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KRISLAI
Streikas New Yorke. 
Bermudos konferencija. 
Apie Rosenbergus.
Treji metai Korėjos karui.

Rašo R. MIZARA

PRAVDA KALTINA AMERIKONUS UŽ 
RIAUŠES RYTU VOKIETIJOJ IR 
UŽ PALIAUBŲ ARDYMĄ KORĖJOJ

$8.000 FONDAS LAISVEI
Vajus Baigsis 1 <1. Liepos JI UŽGIRS PALIAUBAS

Jau praėjo suvirs menuo, 
kai išėjo streikan 800 Hearns 
depailmentštoriu + a mautoji] 
ir darbininku.

Jie priklauso CIO 05 Dist
rict Distributive. Processing 
amd Office Workers unijai.

f "N^Streikieriai laikosi sol id a- 
riškai, tvirtai.

Depailmentštoriu savininkai 
buvo pasiryžę gauti teisminį 
indžionkšiną (drausmę) prieš 
streikieriu pikietavimą. bot 
teisėjas James B. McNallv ju 
prašymą atmetė.

Samdytojai, beje, per ko
mercinę spaudą žiauriai strei- 
kierius šmeižia, bot ir tai ne
palaužia pastarąjį] solidaru
mo.

★

Bermudos konferencija, ku
ri žadėjo įvykti birželio mena
si, tapo nukelta į liepos K d. 
Ji buvo nukelta dėl to. kad 
Prancūzijos parlamentas ne
galėjo išrinkti naujos val

džios.
Kaip žinia. Bermudos kon

ferencijoje dalyvaus: Hisen- 
Koweris, Churchillas ir rran- 
«; ii z i jos pro m j eras.

T i1’ dar vis neaišku tai, 
kas bus. jei iki liepos 8 d 
Francūzija dar vis neturės 
naujo premjero.

★
“Mes tęsime kovą tol, kol 

Rosenbergų vardai bus apva
lyti ir jų nekaltumas įrody
tas,” sako Komitetas Rosen- 
bergams ginti.

Šis komitetas buvo suorga
nizuotas jau senokai. Jis daug 
dfi’bo, gindamas Julių ii’ Kthe- 
lę Rosenbergus. kurie mirė e- 
lektros kėdėje birželio 19 die
ną.

Negalėjęs apginti ją gyvą.
Komitetas gins ją vardą, Ro- 
senbergams esant negyviems.

★
Gi Jungtiniu Valstiją Ko

munistu partijos vadovybė 
šiomis dienomis išleido savo 
pareiškimą dėl Rosenbergą 
nužudymo. Jame tarp kitko 
sakoma:

“RoB^nbergai mirė nekal- 
tai;rjrWyra demokratijos did- 
vyrijR

“Jie suteikė Amerikai ir 
visam pasauliui didvyriškumo
pavyzdį ir pasiaukojantį pat- 
rijotizmą, nuplėšiant] kaukę 

. nuo žiauraus sąmokslo, suda
ryto prieš juos asmeniškai ir 
prieš visus Amerikos žmo
nes...

“Savo didvyriškumu Ro
zenbergai pažadino pasaulį, 
kad jis pamatytą, jog Ameri
koje veikia sveikos, nesuga
dintos liaudies jėgos, atsisa
kančios nusilenkti prieš klas
tingus sąmokslus, prieš mak- 
artizmą, anti-semitizmą ir 
prieš klajojančius atominės 
bombos garbintojus...”

★
American Peace Crusade. 

—- organizacija, kovojanti už 
taiką, — praneša, jog ketvir- 
t£$fenį, birželio 25 dieną, į 
W’<AtVmgtoną suvyks nemažai 
taikT* šalininku raginti savo 
kongresmanus ir senatorius, 
kad jie greičiau įvykdytą tai
ką Korėjoje.

Iš New Yorko,—iš Penns,vl- 
vanijos geležinkelio stoties,— 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Sako, su Amerikos žinia paleisti 
ginčijamieji karo "belaisviai

Grasina pats kariauti prieš 
Šiaurines Korėjos liaudininkus

Maskva. — Vyriausias 
i Sovietų Sąjungos komunis- 
| tų laikraštis Pravda rašo:

—Tai Jungtinių Valstijų 
i karininkai sukurstė riaušes 
| rytinėje Demokratinėje Vo- 
! kiečių Respublikoje. Jie ir 
į vadovauja riaušėms.

Tos riaušės yra tampriai 
sujungtos su ginčijamųjų 

i belaisvių paleidimu iš sto- 
! vykių Pietinėje Korėjoje. 
I Abu tiedu įvykiai rodo, jog 
i liaudies priešai daro viską, 
' ką tik įmanydami, kad dar 
I aršiau įveržtų tarptauti- 
Mus santykius, — sako 
Pravda, kaltindama ameri
konus ir už vienpusišką he- 

I laisvių paleidimą.

PASAKOJAMA APIE 
TOLESNES RIAUŠES 
RYTŲ VOKIETIJOJE

Berlin. — Anglų-ameri- 
konų korespondentai skel
bia, kad plačiau išsivystė 
riaušės ir streikai rytinės 
Vokietijos miestuose prieš 
Sovietų Sąjungą bei vokie- 

j čiu komunistus.
Sakoma, dar keletas riau- 

•šininkų sušaudyta. Taip 
i-----------------------------------

Jungi. Tautu vadai 
smerkia Syng. Rhee

l United Nations, N. Y. — 
i Lester B. Pearson, kanadie
tis Jungtinių Tautų seimo

I pirmininkas, smerkė Syng- 
' mana Rhee, Pietinės Korė- 

jos tautininkų prezidentą, 
kuris sauvališkai paleido 
vadinamus “nen orinčius 
grįžti” 'imtinius, šiaurinius 
korėjiečius.

Pearsonas pasiuntė Syng- 
manui Rhee telegramą, ku
rioje sako:

“Aš esu baisiai pasipikti
nęs tokiu tamstos žygiu, 
kuris gręsia suardyti pa-
stangas, siekiančias atkurti 
taika Korėjoje.”

Sykiu Pearsonas primena 
iam, kad tiktai Jungtinės 
Tautos išgelbėjo Pietų Ko
rėjos tautininkus nuo Šiau
rinės Korėjos liaudininkų.

