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KRISLAI
Smagios žinios.
Yra vilties, kad Rosenber- 
gai išliks gyvi.
Jų prašymas.
Tėvams pagerbti diena.

Rašo R. MIZARA

Teisėjas Wm. Douglas ati- j 
dėjo Juliaus* ir Ethelės Rosen-l 
bergŲ mirties vykdymą neri
botam laikui.

Tai nepaprastai džiugina 
nhilijonus Amerikos ir viso% pa- ! 
sAulio žmonių.

Pasirodo. kad teisėjas ■ 
Kaufmanas. nusmerkęs Ro
sen bergus mirti, pats bus pra- ' 
silenkęs su įstatymu, pagal 
kurį jiedu buvo kaltinti ir 
teisti!

—o— į
I

Turbūt niekad pasaulio is- ! 
torijoje nebuvo pasireiškęs Į 
toks platus žmonių sąjūdis už 
gelbėjimą nusmerktuju mirti, 
koks pasireiškė Rosenbergu 
gelbėjimo reikalu.

Kiek tūkstančiu intelektua
lą, kiek daug dvasininku, kiek 
daug visuomenininku.—kiek
milijoną eiliniu žmoniu tarė 
savo žodį už Rosenbergu gel
bėjimą .’... 
> —o—

Rosenbergu prašymas pre
zidentui Eisenhoworiui, khd 
bis suteiktu jiems prezidentinį 
>-usimylėjimą, turiningas ir 
gražus.

‘;Mes esame nekalti,” sako 
jiedu. “Šiuo atveju, jei mudu 
mirsime, bus kalta Amerika... 
kaltintojai kankina mudu, sa
kydami, jei prisipažinsim© 
kaltais, tai mudviejų nežu
dys. Mudu tai atmetame... 
Mudu atsisakome suteršti sa- 
vo vardą melagingu liudijimu, 
nežiūrint to, kad už tai yra 
žadama mums gyvybė...”

—o—
Atsiminkime: Rosenbergu 

prašymas prezidentui buvo 
rašytas mirties kameroje, be
laukiant įžengimo į elektros 
krėslą ’

—o—
Taip, /Rosenbergu nužudy

mas užduotu morali smū
gį visam mūsą kraštui.

Jei Sacco ir Vanzetti nebū
tų buvę' nužudyti, jiedu būtų 
galėję išsiteisinti; jiedu būtų 
galėję parodyti pasauliui, kad 
buvo 1 klastingai nusmerkti 
mirti. jL

R<®<1^ tikėtis, kad Rosen- 
bergams bus duota proga pa
rodyti savo nekaltumą.

—o—
Kita džiugi žinia: neužilgo 

bus pasirašyta sutartis, sulai
kanti mūšius Korėjoje.

Būtų gerai, kad mūšių pa
liaubų sutartis būtų pasirašy
ta' prieš birželio 25 dieną; 
1950 metais, kaip žinome, tą 
dieną prasidėjo Korėjoje ka
ras.

—o—
Sekmadienį, birželio 21 die

ną, bus tėvams pagerbti die
na.

Man patinka New Haveno 
Literatūros Draugijos kuopa, 
už tai, kad ji tą dieną ruošia 
pietus, kur bus pagerbti visi 
tėvai. •

Gražu pagerbti motinas bei 
VĮyiy privačiai, bet dar gra- 

kai pagerbimas vykdo
mas viešuose pobūviuose.

—o—
Plieno kaina ir vėl pakelta, 

— šiuo tarpu keturiais dole
riais tonui.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, jog pakils visų

SYNGiVjAN rhee bando 
SUARDYTI DERYBAS 
DEL PALIAUBŲ KORĖJOJ

$8,000 FONDAS LAISVEI
Vajus Baigsis 1 d. Liepos

VALDŽIA REIKALAVO 
BŪTINAI NUŽUDYT 
J. IR E. ROSENBERGUS

Sauvališkai paleido Pietinėn 
Korėjon ginčijamus belaisvius

Reikia Skubiai Veikti, Kad Spėjus Sukelti Ragino Aukse. Teismą panaikint 
bausmės atidėjimą Rosenbergam

tinės Korėjos tautininkų 
p r e z i d entas Syngmanas 
Rhee sauvališkai, “nesi- 
klausdamas Jungtinių Tau
tu,” paleido apie 25,000 va
dinamų “atsisakančių namo 
grįžti belaisviu” i c

stovyklų Pietinėje 
je.

Rhee ministrai

; keliu
Korė j o-

Žymėtina, kad tūlas 
laisvių stovyklas 
amerikonai, 
troliavo Pietinės Korėjos 
tautininkai išvien su ame
rikonais.

(Taigi klausimas, — kaip 
belaisviai galėjo būti pa
leisti be amerikonų žinios ?)

be- 
valdė 

o kitas kon-

Fondo reikalu rūpestingumas pasireikė skaitlingiau 
aukojimu ir stambiomis aukomis. Tačiau dar toli tebe
same nuo $8,000. Dar reikia daug darbo, daug aukų 
garbingam fondo užbaigimui.

kartu įplaukė $779.10. Iš
viso

Šiuo 
$4,675.78, 
$2,545.12.
Per Lucy, 
Hartford,

anksčiau gauta 
$5(454188. Dar reikia sukelti

ir gene
rolai atvirai- pareiškė, jog 
tuo žygiu stengiasi suardy
ti amerikonu derybas su 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkais ir kinais dėl paliau
bų sutarties: priversti 
lungtines Tautas ir toliau 
kariauti, iki Šiaurinė Korė
ja bus užimta ir atiduota 
Pietinės Korėjos tautinin
kams.

Amerikonai buvo susita
rė su Šiaurinės Korėjos 
liaudininkais pavesti pen
kių neutralių šalių komisi
jai laikinai globoti “neno
rinčius grįžti” belaisvius, 
Korėjos liaudininkus bei ki
nus. Tuo būdu buvo “iš
spręstas” kebliausias ginči
jamas paliaubinis klausi
mas.

Taigi sauvališkas 
vių paleidimas gali 
nustumti paliaubas

Amerika nori karinės 
sutarties su Japonija

vajininkę,
______ _ Conn.:
Hartfordo draugai $50.00, 
Moterų Klubas ,25.00
L. Mankienė ......... iO.OO|
M. Barnett ............ 10.0Q
Žemaičiai ...
M. Johnson

.... 10.00

.... 10.00

Senas Parapijonas 5.00 
A. Klimas ...'.........  5.00
J. Aibavičius ......... 5.00
V. Staugaitis ......... 5.00
J. Barkauskas,

Manchester, Conn. 5.00 
Plikas Parapijonas
Hartfordietis ...... 2.00

5.00

belais- 
tolvn 
arba

irnerikiniai koresponden
tai.

Syngmanas Rhee įsakė 
savo policijai, kariuomenei 
ir gyventojams šeloti, glo
boti ir ginti tuos Pietinėn 
Korėjon paleistus belais
vius.

Tuo tarpu pranešama, 
kad amerikonų komanda 
lienė savo kariams gaudyti 
paleistuosius. O begaudant 
esą jau nušauta keletas as
menų.

Lietuvos komunistai 
taiso savo politiką

Washington, birž. 18. — 
Generalis Jungtinių Valsti
jų p r o kuro r a s Herbert 
Brownell Į ragino sušaukti 
nepaprastą A u k š č i a u s i o 
Teismo sesiją, kad atmestų 
jo . teisėjo Williamo Doug- 
laso Įsakymą — atidėti ne
ribotam laikui žudymą Ju-

Washington. -— Amerikos 
valdžia planuoja karinę su
tartį su Japonija.- Už. tai 
žada šimtus milijonų, dole
rių Japonijai ginkluotis per 
metus. Pinigai būtų duo
dami iš vadinamos Mutual 
Security Administraci j o s, 
J<aip kad vadinamas fon
das svetimiems kraštams 
ginkluoti prieš komunizmą.

Prezidentas leidžia 
deginti tam tikras 
komunistines knygas

Washington. — Prezi
dentas Eisenhoweris, besi
kalbėdamas su korespon
dentais, $akė, jog sutinka, 
kad valstybės departmen
tas degino priešingas A- 
merikai komunistines kny
gas, svetimuose kraštuose.

Bet prez. sakė, leistina 
palaikyti knygynuose pa
matinius Markso ir Lenino 
raštus, kad žmonės galėtų 
pažinti, kas yra komuniz
mas.

Eisenhoweris taip pat 
žadėjo pasišaukti valstybės 
sekretorių J. F. Dullesą, 
kad paaiškintų, kodėl vals-

(Tąsa 2-rame puslapyj)

NUMALŠINTI RIAUŠININKAI
RYTINIAME BERLYNE

Berlin, birž. 18. — Soviej 
tų kariuomenė ir vokiečiu 
policija numalšino riaušes, 
kurios trečiadienį buvo ke
liamos rytiniame, sovieti
niame Berlyno ruožte.

Anglų-amerikonų prane
šimai teigia, kad riaušėse 
dalyvavę 20,000 iki 50,000 
asmenų. Riaušininkai šau
kę rusus “važiuoti sau na
mo.” Buožėmis ir akmeni
mis atakavo šalininkus ry
tinės Demokratinės Vokie
čių-Respublikos, degino au- 
tomobilius, bandė padegti 
policijos stotis; veržėsi | į 
valdžios įstaigas ir mėgino 
jas užimti; plėšė ir trempė 
raudonąsias vėliavas bei 
komunistų vadovų paveiks
lus, ir tt. *

tybės departmentas pašali-

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, kad buvo 
kritikuojama “rimti trūku
mai Lietuvos Komu n-istu 
Partijos politiniame darbe, 
valstybinėje kontrolėje ir 
kultūrinėje kūryboje.”

Taigi pirm keleto dienų 
i vykęs Lietuvos Komunistų 
Partijos centro komiteto 
pilnatinis susirinkimas nu
tarė pataisyti' tuos trūku- 
mis, o ypač vykdyti lenini
niai — stalininę tautinę po- 
litiką, paplatinti ir page
rinti savo žmonių auklėji
mą į atsakingas pareigas 
partijoje, ekonominėse 
ištaigose ir kolektyvinių 
ūkių jungime į stambesnius 
ūkius.

produktų kainos; tai reiškia, 
kad ir vėl pasunkės Amerikos 
žmonių gyvenimas.

O turčiai tuo naudojasi.

Teisėjas Clark vengia 
kongresiniu kvotimu

Washington. — Kongre
sinė tyrinėjimo komisija pa
kvietė Tomą Clarką, Aukš
čiausio Teismo teisėją, at
eiti ir pasiaiškinti apie tū
lus taksų skandalus. (Mar
kas atsisakė.

Vokiečių policija ir sovie
tiniai kariai, važinėdami 
tankais bei šarvuotais au
tomobiliais, šaudė oran, 
liepdami riaušininkams iš
sisklaidyti., . , , i irias bylas prieš taksu suk-

Per • tokius sušidurimus, i - ,
pasak New Yorko Times.j Komisijos nariai dabar 
korespondento, buvę, uz-' rasina verstinai-subpoe- 
musta 3 ai. 4 asmenys n su-j|na įsakyti Clarkui atvykti
žeista apie 50.

Riaušininkai nustvėrė Ot
to Nuschkę, rytinės Vokie
tijos premjero pavaduoto
ją, ir varu perstume , per 
sieną į vakarinį Berlyną,, 
užimtą anglų - amerikonų. | generaliu prokuroru, Clai

Nuschke, krikščioniu sa- ’7 ■ 4 V

jungos vadas, nori grižt į 
rytini. Berlyną, betz vakari
nio Berlyno policiją dar jo

(Washington.—Prez. Ei-
no iš amerikinių knygynų senhoweris vadino tas riau- 
užsienyje bei degino kny- labai ^reikšmingu^ įvy- 
gas vien tik dėl to, kad jos 
komunistų parašytos arba 
kliudo ginčijamus klausi
mus'.

liaus ir Ethelės Rosen ber-
! gjj-

Jiedu buvo nusmerkti 
mirt elektros kėdėje ketvir
tadienio naktį už tai, kad

I “suokalbiavę išdavinėti So
vietams atominius Ameri- 

; kos sekretus.”
Taip, pagal valdžios rei- 

: kalavima, vyriausias Auk§- 
i čiausio T eismo teisėjas 
' Fred Vinson ir sušaukė PQ- 
i sedin šį teismą, kuris buvo 
išsiskirstęs atostogoms iki 
spalio mėnesio.

Visi pranešimai iš Wash- 
ingtono tvirtino, kad Aukš
čiausio Teismo daugifma 
nuspręs nužudyt Rosenber
gu s paskirtuoju laiku.

(Aukščiausias Teismas 
j susirinko ketvirtadienio vi-

Kongresmanų komisija i Nūdienį. Taigi Laisvė jau 
svarsto skundus, kad Clar-, turėjo būti prese, kuoimet 
kas, pirmiau būdamas ge- i teismaš darė sprendimą.) 
neraliu Jungtinių Valstijų ’ Tarp Washington© politi- 
prokuroru, sulaikė kai ku- kįerjų didelis įnįrti-

1 mas prieš teisėją Dougla- 
i są, — kam jis atidėjo Ro- 
; senbergu sudeginimą elek- 
i tros kėdėje. Už tai demo
kratas kongresmanas W. 
Wheeler tuojau ir davė 
Kongresui pasiūlymą pa
smerkti D o u g 1 a s a kaip 
“kriminalini nusikaltėlį” ir 
atiduoti jį Senatui nuteisti.

i Kodėl Douglas atidėjo 
mirties bausmes įvykdymą

Teisėjas Douglas, atidė
damas Rosenbergams baus
mę. aiškino, kad:

•Jie turėjo būti teisiami 
nagai 1946 metu įstatymą, 
kuris buvo išleistas ’ prieš 
atomini šnininėiima. Bet 
federalis apskrities teisėjas 
Kaufmanas New Yorke nu- 
smerkė juos mirtin pagal 
senąjį, žiauresnį 1917 metų 
įstatymą.

Išleidus 1946 metų įsta
tymą, tai senasis įstaty- 
mas faktinai buvo panai
kintas . Naujasis užėmė jo 
vietą.

O naujasis įstatymas lei
džia bausti mirei a tiktai to
kiuose atsitikimuose, jeigu 
pati džiūrė pataria mirties 
bausmę; džiūrė gi tatai ga
lėtų patarti tik tada, jeigu 
teisiamasis yra kaltinamas, 
kad norėjo šiai šaliai pa
kenkti.

Teisme gi prieš Rosen- 
bergus džiūrė nedavė tokio 
patarimo*, ir Rosenbergai 
nebuvo ' net kaltinami, kad 
turėję tikslą kenkti Jungti
nėms Valstijoms.

Taigi mirties bausmės 
įvykdymas Rosenbergams 
privalo būti atidėtas, iki 
žemesnieji federaliai teis
mai nuspręs, kaip reikėjo 
Rosenbergus teisti, —' ar 
pagal 1917 metu įstatymą, 
ar pagal naująjį, atominį 
1946 m^etų įstatymą, — sa
kė teisėjas Douglas.

ir pasiduoti kvotimams. Jei
gu ir tada Clarkas neklau
sytų, tai galėtų būti teis
man. patrauktas už panie
kinimą Kongreso.

Būdamas prez. Trumano

kas pasižymėjo kaip komu
nistų persekiotojas. Paskui 
Trumanas paskyrė Clarką 
vyriausio teismo nariu.

