Horton sakė, kad
Ii atsakyti į klausimą remda
masis. trim pamatiniais daly
kais: — pirmas, atsakydamas 
i klausimą save galiu inkrimi
nuoti ; antra, būtų labai že
mas ir biaurus žingsnis tapti 
donosčiku, ir trečia, drįstu sa
kyti, kad komitetas neturi 
konstitucines tčisės daryti to
kius 
prof.

tyrinėjimus, ■— pabrėžė

Horton buvo klausinėja-
Ilyman G. Landau, pamas 

gelbininkas prof, matematikos 
ir sociologijos... Landau į vi
sus jam statomus klausimus 
atsisakė atsakyti.

Inkvizitoriai Jenner ir ad
vokatas Morris jo klausė: — 
Ar jis nėra dalyvavęs Givilių 
Teisių konferencijoje; Ar ne
remia komitetą gelbėjimui 
Rosenbergų ; Ar nėra ir buvęs 
narys Komunistų Partijos ir 
veikęs prie įvairių kitų orga
nizacijų. Prof. Landau atsisa
kė į jam statomus klausimus 
atsakyti remdamasis 5-tu kon
stitucijos pataisymu. Negalė
dami nieko iš Landau iškvosti 
raudonėdžiai nieko nepešę jj 
paleido.

Po viršminėtų dviejų prof, 
trečiu liūdi6inku buvo studen
tas, Samuel Friedman, iš Po
los Park, Ill. Jis yra troko 
vairuotojas dėl Chicago Uni
versiteto ir Chicago Press, 
taipgi dalį laiko studentas so
cialių mokslų 
je. Friedman 
amžiaus.

— Ar tu

istorijos skyriu- 
yra 29 metų

esi Komunistų 
Partijos narys? -— jo klausė.

Friedman atsisakė atsakyti 
į klausimą . remdamasis 5-tu 
konstitucijos pataisymu.

— Ar buvai narys Komu
nistų Partijos, kada baigei 
mokslą Roosevelto kolegijo
je 1949 m.? — klausė jo ko
miteto adv. Morris. Friedman 
atsisakė atsakyti.

kitas 
k u ris 

į jam

Po Friedman sekė 
studentas Ira Kipnis, 
taipgi atsisakė atsakyti 
statomus klausimus.

Neamerikinis komitetas, va
dovaujant sen. Jenner (IL, 
Ind.) pirmadienį prie uždarų 
durų klausinėjo kitus 6 prof. 
Bet iš visko matyt negavo pa
geidaujamų rezultatų.

Jenner atsibaladojo 
“ištyrinėt” Chicagos universi
tetą, kad nebūtų komunizmo 
bacilų jame. Jenner yra pasi
šovęs išklausinėti virš trisde
šimt prof, ir studentų. /

Bot jeigu jam seksis taip, 
kaip pirmadienį, tai jis vargiai 
visus išklausinės. Džiugu, kąd 
profesoriai ir studentai ne
amerikinio komiteto 
paiso ir atsisako jam 
nėti remdamiesi 5-tu 
mu jmnstitucijos.

Toliau daugiau bus 
ta iš neamerikinio 
“klausinėjimų”.

mažai 
ątsaki- 
pataisy-

pranes- 
komiteto

Atminčiai mano mylimos Juliukės
Prabėga dienos, prabėga motai, — 
Prabėgę dingsta kur užmiršty.).
Tik skausmai spaudę mano krūtinę, 
Niekur nedingsta — lieka širdy.
Jau. penki metai, kaip skausmo replės, 
Širdį sugnybę laiko kietai:
Nei skaisti saulė, nei margos gėlės, 
Neguodžia sielą — gaubia ūkai.
Tik atmintyje praeitis grįsta,
Mūs tos žygiuotos buities takais,
Kai vargo dieną mes drąsiai žengėm, ; 
Ateities rytą puošėm svajais.
Tikėjoms laimes nous dalį rasti

Bet viskas dingo: viltys, troškiniai;
Viskas paliko rūsčiais sapnais!

tave nuskynė, 
dar skaistume:
širdį man raižo, 
nėr man, oi, ne!

