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KRISLAI
Egiptas respublika. 
Lawrence, Mass. 
Merkinėje.
Dvaranauskas ir 

Klimavičius.
Rašo R. MIZARA

Viena iš seniausiu pasaulio 
monarchijų buvo Egiptas.

Apie Egipto faraonus, prieš 
tūkstančius motų tą krAštą 
valdžiusius, yra daug padavi
mu ir legendų.
s šiomis dienomis Egiptas ta
po paskelbtas respublika. o 
jo prezidentu pasiskelbė gene
rolas Muhamedas Naguib’as.

Tiesa, Egiptas buvo paskel
btas respublika ne liaudies 
valia, o vieno žmogaus, bet 
visvien tai reikia skaityti pro
gresu .

Karalius Faroukas, pavary
tas iš Egipto sosto, buvo nu
alinęs šalį taip, kad jis turėjo 
bėgti iš Kairo ir šiandien lat- 
rauja kur tai Europoje.

—o—

Lawrence, Mass., lietuvių 
Romos kataliku parapija mi
nėjo savo 50 metu gyvavimo 
sukakti.

Tai parodo, jog tame miesto 
nemaža lietuvių gyveno jau 
prieš pusę šimto metų.

. , Bet Lawrenciaus lietuviai 
ir tuo pasižymi, kad ten gy- 
vuoia nepriklausoma Romai 
lietuvių katalikų parapija.

Kadaise, kai vyskupas Mic
kevičius tą parapiją steigė, 
ten vyko atkakli kova tarp 
romiečių ir neromiočių katali
kų.

Lawrenciuje. beje, gražiai 
gyvuoja ir lietuvių pažangu
sis judėjimas. Gi pats tas 
miestas šiemet minėjo savo 
100 gyvavimo sukakti.

—o—'
Lawrenciuje, beje, prieš 

virš 40 metų vyko didelis, 
paskilbęs pasaulyje, tekstilės 
pramonės darbininkų streikas-. 

—o—
Pietų Korėjos Syngman 

Rhoe daro visa, kad pakenkti 
mūšių paliaubų pasirašymui.

Tasai gaivalas nesiskaito su 
jokiais Jungtinių Tautų nuos
tatais, su jokiais patvarky
mais.

Rhee trokšta tęsti karą, ne
paisydamas to fakto, kad ka
ras orivedė Korėjos žmones 
j)riu tragiškos būklės.

Nejaugi mūsų vyriausybė 
negali to pono suvaldyti?

—o—
Syngman Rhee valdžia pa

leido iš belaisvių stovyklų 
virš 25,000 karo belaisvių, 
northkorėjiečių.

Jis tačiau nežino to, kad 
nemažas paleistųjų skaičius 
pradės veikti prieš jo valdžiĄ*.

— o—
“Viena žavingiausių pietry

čių Lietuvos vietovių—Merki
nė/’ rašo to miesto vidurinės 
mokyklos geografijos molė
tojas J. Vitkus.

Merkinėje veikia kino teat
ras, biblioteka; yra hidroelek
trinė, teikianti žmonėms švie
są.

Man, kaip merkiniškiui, vie
nas dalykas yra neaiškus: ko
dėl Druskininkai, o ne Merki- 
-nė, padaryti to rajono sosti
ne ’

Druskininkai yra kurortinis 
miestas, kuomet Merkine, sto
vinti prie keturių upių—Ne
muno, Merkio, Stangūs ir 
Straujos, — galėtų būti pra
moninis centras.

(Tąsa 4-tam pusi.)

50,000 ŽMONI V DALYVAVO J. IR E. 
ROSENBERGŲ LAIDOTUVĖSE - GERBĖ
JUOS KAIP POLITINIUS KANKINIUS

Rosenbergų advokatas Bloch kaltino Eisenhower^ 
ir generalį prokur. Brownell už ‘tą žmogžudystę’

Brooklyn, N. Y.—50 tūks- 
i tančių žmonių pareiškė 
gailestingą pagarbą Juliui 
ir Ethelei Rosenbergams, 
kurie buvo nužudyti elek
tros kėdėje Sing Sing kalė
jime penktadienio vakare, 
kaip įtariami “atominiai 
šnipai.”

Pašarvojus Rosenbergų 
i kūnus Morris šermeninėje, 
į 9701 Church Avenue, šeš- 
į tadienį ir sekmadienį de- 
j šimtys tūkstančių žmonių 
j dieną ir naktį apgulė šer- 
i meninę, norėdami atsisvei
kinti Rosenbergus kaip po
litinius kankinius. Vidun 
tegalėjo tiktai 400 sutilpti; 
tad minios per ilgas valan
das stovėjo lauke, nepai
sant 93 laipsnių karščio.

Ossining, N. Y.—Julius 
ir Ethelė Rosenbergai čia 
buvo nužudyti elektros kė
dėje Sing Sing kalėjime 
penktadienio vakare, kuo
met jiedu galutinai atsisa
kė {davinėti valdžiai kitus 
amerikiečius, kaip ’’šnipus.”

Iki pat nužudymo, val
džia laikė atviras telefono 
linijas tarp Rosenbergų ka
merų ir Washingtono, kur 
prezidentas Eisenhoweris 
ir slaptosios policijos vadas 
Edgar Hoover klausėsi, ar 
Rosenbergai, galų gale, su
tiks “šnekėti” apie kitus. 
Jeigu būtų sutikę, tai val
džia būtų dovanojus jiem 
gyvvbe.

Du teisėjai sako, Rosenbergai 
buvo neteisingai nusmerkti mirt

Washington. — Kada ant 
greitųjų sušauktas į nepa
prastą sesiją Aukščiausias 
Teismas šešiais balsais 
prieš tris nusprendė tuojau 
nužudyt elektros kėdėje in
žinierių Julių Rosenbergą 
ir žmoną Ethelę, raštinin
kę, tai du teisėjai, William 
O. Douglas ir Hugo Black, 
pasmerkė tą ‘ sprendimą. 
Vadino jį neteisingu.

Trečias reikalavęs baus
mės atidėjimo Rosenber
gams teisėjas, Felix Frank
furter, sakė, jog reikėjo 
daugiau laiko, duoti, kad 
galima būtų patikrinti pir
mojo teismo rekordus ir 
įstatymus, pagal kuriuos 
Rosenbergai buvo teisiami.

Teisėajs Douglas pareiš
kė:

—Visųpirm teisėjas Ir
ving Kaufman (New Yor
ke) neturėjo jokios teisės 
skirti mirties bausmę Ro
senbergams. Aš giliai savo 
širdyje žinau, jog teisingai 
suprantu įstatymus, — kad

Šermenyse kalbėdamas, 
Rosenbergų advokatas 
Emanuel Bloch pareiškė:

—Už šią dvigubą žmog
žudystę yra kalti preziden
tas Eisenhoweris, generalis 
prokuroras Brownell ir J. 
Edgar Hoover (FBI slap
tosios policijos galva). Nors 
ne jie patys paleido mirtin
gąsias elektros sroves, bet 
jie įsakė kitiems atidaryti 
jąsias.

Amerika turėtų žinoti, 
kaip kad jau visas pasaulis 
žino, jog Amerika šiandien 
gyvena po kulnim karinės 
diktatūros, kuri persiren
gus į civilinius drabužius. 
Tie žmonės neturi širdies.
Vieton širdies jie turi ak 
meni.— u

Rosenbergų nužudymas
Bet Rosenbergai atsisakė 

meluoti, nors tuom būtų ga
lėję išvengti baisios mir
ties elektrinėje kėdėje. 
“Mes nekalti” — buvo jų 
pareiškimas.

Julius Rosenbergas buvo 
pasodintas elektros kėdėn 
8:04 vai. ir po trijų minu
čių pripažintas negyvu.

-Jis drąsiai atėjo mirties 
kėdėn ir nieko nesakyda
mas atsisėdo.

Rosenbergo žmona Ethe
lė, pasodinta elektros kėdėn 
8:11 vai., buvo po 5 minu
čių pripažinta mirusia.

Kėdėn ją lydėjo Helena 
Evans’ienė, Rosenbergienės 

jeigu žmogus kaltinamas 
pagal du įstatymus, tai jis 
turi būti baudžiamas pagal 
vieną, kuris skiria mažesnę, 
o ne didesnę bausmę.—

Federalis apskrities teisė
jas Kaufmanas New Yorke 
1951 metais nusmerkė Ro
senbergus mirti pagal 1917 
metų įstatymą prieš šnipus, 
bet kaltino juos pagal 1946 
metų įstatymą prieš atomi
nius šnipus.

1917 metų įstatymas lei
džia mirčia bausti be jokių 
apribojimų, bet 1946 metų 
įstatymas sako, jog nu- 
smerkt atominį šnipą mirti 
galima tik tokiame atsitiki
me, jeigu džiūrė tatai pa
taria. O džiūre nepatarė 
Rosenbergus numarinti.

Teisėjas Hugo Black 
taip pat smerkė Aukščiau
sio Teismo daugumos ant 
greitųjų padarytą sprendi
mą — tuojau nužudyti Ro
senbergus.

Black pabrėžė, jog Aukš-

Šimtai žmonių verkė. Se
nutė Rosenbergo motina, 
Sofija Rosenbergienė, gar
siai raudojo: — Mano kū
dikiai! O, mano kūdikiai!

Rosenbergai buvo vienan 
kapan palaidoti Wellwood 
kapinėse, Pine Lawn ,arti 
Farmingdale, Long Island.

Į kapines juos atlydėjo 
keli tūkstančiai žmonių, va
žiuodami busais ir šimtais 
automobilių.

Komitetas dėl Teisybės 
Rosenbergams planuoja pa
statyti jiems antkapės pa
minklą.

Advokatai • ketina tęsti 
bylas teismuose, kad apva
lyti Rosenbergų vardą nuo 
primesto jiem “šnipinėji
mo.” 

prižiūrėtoja kalėjime. Atsi- 
grįžus Rosenbergienė pabu
čiavo Heleną veidan. Tuo
met Helena, beveik ašaro
dama, paplojo Rosenbergie- 
nei per petį, kažin ką pa
sakė ir svirduliuodama iš
ėjo iš mirties kambario.

Rosenbergas buvo 85 me
tų amžiaus, o jo žmona 37 
metų.. Jiedu paliko du sū
nus, — Michael, 10 metų, ir 
Bobby, 6 metų.

Prieš pat nužudant Ro
senbergus, buvo įteikta Ro
senbergienės laiškas prezi
dentui, prašant pakeisti 
mirties bausmę. Preziden
tas šalin numetė laišką, 
vadindamas jį beverčiu.

čiausias Teismas niekuo
met neperžiūrėjo pirmojo 
(kaufmaniško) teismo re
kordų — nei palskutinėje 
Rosenbergų apeliacijoje, 
nei pirmesnėse apeliacijose.

