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KRISLAI
Ar esate buvę? 
Kai minia verkia.
Kodėl, draugai?
Gerai ir gražu.
Tėmykite.

J filadelfiečius.
Rašo A. BIMBA

Praėjusį penktadieni ‘ant 
Septynioliktosios gatvės prie 
pat Union Square susirinko 
milžiniška žmonių minia. Bu- 

~ vL daugiau kaip dešimt tūks- 
I tthičią.

Susirinkome ir laukėme bai
siosios valandos.

Kai pirmininkė pranešė, 
aštuntą valandą, kad Ethel 
ir Julius Rosenbergai nuga
benti i nužudymo kamerą, ir 
paprašė dvi minutes nulenkus 
galvas pagerbti .juos einant 
mirtie, visa minia suvirko. 
Verkė vyrai, moterys, vaikai, 
verkė garsiai. Niekas nesisar- 
matino garsiai atsidusti, gai
lias ašaras lieti ir jas skepetai
te braukyti nuo savo veido.

Ar buvote dešimties teiks
iančiu verkiančioje minioje? 
Man pirmu sykiu teko daly
vauti. Jeigu kuris nesate bu
vęs. negalėsite įsivaizduoti. 
Koksai tai būna susikaupi
mas. kokia tai būna širdper
ša... Niekas žodžiais negali nei 
apsakyti, nei aprašyti.

*
Praėjusį sekmadienį būrelis 

brooklyniečių buvome nuvykę 
i Indian Grove Parką, West 
Haven. Conn. Ten buvo New 
Haveno LLI) kuopos sureng
tas bankiotas. Užsimokėjome 
po porą doleriu ir geriausiai 
pasivaišinome. Labai džiau
giamės ten nuvykę.

Geras, gražus ir malonus 
buvo parengimas labai prakil
niam tikslui. Darbininkiškai 
spaudai bus gražios paramos.

Pirmu sykiu man teko tame 
parke dalyvauti. Jis priklauso 
labai geriems, veikliems, susi
pratusioms lietuviams Mede
liams. Puikiausiai įrengta va
sariniams parengimams vieta. 
Net jeigu ir lietus lytu, treje- 
tas-ketvertas šimtu žmonių 
gali gražiai sutilpti ir links
mintis salėje.

Beje. »šiam parengimui par
ką Modeliai davė veltui, auko
jo. Tai labai graži ju dovana. 
Ačiū jyms.

F ' * -Tfgn man teko sužinoti, kad 
Šiemet tradicinis spaudos pik
nikas Hartforde nobevyks. 

t Ot, sako, susirinko komisija 
ir nutarė pikniko noboruošti.

Kodėl? Todėl. kad, esą, 
darbo daug, išlaidos pasidaro 
didelės, o pelno daug nepalie
ka.

Man atrodo, jog tai padary
ta didele klaida.

Kaip ten nebūtu, bet spau
dos naudai visos Connecticut 
valstijos mastu parengimas 
įvyks, kada nors rugpjūčio 
mėnesį. Tr įvyks tam pačiam 
Indian Grove Parko, West 
Haven. Nevvhaveniočiai dar
buosis. Waterburi('čiai pasiža
dėjo padėti. Mes visi padėsi
me..

Laikas bus praneštas vėliau. 
Tėmykite.

‘JJJarengimas bus bank into 
fofm^io Pasimokė jos įžanga 
žmogta valgys ir bus pavai
šintas veltui.

Jonas Grybas galvoja apie 
programos pildymui nugabe
nimą visos Aido Choro vvru 
grupės. 0 kai ten mūsų aidie-

(Tąsa 4-tam pusi.)

illawajy unijos streikais
| protestuoja, kad teismas 
apkaltino jy vadovus
Streikieriai sustabdė karinius

I «

krovinius ir Įvairius kt. darbus
Honolulu, Hawaii. — Nuo 

pereito penktadienio strei
kuoja apie 30,000 darbinin
kų, ,protestuodami, kad fe- 
derails teismas surado kal
tais Jack Hall’ą ir šešis ki
tus Hawaju unijų vadovus.

• Keli tūkstančiai sustrei
kavusiu laivakroviu sustab
dė karinius krovinius plau
kiantiems Korėjon laivams. 
Valdžia todėl pašaukė ka
reivius ir jūreivius krauti 
ginklus ir amuniciją i tuos 
laivus.

Tai]) pat streikuoja pro
testuodami cukrinių nen
drių bei vaisių- plantacijų 
darbininkai ir kiti.

Septyni minimi unijų va
dovai apkaltinti pagal Smi- 
tbo įstatymą, kad “suokal- 
biavę varu nuversti Ame
rikos valdžią.” Taigi jie ga
lėtu būti nubausti iki 5 me
tų kalėjimo ir po $10,000

Ryhj Vokietija žada 
darbininkam lengvatas

J
Berlin. — Rytinės Demo

kratinės Vokiečių Respubli
kos valdžia žadėjo įvesti 
tokias darbininkams leng
vatas :

Pagerinti pensijas senat
vei ir ligai, padidinti uždar
bį, numušti kainas ava
lams ir drabužiams, suma
žinti privalomas darbo kvo
tas, pagerinti gyvennamrų 
sąlygas, statyti daugiau 
mokyklų ir tt.

Tuo tarpų anglai - ameri
konai skelbia pasauliui, 
kad “šimtai tūkstančių” vo
kiečių streikuoją prieš ko
munistus, uraniumo kasy
klose ir kitose rytinės Vo
kietijos pramonėse.

Pasakoja, kad Sovietų 
kariuomenė “šaudo demon
strantus,” ir paduoda tokį 
pavyzdį. Vaikėzai iš va
karinio Berlyno akmenimis 
laidė į sovietinius sargus 
paliai liniją, skiriančią ry
tinį Berlyną nuo vakarinio. 
Vienas sargas, todėl šovė ir 
n u k i r t o keliolikos metų 
vaikėzą.

Sovietinis radijas prane
šė, kad amerikonai iš sa
vo lėktuvo nuleido dar tris 
provokatorius - teroristus į 
rytinę Vokietiją.* Sąko, jie 
suimti ir prisipažino kaip 
Amerikos šnipai - sabotaž- 
ninkai.

_i-----------------
W ashington.—Ragangau- 

dis senatorius McCarthy 
gvrė Syngmaną Rhee už 

į ginčijamų imtinių paleidi
mą iš stovyklų/

Abingdon, Anglija. — Su
dužo Anglijos lėktuvas, su
deginant 6 lakūnus.

piniginės baudos kiekvie
nam.

Atvyksta Harry Bridges, 
vakariniu Laivakroviu Uni
jos prezidentas, iš Califor- 
nijos. Jis dalyvaus konfe
rencijoje 300 delegatų iš 
laivakroviu ir kitų unijų 
Hawaju salose. Bus svarsto
ma, kaip atmušt teismo 
sprendimą prieš unijų va
dovus.

Politikierius bijo, kad 
Bridges netaptų senatorium

Washington.— Demokra
tas senatorius G. A. Sma- 
thers priešinosi siūlymui 
padaryti Hawaju salas 49- 
ta valstija. Tai ypač todėl, 
kad tuomet laivakroviu va
dovas Harry Bridges galė
tų būti išrinktas Hawaju 
senatorium į Jungt. Valsti
jų Senatą.

Kambodija žada kovot 
už nepriklausomybę 
nuo Francuos

Hanoi, Indo-Kin. — Su
grįžo Kambodijos karalius 
Norodum, kuris pereitą sa- 

I vaite buvo išlėkęs į Thai- 
landą (Siamą). Išlėkdamas 
jis reikalavo, kad Franci ja 
duotų tautinę nepriklauso
mybę Kambodijai, vienai iš 
trijų Indo-Kinijos provinci
jų.

Prancūzai laiko visą In- 
do-Kiniją savo kolonija, o 
tokie jų paskirti karaliai, 
kaip Kambodijos, Vietna
mo ir Laoso provincijų, yra 
verčiami klausyt Francijos 
įsakymų.

Sugrįžus karaliui Noro- 
dumui, jo atstovas Kreng- 
nill pareiškė:

—Kambodiečiai pasiryžę 
mirti už nepriklausomybę. 
Tai reiškia karą dėl nepri
klausomybės, bet karalius 
visųpirm tėmija francūzų 
judėjimus ir žiūri, ką jie 
darys.

Jeigu, tačiau, karalius va
dovaus karui, tai bus dau
giau tautinė kova, o ne ko
munistinė, — sakė Kreng- 
nill. . ' ' i ’•

Christoffel įkalintas 
už “kreivą priesaiką”

Washington. — Federalis 
teismas nuteisė Haroldą R. 
Christoffelį, buvusį unijų 
vadovą Milwaukee mieste, 
kalėjiman nuo 16 mėnesių 
iki 4 metų. Christoffelis 
baudžiamas už tai, jog po 
priesaika užsigynė buvęs 
komunistu, kada jį kvotė 
ragangaudiškas k o n g r es- 
manų komitetas.

Pasaulinė Taikos 
Taryba šaukia į 
ramias derybas

Budapest, Vengrija.—Pa
saulinė Taikos Taryba atsi
šaukė į visas, tautas daryti 
spaudimą saVo valdžioms, 
kad ramiomis derybomis iš
spręstų ginčijamus klausi
mus.

Atsišaukimas taip pat ra
gina negaišuojant padary
ti paliaubas Korėjoje, pri
imti Kinijos Liaudies Res
publiką į Jungtines Tau
tas, atkurti laisvą prekybą 
tarp visų šalių ir eiti linkui 
nusiginklavimo.

Taikos Tarybos suvažia
vime dalyvavo delegatai iš 
60 tautu.c.

Churchillas smerkia Rhee 
kaip klastingą išdaviką

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas, kalbėda
mas šalies seime, pareiškė, 
jog Syngmanas Rhee, Pie
tinės Korėjos tautininkų 
prezidentas, pasielgė kaip 
viliūgingas išdavikas. Nes 
Rhee pasalingai paleido iš 
stovyklų ginčijamus imti
nius, šiaurinius korėjiečius, 
nors Jungtinės Tautos ir 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai buvo susitarę paves
ti neutralių šalių komisijai 
tuos belaisvius laikinai glo
boti.

Rhee sulaužė ir savo duo
tą 1950 metais pasižadėji
mą, kad klausys Jungtinių 
Tautų komandos . O dabar 
jis grasina pats tęsti karą 
prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus, laužant busi
mąją paliaubų sutartį.