Mirtis žiaurioji
Jaunystės žiedo 
Kančių verpetai
Niekur ramumo
Vien tiktai kapą tavo lankydama,
Aš savo širdį kiek nuramau,
Kai šypsą veido tavo žavingą,
Gėlių žieduose ;jš pamatau!

Javus budis IGNAS.
Scrapton, Pa.

Naujosios Anglijos Motery Atydai
Dienraščio Laisves piknikas jau nebetoli — liepos 

4 ir 5 drenomis, tad pasistengkime, kad jis būtų skait
lingas! ir pasekmingas.

Prašome iš visų kolonijų atvesti dovanų, kad mote
rų stalas būtų aprūpintas skaniais namie gamintais 
valgiais. Tad, draugės moterys, pasistengkite kaip ir 
visuonjiet pavaišinti pikniko dalyvius kas kuom galite. 
Prisidekite virtais ir keptais valgiais. 'Svečių tikimės 
turėti daug, todėl jų pavaišinimui turime gerai apsirū
pinti. Taigi, dar kartą kviečiame atvažiuoti ir atsiveš- 
t i gausiai valgių.

Moterą Stalo Komisija.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Parke, (stadione, teatre

ŠIAULIAI, V. 18 d. — įdo
miai praleido sekmadieni šiau
liečiai. Nuo pat ryto šimtai 
žmonių užpildė Karolio Požė
los vardo kultūros ir poilsio 
parką. Mažieji trauke į parko' 
vaikų1 miestelį, kur, 
įvairios 
Vakare

(i. — 
vardo

jų lauke 
pramogos ir žaislai, 
parke įvyko masinės

tūkstančiai jaunųjų

i vaikštynės, kuriose dalyvavo 
daugiau kaip tūkstantis žmo
nių.

šeši
sportininkų suplaukė į miesto 
mokykių sporto šventę, suren
gtą mok 
ga.

slo metų baigimo pro-

žiūrovų buvo visi trys 
kino teatrai. Vakare 

šiauliečių aplankė
teatrą, čia buvo stato

Šiaulių
nemaža
dramos
ma S. Kymantaitės-ČiuTlionie- 
nės pjesė “Pinigėliai'’. T vaidi
nimą mašinomis atvyko ir žiū
rovai iš

Tūkstančiai žiūrovų stebėjo 
f utbo I i n i nk ų susitik i mu s. 
dideliu 

.“Elnio”

Pinigelia?’. T vaidi

kaimyninių kolūkių.

Su 
pakilimu sužaidė 

kombinato vienuolikė, 
įveikusi rezultatu 5:0 Kauno
J. Janonio vardo fabriko ko
mandą. Respublikos pirmeny
bėse šiduliečiai sužaidė pen
kis susitikimus ir visus juos 
laimėjo Šiaulių “Guberni
jos” futbolininkai susitikimą 
su Plungės “Spartaku” baigė 
lygiomis — 0:0.

, Sekmadienis kolūkyje

UKMERGĖ, V. 18 
ša u n i a i d i rb a Kai i n i n o 
kolūkio nariai. Džiugiai
turingai jie praleidžia ir poil
sio dieną.

• Linksma buvo žemės ūkio 
antelėje sekmadienį. Visai ne
seniai kolūkiečiai užbaigė pa
vasario sėją. Tuo džiugesnis 
buvo ir jų poilsis.
Iš pat ryto didelis būrys kol

ūkio jaunuolių išsirengė į ke
lionę: žc/mės ūkio artelės 
sportininkus — “Kolūkiečio” 
draugijos narius —pasikvietė 
kaimynai iš “Stalino keliu” 
kolūkio. Futbolo rungtynes 
aukštu rcz’ultatu 5:0 laimėjo 
svečiai. Šeimininkai atsirevan
šavo tinklinio rungtynėse. Į- 
vyko taip pat dviejų kolūkių 
lengvaatlečių susitikimai.

usirinkimas

PANEVĖŽYS, V. 20 d. — 
Mėsos kombinato klube įvyko 
miesto išradėjų ir racionali
zatorių susirinkimas.