Aukšč. Teismas nepaisė 
kartotinų prašymų — per
žiūrėti pirmojo teismo re
kordus, kad pamatytų, kaip 
šnipai liudytojai prieš Ro
senbergus po priesaika me
lavo ir kaip jie patys sau 
prieštaravo.

Korėja, birž. 18. — Ame
rikonai praneša, kad nušo
vė 4 rakietinius Korėjos 
liaudininkų lėktuvus, o liau
dininkai sako numušę dar 5 
Amerikos lėktuvus.

Bayonne, Francij a.—Ka
žin kas padėjo bombą, kuri 
suardė čionaitinį komunis
tų centrą.

ORAS.—Giedra ir ne per 
karšta.

Amerika mėgina 
perkalbėt S. Rhee 
pasiduot paliaubom

Tokio, birž. 22. — Gene
rolas Mark Clark, vyriau
sias Amerikos komandie- 
rius Tolimiesiems Rytams, 
išlėkė pas Pietinės Korėjos 
tautininkų p r e z i d e n t ą 
Syngman ą Rhee. Mėgins 
perkalbėti Rhee, kad pasi
duotų paliaubų sąlygoms, 
kurias užgyrė amerikonai 
ir Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai per derybas Pan- 
mundžome.

Gen. Clark jau pirmiau 
nupeikė Syngmaną Rhee už 
sauvališką paleidimą Pieti- 
nėn Korėjon vadinamų “at
sisakančių grįžt namo” be
laisvių, šiaurinių korėjie
čių. Paleisdamas juos, Rhee 
sulaužė amerikonų susitari
mą su Korėjos liaudinin
kais, kad ginčijami belais
viai bus laikinai pervesti į 
penkių neutralių šalių ko
misijos globą.

(Pirmadienį išskrido i 
Pietinę Korėją Walter S. 
Robertson, Amerikos vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas. Jis taip pat įti
kinęs Syngmaną Rhee ne- 
ardyt paliaubų, dėl kurių 
jau buvo “baigiama susi
tarti.”)

KORĖJOS LIAUDININ
KŲ REIKALAVIMAI
Šiaurinės Korėjos liaudi

ninkai reikalavo, kad:
Amerikonai turi sugrą

žinti į belaisvių stovyklas 
imtinius, kuriuos paleido 
Pietinės Korėjos tautinin
ku prezidentas Syngmanas 
Rhee.

Amerikonai taipgi turi 
užtikrinti, kad neleis Syng- 
mano tautininkams kariau
ti po to, kai paliaubos bus 
pasirašytos.

Sykiu Korėjos liaudinin
kai kaltino amerikinę ko
mandą, kad ginčijami be
laisviai paleisti su ameri
konų žinia.

Taip sauvališkai paleista 
jau 27,000 belaisvių, ku
riuos amerikonai vadino 
“atsisakančiais grįžti.”

Syngmanas Rhee dabar 
grūmoja pabėgdinti ir 8,000 
dar liekamų stovyklose im
tinių.

(Sekmadienio pranešimai 
teigia, kad Pietų Korėjos 
tautininkai jau rekrutuoja 
savo armijon pabėgdintus 
iš stovyklų belaisvius.)

Tuo tarpu pertrūko pa
liaubų derybos ir nežinia, 
kada pasinaujins.

Vietnamiečiai susprogdino 
francūzu gazolino sandėlius

Hanoi, Indo-Kin. — Kėli 
Vietnamo liaudininkai* ne
tikėtai užpuolė ir susprog
dino didžiausius francūzu 
armijos gazolino bei naftos 
sandėlius Haifono mieste. 
Sudegino tūkstančius ga
lionų “aliejaus.”

Tai didelis smūgis fran- 
cūzams, sakoUnited Press, 
amerikinė žinių agentūra.

SOVIETAI KALTINA 
AMERIKĄ UŽ RIAUŠES 
RYTINIAME BERLYNE
Sako, riaušes kurstė amerikoną 
samdyti kariniai provokatoriai

Berlin. — Karinė Sovie-
tų valdyba rytiniame Berly
ne atmetė lingių, ameriko
nų ir francūzu komandie- 
rių protestą iš vakarinio 
Berlyno ruožto. Jie protes
tavo, kad sovietinio teismo 
sprendimu tapo sušaudytas 
Willi Goettling, kuris buvo 
atsiustas iš vakarinio Ber
lyno riaušėms kurstyti ry
tiniame Berlyne, pereitą 
trečiadienį.

Protestuodami jie taipgi 
reikalavo, kad Sovietų vy
riausybė atidarytų laisvus 
keliavimus tarp rytinio ir 
vakarinio Berlyno.

Sovietinis komandierius 
gen. P. T. Dibrova dėl to 
pareiškė:

—Trys vakarų komandie-

Amerikonai išmetė iš 
knygyny bei sudegino 
šimtus knygų užsieny]

New Yorko Times kores
pondentai surado, jog ame
rikonai, pagal slaptus'savo 
valdžios įsakymus, pašalino 
keli šimtus knygų iš ameri
kinių knygynu Japonijoje, 
vakarinėje Vokietijoje, Au
stralijoje ir 17-koje kitų ša
lių . Kai kurios knygos bu
vo sudegintos, kitos suka
potos į medžiaga popieriui 
daryti, o dar kitos į san
dėlius sumestos.

Tos knygos parašytos ke
turių dešimčių autorių, 
tarp kurių yra progresy- 
vis rašytojas Howard Fast, 
artistas William Gropper, 
apysakų rašytojas Dashiell 
Hammett, Columbijos Uni
versiteto profesoriai Do
nald Henderson, Bernard 
J. Stern ir Gene Weltfish, 
ir k t.

3 Didieji susirinksią 
liepos 8 d. Bernmdo j

Washington. — Valdžia 
pranešė, jog liepos 8 d. pla
nuoja susirinkti konferen- 
cijon Bermudoje Trys Va
kariniai Didieji— preziden
tas Eisenhoweris, Anglijos 
premjeras Church illas ir 
Francijos premjeras.

Jeigu Francija dar netu
rėtų premjero, tai ją atsto
vautų jos prezidentas Vin
cent Auriol.

Įkalintas nacis, francūzu 
partizanų žudytojas

Bordeaux, Francija. — 
Francūzu teismas nuteisė 
nacių kapitoną W e r n e r i 
Gartneri 10 metu kalėti už 
tai, jog karo laiku, pagal 
Gartnerio įsakymus, vokie
čiai žudė suimtus francū- 
zų partizanus .

riai savo protestais bei rei
kalavimais mėgina išvengti 
atsakomybės už kriminali
nius veiksmus, kuriuos pa
darė jų samdyti kariniai 
provokatoriai.

Mūsų karinės valdybos 
padaryti žingsniai rytinia
me Berlyne birž. 17. buvo 
būtinai reikalingi, kad su
stabdytų padegimus ir kt. 
piktadariškus veikimus, at
liktus provokatorių bei fa
šistų agentų, kurie čia bu-, 
vo atsiųsti iš vakarinio 
Berlyno.—
Suimto aktoriaus išpažintis

Generolas Dibrova sykiu 
paskelbė išpažintį vakari
nio berlyniečio aktoriaus 
Wernerio Kalkowskio. Su
imtas Kalkowskis prisipa
žino, kad jis ir 90 kitu bu
vo pasamdyti ir iš vakari
nio Berlyno atsiusti kaip 
riaušių ir streikų kurstyto
jai rytiniame Berlyne.

Amerikos generolas 
suorganizavęs riaušininkus

Maskva. — Sovietinis ra
dijas sakė, jog vienas ame
rikonu generolas vakarinia
me Berlyne sušaukė dau
giau kaip 90 nrovokatorių 
pereita trečiadieni iš ryto 
ir pasiuntė juos i rytinę, 
sovietine miesto dali, įsaky
damas deginti namus, plėš-, 
ti krautuves, užpuldinėti 
vokiečių liaudies policija, 
vartojant net ginklus. Už 
tai generolas žadėio kiek
vienam po 12 doleriu ir už- 

{tikrino geras tarnybas va
karinio Berlyno policijoje.

Tatai liudijo savo išna- 
j žintyie aktorius W. Kal- 
kowski, kuris buvo suimtas 
rytiniame Berlyne kaip vie
nas iš tų provokatorių.

Pinay bandys sudaryt naują 
Francijos ministrų kabinetą

Paryžius.—Francijos pre
zidentas V. Auriol įprašė 
“liberalą” kapitalistą Ant. 
Pinay, kad apsiimtu suda
ryt naują ministrų kabinė
ta. Jeigu jam pavyktų, tai 
būtų jau devynioliktas mi
nistrų kabinetas po Antro
jo pasaulinio karo.

Jau mėnuo praėjo, kai po
litikieriai, sugriuvus R. 
Mayerio kabinetui, nepajė
gia suorganizuot naujo ka
bineto.

Pinay, jau ir pirmiau bu
vęs premjeru, ketina reika
lauti daugiau anglų - ame
rikonų paramos karui prieš 
Vietnamo Liaudies Respu* 
bliką, Indo-Kinijoje. Jis ti
kisi atstovauti Franciią 
konferencijoje su prez. Ei- 
senhoweriu ir Ang 1 i j o s 
premjeru Churchillu Ber- 
mudoj kitą mėnesį.
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Mrs. Betty Johnson vardu karo našlių padeda gelių 
vainiką ant Arlington National Cementery, Virgini
joje. Jos vyras kapitonas Johnson buvo užmuštas 

Antrajame Pasauliniame kare.

LIETUVOJE

Estijos sostinė Talinas

PRAĖJUSIĄ SA VAITŲ Associated Press paskelbė 
žinią, kad neseniai Lietuvos Komunistų partijos vadovai 
buvo susirinkę į plenumą, praplėstą Centro Komiteto 
posėdį.

Plenumas, sako pranešimas, savikritiškai peržvel
gė partijos darbus, apsvarstė trūkumus, pasireiškusius 
partijos veiksniuose.

Associated Press pabrėžia tą faktą, kad plenume 
buvo pripažinta, jog partija neužtenkamai teisingai pra
vedė tautinę politiką, nekreipė didesnio dėmesio į paruo
šimą lietuvių pareigūnų valstybės darbui, valstybinei 
pareigūnystei. Kitais žodžiais: Lietuvos Komunistų 
partija neužtenkamai kreipė dėmesio Į leninistinę-stali- 
nistinę tautinę politiką.

Ką gi reiškia leninistinė-stalinistinė tautinė politi
ka? Tai reiškia, kad kiekviena tarybinė respublika turi 
kreipti juo didesnio dėmesio į savo kalbos, savo kultūros 
plėtojimą. Tautinė forma, socialistinis turinys, tai obal- 
sis, kuriuo turi vadovautis kiekviena tauta, esanti Tary
bų Sąjungoje.