Tokio, Japonija. — Sudu
žo milžiniškais transporti
nis Amerikos lėktuvas, už
mušant 127 kariškius, ku- 

i rie, po poilsio Japonijoj,
ORAS. — Dalinai apsi- j buvo gabenami atgal Korė- 

niaukę ir šilčiau. I jcn.

kiu prieš Sovietų politiką.)

Valdžia galėtų sustabdyt knygų deginimą, jei norėtų
ington. — Preziden- knv.gvnu vakarinėje Vokie- Knygų deginimo kurstyto- me Berlvnn ruožte, vokWashington. _______

to-, JEisenhowerio valdžia 
galėtų tuojau sustabdyti 
knygų deginimą, jeigu tik 
norėtų, — .sakė demokratas 
senatorius Thomas Hen
nings. — Jei tik mūsų Vals
tybės departmentas paliep
tų sulaikyt jų deginimą, tai 
knygos ir nebūtų degina
mos. Bet aš turiu nurodyti, 
kad paties prezidento val
džia įsakė (komunistines) 
knygas deginti.

Ragangaudis rępubliko- 
nas senatorius Joe McCar
thy, tyrinėjančios Senato 
komisijos vadas, k al t in'o 
Conant’ą, aukštąjį Ameri
kos komisionierių Vokieti
jai, kad jis nekovojus prieš 
komunistus. I

Conantas buvo užklaus
tas: — Ar tamsta sutinki 
pašalint komunistų parašy-* 
tas knygas iš amerikinių

knygynų vakarinėje Vokie
tijoje?

—-Taip, — atsakė Conan- 
tas. — Bet knygos neturė
tų būti deginamos,’ o tik iš 
knygynų išimtos ir parduo> 
tos krautuvėms, kurios biz
niauja palaikėmis knygo
mis.

Ginčai apie knygų degi
nimą kilo tyrinėjančioje Se
nato komisijoje dėl to, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
smerkė komunistinių kny
gų degintojus, kalbėdamas 
Dartmouth© Kolegijoje 
pereitą sekmadienį. Visi 
suprato, kad ' smerkimas 
buvo taikomas ypač sena
toriui McCarthy’ui.

Prezidentas toje kalboje 
statė klausimą: Kaip gi 
mes žinotume, kas komu
nizmas yra, ir. kaip galėtu
me prieš jį kovoti, jeigu 
uždraustume knygas apie 
tai?

Knygų deginimo kurstyto
jas McCarthy bando 

nusiplaut rankas
Senatorius Mc C a r t h y, 

antradienį atsiliepdamas . i 
tai, į sakė:

—<Nei aš nei tyrinėja nčio- 
ji Senato komisija neišme- 
tėme jokių knygų iš kny
gynų, kuriuos mūsų valsty
bės departmentas palaiko 
svetimuose kraštuose. Pats 
valstybės departmentas pa
šalina tas knygas. Ar jis 
jas degina, ar ne, tai aš 
nežinau. Todėl knygų de
gintojo vardas negali būti 
man pritaikytas, — nupa
sakojo McCarthy.

I 3

Bet tai McCarthy ir jo 
sėbrai raudonbaubiai, rė
kaudami prieš komunistų 
knygas, taip įbaugino val
džią, kad jinai liepė paša-' 
linti, jtokias knygas iš ame
rikinių knygynų vakarinia-

me Berlyno ruožte, vakarų 
Vokietijoje, Australijoje ir 
kitur. '

Ragangaudis McCarran 
neigia prezidento kalbą
Kitas ragangaudis sena

torius, demokratas Pat Mc
Carran, peikė prez. Eisen- 
howerį už kalbą prieš kny
gų degintojus.* McCarra- 
nas, senatorius iš Nevados, 
gemblerių ir divorsų biznio 
valstijos, nušnekėjo, kad:

—Ta prezidento kalba 
buvo “mizerna.” Jis pasi
rodė nieko nežinąs apie ta 
dalyką (komunizmą). Tai 
bloga, per daug bloga, kad 
žmogus, būdamas toje (pre
zidento) vietoje, neturi 
daugiau supratimo apie tai. 
Tur būt, jam kas nors įpir
šo šį “tavorą,” — sakė Mc- 
Carranas k o r e s p o n d en- 
tams.
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KODĖL KOMUNIZMAS TVIRTĖJA 
ITALIJOJE?

I

NEW YORK TIMES bendradarbe, Anne O’Hare 
McCormick, šiuo tarpu yra Romoje ir ji bando surasti 
priežastis, kodėl Italijos komunistų partija vis tvirtėja 
ir tvirtėja.

“Italus nckomunistus, darančius išvadas iš praėju
sių parlamento rinkimų, vargina tas faktas, kad komu
nistai čia nuolat tvirtėja,” rašo McCormick. “Balsų 
skaičius, paduotas praėjusiuose rinkimuose už kairiuo
sius, yra didesnis negu buvo 1948 metų rinkimuose...”

Timeso bendradarbė kalbėjosi su daugeliu žymių 
italų, skaitė spaudoje daugelio nuomones, na, ir, po įvai
rių spėliojimų, prieina išvadą.

Kokia ta išvada?
Išvada tokia: komunistai nuolat, be pąliovos dar

buojasi, skleidžia darbo žmonių masėse savo propagan
dą. Komunistai veikia ne tik darbininkuose, o ir vals
tiečiuose; jie ypatingai energingai darbuojasi jaunime.

Tai viena priežastis.
Kita: skurdas, vargas. Atsiminkime, jog šiuo me

tu Italijoje yra apie 2,000,000 darbininkų nedarbo lauke. 
Kas metai priauga apie 250,000 jaunų žmonių, kurių 
taipgi laukia nedarbas.
'Visa tai verčia ypatingai jaunimą galvoti ir ieškoti 
išeities. Išeiti suranda komunistiniame judėjime, kuris 
kovoja už visų darbo žmonių tuojautinius reikalavimus 
ir ruošia visuomenę socialistinei santvarkai .

TAIKAI GINTI TARYBOS POSĖDIS
/ BUDAPEŠTE, Vengrijos sostinėje, šią savaitę po

sėdžiauja Pasaulinė Taikai Ginti’ Taryba, kurion įeina 
daug žymių pasaulio vyrų ir moterų.

-Tarybai priklauso žymūs pasaulio rašytojai, moksli
ninkai, dvasininkai. Tarp kitų Taryboje veikia toks as-
ihuo, kaip žymusis vokiečių prcitestantų kunigas Martin 
Niemoeller.

Tarybų Sąjungos rašytojas Uja Erenburgas čia taip
gi vaidina didelį vaidmenį.

Be kitko, Taryba pasisakė už tai, kad į Jungtines 
Tautas būtų įsileista Kinijos Liaudies Respublika.

“SUVERŽTI DIRŽUS,” SAKO 
LABORISTAI

• /. BRITANIJOS DARBO PARTIJOS veikiančioji ta
ryba šiomis dienomis pasisakė už tai, kad šalis grįžtų 
prie įvairių produktų kontrolės, kad žmonių gyvenimas 
būtų aprėžtas (ekonomiškai), nes, jei. nebus griežtos 
kontrolės, tai šalis atsidurs katastrofiškon padėtin.

Be to, veikiančioji taryba pasisakė už suvisuomeni- 
nimą kai kurių pramonių, “už praplėtimą socializmo.”

Be to, veikiančioji taryba pasisakė už suvisuome- 
ninimą kai kurių pramonių, “už praplėtimą socializmo.” 

Vieno svarbaus dalyko, mūsų nuomone, darbiečių 
vadovybė nepriminė: mažinti ginklavimąsi, kuriam iš
leidžiamos pasakiškos pinigų sumos.

IR LEIBOWITZ KANDIDATUOS
. ARTINANTIS New Yorko miesto majoriniams rin

kimams, atsiranda vis daugiau ir daugiau asmenų, 
trokštančių būti majoru.

Tarp kitų, šiomis dienomis išstojo su savo kandi
datūra ir King’s apskrities teisėjas Samuel S. Leibowitz, 
pasisakydamas, jog, nežiūrint visko, jis būsiąs kandi- 
.(JBu.

Viena aišku: dabartinis majoras Imnellitteri dau- 
gįimai žmonių nepatinka, ir abejojama, ar jam teks 
h$ti išrinktu, net jei jį demokratai ir nominuotų/

Kokią rolę šiuose rinkimuose vaidins Amerikos Dar
bo Partija, dar nėra žinoma .

f ŽINIOS IŠ LIETUVOS
yV ■ . • : -

Visuomeniniams gyvuliams— 
tvirtą pašarų bazę

/'RIETAVAS, V. 20 d. —Ra- 
jono kolūkių pirmininkų pasi
tikime apsvarstytas klausimas 
dll priemonių pašarų gamy
bai padidinti ir pašarams su
kaupti visuomeninei gyvuli
ninkystei.

Priešakiniai rajono kolūkiai 
•—Stalino vardo, Molotovo 
vardo, “Spartako”, “Bolševi
ko”, Kovo 8-osios vardo — 
rimtai stiprina pašarų bazę. 
Šiose žemės ūkio artelėse yra 
Po 300—350 ha daugiamečių 
žolių pasėlių, šį pavasarį iš
plėsti vienamečių žolių ir pa

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

šarinių šakniavaisių p^seTiaL 
Pradėta valyti šienaųfąmas 
pievas nUo akmenų ir krūmų. 
Sudarytos sutartys su MTŠ 
pašarams silosuoti.

Pasitarimo dalyviai išklau
sė eilę pranešimų apie pašari
nių kultūrų auginimo techni
ką, apie darbo mechaniząvi- 
mą gyvulininkystės fermose.

Daržovių kultūrų sėja

PRIEKULĖ, V. 20 d.—“Tie
sos” kolūkis praeitais metais 
gavo 60 tūkstančių rublių pa
jamų iš daržovininkystės. Da
bar kolūkiečiai nutarė žymiai

Kas Ką Rašo ir Sako
TARPTAUTINIO 
GYDYTOJŲ KONGRESO 
BALSAS

Gegužės mėnesio pabaigo
je Viennoje (Austrijos sos
tinėje.) įvyko tarptautinis 
gydytojų kongresas, kuria
me buvo atstovauta 32 ša
lių gydytojai. Kongresas 
priėmė sekamą rezoliuciją:

1) Penkių žemynų gydyto
jai, atstovaujantieji 32 šalims, 
Nusitiko, kad išstudijuotų gy
venimo sąlygų įtaką sveika
tai. Jie pasikeitė nuomonė
mis ęlraugiško savitarpio su- 
pratitno aplinkoje, šis laimė
jimas įgalina mus turėti dide
lės viltis.

2) Gausūs ir svarbūs veika
lai, kurie buvo pateikti .šiam 
kongresui, aiškiai liudija apie 
realų ryšį tarp gyventojų eg
zistavimo sąlygų ir ligų, o 
taip pat liudija, kad sveikata 
gerėja gyvenimo sąlygų gerė
jimo išdavoje.

Sekantieji klausimai reika- 
ląuja, be kita ko, specialaus 
studijavimo: bado, landynių, 
nepakankamo medicininio ap
tarnavimo vaidmuo, šių veiks
nių įtaka tuberkuliozei: vai
kų mirtingumas, ypač silpnai 
išsivysčiusiose šalyse, ir 'kt.

3) Greta ypatingų sąlygų, 
būdingų atskiroms šalims, ką
rąs ir jo padariniai yra tie 
veiksniai, kurie daugiausia da
ro įtakos tautų gyvenimo są
lygoms ir sveikatai.

Kongreso darbai parodė, 
kad kai kurie nauji šios prob
lemos aspektai, kaip, pavyz
džiui, atominio ginklo naudo
jimo padariniai medicinos 
požiūriu, karo įtaka tuberku
liozei ir psichiniams susirgi
mams, tu’ri būti medicinos 
mokslo išstudijuoti.

4) Kilni gydytojo funkcija 
uždeda jam ypatingą pareigą.
Kadangi gydytojas turi be jo
kių apribojimų saugoti žmo
gaus gyvybę ir sveikatą, jis 
jokiu pretekstu neturi atsi
traukti nuo savo pareigos. Sa
vo veikloje jis negali daryti 
skirtumo tarp individualinės 
praktikos ir visuomeninės 
sveikatos apsaugos. Gydyto
jas | savo veikloje jokiu pre
tekstu negali būti atitrauktas 
nuo savo tikslo—gyvybės iš
saugojimo.

Tuo būdu, yra visiškai aiš
ku, kad žmonijos sveikatos 
apsauga reikalauja laisvo it’ 
nuolatinio pasikeitimo idėjo
mis, moksliniais veikalais Ir 
terapeutinėmis gydymo, prie
monėmis.

5) Visi darbai, pradėti šia
me kongrese ir sudarantieji 
tik pradinį etapą, turi būti 
tęsiami, šiomis sąlygomis at
rodo reikalinga palikti tarp
tautinį sekretoriatą: a), šio 
kongreso nutarimams ir dar
bams viešai paskelbti (kon
gresą liečiančių dokumentų 
leidimas, jų platinimas ir tt.) 
ir jiems pranešti esamų tarp
tautinių medicinos organiza
cijų žiniai; b) ryšiui užtik
rinti tarp įvairių šalių ir gali
mai pagalbai suteikti joms, 
konkrečiai, steigiant asociaci
ją sutinkamai su kongreso 
veikla: c) galimam naujam 
kongresui paruošti.

išplėsti daržovių kultūrų pasė
lius.

Daržovių kultūrų pasėliai 
rajono kolūkiuose palyginti 
su praeitais metais išplečiami 
80 procentų. Jau apsėta 60 
ha morkų, agurkų, svogūnų, 
pomidorų ir kitų kultūrų.

I -- ---—--- ---/ f
Respublikos kolūkiai viršijo 
vasarinių kviečių sėjos planą*

Lietuvos TSR kolūkiai vir
šijo vasarinių kviečių sėjos 
planą. Pasėta 12.900 ha dau
giau, negu buvo numatyta 
valstybinėse užduotyse. Vasa
rinių kviečių sėja atlikta 10 
.dienų anksčiau, negu pernai.

Palyginti su< 1952 motais va- 
sarihių kviečių pasėlių plotas 
padidėjo 55,700 ha. •

z , \
*

Sveturgimių apgynimai $8,000 Fondas Laisvei
KONFERENCIJA

Birželio 12-14 dienomis 
New Yorke ėjo labai svar
bi Amerikinio Komiteto 
Sveturgimiams Ginti kon
ferencija. Dalyvavo atsto
vai iš visos plačios šalies: 
Kalifornijos,' Midwest, Bos
tono ir paties New Yorko 
miesto ir jo apylinkių.

Konferencija plačiai gvil
deno Walter - McCarran 
Law. Kalbėtojas po kalbė
tojo nurodė žalingumą šio 
įstatymo. Jau dabar keli 
šimtai sveturgimių yra te
rorizuojami, kalinami, tarsi 
būtų koki kriminalistai. 
Jeigu* tas pabaisa įstaty
mas nebus panaikintas lai
ku, tūkstančiai įsipilietinu- 
sių sveturgimių nukentės, 
taps nupilietinti. Atstovai 
pasisakė ir ragino visus 
darbo žmones kovoti tol, 
iki bus nušluotas šis aktas: 
Walter-McCarran Law.