Miesto pramonės įmonių ir 
geležinkelio mazgo darbinin
kai — inžinieriniai-techniniai 
darbuotojai pasiekė kai ku
riuos laimėjimus vystant ma
sinius darbininkų išradimus ir

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.

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

(114G20),
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 phono:
APPEX SPRAY FINISHERS CO. 

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

(117-119)
AUTO MECHANIC. FIRST CLASS 
Experienced on Hydramalic; steady 

work; good working conditions. Ap- 
ly in person. See 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)
AUTO MECHANIC. AUTO BODY 

HELPER. Permanent position with 
long established new car dealer. 
Good pay, paid holidays, other be
nefits. Excellent working condi
tions. Apply in person. See John 
Wittig, Service Manager. BERTO- 
LETT PACKARD, 700 Garrett 
Road, Upper Darby. AL. 4-2345.

(119-121)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekantį sekmadienį, biržclio-June 
21 d., OJympia Parke, jvyks gražus 

piknikas paramai J. Tamošiūno, ku
ris skaudžiai nukentėjo laike Wor- 

cesteryjc siautusio baisaus vėsulo, 9 
d. birželio. J. Tamošiūnas dirba

Lietuvių Darbininkų kliube, jis ten 
yra manadžeris. Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų jo sandarbininkai rengia 

šį pikniką, rūpinasi sukelt i paramos 
. nukentėjusiai šeimai. Kviečiame vi

sus dalyvauti šiame piknike.
Rengėjai.

MONTELLO, MASS.
Piknikai, kurie jvyks Tautiško na

mo Parke, ant Keswick Rd., birže
lio (June) 21 d., bus Tautiško namo 
piknikas. Pradžia 1 vai. dienų. Bus' 
muzika, valgiai, gėrimai, sporto ir 
dainų programa.

.Birželio 28 d. pikniką rengia Lie
tuvių Tautiško Namo knygynas, pra
džia 1 vai. dieną. Bus muzika, viso
kių valgių ir gėrimų. Įžangos nėra.

Liepos-July 4 ir 5 dienomis pik
niką rengia Mass, valstijos lietuvių 
organizacijos, paramai dienraščio 
Laisvės. Pradžia 1-mą vai. dieną. 
Programa prasidės 4 vai. Šokiams 
muzika nuo 5:30 iki 10:30 vai. va
karo. Programoje dalyvaus chorai, 
mažesnės grupės ir solistai.

(119-120)

A.L.D.L.I). 2-ros APSKRITIES 
REIKALAI

Šiuomi pranešame apskrities kuo
poms, jog piknikas apskrities nau
dai, kuris turėjo įvykti birželio 21 
d., Great Nccke, neįvyks.

Parduoti ir neparduoti tikietai, 
surišti su virš minėtos dienos pikni
ku, turi būti grąžinami Apskrities 
Komitetui.

ALDLD 2-ros Apskr. Komitetas.
(119-120)

j gamybąįdiegė
kaip 40 vertingų pa- 
įgalinčių sutaupyti 

tūkstančių rublių val- 
lėšų. Daug nuveikė

racionalizacinius pasiūlymus. 
Geležinkelininkai nuo metų 
pradžios 
daugiau 
siūlymų 
dešimtis 
stybinių
gamybos technologijai tobu
linti ir daug darbo reikalai!- 
jantiems procesams mechani- A 
zuoti taip pat malūno Nr. 6 7 
duonos kombinato, cukraus 
fabriko miesto pramonės kom? 
binato novatoriai. '

I)r. S. Waksman, strepto- 
mycino išradėjas, išrado 
naują vaistą, kurį pavadi
no kandicidinu, kuris pade
da sunaikinti kai kurias 
pavojingas ligų bakterijas, 
padeda kepenų ir inkstų li
gas nugalėti .