KAIP ĮSIGALĖJO HITLERIS
“CHICAGO SENTINEL,” žydit laikraštis anglų kai- 

boję, išeinąs Chicagoje, aną dieną išspausdino radijo 
komentatoriaus Cecil Browno straipsnį apie tai, kaip 
prieš 20 metų Vokietijoje įsigalėjo Hitleris.

Straipsnis įdomus tuo, kad jis parodo, jog Hitleris, 
panašiai, kaip šiandien pas mus McCarthy, apšaukė kiek
vieną žmogų, kuris jam nepritarė, subversyviu bei ko
munistu. Ir tuo būdu jam pavyko apgauti daug žmonių, 
su kurių pagalba jis pagrobė šalies valdžią.

Šiandien panašiai daro makartistai Amerikoje. Ir 
tai sakyte sako, kad Amerikos žmonės privalo budėti, 
kad neprileisti jiems padaryti čia tai, ką padarė Hitleris 
Vokietijoje.

KONGRESINIAI TYRINĖJIMA1-
AR JIE LEGALŪS?

PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ savaitraštyje “The Nation” 
tilpo straipsnis, bylojąs dėl šiuo metu vykdomų įvairių 
kongresinių komitetų “subversyviu” žmonių “tyrinėji
mų.” •

Straipsnio autorius sako, jog daromi “tyrinėjimai” 
bei apklausinėjimai ir kaltinimai įvairių žmonių nėra 
legalūs.

Panašią mintį išreiškė ir vienas žymus advokatas 
tūlame mitinge, kuriame šių žodžių rašytojui teko būti.

Šis advokatas sako taip: kongresiniai komitetai turi 
teisę apklausinėti bet kurį asmenį, tačiau jie tai galį 
daryti tik ruošiantis naujam įstatymui, naujam biliui 
pravesti. , $

Dabartiniai tyrinėjimai, sakė tasai advokatas, ne
turi to tikslo. Jie atliekami tik tam, kad kongresma- 
nams ar senatoriams nepatinkamus asmenis apjuodinti 
visuomenės akyse. Tų tyrinėjimų pasėkoje daug žmoinių 
prarado darbus, prarado įvairias atsakingas vietas įvai
riose įstaigose.

Teismai, aišku, galėtų tokius “tyrinėjimus,” kokie 
atliekami šiuo metu, sulaikyti. Galėtų prieš juos tarti 
žodį ir šalies prezidentas.

Turime atsiminti, kad mūsų kraštas valdosi pagal 
“checks and balances” principą. Jei Kongreso nariai 
veikia ne savo ribose, juos sudraudžia teismas. Jei teis
mas ar prezidentas elgiasi ne taip, kaip turėtų, juos su
draudžia Kongresas.

Deja, dėl tų inkvizicijų, kurios šiuo tarpu mūsų 
krašte atliekamos, teismas savo žodžio netarė.

Potvynis Great Falls, Montana. Toje apylinkėje dvy
lika tūkstančių žmonių paversta benamiais.

Talinas — senas miestas. 
Jo gatvėse yra išlikę namų, 
pastatytų prieš 400-500 me
tų. Bet ne jie vyrauja šian
dieniniame Taline. Pakilus į 
Ilgojo Germano bokštą, ap
vainikuojantį senovinį Vyš- 
gorodą ir apsidairius ap
linkui, Estijos sostinė išky
la prieš akis visu savo gro
žiu. Štai, nauji gyvenamie
ji kvartalai Majako, Maja- 
ko - Kivimuru, Asulo gat
vėse. Štai, nuostabus skve
ras prie “Estonijos” teatro, 
nauja Stalino vardo aikštė, 
Lenino bulvaras su naujais 
m o k s 1 i n inkų gyvenamai
siais namais, Estijos TSR 
Mokslų akademijos institu
tų korpais.

Per pastaruosius metus 
Taline nutiesta ir kapitali
niu būdu atremontuota dau
giau kaip 1,100 tūkstančių 
kvadratinių metrų grindi
nio ir šaligatvių. Dulkinų 
pakraščių nebeliko, žymi 
gatvių dauguma asfaltuo
ta. Vien tik pastaraisiais 
metais atsirado daugiau 
kaip 350 tūkstančių kvad
ratinių metrų naujų skve
rų, paso d i n t a daugiau 
kaip 120 tūkstančių medžių 
ir dekoratyvinių krūmų.

Per pirmuosius šešerius 
pokarinius metus iš miesto 
biudžeto buvo asignuota 
daugiau kaip 120 milijonų 
rublių mokykloms statyti.

Estijos sostinės bendrojo 
lavinimo mokyklose dabar 
mokosi pusantro karto dau
giau vaikų, negu prieš ka
rą. Vaisingai dirba Esti
jos Mokslų akademija su 
gausiais moksliniais tyrimo 
institutais. Mieste veikia 
15 technikumų, 6 darbinin
kų jaunimo mokyklos, 4 
aukštosios mokyklos, ku
riose mokosi daugiau kaip 
4,000 studentu. ’ v

Taline vyksta didelė gy
venamųjų namų statyba. 
Vien tik Estijos Gyvena
mųjų Namų—civilinės sta
tybos ministerija pastatė 
per past a r u o s i u s metus 
mieste 68 gyvenamuosius 
namus.

Neatpažįstamai pasikeitė 
pastaraisiais metais Tali
no gamyklos ir fabrikai.

Buržuazinės Estijos pra
monėje buvo įsivyravęs su-į 
stingimas.

Pokariniais metais padė
tis žymiai pasikeitė. Talino 
įmonės auga ne dienomis, 
o Valandomis. Erdviuose 
“Veltos” korpuose įrengtos 
srovinės automatinės lini
jos. Gamyklos kolektyvas 
su didžiuliu pakilimu atlie
ka didžiųjų statybų užsa
kymus — gamina elektros 
motorus prie Volgos stato
moms hidroelektrinėms.

Talino mašinų gamykla

(buvusi “Kruni”) išleidžia 
vertingus įrenginius naftos 
pramonei. Kai]) tik šioje 
įmonėje buvo suprojektuo
tos ir pagamintos unikali
uos mašinos pirmajai pa
saulyje gamyklai b u i t i - 
nėms dujoms gauti iš ska
lūno.

Gamykla “Ilmarinc” yra 
lyg antrą kartą užgimusi. 
Šios įmonės profilį sudaro 
dabar ne kastuvai ir veži
mų ašys, o įvairių rūšių 
energetiniai Įrengimai. Ga
mykla išleidžia pneumati
nius kuro mestuvus, tam 
tikras elektrines pavaras, 
reduktorius ir tt.

Iš griuvėsių pakilo teks
tiles fabrikas “Baltijos ma
nufaktūra.” Jo cechai ap
rūpinti automatinėmis au
dimo staklėmis, didžio na
šumo verpimo mašinomis.

Puikus yra šiandieninis 
Talinas, .bet dar gražesnis 
bus jo rytojus. Neatpažįs
tamai pasikeis Estijos sos
tinės išvaizda, įvykdžius ge
neralini Talino rekonstruk
cijos planą. Pagal genera
linį planą Taline atsiras 
naujas administracinis cen
tras Stalino vardo aikš
tės rajone. Čia išaugs di
dingi Tarybų namų rūmai, 
ministerijų pastatai ir tt.

Artimiausiais metais Ta
line bus pastatyta daugiau 
kaip milijonas kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto. 
Miestas bus pilnutinai gazi- 
fikuotas. Numatyta reor
ganizuoti vidaus transpor
tą. Centrinėmis Talino 
gatvėmis kursuos ištaigin
gi troleibusai.

Žymiai išsiplės kultūros 
švietimo' įstaigų tinklas. 
Bus pastatyti Centrine vie
šoji biblioteka, 10 kino te
atrų, Sporto rūmai. Beveik 
trigubai padidės mokykli
nių patalpų skaičius, numa
tyta pastatyti 8 pastatus 
tech n i k u m a ms. Še šerio pa i 
padidės vaikų darželių ir 
vaikų lopšelių tinklas.'

Centralinis Talino rekon
strukcijos planas jau vyk
domas. Visą miestą yra 
nukloję statybų pastoliai. 
Įrengiamas didelis užmies
tinis parkas. 185 hektarų 
plote nusidrieks žalios pie
vos, gazonai, plaukiojimo 
baseinai ,teniso kortai, šo
kiu aikšteles ir tt.' Numa
tyta pastatyti 10,000 vietų 
stadioną, vasaros teatrą, 
cirką, tramplyną šuoliams 
su parašiutu, slidinėjimo 
stotį, velodromą.

Užmiestiniame, parke su
kuriamas specialus vaikų 
sektorius su vaikų geležin
keliu, lėlių teatru ir tt.

Tokie yra Talino dabartis 
ir rytojus.

A. Vinokurovas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vaikų lopšeliai kolūkiuose

PASVALYS. — “Atžalyno” 
žemės ūkio artelės gyvenvie
tės centre stovi gražus žalu
mynuose skendintis namas. 
Kambariuose pastatytos nau
jos vaiku lovelės, maži staliu
kai, kėdutės. Čia daug žaislų. 
Visur ideali švara, pavyzdinga 
tvarka. Tai—kolūkio vaikų 
lopšelis.

žemės ūkio artelės valdyba 
ir moterų taryba gerai pasi
rūpino vaikais. Jiems prižiū
rėti paskirtos prityrusios auk
lės. Moterys-kolūkietės, dir
bančios visuomeniniuose lau
kuose, yra ramios dėl savo 
vaikų, kuriems lopšelyje ūž
ti krinta rūpestinga priežiūra.

Vaikų lopšeliai Jaukų darbų 
laikotarpiui įkurti daugelyje 
rajono kolūkių.

KLAIPĖDA, V. 26 d. — 
Klaipėdos srities kolūkiai, 
šiais metais pirmą kartą augi
nantieji cukrinius runkelius, 
Įvykdė, valstybinį šios vertin
gos techninės kultūros sėjos 
planą.

Cukrinių runkelių sėjos pla
ną viršijo Mažeikių, Skaudvi
lės, Kretingos ir Salantų rajo
nų kolūkiai.

Danieliaus Kleino “Gramatica 
Lituanica” išversta 
i lietuviu kalba 4 V

VILNIUS. — <300 metų su
kakties proga nuo pirmosios 
lietuvių kalbos gramatikos pa
sirodymo Vilniaus universite
to diplomantas K. Eigminas 
lotynų kalba parašytą “Gra
matica Lituanica’’ išvertė j 
lietuvių kalbą. Diplominis dar
bas Įvertintas labai gerai.

Vienintelis šios mokslinės 
gramatikos egzempliorius, lo
tynų kalba parašytas, saugo
mas universiteto bibliotekos

I rankraščių skyriuje. Supranta- 
I ma, jis nebuvo plačiai priei- 
i namas studentams-filologams, 
i lietuvių kalbos mokytojams. 
Dabar veikalas išverstas Į lie
tuviu kalba, bus išleistas ii 
galės būti plačiai įgytas. Be 
to, pirmosios gramatikos loty
niškas egzempliorius fotogra
fuojamas. Bus paskleistos ir 
foto-rcpi'od ūkei jos.