Kitas punktas, tai paties 
Amerikinio Komiteto Sve- 
turgimiams Ginti gynimas. 
Buvo nurodyta, kad proku
roras, Brownell mojasi at
imti teisę komitetui sve- 
turgimius ginti. Kad už
tikrinti ateityje liuesas 
rankas veikti, kaip veikė 
per praėjusius 20 metų, 
konferencija pasisakė už

Grįžusio Lietuvon
Dohkaus laiškas

Sugrįžęs 1952 metų pradžio
je į tėvynę, į Lietuvos TSR, 
radau visą savo šeimą Radvi
liškyje. Tikrai -sakant, radau 
dvi šeimas: Marijos Jonaitie
nės, mano vyresniosios duk
ters, kuri turi sūnų ir dukrą, 

i ir jaunesniosios'mano dukters 
Juzės Vaitkienės, pas kurią 
gyvena ir mano'žmona, auklė
dama tris anūkes. Abi duktė1- 
rys ir vykesniosios dukters vy
ras dirba stiklo fabrike. Savo 
brolio Petro, kuris prieš ant
rąjį pasaulinį karą grįžo į tė
viškę iš Pietų Amerikos, nera
dau gyvo. Jį, kaip partizanų 
judėjimo dalyvį, sušaudė hit
leriniai grobikai.

Paviešėjęs kiek pas saviš
kius, pradėjau ieškoti darbo. 
Man pasiūlė dirbti Kauno me
talo fabrike. Bet žmona neno
rėjo skirtis su dukterimis ir 
anūkais, o ir dukterys nenore-" 
jo išleisti mūsų su žmona toli 
nuo Radviliškio. Teko nusilei
sti joms, atsisakyti nuo darbo 
ir buto Kaune ir apsigyventi 
Radviliškyje. Miestas žymiai 
išaugo ir pagražėjo. Dabai 
Radviliškis—Šiaulių srities ra
jono centras. Gyvenu aš vie
name name su jaunesniosios 
dukters šeima ir dirbu ‘Elnio’ 
odos avalynės kombinate.

Tėvynėje sutikau daug 
žmonių, kurio čia grįžo iš e- 
migracijos. Kaune apsilankiau 
pas Praną Ulevičių. Jis gyve
na miesto centre trijų kamba
rių bu.te. Dirba jis pedagogi
nės literatūros leidyklos di
rektoriumi.

Kartu su Ulevičiumi mes 
1 aplankėme Vaitkevičių. Jis 
turi patogų butą miesto cent
re. Vyresnioji jo duktė mokosi 
vidurinėje mokykloje ir akty
viai dalyvauja meninėje savi
veikloje. Ji mums pademons
travo kelis lietuvių šokius ir 
padainavo lietuvių liaudies 
dainas. Mes dar norėjome pa
matyti Albiną Klimą, bet ne
radome jo namie — jis buvo 
išvykęs į komandiruotę.

Į Tarybų Lietuvą 1948 me
tais sugrįžęs V. Žilėnas šiuo 
metu dirba kaipo kalvis Kalti
nėnų mašinų-traktorių stotyje. 
Skilius, parvažiavęs į tėviškę 
1952 nletais, taipgi dirba ma
šinų-traktorių stotyje savo 
gimtojoje Dzūkijoje. Dažnai 
susitinkame su J. Bakučiu, ku
ris grįžo į Tarybų Lietuvą 
kiek anksčiau už mane. 

teisę komitetui ginti svė- 
turgimius, kaip iki šiolei 
kad jis gynė. Kad tą teisę 
apgynus, konferencija pasi
sakė už sukėlimą $30,000 
tai kovai. į '

Pinigai būtinai turėtų 
būti sukelti į 6 mėnesius 
laiko. Nustatyta kvotos, 
kiek kuris miestas ir tauti
nės grupės turėtų sukelti 
pinigų. Lietuvių kvota — 
$1,500. Stambi suma pini
gų ! Tačiau reikalas irgi 
labai opus ir būtinas. Kas 
atsitiktų su tūkstančiais 
pęrsekiojamų sveturgimių ? 
Juk net dabar, komitetui 
kovojant be atlaidos,1 daug 
nekaltų žmonių kankinami 
pęr mėnesių mėnesius iki 
išreikalaujama teisė, • kad 
išleistų po užstatu. Jie tap
tų aukomis reakcijos, nuo
latiniais kaliniais'. Kitas ir 
supūtų kalėjime, niekai n 
nežinomas, jeigu reakcijai 
pavyktų sustabdyti veiklą 
šio garbingo komiteto .

Pasitikiu, kad Amerikos 
visuomenė neddleis sUrišti 
comiteto rankas. Kad lie
tuviai taip pat dUosniai ir 
greit įdės savo įnašą į ben
drąjį 30 tūkstaųčių dolerių 
fondą ir kad tas aukas su
teiks per lietusių komite
tus. Korespondentas

i Keletas žodžių apie mano 
darbą. “Elnio’,’ odos ir avaly
nės kombinatas — stambi, 
naujausia technika gausiai 
aprūpinta įmonė. Čią dirba 
Ikeli tūkstančiai darbininkų. 
Prie kombinato, veikia^ kursai, 
kuriuose valstybės d lėšomis 
mokosi naujai, štoję dirbti ir 
mažai įj^ūdę darbin'ih^ai.’ <5iA 
jie papildo savo žinias ir gau
na techninio, prityrinįij. •

Kombinato darbininkų klu
be veikia gausingi meno savi-, 
veiklos rateliai (dainavimo,, 
dramos, tautiškų šokių). Daž

niai čia skaitomos nemokamos 
paskaitos politinėmis, techni
nėmis, medicininėmis ir kito
kiomis temomis, rengiami kon
certai ir spektakliai, demon
struojami filmai. j

Labai rūpinamasi mūsų į- 
monės darbininkų iiį tarnauto
jų buitimi. Prie kombinato yra 
vaikų darželis ir vaikų lopše
lis. Darbininkams kombinato 
administracija pastalė daug 
naujų namų. Be to, įmonės 
darbininkams išduodamos ii-, 
galaikės valstybinės paskolos 
nuosaviems namams statytis. 
Duodama jiems taip pat ir 
statybinių medžiagų. Tarp 
kitko,, mano brolis Ignas, dirb
inantis transporte Šiauliuose, 
gavo piniginę paskolą ir da
bar statosi namą. Kiekvienas 
“Ėlnio” kombinato darbinin
kas ir tarnautoj as gali gauti 
nemokamai, naudotis žemės 
sklypą daržui įsitaisyti ir gy
vuliams ganyti. Mes irgi tuki
me savą daržą ir laikome kar
vę.

Senyvi kombinato darbinin
kai gauna pensiją, nežiūrint 
to, kad jie tebedirba įhionėje. 
Už medicininį aptarhavimą, 
tame tarpe ir gydymąsi ligo
ninėje, darbininkai ir jų šei
mų nariai nieko nemoka. Su
sirgę ar tapę invalidais, dar
bininkai kas mėnuo įgauna į- 
statymo numatytas pinigines 
pašalpas. Už sanatorijų atil
simus darbininkai ir tarnauto
jai moka tik 30% jų kainos. 
Apie 10% atilsimų duodami 
nemokamai. Tarybų valstybės 
skiria daug lėšų darbininkų ir 
tarnautojų vaikų vasaros poil
siui organizuoti. “Elhio” kom
binato darbininkai ir tarnau
tojai, 6 taip pat ir jų vaikai, 
turi galimumą ilsėtis geriau
siuose Tarybų Sąjungas kuror
tuose. J. Donkuš.

I
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(Tąsa nuo 
O Lopata   ...............2.00
J. Širvidas ............. 2.00

.A. Chekas, Rockville 2.00 
V. Kazlau,

Wethersfield .... 2.00 
A. Latviniene .......  2.00
M. Raulinaitienė ... 2.00 
Aųn Latvienionė .. 1.00 
M. Mažonienė......... 1.00
M. Ramoškienė ... 1.00 
V. Kazlau,

Wethersfield ............. 1.00
Ona Balsevičienė ... 1.00 
M. Lukštienė,

Windsor ............. 1.00
P. Giraitis,

Wethersfield .... 1.00 
Bacis ....... "............ 1.00

Per Baltimorietį:
J. J. Buch — Thomas 

Jefferson Demokra
tijos idėjų 
rėmėjas ....... 100.00

Mr. ir Mrs. J.
Deltuva, Hanover 20.00

J. Bevardis ......... 20.00
K. Lopatta ir

V. Lopatta....... 10.00
M. Kuchins ............ 5.00
Joseph Stanys....... 5.00
Tamošius ................ 5.00
J. Pyvarun ............... 2.00
A. Bevardis ............ 2.00
J. Ančiukaitis ......... 1.00

Per Antaną, 
Elizabeth, N. J.:

Lindeno Pilietis ... 10.00 
Nuo eližabethiečių 5.50

Per J., Bimbą, 
Paterson, N. J.:

F. ir F. Trainiai .. 5.00
P. Augutis ............. 5.00

Per A. Bimbą, 
Baltiittorės piknike, 
birželio 7 d.:

Baltimorės Lietuvių 
Moterų Klubas,

. pelnas nuo Motinų
Diehos paren. 50.00 

Juozas ir Pranciška
Deltuvai,
Arbutus, Md. ..: 40.00 

A. Lipčius,
Eddystofie, Pa. 20.00 

Laisvės rėmėjas,,
Baltimore ......... 20.00

Ona ir Juozas Del
tuvai, .^Baltimore 20.00 

Arbaitienė aukojo
sūrį — pelnas ... 12.70 

Steponas ir Cicelija.
Joniškiečiai,
Washington .... 10.00 

P. Grabauskas,
Brooklyn ............. 10.00

Alena Kušleikienė,
Phila., Pa.............5.00

Senas Vincas,
Gibbstown, N. J. 5.00 

Antanas Dapkus,
Sparrow Pt., Md. 5.00 

Laisves skaitytojas 5.00 
Mrs. Eva Alvin .... 5.00 
J. Kaspariūnas .... 5.00 
M. Kučinskas ..... 5.00 
V. ir K. Lopatai ... 5.00
J. Stanys ............... 5.00
K. JuškąuskaS....... 5.00
P. ir O. Paserskiai 5.00 
F. Pyvariūnas....... 5.00
L. Tureikis,

, . Phila., Pa.............3.00
Frank, ir ’ Pauline

Walant,
Phila., Pa.............2.00

Mikas Seinas ......... 2.00
P. Šlajus,

Chester, Pa.......... 2.00
J. Bubnys ............... 2.00
Paulina

Kūspariūnięnė ... 2.00
A. J. Smithas,

Phila., Pą. ............ 2.00
Veronika Urbienė .. 2.00
M. Arbaitiene,

Phila.,- Pa. ......... 1.00
Raymond ... ^....... 1.00
O. Raudonis ........... 1.00
B. Navalinskienė,

Phila., Pa............. 1.00
' Baltimorietis...............40

Nuo pavienių:
I. Klevinskas,

Scranton, Pa. ... 20.00 
LDS 9-ta Apskr.,
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........
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per Paul Kataiva, 
Wilsonville, Ill. .. 10.00^

V. Katinas,
Cliffside, N. J. .. 10.00 /

P. Gustaitis,'
Woodhaven, N. Y. 10.00 

Kriaušius,
Kearny, N. J. ... 10.00 

Detroito Moterų
Pažangos Klubas,
per J. Dobraskis 10.00

Mike Puskus,
Phila., Pa.
(per P. P.) .... 10.00 

Woodhavenietis ... 10.00 
S. Vaitekūnas,

Montreal, Canada,
(per J. L.) ..... 6.00

K. Krukonis,
Marlboro, Mass. 5.00 

V. Vaškienė,
Quincy, Mass. •
(per D. J.) ....... 5.00

Frank Kalpokas, , 
Bridgeport, Conn.

Kazys & Veronika
Lopatai, 
Baltimore. Md. ..

Peter Anuskevičia, 
Newark, N. J. ..

Dr. J. F .Borisas,
So. Boston, Mass.

F. Navardauskas,
Phila., Pa.
(per A. S.) .......

V. J. Casper,
Newark, N. J. ...

J. Blujas, 
Brockton, Mass.

K. Yuškauskas, 
Baltimore, Md.
(per J. B.) .........

I. Macewicz,
E. Billerica, Mass.

Mary Stolpin,
Flint, Mich.........

Julia Yovis, '
Pittsfield, Mass.

Alex Mitchell, 
. Jamaica, N. Y. ... 
Mrs. V. Grozan,

Lake Worth, Fla.
J. Kaminskas,

Chicago, Ill.
(per L. Prūseiką) 

Andrew Audejaitis,
Royalton, Ill.........&00

J. White, So.
Ozone'Park, N. Y. 1.00 

J. Pakush,
Southbury, Conn. .50

5.00

5.00

5.00

5.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
4

2.00

2.0(rU.

2.00

J. Skliuto anksčiau pri
siųstame sąraše buvo pažy
mėta pavardė J. Sketlis, 
pas mus sąraše neteisingai 
pažymėta J. Skeltis. At
siprašome.

Dėkojame visiems auko
jusiems ir visiems pasidar
bavusiems fondo sukėlimui. 
Labai gražiai atsižymėjo 
Hartfordas. Laisvės gar
sioji vajininkė Lucy. Ji pri
siuntė $170.00 vienu kartu.

Baltimore irgi puikiai 
pasižymėjo. Ten sukelta 
$44i?.00. Aukščiau telpa var
dai pasidarbavusiųjų ip au
kojusiųjų.

Širdingiausiai dėkojame 
aukotojams ir rinkėjams 
aukų tam prakilniam tiks
lui, išlaikymui dienraščio. 
Darbuokimės, kiek galėda-. 
mi, kad atsiekti savo pasi- 
brėžtą tikslą.

Laisvės Administracija-

Šypsenos >
Jis: Kodėl Salamonas bu

vo gudriausias ir man- 
driaUsias žmogus pasauly
je?

Ji: Todėl, kad turėjo 
daug pačių, kurios jam da
vė patarimus.

—jonai, kodėl Barbora 
taip rėdosi gedulingai - že- 
labnai?

—Ji liudpdėl savo vyrw
—Kaip tai, nes ji vyro 

niekad nėra turėjusi!
—Tai dėl tos priežasties 

ir liūdi.



Vitaminas B-12 - stebėtinas sveikatos taisytojas IŠ ISTORIJOS
Dabar plačiai garsėja 

- naujasis vitaminas B-12 
kaip sveikatos palaikytojas 
bei gaivintojas.

Tyrimai, padaryti gyvu
liams ir žmonėms, įrodo, 
jog šis vitaminas ypač pa
deda kūnui sunaudoti pro
teinus - baltimus. 0 ge
riausių proteinų yra mėso
je, kiaušiniuose, žuvyje.

Vitaminas B-12 taip pat 
tarnauja, kad lengviau bū
tų perdirbti į reikalingas 
kūnui medžiagas proteinai 
iš žirnių, pupų, kviečių ir 
kitų augalinių maisto pro
duktų. *

< t Taiso kraują, grąžina 
apetitą

Vartojant šį vitaminą per 
60 dienų, buvo sutaisytas 
kraujas ligoniams, sirgu- 
siems pražutingaja maža
kraujyste. Atgijo ir kaulų 
smegenys, kurie gamina 
raudonuosius kraujo rutu
liukus.

Vitaminas B-12 net per 
trėieta dienu sugrąžino no
rą valgyti žmonėms, kurie 
buvo praradę apetitą.

Pavojingoji mažakrau
jystė buvo nupuldžius ligo
ni nuo 157 iki 90 svarų iš 
viso. Jis taip nusilpo, kad 

> negalėjo pastovėti. Sunku 
buvo net kvėpuoti .

, . Pavartojus tą vitaminą 
' per 3 savaites, žmogus žy- 
( miab sudiktėjo ir ją^i ne 
tiktai vaikštinėjo, bet grį
žo į reguliarį savo darbą.

Kitiems ligoniams vita
minas B-12 sutaisė nervus 
ir sustabdė kraujavimą į 
vidurius.