Premjeras Churchillas

Kongresmanas Bramblett 
kaltinamas už suktybes

Washington. — Federalė 
grandė džiūrė apkaltino re- 
publikoną kon g r e.s m aną 
Ernesta K. Brambletta, 
kad jis šitaip nusuko val
džiai $4,036:

Jis užrašė kaip oficiales 
savo sekretores dvi mote
ris, kurioms valdžia če
kiais mokėjo algas, nors tai 
buvo pašalinės moterys, ku
rios netarnavo to kongres- 
mano raštinėje. Jos gi ati
davė jam didelę dalį savo 
algų.

Kongresmanas Bramblett 
ėmė kyšius ir už kiekvieną 
čekį, kurį valdžia siųsdavo 
jo raštinės tarnautojams, 
kaip sako apkaltinimas.

New City, N. Y. — C. B. 
Mason, 17 metų vaikėzas, 
nuteistas 60 metų kalėti už 
tai, kad papjovė dvi mažas 
mergaites]

OllAS.—Giedra ir vidu
tiniai šilta.

Amerika peršasi į 
francūzų komandą 
karui Indo-Kinijoje

Saigon, Indo-Kin.—Jung
tinės Valstijos reikalaus, 
kad francūzai pr i s i i m t ų 
amerikonus tiesioginiai da
lyvauti daryme karinių pla
nų prieš Vietnamo liaudi
ninkus, Indo-Kinijoje. Už 
tai žada francūzams “mil
žiniškai daugiau” ginklų, 
kaip sakė atvykusi Ameri
kos karininkų komisija.

Francūzai iki šiol atmeti
nėjo Amerikos piršimąsi 
padėti jiems komanduoti 
kare prieš Vietnamo Liau
dies Respubliką. Tuo tar
pu Amerika duoda po 500 
milijonų dolerių tam fran
cūzų karui per metus.

“Mes neketinome ir ne
ketiname užkariauti visa 
(šiaurinę) Korėją ir ati
duoti ją Syngmanui Rhee.”

Seimas karštais delnu 
plojimais ir šauksmais svei
kino; Churchillo pareiškimą.

Paskui seimo nariai rei
kalavo užtikrint, kad An
glija neduos jokios dvasi
nės nei medžiaginės para
mos Syngmanui Rhee, jei
gu jis pats mėgins tęsti ką
rą. Churchillas išsisukinė
jo nuo tokio užtikrinimo, 
nes drovėjosi Amerikos, 
kaip teigia New Yorko 
Times korespondentas Cl. 
Daniel.

Anglijos valdžia, tačiau, 
pasiuntė Syngmanui Rhee 
aštrų protestą, kad jis sau- 
vališkai paleido ginčijamus 
belaisvius.

į Kongresmanai kerta paramą 
' karu veteranams
I *■'

I

Washington. — Kongreso 
Atstovu Rūmas nubalsavo 
sumažinti karu veteranams 
paramą viso 75 milijonais 
dolerių per metus.

Nutarta negydyti val
džios lėšomis tokių vetera
nų, kurie s u s ergą arba 
tampa sužeisti po paleidi
mui iš karinės tarnybos; 
netaisyti veteranams dan
tų už 2 metų po išėjimui iš 
tarnybos arba už 1 metų po 
šitokio įstatymo išleidimui: 
atšaukti $160 paramos, ku
rią iki šiol valdžia duoda 
veteranams, perkan tiems 
namus, farmas ar l$okį biz
nį.

Churchillas peikia Ameri
kos sutartį su Australija 

ir Naująja Zelandija
London.—Anglijos prem

jeras. Churchillas sakė savo 
šalies seimui: — Man visai 
nepatinka tarpsavinio apsi
gynimo sutartis, k u r i ą 
Jungtinės Valstijos padarė 
su Australija, ir Naująja 
Zelandija.

Syngman Rhee grūmoja 
suardyti paliaubas ir 
pats toliau tęsti karą
Stato tokius reikalavimus^ kad 
galėtų užimti Šiaurinę Korėją

Pusan, Korėja, birž. 23.— 
Atlėkęs g e n e r o 1 a s Mark 
Clark, vyriausias Amerikos 
komandierius To 1 i In u o s c 
Rytuose, mandagiai kalbė
josi. su Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentu 
Syngmanu Rhee. Paskui 
pranešė korespondentams, 
kad gal pavyks padaryti 
paliaubas su šiaurinės* Ko
rėjos liaudininkais, jeigu 
Syngmanas Rhee sutiks su 
amerikiniais pasiūlymais.

Atskrido ir specialis pre
zidento Eisenhowerio pa
siuntinys Walter S. Ro
bertson, valstybės sekreto
riaus pavaduotojas, ir ge
nerolas J. Lawton Collins, 
Jungtinių Valstijų armijos 
štabo vadas. Jie taipgi per- 
kalbinėja Rhee pasiduoti 
būsimoms paliauboms tarp 
Jungtinių Tautų ir Šiauri-

Kongresmanai nutarė 
pasiliuosuot nuo visą 
taksų Washingtone

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas nusitarė, 
kad turi būti nuo kongres- 
manu taksu atmušta visos 
jų gyvenimo išlaidos Wash
ingtone — renda, maistas, 
įsigėrimai, įvairūs’ kiti pa
silinksminimai. dr a b u ž i. ų 
valymas, prosijimas, balti
nių skalbimas, visos išlai
dos tarnaitėms bei kongres- 
manų vaikų prižiūrėtojoms 
ir kitos lėšos.

Šį tarimą kongresmanai 
padarė tiktai rankų pakėli
mu; drovėjosi paduoti savo 
vardus, kaip jie balsavo.

Tarimas bus ': perduotas 
Senatui spręsti.

Kongresmanai ii- senato
riai dabar gauna po $12,- 
500 algos per metus, ir $3,- 
000 iš tos algos yra paliuo- 
suoti nuo taksų, kaip gyve
nimo išlaidos.

O demokratų kongresma- 
nu vadas John W. McCor
mack neseniai davė suma
nymą pakelti kongresmanų 
ir senatorių algas iki $25,- 
000 per metus.

Pakistano, Indijos ir 
Egipto premjerų sueiga

Kairo, Egiptas. — Atvy
kę Pakistano premjeras 
Mohammed Ali ir Indijos 
premjeras Nehru tariasi su 
Egipto premjeru - prezi
dentu Naguibu, kaip iš
spręsti Suezo kanalo klau
simą.

Egiptas reikalauja at
saukt visą anglų kariuome
nę iš Suezo ruožto. Angli
ja atsisakinėja.

nes Korėjos Liaudies Res
publikos.
Ko reikalauja Syngmanas 

Rhee
United Press praneša, 

kad Rhee išstatė savo rei
kalavimus amerik o n a m s, 
grūmodamas suardyt pa
liaubas, jeigu nebus paten
kinti tokie jo reikalavimai:

Pašalinti kinus, tarau
jančius šiaurinės Korėjos 
liaudininkams. O jeigu ne
būtų galima pašalinti vien 
tiktai kinus, tai sykiu su 
jais ištraukti ir Jungtinių 
Tautų Kariuomenę iš Ko
rėjos.

Jungtinės Valstijos turi 
pasirašyti bendro apsigyni
mo sutartį su Pietinės Ko
rėjos tautininkais pirma, 
negu bus atšaukta Jungti
nių Tautų kariuomenė iš 
Korėjos. '

Politinė valstybių konfe- 
l rencija turi per 90 dienų 
! po paliaubų sutarties pada- 
i rvmui nustatyti tinkamas 
; (Syngmanui Rhee) taikos 
sąlygas, — ypač užtikrinti, 
kad šiaurinė Korėja bus 
privienyta prie Pietų Ko
rėjos.

Jeigu Amerika nepaten- 
■ kins tų reikalavimų, tai 
i Syngmanas Rhee grūmojo 
Į ištraukti savo armiją iš 
i Jungtinių Tautų komandos 
i ir nats kariauti prieš Šiau- 
; rinės Korėjos Liaudies Res- 
' publiką.

Jisai sakė, jog niekuomet 
nepasirašys paliaubų sutar
ties, kol tik bus Šiaurinėje 
Korėjoje kinai, liaudininku 

i talkininkai. O jeigu kinai 
, būtų iškraustyti, tai Rhee 
tikisi pats su savo skaitlin- 
gesne, amerikiniai ginkluo
ta armija užimti Šiaurinę 
Korėją. Nes Pietinė Ko
rėja turi antra tiek dau
giau gyventojų, negu Šiau
rinė Korėja.

Amerikonai sakė, kad 
| Jungtinės Tautos turi tei- 
j sę pasirašyti paliaubas ir 
i be Rhee sutikimo.
i
—

Lygūs amerikonu ir Korėjos 
liaudininku nuostoliai ore

Washington. — Oficialiai 
pranešama, jog amerikonai 
pereitą savaite sunaikino 
li9 rakietinių Šiaurinės Ko
rėjos lėktuvų. Tuo tarpu 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai šūviais iš patrankų 
nukirto 14 Amerikos lėktu
vu, o 5 kiti amerikiniai 
lėktuvai žuvo “dėl skirtin
gų priežasčių.”

Amerikonai antradieni 
skelbė, kad numušė dar 7 
Korėjos liaudininkų lėktu
vus. Apie savo nuostolius 
ore tą dieną nepranešė.
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ETHELĖ IR JULIUS ROSENBERGAI
ETHELĖ IR JULIUS ROSENBERGAI, jauna žydų 

kilmės pora, dviejų jaunų berniukų tėvai, buvo nužudyti 
Sing Sing kalėjimo elektros kėdėje birželio 19 d. Julius 
mirė 8:0b v. vakaro, gi Ethelė—8:16 v. v. ____......

Abiejų palaikai buvo pašarvoti vienoje Brookjyno 
laidotuvių koplyčioje šeštadienio, birželio 20 d. vakarą, 
o sekmadienį, birželio 21 d. popietį, jie buvo palaidoti 
Wellwood, kapinėse ,netoli Farmingdale, Long Island. •

Apskaičiuojama, jog Rosenbergų šermenyse buvo— 
įskaitant aktyvius dalyvius ir spektatorius,—apie 50,- 
U00 žmonių, o į kapines lydėjo arti 2,000 automobilių, 
pilnų palydovų, nors, dėl pertiršto trafiko, nevisi jie 
galėjo pasiekti laiku kapines; sakoma, kai kur jiems 
trukdė ir policija.

Tokie, trumpai suėmus, daviniai apie Ethelės ir Ju
liaus Rosenbergų mirtį ir paskutinę kelionę.

Dar tenka pridėti tai: eidami mirti—elektros kė
dėn,—jiedu buvo didžiuliame susikaupime, netarė jokio 
niekam žodžio.