B. Kazlauskas

Maskvos studentų praktika

VILNIUS. — šiomis dieno
mis pusantro mėnesio prakti
kai atvyko Maskvos archyvi- 
nio-istorinio instituto studen
tų grupė.

Studentai plačiai susipažins 
su Lietuvos TSR valstybinia
me archyve saugojamais isto
riniais dokumentais apie di
džiuosius rusų karvedžius Su
vorova ii* Kutuzovą, valstie
čių sukilimų vadovus Siera
kauską, Kalinauską, Macke
vičių, Įžymius revoliucijos vei
kėjus F. Dzcržinskį, V. Kap
su ka-Mickevičiu, K. Požėla ii 
su kita istorine medžiaga.

Archyvas ruošia dokumen
tų rinkinius ‘1.905 metų revo
liucija Lietuvoje’’ ir “1863 
metų reforma Lietuvoje’’. Ma
skviečiai susipažins su šiais 
archyvo darbais. H. Deksnys

Naujų agregatų gamyba

Didžiosiose šalies statybose 
naudojami tūkstančiai galin
gų statybos ir kelių mecha
nizmų reikalauja kruopščios 
eksploatacijos. Ligi šiol maši
nų tepimas nebuvo pilnai me
chanizuotas ir ši. iš pirmo 
žvilgsnio atrodanti nežymi 
operacija, reikalaudavo dau
gybės ląjko. Neseniai Lenin
grado kelių mašinų mokslinio 
tyrimo institutas suprojektavo 
tepalo užtaisytoją. Dabar Vil
niaus dažymo aparatų gamyk
la pradeda šio agregato maz
gų bandomųjų egzempliorių 
gamybą'. Ruošiami aukšto ir 
žemo spaudimo švirkštai, o 
taip pat tepalo išeigos matuo
tojas, kuris yra svarbiausias 
šio agregato mazgas. Agrega
tų serijinė gamyba prasidės

po pirmųjų bandymų.
Šis agregatas bus ketvirtas 

iš eilės mūsų įmonės gaminys, 
įsisavintas šiais metais.

Konferencija geofizikos, 
klimatologijos ir hidrologijos 
klausimais

Vilniuje prasidėjo antroji 
mokslinė konferencija geofi
zikos, klimatologijos ir hidro
logijos klausimais. Joje daly
vauja Maskvos, Baltarusijos, 
Estijos, Lietuvos moksliniai 
darbuotojai.

Konferenciją atidarė Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
tikrasis narys V. Lašas.

Geologijos ir geografijos 
instituto sektoriaus vadovas 
fizikos-matematikos mokslų 
kandidatas B. Styra (Vil
nius) skaitė pranešimą “Kri
tulių dalelių radioaktyvejimo 
teorijos klausimu’’, o Kauno 
politechnikos instituto dėsty
to j as f i z i k os-m atom ati k os
mokslų kandidatas P. Tamutis 
—“Apie ozono kiekio matavi
mus atmosferoje foto-skaitik- 
lio metodu”.

Kaimo stadionas

ŠIRVINTOS. — “Įrengti 
savo stadioną”—tokį uždavinį 
pasistatė Molotovo vardo kol
ūkio ir Vileikiškių septynme
tės mokyklos sportininkai.

Ir štai stadionas užbaigtas. 
Kolūkio ir mokyklinis jauni
mas gavo futbolo aikštę, krep
šinio ir tinklinio aikšteles, bė
gimo taką, kliūčių ruožą, gim
nastikos miesteli.

A. Bogusevičius.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. Karkiančius, M. D.

NUOSTABI VITAMINŲ 
GALYBĖ

Apie vitaminus papras
tais žodžiais galima tarti, 
kad tai yra kas tai tokio, 
be ko žmogus negali būti 
sveikas. Jei negausi vita
minų, susirgsi. Vitaminai— 
slėpiningi gyvybės nešėjai. 
Juos taip ir pavadino pio
nieriai tyrinėtojai ir išra
dėjai — nuo lotynų žodžio 
“vita” — gyvastis, gyvybė, 
gyvenimas.

Vitaminų yra visokių ir 
jų yra jau surastų nema
žas skaičius. Kiekvienas 
vitaminas turi savišką vei
kimą, saviškai veikia mū
sų organizmą. Vieno vita
mino stoka ilgainiui pada
ro tam tikrą ligūstumą; di
delė stoka padaro jau ir 
visai aiškią ligą, kuriai pa
gydyt nėra jokio kito vais
to, kaip tik to specifiško 
vitamino vartojimas.

Imkime vitaminą A, rie
baluose tirpstamąjį vitami
ną. Mokslininkai jį suse
kė ir išskirstė iš jūros žu
vų kepenų aliejaus, iš fres
kos kepenų aliejaus. Jei tu 
per ilgą laiką permažai gau
si to vitamino A, tai tau 
akys bus pažliurę. Jungia
mosios akių-plėvės bus per- 
sausos (“xerophthalmia,”— 
nuo graikų “kseros”—sau
sas ir “oftalmos” — akis). 
Tokios akys patamsy ne
mato, — vištakis ar višta- 
lakis — kai kur taip žmo
nių vadinamas.

Ir nevien akių plėvelės. 
Ir kitų organų dengiamo
sios plėvelės, dėl vitamino 
A stokos, pasidaro gležnos, 
plonos ir greit j jas įsitaiso 
slogos, slanktai; greit per 
jas pereina bakterijos ir 
padaro uždegimą. Netik 
giltinės plėvės, bet ir oda
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Pietryčių ekspedicija 
tęsia savo darbą

Birželio 1 d. pietryčių Lie
tuvoje atnaujina savo darbą 
kompleksinė Lietuvos TSR' 
Mokslų akademijos ekspedici^ 
ja,

Per dvi praėjusias vasaras 
\ ilniaus srities rajonuose bu
vo atliekami plataus masto 
mokslinio tyrimo darbai. Čia 
dirbo geologai ir geografai, 
ž e m d i r b y st ės, g y v u 1 i n i n k y stės, 
miškų ūkio, melioracijos spe
cialistai, medikai, energetikai 
ir eilės kitų Mokslų akademi
jos institutų bei respublikos 
aukštųjų mokyklų darbuoto
jai. Ekspedicijos uždavinys— 
paruošti kompleksini priemo
nių planą pietryčių rajonų 
ekonomikai pakelti.

Savo darbo apimtimi ši ek
spedicija yra visų stambiausia 
mūsų respublikoje.

1 mokslinių tyrimų vietas 
jau išvyko pirmosios mokslo 
darbuotojų grupės. Artimiau
siomis dienomis prie jų prisi
jungs nauji tyrinėtoju būriai.

šiemet ekspedicija numato 
baigti savo darbą.

Kolūkiečio Z. Dabricko 
džiaugsmas

SEDA. — “Dabar aš tarsi
praregėjau”, — pareiškė kol
ūkietis Zenonas Dabrickas.

Kolūkietis Dabrickas labai 
gerais pažymiais šiomis dieno
mis baigė mažaraštingumo ir 
neraštingumo Ii kvid avimo 
kursus. Viso šiame kolūkyje 
50 pagyvenusių ir vidutinio 
amžiaus žmonių išmoko rašyti 
ir skaityti. V. Žilevičius.

tokiais atvejais esti pašiu
rusi, nelygi, greit pleiska-
noja, taškeliukais paeina. 
Ir gilesni kūno audiniai esti 
netokie . tąsūs ir gaivūs. 
Vadinas, vitaminai veikia
nevien tik kokią vieną kū
no audinį, bet perima visą 
organizmą.

Panašiai — ir dar vaiz
dingiau pasireikia vitamino 
B mišinio (komplekso) sto
ka-. Šitas vitaminas B la
bai išsišakojęs, ir kiekviena 
jo šaka turi savingą veiks
mą. Vitaminas B, arba ti- 
aminas, vitaminas B2 ar
ba riboflavinas, nikotine 

| rūkštis, piroksidinas arba 
vitaminas B6, vita m i n a s 
B12, folinė (lapinė) rūkš
tis: vis tai sudėtinės to 

, mišriojo, didžiulio ir be ga- 
| lo svarbaus vitamino B 
| komplekso dalys.

Ir kiekviena vitamino B
komplekso dalis turi savo 
vietą, savo organini veiki
mą. Tikrai, vitaminui ga
lybė nuostabi. Praktiška- 

• vitaminų vertė jau gerai 
pripažinta ir ika i n u o t a, 
nors tai ir užėmė keletą 
metų. Mat, tūli gydytojų 
sluogsniai labai reakcingi, 
negreit- persiima naujomis 
idėjomis. Ir daug ir ilgai 
ir sunkiai teko vargti ir 
darbuotis vitaminų tyrė
jams pionieriams, kol jie 
pramušė pirmuosius ledus, 
kol jie pergalėjo medicinos 
vadeivų ir biurokratų stor
žieviškumą ir savanaudiš
kumą.

Gyvulių ir daržovių au
gintojai gana greit suprato 
vitaminų vertę ir gavo gerų 
rezultatų. Pradėjus įmai
šyti vitaminų i pašarą bei 
lesalą, gyvuliai ėmė dary-' 
tis sveikesni, geriau augo, 
daugiau svėre, geresnė jų 
mėsa, pienas, kiaušiniai.

Kas gerai gyvuliui — ge
rai ir žmogui.



liepos 4 d. Montello, Mass., Naujosios CHICAGOS ŽINIOS I SCRANTON, PA.
Angli jos didysis piknikas dienraščio
Laisvės paramai

čia tik primenu mūsų pla
čiai visuomenei, kad reikia iŠ 
anksto ruoštis jame dalyvauti, 
nes tai yra metinis mūsų Lais
vę mylinčių Naujosios Angli
jos lietuvių piknikas. Tai bus 
puikus pasimatymas su dauge
liu seniai matytų žmonių ir 
proga įsigyti naujų pažinčių. 
Liepos 4 d. bus šeštadienį, 
ant rytojaus nedėldienis, tai 
šį metą turėsime dvi dienas 
dėl mūsų didžiojo pikniko.

Taigi, nepamirškite, kad 
liepos 4 d. įvyks graži dainų 
programa, kurią pildys Wor- 
eesterio Aido Choras, vado
vaujant Jonui Dirveliui, Hart
fordo Laisvės Choras, vado
vaujant Vilma Holis, Montello 
Liuosybės Choras, vadovau
jant Polsiui. Bus solistės Ro
žė Stripinis ir Aldona Walen.