Nuolatiniai nusiminu
siems žmonėms šis vitami
nas pasmagino ūpą ir sukė
lė norą gyventi.

Geriau ugdo vaikus
Pennsylvanijos Valstijos 

Kolegijoj padalyti bandy
mai rodo, kad vitaminas B- 
12 padeda gyvu liukam s 
sparčiau augti ir palaiko 
suaugusiųjų sveikatą bei vi
krumą .

New • Yorko Nacionalė 
Vitaminų Įstaiga (Founda
tion) paėmė ištyrimui 350 
suskurdusių italų vaikų-ne- 
užaugų ir 380 panašių 
s k v r d ž i ūkų Centralinėje 
Amerikoje. Tie vaikai bu
vo per silpnai maitinami, 
taigi sunykę ir prastai au
go. Jie buvo nuo 7 iki 11 
metų amžiaus.

Bet duodant šiems vai
kams po trejetą vidutinių 
piliukių B-12 vitamino kas
dien, vaikai per 7 mėnesius 
atsigavo, sudiktėjo ir daug 
geriau augo, nors buvo mai
tinami tokiu pat maistu, 
kaip ir pirm 7 mėnesių.

Pridėjus dar kitų reika
lingų vitaminų, tie vaikai 
savo augimu pradėjo pasi
vyti gerai mintančius vai
kus.

Kiti bandymai parodė, 
kad jeigu nuryjama net 5 
sykius daugiau vit a m i n o 
t 42, negu vidutinę dožą, 

'taj nieko nekenkia.
Bizniški receptai

f

Bizniškos daktarų orga
nizacijos, tačiau, taip pasi
darbavo, kad už d r a u s t a 
vaistinėms pardavinėti šį 

vitaminą be gydytojo re
cepto.

Vitaminas B-12 yra da
romas iš tam tikros me
džiagos, išskiriamos iš ke
penų, bei iš savotiškų pe
lėsių, kurie randami dirvo
žemyje. Tie pelėsiai pana
šūs į truputį skirtingus pe
lėsius, iš* kurių gaminamas

Jaunas daktaras pradeda 
gydyti, vartodamas 20 vais
tų kiekvienai ligai, o senas 
daktaras baigia, naudoda
mas vieną gyduolę dvide
šimčiai ligų, — sakydavo 
garsusis daktaras William 
Osler, buvęs Johns Hopkins 
Universiteto' profesorius, 
Baltimore .

Kas išspręs ginčą, kada 
du gydytojai vienas kitam 
prieštarauja?

—Alexander Pope.

Stebėtinas dalykas, kaip 
dažnai žmonės neklauso gy
dytojo patarimų, kaip suk
tai jie daktarui meluoja ir 
kaip greitai kaltina dakta
rą, jeigu nepagyja.

—Dr. H. A. Royster.

Gydytojas, kuris nerei

APIE MOKYKLAS IR APŠVIETI
Aleksandras Makedonie

tis, garsusis senovės graikų 
komandierius - užkariauto
jas, sakydavos:

—Aš dėkingas savo tėvui 
už gyvenimą, bet savo mo
kytojui už pamokas, kaip 
reikia tinkamai gyventi.

Aleksandro Makedoniečio 
mokytojas buvo Aristotelis, 
didis senovinės Graikijos 
mokslininkas, filosofas, ra
šytojas.

Išmokti ir paskui neatsi
minti — tai nėra žinojimas.

—Dante.

Jokio žmogaus negalima

KOKIŲ KEISTUMŲ KARTAIS RUNA
Kai vienas mėsininkas 

East Molesby, Anglijoj, po 
šliūbo ėjo su nuotaka iš 
bažnyčios, kiti mėsininkai 
iškėlė jautienos kaulus, su
darydami “garbės bromą” 
virš naujavedžių galvų.

Meksikoj, arti Tiajuanos 
miesto, gyvatė įgylė vieną 
žmogų į ranką. Tada jis 
užmušė gyvatę, apsivyniojo 
ją aplink ranką aukščiau 
įgylimo ir taip užveržė, kad 
kraujas nenuneštų gyvati
nių nuodų tolyn į kūną, iki 
nuėjo pas gydytoją.

Jefferson, Maine. — Čia 
veikia fabrikėlis, kuris ga
mina tokias baidykles, kad 
jos laiks nuo laiko padaro 
tokį garsą, kaip šautu
vinis šūvis. Garsas nubai
do* paukščius nuo javų.

Vienoje1 farmoje arti 
Webster City, lowos vals
tijoje, višta nuolat deda 
keršus kiaušinius — pusė 
balto ir pusė rudo.

Paklydusių šunų gaudy
tojas Roseville, Kaliforni

s t r e p t omycinas, kitas iš 
naujų “stebėtinųjų” vaistų.
Turtingiausi' B-12 vitaminu 

valgiai
Vitamino B-12 yra ir gy

vuliniuose valgiuose ,o dau
giausia atrajuoja n č i u o s e 
galvijų pilvuose, inkstuose 
ir kepenyse; paskui seka 

POSAKIAI APIE GYDYTOJUS
kalauja užmokesčio, tai ir 
nevertas jokio atlyginimo.

žydų Talmudas.

Joks daktaras nėra ge
ras daktaras, jeigu niekuo
met pats nesirgo.

—Konfucius
(senovinis kinų 
filosofas).

Niekas negali būti vien 
tiktai grynas specialistas, 
nebūdamas idijotas tikroje 
šio žodžio prasmėje.

—G. Bernard Shaw
, (išgarsėjęs Anglijos 

rašytojas).

Skaudulys atrodo jums 
bjaurus, bet daktarui jis 
stebėtinai gražus.

—Austin O’Malley.

Geriausias gydytojas yra

nieko išmokyti. Galimajam 
tiktai padėti pačiam save 
atrasti. —Galileo.

Kolegijas baigusieji vy
rukai paprastai stebisi, 
kaip mažai kiti žmonės ži
no, bet retai kada pamąsto, 
kaip mažai jie patys žino.

—Th. C. Haliburton.

Pagarba žmogui turėtų 
būti svarbiausias mokyklų 
uždavinys. >

—Bertrand Russell.

Tikras mokytojas yra 
panašus į aktorių, kuris 
gauna tiktai vieną progą 

joj, užtaiso mėzgalius mig
domaisiais vaistais. Nuo 
tokio ėdesio šunes užmiega. 
Tada šungaudis lengvai 
juos ir paima.

Memphis, Tenn. — Men
no Duerkseno pati uidavo 
savo vyrą, ragindama nu
siskusti ūsus; sakė, tai būsi 
gražesnis. Taip vyras ir 
padarė. Per ištisą savaitę po 
to pati nepastebėjo, kad vy
relis jau be ūsų, iki jis pats 
užklausė: — Na, ar dabar 
dailiau atrodau?

Brooklyn, N. Y. — Nese
niai plėšikas naktį apvogė 
vieną krautuvę. Kuomet 
buvo suimtas, tai per klai
dą pasišaukė advokatą, ku
rio tėvui priklauso ta krau
tuvė . Plėšikas lengvai ga
vo kelis metus kalėjimo.

Chicagoj vienas vyras ga
vo iš teismo indžionkšiną- 
drausmę, užginant jo žmo
nai sueiti su kitu vyru.
Per daug pati zurzėjo

Tyler, Tex. — Vienas vy
ras teisme, reikalavo per- 

kiaušinio trynys, sūris ir 
šviežia mėsa. -Truputis šio 
vitamino randamas ir pie
ne.

Bet dažnai per mažai te
gaunama vitamino B-12 iš 
gyvulinių valgių. Todėl ten
ka per daktarą kreiptis į 
vaistinę, norint greičiau pa
taisyti sveikatą . N. M.

tas, kuris žino, jog didžioji 
dauguma vaistų yra visiš
ki beverčiai.

—Benjamin Franklin.

Laimingas daktaras, ku
ris pašaukiamas, kada -ligo
nis jau baigia persirgti.

Rabelais
(francūzų rašytojas).

—Tamsta jau nusenęs,— 
sakė gydytojas Pausaniui, 
senovės Romos politikui.

—O tai todėl, — atsake 
Pausanius, — kad tamsta 
dar nebuvai mano gydyto
ju. —Plutarchais.

Aš stebiuosi, kodėl visa
da lengvai perskaitau dak
taro bilą, kiek turiu jam 
užmokėti, bet niekuomet 
negaliu įskaityti jo recep
to. —Finley P. Dunne.

parodyti publikai savo ga
bumus.

—Jeff. McDermid.

Kuoi daugiau žmogus ži
no, tuo labiau jaučia, kaip 
trūksta jam žinojimo.

—Voltaire
(įžymus f ranch zų 
rašytojas).

Apšvietos menas yra ta
me, kad išmokytų žmones 
naudingai laika vartoti.

—J. II. B. Browne.

Lietuviai suvalkiečiai tu
ri patarlę: — Mokslas—ne 
protas.

skyrų nuo pačios todėl, jog 
ji zurzėjo, pajuokdama, kad 
jis taip gremėzdiškai maz
goja virtuvės indus. Sako, 
“aš ir toliau būčiau ramiai 
plovęs indus, jeigu jinai ne
būtų mane taip ujus.”

Nutukę valdininkai
Albany, N. Y.—New Yor

ko valstijos sveikatos įstai
ga, tyrinėdama valstijinius 
valdininkus dėl širdies ligų, 
surado, kad didžioji daugu
ma tų valdininkų yra per 
daug nutukę, per daug deg
tinės maukia ir per smar
kiai rūko; o tokie dalykai 
kenkia širdžiai.

London.—Pranešama, kad 
Sovietų Sąjunga siūlė pa
naujinti diplomatijos ryšius 
su Graikija.

Chicago. — Kviečių kaina 
nupuolė žemiau' negu bet 
kada per paskutinius 3 me
tus. '

Korėjos liaudininkai sako 
nušovę 6 Amjerikos lėktu
vus.

KUR HITLERIS SLAPS
TĖSI KARO LAIKU

Oficialiai Hitleris ir jo 
šaika turėjo- kelis karinio 
štabo centrus. Vienas bu
vo skelbiama Ukrainoje, ki
tas Rytų Prūsijoje, o svar
biausias Berlyne.

Bet tikrumoje Hitleris 
tuose centruose mažai bu
vo. Jis ir jo štabas veikė 
į pietus nuo Berlyno, tarpe 
miško sodžiuje Zossen, kur 
buvo požemyje įrengta plie
no ir cemento, patalpos. Su
prantama, kad Berlyne ir 
kitur Hitleriui ir jo arti
miems viršininkams buvo 
įrengta labai giliai požemy
je slėptuvės. Bet visvien 
nei jis, nei jo artimi ten 
nesijautė saugiai, nes Ame
rikos, Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos lėktuvai dažnai 
bombardavo.

Kada Tarybų armi ja mar- 
šavo linkui Berlyno 1945 
metais pavasarį, tai iš pietų 
pusės Berlyną supo Pirma
sis Ukrainos Frontas vado
vystėje maršalo Konevo. 
Šio fronto kariniai daliniai 
užėmė ir kaimelį Zossen. 
Su kovūnais žygiavo paskil- 
bęs'’tarybinis rašytojas Bo
risas Polevoi; tai jis ir pa
teikė sekamų davinių apie 
Hitlerio štabo slėptuves.

Miestelis požemyje
Paprastai, tai atrodė “ra

mus” vokiškas miestelis. 
Kirkos (bažnyčios) bokštas 
kyšojo pro medžius, tartum 
išsitempęs kareivis. Mies
telis buvo apsuptas tankaus 
ir švaraus miško; Bet štai, 
kai tik giliau miškan pa
sivaryta, tai atsidengė dvi
dešimt keturi cemento na
mai, visi gražiai pasislėpę 
po pušų šakomis ir mas
kuojančiomis varsomis nu
dažyti . Cementiniai takai 
ir keliukai tarpe tų namų 
iš viršaus pridengti mas
kuojančiais pintiniais. Ap
linkui tuos namus aukšta 
vielų tvora, kuriomis buvo 
leidžiama stipri elektros 
srovė, kad niekas negalėtų 
per ją įlipti arba išlipti. To
liau sekė kariniai įrengimai 
painiavų — vilkadu o b ė s, 
įtvirtinti iš cemento kulko
svaidžių ir kanuolių lizdai. 
Ir viskas taip nudažyta, 
kad ir arti priėjus neleng
va pastebėti.

Ir tai šiame “ramiame” 
miestelyje arba sodžiuje ir 
buvo' giliai požemyje Hitle
rio velniška karo mašina— 
generalinis štabas su vi
sais savo skyriais ir įren
gimais.

Oficialiai Hitlerio štabas 
buvo Berlyne, ten ant na
mo buvo ir štabo vėliava. 
Suprantama, ten buvo dalis 
štabo viršininkų, bet pati 
pekliškoji mašina buvo 
Zossen miestelyje.

♦

Pasilikęs vokiečių inžinie
rius — elektrininkas Han
sas Boltow, kuris čia įrengė 
elektros skyrius, su noru 
rodė tarybiniams oficie- 
riams buvusį Hitlerio štabo 
centrą.

Pirmiaus į požemį nuleis
davo ir iš ten iškeldavo kel
tuvai, bet kada Tarybinė 
armija pasiekė Zosseną, tai

Rašo D. M. šolomskas
keltuvai neveikė. Prisiėjo 
ilgai lipti į požemį suktais 
cementiniais laiptais. Pa
galiau, jau požemyje. Čia 
ištisas požeminis miestelis. 
Į visas puses eina ilgi ko
ridoriai, kaip kokios gat
vės. Abiem pusėm įrengti 
kambariai. Ant kiekvieno 
kambario duru numeris, v

Pasirodo, kad Tarybinės 
armijos smūgis taip buvo 
nelauktas Hitlerio štabui, 
kad “nenugalimi” jo gene
rolai ir jų pagalbininkai di
delėje paskuboje išbėgiojo. 
Ant grindų primėtyta po
pierių, pranešimų iš fron
to, žemėlapių. Štabo virši
ninko kambaryje ant stalo 
guli naktinis apsia u s t a s, 
ant grindų paliko kambari
niai minkšti apsiavai, o gre
timame kambaryje nepa
klota lova; matyti, kad vir
šininkas iš lovos bėgo. Prie 

1 lovos ant staliuko nebaig
ta bonka vyno ir pilna dė
žė obuolių. Likęs baksas su 
apatiniais rūbais, Hitlerio 
paveikslas su jo paties pa
rašu; matyti, buvo kada 
viršininkui padovanojęs.

Kad hitlerininkai turėjo 
didžiausioje paskuboje neš
dintis ,tą liudija kiekviena
me jų kambaryje netvarka. 
Mat, tarybiniai tankai ūmai 
prisiartino prie Zosseno, 
tai hitlerininkai ir išlaksto, 
kaip pabauginti žvirbliai.

Stebėtini čia įrengimai. 
Nemažai sunkaus d a r b o 
idėta. Buvo kalbama, kad 
įrengimus atliko iš kitų ša
lių atgabenti darbininkai, b 
po to visi tie darbininkai 
buvo sunaikinti. Hitleri
ninkai tikėjo, kad tik “ne
gyvi nekalba.”

Štai susisiekimo su armi
jos daliniais skyrius. Di
delis kambarys. Nesuskai
tomas kiekis telefonu ir te
legrafo aparatų. Telegrafo 
aparatuose pasilikę vėliausi 
iš Berlyno ir fronto prane
šimai ir užklausimai bei 
Hitlerio štabo viršininku 
įsakymai. Visi jie liudija, 
kaip iš Zosseno hitlerinin
kai didžiausioje panikoje 
išbėgiojo.