3 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Ketvirtad., Birželio-June 18, 
o .
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St. Vešys aplankė mus, 
parėmė Kultūr. Centrą

Chicagietis Stasys Vešys 
netikėtai pereitą penktadienį 
pas mus pasirodė. Atvykęs į 
New Yorką, pirmiausia jis 
skubinosi aplankyti laisvie- 
cius ir Lietuvių Kultūrinį Cen
trą, kurio dar nebuvo pirmiau 
matęs.

Atydžiai apžiūrėjęs Centrą, 
kuris jam labai patiko, Stasys 
pastatė mums sekamą propo
ziciją :

— Prisidėsiu1 su šimtine 
prie šios gražios kultūrinės į- 
staigos parėmimo, jeigu kas 
iš jūsų prisidėsite prie Chica- 
giečių kultūrinės įstaigos taip
gi su šimtine.

Atsiradus vienam draugui 
su šimtine dėl Chicagos lietu
vių kultūrinio centro, St. Vė
šys savo žodį ištęsėjo—pali
ko Lietuviu Namo Bendrovei 
šimtinę.

šeštadienį ir sekmadienį 
Stasys praleido svarbioje su
eigoje—Amerikinio Sveturgi- 
miams Ginti Komiteto konfe
rencijoje, kuri gražiai pavy
ko.

Pirmadienį atsisveikinęs su 
laisviečiais, d. Vėšys išvyko į 

• Rumford, Me., aplankyti senų 
savo pažystamų, pas kuriuos 
jis atvažiavo iš Lietuvos. Taip
gi žadėjo apsilankyti Bing- 
hamtone ir Rocnesteryje.

Išvykdamas iš New Yorko, 
d. Vėšys prisiminė, kad jam 
labai patiko šio miesto aplan
kymas, su daugeliu draugų 
pasisvečiavimas ir pasikalbė
jimai. Taipgi jis širdingai dė
kingas d.d. Juškams už vietą 
nakvynei ir vaišes. .

Stasys Vėšys retai
Yorką teaplanko. nors čia tu- 
ri daug draugų ir pažystamų. 
Kaip žymus visuomenės vei
kėjas Chicagos apylinkėje, jis 
yra plačioje Amerikoje gerai 
žinomas. Rep.

Now

Vokiškas revolveris 
užmušė studentą

College Point gyventojas 
Walter Steward, 15 metų stu
dentas, buvo mirtinai peršau
tas, kuomet jo draugas Ru
ssell Sakelsky egzaminavo se
ną pirmojo pasaulinio karo 
vokišką automatą. Automatas 
netikėtai išsišovė ir pervėrė 
Steward© krutinę.

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

NEW YORK NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

Rosenhergam pasigailėjimo 
traukiniai šiandien vyksta 

į Wasliingtonij 9 A.M..2KM.
šiandien, birželio 18, iš 

Pennsylvanijos stoties specia
lūs traukiniai veža preziden
to Eisenhowerio pasigailėjimo 
Rosenbergams prašančius.

Vyksta organizacijų delega
cijos, visuomenės veikėjai ir 
visi, kas tik gali padėti Ro- 
senbergams gyvastį išgelbėti.

Nuvykę į Washingtoną jie 
stos į eilę Baltąjį Namą nuo
lat pikietuojančių ir Rosen
bergams pasigailėjimo pra
šančių. Vyksta kartu ir kele

tas kunigų, kurie ir maldomis 
ir prašymais nori prez. Eisen
hower]’ paveikti, kad jis pasi
gailėtų nekaltų gyvasčių.

Vienas traukinys išeis kaip 
9 vai. ryto, kitas—2 vai. po 
pietų. Kelionė i abi pusi tik 
$5, nes Rosenbergų gynimo 
komitetas dalį kelionės pri
moka. **

Komitetas prašo visų, kas 
tik gali, vykti traukiniais ir 
prisidėti prie prašančiųjų Ro
senbergams pasigailėjimo.