Duetus sudainuos worcesterie- 
čiai Ona Dirvelienė ir Jonas 
Sabaliauskas. Armonistas Ri
chard Blarris iš Dedham, 
Mass, sugros ant akordiono. 
Šokiams gros Art Mason’s or
kestrą. «

žinot, kad Laisvės piknike 
visi galėsite gardžiai pasival- 
gyti ir atsigerti.

Liepos 4 ir 5 dd. visi keliai 
turi vesti į Lietuvių Tautiško 
Namo Parką, Keswick Rd. ir 
Winter St., Montello, Mass.

Dabar, draugės ir draugai, 
visi atsimename praeitus pik
nikus, kurie, visada įvykdavo 
liepos 4 d., į kuriuos Laisvės 
rėmėjai su veždavo daug do
vanų ir visokių gardumynų 
dėl Moterų Stalo. Mes, pikni
ko rengėjai, lauksime jūsų

Liepos 4-tą dieną bus visų 
tautų piknikas

šeštadienį, liepos 4-tą dieną 
Santa Fe Parke, 91st ir Wolf 
Road, įvyks visų Tautų Pikni
kas, rengiamas Vidurvakarių 
Komiteto Gynimui Sveturgi- 
mių.

Kaip praėjusiais metais 
šis piknikas buvo kaip genys 
margas, o šiemet bus dar mai
gesnis. Kodėl? Todėl, kad 
daugiau tautų jame dalyvaus.

Pietų slavai keps avis; bul
garai— paukštieną; kelios' ki

šu dovanomis ir šiame pikni
ke.

Visos LLD kuopos esate 
prašomos prisiųsti darbininkų 
ir darbininkių, kad galėtume 
visą dieną svečius gražiai ap
tarnauti. žinau, kad atvyks 
daug svečių iš arti ir toli.

Pasimatysime visi 4 ir 5 dd. 
liepos-July. J. M. L.

tos tautos šonkauliukus su lyg 
savo skonio; dar kitos tauti
nės grupės pagamins savo 
tautiško maisto; lietuviai iš- 
troškusiems, kaip ir visada, 
pasitarnaus prie gėrimų ir ki
tos grupės dar su kuo kitu1.

Tai tiek šiuom kartu apie 
didžiulį liepos 4-tą Visų Tau
tų Pikniką.

Rep.

Pranešu, kad ilgametis Lai
svės skaitytojas ir rėmėjas 
Jurgis Zaremba, gyvenantis 
1743 Nay Aug Avė., aplei
džia Scrantoną ir persikelia 
gyventi pas savo sūnų, taip 
pat Jurgį, Jr., 8859 So. Red
wood Rd., West Jordan, 
Utah. Priežastis tame, kad 
draugas Jurgis Zaremba la
bai silpnos sveikatos. Jis be
dirbdamas ilgus metus anglių

naus tarnybon neims. Bet kai 
tėvas numirs arba jeigu nei
tų pas jį (sūnų) gyventi, tai 
turi grįžti tarnybon.

Draugas Jurgis Zaremba, 
kuris Scrantone išgyveno virš 
40 metų, atvažiavo mane at
sisveikinti ir davė $1 į Laisvės 
8-nių tūkstančių fondą ir ža
dėjo Laisves neapleisti, kol 
neužmerks savo akis.

Linkiu draugui J. Zarem-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
STENOGRAPHER. Experienced. 

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

(119-125)

HELP WANTED—MALE

.M. ILJINAS

1 Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

“Nederliaus metais, — sakoma knygo
je “Rusija”, — valstietis netekdavo vis
ko — ir duonos, ir pašaro gyvuliams, ir 
kuro, ir pastogės. Šiaudai naudojami 
šerti gyvuliams, o nederliaus metais nu
imami diendaržių stogai, kad kaip nors 
būtų galima išmaitinti gyvulius iki pa
vasario. Įprastinį kurą tenka pakeisti 
išdžiūvusiais kiečiais, usnimis, bendrai, 
visokiomis piktžolėmis, surinktomis nuo 
ežių ir pakelių, o taip pat džiovintu gy
vulių mėšlu. Tokio mėšlo dūmai dar la
biau kenkia akims, negu šiaudų dūmai, 
nekalbant jau apie tai, kad, vartodamas 
mjėšlą kurui, valstietis neteka trąšos sa
vo žemei”.

Štai kaip gyveno žmonės-
u-r '

Karves šerdavo stogais, o karvides lik
ta vo be stogų. Krosnis kūrendavo mėš
lu, o laukai likdavo be mėšlo. Ardavo ir 
akėdavo žemę, o paskui — nuėmus der
lių — išgindavo į savo pačių laukus gy
vulius, ir pastarieji ištrypdavo, suardy
davo. dirvą.

Ir ne iš kvailumo darė tatai valtieciai, 
ne juokų dėlei, o todėl, kad jie neturėjo 
nei pievų, nei ganyklų, nei miškų, nei 
laukų.

MIŠKAS, PIEVA IR LAUKAS
Kad būtų tvarka ūkyje, pieva ir lau- 

,kas turi veikti sutartinai, padėti vienas 
kitam. O valstiečių ūkiai dažniausiai 
neturėdavo nei miško, nei pievos, o tetu
rėdavo tik lauką.

Knygoje “Rusija” sakoma:
“Valstiečiams daugiausia buvo skiria

mos ariamosios žemės...”
Be miškų buvo sunku, o be pievų dar 

sunkiau.
Kadangi valstietis neturėjo pievos, 

maža buvo pašaro. Be pašaro nėra gy
vulių. Be gyvulių nėra mėšlo. O be mė
šlo nėra kuo tręšti lauką. Štai kokia 
grandipė nusitęsė nuo pievos į lauką: 

* pieva* — pašaras — gyvuliai — mėšlas 
— laukas. Truktelėjus už vieno grandi
nės galo, pajudėdavo ir kitas.

Bet buvo ir kita grandinė.
Kadangi nebuvo pievų, maža tebuvo ir 

'pašarų. Kadangi maža buvo pašarų, 
arkliai buvo silpni. Kadangi arkliai bu
vo silpni, tekdavo arti ne plūgu, o arklu.

Apie tai “Rusijoje” pasakyta taip:
“Tai, kad valstiečiai maža naudojasi 

plūgais, galima daugiausia paaiškinti ta 
aplinkybe, kad dėl bendros pašaro stokos 
valstiečių arkliai yra silpni”.

Bet argi galima buvo arklu gerai iš
arti žemę?

Lauką reikia arti giliau. Dirvos gilu
moje medžiaga požeminiams podėliams 
statyti yra žymiai stipresnė, negu viršuj 

ten yra daugiau kalco. O viršuj kal- 
rcio maža, jį yra nuplovęs vanduo.

,1 Vienam hektarui žemės išarti, saky- 
, / sim, 20 centimetrų gilumu, reikia pen- 

kis tūkstančius tonų žemės pakelti 20 
B centimetrų ir paskui panešti į šalį dar 
>4 20 centimetrų. Penki tūkstančiai tonų 

• y- tai trys šimtai vagonų, — tai keli 
' traukiniai žemės. , ' '

Visą žemę reikia apversti apačia aukš
tyn! Čia reikia traktoriaus arba bent 
stipraus arklio; čia reikia plūgo, o ne se
no kreivo krumplio — arklo.

DĖMĖS ANT SAULĖS IR 
DĖMĖS ANT ŽEMES

Nederliaus, bado metai užeidavo vis 
dažniau ir dažniau.

Kosminių teorijų mėgėjai kalbėjo: 
priežastis —- saulės dėmės! Ilgais ap
skaičiavimais jie įrodinėjo, kad neder
liaus metai sutampa kaip tik su tais me
tais, kai saulės dėmių skaičius labiau
siai padidėja. Štai kokia sukta teorija. 
O dalykas, iš esmės imant, buvo žymiai 
paprastesnis.

Tikroji, svarbiausioji nederliaus prie
žastis buvo dėmės ne ant saulės, o dėmės 
ant žemės.

Jei tokių teorijų autoriai būtų ėmę ir 
nuvažiavę į kaimą ir palyginę dvarinin
ko lauką su vargingojo valstiečio lauku, 
jie būtų pamatę, kad dvarininko rugiai 
ir avižos yra tankesnės ir aukštesnės, ne
gu valstiečio.

Kodėl taip buvo? Ar todėl, kad pas 
dvarininką saulė buvo kita, ne tokia dė
mėta? Arba, gal būt, dvarininkų laukus 
veikė kiti gamtos dėsniai?

Ne. Visa priežastis buvo ta, kad dva
rininko arkliai, buvo sotūs, gyvulių buvo 
užtektinai ir žemė buvo suarta ne arklu, 
o plūgu. 0 vargingasis valstietis žemės 
turėjo mažai, jo kumelėlė vos pavilko ko
jas, žemė buvo išarta šiaip taip, arklu.

Ir juo mažiau davė valstiečiui žemė, 
tuo daugiau jos reikėjo.

Mužikas nuomodavo žemę iš to paties 
dvarininko ir mokėdavo jam didelius pi
nigus. Na, ir už save jis taip pat mokė
jo nemaža. Juk valstiečiai buvo atleisti 
ne veltui, o už pinigus — išsipirktinai. 
Taip tatai ir buvo vadinama — “išper
kamasis mokestis”.

Galima buvo pamanyti, kad kalbama 
apie išpirkimą plėšikų pagrobtų į nelais
vę žmonių.

Išperkamąjį mokestį mokėjo ir tėvai, 
ir vaikai, ir anūkai. Buvo laikoma, kad 
jie išperka savo žemės sklypus, o iš tik
rųjų jie mokėjo žymiai brangiau, negu 
jų žemė kainavo. Vadinasi, jie mokėjo 
ne tik už žemę, bet ir už save.

“Vargingajam valstiečiui tekdavo, — 
sako knyga “Rusija”, mokėti 51 rublį 
nuompinigių už trūkstamą žemę ir 7 ru
blius 20 kap. “išperkamojo mokesčio.” 

Valstiečių kiemas turėdavo sumokėti 
pirmąją sumą pilnutinai, nors pinigų 
reikėdavo ir skolintis arba parduoti į 
priekį savo darbą, nes kitaip jis negau
davo savo derliaus, o 7 rub. 20 kap. jam 
neišvengiamai tekdavo likti nesumokė
jus.” > .

Teikis mokėti visą gyvenimą už save 
“išpirkį” ir be to dar parduok į priekį 
savo darbą. O jeigu visko neatidirbsi, 
neteksi sayo derliaus.

Didėjo skolos, didėjo nepriemokos. No
rėdamas kaip nors išsikapanoti, valstie
tis parduodavo arklį, parduodavo karvę.

“Kai dėl arklių neturinčių kiemų skai
čiaus, tai jis palaipsniui didėja ir dabar 
yra pasiekęs 31,7%”.

Beveik trečdalis kiemų neturėjo ark
lių.

Bet kaip dirbti be arklio? Juk ranko
mis nepakelsi tūkstančių tonų žemės!