Dag Hammaršyld, gene- 
ralis Jungtinių Tautų se
kretorius, jau pirmiau pa
smerkė Syngmaną Rhee už 
sauvališka minimų belais
viu paleidimą į Pietų Ko
rėją.

Pinay nepajėgė sudaryti 
naują Francijos kabinetą

Paryžius. — Dešiniųjų 
partijų dauguma atsisakė 
remti A. Pinay, kurį prezi
dentas Auriol skyrė prem
jeru. Pinay todėl pasi
traukė.

Tai jau penkios savaitės 
kai Francija negauna mi
nistrų kabineto.

antai, H. Thieme ir W. 
Leetsch užmušė vieną liau
dies policininką Halles 
mieste ii1 už tai liko sušau
dyti, pagal karinio teismo 
sprendimą.

Kuomet riaušininkai iš
laužė kalėjimą, paleisdami 
kalinius, tai viena kalinė 
prostitutė, o kita nacė irgi 
metėsi į riaušes. Paskui jos 
karinio teismo sprendimu 
buvo sušaudytos. Ta nacė 
karo metu buvo koncentra
cijos stovyklos viršininkė ir 
dalyvavo belaisvių kankini
me bei žudyme.

Anglų _ amerikonų užim
tame vakariniame Berlyne 
govėdos išdaužė penkias 
komunistu raštines, išmėtė 
gatvėn ir sudegino rakan
dus, knygas bei dokumen
tus.

Gyvenimo reikmenys 
vis brangyn eina

Washington.—Darbo Sta
tistikų Biuras praneša, jog 
maistas ir kiti kasdienio 
gyvenimo reikmenys ėjo vis 
brangyn per paskutinius 
tris mėnesius.

Nuo 1952 metų pavasario 
iki gegužės mėnesio šiemet 
kainos pakilo dar 9 procen
tais.

Kasdienio vartojimo da
lykai dabar 14 procentų 
daugiau k a i n u o j a, negu 
1947-49 metais, sako valdi
nis pranešimas. Ir dar ne
matyt, kada kainos galėtų 
atpigti.

Amerika teiraujasi 
apie kelionių laisvę 
Sovietu Sąjungoje

Washington. — Jungtinės 
Valstijos stengiasi plačiau 
patirti apie naują Soivetų 
vyriausybės leidimą laisvai 
ten keliauti svetimšaliams, 
apart Maskvos apygardos 
ir tūlų kitų vietų. Tarp 
kitko, teiraujasi, ar galima 
bus Amerikos diplomatams 
bei korespondentams ke
liauti po Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

Tuo tarpu Jungtinės 
Valstijos dar palaiko savo 
uždraudimą sovietini a m s 
diplomatams keliauti be 
leidimo toliau,, kaip per 25 
mylias nuo Washingtono.

Syngmaii Rhee tikisi, kad 
Amerika vis ginkluos ji

Pusan, Korėja. — Pietų 
Korėjos tautininkai tikisi, 
kad Amerika juos ginkluo
tų ir tuomet, jeigu jie pa
tys vieni kariautų prieš 
šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.

Reikia Skubiai Veikti, Kad Spėjus Sukelti 
$8,000.

Į pabaigą vajus eina gražiai, tačiau dar daug reikia 
užpildymui $8,000. Bet su stipriu pasiryžimu būtų gali
ma. Prašome visų pasidarbavusiųjų fondui dar pasi
darbuoti ir prašome tų, kurie dar neaukojote, tuojau 
atlikti tą svarbią pareigą apšvietos reikalu.

Šiuo kartu įplaukė $359.00. Iš anksčiau gauta 
$5,454.88, viso Įplaukė $5,813.88. Dar reikia sukelti

Per J. Krasauską, 
Norwood, Mass.: 

’ Moterų Klubas ... $10.00
Geras Patriotas .. 10.00 
Geras Rėmėjas ... 10.00 
B. ir E. Niaurai ... 10.00 
N. Grybienė ....... 10.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Prezidento skiriamas kasyklų 
valdininkas smerkia Įstatymų 
dėl mainierių apsaugos

Washington. — Prez. Ei-
senhoweris yra paskyręs 
Tomą Lyon’ą, vario kasy
klų kompanijų bičiulį, kaip 
galvą Jungtinių Valstijų 
Kasyklų Biuro. Taigi Ly
on, buvęs Anaconda vario 
kompanijos viršininkas, tu
rėtų vykdyti ir naująjį ša
lies įstatymą, reikalaujan
tį įvest ' įrengimus, kurie 
saugotų mainierių sveikatą 
ir gyvybę kasyklose.

Bet Lyon priešinasi tam 
įstatymui. Pašauktas liu
dyti Senato komisijai, Lyo- 
nas smerkė įstatymą dėl 
apsaugos mainieriams; va
dino jį “neleistinu valdžios 
įsikišimu” į kasyklinį biznį

3-metine sukaktis Korėjos karo, 
kur užmušta 24,000 amerikonų, 
išeikvota 30 bilijonų dolerių

jai korėjiniame kare išlei-Šį ketvirtadienį sueina ly
giai treji metai, kai buvęs 
prezidentas Trumanas, ap
eidamas Kongresą, į vėlė 
Jungtines Valstijas į Korė
jos karą.

Tame kare, jau užmušta 
daugiau kaip 24 tūkstančiai 
amerikonų, o sužeista, be 
žinios dingo bei nelaisvėn 
pakliuvo 114 tūkstančių.

Amerika vien savo arini-

Amerikonai atmušinėja 
Korėjos liaudininkus

Korėja. — Keli tūkstan
čiai Šiaurinės Korėjos liau
dininku bei kinu atakavo 
amerikonus ir jų talkinin
kus Sniper Ridge ir Boom
erang Ridge kalnuose, ry
tiniame- fronte.

Pranešama, kad ameriko
nai išvien su Pietinės Korė
jos tautininkais atmušė 
liaudininkus nuo Boomer
ang kalno, bet vis dar ver
da įnirtingi mūšiai dėl 
Sniper Ridge.

Laisvės Patriotai 10.00 
J. ir M. Krasauskai 5.00 
Nuo Draugo ........... 5.00
Laisvės Skaitytojas 5.00 
A. J.............. 5.00
LLD 9 kp....................5.00
J. Galgauskas......... 5.00 

atskirose valstijose.
Klausinėjamas Lyons taip 

pat p r i s i p a ž i n o senato
riams, kad jis gauna $5,000 
pensijos per metus iš vie
nos vario kasyklų bei liejy
klų kompanijos.