Jiedu sėdosi į elektros kėdę, tarytum asmuo, bet 
koks būtų sėdęsis savo kambaryje į kėdę laikinam po
ilsiui.

Nes Ethelė ir Julius Rosenbergai yra pakartojančiai 
sakę anksčiau, — teisme, laiškuose, prašymuose prezi
dentui,—kad jiedu nusmerkti mirti nekaltai, kad jiedu 
neturi prie ko prisipažinti, kad jiedu, pagaliau, bran
gindami gyvenimą ir savo tėvus bei vaikus, nesibijo 
mirti, nors kankinių vainiko jiedu netroško ir netrokštą.

Rosenbergų ramus sėdimasis į elektros kėdę stebino 
visus, tai mačiusius, stebino visą pasaulį.

•

PER TŪLĄ LAIKĄ, praėjusią savaitę, atrodė, jog 
Rosenbergams bus suteiKta proga išsiteisinti ir, žinoma, 
išlikti gyviems.

Tai buvo tuomet, kai teisėjas Wm. Douglas atidėjo 
jų mirties vykdymą neribotam laikui.

Pasaulis tuomet galvojo: dabar Rosenbergai turės 
progą išnaujo savo bylą pradėti distriktiniame teisme, 
kur jie buvo nuteisti mirti, ir visas dalykas, visos klas
tos, naudotos prieš juos paaiškės,—jiedu išliks gyvi.

Deja, valandų bėgyje, visas reikalas buvo apverstas 
aukštyn kojomis. Buvo sušaukta speciali aukščiausio 
teismo sesija, kurioje šeši teisėjai, veikdami pogreičiu, 
teisėjo Douglaso nutarimą atmetė; tą pačią dieną.pre
zidentas Eisenhoweris atmetė Rosenbergų prašymą, tą 
pačią dieną, penktadienį, Rosenbergai buvo nužudyti.

Paprastai nužudymai elektros kėdėje Sing Sing ka
lėjime yra vykdomi 11 v. vakaro. Bet kadangi penkta
dienio vakarą, po saulės nusileidimo, prasideda žydų 
šventė, o per šventes žmonės nėra legaliai žudomi, tai 
nuteistųjų gynėjas Samuel Bloch atkreipė prokuroro 
Brownell, Jr., į tai dėmesį. Advokatas prašė nukelti 
Rosenbergų nužudymą. Prokuroras, užuot nukėlus, pri
skubino nužudymą, nuskirdamas tam aštuntą valandą.

Visa tai parodo, kokiu greičiu buvo pasiryžta atsi
palaiduoti Rosenbergų, užgniaužiant jų gyvybę, nežiū
rint milijonų žmonių balso, pareikšto prieš tai.

Visa tai parodo tų, kurie taip darė, aišku, ne tvirty
bę, o silpnybę! *

Netgi jei Rosenbergai būtų buvę kalti, didžiausi 
piktadariai, tai jų buvimas dar keletą mėnesių mirties 
kameroje, Amerikai nebūtų sudaręs jokio pavojaus.

O per tą laiką jiedu galėjo įrodyti savo nekaltybę. 
Per tą laiką, beje, ir aukščiausias teismas, kuris Rosen
bergų bylos niekad nenagrinėjo, būtų galėjęs išspręsti, 
ar Rosenbergai buvo teisti pagal 1917 metais išleistą 
įstatymą, ar pagal 1946-tais metais išleistą įstatymą. 
.. . Dabargi niekas tikrai to negali pasakyti.

_  •

MIRUSIS—NEKALBA, sako žmonės. Tie, kurie 
taip skubėjo Rosenbergus pasodinti mirties kėdėn, gal
vojo: nebus jų gyvų, nebus, kas kalba.

Bet jie klydo. Jie pamiršo, jog Amerikoje buvo nu
žudytas toks asmuo, kaip John Brown. Jis buvo skaito
mas baisiu. Tačiau šiandien John Brown gyvuoja, kaip 
Amerikos didvyris. Šiandien apie John Brown yra dra
mos, yra sukurtos poemos, yra pastatyti jam paminklai.

Sacco ir Vanzetti taipgi buvo nužudyti, neduodant 
progos jiems išsiteisinti . Tačiau, šiandien galvojančios 
visuomenės akyse, tiedu asmenys yra nekalti; jiedu bu- 

' vo aukomis anuo metu siautėjusios isterijos prieš sve- 
turgimius amerikiečius.

Šiandien kiekvienam aišku: Rosenbergai yra auko
mis karinės isterijos, reakcinės isterijos. Komitetas, ku
ris juos gynė, pasiryžo darbuotis tol, kol Rosenbergai 
bus išteisinti visuomenės akyse. O jei jie^du bus ištei
sinti, tai tie, kurie yra atsakingi už jų mirtį, bus pa
smerkti.

Rosenbergų mirtis paakstins kiekvieną galvojantį 
žmogų uoliau veikti prieš makartizmą, prieš keliantį 
mūsų krašte, galvą fašizmą.

Milijonai pasaulio vyrų ir moterų jau šiandien pri
pažįsta,’ kad Ethelė ir Julius Rosenbergai mirė kanki
nių mirtimi.

MOTERŲ KAMPELIS Pasaulinis moterų kongresas

Iš Naujosios Anglijos lietuvių 
moterų suvažiavimo

125.00
126.36

$15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
40.00

Suvažiavimas ątsibuvo 1953 
m. gegužės 10 d. So. Boston, 
Mass.

Suvažiavimą atidarė organi
zatorė J. Rainardienė. Pirmi
ninke išrinkta J. Stigienė, pro
tokolo rast. K. čereškienė. 
Mandatus patikrinti paskirtos 
V. Kvietkauskienė ir M. Vasi
liauskaitė iš Cambridge, Mass.

Organizatorė sveikino su
važiavimą ir ragino, kad mo
terys dąugiau susidomėtų su
važiavimų svarba ir siųstų de
legates, iš daugiau .kolonijų, 
šiais metais, gal dėl priežas
ties, kad buvo Motinų Diena, 
labai mažai delegačių buvo, ir 
iš mažai kolonijų.

Buvo skaitytas raportas iš 
praeitų metų suvažiavimo, 
taipgi buvo išduotas ir pinigi
nis raportas. Kasoje buvo 
$149.65. Praėjusių metų pik
nikas davė pelno $126.57. 
Bendrasis piknikas davė pelno 
$38.
Kasoje buvo 
Išmokėta 
Kasoje randasi
Viso su pasveikinimais 
įplaukė $52.00
Metines mokesties 7.00

Nutarta paaukoti sekamai: 
Dienraščiui Laisvei ■• / 
Dienraščiui Vilniai 
Liaudies Balsui 
Argentinos draugams 
Amberland Radijui 
Ateivių gynįrhui 
Spaudai 
Polit. kaliniams

Išmokėta:
Deleg. kelionė į Wash. $15.00 
Del. kelionė į Chicagą 25.00 
Komiteto išlaidos 5.17
Valdyb. savo lėšas dovanojo.

Suvažiavime dalyvavo 17 
delegačių nuo 6 organizacijų 
ir dvi valdybos narės, viso 19.

So. Bostono ALDLD 2 kuo
pą atstovavo B. čiuberkienė, 
E. Likienė, U. Kavaliūnienė ir 
H. Tąmąšauskienė.

Norwqodo Moterų Apšvie- 
tos Klubą atstovavo S. Bud- 
revičienė ir M. TrakimaviČie- 
nė.

Cambridge Moterų Klubą 
atstovavo M. Trakinienė, V. 
Kvietkauskienė, M. Vasiliaus
kaitė ir K. Kazlauskiene.

Montello Moterų Apšvietos 
Klubą atstovavo M. Markevi
čienė ir K. čereškienė.

Montello Birutės Pašaipinę 
Draugystę atstovavo J. Stigie
nė ir P. Sinkevičienė.

Montello LLD 6 kuepą—O. 
Chesnut.

Suvažiavimą sveikino : 
Montello LLJJ 6 kp. su $5.00 
Metinės mokesties 1.00 
Montello Birutės Pašalpinė

Draugystė < $5.00
Ir metinės mokesties 1.00 
Montello Moterų Apšvietos 
Klubas 
Ir metinės 
Cambridge 
Ir metinės 
So. Bostono ALDLD 
Moterų Skyrius 
Ir metines 
Norwood o 
Klubas 
Ir metinės
Motinos Dienos proga, drau

gė B. čiuberkienė aukavo 
gražų keiką, už kurį įplaukė 
$3.40. Keikas atiteko Marijo
nai Trakinienei iš Cambrid
ge, Mass. Suvažiavimas sutei
kė jai garbę ir paskyrė 
dienos motina.

Išrinkta komisija, kad 
sidarbuotų gavimui valgių 
•Moterų Stalo apskričių pikni
ke, kuris įvyks Lawrence, 
Mass.

Nutarta surengti ką nors 
rudenį Sąryšio naudai. Į ko
misiją apsiėmė Ivon Niaura ū 
Helen Tamašauskienė.

Nutarta pasiųsti užuojautos 
atvirutę ligonei Nellie Gry
bienei.

Pavieniai sveikino suvažia
vimą su auka po $2: K. Wa- 
langevičienė, N. Grybas, R. 
Niapra ir M. Trakimavičicnė.

Vėliau sekė valdybos rinki
mai: Organizatore pasiliko 
Julia Rainardienė, protokolų 
rašt. K. čereškienė, vice-pirm. 
Julia Stigienė, ižd. Ivon Niau
ra, fin. rašt. Mary Vasiliaus
kaitė.

Nutarta kitą suvažiavimą 
laikyti Montello, Mass., 1954 
metų balandžio mėnesį.

Užrašų rašt. K. Čereškienė.

mokesties
Mot. Klub.
mokesties

.$5.0 O’ 
1.00 

$15.00 
1.00

1.00mokesties
Moterų Apšvietos 

$2.00 
mokesties 1.00

tos

pa
dėt

Dėka unijizmui
Mrs. Cora V. Young bu

vo viena pirmiausių mote
rų darbininkių True Temp
er firmos plieno fabrike 
Charleston, W. Va. Šiomis 
dienomis ji tapo viena iš 
pirmųjų pensijonierių. Iš
dirbusi 30 metų, jinai išėjo 
pasilsiui, gaudama $100 
pensijos mėnesiui. Pensi
ja gauta dėka United Steel
workers of America unijos 
pastangoms.