Požeminis miestelis turė
jo savo valgyklą, elektros 
gamyklą ir vandentiekius. 
Čia buvo kopija didelio 
miesto; Daugelyje vietų 
įrengta ir užtaisyta sprogi
mo aparatai. Tai buvo 
rengtasi sunaikinti tą Hit
lerio štabo centrą, kada Ta
rybų armija prisiartins. 
Bet palikti tam tikslui vo
kiečiai pakėlė rankas į orą, 
kai tik išgirdo tarybinių 
kovūnų prisiartinimą; ne
rado reikalo išsprogdinti 
požeminius įrengimus ir 
patys save.

Berlyno požemiai •
Zossenas — tai slaptas 

Hitlerio centras. Berlynas 
buvo hitlerininkų sostinė. 
Tikrumoje, tai buvo du 
Berlynui — vienas viršuje, 
kitas požemyje.

Po Hitlerio kanceliarija 
buvo labai giliai įrengta ki
ta požeminė kanceliarija, 
kur sutilpdavo šimtai žmo
nių. Goebbelsas, Goeringas 
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ir kiti nacių vadai turėjo 
taip pat giliai požemyje 
įrengtus rūmus savo dar
bui, miegui ir tt.

Kada tarybinė armija už
ėmė Berlyną, tai armijos 
laikraščio koresponde n t a i 
P. Trojanovskis ir L. Vyso- 
koostrovskis stebėjosi, ap
rašydami B e r 1 y n o pože
mius,

štai jie požemyje apie 50 
pėdų gilumoje. Čia fabri
kas, kuriame buvo gamina
ma rankinės granatos. Ne
toli gestapo rūmų — cen
tras požeminės transporta- 
cijos.

Štai vienoje vietoje už 
plieninės grandies pakelį! 
plieninę plytą. Žemyn dar 
eina geležiniai laiptai. Ša
limai pirmiau veikė keltu
vas . Nusileidus giliau, at
rasta didelis kambarys su 
plieno ir cemento lubomis. 
Tai amunicijos sandėlis. 
Ant pastolių dėžėse guli 
sviediniai—sprogstanti, pa
deganti, dūminiai ir kitoki. 
Čia jų daugybė. Visur už
rašai — koki jie yra, kiek 
jų. Kitur ant lentynų dė
žės su kulkosvaidžių šovi
niais .toliau eilės automatu 
ir kulkosvaidžių. Į vieną 
pusę iš požeminio sandėlio 
įstrižai kyla i viršų bėgiai. 
Tai vagonėliais iš požemio 
išgabendavo amuniciją ir 
ginklus. O viršuje įrengta 

I plieno— betono įsitvirtini- 
i mai. Vienoje vietoje stovi 
požemine kanuolė. Jos tik 

i galiukas kyšojo į viršų, 
į Šios kanuolės pagalba hitle
rininkai galėjo plačiai ap- 

| šaudyti gatvę. Tokių ka- 
i nuolių Berlyne buvo įrengta 
j šimtai.

Bet niekas hitlerininkų 
I neišgelbėjo: nei milijonai 
; suvaryti! po prievarta sun
kiems darbams žmonių iš 
kitų šalių, nei jiems parsi
davę kitose šalyse viršinin
kai, nei vokiečių išgarsinta 
“karo technika ir strategi
ja.” Hitlerininkai buvo nu
galėti — sumušti pačiame 
savo lizde. O tatai įvyko 
todėl, kad jų politika buvo 

I svetima pasaulio žmonėms, 
kad jų siekiai buvo paverg
ti kitas tautas, atimti ki
toms tautoms laisvę ir tei
sę žmoniškai gyventi.

Prancūzė dainininkė Da
nielle Lamar. Ji buvo 
Colombijos sostinėje Bo
gota ir pateko kalėjiman 
už neužsiregistravimą 
kaipo užsienietė. Ji sako
si per ištisas dvi valan
das flirtavusi su kalėji

mo jaunais sargais.
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A.L.D.L.D. REIKALAI
LLD 15-tos Apskrities 
Konferencijos Protokolas

Liet. Literatūros Draugijos 
15-tos Apskrities metinė kon
ferencija įvyko gegužės 31, 
1953 metais, Burton, Ohio.

Konferenciją atidarė Ap
skrities Komiteto pirm. Ona 
Gendrich 11-tą vai. ryte. į 
mandatų komisiją pakvietė: 
P. Nemurienę, J. Krosin ir J. 
Jasiūną. Iki mandatų kom. su
tvarkė mandatus, pirm, pa
kvietė po vieną del. iš k p. tar 
ti žodį kitą apie jų k p. gyva
vimą.

Mandatų komisija raporta
vo, kad: nuo 22 kp. delega
tais yra M. Plaušienė,. M. Ni
kas, V. Young, J. Gendrich, 
J. Krosin, J. Bagužis, D. Lc- 
nikauskas ir M. Raulynaitie- 
nė; nuo 51 kp. Ona Yanulis, 
S. Damakauskas ir J. Petro
nis; nuo 57 kp. B. Dariu, P. 
Boika ir Ona Balčiūnienė, j 
nuo 190 kp. S. Ivanauskas, J. 
Petraus, K. Kanapeckas, J. 
Kripas, T. Kripienė, A. Pal- 
ton, J. Palton, E. Penzer, P. 
Nemura ir P. Nemurienė, Ne
kurto delegatai pasivėlino, bet 
vėliau pribuvo.

Konferencijos pirm, išrink
tas Petras Nemura, rast. J. 
N. Simans ir pagelbininke 
Eva Simans. J rezoliucijų ko
misiją išrinkti: Mory Nikas, 
J. Krosin ir J. Stripeika.

Skaitytas protokolas iš pra
eitų metų konferencijos ir pri
imtas kaip skaitytas.

Skaitytas pasveikinimas nuo 
LLD Centro Komiteto ir pri
imtas. Taipgi skaitytas laiškas 
ir nuo Centro Kom. seki’., ku
riame drg. D. M. šolomskas 
rašo, kad dėl jo sveikatos su
silpnėjimo buvęs priverstas 
pasitraukti iš Centro Komite
to sek r. ir knygiaus p;jc 
reigų. Šis laiškas delegatuose 
iššaukė daug susijaudinimo ir 
'užuojautos draugui šolomskui 
ir dėkingumo už jo rūpestin
gą darbavimasį, per daugelį 
metų būnant LLD Centro Ko
miteto sekretoriumi ir knj'- 
gium. Kitą gražų pasveiki
nimą ir $2 prisiuntė LLD 15- 
tos Apskrities Komiteto narys 
J. Žebrys iš Hot Springs, Ar- i 
kansas, kur tuom laiku drau
gai žebriai atostogavo.
Apskrities Komiteto raportas 
už 1952 metus

Apskrities Komitetas atlai
kė 3 susirinkimus, turėjo vie
ną parengimą. Surinko Vilnies 
dalininkų suvažiavimo pasvei
kinimui aukų $27. Kaip pra
eitą konferenciją buvo nutar
ta kviesti LLD Centro pirm, 
drg. K. Stanislovaitienę su 
prakalbomis į šią apylinkę, 
Komitetas negalėjo įvykdyti, 
nes Stanislovaitienė buvo per 
daug užimta savo namuose ir 
dėl tos priežasties negalėjo iš
važiuoti iš namų ant ilgesnio 
laiko.

Komitetas surengė prakal
bas drg. K. B. Karosienei ir 
W. M. Vitkauskui. Prakalbose 
buvo surinkta aukų Sveturgi
mių Gynimui $27.25. Viso per 
1952 metus Komitetas išauka- 
vo apšvietos reikalams $149.- 
25.

Komitetas dėjo daug pa
stangų atgaivinti LLD 90 kp. 
Youngstown, Ohio. Bet liku
sieji 4 tos k p. nariai atsisako 
imti vadovybę ir dėl to 15-ta 
apskritis net eko vienos k p. 
Dabar apskr. randasi 4 k p. su 
208 nariais.
Raportavo sek r. J. N. Simans.

Apskrities kuopų raportai 
UŽ 1952 metus

22-ra kuopa turėjo 4 susi
rinkimus, įrašė 5 naujus na
rius, pabaigoje 1952 metų tu
rėjo 75 narius, taipgi turėjo 
3 parengimus, literatūros iš
platino už $15, geriems tiks
lams išaukavo $90, ižde turi 
$276. Fin. sekr. P. Bauža.

51-ma k p. turėjo 4 susirin
kimus, gavo 2 naujus narius, 
pabaigoje 1952 metų turėjo 
12 narių, dabar jau turi 14, 

4 pusl.-Laisve (Liberty)—Penktad., Birželio-June 19, 1953

parengimų turėjo 2, literatū
ros išplatino už $3.50, apšvie
tos tikslams išaukavo $55, iž
de turi pinigų $138.97. Fin. 
sekr. Jonas Rūbas.
57 kp. turėjo 4 susirinkimus, 

senų narių nustojo vieno, pa
baigoje 1952 metų turėjo 28 
narius, parengimų turėjo 2, 
geriems tikslams išaukavo 
$50, ižde pinigų turi $247.30. 
Fin. sekr.- B. Darin.

190-ta kp. turėjo 4 susirin
kimus, dvejas diskusijas, na
rių nustojo 10, pabaigoje 
1952 metų turėjo 93 narius, 
parengimų turėjo 2, surinko 
aukų knygų fondui $5, išau
kavo apšvietos reikalams $80, 
išplatino 35 Vilnies kalendo
rius, ižde turi pinigų $79.77, 
karo boną už $75 ir Vilnies 
serą už $10. Fin. sekr.

P. Nemura.
Visi raportai tapo priimti.

Nutarimai
Nutarta įvesti Apskrities 

kuopose platesnį draugišku
mą : nariui susirgus ar ištikus 
kokiai nelaimei, kp. valdyba 
ir nariai privalo tokį narį at
lankyti, suteikiant užuojautos 
ir draugišką patarnavimą su- 
lyg geriausios išgalės.

Nutarta pasiųsti užuojau
tos laišką Apskr. Kom. fin. 
sekr. drg. Povilui Kuruliui, 
kuris tuom laiku buvo sunkiai 
susirgęs ir radosi ligoninėje.

Nutarta paaukoti: Ameri
kos Komitetui Ginti Sveturgi
mius $25, knygų fondui $10, 
Vilniai, Laisvei ir Liaudies 
Balsui po $10, ir Progresyvių 
Partijai $10.

Senasis Apskrities Komite
tas užgintas vienbalsiai, kuris 
susideda iš sekamų draugų ir 
draugių: Ona Gendrich, Ona 
Kaziuliohis, Mariutė Gede- 
minskienė, Agnes Palton, J. 
žebrys, P. Kurulis, J. Jasiū- 
nas, J. Stripeika ir J. N. Si
mans.

Sekančiai konferencijai vie
tą ir laiką paliko nustatyti 
Apskrities Komitetui. Konfe
rencija baigėsi 1-mą vai. po 
pietų.

Pirm. P. Nemura,
Sekr. J. N. Simans.

Rezoliucijos priimtos LLD 15- 
tos Apskrities konferencijoje.
Už taiką

šiandien taika yra susirūpi
nę viso pasaulio žmonės, ir 
nekuriu pasaulio kraštų žmo
nės kovoja ir miršta už išlai
kymą pasaulinės taikos. Pa
staruoju laiku balsas už sulai
kymą mūšių Korėjoje tuojau 
ir už sušaukimą keturių di
džiųjų pasitarimo įvykdymui 
pastovios taikos pasaulyje 
nuskambėjo per visą pasaulį. 
78 nuošimčiai Amerikos žmo
nių pritaria tam, tik tie mili
jonai Amerikos taikos šali
ninkų dar nėra organizuoti, 
kad paveikti mūsų Kongresą 
ir Administraciją, kad jie 
vykdytų Amerikos ir viso 
pasaulio žmonių taikos pagei
davimus.

Lietuvių kolonijose, kaip ir 
Clevelande, visai nesigirdi vei
kimo už taiką. Lietuvių Nacio- 
nalio Taikos Komiteto irgi jau 
nebesigirdi veikimo. O taikai 
pavojus dar nesimažina.

Todėl LLD 15-tos Apskri
ties konferencija ragina savo 
kp. ir abelnai visas lietuvių 
organizacijas tverti taikos 
komitetus, kurie veiktų kartu 
su Amerikos Taikos užtikrini
mo skyriais, kurie randasi vi
suose didesniuose miestuose. 
O nacionalės raštinės antra
šas yra: American Peace 
Crusade, 125 West 72nd St., 
Now York 23, N. Y.
Už paramą Amerikos Komite
tui Ginti Sveturgimius

Amerikos sveturgimių liki
mas gali atsidurti pavojingoje 
padėtyje: jau dabar 280 ne- 
piliečių sveturgimių yra sua
reštuoti ir rengiami išdepor- 
tavimui. St. Patrick dienoje, 
kalbėdamas mūsų šalies prok. 
Herbert Brownell paskelbė,

Lietuvos Kurortuose
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Įrengtos sporto aikštelės, ba
seinai? šiais metais bus įreng
tos kaskadinės maudyklos.

Gražiai sutvarkytas parkas 
prie centrinės gydyklos.

—o—
Likėnai

Palanga
Į didžiausią Tarybų Lietu

vos pajūrio kurortą pradėjo 
rinktis pirmieji vasarotojų bū
riai. Dar gražiau pasipuošęs, 
negu pereitais metais, kuror
tas sutinka svečius. Jie ap
gyvendinami atremontuotuose, 
gražiai sutvarkytuose poilsio 
namuose bei sanatorijose. Po
ilsio namuose Nr. 2 pastaty
tas priestatas, kuriame šį se
zoną ilsėsis -apie 500 žmonių. 
Sanatorijoje Nr. 1 atidaryti, 
nauji gydymo kabinetai. Gre
ta didelių, neseniai sužaliavu
sių medžių matomi jaunučiai 
medeliai, pasodinti šiais me
tais. Kultūros ir poilsio par
ke įrengti trys nauji skverai.

-—o—
Birštonas

šių metų žiemą Birštone il
sėjosi šimtai darbo žmonių, 
šiomis dienomis kurortas pra
deda vasaros sezoną. Visiškai 
netoli nuo kurorto sanatorijų 
atrastas naujas mineralinio 
vandens šaltinis, kuris pava
dintas “Taikos” vardu.

Kurorto parke — naujos 
liepų ir beržų alėjos. Šiomis 
dienomis čia pradės veikti va
saros teatras. Jamę bus de
monstruojami filmai;" koncer
tuos meninės saviveiklo's ko
lektyvai.

Dešinėje Nemuno pusėje 
jau baigiamas atremontuoti 
didelis pastatas. Jame veiks 
pionierių stovykla.

—o—
Valakampiai

Auksiniais saulės spindu
liais nužerta ties Valakum- 
piais vingiuoja Neris. Kartas 
nuo karto iš tolo pasigirsta 
dizelinio laivo sirena. Pama
žu prieš srovę atplaukia ir 
pats laivas. Į tiltelį pasikelia 
naujas būrys žmonių. Su atil- 
sinėmis iš įvairių respublikos 
miestų bei kaimų atvyksta 
svečiai į VPSCT poilsio namus.

Naujai atremontuotuose 
profsąjungų poilsio namuose 
jau susirinko nemažas būrys 
gyventojų. x ? " i ;

Pušų apsupti stovi Vilniaus 
miesto odininkų poilsio na
mai — profilaktoriumas. Čia 
po darbo atvažiuoja “Raudo
nosios žvaigždės” kombinato, 
Vito vardo kailių s/iuvykios, 
Vitcnbergo kailių apdirbimo 
fabriko darbininkai.