Kaip mes pagerbsime 
tėvus šį šeštadienį

Susirinksime šeštadienio va-! dalyvauti ir tėvus pagerbti. 
Tai gražus ir remtinas tikslas.karą, birželio 20, į Liberty 

Auditoriją. Išklausysime kul
tūrinę tam tikslui pritaikytą 
programą. Pabaigoje progra
mos gausime užkandžių ir iš
sigerti.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubas ruošią šį parengimą. 
Kviečia visus ir visas jame

Aido Choro vyrai išpildys 
vyriausią programos dali. Jie 
tam ruošiasi ir gražiai pasiro
dys su įvairiomis dainomis.

Tad visi ir visos dalyvau
kime šį šeštadieni Liberty 
Auditorijoje. Motina.

Pas mirusį valkatą 
rado $6,460

Michael Levanowitz gyveno 
skurdžiai, mokėjo už savo 
lūšnelę $12 i mėnesį, šiomis 
dienomis jis pasimirė sulau
kęs 82 m. amžiaus.

Bekrečiant jo kambarį lovo
je rasta senos suplyšusios keli
nės, kuriose buvo prikimšta 
d v i d eši m t d o 1 er i n i ų. Suskaityta 
viso $6,460.

Sumušė ir apiplėšė

Du banditai sumušė biznie
rių Max Hellmaną ir atėmė 
$450 jo paties apartmento 
koridoriuje.

; Jauna motina gavo 
bausmę ir pamoką

į

Teisėjas Eugene G. Schulz 
paskyrė $877 i)’ nuo 6 mėn. iki 
3 metų kalėjimo 22 metų mo
tinai Catherine Fiors už tra- 
fiko prasižengimus. Taipgi 
jos automobiliuje rado vogtų 
c i garėtų $111 vertės.

Bet teisėjas jos pasigailėjo, 
kalėjiman nesodino, paleido 
ant trijų metų priežiūros. Jis 
įsakė jai daugiau automobiliu 
nesidaužyti, sir blogos valios 
vyrais nesusidėti, bet savo ke
turių metų sūnų prižiūrėti.

Aido Choras
Ragina pasigailėti 
Rosenbergų

Jaunimo mitingas už 
taiką ir draugiškumą

New York© Jaunimo Konfe
rencija Taikai Palaikyti šau
kia masinį susirinkimą šį pen
ktadienį, birželio 19, Jugos
lavų salėje, 405 W. 4 1 St., 
N. Y. Pradžia 7 :30 vai. vaka
re. Įžanga 90c.

Kalbės Frances Damon, Pa
saulinės Demokratinio Jauni
mo Federacijos vice preziden
tė, neseniai grįžusi iš Euro
pos; Douglas Glasgow, Tai
kos Kriusados Jaunimo sek
retorius, John Alexander, grį
žęs iš Tarptautinės Konferen
cijos Jaunimo Teisėms Ginti.

Taipgi bus rodoma Jaunimo 
Festivalio Berlyne filmą, 
n uos Hope Foye ir Pete 
ger.

Rengėjai kviečia visus 
me svarbiame susirinkime da
lyvauti.

Dal-
Soe-

38 Raudonojo Kryžiaus 
Brooklyn© delegatai

Raudonojo Kryžiaus Brook
lyn© skyrius siunčia 38 dele
gatus į 28-tą nacionalę Rau
donojo Kryžiaus konvenciją.

Minima konvencija įvyks 
birželio 22-24. dienomis, Wa
shingtone. *

K. Menkeliunaitė 
rašo iš Italijos

Italijos.
Kons-

— rašo

Šiomis dienomis P. 
gavo laišką iš Milano, 
Jam rašo dainininkė 
tancija Menkeliunaitė,
apie savo gyvenimą. Ji gyve
na gerai, linksmai, tačiau nuo
lat prisimena Ameriką ir čia 
pasilikusius jos draugus bei 
prietelius; jų jinai pasiilgsta.