Dabartiniame visko pa
brangime esamosios darbi
ninkams pensijos nėra pa
kankamos, o daugeliui ir 
pavėluotos. Vienok yra ge
ra pradžia. Jeigu darbinin
kai ir toliau kovingai gins 
savo reikalus, susilauks ge
resnių pensijų Ir anksčiau.

PRIEŠ ROSENBERGŲ žudymą pasisakė, kaip mi
nėjoje, milijonai pasaulio žmonių.

Pavyzdžiai:
Visos Italijos darbo unijos,—progresyvūs, socialis

tinės ir katalikiškos,—pasisakė už Rosenbergus.
Visos Fpancūzijos darbo* unijos pasisakė už Rosen

bergus.
Stambiųjų Anglijos darbo unijų vadovybės pasisakė 

už Rosenbergus.
Šimtai įvairių kraštų parlamento narių (nekomu- 

nįstų) pasisakė už Rosenbergus.
Popiežius net tris kartus pasisakė už suteikimą 

jiems prezidentinio susimylėjimo.
Francūzijos arkivyskupai padarė tą patį.
Tokie žymūs amerikiniai mokslininkai, kaip Einstein 

ir Urey, pasisakė už Rosenbergus.
Bet ką čia ir bekalbėti! Tūkstančiai mokslininkų, 

švietėjų, dvasininkų, darbininkų vadovų tarė savo žo-švietėjų, dvasininkų, darbininkų 
dį už Rosenbergus.

Bet netarė dėl Rosenbergų savo žodžio didžiųjų 
Amerikos darbo unijų vadovai! 
vesnį kelią,” 
rikos darbo žmonėms. t

Reikšminga ir tai, kad trys aukščiausio teismo tei
sėjai, — Douglas, Black ir Frankfurter,—taipgi stojo 
už tai, 'kad būtų suteikta laiko Rosenbergams ieškoti 
tiesos teismuose.

Visi, kurie nuoširdžiai už Rosenbergus kovojo, at
rodo, laikinai bus pralaimėję.

Bet viena turėtų būti aišku:
Ethelė ir Julius Rosenbergai nemirė veltui.• * •

Jie pasirinko “leng- 
kelią, kuris gali brangiai lėšuoti Ame-

Birželio 5 d. prasidėjo 
Pasaulinis Moterų Kongre
sas Danijos sostinėje Ko
penhagoje ir tęsės iki bir
želio 10 d. Apie tai paduo
da Vilniaus “Tiesa” seka
mu žinių: c- v

• Kopenhagoje įvyko Pa
saulinis moterų kongresas. 
Salė papuošta įvairių šalių 
valstybinėmis vėliav o m i s, 
t r a n s p a rentais, kuriuose 
įvairiomis pasaulio kalbo- 
mi parašyta: “Tegyvuoja 
Pasaulinis moterų kongre
sas! Viso pasaulio mote
rys! Kovokite už mūsų tei
sių iškovojimą ir apsaugo
jimą! Už mūsų vaikų ir 
mūsų namų židinių gyni
mą! Už taiką visame, pa
saulyje!” 1

Kongreso darbe dalyvau
ja daugiau kaip 800 delega
čių iš 58 šalių.

Laukiama atvykstant 
naujų delegacijų. Kongrese 
nedalyvauja Korėjos Liau
dies Demokratinės Respu
blikos, Vietnamo ir Malajos 
delegacijos, kurioms Dani
jos valdžios organai atsisa
kė išduoti įvažiavimo vizas.

Kongrese, be delegatų, 
dalyvauja taip pat daugiau 
kaip 1,000 svečių.

Kongreso delegatus svei
kina Tarptautinės demo
kratinės moterų federaci
jos Danijos skyriaus pirmi
ninkė Rut Herman.

Po to kongresas vienbal
siai išrenka prezidiumą su 
ponia Eženi Koton priešą- 
kyje.

Savo įžanginėje kalboje 
Eženi Koton pareiškė: 
Mums yra iškilę dideli už
daviniai. Negalima laikyti, 
kad pareiga kiek galint ge
riau auklėti mūsų vaikus 
mums yra kažkas nauja. 
Tai visuomet buvo, didžiau
sias mūsų motinų rūpestis, 
bet dabartinė situacija pri
verčia visas moteris dar gi
liau jausti atsakomybę sa
vo vaikų atžvilgiu. Nese
niai įvykęs karas, kaip ir 
karai, kurie vedami šiuo 
metu, sunkia našta slegia 
civilinius gyventojus. Kaip 
tik todėl vis daugiau ir 
daugiau moterų su tokiu 
entuziazmu dalyvauja įsta
biajame taikos šalininkų 
judėjime. Moterys supran
ta, kad jų veikla būtų sėk
mingesnė, jeigu jos visose 
srityse turėtų tas pačias 
teises, kaip ir vyrai.

Susivienijusios, pasakė 
baigdama Eženi Koton, mo
terys pasieks, kad dabarti
nis kongresas bus lemiamas 
etapas jų kovoje už savo 
teisių iškovojimą, už taiką 
ir vaikų laimę.

Kongresas patvirtino to
kią darbų tvarką: 1. Mote
rų uždaviniai kovoje už mo
terų, kaip motinų, darbo 
žmonių ir piliečių, teisių iš
kovojimą ir apsaugojimą; 
2. Moterų veiksmų taikai ir 
moterų bei vaiku intere
sams ginti rezultatai ir 
perspektyvos; 3. Tarptauti
nės demokratinės moterų 
federacijos vadovybės* rin
kimai.

Gydė tik kišenę
Valdinė Prekybos Komi

sija neseniai tyrinėjo ir pa-4, 
skelbė visuomenei, kad isv 
garsinti “alfalfų sėklų’v 
produktai “nemažina skaus
mų” ii’ “negydo arthrito.” 
Tuos produktus tūla At
lantic City firma garsino 
kaip galingą vaistą. Ir, spė
jama, darė gerą bizni.

Skalbiamos mašinos
Motorinių namams skal

bėjų dabar galima gauti 
nuo pilno šeimos dydžio (8 
svarų skalbinių) iki 2 sva
rų. Formomis yra užiman
čių vietą darbinio staliuko 
virtuvėje iki galimos 
statyti sinkoje.

Daugelis naujovinių skai
tai p, 

kad nereikia prie grindų 
rakinti. Kainos kai kuriu 
biskį jau žemesnės, bet dar 
gana aukštos. Thor auto
matinės kai kur jau gauna-

automatinių kainos 
nuo apie $200 iki $260.

ŠEIMININKĖMS
Pieno gėrimas 
su vyšniomis

No. 2 kenukas pasaldin
tų raudonųjų vyšnių, arba

tų vyšnių.
kvorta pieno
prieskoniui, ketvirtadalis

Amerikos Lietuvių 
Motery Klubo Veikla
CLEVELAND, Ohio. - 

Gegužės 21 d. įvyko Ame
rikos Lietuvių Moterų Klu- 

j bo mėnesinis susirinkimas, 
į kurį atsilankė gražus bū
relis draugių-narių.

Mūsų klubo piknikas 
įvyks rugpjūčio 30 d. Ko- 
misijon įeina draugės: A. 
Kelly, A. Passon ir Skleris.

Sergančių narių nesirado. 
Džiugu, kad visos susveiko 
ir pora draugių dalyvavo' 
susirinkime, po jų ilgos li
gos, Ypatingąi buvo ma
lonu matyti d. Ulozienę, 
kurią sunki ir ilga liga ka
mavo nuo Naujųjų Metų.

Išskyrus iš visų ligonių, 
tai d. Anna Novacic yra ne
laiminga, kuri su mumis 
klubietėmis negali dalyvau
ti. Draugės klubietės nu
sitarė j.ą atlankyti, kurios 
turi automobilius. Draugė 
Anna labai nuobodauja ir 
lankytojų pasigenda. Jos 
namų adresas: G. Novacic, 
20031 Champs Dr., Euclid, 
Ohio. Linkiu draugei No
vacic viso gero.

Užbaigus susirinkimą tu
rėjome skanias vaišes. 
Drauge K. Salen pagamino 
tikrus pietus, o d. M. Ty- 
zinhous pavaišino skaniu 
pyragu.

Nemaloni žinia apie mu
sų vieną gerą narę, tai d. 
Markus. Ji atostogavo pas 
sa^o sesutę Kalifornijoje 
prieš Kalėdas. Ten ištiko 
skaudi nelaime, tikrai ne
patyriau, kiek asmenų ta
po sužeista. D-gė Markus 
per tris dienas buvo be są- , 
monės. Jai kaulų nesulau
žė, o tiktai smarkiai sulam
dė; ji tebėra ligonė. Lin
kiu d. Markus greitai su- . 
sveikti. A. R. i

Washington. — Valdžia 
suėmė. deportavimui '55 ki
nus, sakoma, neteisėtai at
vykusius iš Kinijos Liau
dies Respublikos.

49 moterys skiriamos 
deportavimui

National Women’s Ap
peal praneša spaudai, kad 

metu jau 49 moterys 
paskirtos deportavi- 

Daugumoje jos yra

trakto.
Turėk viską gerai atšal

dytą. Ištrink vyšnias per 
sietuką ir sumaišyk su sun
ka. Sumaišyk pieną su al
mond ekstraktu. Dadėk 
vyšnių mišinį, nuolat 3iaiJ 
šant. Tuojau paduok. Bus 
3 aukštosios stiklinėlės.

Paskaninti, pagražinti 
uždčsto į stiklines po šaukš
tą šaltainės ar suplaktos 
gi’ictinės.

Sveikatos autoritetai pri
pažįsta, kad geri pusryčiai 
yra būtybė. Keleriopai ap
simokės keliomis minutė
mis anksčiau atsikelti, kad 
spėtum pavalgyti.

dukraites

buvo areš-
23 d. ir

Today’s Pattern

šiuo 
yra 
mui. 
skiriamos nuo savo vyrų, 
savo vaikų, savo giminių. 
Tūloms jų net kaucijos at
sakomos.

Tenka paminėti vieną to
kių, Mrs. Goldie Davidoff, 
kuri yra 33 metų amžiaus, 
Kanadoje gimusi, vedusi su 
amerikiečiu antrojo pasau
linio karo veteranu, trijų 
metų amžiaus 
motina.

Mrs. Davidoff 
tuota balandžio
kartu su dukterimi laiko
ma Ellis Saloje be kaucijos. 
Ji kaltinama priklausymu 
prie Komunistų Partijos.

National Women’s Ap
peal, kuris rūpinasi svetur- 
gimių gynimu, kviečia vi
sus padėti jai išsikovoti 
teisę prie kaucijos, kad ji
nai šią vasarą galėtų iš ka
lėjimo išeiti ir su savo šei
ma susivienyti .