John L. Lewis, Mainierių 
Unijos pirmininkas, protes
tavo, kuomet Eisenhoweris 
skyrė Lyoną valdinio Kasy
klų Biuro vadu. Lewis nu
rodė, kad Lyons yra mai
nierių priešas. Prezidentas, 
tačiau, nepaisė protestų ir 
pavedė Senatui Lyoną pa
tvirtinti.

Trečiadienį Lewis, liudy
damas senatinei komisijai, 
reikalavo atmesti Lyo^ą .

do 15 tūkstančių milijonų 
dolerių, kaip valdžia nese
niai paskelbė. Kita tiek, tu r 
būt, išleista amerikinėms 
oro jėgoms ir laivynui. Tai
gi viso 30 bilijonų dolerių.

O civiliniu žmonių Šiau
rinėje ir Pietinėje Korėjoje 
užmušta bei sužeista bent 
du milijonai, — sakė New 
Yorko Times pereitą sek
madienį.-

Paspruko Lenkijos 
laivo kapitonas

London. — Lenkijos lai
vo Bato r y kapitonas Jan 
Cviklinski apleido savo lai
vą ir prašėsi prieglaudon 
Anglijoje kaip “politinis 
pabėgėlis.” Teigiama, kad 
ir laivo daktaras prašosi 
prieglaudon.

Suprantama, kad Angli
jos valdžia priims juos.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nekaršta.

Seoul, Korėja. — Pietinės 
■ Korėjos tautininkų prezi- 
! dentas Syngmamis Rhee 
užreiškė, kad:

Jeigu Jungtinės. Tautos 
pasirašys tokias paliaubas, 
del kurių baigė susitarti su 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kais, tai jis ištrauks savo 
armiją iš Jungtinių Tautų 
komandos ir pats savisto
viai kariaus, iki prijungs 
sau Šiaurinę Korėją.

Atmeta susitarimus
Rhee atmetė šitokius 

amerikonų susitarimus su 
Korėjos liaudininkais:

Paliaubos turi būti daro
mos paliai esamąją karinio 
fronto liniją.

Paskui politinė konferen
cija dalyvaujančių korėji- 
niame kare šalių spręs, ko-

Nauja konstitucija 
paskelbta Syrijai

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos valdovas pulkininkas 
Adib šišekly paskelbė nau
ja konstituciją, kurią pilie
čiai tvirtins per visuotinus 
balsavimus kita mėnesi. * &

Naujoji konstitucija, tarp 
kitko, žada lygias politines 
teises moterims .

Tuo tarpu valdžia panai
kins cenzūra ir leis žmo
nėms laisvai pareikšti savo 
nuomones.

Per paskutinius pusantrų 
metų Syrija buvo karinin
kų valdoma, be seimo.

Egiptėnai prisiekė 
ištikimybę naujagimei 
savo respublikai

Kairo, Egiptas. — Armi
jos oficieriai ir 200,000 su
sirinkusios publikos prisie
kė ištikimybę naujagimei 
Egipto respublikai.

Pirm priesaikos kalbėjo 
ankštie j i mahometonų, 
krikščioniu ir žvdu kuni
gai. ragindami pareikšt iš
tikimybę res p u b 1 i k i n e i 
premjero - prezidento Na- 
guibo valdžiai.

Išėjęs ant balkono, Na
gu iba s buvo- griausmingai 
sveikinamas ir užreiškė, jog 
“nė vieno colio nenusi
leis Anglijai” Suezo ka
nalo ruožte. Naguibas rei
kalauja pašalint visą anglų 
kariuomenę iŠ to ruožto.

Gen. Naguibas su kitais 
karininkais pernai liepos 
mėnesį išvijo karalių Fa- 
ruką. Pereitą savaitę jis 
atmetė bet kokius Parūko 
įpėdinius ir paskelbė res
publiką .

kiais būdais sujungti Šiau- % 
rinę Korėjos Liaudies Res
publiką su Pietine (tauti
ninkų) Korėja i vieną vals
tybę.

“Atsisakantieji” grįžt im
tiniai, šiauriniai korėjiečiai 
ii’ kinai, turi būti laikinai 
pervesti į pelkių neutralių 
saliu komisijos globą. Ta
da Šiaurinės Korėjos ii’ ki
nų atstovai galėtų jiems 
aiškinti, jog tie belaisviai 
be jokios bausmės bus na
mo priimti. Ginčijamų be
laisvių klausimą galutinai 
spręs Jungtinių Tautų sei
mas.

Stato savo reikalavimus
Rhee, atmesdamas šias 

paliaubų salvgas. išstatė se
kančius reikalavimus iš sa
vo nusės:

Pirma negu bus pasira
šyta bet kokia paliaubų su
tartis, Amerika privalo pa
sirašyti karinio bendradar
biavimo sutarti su Pietinės 
Korėios tautininkais.

Pašalinti kinu kariuome
ne iš Korėjos arba sykiu 
ištraukti ir kinus ir Jung
tiniu Tautų kariuomenę iš 
Korėjos.

(Tuomet Pietinė Korėja, 
turėdama apie pusę miliio- 

i no armijos, galėtų pati vie- 
i na kariauti prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką.)

Jungtinės Tautos turi už
tikrinti, kad netrukdys 
Pietinės Korėjos ofensyvo 
prieš Šiaurine Korėją.

Jeigu politinė valstybių 
konferencija per 90 dienų 
po bet kokiu paliaubų pa
sirašymo “tinkamai neiš
spręs” klausimo (dėl Šiau
rinės Korėios prijungimo 
prie Pietų Korėjos), tai tu
ri būti visu plotu panaujin
tas karas prieš Korėjos 
liaudininkus.

Pietinė Korėja tiktai 
“šiuo tarpu” dar palaikys 
stovyklose 8,000 ginčijamų- 
belaisvių (po to kai sauva
liškai paleido 27,000 tokiu 
belaisvių).

Nepasiduoda amerikonam
Generolas Mark Clark, 

vyriausias Jungtinių Vals
tijų komandierius Tolimuo
se Rytuose, ir kiti Ameri
kos atstovai bandė perkal
bėti Syngmaną Rhee, kad 
pasiduotų paliauboms. Rhee 
atsakė, jog atmes bent ko
kias paliaubas, jeigu jos ne- % 
užtikrins šiaurinės Korėjos 
prijungimo prie Pietinės.