Ta pačia proga dainininkė 
siunčia visiems laisviečiams 
geriau siu 1 i n k ė j i m ų.

VIRĖJOS 25-45
Išmokysime nuolatiniam darbui 

moderninėse virtuvėse, Reikalinga 
mokėti skaityti ir suprasti angliš
kus re 
formas

'Ceptus. Duodame valgi ir uni-

STOUFFERS
538 — 5th Ave. (44th—45th Sts.)

N. Y.iC. (4th floor).
(119-121)

REIKALINGOS 
MERGINOS—MOTERIŠKES

Traukimui paveikslų ballrooms’e 
ir klubuose. Daliai laiko darbas va

karais 
tani derą komisą. (Proga šeiminin
kėms 
Šaukit 
CO., OR. 3-3082.

Pagrindinė mokestis priskai-

pasidaryti ekstra pinigų).
e: CANDID FHOTO FLASH

(119-123)
REIKALINGOS

RAUKIANČIOS MERGINOSPAT
Model avimul fur coats. Turi kalbė
ti angliškai.! Nuolatinis darbas. Ge
ra alga. Kreipkitės:

SANDBERG BADER 
8157th Ave., 15th fl.

liškai. Nuolatinis darbas. Ge

N. Y. C
(119-121)

M ĖDIKĄ Lft I’A G ELBININ K Ė
LAB. TECHNIKE

Patyrusi, B.M.R. Hermai, 
Venipuncture. 
Daktaro ofise.

Šaukite:
PR. 4-2361

(119-121)
REIKALINGA HAIRDRESSER

Patyęusi, pilna operatorė. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Puiki darbo 

atmosfera.
Kreipkitės:

FAVOLE HAIR STYLIST 
50-04 Skillman Ave., Woodside, L. I. 

| HA. 6-0713
i (119-125)
REIKALINGOS 

j FINGERWAVERS & 
MANICURISTS

Tik . Ekspertės. Nuolatinis darbas, 
5 dienų savaitė. Puikiausia proga. 

Alga ne objektas.
Kreipkitės:

LjUCILįLFAS BEAUTY SALON 
1032 West Beach St., 

1 Long Beach, L. I.
Į Tel. Long Beacli 6-1669
i (119-125)
REIK ALI NG OS A RTISTES

Patyrusios ceramic dekoruotojos ant 
stik|ų. Puikiausia proga atsakomin- 
gierhs asmenims. Pasitarimas priva
tinis. Borough Hall.— Brooklyno 
dalyje.

Tel. TR. 5-4190
(119-125)

Choro pamokos įvyks 
penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje ‘ Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti,
ruošti naujoms

šio

nes pradedame pasi- 
programoms, 

Choro Prezid.

Ben Gold, International Fur 
and Leather Workers Unijos 
prezidentas, pasiuntė prez. 
Eisenhoweriui telegramą pra
šant pasigailėti Rosenbergų.

Abu Rosenbergai nuskirti 
sudeginti Sing Sing kalėjime 
birželio 18 d. neva už suokal
bį išduoti svetimai šaliai ato
minius sekretus.

Nukritęs nuo 13 aukšto 
vaikutis neužsimušė

Dvejų metų amžiaus Mar
shall Harris netikėtai nukrito 
nuo savo apartmento 13-to 
aukšto, 159-38 Harlem River 
Dr., bet išliko gyvas, tik apsi
daužė galvutę ir kitas kūno 
dalis.

Jo tėvas randasi šiuo metu 
Korėjoje, v ____

l REIKALINGA 
STALŲ PATARNAUTOJA

Patyrusi dining room darbui, 
šeštadieniais nedirbama. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

GREEN AVE. RESTAURANT 
1056 Green Ave., Brooklyn

I Tel. GL. 5-1075
(119-125)

DIRBTINOS GĖLĖS
PAGELBINE DESIGNER

Nuolatinis darbas—gera mokestis.
Puikiausia proga.