Motery Tarybos veikla
Amerikos Tautinės Mote

rų Tarybos susirink i m a s 
yra šaukiamas antradieni, 
birželio 30, 405 W. 41 St. 
New Yorke.

Šiame susirinkime bus 
aptarta keletas svarbių 
klausimu kas liečia moterų 
veikimą.

Bus raportas iš kelionės 
į Washingtona birželio 25 
d. ir taipgi raportas iš vei
kimo Rosenbergų gynimo 
klausimu.

Moterų taryba ragina vi
sas prisidėti prie Rosen
bergų gyvybės gynimo ir 
taikos išlaikymo. A. V.

Korėja.—Vėl atslūgo mū
šiai Korėjos fronte.

9098 
10—20

by TH^ui
Pattern 9098: Misses’ Sizes 10. 

12, 14, 16, 18, 20. Size 16 takes 5 
yards 35-inch fabiic; 2 r/i yards 
2V4-inch eyelet edge.

%
Užsakymą su 35 ccntaL^ir 
pažymėjimu formos jau mė
lio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusi.—Laisve (Liberty) —Trečiad., Birželio-June 24, 1953



Naujosios Anglijos spaudos 
pikniko reikalais

Ą'isi žinome, kad mūsų me
tinė iškilmė—spaudos naudai 
piknikas įvyks liepos 4 d. 
LTN Parko Montello, Mass. 
Kas metai mes gana' planingai 
pasiruošiame, tačiau vistiek 
kokių trūkumėlių pasidaro. 
Šiemet dėlei galutino sutvar
kymo pikniko eigos įvyko 
skaitlinga veikėjų konf. birže
lio 14 d. Tad bus gerai kaip 
kuriuos dalykus žinoti visiems 
piknikieriams iš anksto.

Pikniko vyriausias gaspa- 
dorius G. Šimaitis, automobi- 
liij tvarkymui kapitonas P. 
Baronas, — abu montelie- 
čiai. Programai pirmininku J. 
Skliutas, worccsterietis. Dai
lės programa, pirmoje vieto
je, prasidės lygiai 4 vai. po 
pietų ir tęsis neilgiau kaip 
pusantros valandos. Po tam 
bus šokiai prie šaunios Alt 
Mason orkestros iki 10:30 vai. 
vakaro. Menininkams išpildy
mui programos bus paruošta 
platforma su ankštyn iškel
tais pastoliais prie salės sic 
nos, oro pusėje. Taip pagei
dauja chorvedžiai. Tai vis 
progresas.

Visi duosnūs spaudos patri- 
jotai atveskite gausiai dova
nų piknikui, užregistruokite 
pas moterų stalą. D. Jusius į- 
galiotas rekoifduoti. Matykite 
jį ir gaukite nuo jo numerius, 
tai išvengsime nelemtų kalbų.

Įžangos tikietus tvarkys S. 
Penkauskas. Visi tikietų pla
tintojai atsiskaitykite su juo 
už tikietus, ir galiukus sudėki
te į dėžę.

Visi patarnautojai prie gė
rimų ir valgių, kaipo pikniko 
darbininkai, turės prisisegę 
ženklus ir stengsis ištvermin
gai dirbti. Konf. Sekr.

Worcester, Mass.
Netekome dviejų draugų

Birželio 16 d.,mirė du Lais
vės skaitytojai— Kazimieras 
Kibirkštis, 64 metų, prigulėjo 
prie LDS 57 k p., L.S. ir D. 
Draugijos, LLD. 11 kp. ir 
ūkėsų Klubo.

Petras B'anionis, 75 metų, 
prigulėjo prie LDS 57 kp. 
Abudu nuo senų laikų buvo 

[ pažangūs žmonės. D. J.

SO. BOSTON, MASS.
Kaip LLD Moterų Klubas ren
giasi prie didžiojo dienraščio 
Laisves pikniko, kuris įvyks 
liepos 4 ir 5 dd. gražiame 
Tautiško Parko pušyne Mon
tello, Mass.

Pr aė j u si am e s u s i r i n k i iii c, 
kuris atsibuvo birželio 11 d., 
išrinkome darbininkes, kurios 
yra atsakomingos visokiam 
darbui. Apsiėmė dirbti drau
gės IL žekonienė, U. Kavoliū- 
nienė, D. Ruplcnienė, E. Le
kienė, T. Niukicnė, A. Viš- 
niauskieiiė, Tamašauskienė, ir 
kitos pasižadėjo pagelbėti.

Nutarėme prisidėti prie Mo
terų Stalo. Draugės pasižadė
jo iškepti kugelių, pyragų ir 
pyragaičių. Taipgi draugės 
ant vietos tuojau sudėjo kele
tą dolerių dėl pradžios. Išrin
kome, drg. Helen Žekonienę, 
kad paprašytų draugų ir 
draugių prisidėti prie Moterų 
Stalo. Tad kurie dar nesate 
prisidėję, pamatykite drg. 
žekonienę. Jinai jums tame 
reikale pagelbės.

Tikimės, kad ir kitų koloni
jų draugės yra pasirūpinusios 
Moterų Stalo reikalais. Jos 
prigamins visokių skanumynų

ir atveš tiesiog į pikniką. Mes 
tikimės, kad ypatingai drau
gės sudburietės, kurios visuo
met Moterų Stalą apdovanoja 
tais didžiuliais labai skaniais 
sūriais, nepamirš jo ir šiemet.

Kadangi šiemet Laisvės pik
nikas vyks net per dvi dienas, 
tai ir maisto bus reikalinga 
daug ir įvairaus.

šeštadienį, liepos 4 d., bu- 
sai iš So. Bostono išeis nuo 
318 Broadway 12:15 vai. die
ną. Tad visi būkite laiku.

Todėl iki pasimatymo Lais
vės piknike liepos 4 d. Tautiš
kame Parke, Montello, Mass.

'H. Tamašauskienė. /

LOWELL, MASS.

M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

“Nusigyvenusio, arklių neturinčio 
kiemo šeimininkas užkaldavo savo trobos 
langus ir išeidavo su žmona ieškoti paša
linio uždarbio, pas gimines palikę maža
mečius vaikus”.

Žmonės palikdavo žemę, kuri negalėjo 
jų išmaitinti, ir išeidavo. Išeidavo ber
nauti arba dirbti į gamyklas, iškeliauda- 
vt į šalies pakraščius, į Sibirą.

Tačiau ir ten buvo negeriau..
Štai kas pasakyta šešioliktame “Rusi- 

tome (apie Vakarų Sibirą).
a “Žjpiios gyventojų dalies, kuri nusi- 

' gyveno paskutiniųjų dažnų badmečių pa
sekmėje, išsipardavė gyvulius duonai 
pirkti, sumokėti mokesčiams, kuriuos iš
ieškant vietinei vyresnybei neretai yra 
svetimas bet koks gailestingumo jaus
mas, — tos gyventojų dalies sunki padė
tis stabdo bet kokią žemės ūkio pažan
gą”.

Vadinasi, ir Sibire siautė badas, ir Si
bire vyresnybei buvo “svetimas gailes
tingumo jausmas”.

Ir vis dėlto žmonės traukė į Sibirą. 
Patys, savo noru vyko ten, kur tais lai
kais sargybai lydint būdavo varomi ka
torgininkai.

Nederliaus metais ištisos apskritys 
pasikeldavo iš vietos.

“Tais metais, — pasakoja “Rusija”, 
valstiečiai, pateisindami savo nesavalai
kį siekimą kilnotis, sakė: “Namie mes 
tikrai numirsime badu, o ten (pakraš
čiuose), gal būt, ir nežūsime”. Ir var
gingieji valstiečiai dažniausiai neapsi
rikdavo., Pasikinkę likusį neparduo.tą 
kuiną arba porą jaučių, su trimis rub
liais, Irusiais sumokėjus nepriemokas 
ir skolas kišenėje, jie išvažiuodavo iš sa
vo nuskurdusios gūžtos ir, anot jų žo
džių, Kristaus vardu, nieko neišleisda- 
itii šeimai, arkliui arba jaučiams išmaitin
ti, nukakdavo pakeliui sutinkamų labiau 
pasiturimų kaimų paramos dėka iki pa
kraštinių sričių, kuriose dar būdavo 
daug laisvos žemės. Bet ne visi nauja
kuriai buvo tiek laimingi patekti į tokias 
žemes, nuo kurių jų niekas nevarydavo, 
o kur, priešingai, buvo leidžiama apsigy
venti. Pasitaikydavo, kad persikėlėliai 
nerasdavo tokių žemių ir jokios pagal
bos. Ir tada jie, maitindamiesi vėl Kris
taus vardu, grįždavo į tėviškę jau visiš
kais proletarais, netekę kelyje dalies sa
vo šeimos narių, žuvusių nuo šalčio ir 
bado.

. Vyriausybė ne be pagrindo manė, kad 
tie savivališki, vyriausybinės valdžios 
nereguliuojami persikėlimai nenaudingi 
dvarininkų ūkiui: sumažina nuomą už 
žerį«ę ir pakelia darbo rankų kainą. Bet 
jokia\jėga negalėjo sustabdyti natūra
laus gyventojų pertekliaus nuotėkio”.
| Ką reiškia šie sukti samprotavimai, 
juos kaip reikiant panagrinėjus?

Iš Valstiečio buvo atimta žemė, atim
tos pievos, atimti miškai, jis buvo nu
skurdintas, priverstas keltis iš vietos, 
Palikti skurdų namą ir bėgti į pasaulio

kraštą, kur, gal būt, dar esama dvari
ninkų neužgrobtos žemės, kur nereikia 
už teisę dirbti žemę parduoti savo darbą, 
savo derlių metus arba daugiau į priekį. 
Bet ir to jiems nenorėjo leisti.

“Savivališkas kilnojimasis nenaudin
gas”., O kam jis nenaudingas? Ar vals
tiečiams, kurie bėgdaVo, netekdavo ke
lionėje vaikų, žūdavusių nuo bado ir šal
čio? Ne, dvarininkams, dvarininkų, 
ūkiams.

Žmonės bėgo todėl, kad neįstengė mo
kėti taip brangiai už žemę. O vyriausy
bė samprotavo: “Tai nenaudinga! Jei
gu jie pabėgs, kas gi mokės nuompini- 
gius už žemę?” Žmonės bėgo todėl, kad 
nenorėjo eiti kumečiais, nenorėjo pa
vergti savęs visam gyvenimui. O dvari
ninkai samprotavo: “Jeigu jų nebus, kas 
gi dirbs mūsų dvaruose? Teks brangiau 
mokėti už darbą, o tai nenaudinga.”