{Bus daugiau)

Masiniai dalyvaus ir lietuviai
Svetur gimę amerikiečiai 

iš 17 šalių rengia Visą Tautą 
pikniką liepos 4-tą, Santa Fe 
Parke, 91st and Wolf Road.

Šiemet Visų Tautų Pikniką 
rengia Vidurvakarių Komite
tas Gynimui Sveturgimių. 4-ta 
liepos\yra didelė tautinė šven
tė mūsų šalies. Šiemet ji tuom 
tampa svarbesnė, kad progre
syvūs amerikiečiai su svetur 
gimusiais švęs-minės šią svar
bią šventę gindami persekio
jamus svotu rgimius, kuriuos 
norima ne tik deportuoti iš 
šios šalies, bet tūkstančius ir 
tūkstančius atpilietinti, va
di! p j a n t i s W a 11 c r- M c C a r r a n 
Aktu.

Tarpe virš 300 nuskirtų 
deportacijai yra apie desėtkas 
lietuvių, kurių skaičiuje yra 
ir Vilnies dienraščio du re
daktoriai, Vincas Andrulis ir 
Leonas Prūsei ka.

Vidurvakarių Kom. Gyni
mui Sveturgirrt’ių gina juodu 
ir kelis desėtkus kitų šiame 
plote.
Labai yra svarbu visiems vil

niečiams mobilizuotis, kad 
lietuviai užimtų svarbią vietą 
tarpe 17-kos tautų.-Šiemet tu
ri būti lietuvių šiame piknike 
daug, nes čia vietos yra tūks
tančiams. Lai šiemet į Santa 
Fe Parką suvažiuoja visi mūsų 
choristai ir choristės; lai lie-

kasyklose gavo dusulį,- kaip 
čia vadina, “mainų asthma”, 
O kaip žinoma tos ligos išgy
dyti negalima, tik su vaistų 
pagalba galima palengvinti ir 
prailginti gyvenimą. Jo mote
riai pasimirus sausio 10 d. 
š. m., jis liko be priežiūros, 
nes jo sūnus jau buvo Dėdės 
Šamo tarnyboje, ir išgaben
tas K orėj on, kur tarnavo oro 
dalyje. Nors gydytojai reika
lavo, kad sūnus būtų paleis
tas į motinos laidotuves, bet 
neatsiekė tikslo, nes perdaug 
tolima kelionė.

Gydytojai antru kartu krei
pėsi į šalies valdžią (tam 
tikras įstaigas), kad jo sūnų 
paliuosuotų iš tarnybos, kad 
jis galėtų prižiūrėti savo ser
gantį tėvą. Valdžia išklausė 
gydytojų prašymą ir jo sūnų 
paliuosavo su išlyga, kad tė
vas turi eiti gyventi pas sūnų, 
ir kol jis bus gyvas, tai sė

tuvių liaudies dainos skamba 
su kitų tautų dainomis.

Lietuvių Kom. Gynimui Sve
turgimių platina 4-tos liepos 
Visų Tautų Pikniko įžangos ii’ 
dovanų tikietus. Rasi pirkite 
juos, nes prie Įžangos yra 
duodamos vertingos dovanos 
ir kartu paremsite komitetą, 
kuris gina mūsų draugus ko
votojus nuo reakcininkų už
mačių. S.

1 bai gyvent dar ilgus metus ir 
jo sūnui Jurgiui ir marčiai 
(sūnus vedęs, bet moters var
do nežinau) gražiai prižiūrė
ti tėvą, nes ir tėvas sūnų la
bai mylėjo ir išmokino gra
žiai lietuviškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti.

Draugas Zaremba apleidžia 
Scrantoną birželio 17 ir prašė 
manęs, kad aš per Laisvę pa
sakyčiau visiems jo pažįsta
miems , ir idėjos draugams 
“Good Bye”.

P. Šlekaitis.

AUTO MECHANIC; FIRST CLASS 
Experienced on Hydramatic; steady 

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

(116-122)

V.

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymąs su daugeliu seniai ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

MONTELLO, MASS.

Bus Dviejų Dienų Piknikas
’ Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Jvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

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

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūeio 23 August
Swank's Grove .
Brandonville, Pa.

MM

Camden, N. J.
Mirė

Gegužės 15 d. su šiuomi pa
sauliu persiskyrė sena mūsų 
miesto gyventoja Uršulė Bal- 
čiukonienė. Paliko nuliūdime 
tris dukteris ir viena sūnų, 
kuris per Antrąjį pasaulinį 
karą tapo sunkiai sužeistas. 
Jos vyras Adomas Balčiuko- 
nis jau seniai miręs. Taipgi 
paliko dvi seseris—viena gy
vena Wilmington, Del., kita 
Gamdene.

Aš nuo savęs reiškiu gilią 
užuojautą dukrelėms, sūnui ir 
sesutėms.

—o—
Šaunus parengimas

Pas nuimi šiuomi laiku visi 
lietuviai rengiasi dalyvauti 
draugo J. Lastausko gimtadie
nio parengime, kuris atsibus 
birželio 28 d. drg. Patteno 
sode, prasidės 12 vai. ir trauk
sis iki tamsos. Įžangos nebus. 
, Minėtas sodas jau yra vi
siems žinomas kaipo graži ir 
paranki vieta dėl parengimų 
ir pasilinksminimų. Randasi 
24 Cornell Ave., Gloucester 
Heights, N. J.

Yra kviečiami ir filadelfie- 
čiai dalyvauti šitame svar
biame parengime. Mos visada 
skaitlingai lankomės jų pa
rengimuose. Bet atrodo, kad 
mūsų parengimus draugai fi- 
ladelfiečiai ignoruoja. Praė
jusią vasarą panašiame mūsų 
pokylyje dalyvavo viso labo 
tiktai keturi draugai. Tėmysi- 
mo, kaip jie šiemet pasirodys.

Draugai, juk mes visi dar
buojamės dėl tos pačios idė
jos. Jeigu liks koks pelnas, 
tai bus sunaudotas dėl palai
kymo progresyviškos spaudos. 
Jeigu jau neįstengiame su
rengti Laisvei pikniko, tai 
nors- kitus panašius parengi
mus lankykime, ' kad tuomi 
paremtumėme savo spaudą, 
kuri dabar pergyvena sunkius 
laikus. ' t

Draugas Lastauskas yra 
nuoširdus aukotojas. Kiek 
man žinoma, jis aukoja apie 
$50 per metus mūsų progre- 
syyci spaudai. Taigi, ir mes iš 
savo pusės pasirodykime, kad 
įvertiname jo tą pasišventimą, 
atsilankydami į jo gimtadienį. 
Jis jau yra 70 metų.

t Pasitikėdamas, kad sueisiu 
minėtame parengime visus 
draugus ir pažįstamus, pasi
lieku, Camdenietis.

Miami, Fla.
Mirė Vaclovas Senkevičius

Birželio 10 dieną mirė Vac
lovas Senkevičius, G2 metų, 
buvęs Philadelphijos gyvento
jas. Miamėje apsigyveno 
prieš eilę metų. Iš Lietuvos 
buvo kauniškis bajoras, Jona
vos valse., Žeimių parap. Prieš 
d ir mėnesius buvo vedęs su 
Adele Medeškienc ir manė 
dar eilę metų gyventi. Sirgo 
apie keturias dienas, mirė nuo 

>kraujo plūdimo. Visą savo

3 pusi.—Laisvė

FARM OPENING
Experienced Dairy Farmer want

ed. Steady position with home for 
small famijy or room and board for 
single man. THEODORE MOYER, 
Chalfont, Bucks Co., Pa. Phono 
Lexington 419J.

(122-128)

AUTO BODY MAN. Ex|x>rienced. 
First class. Salary and percentage. 
Steady work; good working condi
tions. Apply or phone LI. 9-6861. 
GLACE BROTHERS, Mascher and 
Tabor Road.

(122-124)

AUTO MECHANIC

Experienced. Ford Products..
50-50 basis.

Also Needed:
Service Salesman. Steady work; 

good working conditions; apply in 
person. See Mr. Jeffries. Northeast 
Lincoln Mercury, 6101 Frankford 
Avenue.

(122-124)

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)

Cleveland, Ohio
LDS Apskričio Konferencija

Per pastaruosius kelis me
tus LDS 4-ta Apskr. laiko sa
vo metines konf. LDS 73 kp. 
ribose, tai yra netoli Akrono, 
o po konferencijos turi bend-. „ 
ra pikniką, ir visuomet turi 
geras pasekmes. Matomai, 
šios apielinės piknikų lankyto
jams tokie pažmoniai patin
ka, todėl į juos skaitlingai ir 
atsilanko. Akro n iečiai turi 
nepaprastai gražią piknikams 
vietą su gana didele svetaine, 
taip, kad ir lietui užėjus visai 
publikai pakanka pastogės.

Šių metų konf. ir piknikas 
įvyks birželio 28 d. Konf. 
prasidės 10 vai. ryto, o pikni
kas 2-rą vai. po pietų.

Svarbu, kad kuopų delega
tai pribūtų laiku į vietą, nes 
suvėlavimas konf. gali paken
kti mūsų piknikui. Kelrodžiai 
išdalinti ir išsiuntinėti visiem, 
kurie turi mašinas. Kurie ne
gavote, rasite jų LDS Klube.

Iš Clcvelando imkite 21 ke
lią, kurį rasite iš E. 71 St. ir 
Broadway. Privažiavę 261 ke
lią, sukite po kairei. Pavažia
vę apie 21/2 mylios, rasite 
Winter Green Ledges piknikų 
vietą.
LLD 190 kp susirinkimas

Svarbus kuopos susirinkim. 
įvyks penktadienio vakare, 
birželio 26 d., Klubo Svet., 8 
vai.

Susirinkimas svarbus yra 
tuomi, kad gautos Centro val
dybos nominacijų blankos, 
kurias reikia išpildyti ir su
grąžinti. Centro kom. tai yra 
sit'd is mūsų organizacijos, to
dėl kiekvienam nariui turėtų 
rūpėti jo sudėtis. Todėl visi 
nariai būkite šiame susirinki
me. »

Taipgi k p. piknikas įvyks 
liepos 4-tą d. Reikalingas 
prie to pasiruošimas. Tiesa, 
pikniko Kom. tuomi' rūpinasi, 
bet svarbu,’ kad ir visi nariai 
tai žinotų ir atsilankytų.

J. Žebrys.

turtą užrašė savo žmonai, o 
dviem sesers sūnam dipukam., 
nieko.

Senas Miamietis.

(Liberty)-Antrad., Birželio-June 23, 1953

V.