—o—
Druskininkai

Plačiai atsidarė Druskinin
kų kurorto dešimties sanato
rijų ir keturių poilsio namų 
durys vasarotojams. Jau nuo 
pat šio mėnesio pradžios ėmė 
rinktis darbo žmonės iš visos 
respublikos, o taip .pat iš 
Maskvos, Leningrado, Minsko, 
Archangelsko ir kitų mūsų 
plačiosios šalies miestų.

Pušynuose skendįs Druski
ninkų kurortas vis auga. Da
bar čia „statoma vaikų sanato
rija. Tai bus tręčioji sanato
rija, skirta vaikams. Pereitais 
metais buvo atstatytas gydo
mosios fizkultūros parkas.

kad sulyg Walter-McCarran 
įstatymu, 10,000 įsipilietinu- 
sių Amerikos Sveturgimių ga
lės nustoti pilietybės, kaipo 
pirmas žingsnis išdeportavi- 
mui, ir toje pačioje prakalbo
je ponas Brownell pareiškė, 
kad trumpoje ateityje 12,000 
nepiliečių sveturgimių pataps 
suareštuoti išdeportavimui. O 
kad sunaikinti organizaciją, 
kuri taip rūpestingai gina 
persekiojamus sveturgimius, 
ponas Brownell paskelbė A- 

'merikos Komitetą Ginti Sve
turgimius esant subversyviu.

Todėl LLD 15-tos Apskri
ties konferencija, apsvarsčiu
si pavojingą Amerikos svetur
gimių likimą ’ateityje, nutarė, 
kad: Apskritis darytų viską, 
kas galima, suteikti moralės ’ 
ir finansinės paramos AKGS 
ir už atšaukimą Walter-Mc- 
Carran įstatymo.

Rezoliucija už vykdymą 
taikos tapo pasiųsta prez. Ei- 
senhoweriui.

Rezoliucijų Komisiją suda
ro: Mary Nikos, Julius Kro
sin ir J. Stripeika.

J
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Jaunų pušaičių apsupta sto
vi Likėnų sanatorija. Metai iš 
metų jaunas pušaičių miškas 
vis auga. Šiemet pasodinta 
daugiau kaip 8,000 jaunų eg
laičių, šimtai berželių, liepų. 
Abipus takelių iškilo baltųjų 
ir raudonųjų akacijų gyvatvo
rė.

Likėnų kurortas turi dide
les perspektyvas plėstis. Trys 
kurorto gydomieji šaltiniai 
kasdien išmeta apie 22 milijo
nus litrų mineralinio vandens. 
Subėgdami į Vieną vietą, šal
tiniai sudaro 4—6 metrų plo
čio upelį. Vieno šaltinio van
duo bus panaudojamas gėri
mui. Tuo tikslu įrengti spe
cialūs vamzdžiai, pastatytas 
paviljonas.

Sanatorijos rūmuose baigia
mas remontas, rekonstruoja
mas purvo apdirbimo cechas. 
Plačiau bus taikomas gydy
mas purvo kompresais.

įvairios Žinios
Vandens saugyklos 
Statyboje Bulgarijoje

SOFIJA. — Vienos iš 
stambiausių vandens sau
gyklų Bulgarijoje — Dimi- 
trovo vardo vandens sau
gyklos statyba prie Tun- 
džios upės ' vyksta visu 
spartumu. Užtvanka jau pa
statyta 40 metrų viršum 
upės lygio. Sparčiais tem
pais vystomi darbai tie
siant 24 kilometrų ilgio ma
gistralinį kanalą. Galingos 
tarybinės technikos naudo
jimo ir socialistinio lenkty
niavimo ? plataus išvystymo 
dėka Vandėnš saugykla bus 
baigta statyti anksčiau, ne
gu numatyta.

Žemės ūkio mechanizavimas 
Lenkijoje

VARŠUVA. — Liaudies 
Lenkijoje žemės ūkio produk
cijos gamyba vienam gyven
tojui padidėjo palyginti su 
prieškariniu lygiu beveik tris 
kartus.

Prieškarinėje Lenkijoje že
mės ūkio lygis buvo nepapras
tai žemas. Šalyje buvo ne 
daugiau1 kaip 150 traktorių. 
Buvo sėjama daugiausia ran
komis. Tūkstančiui valstiečių 
ūkių teko tik 17 sėjamųjų.

Liaudies Lenkijoje, išsivys
čius tėvyninei žemės ūkio ma
šinų gamybos pramonei, že
mės ūkis jau 1952 metais ga
vo beveik devynis kartus 
daugiau mašinų ir žemės ūkio 
padargų, negu prieškariniais 
metais.

Didelę, reikšmę mechani
zuojant žemės ūkio gamybą 
turi mašinų-traktorių stotys. 
1949 metais šalyje buvo tik 30 
mašinų-traktorių stočių, šiais 
metais MTS skaičius padidėjo 
iki 368.

Metai iš metų didėja trakto
rių skaičius mašinų-traktorių 
stotyse. 1951 metais MTS 
traktoriais buvo įdirbta, skai
čiuojant arimus, 2,300 tūks
tančių hektarų, 1952 metais— 
daugiau kaip 3,700 tūkstan
čių hektarų.

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdus žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na >$2.00. DABAR TIK $1.5,0.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

■

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklįs, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, .sutaisė 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prošvaistės
Jono Kaškaičip—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.
Usnyne H
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

Kelias į Laimę
Tik skaitydaihas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mižara, pus
lapių 368, kajina $L50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Bernardo Gavelio Klaida
Baisių nelaimių ir erškėčių takai jauno lietuvio ateivio Amerikoje. Pa
rašė Rojus Mizara, puslapių 350, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
I 1 «

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimynijnis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

1

Newark, N. J.
Susirgo ir pasidavė opera

cijai Thomas A. Mitkaus duk
tė Laui’a. Randasi St. Bernais 
Hospital ant High St., Newar- 
ke, antranke aukšte, Room 21. 
Lankymo valandos nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8:30 vai. vakare.

Kas gali ir kam laikas lei
džia, prašomi ligonę aplanky
ti. Ji ten ^pasidavusi po vardu 
Laura' Hassan. Koresp.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gęlbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai • senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 

t

būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaiijia 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.
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Gamtos nugalėjimas
MONTREAL, CANADA

¥ (Tąsa)
f Vanduo buvo paleistas, išlaisvintas ir 
jis pradėjo šėlti. O pavasarį upės pra
dėjo per kelias dienas ištvinti ir išsilieti 
potvyniais, pradėjo alinti laukus, nusi
nešdamos juodžemį, puvenas — visa, kas 
daro dirvą derlingą. O pasitraukdamas 
potvynio vanduo palikdavo vietoje tik 
tai, ko jis neįstengdavo pakelti, — sun
kų smėlį, kuris užberdavo laukus, palai
dodavo augalų ūgius-

Ateidavo vasara, vanduo laukuose bū
davo didžiai reikalingas, o jo dirvoje jau 
nebūdavo.

Ankstyvesniais laikais stepė buvo 
apaugusi tankiai žole. Ši žolės danga 
sulaikydavo lietaus ir sniego vandenį, 
pridengdama dirvą nuo šalčio ir vėjo.

Bet kai stepė buvo visa ištisai išarta, 
dirva liko be apsaugos. Iš pradžių ji 
dar buvo trupininė, geros struktūros, ji 
galėjo sukaupti vandens atsargą ir at
sispirti vėjui. Bet juo toliau, tuo ji da
rėsi biresnė.

Metai po metų ji buvo ardoma dalgiu 
ir akėčiomis. Buvo išgenami gyvuliai į 

z ganyklas, ir gyvuliai ištrypdavo dirvą.
7 ^-Virtusi dulkėmis, niekuo nepridengta 

žemė nebegalėjo ilgiau kovoti su vėjais, 
ir jei stepėje siausdavo uraganas, jis pa
keldavo į padanges debesis žemės. Juoda 
žemės audra skriejo viršum laukų, už- 
temdydama saulę.

Karštomis dienomis dirva greitai džiū
vo ir plyšinėjo. Ir kai užeidavo ilgai 
lauktas lietus, vandens sriautai veržda
vosi plyšius, į vagas, rausdavo jas ir pa
versdavo griovomis. O tenai, kur pasi
rodydavo griova, laukai aplink dar grei
čiau džiūdavo. Juk griova veikdavo kaip 
sausinamasis griovys: traukė nuo laukų 
vandenį.

Taip susidarė prieštaravimas: lietūs, 
užuot drėkinę laukus, džiovino juos, su
darydami griovas.

Šalies drėgmės apykaita buvo sutruk
dyta, ir pasekmių nereikėjo ilgai laukti- 

i Nekviestas svečias iš dykumų — saus- 
\a^d/ėjis — ėmėsi nekliudomai deginti pasė- 
\ftius: juk jo jau nebesulaikydavo tako- 

' skylėse miškų siena. O žiemą ateidavo 
jo brolis — šiaurės vėjas — ir naikino 
šalčiu tai, kas buvo išlikę nuo kaitros.

Pats klimatas pasikeitė: žiema pasida
rė žiauresnė, vasara karštesnė ir sauses
nė.

Vis giliau tekdavo kasti šulinius. Vis 
seklesnės darėsi vasarą upės.

Sausra aplankė ir stepę. “Dirvų kara
lius” — juodžemis — vis dažniau apvil
davo ir duodavo mažiau javų, negu pras
ta smėlėta dirva.

Žemė tarsi susirgo kažkokia baisia li

LIUDININKŲ APIPLAUSIMAS
Atverskime vėlei Masalskio knygą.
Šimtais faktų ši knyga įrodo, kad dėl 

griovų susidarymo buvo kaltesni žmo
nės, nęgu gamta. 1

Čia negalima Nuprasti geografijos, ne
pasitelkus į pagalbą istorijos.

Tik istorija gali paaiškinti, kodėl grio
vų augimas ypač sustiprėjo XIX šimt
mečio pusėje — po 1861 metų.

1861 metai — tai baudžiavos panaiki
nimo metai.

Unijos planuoja 
politinį veikimą

Kvebeko provincijos Indus
trinių Unijų Federacija, kur! 
yra afilijavusi i Canadian 
Congress of Labar (CIO), pe
reitą savaitę St. John, Que., 
atlaike savo metinę konvenci
ją. Konvencija vienbalsiai nu
sitarė įsitraukti j politinį vei
kimą, kaip, pav._. dalyvauti 
federaliuose ir provincialiuo
se rinkimuose, taipgi kitose 
politines veiklos srityse.

Konvencija taipgi išreiškė 
kritiką policijai už kišimąsi į 
darbininkų streikus, vlisuomet 
palaikant darbdavių pusę. 
Priėmė rezoliuciją reikalau
jant pataisyti įstatymią, kad 
policija patruliuotų streikus 
neginkluota ir uždrausti užsi
imti agentavimu darbdavių 
pusei;

Tai teisingas unijų žygis 
gerojoje pusėje. Konvencijoje 
dalyvavo 145 delegatai, kurie 
atstovavo 30,000 organizuotų >. I

ga-
Ir Dokučajevas nustato, kokia tai li

ga:
“Organizmas, kaip gerai jis bebūtų 

sudarytas, kokias geras prigimtines sa
vybes jis beturėtų, bet jei kartą dėl blo
gos priežiūros, netaisyklingo maitinimo, 
pernelyg sunkaus darbo jo jėgos pakirs
tos^ išsekintos, jis jau nebeįstengia tai
syklingai dirbti, juo nebegalima pasiti
kėti, jis gali smarkiai nukentėti nuo ma
žiausio atsitiktinumo...

Tofcoje pakirstoje, palaužtoje padėty
je yrBmūsų pietinių stepių žemdirbys- 

" tė...JF^
Yra gydytojų, kurie be baimės tiria li

gonį ir ramiai paskelbia jam nuospren- 
. ,dį. Dokučajevas nebuvo toks gydytojas. 

Kiekvienoje jo knygos eilutėje juntamas 
' nerimas- Ir juokai, juk jis gydo ne sve

timą. Jis gydo žemę-motulę, žemę-mai- 
tintoją.

Jaudindamasis jis rašo: “Taip ilgiau 
negali tęstis”.

Jis nesiliauna kartojęs: “Turi būti 
imtasi energingiausių, ir ryžtingiausių 

• priemonių, kurios išgydytų mūšų žem
dirbystės organizmą..”

Diagnozė nustatyta, ligos istorija su
tašyta.

Dokučajevui aišku, kad sunkią žemės 
ligą sukėlė patys žmonės. Tai jie iškir
to miškus, užleido laukus, leido išsekti 

I Upėms, leido plėtotis griovoms, atidarė 
Į kelią sausvęjams.'
' Ir padarė jie tai ne tiesiog dėl nežino- 

jįįA del nesupratimo, čia buvo kito- 
(raH>vimtosnės priežastys.

ŠW pHežastis Dokučajevas tik trupu
tėlį paliečia savo knygoje.

Bet yra kitų knygų, kurios, kaip beša
liški liudininkai, nuodugniai ir tiksliai 
atsako į klausimą, kas gi buvo kaltas dėl 
Juodžemio krašto nualinimo.

Valstiečiai, atleidžiant nuo baudžiavos 
gavę elgetiškus sklypus, ėmė arti visa, 
kas dar nebuvo išarta: griovų kraštus, 
daubas, stačius kalvų šlaitus; kur nega
lėdavo praeiti arklys su arklu, žmonės 
griebdavosi lopetų.

Išarus daubą, ji pavirsdavo veikiančia 
griova. Išarus griovos kraštus, ji pra
dėdavo didėti dar sparčiau, negu pirma.

Vis naujos žaizdos — plyšiai — atsi
rasdavo žemės kūne, kiekvienoje atšlai
tėje, kiekviename stačiame šlaite. Kitaip 
ir negalėjo būti. Juk valstiečiams buvo 
paskirti sklypai palei šlaitus. Čia jau 
noromis nenoromis tekdavo arti rėžį iš
ilgai, o ne skersai šlaito. Lietaus sriau
tams tarsi tyčia buvo nutiesiamas take
lis žemyn, ir sriautai ėmėsi darbo, gilin
dami savo vagą.

Sklypo kraštais arklu buvo išvaromos 
ežios — gilios vagos, kad būtų matyti, 
kieno tai sklypas. Laukai buvo išskirs
tyti į daugybę sklypelių, vadinasi, ir 
ežių buvo daug. Visos šios ežios ir ribos 
taip pat padarydavo pradžią griovoms-

Taip tinkama žemė darėsi netinkama.
Bet žemė negali visiškai dingti! Vals

tietis neturi kur ganyti karvės, o čia pat 
netinkama, niekam nereikalinga žemė.

Ir štai į šią pasidariusią netinkamą 
žemę išgenami gyvuliai. Gyvuliai plikai 
nuėda žolę ir dar ištrypia šlaitą. Ir nie
kieno nesaugoma dirva virsta vandens ir 
vėjo grobiu. Tenai, kur gyvuliai buvo 
ganomi žole apaugusiame' smiltyne, smė
lys imdavo slinkti. Atsipalaidavęs nuo. 
kibių šaknų, kurios jį laikė vietoje, jis 
ritosi tenai,.kur jį nešė vėjas.

Būdavo, ne kažkur Kara-Kumuose, ne 
smėlėtoje dykumoje, o prie Dono smėlys 
užpustydavo kaimus ir priversdavo žmo
nes palikti gyvenamąsias vietas.