Vadinasi, ir likti ant žemės negalima 
ir pasitraukti nedera. O ką daryti?

Valstiečiai keldavo maištus, deginda
vo ir griaudavo iki pamatų bajorų gūž
tas, keršydami už savo valstietiškas gūž
tas. Bet kariuomenė žiauriai malšinda
vo sukilėlius, ir viskas likdavo po seno
vei.

Ir štai apklausinėti liudininkai. Tar
dymas baigtas.

Istorijos teismas turi padaryti nuo
sprendį.

Kas buvo kaltas dėl bado, dėl šalies 
nuniokojimo, dėl jos turtų išgrobstymo? 
Kas vedė šalį į nuskurdimą, kas buvo 
kaltas, kad geriausius juodžemio laukus 
terioja sausra, kad didžiuliems žemės 
plotams grėsė pavojus virsti dykuma?

Dėl bado, dėl šalies nuskurdinimo buvo 
kalti ne tik Strukovai, Stremouchovai, 
Sukovkinai. Kalta buvo visa buvusioji 
santvarka, kuriai esant Stremouchovui 
buvo naudinga pardavinėti nusikirstinai 
senuosius miškus, o valstiečiams Provui 
ir Pachovui nieko kito neliko, kaip arti 
daubą ir ją paversti veikiančia griova.

Kol gyvavo ši santvarka, nebuvo ko ir 
tikėtis užkirsti sausrai kelią į Rusijos že
mę.

• Teismo nuosprendis tegalėjo būti vie
nas — revoliucija. Ir įvykdyti šį didįjį 
perversmą galėjo tik darbininkų klasės 
ir valstietijos revoliucinė sąjunga, prole
tariato partijai vadovaujant.

Dar gerokai iki Spalio revoliucijos ge
riausi žmonės jau suprato, kur slypi blo
gybė. Dokučajevas pasipiktinęs rašė sa
vo knygoje apie, “Rusijos žemės gamtos 
turtų n-eprotingą naudojimą ir grobsty
mą”, apie tai, kad žemvaldžiai supranta 
savo teises ir pareigas žemės atžvilgiu 
“visiškai nesutinkamai su bendraisiais 
interesais ir priešingai mokslo ir sveiko 
proto reikalavimams”.

Ir vis dėlto Dokučajevas tikėjosi, kad 
jei ne dabar, tai nors ateityje sausros 
veržimuisi bus padarytas galas. .Savo 
knygoje jis drąsiais brūkšniais nubrėžė 
artėjančių kovų su stichijomis planą.

(Bus daugiau)

Miami, Ha.
Serga Marijona Paukštaitienė 
Birž. 17 d. pilietis Juozas Ol

šauskas atvežė draugus Pauk
štai čius pas Battle Creek gy
dytoją, ta proga, aplankė ir 
mus. Draugė Marijona .Paukš
taitienė,. nuo sunkių darbų, o 
gal dar ir gyvenimo permai
nos tapo sunkiai sukrėsta. Ant 
rytojaus Dr. Albin Wallace- 
Valiukas (lietuvis) pasiuntė 
ją į Sun Ray Park Health 
Rięsort Ligoninė, S. W. 30 
Courth, tarpe Wl Flagler 30- 
tos ir Pirmos gatvių.

Birželio 21 d. su drg. 
Paukštaičiui ligonę aplankėme.. 
Seselė-norsė paaiškino, kad li
gonė ’very up-set’, bet gerai 
miegojo ir'yra vilties pasveikti.
Drg. Paukštaičiai, newarkie- 

čiai, turi giminių Bostone ir 
kitur. Jeigu kam sąlygos lei
džia, prašome ligonę aplanky
ti. Kiek anksčiau pats Juozas 
Paukštaitis buvo skaudžiai su
sirgęs, ir dabar dar nevisai 
gerame stovyje.

Drg. Paukštaičiai kaltina

Kaip mes rengiamės į Laisvės 
Didįjį Pikniką?

Jau visai nebetoli liepos 4- 
ta d.
Liepos 4-toji diena—“Fourth 

of July’’—yra didelė naciona- 
Jė šventė šioje šalyje, — tai 
diena paskelbimo Jungtinių 
Amerikos Valstijų Nepriklau
somybės. Tai didelei šventei 
šiemet jau sukanka 176 mo
tai. Gi mes lietuviai, gerbda
mi tą istorinę šventę ir mylė
dami savo dienraštį Laisvę, iš 
kurio daug ko išmokome-suži- 
nojome ir apie Amerikos gana 
gilią praeitį, šiemet, kaip ir 
pirmiau, apvaikščiojimui lie
pos 4-tos, rengiame dviejų 
dienų labai didelį ir labai gra
žų pikniką tautiškam parke,. 
Montello, Mass. Didžioji dalis 
pikniko bus šeštadienį, tai ir 
yra liepos 4-ta diena. Bus la
bai graži muzikalė ir dainų 
programa. Piknikas prasidės 
dar prieš vidudienį, tadėl ne
reikia vėluotis. L’ pati progra
ma šiemet prasidės ankstyves
ni ame popietyje.

Kad Laisvės pikniką pada
ryti tikrai to žodžio prasme 
milžinišku,1 tai visa plačioji 
apylinkė, visos kolonijos pri
valo stropiai ir labai rūpes
tingai darbuotis, kad kuo 
daugiausia žmonių suvažiuo
tų''į pikniką. Tai jau aiškiau
sias dalykas. Sąžinė negrauš 
tų, kurie tam širdingiausiai 
pasidarbuos.

Lowellis ir Nashua rengia 
didelį busą, kuriuo tų inies-

saulėtos Floridos vasarinį orą, 
kuris esąs jų sveikatai kenks
mingas. Neviskas auksas, kas 
tiktai blizga. Tas pats ir su 
Floridos klimatu—vieniem jis 
sveikas, o kitiems gal ir labai 
kenksmingas. V. J. Stankus.

tų lietuviai, linksmai dainuo
dami, važiuos į Montello ap
vaikščioti “Forth of July’’ ir 
pasveikinti Laisvės ilgų, ilgų 
metų gyvavimą.

Našviečiai išvažiuos nuo 
High St. 11:30 A. M. h' pri
bus į Lowell), 14 Tyler St. 12 
vai. dieną. Tad abiejų mies
tų lietuviai malonėkite nei 
kiek nevėluoti.

Įsigykite autobuso tikietus 
dabar, tuojau, nes šiemet gaii 
pritrūkti sėdynių. Juk žmo
nės nesėdės namie tokioje 
dviejų dienų šventėje. -— vie
ną dieną praleisime piknike— 
labai puikiam pušyne, kur 
tūkstančiai lietuvių suvažiuo
ja. Taip, dalyvaukime šiame 
didžiausiame piknike ir susi
tikime dar kartą!

Jonas Karsonas.

Montreal, Canada
Tai spaudimas prieš 
taikos sentimentą

Išvakarėse Korėjos paliau
bų, visi taikos priešai neriasi 
iš kailio ir daro viską, kad 
žmonių , sentimentą už taiką 
visokiais būdais spausti, čia 
iš didžiausios orlaivių gamy
bos įmonės, Canadair Ltd., 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
atėmė kontraktą, kuris, sako
ma, siekė apie $100,060,000. 
Tai taikos “smūgis” užduota 
Kanados pelngrobiams. šie gi 
iš savo pusės kirto smūgį dar
bininkams. Tuojau nedelsda
mi paleido iš darbo apie 2,000 
darbininkų (iš viso įmonėje 
dirba apie 13,000 darbininkų) 
ir žada dar daugiau paleisti.

Ar jau ištikrųjų Canadair 
Ltd. pajuto “krizį” su panai
kinimu amerikoniško kont
rakto? Toli nuo to. Tas sku-

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKĄ
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

P

MONTELLO, MASS.

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Įvyks 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 Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

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

Pikniko pradžia 2 vai. po piety .

SHENANDOAH, PA.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rngpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

■ biai padaryta dėl to, kad pa
rodyti darbininkams, kad “jūs 
nenorite kraujo praliejimo, 
bet norite taikos, tai štai kas 
jūs laukia—taika reiškia bc-

I darbę.”
Ir vis vien, nežiūrint ginklų 

gamybos magnatų provokaci
nių žygių, pas žmones taikos 
trokštantis sentimentas augo, 
auga ir augs.

★
Miestas turi pertekliaus 
$8,000,000

Miesto finansų direktorius, 
Lactancc Roberge pranešė, 
kad pereitų metų 'miesto bu
ri žetas, kuris pasibaigė praei
tą balandžio mėnesį, davė per
tekliaus $8,000,000. Tai di
džiausias perteklius miesto is
torijoje.

Tačiau perteklius ar ne per
teklius, visokie taksai vistiek 
nemažėja, bet dar daugėja.

Saugaus važiavimo vadas 
bus teisiamas

Neseniai čia buvo pravesta 
va,jus už saugų važiavimą su 
automobiliais. Bet vos pasi
baigus vajui, vajaus komiteto 
pirmininkas, Paul Pelletier, 
pats policijos buvo sulaikytas 
ant Pi o IX bulvaro už greitą 
važiavimą. Ir ne tik tai, kad 
greitai važiavo, bet dar smar
kiai pasipriešino ir policijai.

Už tai “saugaus važiavimo 
vadas” atiduotas teismui ir jo 
teismas prasidės liepos 23 d.

Nelaime Žemaičiui
Prieš kelias savaites sunkią 

nelaimę aplaikė Juozas že
maitis (Bertos Decare brolis). 
Važiuodamas su automobiliu, 
kad išvengti kitam automobi
liui (taksikui) priešakyj jo 
nelaimes, pasuko į šalį ir jo 
paties automobilius atsimušęs 
į stubą ir veik visiškai sudužo. 
Jis pats liko sužeistas, bet ne
pavojingai.

Dabar jau pasveikęs ir pra
dėjo dirbti.

Shower pare
Ecl na i Kaptainytei (Edwar- 

do Vilkio giminaitė) ruošian
tis vedyboms, jos draugės 
pereitą sdvaitę suruošė jai pa- 
gerbtuves — “shower” parę.

J.

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
I

AUTO MECHANIC. FIRST CLASS 
Experienced on Hydraniatic; steady 

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

(116M22)
FARM OPENING 

Experienced Dairy Farmer want-, 
ed. Steady position with homo for 
small family or room and board for 
single man. THEODORE MOYER, 
Chalfont, Bucks Co., Pa. Phone 
Lexington 4491.