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai susprog
dino didelį karinį francūzų 
traukinį.

Salonika, Graikija. — čia 
susprogo didelis amunici- ‘ 
jos sandėlis;
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RYTŲ VOKIETIJOJE
BERODS BIRŽELIO 16 I). rytinėje Berlyno dalyje 

įvyko gatvėje vokiečių darbininkų masinis mitingas, ku
riame kalbas sakę kalbėtojai reikalavo tam tikrų dar
bininkams lengvatų.

Mitingas praėjo ramiai.
Tuojau amerikinės žinių agentūros ir koresponden

tai paskelbė, būk tą mitingą sušaukė pati Rytų Vokie
tijos valdžia, būk tai esąs “apgaulingas” mitingas, su
šauktas įrodymui “rytų Vokietijos vyriausybės demo
kratiškume.”

Tai, žinoma, buvo melas.
Ant rytojaus tame pačiame Berlyne (rytinėje jo 

zonoje) jau įvyksta kas tokio “didesnio.” Jau prade
dama pulti vokiečių milicija, jam pradedami padeginėti 
kai kurie fabrikai bei darbo įmonės; jau pradedama pul
ti vyriausybės įstaigos.

Darbininkų masiniai mitingai ir net streikai pasi
reiškia ir kai kuriuose kituose Rytų Vokietijos miestuo
se, tolydžio pasirodo kai kur ir bombos ir darbo įmonių 
bei fabrikų uždegimai, eksplozijos. ..

Vyriausybei jau tenka naudoti prieš terorą tvirtes
nes jėgas. Tuo pačiu kartu tos pačios amerikinės žinių 
agentūros ir korespondentai, kurie viso šito pradžią 
skelbė esant pačios vyriausybės padaru, pradėjo skelbti 
apie Rytų Vokietijoje prasidėjusią “revoliuciją.”

Akiregyjc viso, skaitytojas gali įsivaizduoti, kaip 
Sunku dar ir šiandien suprasti tikrąją padėtį Rytų Vo
kietijoje.

O VISGI TENKA PADARYTI iš to kad ir nepilnas 
išvadas.

Rytų Vokietijos vyriausybė buvo reikalavusi, kad to 
krašto darbininkai daugiau dirbtų, kad jie pagamintų 
10 procentų gaminių daugiau negu gamino ligi šiol. Tai 
darbininkų nepatenkino, atžagariai, tai nemaža jų su- 
pykdę ir jie rinkosi į mitingus, rinkosi laisvai, niekelio 
nevaržomi, tarimui žodžio prieš vyriausybės reikala
vimą.

Bet tuo pasinaudojo priešas, esantis vakarinėje Ber
lyno zonoje ir Vakarinėje Vokietijoje. Šis priešas buvo 
ištreiniruotas sabotažui, žudymams, padeginėjimams, 
žodžiu, terorui. Ir jis, šis priešas, pasinaudojant teisėtais 
Rytų Vokietijos darbininkų protestais, buvo permestas 
j jų tarpą ir pradėjo savo darbelį, kuriam buvo paruo
štas.

Į rytinę Berlyno zoną priešui buvo visai lengva pra
siveržti. Į Rytinę Vokietiją, į jos vidų, ne taip jau buvo 
jam lengva pralysti, bet jis buvo permestas lėktuvais,— 
permestas anksčiau, permestas ir šio sąjūdžio metu. Na, 
ir visa tai, be abejojimo, padarė nemaža Rytų Vokietijos 
liaudžiai žalos.

MŪSŲ NUOMONE, Rytų Vokietijos vyriausybė dėl 
viso šito reikalo neparodo užtenkamai budrumo. Ji ne
numatė iš anksto priešo pastangų ir užmojų. Ji, paga
liau, iš anksto nenumatė ir savo krašto darbininkų,— 
ištikimų, padorių piliečių,—tikrosios nuotaikos. Jei ji 
būtų buvusi daugiau budresnė, viso to nebūtų įvykę.

Rytų Vokietijos vyriausybės, kaip ir kitų liaudies 
respublikų vyriausybių, programa buvo gera. Toji pro
grama tokia: dirbkime truputėlį sunkiau, susiveržkime 
diržus šiandien tam, kad rytojus būtų šviesesnis, kad jis 
būtų gausesnis visiems. Tarybų Sąjungoje, pavyzdžiui, 
tokia programa darbininkuose susilaukia gero atbalsio, 

.nes ten darbininkai jau priauklėti, visuomeniniai susi
pratę, gerai žino, jog nūdieninės didesnės pastangos dar
be atneš gausiu vaisių rytoju ir sutvirtins visą kraštą. 
Bet Rytų Vokietijoje, mums atrodo, nemaža darbininkų 
tam principui dar nebuvo priauklėti.

Tai įvyko tuomet, kai 
Amerikos liaudies ir taikos 
priešai žudė du darbo žmo
nes ir Amerikos garbę. 
Amerikai ta didžioji gėda 
įvyko li953 metų birželio 19 
dieną, keliomis minutėmis 
po 8 valandos vakaro. Tą 
valandą Amerikos valdan
čioji klasė žudė nekaltus 
darbo klasės narius Ethelę 
ir Julių Rosenbergus. Liau
dis raudojo, kai elektros 
srovė Sing Sing kalėjime 
naikino tų jaunų tėvų gy
vybę.

Išeidami į darbus šapose 
ir įstaigose tą rytą niekas 
nesitikėjo, kad žudymas bū
tų vykinamas tail) staiga. 
Jungtinių Valstijų Aukšč. 
Teismas buvo žadėjęs tą 
dieną susirinkti. Esant 
gausai davinių, iš naujo pa
rodančių Rosenbergų ne
kaltumą, negalima buvo da- 
sileisti nei minties, kad 
jiems bus užginta teisė 
gauti naują teismą.

Juo daugiau niekas ne
būtų pamąstęs, kad galin
goji Amerika bijotų tų 
dviejų ramių, dargi įkalin
tu žmonių. Juk ir maža
metis suprastų, kad del jų 
negali rastis Amerikai to
kio pavojaus, nuo kurio 
reikėtų Ameriką gelbėti .jų 
nužudymu tuojau po nuo
sprendžio neleisti jiems 
naujo teismo.