Štai kaip., buvo su valstiečių žeme. O 
su dvarininkų žieme'buvo negeriau. Vals
tietis ardavo griovą arba šlaitą todėl, 
kad jis turėdavo maža žemės. O dvari
ninkas žemės turėjo daug, bet ir jis taip 
pat ardavo griovas ir atšlaites, nes kiek
viena nauja dešimtinė duodavo papildo-,, 
mų pajamų. ;

Masalskis rašo: “Daugelis ūkio savi
ninkų laiko esant naudinga arti žemę iki 
griovos krašto, o į tai, kaip kasmet yra 
griaunama žemė, jie žiūri kaip į neiš
vengiamą blogybę.”

Kunigaikštis Masalskis nebuvo tuo 
metu buvusios Santvarkos priešas. Bet ir 
jį piktino toks “dvarininkų abejingumas 
jų pačių žemės gadinimo ir ardymo - 
klausimu”. Jam buvo aišku, kad su 
griovomis reikia kovoti, kad ši kova turi 
būti kiek galima taisyklinga,1 sutartinė, 
visuotinė.

Bet tai ir yra, kad kaip tik galimybės 
tokiai kovai nebuvo ir negalėjo būti te
nai, kur valstiečiams buvo per sunku, o 
dvarininkams inenaudinga eikvoti lėšas 
griovoms sutvirtinti.

Dvarininkas imdavo tvirtinti griovą, 
kai ši jau artindavosi prie sodo arba na
mų. Bet tai reiškė kovoti ne su ligos 
priežastimi, o su jos pasekmėmis.

Dar žalingesnis dalykas, negu ištisi
nis miškų iškirtimas. Apie tai, kaip 
dvarininkai naikindavo amžiais augu
sius miškus savo dvaruose, liudija knyga 
“Rusija”, parašyta dau'gelio mokslinin
kų, žinomo geografo Semionovo-Tian- 
Šanskio redaguota-

Tai didelis, daugelio tomų leidinys. 
Jame galima rasti smulkių bet kurio bu
vusiosios Rusijos imperijos kampelio — 
jos miškų ir stepių, upių ir ežerų, kalnų 
ir lygumų, jos kaimų ir dvarininkų so
dybų — aprašymą.

Knyga pasakoja ne tik apie šalies 
gamtą, bet ir apie šalies žmones. Kiek
vieno tomo pabaigoje yra ilgas pavar
džių sąrašas. Imu pirmą pasitaikiusį 
puslapį:

Strekalovas, dvarininkas.
Strekalovas, fabriko savininkas.

(Bus daugiau)

PITTSBURGH, PA.
Visus kviečiame į savo didįjį pikniką, kurį! ren

gia L.D.S. 8-toji Apskritis, įvyks birželio-Jurįe 28, 
1953. Tai bus mūsų apskrities metinis išvažiavi
mas. Tad visos L.D.S. kuopos, visi nariai iri sim- 
patikai atsilankykite į šį gražų- išvažiavimą. Čia 
pasimatysite su savo senais pažįstamais, pasi
linksminsime. Linksmai praleisite laiką gražioje 
gamtoje, šviežiame ore.

Piknikas bus HALLER’S FARM, gerai pitts- 
burgieciams žinomoje vietoje. N. S. draugijos vi
sada rengia piknikus ant Franklin 'Grove, o prie 
tos didžiulės vietos randasi ir Haller’s Grovę. La
bai patogu surasti. Tad kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti. O kada jūs turėsite sa
vo piknikus, mes atsilankysime pas jus.

Laukiame malonaus pasimatymo su visais bir- 
želio-June 28 dieną, L.D.S. 8-tos Apskrities pikni
ke, IIALLER'S GROVE. j

Kelrodis: Atvažiavus į Pittsburgą reikia imti 
kelią 88 Ohio River Blvd, iki Emsworte, čią suki
te po dešinei į kelią Camp Horne Rd., pavajžiavus 
apie 2 mailes sukite po kaire ir važiuokite iki Bel
levue Girdeng, ten sukite vėl po dešine ir ųž pus
antros mailes rasite pikniką.

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tali bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniaij ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių^

• MONTELLO, MASS I'

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas ’ 

paramai dienraščio Laisvės j ,

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
I

Liet. Taut. Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
’ šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

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

Pikniko pradžia 2 vai. po piety

SHENANDOAH, PA.
■’ . I

Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove i 

i ■ i
Brandonville, Pa.

unijose darbininkų provinci
joje.

—o—
Teismas streikierius išteisino

Trijų mezginių dirbtuvių— 
Grover Mills, Marvin Hosiery 
ir Knit-tofit — darbininkai 
randasi streike, kad darbda
viai atsisakė išpildyti jų rei
kalavimus dėl pakėlimo algų, 
bei pagerinimo darbo sąlygų 
ir, virš visko, atsisakė pripa
žinti uniją. Nežiūrint darbda
vių pastangų sulaužyti strei
ką, darbininkai laikosi pikie- 
to linijoje gerai. Tris iš strei- 
kiurių policija areštavo ir kal
tino juos, būk už jėga užpuo
limą vieno streiklaužio. Ta
čiau teisme pasirodė, kad 
prieš juos kaltinimas buvo ne
teisingas ir teismas juos ištei
sino.

—o---
Aukščiausias teismas pripaži
no uniją teisinga

Kvebeko provincijoje yra į- 
steigta Darbo Santikių Komi
sija (Labor Relations Board), 
kurios tikslas turėtų būti sau
goti darbdavių ir unijų teises 
lygiai. Jos rankose yra teisė 
pripažinti uniją legalia ar ne
legalia. Komisija, tačiau, sa
vo bešališkumo veik visuose 
atsitikimuose mažai besilaikė 
ir laikosi. Kiekvieną kovin- 
gesnę uniją apšaukia “komu
nistine” ir daro visokius truk
dymus, arba net ir čarterį 
atima—palieka uniją beteise. 
Tarp daugelio kitų unijų, 
1949 m. atėmė čarterį ir iš 
katalikų mokytojų unijos.

Sulyg Kvebeko provincijos 
pravestu įstatymu, Darbo San
tikių Komisija yra visagališka. 
Prieš jos nuosprendžius1 net ir 
i teismą negalima apeliuoti. 
Tačiau mokytojai atsikreipė į 
Aukščiausią Kanados Teismą 
Ottavoje (Supreme Court of 
Canada in Ottawa). Ir štai, 
birželio <3 d., Aukščiausias 
Teismas pripažino Kvebeko 
Darbo Santikių Komisijos žy
gi nelegaliu, o mokytojų uni
ja pripažinta turinčia teisę 
atstovauti mokytojus.

Tai smūgis Komisijai ir vi
sam reakciniam aparatui pro
vincijoje, o organizuotiems į 
unijas darbininkams didelis 
laimėjimas.

—o—
Gražus buvo Pašalpinės 
Draugijos išvažiavimas \

Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugija, 
birželio 7 d., turėjo išvažia- 
vimą-pikniką Vektorių farmo- 
je, Mascouche. Išvažiavimas 
buvo gražus ir pasekmingas. 
Iš ryto oras, tiesa, nelabai 
buvo palankus žmonių išvažia
vimui—debesuota ir net pro
tarpiais lijo. Bet po pietų, o- 
rui pragiedrėjus, privažiavo 
žmonių tiek, kad rengėjai 
pritrūko ir vaišių ir visa kita 
ko.

Bet suvažiavusieji, kadangi 
žmonių daug buvo, jautėsi 
patenkinti, linksmi.
' —o—
Svečiai čia ir ten

Pradžioje mėnesio čia apsi
lankė svečiuosna viešnios a- 
merikietės: Mrs. Anna Dzidu- 
lionienė (Liepinaitytė), iš 
Johnson City, N. Y. Su ja kar
tu buvo atvažiavusi Mrs. 
Paulina Jesilionienė (velionies 
poeto Stasio Jesilionio žmo
na) ir Elzbieta Mikelionienė, 
abi iš Binghamton, N. Y. Pa
viešėjusios čiopai, nuvažiavo 
pas Licpinaičius į New Glas
gow. Jesilionienė' tuo pačiu 
sykiu atsinaujino Liaudies 
Balsą už du metus ir paau
kojo $3.

Taipgi šiomis dienomis čia 
lankėsi Petras Pūras su žmo
na iš Toronto,. Aplankė Juo
zo Urbanavičiaus šeimą (mat, 
abeji seniau gyvenę Winnipe- 
ge), pasidairę po Montrealą, 
grįžo namon.

O Alcnskai (tėvai) yra iš
važiavę į Toronto kiek laiko 
paviešėti.

—o—
Pagerbti Kazlauskai

Birželio 6 d. buvo gražiai 
pagerbti Petras ir Regina 
Kazlauskai, jų 25-kių metų

Philadelphia, Pa.
HELPWANTEDFEMALE

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

(119-125)

HELP WANTED—MaLE
AI.VA CHEVROLET

Now has immediate openings for 
AUTOMOBILE MECHANICS. Op

portunity for a real mechanic wil
ling to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position, va
cation, insurance and health bene
fits. Apply in person.

Torresdale & Cottman A ves., 
Route 56, Y and T Bus 

(114-120)
AUTO MECHANIC. FIRST CLASS 
Experienced on Hydramatic; steady 

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

(116-122)
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 sekmddienj, birželio-June 
21 d., Olympia Parke, įvyks gražus 

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

ccsteryjc 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 sukelti paramos 
nukentėjusiai šeimai. Kviečiame vi
sus dalyvauti šiame piknike.

Rengėjai.

MONTELLO, MASS.
Piknikai, kurie įvyks 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.

Licpos-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 

j muzika nu<v 5:30 iki 10:30 vai. va
karo. Programoje dalyvaus chorai, 
mažesnės grupės ir solistai.

HARTFORD, CONN.
Svarbus Pranešimas

Šiuomi pranešame Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugijos nariams, kad 
Draugijos rengiamas piknikas birže
lio (June) 21 d., 1953, dėl tūlų prie
žasčių neįvyks. Todėl patariamo na
riams nevažiuoti ir prašome pasaky
ti kitiems, kad nevažiuotų, nes pik
niko nebus.

J. Kazlauskas, sekretorius. 
(120-121) »

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 ' Bungalows, Vienas 

4 kambarių, vonia, garadžius, šilu
ma ir šiltas vanduo. Antras — 5-kių 
kambarių, vonia, garadžius, prūdas 
žuvaut ir maudytis; medžiais ir gė
lėm apaugę. Gyvena rendauninkai 
Mr. Conrad. Kitame tai Louis Han
sen. Kaina $5500 ir $6500. Įnešimas 
—$1500 ir $2000. Adresas Lakeside 
Ave., Almonesson, N. J. Dešimts 
mailių nuo Camden, N. J. Lietuvių 
apgyventa. Dėl informacijų ir matyt 
vietą kreipkitės: M. F. TRAKIMAS, 
233 Avenue B, Bayonne, N. J.

(120-122)

vedybinių sukaktuvių <proga. 
Jubiliejantams suteikta linkė
jimų ir dovanų.

—o—
Sukaktuves ir įkurtuvės

John ir Albina (Fileriūtė) 
Zinkai pcrėitą šeštadienį pa
sikvietę savo .gimines ir drau
gus gražiai paminėjo savo 
vienų metų vedybines sukak
tuves ir kartu naujam name 
įkurtuves.

. —o— 
Kaušylams nelaimė

Juozas Kaušyla su savo 
žmona ir dešimties mėnesių 
dukrele, važiuodami automo- 
bilium, birželio 6 d. pateko 
nelaimėn. Tačiau, iš antros 
pusės, ir laimė, nes visi išli
ko gyvi ir buvo tik nesunkiai 
sužeisti.

—o—
Serga

Jane Kušleikienė apiaikė 
operaciją. Ligonė randasi 
Royal Victoria ligoninėje.

Taipgi vėl susirgęs Kazys 
Radeckas.

Buvo susižeidęs ranką An
tanas Bulokas, bet jau pasvei
ko. J.—

5 pusi.-Laisve (Liberty) — Penktad., Birželio-June 19. 1953
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Bedarbis išgelbėjo 
smnikininka 4^

Smuikininkas Christofer 
Balestrero buvo areštuotas ir 
kaltinamas dviejuose apiplė
šimuose.

Bet bedarbis Charles J. Da
niell pasigailėjo smuikininko. 
Daniell prisipažino, kad jis 
padaręs tuos du apiplėšimus.

Dabar smuikininkas- džiau
giasi laisve, o bedarbis Da
niell kalėjime laukia bausmės.

Hearns streikas 
tęsiamas toliau

CIO vadai pasiūlė propozi
ciją I learns savininkams, kaip 
geriausia šį streiką baigti. Jie 
siūlo, kad visi darbininkai 
grįžtu darban ir tada tartųsi 
su kompanija dėl sutarties, 
kad Hearns darbininkai suda
rytu atskirą CIO unijos lok a-
lą.

Hearns savininkai pradžio
je buvo linkę priimti šią pro
poziciją, bet pastaruoju laiku 
atsisako visus darbininkus at
gal darban priimti. Jie nori 
streiko vadus iš darbo paleis
ti.

Streikas todėl ir toliau tę
siasi.

Į

Svečiai iš Rumfordo
Trečiadienio vakarą ap

lankė Laisvės spaustuvę ir 
visą Kultūrinio Centro na
mą draugė Ona Alenskienė 
su sūnum ir marčia ir įtei
kė Laisvės fondui $2. V.

Kuris kandidatas 
popuiiariškiausias?

Šiaudinis balsavimas rodo, 
kad Rudolf Halley stovi pir
moje vietoje visų kandidatų 
miesto majoro vietai.

Antrą vietą užima Frank
lin D; Roosevelt Jr. O dabar
tinis majoras Impellitteris tik 
trečioje vietoje.

Patvirtino mokytoji] 
išmetimą iš darbo

Apeliacinis teismas 3 prieš 
2 patvirtino 14 mokytojų iš
metimą iš darbo.

Jie buvo pašalinti iš vietų 
tik todėl, kad neatsakė į ra- 
gangaudžių tyrinėtojų klausi
mus, ar jie yra komunistai.*

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

81............................................   ra

' Virginia 9-6125

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
0———— ---------- ------------------------------------------------------------------------------- s

DAINOS it ARMONIKA

Žemos kainos |
. ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

PETRAS KAPISKAS 
IR j

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų ■.

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

Telephone E Ver green 4-8174

Tėvai, motinos ir vaikai 
dalyvaukime parengime '

šio šeštadienio vakaras yra 
visiems labai svarbus. Susi
rinksime i Liberty Auditoriją 
savo ir kitu tėvus pagerbti. 
Programa prasidės 7:3() vai. 
vakare.

Atsimenate tą vakarą, kai 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubas buvo suruošęs pramo
gą motinas pagerbti. Tai bu
vo ko pasiklausyti, o priedu— 
gavome skanių užkandžių ir 
karštos kavos. Muzikalė pro
grama "mus visus žavėjo. Ta
da susirinkę pagerbėme savjo 
ir kitų motinas.

Birželio 20 d. vakarą taip
gi bus muzikalė programą. 
Aido Choro vyru grupė mums 
duos daugiau, negu mes tiki
mės iš jų išgirsti, nes seniai 
prie šios pramogos jie ruošia

6 metu vaikas Įkrito j 
upėn ir prigėrė i

Douglas Meyer, 6 metų avi
žiaus vaikas, bežaisdamas su 

i kitais vaikais įkrito į Hudson 
j River ties 179 St. ir prigėyė. 
Kiti vaikai šaukė pagalbos, 
bet laiku nebuvo suteikta jam 
pagalba.