(122-128)

AUTO BODY MAN. Experienced. 
First class. Salary and percentage. 
Steady work; good working condi- 
1 ions. Apply or phone LI. 9-6861. 
GLACE BROTHERS, Mascher and* 
Tabor Road. . ,

(122-124)

AUTO MECHANIC I t

Experienced. Ford Product^.:
50-50 basis.

Also Needed: z.
Service Salesman. Steady work; 

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

(122-124)

BAKER. Bread, rolls and sweet 
goods. Good pay., Steady.
25 E. Main St., Maple Shade, N. J.

(123-125)

MEN. To run Ripsaw; Cross Cut 
Saw and Nailing Machines for 
wooden boxes. Steady work.

ST. 7-6172.
(123-125)

Marksistinis socializmas 
pradėjo plėstis Amerikoje 
apie 1850 metus. 1852 me
tais buvo sukurtas New 
Yorke pirmas komunistų 
klubas.

Dr. Leonora Mirone, 
Georgia universitete tyri
nėjanti alkoholikus, nuro
do, kad pelės greitai pri
pranta prie alkoholio, o al
koholikių pelių vaikai dar 
labiau mėgstą alkoholį ger
ti.

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 sodo, 24 Cornell 
Ave., Gloucester Heights, N. J. Įžan
gos nebus.

Peinas 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 Junc-Birželio 28 d., 
Pradžia 1 vai. bus gera muzika, 
taipgi bus visko, ko tik piknikui 
reikės.

Kitas Svarbus Dalykas
Liko tik keletas dienų iki didžio

jo Laisvės pikniko, kuris jvyks lie- 
pos-July 4 ir 5 dienomis, Taut. 
Namo Parklo, 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.

Kambodija reikalauja 
nepriklausomybės 
nuo Francijos

Kambodia, Indo-Kin. — 
Kambodijos p r e m j e r a s 
Penn Nuth pareiškė, jog 
Francija turi duoti tam 
kraštui a 'sišką nepriklau
somybę ir pilnatinį savisto
vumą; tik tuomet Kambo
dija sutiktų pasirašyt drau
giškumo bei sąjungos su
tartį su Francija.

Kambodija yra viena iŠ 
trijų Indo-Kinijos provinci
jų. Kitos dvi yra Vietna
mas ir Laos.

Kambodijos karaliukas 
Norodom Sihanuk, ;,reika- 
laudamas nepri klaus o m y - 
bės, perlėkė į Thai landą.

3 pusi.--Laisvė (Liberty)-Trečiad., Birželio-June 24, 1953
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Pirma vasaros diena 
rekordiniai karšta

Birželio 21 yra pirmoji va
saros diena. Bet jinai rekorde 
pasiliko kaip karščiausia. 
Temperatūra pasiekė virš 94 
laipsnių. Paskutinė pavasario 
diena irgi buvo tiek pat karš
ta.

Nuo karščio jau mirė ketu
ri žmonės, o tris užmušė per
kūnas, viena mergaitė prigėrė 
Coney Islande. 21 žmogus bu
vo perkūno pritrenktas ir li
goninėn nuvestas.

Pirmadienį, šiuos žodžius 
rašant, jau kiek vėsiau.

Dar visai neseniai skundė
mės šalčiais, dabar skūndžia- 
m ės karščiais.

Pagerbė tėvus
šeštadienio vakare įvykęs 

tėvų pagerbimas Liberty Au
ditorijoje buvo įspūdingas. 
Programa buvo trumpa, bet 
turininga ir maloni. Aido Cho
ro vyrų grupė tikrai vyriškai 
pasirodė. Jie skambiai sudai
navo visą eilę malonių dainų. 
Kiekviena daina buvo palydė
ta gausiais aplodismentais.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubo pirmininkė K. Petrikie- 
nė, atidarydama programą, 
trumpai paaiškino, kas šį pa
rengimą ruošia ir kokiam tik
slui. Taipgi priminė, kad bus 
užkandžių ir išsigėrimų.

Prieš užkandžius visi daly
viai pasipuošė rožėmis, tuomi 
pagerbdami tėvus ir kartu 
prisimindami, kad jau įžen
giame į vasarą. Nors oras bu
vo baisiai karštas, siekė iki 94 
laipsnių, susirinko nemažai 
svečių. Žilinskai buvo atvykę 
net iš Plymouth, Pa. Tai kelis 
kartus ilgesnė jiems kelionė, 
negu iš Kearney, N. J. Bet 
jie nieko nepaisė. Pasiilgo sa
viškių ir atvyko j‘parengimą. 
Taipgi dalyvavo dainininkas 
Valukas iš Scranton, Pa. Prie- % 
dui, jis porą dainelių padai
navo.

Iki nakties vėlumos visi su
sirinkusieji gražiai vaišinosi, 
kalbėjosi ir dainavo. O Kaz
lauskas ir savo armonika pa
rengimą paįvairino.

Gražus kreditas Lietuvių 
Moterų Apšvietos Klubui už 
tokio šaunaus parengimo su
ruošimą. Dalyvavęs.

Stadium koncertas
Birželio 25 d. vakare, Le- 

wisohn Stadiwme visa kon
certo programa susidės iš ispa
nų muzikos. Tai bus taip vadi
nama “Gala Latin-American 
Fiesta.”

Programoje, dalyvaus Ber
nardo Segali, Yma Sumac ir 
kiti 'Latinų Amerikos muzi
kai, šokėjai, dainininkai.

.IB-------------------------------

Virginia 9-8125

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
Q)----------------------------------------------------- i----------------------------------------------------- E

VYRAI IR MOTERYS 
VERKĖ ROSENBERGIJ

Nuvykau į Union Square 
penktadienį apie 6:15 vakare. 
Pasirodė ta vieta tuščia, poli
cijos užblokuota. Bet žmonės 
tūkstančiais renkasi. Visi 
plaukia į 17-tą gatvę, kur bu
vo paruošta platforma.

Tuoj pirmininkė pasirodė 
su savo kalba ir perstatinėjo 
kitus kalbėtojus. Visi kalbėto
jai, unijų veikėjai, organizaci
jų darbuotojai, įvairių baž
nyčių atstovai—visi aiškino, 
kad Rosenbergai yra nekalti.

Pasirodė ir dainininkų bū
rys, kuris sudainavo tam mo
mentui pritaikytas dainas. Tai 
buvo liūdna sueiga.

Tuoj po 8 vai. buvo nuo 
platformos pranešta, kad Ro-

Artistė pabėgo nuo 
nacių, duktė buvo 
Londone nužudyta
Mrs. Frederika Fuerst, turin

ti dailės studiją New Yorke, 
per 10 pastarųjų metų ieškojo 
savo dukters Ruth, šiomis <1 ie
nomis ji gavo baisią žinią: jos 
duktė Ruth yra nužudyta 
Londone.

žmogžudys John Christie 
yra suimtas ir kaltinamas nu
žudęs keturias moteris, bet 
manoma, jis yra daugiau jų 
nužudęs. Lavonai rasti palai
doti jo paties namo darže.

Mrs. Fuerst su savo sūnu
mi pabėgo iš Austrijos sosti
nės Vienos 1939 metais, kai 
Hitlerio gaujos ten siautėjo. 
Kadangi ji buvo vedusi su žy
dų kilmės vyru, tai bijojo na
cių keršto. Bet jos duktė pa
siliko.

1943 metais Ruth pasišalino 
iš Vienos ir atsidūrė Londone. 
Paskutinį laišką motina gavo 
1943 metais, kad* Ruth gyve
na Londone.

Dabar išsirišo 10 metų mis
teriškas jos dukters pražuvi
mas. Ruth buvo 1943 metais 
nužudyta.*

Rosenbergų demonstracija? 
Policija smarkiai apsigavo

Penktadienį kas tai pranešė 
policijai, kad prie vienos vi
suomeninės įstaigos šimtai 
žmonių demonstruoja apie 8 
vai. vakare už Rosenbergus. 
Skubiai policijos būriai pribu
vo vaikyti demonstrantus. Pa
sirodė, kad tai buvo vienos 
vaikų mokyklos parengimas ir 
taipgi unijos susirinkimas to
je pačioje įstaigoje. Rosenber- 
gų demonstracijos neradę po- 
licistai smarkiai sukeikė skun
dikus.

SKELBKITĖS LAISVĖJE 

senbergai randasi elektros kė
dėje. Pasidarė taip liūdna, 
rodosi širdį kas drasko, nega
lima ir žodžio ištarti. Pasigir
do griaudūs vyrų ir moterų 
verksmai. Verkė tūkstančiai 
žmonių. Mačiau kelias moteris 
net nualpstant.

Visi demonstratyviai skirs
tėmės, kai buvo pranešta, kad 
Rosenbergai jau sudeginti. 
Procesija nuėjo iki Rosenber- 
gų apartmento Knickerbocker 
Village. Demonstrantai šau
kė : “Lai gyvuoja Rosenber
gai.”

Tą naktį iš susijaudinimo 
negalėjau užmigti.

Dalyvavęs.

Gausime daugiau 
geriamo vandens

Majoras Impellitteris pra
neša, kad padaryta sutartis 
su Cannonsville, N. Y., van
dens rezervuaro viršininkais 
ir kitais žmonėmis turėti teisę, 
gauti vandens iš' Delaware 
upės.

Kai bus užbaigtas vandens 
atvedimo darbas, o jis būsiąs 
užbaigtas 1967 metais, tai 
miestas galėsiąs gauti apie 
360 milionų galionų daugiau 
vandens į dieną.

Dalyvaukime masiniame 
mitinge

Sekmadienį, birželio 28, 
Randall’s Island Stadiume į- 
vyks masinis taikos šalininkų 
susirinkimas. Tikimasi susiren
kant apie 15,000 žmonių. Pra
sidės 12 vai. dieną ir tęsis iki 
6 vai. vakaro.

Elliot Sullivan, garsus 
Broadway teatrų ir televizijų 
artistas, organizuoja muzikalų 
programą iš žymių daininin
kų, šokikų, dramaturgų. Bus 
portorikiečių, meksikiečių ir 
ispanų šokių.

Kalbėtojai aiškins Korėjos 
karo pasekmes ir kaip taiką 
pasaulyje išsaugoti. Vyriausiu 
kalbėtoju bus garsusis Marc- 
antonio.

Ši mitingą po atviru dan
gum šaukia Amerikos Darbo 
Partija ir kviečia visus ir vi
sas jame dalyvauti.

Darbietis.