Tiktai ta viską, turint 
mintyje tegalima suprasti, 
kaip nuskriaustas ir įžeis
tas pasijuto darbo žmogus, 
kai jis, išėjęs iš darbavie
tės, sužinojo, jog ponai val
dovai prašymą naujo teis
mo atmetė. Dar daugiau, 
valdovai pasimojo juos nu
žudyti pirm liaudies spėji
mo apie tai išgirsti.

Kas tiesiai iš darbavietės, 
kas spėjęs parbėgti namo ir 
pasiimti vaikučius, žmoną, 
ėjo į Union Aikšte. Į tą 
istorinę aikštę, kur darbo 
žmonės susibėga pasiskųsti 
dėl jiems daromų skriaudų ; 
ar pasidalinti džiaugsmais 
darbo pergalių metais.

Aikštėje pasilikti, ją už
imti miesto valdovai nelei
do. Tačiau iš kožno atei
nančio aikštės stotin trau
kinio išsilieja minios žmo
nių. Turi juos išleisti kur 
nors. Susiburia ties aikš
te ant 17-tosios gatvės. Il
giausias plotas, ž m. o g u s 
prie žmogaus.

Ties aikšte gale gatvės 
sustojo sunkvežimis su gar
siakalbiu. Tai Rosenber
gams Ginti Komiteto tribū
na. Pasigirsta trumpos, ko
vingos kalbos. Jose reiš
kiama pagarba didvyriškai 
einantiems mirtin Rosen
bergams . Paskelbia iš Wa- į 
shingtono ką tik gautą pra- i 
nešimą, kad prezidentą^ Ei-1 

RYTŲ VOKIETIJOJE STAMBIAUSIA politinė par
tija yra Vokietijos Socialistinės Vienybės partija.

Ši partija, šiomis dienomis, atsišaukė į visus Rytų 
Vokietijos darbininkus, pažadėdama iiems pakelti algas, 
sumažinti darbo normas, patiekti daugiau įvairių nau
dojamųjų produktų ir kitų lengvatų.

Taigi ši partija pripažįsta, jog Rytų Vokietijos dar- 
, bininkų reikalavimai yra pilnai teisėti ir dėl to jie bus 

išklausyti.
Be abejojimo, šis partijos atsišaukimas į darbinin

kus teigiamai paveiks, ir tie nefamum.ai, kurie buvo ki
lę, tuojau pasišalins.

Bet, sako Berlyno, pranešimai, tai nereikš, kad Rytų 
Vokietijos vyriausybė paglostys tuos, kurie padegė fa- 
brikus, bei tuos, kurie žudė žmones, kurie naudojo te
rorą. Jie suimti arba dar bus suimti ir atsidurs teisman. 
O teisme, be abejojimo, paaiškės daug daugiau davinių, 
parodančių pasauliui tai, kas ryžosi teisėtus darbininkų 
reikalavimus išnaudoti žmonių nelaimei.

senhoweris atsisako pasi
matyti su Rosenbergų ad
vokatu. Griausmu trenkia 
iš minios pasmerkimas “ge
nerolui Baltajame Name, 
ten įsigavusiam pažadais 
taikos.”

Artėja 'Amerikai gėdos 
valanda, aštuntoji. Iš tri
būnos jautriai ir graudžiai 
pasigirsta Varšuvos sukilė
lių daina. Ji reiškia pagar
bą krintantiems kovoje. Ji 
šaukia gyvuosius kovoti iki 
pergalės vergiamųjų prieš 
pavergėjus, iki gyvybė ir 
gyvenimas pergales mirtį. 
Trūkstančių iš susijaudini
mo balsu kas nors dainuo
ja specialiai Rosenbergams 
sukurtą dainą “My Little 
One.” Tokia ji reikšminga! 
Eidami mirtin Rosenbergai 
savo jausmuose turėjo tai 
girdėti!

Tikriausia mylios erdvių 
tarp jų ir mūsų tai]) pat ne
galėjo pastoti kelio į jų 
jausmus mūsų minių prie
saikai. Toje priesaikoje pa
sisakyta, jog mes, gyvieji, 
nesitrauksime iš kovos lau
ko iki bus laimėta taika ir 
gyvenimas mūsų jaunimui, 
iki bus atsteigtas Rosen
bergų geras vardas. Nesi
trauksime, iki Amerikoje 
atsikurs tikroji demokrati
ja ir mūsų šalies Amerikos 
geras vardas pasaulio aky
se. Mes, liaudis, esame 
Amerika, o ne tie, kurie 
liaudies sūnus ir dukras 
žudo.

Iš tribūnos pranešama, 
jog Rosenbergai jau randa
si mirties kambaryje. Kad 
jie žengia mirtin drąsiai, 
dar kartą apskelbdami pa
sauliui savo nekaltumą. Pa
prašo kelių minutų tylos 
Rosenbergams atsisveikin
ti. Prašo tylaus pasižadė
jimo darbuotis, kad ši le
gale žmogžudystė būtų pa
skutinė.

Jausmams, tačiau, sunku 
aprėžti ribas. Rosenber
gams mirštant, mes jautė
me, kad dalis mūsų gyve
nimo miršta sykiu su jais. 
Kad žiaurūnas išplėšia mū
sų pačių širdį. Sriuvena 
ašaros ne tiktai mums, ku
rie čia' su vykome išplėšia
moms gyvybėms pareikšti 
solidarumą. Ašarų nesulai
ko net tūli čia atsiųstieji 
policistai. Graudžia gaila 
suūžė daugtūstantinė mi
nia Spausdamos prie krū
tinės savo mažyčius, gailio
mis raudomis gaikščioja 
motinos. Jeigu galima at
imti mažiems Rosenbergų 
vaikeliams tėvus, kas gali 
užtikrinti, kad jų vaikai 
užaugs saugūs? Širdį ve
riančiai sukliko ties tribū
na Rosenbergų artimieji, 
kurie girdėjo radijo prane
šimą, kad paleidžiama į

International Longshoremen's Association nariai demonstruoja New Yorke prieš 
N. Y. valstijos gubernatorių Dewey. Jie priešingi gubernatoriaus' pasiūlymui, kad 
jūrininkai gavimui darbo turėtų užsiregistruoti tam tikroje valstijos agentūroje. 
Jie mano, kad tas neprašalintų uoste Korupcijos, o tiktai sunaikintų jų uniją.