Kriaučių atydai
Birželio (June) 24 d. įvyk

sta lietuvių kriaučių 54-to 
skyriaus susirinkimas unijos 
svetainėje, 11-27 Arion PI. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, dalyvaukite visi ir 
visos, nes unijos susirinkimai 
visada yra svarbūs. Ypatingai 
Šis susirinkimas yra svarbus, 
nes bus paskutinis prieš vaka- 
cijas. Tai bus naujų praneši
mų iš dirbtuvių ir pranešimas 
vakacijų klausimu.

Ateidami į susirinkimą turė
kite su savim unijos ir Social 
Security korteles, nes kitaip 
nebūsite įleisti į susirinkimą. 
Dalyvaukite visi minėtu laiku.

J. S.

Gina savo narius
Komunistų Partija pasiuntė 

laišką Board of Regents rei
kalauja teisės apginti savo 
narius, kuriuos mokyklų virši
ninkai atleidinėja iš darbo.

Paskirta birželio 25 d. tą 
klausimą diskusuoti. Minima 
partija nuskyrė advokatą 
John J. Abt, Simon W. Ger
son ir George Blake Charney 
tose diskusijose dalyvauti ir 
partijos poziciją išaiškinti.

Partija pasmerkia Feinber- 
go įstatymą, kuriuo vaduo
jantis šiuo metu progresyviai 
mokytojai terorizuojami ir iš 
darbų paleidinėjami.

Laikraščio leidėjas 
paliko $3,000,000

Generoso Pope, dienraščio 
11 Progresso Italo-Americano” 
savininkas ir leidėjas, miręs 
paliko savo turto $3,042,341.

Kai Mussolinis viešpatavo 
Italijoje, Generoso Pope tą 
fašistų viršylą dievino ir viso
kiais būdais rėmė.

Rimos apie Ukrainą
Liepos mėnesį Stanley Te

atre, New Yorke, bus parody
tos dvi naujos filmus apie 
Ukrainą.

Viena filmą “Gegužinė nak
tis”, kita—“Ukrainos žvaigž
dės”. Filmos pagamintos Kic- 
vo studijose. Vaidina Ukrai
nos operos ir baleto dalyviai.

PASIŲSTI KALĖJIMAN DU 
TAKSŲ FORMŲ 
PILDYTOJAI

Certifikuotas akauntantas 
Fred Herskovitz ir jo pagel- 
bininkas Elias Berger nuteisti 
keturiems metams kalėjimo. 
Apkaltinti falšyvai pildę fe- 
deralių taksų formas, tuomi 
sutaupydami $986,000 arti 
5,000 savo klijentų.
STUDENTĖ GAVO TRIS 
AUKŠČIAUSIAS DOVANAS

Mrs. Madelyn Ann Cuba 
Hjalpern baigė City College 
mokslą su trim aukščiausiais 
atsižymėjimais ir trim aukš
čiausiom dovanom. Tai pirma 
Šios kolegijos istorijoje stu
dentė, tokius atžymėjimus ga
vusi.

Virginia 9-8125

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

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

Except Thurs. & Holidays

PETRAS KAP1SKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

NewYorko^/WaZlnlov
50,000 žmonių dalyvavo 

Rosenbergų laidotuvėse
Sekmadienį, Wellwood Ce

metery, Pinelawn, L. I., buvo 
supiltas Juliaus ir Ethelės Ro- 
senbergų kapas. Tūkstančiai 
žmonių palydėjo juos į amži
ną poilsio vietą.

Apie 50,000 žmonių atsi
lankė į tą vietą, kur jie buvo 
pašarvoti—I. J. Morris Fune
ral Home, 1 Brooklyne. Dar 
prieš lavonų paruošimą laido
tuvėms, šeštadienio popietyje 
jau buvo tūkstančiai susirin
kusių prie pašarvojimo vietos

Liberalai neberemsią 
republikonu kandidatų

Liberalų Partijos eiliniai 
nariai verčia savo vadus atsi
sakyti toliau remti republiko- 
nų kandidatus ir neiti su jais 
į koaliciją rinkimuose. Ypa
tingai jie nieko bendro nenori 
turėti su gub. Dewey kandi
datais.

Liberalų bankiete tūkstanti
nė publika daugiausia pritari
mo pdrodė miesto tarybos 
prezidentui Halley, kuris da
bar kandidatuoja majoro vie
tai. Ilalley yra didelis Dewey 
priešas.

CIO paskyrė 10-ties žmonių 
komitetą, kuris parinks uni
joms pritariantį kandidatą ir 
sudarys rinkiminę programą. 
Tas komitetas atsiklaus visų 
dabartinių kandidatų, kuris iš 
jų geriausia kooperuotų su 
unijomis.

Demokratai nenori 
Impellitterio

Tammany Hall lyderis Car
mine G. De Sapio praneša 
spaudai, kad apie 79 procen
tai demokratų yra nusistatę 
prieš dabartinį majorą Impe- 
1 litter į. Jie nenori jį paremti 
šiuose rinkimuose.

KRISLAI
(Tąsa iŠ pirmo pusi.)

Vilniaus Tiesa parašė įveda
mąjį apie du Kauno statybi
ninkus žymūnus: K. Dvara- 
nauską ir S. Klimavičių. •

Tiesos žodžiais:
“Jiedu iškėlė sumanymą 

perdengimams pastatuose tarp 
aukštų vartoti nė kemarinius 
konstruktyvinius blokus, kaip 
tai buvo daroma anksčiau, o 
paprasčiausias tuščiavidures 
plytas. Šių perdengimų Icons-’ 
trukcija yra labai paprasta, 
jie yra ir techniniu ir ekono
miniu atžvilgiais žymiai pra
našesni už armokeraminius 
perdengimus.’’

D

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

-S 

ir laukė eilėje įeiti į vidų ir 
dar kartą juos‘pamatyti. Mk 
nios žmonių ėjo per ištisą- 
naktį ir sekmadienį iki pat 1 
vai. po pietų.

Kalbėtojai prie Rosenbergų 
karstų aiškino, kad jų sudegi
nimas yra žmogžudystė, nes 
jie nėra papildę jokios kraštui 
išdavystės.

žydiškos religinės apeigos 
buvo Rosenbergams atliktos. 
Kėli rabinai jose dalyvavo.

Penktadienį, kaip 6 vai. 
vakare, tūkstančiai žmonių 
užpildė 17 gatvę tarp 4-tos ir 
5-tos Avenue. Išgirdę, kad 
Rosenbergai bus sudeginti 8 
vai. vakare, rinkosi į paskir
tą mitingui vietą. Kalbėtojai 
aiškino, kodėl juos ruošiasi 
sudeginti. Nurodė, kad jie nė
ra kalti jokioje išdavystėje. 
Tai suokalbio aukos. Mitingas 
baigėsi, kai buvo pranešta, 
kad jie;jau sudeginti.

Rosenbergų gynėjų komite
tas išleido savo pareiškimą, 
kuriame jis nurodo, kad Ro
senbergų byla bus ir toliau tę
siama, nežiūrint to, kad jie 
jau randasi mirties kambary
je ir tuoj bus sudeginti. Atei
tis parodys, kas tą suokalbį 
sudarė, kaip kad buvo įrody
ta Sacco ir Vanzetti nekaltu
mas, nors jie jau buvo sude
ginti. * Rep.

Sveikins Korėjos taiką 
Triborough Stadiume

Sekmadienį, birželio 28, 
Amerikos Darbo Partija ruo
šia masinį mitingą Triborough* 
Stadiume, Randall’s Island. 
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 
$1. Vaikams veltui.

Tai bus nepaprastas taikos 
festivalis, kuriame publika 
sveikins Korėjoje įvykstančią 
taiką. Tikimasi susirenkant a- 
pie 15,000 taikos mylėtojų.

Bus specialė tam momentui 
pritaikyta muzika, šokiai, 
dramatiškas perstatymas.

Vyriausiu kalbėtoju bus Vi
to Marcantonio, ADP pirmi
ninkas, buvęs kongresmanas.

Minima partija kviečia vi
sus ir visas ruoštis šiame fes
tivalyje dalyvauti ir prisidėti 
prie taikos išlaikymo.

Privažiuoti ten yra daug 
kelių. Automobiliams parkini- 
mas pačioje saloje bus mitin
go dalyviams veltui.

Peršautas bandyme apiplėšti
Brooklynietis John Swann 

buvo peršautas per ranką, 
kai jis pasipriešino banditui jį 
apiplėšti. Banditas paspruko 
be grobio.

- Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street> 
BROOKLYN, N. Y.

Te). Evergreen 7-6808

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

MATTHEW A. :
BUYUS :
(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ 5
DIREKTORIUS J

426 Lafayette St. J
Newark, 5, N. J. J

MArket 2-5172 J

Vyks Washingtonan 
kovoti už taika

Birželio 25 d. daugelis ruo
šiasi vykti į Washington^, 
kad ten paminėti trijų metų 
Korėjos- karo sukaktį ir reika
lauti kuo greičiausia tą karą 
baigti.

Virš "šimtas įžymių ameri
kiečių išleido tuo klausimu 
atsišaukimą. Delegacijos ma
tys prezidentą Eisenhowerj, 
kongresmanus, senatorius.

Pašaukė’ atsakomybėn 
4,156 miesto teršėjus

Sanitation Departmentas 
praneša spaudai, kad nuo bir
želio 8 d., kai buvo pradėtas 
vajus prieš miesto teršėjus, 
buvo pašaukta atsakomybėn 
4,156 miesto teršėjai, kurie 
neatsižvelgdami į švarą bet 
kur mota išmatas.

šis departmentas ir ateityje 
šauks atsakomybėn tuos, ku
rie prasižengs prieš sanitariš
kom o reguliacijas.

Dar 11 mokyto iii iš 
darbo paleidžiami

Board of Education pereitą 
ketvirtadieni paleido iš darbo 
šešis mokytojus ii* suspendavo 
penkis.

Visi jie atsisakė liudyti, ar 
jie ką nors bendro turi su ko
munistais. Kiti terorizuojami 
mokytojai nėt priminė ragan- 
gaudžiams Dr. Albert Ein
šteino laišką, kuriame šis gar
sus mokslininkas pataria ne
atsakinėti j ragangaudžių sta
tomus klausimus.

Tuo laiku, kuomet Board of 
Education svarstė minimų 
mokytojų klausimą, mokytojų 
unijos nariai masiniai tą vietą 
pikietavo, smerkdami tokius 
mokyklų viršininkų žygius.

Nudūrė advokatą
Peter Parisi nudūrė peiliu 

savo advokatą Morris Nadel, 
kuris tuo laiku* pagamino Pari
siu! laišką prašant iš Welfare 
Department© jam pašalpos.

Parisi sako nudūręs Nadel 
todėl, kad jis neteisingai su 
juo elgėsi. Kai Parisi buvo 
automobilio sužeistas ir gavo 
$10,000 atlyginimo, tai buvo 
susitarta tą sumą pusiau su 
advokatu pasidalinti. Bet da
bar Parisi esąs be cento, dar 
iš advokato pasiskolinęs $180.