Dabartinio majoro šeiminin
kavimas mieste, atrodo, neda
ro garbės nei demokratams 
nei piliečiams, kurių balsais 
jis laimėjo rinkimus. Bešei
mininkaudamas jis taip nuga
nė miesto reikalus, jog gub. 
Dewey įsikišo į miesto šeimi
ni nkystę.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-0868

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

MATTHEW A. 1

BUYUS :
(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ I
DIREKTORIUS J

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

MArket 2-5172 J
I

SULAIKĖ SAUŽUDYSTĘ
Mrs. Ed. Soriano, prisigė

rusi degtinės, uždegė savo 
namą ir bandė jame suside
ginti. Jos vyras ir 13 metų 
duktė greitai užgesino ugnį ir 
ją išgelbėjo nuo saužudystės. 
Apdegusi nuvesta ligoninėn.

Šuo sukandžiojo vaiką
East Harlem 7 metų vaikas 

Andrea Kern buvo net 14 sy
kių šunies dantimis su d ar aky
tas ir dabar kankinasi. Bijo
ma, kad šuo nebūtų pasiutęs.

Nepavyko nusižudyti
John Russell nušoko nuo 

subvės platformos ir pakliuvo 
po bėgančiu traukiniu. Ka
dangi jis pakliuvo tarp bėgių, 
tai tik buvo aplamdytas, bet 
išliko gyvas.

Ligonis užsimušė
Joseph Currier buvo atves

tas į Bellevue ligoninę egza
minavimui. Bet jis nieko ne- j 
laukęs iššoko iš ligoninės 4-to I 
aukšto ii- užsimušė.

LIGONINĖ DIDINAMA
Lenox Hill Hospital planuo

ja statyti naują pastatą ir žy
miai padidinti ligoniams vie
tą.

Didžiojo New Yorko fondas 
jau sukėlė $5,000,000

G. K. Funston, Didžiojo 
Now Yorko Fondo pirminiu- ; 
kas, paskelbė, kad į tą fondą 
gauta jau $5,344,376 aukų. 
Vajus prasidėjo bal. 27 d.

Norėjo pamatyti pasaulį, 
mirė sužeista kelionėje

Margaret W. Bisland, švęs- ' 
dama 83 motų sukaktį, pasi- I 
ruošė kelionei pamatyti pa- ; 
šaulį. Ji išvyko pirmiausia ap
žiūrėti Jungtines Valstijas, o 
vėliau ketino vykti į Europą. 
Bet nelaimė. Kelionėje buvo 
sužeista arti Washington, 
D. C. ir netrukus pasimirė.

Apvogė policijos inspektorių 
— pakliuvo bėdon

Policijos inspektorius Phi
llips atpažino du vagilius, ku
rie atėmė iš jo $15 birželio 
10 d. bažnytinėse pamaldose.

KRISDAMA UŽSIMUŠĖ
Fay Sinapi nukrito nuo še

šių aukštų namo stogo ir ant 
vietos užsimušė.

326 pasižymėję policistai
Polic. komisionierius Mona

ghan paskelbė 326 pasižymė
jusių policistų vardus ir sutei
kė jiems garbės ženklus. Du 
pasižymėję buvo plėšikų už
mušti pereitą balandžio mėne
sį.

UŽTROŠKO UGNYJE
Gerard Griffin buvo rastas 

užtroškęs savo namuose kilu
sio gaisro dūmuose.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LE1MONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

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

Naują apartmentinį 
projektą statys

Namų statybos koordinato
rius Robert Moses pranešė 
turįs užgirtą planą statyti 
naują apartmentinį projektą 
Bellevue Hospital srityje.

Būsią pastatyta 840 apart- 
mentų projektas, kuris kai
nuosiąs arti ' 13 milijonų do
lerių.

Mirdamas artistas paliko 
$68,990 skolų, $2,534 turto

Garsus šokikas Bill (Bojau- 
gles) Robinson mirdamas pa
liko turto tik $2,534, skolų 
$68,990, daugiausia nesumo
kėtų taksų. Vaiku būdamas 
jis šokdavo už centus, vėliau 
paliko “tap šokių karalius”, 
tankiai uždirbdamas po $(>,- 
000 į savaitę.

LLD1 kuopos nariams
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.

Kriaučiij 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.

MIRĖ 103 METU SENUTĖ
Mrs. T. R. Almond mirė 

sulaukusi 103 metus amžiaus. 
Sirgo visai trumpai. Jos vy
ras' mirė 1906 metais.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

čiai užtrauks, tai viso Conn- 
ecticut’o indijonai prisikels iš 
numirusių. Pamatysite.
Tiktai ruoškitės dalyvauti.

Dabar žodelis į filadelfie- 
čius. Camdeniečiai rengia 
šaunų parengimą Patteno so
de. Įvyks jau šį sekmadienį, 
birželio 28 d. Tai bus pikni- 
kas-parengimas pagerbimui 
labai gero, nuoširdaus seno 
veikėjo Lastausko ir parėmi
mui spaudos.

Bent jau viena didelė ir 
pilna mašina dalyvaus ir 
brooklyniečių. Bus gerai at
stovaujama dienraščio Laisvės 
red akcija.

O jums, filadelfiečiai, pa
rengimas ten pat. Kviečia jus 
skaitlingai dalyvauti camde
niečiai. Raginame ir mes.

Savo atsilankymu paremsite 
spaudą, padėsite užbaigti 
dienraščio finansinį vajų.

Butų, žinoma, gražu, kad 
po mašiną kitą pribūtų svečių 
i$ šiaurinės New Jersey da
lies skaitlingų kolonijų—iš 
Elizabetho, Lindeno, Nowar-. 
ko, Harrisono, Patersono. Iš 
visų tų vietų pasiekti Glou
cester, N. J., kur camdeniečių 
iškilmė įvyks, labai paranku 
ir lengva.

Ar būsite?

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

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

J032 West Beach St., 
Long Beach, L. I. 

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

MERROW OPERATORS
Patyrusios ant megstinių siūtų. 

Nuolatinis darbas, gera 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 algų.

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:

A U. 6-3440

(122-124)
GEORGINA CAMACHO—

LAISNIUOTA MASAŽUOTOJA
Patyrusi — Swedish ir Medical 
masažiavimas, garu kaitinimui 

ir mankštinimui.
Telefonas: 

SCHUYLER 4-2638
(122-124)

OPERATORES

VIEN TIK PATYRUSIOS
Merginų sportswear. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:

DAPPER NOVELTY CO.
253 W. 26th St., N. Y. C. (rm. 502)

(123-127)
MALE and FEMALE

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKES—virėjos, namų ap
tarnautojus, motinom pagalbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ii’ tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojo i, 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 WANTED-MALE
I •

NAMŲ APTARNAVIMUI 
DARBININKAI VISOKIŲ RŪŠIŲ 

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)
VIRTUVEI VYRAS — PATYRĘS
Darymui sandwiches, salads ir vi

sokiam darbui pagalbininkas. , Nuo
latinis darbas, dieninis darbas. Ne 
senesnis kaip 50 m. amžiaus. Šau
kite trečiadieni ir visą savaitę. Tol. 
FLoral Park 1-7797.

(123-125)

REAL ESTATE
ELIZABETH, N. J.: kampinė vie

ta, gerai įrengtas Groseris 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. 8-8609

(1^1-125)

IŠ LIETUVOS
Fabrikas stojo rikiuotėn

KURŠĖNAI, V. 30 d. —Pra
dėjo darbą naujas čerpių fab
rikas. šiais metais įmonė pa
teiks šimtus tūkstančių čer
pių.

Naujasis fabrikas — vienas 
iš tų, kurie pastatyti ir stato
mi Kuršėnų rajone, čia kuria
ma stambi statybinių medžia
gų bazė. Ketvirtojo penkme
čio metais čia iškilo stam
biausios respublikoje Dauge
lių plytinės korpai.

šiuo metu Daugelių plytinės 
kaimynystėje vyksta šiferio 
fabriko statyba.

Kuršėnai—šis kadaise maža 
kuo pasižymįs rajonas—teiks 
kasmet respublikos statyboms 
vis daugiau plytų, statybinių 
blokų, čerpių, šiferio ir daug 
kitų statybinių medžiagų.
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REIKALINGA HAIRSTYLIST K
Pilnai išsilavinusi operatore. Pa

tyrusi. Aukšto 1ij>o klientai. Nuola
tinis darbas, pilnam laikui, puikiau
sia alga.

LONDON TERRACE BEAUTY 
SALON

CH. 2-9247
(Klauskite Mr. Lerman)

(117-123)
REIKALINGOS ARTISTES

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

Tel. TR. 5-4190 
___________________ (1^9-125) 
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)

REIKALINGA SIUVĖJA
Senyva moteriške, galinti imti at

sakomybę Naudotų Drabužių De
part mente. Taipgi patyrusi skirsty
toja naudotų drabužių.

Šaukite: MR. PARK
Tel. MA. 2-7064

(120-124)
REIKALINGA BEAUTICIAN

Patyrusi, mokanti visą darbą. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
(Uždara pirmadieniais),. / LT*

Kreipkitės: \
JOSEPH KAUFMAN BEAUTY 

SALON
1810 — 80th St., Brooklyn

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

REIKALINGOS KIRTĖJA IR 
BINDERY GIRLS

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

ir priedai. Kreipkitės: 
M. G. BOOKBINDERS

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

(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 I UOTO FLASH 
CO., OR. 3-3082.

(119-123)
REIKALINGOS OPERATORIŲ"

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

Gera Mokestis. Kreipkitės:
A. & L. FROCKS 

232 S. 11 th St., Mt. Vernam, N 
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 J mokėjimo Išanksto.

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

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

ITNGERWA VER—MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.

Nuolat. 5 dienos.
Gera alga. Kreipkitės:

GLORIA HARPER’S BEAUTY 
SALON

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

(121-127)
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

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 Noreikai,'ngas
Dėl Banko Dining Hiįmų

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..
(121-123)

PATYRUSI

STAFF DIETICIAN

5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas. 
Alga pagal sutartj.

Šaukite:
HORACE HARDING HOSPITAL

• IL. 7-1300
(121-127)

REIKALINGOS
STALŲ PATARNAUTOJOS

Jaunos, patyrusios •nešiojimo ap
tarnavimui. Puikiausi uždarbiai, vei
klus biznis, aukštos klasės restau
rant as. Turi kalbėti angliškai.

CORD’S OF B’WAY
Prie 95th St„ N. Y. C. /

________ (123425V

REIKALINGA DAUsj 
FLOOR GIRLS /

Užbaigimui ir at skirstymui sweat
ers. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Kreipkitės:
ABE LEVINE KNITTING MILLS

1086 Cypress Ave.
Ridgewood—Brooklyn

(123-1251