Rosenbergus elektros sro
vė. Mano gerklėje darosi 
sprangu, širdis nebesutelpa 
krūtinėje. Tarsi žiemos vie
sulo siautėjimas nuostabiu 
žvangėsiu skrenda į dau
sas rauda' iš liaudies krū
tinės. Ją šia,n tęn perrė
žia pasibaisėjimo siaubo 
suimtų moterų klyksmas.

Toje raudoje liejosi per
sekiojamos tautos keliomis 
g e n t k artėmis susikaupę 
baisūs pergyvenimai. Ši 
diena priminė caristų po
gromuose žuvusius šios mi
nios prosenolius, hitlerinin
kų pečiuose sunaikintas iš
tisas šeimas. -O dabar, štai, 
žudymai pasivijo ir Ameri
koje. Toje Amerikoje, ku
rion jie dėjo visą viltį. Ku
riai apginti nuo hitlerinin
ku tūkstančiai tautos sūnų 
padėjo gyvybę.

Užbaigus Rosenbergams 
atsisveikinti mitingą, komi
tetas publiką atleido. Vie
nok publika nesiskirstė. Po
licijai neleidus išeiti aikš
tėn, minia pasuko 17-ja į 
Fifth Avė. Išsirikiavo ei- 
senon iki 14-tos, 14-j a iki 
2nd Avė., o ta net iki De- 
lancey St. Ta paėjus iki 
tilto, pėrė j O' skersai ir pa
traukė į Rutgers Sq., kur 
įvyko trumpas, masiniais 
šūkiais pareiškimas, kad 
'‘Rosenbergai yra nekalti, 
jų atmintis neturi mirti.” 
Iš ten šermenų dalyviai 
skirstėsi į namus.

Visu keliu, darbininkų ir 
biednuomenės apgyventoje 
New Yorko East Sides šir
dyje, aidėjo šūkis: “Rosen
bergs Are Innocent, Their 
Memory Shall Not Die!” 
Šūkis buvo pertraukiamas 
tiktai praeinant pro ligoni
nes ar šventvietes, kur tuo 
metu vykdyta pamaldos. 
Liūdną, bet kovingai ryž
tingą procesiją stebėjo 
tūkstančiai žmonių.

Netikėtą, neplanuotą šer
menų procesiją visu keliu 
lydėjo daugybė policijos, 
dirigavo trafiką, tačiau 
maršuoti nekliudė.

Rosenbergus numarino, 
bet milijonai Amerikos ir 
pasaulio darbo žmonių gy
vena ir gyvens. Juose gy
vens ir Rosenbergų atmin
tis. Keisis laikai. Užšvis 
ir Amerikos liaudžiai švie
sesnė diena. Tikėkime, kad 
Rosenbergų vaikai sulauks 
tos dienos. Z.

Naujojo tilto statyba Kinijoje
PEKINAS. — Agentūros 

Sinchua korespondento pra
nešimu, šiuo metu Šensio pro
vincijoje statomas didelis til
tas per Chuanchės upės inta
ką. Naujasis betoninis tiltas, 
kuris perkirs Veichčs upę 
prie Sianjano miesto—labai 
svarbaus centro Sian-Lančžou 
plente šiaurės Vakarų Kinijo
je, bus pastatytas, kaip tiki
masi, prieš ateinančiųjų metų 
vasarą. Tilto ilgis —447 met- 
rai- ««. :4u'

Įvairios Žinios
Lenkijos vandens 
ūkio pertvarkymas

VARŠUVA. — Lenkijoje 
vykdomi dideli darbai ša
lies vandens ūkiui pertvar
kyti. Sėkmingai vyksta pa
sirengimas realizavimui di
džiosios Vyslos plano, ku
ris numato sukurti naujas 

• vandens transporto magis
trales* Jau išsivystė stam
bių uostų statyba Naujojo
je Hutoje ir Žeranėje. Sėk
mingai statoma didelė van
dens saugykla Gočalkovi- 
cuose Vyslos aukštupyje.

Dideli kapitaliniai įdėji
mai skiriami vandens įren
ginių sistemos statybai prie 
Oderio; šie įrenginiai įga
lins pakelti vandens lygį 
upės aukštupyje ir padarys 
ją tinkamą laivybai visame 
jos ilgyje. Be to, su šių 
įrenginių pagalba bus gali
ma reguliuoti Oderio van
denis ir panaudoti juos 
Srodsko slėniui drėkinti. 
Šiuo metu čia jau pasta
tyta didelė užtvanka ir 
šliuzas. Suklota apie 60 
tūkstančių kubinių metrų 
betono. Žemės darbų ap
imtis sudarė apie 1,300 
tūkstančių kubinių metrų.

Geležinkelių transporto 
institutas Čekoslovakijoje

PRAGA. — Čekoslovaki
jos telegramų agentūra 
praneša, kad 1953-1954 mo
kslo metais Pragoję atida
romas pirmasis šalyje gel-

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

P. Kurulis 5.00
Nuo parengimo .... 4.00 
Laisvės Skaitytoja 3.00 
Norwoodietis .J..... 2.00 
Karalienė .. . . ......... 2.00
Norwoodietis .......  2.00
A. Vaitkevičius .... 2.00 
A. Kazlauskienė ... 1.00 
D. Valma ............. 1.00
P. Bataitis ........ 1.00
A. Grigūnas ......... 1.00

Nuo StoughtonieČių:
Karolis .................. 5.00
Stoughtonietis .......  2.00
J. , Kvederas ........... 2.00
Stulgaičiai ............. 2.00
Kibirkštienė ........... 1.00

Per Kleni. Ycnkeliūnicnę 
ir K. Danisevičių, 
Waterburv, Conn.: /

P. B.......... :............  10.00
Rėmėjas ./..........   10.00
M. ir J. Strižauskai 10.00
B. Martinionis ... 10.00
A. Dlgimas ......... 10.00
K. Danisevičius . .. 5.00
Klem Yenkeliūnas 5.00 
P. Digimas ........... 5.00
J. Draugas ............... 5.00
M. Balūnas..... 5.00
A. Macijauskas .... 3.00
J. Gabrėnas .........  2.00
V. Krasnickas ....... 2,00
J. Vaitonis ........... 2.00
A. Abložienė...... 2.00
M. Rėmėjas ......... 2.00
Laisvietis ............... 1.00
V. Aleknėvičius ... 1.00
K. Krasnickas ..... 1.00
H. Buzienė ............. 1.00

Per A. Mureiką,
New York City, N. Y.:

Katrina' Žemaitis 10.00 
Ona ir Balislavas

Stakėnas, (Mich.) 5.00
Per S. Rauduvę,
Pittston, Pa.:
'Jurgi Kriščiūnas ... 5.00
M. Pacenkienė....... 2.00

Per A. J. Smith, 
Philadelphia, Pa.:

J. M........................ 1.00
M. B. Jonelienė ... 1.00

Instihi- 
kvalifik®- 
transpor-

žinkelių transporto institu
tas, kuriame mokslas truk$ 
penkeriusv metus, 
tas ruoš aukštos 
cijos geležinkelių 
to specialistus.