Prigėrusio vaiko tėvas yra 
Hollywoodo spaudos agentas, 
o motina, Patricia Miles, nak
tinio klubo patarnautoja. 
Meyer ir Milės nebuvo vedę ir 
dabai’ kaitų negyvena. Jie pe
šasi dėl vaiko, po teismus 
tamposi.

Gembleris Ericksonas gavoI

dar 6 mėn. kalėjimo
Frank Erickson dabar ran

dasi New Jersey kalėjime, nu
teistas ten išbūti nuo 12 iki 
14 mėn. Paskui laukią jo 
New Yorko Riker’s Peniten
tiary 16 mėnesių, šiomis die
nomis jis gavo federaliame 
teisme, Brooklyne, dar priedą 
— 6 mėn. kalėjimo.

Aido Choras
Choro pamokos Įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

TONY’S I
UP-TO-DATE <

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS £

Savininkas J
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. ž
■ Gerai Patyręs Barberis ? 

si. Bus ir kitų ,pamarginimų.
Rengėjos specialiai ruošiasi 

užkandžius ir gėrimus pritai
kyti sezonui. Tai bus tėviš
kas pavaišinimas.

Girdėjau, bus ir armonika, 
prie kurios, kas tik norės, ga
lės polką ir suktini atlikti.

Lietuvių Moterų Klubas 
nuoširdžiai kviečia tėvus, mo
tinas ir vaikus, visus ir visas 
šioje iškilmingoje pramogoje 
dalyvauti.

Atsiminkime, kad tai bus 
paskutinė šio pavasario sezo
no pramoga viduje. Birželio 
21 d. prasideda vasara, tai 
galėsime mestis Į vasarinius 
parengimus. Todėl šis paren
gimas kartu bus tėvam suteik
tas pagerbimas ir pavasario 
užbaigimas. Jonelis.

87 motoristai $12,700 
pabaudų pasimokėjo

Trafiko teismas antradienį 
pasipinigavo. t 87 motoristai, 
pirmiau ignoravę pašaukimus 
teisman, dabar pasimokėjo po 
$50 kiekvienas. Tai susidarė 
$12,700.

Kiti 397 motoristai sumokė
jo $7,602 bausmių už viso
kius trafiko prasižengimus.

Jane O’Connor, atvykusi iš 
West Hartford, Conn., turėjo 
užsimokėti $700 už 14 prasi
žengimų, padarytų viena die
na apžiūrinėj ant New Yorko 
miestą.

Kompanija priversta 
atmokėt pilnas algas

• ? ' f • . • '■ V ,

Teisėjas Murphy nusprendė, 
kad Grossman Stamp Co.- at
mokėtų šešioms veteranų žmo
noms viso $3,300.

Teisėjas pripažino, kad 
kompanija, mokėdama joms 
tik iki 60c. į valandą, sulau
žė algų įstatymą ir dabar tu
ri atmokėti nedamokėtą algą 
iki 75c. į vai.

MOKYKITĖS VAIRUOTI

Puikiausios auto vairavimo instruk
cijos duodamos kasdien gerai išsila
vinusių laisniuotų instruktorių. Pri
einama mokestis.

BROWN’S AUTO SCHOOL 
1566 York Avė., (arti 88rd SI.) 

N. Y. C.
Tel. RE. 7-6497
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR .JO ORKESTRAS

A. DONCOV

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

Dainos Ir šokiai, šauni Orkestrą.

: MATTHEW AG
: buvus :
J (BUKAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ !
; DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
* Newark, 5, N. J.,' ’
’ MArket 2-5172 J
> «

Motina ir duktė 
planavo nusižudyti

Mrs. Mary C. Črary ir jos 
duktė Mary buvo nu ve Stos j 
Bellevue ligoninę egzaminuoti, 
kodėl jos planavusios nusižu
dyti.

Prieš j’hs liudija jų patar
nautoja, išgirdusi jas kalban
tis apie išsekimą per langą iš 
18-to aukšto Hotel St. Regis. 
Taipgi rasta jų rašyti rašte
liai, kuriuose žymėta, kad .jos 
nori nusižudyti.

Mirus jos vyrui, Mrs. Crary 
paveldėjo apie pusę ' milijono 
dolerių, o dabar sakosi nieko 
nebeturinti.

Jos duktė Mary yra žymi 
pianistė, šokėja ir dainininkė. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
ji Europoje Amerikos k are i - 
vius savo muzika, šokiais ir 
dainomis linksmino.

Sergantis veteranas 
vėl Ellis Saloje

Harry Yaris, karo vetera
nas ir veiklus unijistas. šiuo 
kartu buvo paimtas iš Manhat
tan General Hospital ir i.šveš- 
tas į Ellis Salą. Jis skiriamas 
deportavimui.

Nepaisant to, kad turėjo pa
vojingą tulžies operaciją ir 
tebėra sunkiai sergantis, vėl 
pasodintas į deportuoti skiria
mų koncentraciją. Pirmu sy
kiu jis buvo ten uždarytas 
pereitų metų spalio 24 d.

A m e r i k i n i s Svetur g i m i am s 
Ginti Komitetas prašo visus, 
rašyti užuojautos laiškelius 
jam sekamu adresu: Harry 
Yaris, Ellis Island, New York 
Harbor, N. Y.

Gina Rosenbergus
The League Against Capi

tal Punishment (mirties baus
mei priešinga organizacija), 
11 Locust St., Brooklyn, N. Y., 
pasiuntė prašymą vyriausiam 
teisėjui Fred M. Vinson per
svarstyti Rosenbergų bylą ir 
suteikti jiems naują teismą.

Darbininkų parama 
labdarybei

Consolidated Edison Co. 
darbininkai per savo uniją su
kėlė virš $100,000 ir tą sumą 
išdalino įvairiems labdarin
giems fondams.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA

Patyrusi dining room darbui, 
šeštadieniais nedirbama. 

Nuolatinis darbai. Gera mokestis.
Kreip <itčs:

GREEN AVE. RESTAURANT 
1956 Green Ave., Brooklyn 

Tel. GIJ. 5-1075 i
’ ' (119-125)

------------------------------- ------------------ --------------
REIKALINGOS

PATRAUKIANČIOS MERGINOS 
Modeliavimui fur I coats. Turi kalbė
ti angliškai. Nuolatinis darbas. Ge
ra alga. Kreipkitės:

SANDBERG BADER
315 —7th Ave., 15th fl.

N. y. c.
(119-121)

REIKALINGOS
MERGINOS-4-MOTERIšKfcS

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

karais. Pagrindinė mokestis priskai- 
tant gerą komisą. (Proga šeiminin
kėms pasidaryti Iekstra pinigų).
Šaukite: CANDlb FHOTO FLASH 
CO., OR. 3-3082. |

(119-123)

REIKALINGOS KIRTĖJA IR

BINDERY GIRLS
Patyrusios, gang stitchers, box girls.
Nuolatinis darbas. Viršiausios algos 

ir priedai j Kreipkitės:
M. G. BOOKBINDERS
260 W. 41št St., N. Y. C.

Tel. CH. 4-1307
(1201124)

REIKALINgIa BEAUTICIAN
Patyrusi, meįkanti visą darbą. 

Nuolatinis darbas, • gera mokestis. 
(Uždara pirmadieniais).

Kreipkitės: ! |
JOSEPH KAUFMAN BEAUTY

SALON
1810 — 80th St., Brooklyn 

Tel. |BE. 6-9854
(120-124)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie sijonų, 

sportswear. Section darbas. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas.

Kreipkitės: I
BON JAY SPORTSWEAR
97 Jefferdon St., Brooklyn

Tel HY. 7-4347
(120-122)

SLAUGĖS—ABIEJOS R.N. ir P.N.
Visiems šifthms. Gera alga, geros 
i darbo sąlygos. Kreipkitės:

MANHATTAN GENERAL 
hJoSPITAL

307 — 2įid Avė., N. Y. C.
Tel. OR. 7-2800 (Director of Nurses)

toja naudotų
Šauki

INGA SIUVĖJA 
oriškė, galinti imti at- 
audotų Drabužių De- 
tipgl patyrusi skirsty

REIKAI.
Senyva mot 

sakomybę N 
part mente. T

drabužių.
įe: MR. PARK

Tel. MA. 2-7064
- (.120-124)

RANDAVOJIMA]
|!,

Unfurnished—Manhattan
I

Pasirandayoja dviejų kambarių 
apšildytas aėartmentas. Yra keltu
vas name. Arti visų patogumų. Pri

einama renda. Šaukite:
CLoVerdale 2-7941.

------- 1---- J—-----------------

Port Jefferson, L. 1.

PIKNIKAS
IR

BAZARAS
Ruošia

LIETAM. PILIEČIŲ KLUBAS

Šeštadienį ir Sekmadienį

Birželio 20 ir 21
Pradžia 1 vai. dieną

LIETUVIŲ SALĖJE
AįfIDLAND RD.

Bus šokiai ir Programa
Gros Johnny Šcherinis 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 pažjsta- 
mais.

RENGĖJAI.

PRANEŠIMAS-
A.L.D.L.D. 2-ros APSKRITIES 

REIKALAI '
Šiuomi pranešame apskrities kuo

poms, jog piknikas apskrities nau
dai, kurisj turėjo jvykti birželio 21 
d., Great l Necke, neįvyks.

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

ALEfLp 2-ros Apskr. Komitetas.

PARDAVIMAI
■ Parduodame Pilką-enamel combi
nation ahglim ir gesu kūrenamą pe
čių. Taipgi virtuvės combination sin- 
ką. Abu gerame stovyje. Kaina pri
einama. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis asmeniškai arba 
per telefoną. Michigan 2-4465. — 
88-31 ~76th St., Woodhaven, N.Y.

6 pue!.—LaisvS (Liberty)—Penh tad., Birželio-June 19, 1953(120-121)
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VIRĖJOS 25-45
Išmokysime nuolatiniam darbui 

moderninėse virtuvėse. .Reikalinga 
mokėti skaityti ir suprasti angliš
kus receptus. Duodame valgi ir uni
formas.

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

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

REIKALINGOS
FINGERWAVERS & 

MANICURISTS
Tik Ekspertės. Nuolatinis darbas,

5 dienų savaitė. Puikiausia proga.
Alga ne objektas.

Kreipkitės:
LUCILLE’S BEAUTY SALON

1032 West Beach St., 
Long Beach, L. I.

Tel. Long Beach 6-1669
(119-125)

_____- ^LE and PEDALE

REIKALINGI
VYRAI IR MOTERYS

Patyrę, prie kašių darymo jdor- 
bo; taipgi mokantis cane vyniojimo 
ant stiklų. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Šaukite:

CTI. 2-3632
(120-122)

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKĖS—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. Tuojau duodami 
darbai. Kreipkitės tuojau: 4

ROUXEL AGENCY
43 W. 47th St., N. Y. C.

‘ Tel. CO. 5-3293
(118-131)

LIGONINĖS DARBININKAI 
MATYKITE PETE

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

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

Daug darbų. Gyvenimas Vietoje ai’ 
kitur. Priimam tuojau.

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

(112-121))

EDWARDS 
73 WARREN ST.

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

(119-120)
~HĖLP 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 RUSIŲ 

REIKALINGI TUOJAU 
Pirmos klasės darbai. Nuolatiniai ir 

Gera Mokestis.
Taipgi Nelavinti Darbininkai

• Profesionalai Darbininkai 
Tuojau kreipkitės Forest Madison 

71-15 Austin St., Forest Hills 
Tel. BO. 8-1110

(119-123)

ABELNAI DARBININKAI

FABRIKO DARBUI

Šiek liek reikia mokėti angliškai
W. RALSTON & CO.

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

MEDŽIO DARBININKAI
Mašinų operatoriai ir stalioriai prie 

kostumeriškų namų rakandų.
Nuolatinis darbas. Puikios darbo 

sąlygos. Atdara šeštadieniais.
80-28 Starr Ave., L. I. C., ST.4-5400

(119-121)

REAL ESTATE
QUEENS 

COLLEGE POINT
6 kambarių, 3 miegamieji, gerose 

sąlygose, pilnai įrengtas namas, alie
jum šildomas, blinds, screens ir 
storms. Arti prie visko.

Prašoma $10,900.
šaukite savininką: FL. 9-0139

(120-122)
DIDELĖ PROGA
Norwich, N. Y. S.

Miestiniai namai laukuose; 148' 
akrų dirbamos žemės. Ideališka dėl 
ūkininkystčs. Gyvulių auginimui ir 
t.t. 1 Colonial namas, modernizuo
tais patogumais. Taipgi naujas Cot
tage, bar ir kitkas. Nuosavybė par
duodama su nuostoliu. Kaina tiktai 
$12,500. Rašykite:

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

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

NEW YORK
HELP WANTEDt-female

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtju 

vės gaspadorystę, 1uri turėti deli<^< 
lessen patyrimo. Gera mokestis te
kamai moteriškei. Nuolatinis dal
bas. Kreipkitės: v I

GEORGE’S DELICATESSEN
17-71 Dutch Broadway, Elmont, I.. 1. 

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 4th St.) N.Y.C.

(114-120)
ANESTHETISTS

59 lovų ligoninė. $350 j mėnesj pri 
dedant pilną užlaikymą.

Kreipkitės:
MIDWOOD HOSPITAL 

19 Winthrop St.,. Brooklyn
(114-120)

MOTERIŠKĖS—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. jL 

Nuolatinis darbas, gera alga.^
Kreipkitės:

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

N. Y. C.
(117-121)

OPERATORĖS 
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)

VIRĖJA DĖL DELICATESSEN

Geros valandos. Nuolatinis darbas. 
Išmokysime biznio.

Kreipkitės:
M E Y ER’ S DELI CATES S E N 

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

(118-120)
REIKALINGA VIRĖJA 

X5 dienos. Nuolatinis darbas. Sek
madieniais ir šventadieniais nedirba
ma. Gera mokestis. Kreipkitės:

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

(lįg-1209
COUNTER GIRL & WAITRESSES 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

MAYFLOWER RESTAURANT
34-40 Edgemere Ave., Edgemere, L.I. 

Tel. Far Rockaway 7-9295
(118-122)

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

Kreipkitės:
LONG ISLAND BOX LUNCH 

88-01 Hunters Point Ave., L. I. City 
Tel. RA. 9-7277

(116-120)
REIKALINGA HAIRSTYLIST
Pilnai išsilavinusi operatorė. Pa

tyrusi. Aukšto tipo klientai. Nuola
tinis darbas, pilnam laikui, puikiau
sia alga.

LONDON TERRACE BEAUTY 
SALON

CH. 2-9247
(Klauskite Mr. Lerman)

(117-123)
REIKALINGOS

PARDAVIMUI DARBININKĖS
Dėl Dry Cleaning krautuvės, 

dalbas..dienos. Nuolatinis 
Šaukite:

ST. 4- 5281
(118-122)

DIRBTINOS GĖLĖS
PAGELBINĖ DESIGNER

Nuolatinis darbas—gera mokestis. 
Puikiausia proga.

Kreipkitės:
ASTER FLOWER

‘ 11 W. 87th St., N. Y. C.
(118-120)

REIKALINGOS ARTISTĖS
Patyrusios ceramic dekoruotojos ant 
stiklų. Puikiausia proga atsakomin- 
giems asmenims. Pasitarimas priva
tinis. Borough Hall — Brooklyno 
dalyje.

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

REIKALINGA HAIRDRESSER 
Patyrusi, pilna operatorė. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Puiki darbo 

atmosfera. 
Kreipkitės:

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

HA. 6-0713
(119-125)

M EDIK ALĖ PAGELBININKĖ
LAB. TECHNIKĖ

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

Šaukite:
PR. 4-2861 *

(119-121)