Kreipkitės:
ASTER FLOWER

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

REIKALINGOS
Pardavimui darbininkes

Dėl Dry Cleaning krautuvės. 
5V2 dienos. Nuolatinis darbas..

Šaukite:
ST. 4- 5231

Užrafiyklt Laisvę Savo Draugui. (118-122)

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

. Savininkas
306 UNION AVENUE

. Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., J

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174
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GLENN’S RESTAURANT & BAR I
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR jo orkestr’as

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(art! 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

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

Dainos Ir šokiai Šauni Orkęstra.

I MATTHEW A
; BUYUS

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

405 So. 4th Street
st.Cor. Hewes

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

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

'Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph.*G.

Tel. EV. 7-6288

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

Kreipkitės:
LONG ISLAND BOX LUNCH 

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

(116-120)

REIKALINGA HAIRSTYLIST
Pilnai išsilavinusi operatorė. Pa- 

tyrusi.i Aukšto tipo klientai. Nuola
tinis darbas, pilnam laikui, puikiau
sią alga. '

jLONDON TERRACE BEAUTY 
SALON

CH. 2-9247
(Klauskite Mr. Lerman)

(117-123)

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. 47th

Tel. CO. 5-3293

Tuojau duodami 
tuojau:
AGENCY

ri 18-131)
LIGONINES DARBININKAI 

MATYKITE PETE
MOTERYS: Slaugių pagelbininkės. 

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

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

Daug darbų. Gyvenimas vietoje 
kitur. . Priimam tuojau.

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

(112-121))

ar

FINGERWAVER—HAIRCUTTER
Geras nuolatinis darbas.

Aukšta alga,
Kreipkitės:

KATZ’S 
402 Grand

puikios darbo sąlygos.

BEAUTY SALON 
St., New York City 

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

EDWARDS 
' 73 WARREN ST.

Tool & Diemakers . .. $3 j valandą. 
Mašinšapės set-up vyrai. Radial drill 
Set-up & Operate, Milling mašinų 
operate & Set-up, Tekintojai, Maši
nistai pilnai išsilavinę Toolmakers. 
Jiggs & Fixtures: Visiems viršuje 
suminėtiems mokama nuo $2—$2.50 
j valandą, mašinistams .$90 j savaitę.
Turi mokėt vokiškai. •

(119-120)
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, L. I.

(117-121)
NAMŲ APTARNAVIMUI 

DARBININKAI VISOKIŲ RŪŠIŲ 
REIKALINGI TUOJAU 

Pirmos klasės darbai. Nuolatiniai 
Gera Mokestis.

Taipgi Nelavinti Darbininkai 
Profesionalai Darbininkai 

Tuojau kreipkitės Forest Madison 
71-15 Austin St., Forest Hills 

Tel. BO. 8-1110
(119-123)

VYRAI
Patyrimo nereikia. Mašinšapei 

fabriko darbui.
.$65—$75 j savaitę.

ACADEMY AGENCY
77 Warren St., N. Y. C.

OPERATORES PATYRUSIOS
Garantuota $75 iki $100 j salikę 

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

K. & K. DRESS 
OI.. 5-0520 

(113-119)
SLAUGES

O. R. ir generalėm pareigom. 
Visiems šiitams — 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. (Tu
ri nors kiek kalbėti ir skaityti an
gliškai). Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis.

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

(114-120)
REIKALINGOS < 

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

KEW GARDENS HOSPITAL 
80-02 Kew Gardens Rd., 

Kcw 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)

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 Viešbuty j.

Nuolatinis darbas, gera alga, 
Kreipkitės: 

HOUSEKEEPER
84 E. 50 th St. (Rm. 2(vfij

OPERATORES

ir

ar

(117-119)
ABELNAI DARBININKAI

FABRIKO DARBUI

Šiek tiek reikia mokėti angliškai
VV. RALSTON & CO.