Šanchajaus tvarkymas

ŠANCHAJUS. — Laikraš
čiai pažymėjo ketvirtąsias 
Šanchajaus išvadavimo meti
nes, išspausdino pranešimus 
apie didžiulius laimėjimus, 
pasiektus įvairiose miesto 
ekonominio, politinio ir kultū
rinio gyvenimo srityse liaudies 
valdžios motais.

Laikraštis “Sinvenžibao” 
rašo apie atliktus per ketve
rius metus darbus tvarkant 
miestą ir gerinant darbo žmo
nių butų ir buitines sąlygas.

Šanchajaus miesto valdžios 
organai per pastaruosius ke
lerius metus asignavo daug 
lėšų miesto darbininkų kvarta
lams tvarkyti. Šiuo metu, rašo 
laikraštis, iš esmės baigta sta
tyti 20 tūkstančių butų Šan
chajaus darbininkams. £
Sėkmingai sprendžiama van

dentiekio ir kanalizacijos pro
blema darbini n k ii kvartaluose. 
Per ketverius metus mieste 
nutiesti 103 kilometrai van
dentiekio vamzdžių ir pasta
tyta daugiau kaip tūkstantis 
vandentiekio j^hidrantų. Nu
tiesta taip pat 370 tūkstančių 
metrų kanalizacijos tinklo.

žymūs laimėjimai pasiekti 
miesto transporto srityje. Da
bar visi miesto rajonai surišti 
tramvajų, autobusų ir trolei
busų linijomis.

Per J. Urboną,
Pittsburgh, Pa.:

A. & P.................... 5.00F
J. Kentra ............... >2.00

Nuo Pavienių:
A. ir M. Petrikonis, 

Stamford, Conn. 10.00
A. Antanavičius,

Waterbury, Conn. 10.00
A. I)., Scranton, Pa. 10.00 
LLI) 15-ta Apskr.,

Cleveland Heights, 
Ohio ..............   10.00
(per J. N. Simans)

Geo. Martin, W.
Roxbury, Mass. 10.00

Stasys Veshys,
Chicago, Ill. ... 10.00 

Onutė, Brooklyn,
N. Y...........?.... 10.00
(per K. Petrikienę)

Broliai Blozneliai,
Catskill, N. Y. 10.00 
(per W. Skodi)

Antanas Stasiūnas,
Woodhaven, N. Y. 6.00

A. L., geras rėmėjas 5.00 
Louis šilabaitis, 1 
So. Windsor, Conn./ y>.00 
M. Bradauskas,

Detroit, Mich. ... 3.00
M. Ulazas,

Waterbury, Conn. 2.00 
A. Abromaitis,

Brooklyn, N. Y. 2.00.
(per K. Karpavičienę)

Anthony Dulsky,
Detroit, Mich. .. 2.00 

John Baker,
Vallejo, Calif. ... 2.00 

Mrs. Ona Alenskienė,
Rumford, Me. ... 2.00 

Ig. Vasiliauskas,
So. Ozone Park,
N. Y.................... 1.00

Dėkojame visiems pasi
darbavusiems ir visiems au
kojusiems, kurių vardai 
aukščiau išspausdinti. Nors 
dar daug trūksta, tačiau 
turime vilties sukelti Pa
brėžtą su.m<ą $8,000. Pra
šome Laisvės patriotų Viso
se kolonijose dar pasi
spausti, ir reikalas bus gar
bingai baigtas.

Laisves Administracija
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Montreal, Canada
Gražiai'remia 
laikraščio reikalus

“ Artėjant vasaros karščiams, 
MAitrealo lietuviai, Liaudies 
Bjuso skaitytojai, savo tradi
ciniai įprastu būdu, nepamirš
ta ir laikraščio reikalų. Jie 
žino, šilta ar šalta, bet laik
raštis turi gyvuoti, o prie da
bartinių kainoms ant visko iš
kilusių sąlygų, jam finansinė 
parama labai reikalinga. To
dėl, kiek korespondentui pa
vyko surinkti žinių, pastaruo
ju laiku Montrealo ir apylin
kės Liaudies Balso paramai 
yra sukėlę apie $350.00.

Tai puiki laikraščiui para
ma. Garbė tiems Montrealo ir 
apylinkės lietuviams, kurie sa
vo triūsu bei pinigine parama 
gražiai rūpinasi Liaudies Bal
so išlaikymu. Juos turėtų pa
sekti ir kiti, kurie dar nėra 
prisidėję savo vasarine para
ma Liaudies Balsui.

Serga
Magdė Kleizienė 

sunkią opereciją St. 
ligoninėje. Dabar jau 
h^niie, sveiksta.

Ona šlikienė (Kleiziūtė) 
yra susirgusi. Gydosi namuo-

aplaikė 
Jusline 
grįžusi

Naujosios Anglijos spaudos 
pikniko reikalais

Visi žinome, kad mūsų me
tinė iškilmė—spaudos naudai 
piknikas įvyks liepos 4 d. 
LTN Parke 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
lių tvarkymui kapitonas P. 
Baronas, — abu montelie- 
čiai. Programai pirmininku J. 
Skliutas, worcesterictis. Dai
lės programa, pirmoje vieto
je, prasidės lygiai 4 vai. po 
pietų ir tęsis neilgiau kaip 
pusantros valandos. Po tam 
bus šokiai prie šaunios Art 
Mason orkestros iki 10:30 vai. 
vakaro. Menininkams išpildy
mui programos bus paruošta

platforma su aukštyn iškel
tais pastoliais prie sales 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 rekorduoti. 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 sudeki-

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

Jonas: Simas yra smar
kus ir gudrus vyrukas.