Graikai jūrininkai prašo 
Rosenbergams pasigailėjimo

Federation of Greek Mariti
me Union New Yorko lokalas 
pasiuntė prez. Eisenhoweriui 
prašymą pasigailėti Rosen
bergų.

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

Sustreikavo Liberty 
laivuko tarnautojai

Battery Park uoste stovi 
laivukas Liberty su iškaba: 
“No boats today.”

Pasirodo, kad to laivuko, 
kuris veža žmones aplankyti 
Laisvės Stovylą ant Bedloes 
Salos, patarnautojai paskelbė 
streiką.

Jie reikalauja, didesnių al
gų ir trumpesnių darbo valan
dų. |

Kaip čia degtinė 
butlegeriaujama?

Degtinės išdirbėjo, legisla- 
torių ir Valstijos Likerių Au
toriteto atstovų susirinkime 
buvo aiškinta, kaip čia degti
nė butlegeriaujama.

Aiškinta, jog daugelyje vie
tų, kuomet ištuštinama geros 
ir brangios degtinės bonka, ta
da ji pripildoma prasta arba 
netaksuota degtine ir žmonėm 
pardavinėjama už, gerą degti
nę.

Butlegerystė šiuo laiku pa
kilo todėl, kad ant degtinės 
taksai pakilo. Dabar tenka 
mokėti už galioną degtinei 
net $10.50 taksų.

Kaimynas išgelbėjo iš 
mirties dainininkę

Užuodęs gazo smarvę kai
mynas puolėsi per duris į Nan
cy Reed apartmentą. Rado ją 
gazo dujomis pritroškintą. 
Nuvesta ligoninėn buvo atgai
vinta ir namo paleista.

i. Pasirodė, kad gazinio pe
čiaus uždaras buvo netyčia 
atsuktas. Nancy kadaise dai
navo Hal McIntyre orkostro- 
je.

Veteranai nori taikos
Kai laivas General McGrae 

parvežė į New Yorką 1,150 
Korėjos karo veteranų, tai vi
sų grįžusių buvo tuoj autinės 
taikos pageidavimas.

Veteranai buvo sutikti savo 
artimų giminių ir draugų en
tuziastingai.

Stadium koncertai
Birželio 24 d., Lewisohn 

Stadiume įvyks gražus kon
certas. Prasidės 8:30 vai. va
kare.

Tai bus kompozitoriaus 
Schumanno muzikos progra
ma, kuriai vadovaus Leonard 
Bernstein. Solistas: Aldo Pa- 
risot.

Miestas ruošiasi pakelti 
nuosavybių taksus iki $3.87

Kontrolierius Lazarus Jo
seph paskelbė spaudai, kad 
ruošiamasi pakelti nuosavy
bių taksus iki $3.60 už šimtą 
dolerių nuosavybės vertės. 
Bet miesto taryba planuoja 
kelti net iki $3.87.

LLD1 kuopos nariams
I

Mūsų labai svarbus susirin
kimas įvyks šį ketvirtadienį, 
birželio 25-tą, 7:30 vakaro,
L. A. Piliečių Klube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Visi pasimokėjusieji už 
šiuos metus nariai gaus naują 
knygą Po Audros, kuri ką 
tik išėjo iš spaudos.

Taipgi bus nominavimas 
kandidatų į organizac., cent
ro komitetą sekamiems dve
jiems metams. Yra ir kitų rei
kalų. Valdyba.

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 St.) 

N. Y. C.
Tel. RE. 7-6497

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

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)

MERROW OPERATORS 
/Patyrusios ant megstinių siūtų. 

Nuolatinis darbas, ge^ra mokestis.
Kreipkitės:

MACON KNITTING MILLS
7 St. Nicholas Ave. Brooklyn 

Tel. EV. 6-2575
(122-126)

REIKALINGOS
STALŲ PATARNAUTOJOS

Patyrusios. 4 dienom ar 6 dienom 
sulyg pasirinkimo. Nuolatinis dar
bas, geri tipai, pridedant algą.

Kreipkitės:
67-08 Fresh Pond Rd.
Ridgewood—Brooklyn

Tel. EV. 2-9483
(122-126)

REIKALINGA
BAKERY SALESLADY

Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Šaukite:

AU. 6-3440
’ (122-124)

GEORGINA CAMACHO—

LA1SN1UOTA MASAŽUOTOJA
Patyrusi — Swedish ir Medical 
masažiavimas, garu kaitinimui 

ir mankštinimui.
Telefonas:

SCHUYLER 4-2638
(122-124)

SALES HELP WANTED

For Dry Cleaning Store.
5J/2 Days. Steady Work.

Call:
ST. 4-5231

MALE and FEMALE
REIKALINGI

VYRAI IR MOTERYS
Patyrę, prie kašių darymo jdor- 

bo; taipgi mokantis cane vyniojimo 
ant stiklų. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Šaukite:

CM. 2-3632
(120-122)

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKES—virėjos, namų ap- 
tarnautojos, motinom pagelbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaites, 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:

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

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

~HELP""WANTE D-M ALE

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)

REAL ESTATE
ELIZABETH, N. J.: kampinė vie

ta, gerai įrengtas Groscris ir Deli
catessen; LIETUVIAIS ir LEN
KAIS apgyventa vieta. Viso metinių 
jeigu $45,000; savininkas apleidžia 
valstiją dėl sveikatos. Kaina $9,800.

FLORENCE L. FRENCH 
326 Union Avė.

REALTOR—INSUROR
EL. 2-1434 LI. 3-8609

(121-125)

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

L.L.D. 133 kuopa rengia išvažia
vimą birželio 28 d. proga draugo J. 
Lastausko 70-to gimtadienio. Atsi
bus drg. Patteno sode, 24 Cornell 
Ave., Gloucester Heights, N. J. Įžan
gos nebus. •

Pelnas skiriamas dėl progresyvės 
spaudos. Visi'ir visos dalyvaukite..

Kviečia Komitetas...
(122-124)

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 

Parke, Keswick Rd. ir Winter St., 
rengia Lietuvių Tautiško Namo 
knygynas. Įvyks June-Birželio 28 0., 
Pradžia 1 vai. bus gera muzika, 
taipgi bus visko, ko tik piknikui 
laikės.

Kitas Svarbus Dalykas
Liko tik keletas dienų iki didžio

jo Laisves pikniko, kuris įvyks lie- 
pos-July 4 ir 5 dienomis, Taut. 
Namo Parke, Montello. Komiteto ir 
darbininkų susirinkimas jvyks liepos 
1-mą dieną, Liet. Taut. Name, 8 
Vine St., pradžia 7:30 vai.' vakare. 
Prašome vietinių ir iš toliaus atsi
lankyti, nes labai svarbu gerai pri
sirengti piknikui.
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
COUNTER GIRL & WAITRESSES
Nuolatinis darbas. Gera mokesti®.

Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

M A YFLO WER RĘSTA UR ANT
34-40 Edgemere Ave., Edgemere, L.I.

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

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. Urman)

(117-123)
REIKALINGOS ARTISTES 

Patyrusios ceramic dekoruoto jos ant 
stiklų. Puikiausia proga atsakomin- 
giems asmenims. Pasitarimas priva
tinis. Borough Hall Brooklyno 
dalyje.

Tel. TR. 5-4190
(119-125) ------- 1----------------------- ------------ -----  

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)

- —  ..................„ .. „ .—Žcjy, ■  ----------------------------------------------------- --

REIKALINGA SIUVĖJA
Senyva moteriškė, galinti imti at

sakomybę Naudotų Drabužių 
partmente. Taipgi patyrusi skmtyL 
toja naudotų drabužių.

Šaukite: MR. PARK
Tel. MA. 2-7064

(120-124)
REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie sijonų, 

sportswear. Section darbas. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
BON JAY SPORTSWEAR
97 Jefferson St., Brooklyn

Tel. IIY. 7-4347
(120-122)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi, 'mokanti visą darbą. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
(Uždara pirmadieniais).

Kreipkitės:
JOSEPH KAUFMAN BEAUTY

' .■ SALON
18]0—-80th St., Brooklyn

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

REIKALINGOS KIRTĖJA IR
BINDERY GIRLS ’ Į 

Patyrusios, ganfc stitchers, box girls. 
Nuolatinis darbas. Viršiausios algos < 

ir "priedai. Kreipkitės: 
M. GSBOOKBINDERS 

260 W. 41st St., N. Y. C.
Tel. CH. 4-1307 fr

(1201124)
REIKALINGOS 

MERGINOS—-MOTERIŠKES
Traukimui paveikslų ballrooms’e 

ir klubuose. Daliai laiko darbas va
karais. Pagrindinė mokestis priskai- 
tant gerą komisą. (Proga šeiminin
kėms pasidaryti ekstra pinigų). 
Šaukite: CANDID FHOTO FLASH 
CO., OR. 3-3082.

(119-123)
REIKALINGOS OPERATORES

Nuolatinis darbas. Naktinis šiftas 
6 iki 12 P. M.

Gera Mokestis. Kreipkitės:
A. & L. FROCKS

232 S. 11 th St., Mt. Vernon, N. Y.
šaukite: MO. 7-0917

(121-127)
VIRĖJOS, NAMŲ DARBININKES 

Daug darbų randasi, pilnam ir daliai 
laiko, mieste ar užmiestyje darbai. 
Puikiausios šeimos. Aukščiausios 

algos. Tuojau stojimas j darbą..
Nėra Įmokėjimo Išanksto. 

INTERNATIONAL AGENCY 
202 E. 117 St., New York City 

(kampas 3rd Ave.) Tel, LE. 4-0877 
(121-123)

FINGERWAVER—MA> I< URIST 
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 

Nuolat. 5 dienos.
Gera alga. Kreipkitės: 

GLORIA HARPER’S F 1AUTY 
SALON

115 Greenwich A ve.
(arti 12th St. & 7th Avė.)
N. Y. C. Tel. WA. 9-9050 

(121-127)

KAMBARIŲ TVARKYTOJO*?

NAKTIMIS 4 P.M.—12 P.M. 
Geros Darbo Sąlygos 

Kreipkitės j Housekeeper 
HOTEL ST. REGIS

2 E. 55th St., N. Y. C. 
(121-123)

STALŲ PATARNAUTOJOS

Patyrimas Nereikalingas
Dėl Banko Dining Rūmų

10 A. M. iki 3 P.M.
5 dienų Savaitė 

Duodamos Uniformos
Amžiaus 25 iki 40

57 William St., N. Y. C. (3rd fl.)
(arti visų Wall St. Subways)

Ateikite tarp 9 A. M. ir 4 P.M.. < 
(121-123A

PATYRUSI x

STAFF DIETICIAN

5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas. 
Alga pagal sutartį.

Šaukite:
HORACE HARDING HOSPITAL 

IL. 7-1800
(121-127)