(117-121)

Patyrusios ant vaikų drabužių. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 

puikios darbo sąlygos.
GER-AlAR CHILDREN’S WEAR 

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

(117-121)
MERGINOS—MOTERIŠKES

Patyrimas nereikalingas. Lengvas 
fabriko darbas.

i $40—$50 j savaitę.
ACADEMY AGENCY

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

REIKALINGA COUNTER CLERK
Geras nuolatinis darbas, 40 vai. 

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

JUNCTION DRY CLEANERS 
& TAILORS

32-27 Junction Blvd., Corona
i Tel. HI. 8-6678

(117-119)

Redaktorius po kaucija 
gina Rosenbergus

Cędrtc Belfrage, progresy- 
vio savaitraščio Guardian re
daktorius, atsišaukia į prez. 
Eisehhowerj Rosenbergų pasi-

Jis taipgi kviečia visuome
nę ginti Rosepbergy gyvybę.

šis redaktorius buvo areš
tuotas ir laikomas Ellis Saloje 
deportavimui, bet lpo didelių 
protestų dabar paleistas po 
$5,000 kaucija.

Pavyduolis užmušė 
savo kaimyną

suvarėJack Tchernowitz 
tris kulkas į savo kaimyno Da
vid Shapiro krutinę. Shapiro 
mir0.

Tchernowitz mane, kad 
Shapiro meiluojasi su jo žmo
na. Bet įabar paaiškėjo, kad 
nieko panašaus nebuvo.

žmogžudystė papildyta 
per didelio pavydėjimo.

iš

Old Bridge, N. J.
(119-121)

MEDŽIO DARBININKAI
Mašinų operatoriai ir stalioriai prie 

kostumeriškų namų rakandų.
Nuolatinis darbas. Puikios darbo 

sąlygos. Atdara šeštadieniais.
30-28 Starr Ave., L. I. C., ST.4-5400

(119-121)

ALTERATION LADY
Pritaikymui dailioje suknelių dirb

tuvėje. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė. Puikiausia alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

HARRIETTE LIGETY
Middleneck Rd., Great l'Jęck, L. L 

Tel. Great Neck 2-4420
(117-119)•
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REAL ESTATE
4 ŠEIMOM —2 KRAUTUVES 

BROOKLYN
6 Kambariai tušti. Gera sekcija. 

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

ANTHONY CHERECK 
249 Bedford Ave., Brooklyn 

EV. 7-6138
(117-119)

VIRĖJA DEL DELICATESSEN

Geros valandos. Nuolatinis darbas.
Išmokysime biznio.

Kreipkitės:
MEYER’S DELICATESSEN 

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

(118-120)
REIKALINGA VIRĖJA

DIDELE PROGA
Norwich, N. Y. S.

Miestiniai namai laukuose;
akrų dirbamos žemės. Ideališka dėl 
ūkininkystės. Gyvulių auginimui ir 
t.t. 1 Colonial namas, modernizuo
tais patogumais. Taipgi naujas 
tage, bar ir kitkas. Nuosavybė
duodama su nuostoliu. Kaina tiktai 
$12,500. Rašykite:

RUBY PETERSON, 
Shęrboume, N. Y.—R. D. 

(New Berlin 9-4447) 
(119-121)

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

COUNES RESTAURANT
ll>/2 E. 491 h St., N. Y. C.

(118-120)

148

?ot.
)ar-

Norintieji pirkti biznį, na. 
mą ar ūkį, paieškokite progų 
per Laisvę* Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

COUNTER GIRL & WAITRESSES

Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MAYFLOWER RESTAURANT

34-40 Edgemere Ave
Tel.

Edgemere, L.I.
Far Rockaway 7-9295
_______________ (118;12?)

BEAUTICIAN W 
išsilavinusi operatore suPilnai 

patyrimu. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Kreipkitės: *

MARIE’S BEAUTY SALON
123-14 Jamaica Ave., Richmond Hill

Tel. VI. 7-8565

4 puaL-LaisvS (Liberty)* Ke t virtad., Birželio-June 18,