Juozas: Kokis jo smarku- 
tik apsivedė su 

dukterimi, tai vis-
mas;

TORONTO, CANADA
Pasiruošę prie metinės 
iškilmės

piknikas. 
LLD 162 
išrinktas 

komitetas 
kad pik-

dalyvauti mūsų ruošiamame 
piknike. O tuos gerų norų lie
tuvius, kurio neįiumatote ga
limybių, kad galėtumėte patys 
dalyvauti LB piknike, tai pra
šome prisidėti prie jo su au
komis ar kokia dovana. K. K.

sc.
Juozas Balsys susižeidęs ko

ją darbe. Neteko patirti, kaip 
sunkiai susižeidęs. J.—

ar bandei 
bankierio

Tai viskas? 
oats apsivesti 
dukterimi ?

O
su

M. ILJINAS

amftos nugalėjimasG

Birželio 28 d. Įvyks toron- 
tiečių ruošiamas 
Jau kelios savaitės 
kuopos susirinkime 
LB' pikniko ruošimo 
stropiai darbuojasi,
nikas būtų visapusiškai įvai
rus ir įdomus. Prie komiteto 
veiklos kasdien prisideda nau
jų jėgų. Vieni su veikla, kiti 
aukomis bei dovanomis dėl 
paturtinimo pikniko.

Pikniko kom. pasiskirstęs 
pikniko priruošimą taip, kad 
nieko netruktų didžiajam Pie
tinės Ontarijos lietuvių susibū
rimui. Vieni rūpinasi, kad visi 
dalyvaujantieji, piknike gale- 
tų pilnai ir visokeriopai pasi
vaišinti, kiti rūpinasi pikniki- 
niais žaidimais, įvairumais ir 
kt. * >

Toronto Lietuvių, Moterų 
Klubas ruošia piknikui garbės 
stalą. Eilė draugių ir draugų 
prižadėję paremti pikniką su 
įvairiomis dovanomis.

Pirmiau ruoštuose LB meti
niuose piknikuose buvo gauta 
gražių dovanų no tik nuo to- 
rontiečių, westoniečių ii* ha- 
miltoniečių, bet net iš už kelių 
šimtų mylių patys atvykdami 
į pikniką atvežė, ar negalėda
mi atvykti atsiuntė per kitus 
ar paštu, piknikui
dovanų. LB rėmėjai farmeriai 
atsiuntė vaisių, daržovių ar 
skanių lietuvišku būdu paruo
štų sūrių. Tas viskas turtino 
pikniką ir daug prisidėjo prie 
išlaikymo Liaudies Balso, ku
ris šiemet įžengia į dvidešimts 
antrus savo gyvavimo metus.

Visų svarbiausia, tai pikni
ko ruošėjai kreipiamės j visus 
Liaudies Balso draugus ir 
drauges, prašydami ruoštis ir

Rochester, N. Y.
Gerai pavykęs parengimas

baro su baltu

naudingų

(Tąsa)

KETVIRTASIS SKYRIUS
ŽVALGYMAS KAUTYNĖMIS

ARTĖJANČIŲ MŪŠIŲ PLANAS ,
Punktas po punkto Dokučajevas išdės-, 

to, ką reikia daryti.
Stepėje beveik neliko miškų. Reikia 

'Juos želdinti — smėlynuose, ant kaubu- 
> rių, takoskyrose, stipriems vėjams atvi- 
g^jpse vietose.

*1 Griovos išdžiovino stepę, atėmė iš jos 
nem4^a žemės. Reikia sustabdyti jų su
sidarymą ir plėtimąsi, liautis arus ir su
stiprinti medžiais jų šlaitus.

Upės stepėje nuseko, jų krantai griū
va. Iš griovių ištekančios upės apneša 
upės dugną dumblu ir smėliu. Reikia 
apsodinti upių krantus medžiais ir krū
mais, užtverti žiogriais griovų žiotis, nu
kasti seklumas, susiaurinti ir ištiesinti, 
kur reikia, vagas. Reikia įrengti užtvan
kas ir vandens baseinus, priversti upes 
dirbti ir drėkinti laukus.

Ištisai išarta stepė neteko žolių dan
gos, kuri sulaikydavo vandenį, prideng
davo stepę, išlygindavo lomas ir dubu
rius. Reikia pastatyti naujas kliūtis 
vandens kelyje: įrengti gyvatvores ir 
ilgas žemės užtvankas, kad jos sulaikytų 
polaidžio vandenį pavasarį ir sniegą žie
mą. Reikia įrengti daugybę tvenkinių 
daubose, griovose, lomose — visuose pa
vasario ir vandenų keliuose.

Žmonės metai po metų ardė dirvą. 
Reikia taip įdirbti dirvą, kad ji laikytų 
drėgi 
sies, 
kilni

• jeval 
tai sistemingų, kaip pati gamta” 
monių planą.

Jis myli šią jam brangią gamtą, 
sako: “Gamtoje viskas gražu. Visos tos 
griovos, vėjai, audros, sausros, sausvė- 
jai mums baisūs tik todėl, kad mes ne
mokame jų valdyti. Jie nėra blogybė, 

. juos tik reikia ištirti ir išmokti valdyti, 
ir tada jie dirbs mums padėdami.”

Žmogaus darbas gali viską pakeisti — 
ir stepių dirvą, ir augmeniją ir net jų 
klimatą.

Dokučajevas, nelyginant gydytojas, 
davė receptą. Bet jis nerimsta. Ar pa
norės ligonis gydytis?

Dokučajevas rašo, neslėpdamas savo 
nerimo: “Joks mokslas, jokia technika 
negali padėti ligoniui, jeigu jis nenori 
gydytis.”

Jis primena, kad jau ne kartą mokslo 
atstovai yra pateikę “kam reikia” dešini- 
Mjk^ūjektų ir prašymų pelkėms nusau- 

yandens ūkiui sutvarkyti, grio- 
ir upeliams ištirti, dirvos mokslo

Šis klausimas jau mūsų numatytas. Ru
sija didelė, visko neištirsi. Jūsų darbas 
nusitęs dešimtis metų — dievas žino, kas 
dar iš jo išeis.”

. Reikia kurti naujas augalų vei
kiau prisitaikiusias prie dirvos ir 
l Dviejuose puslapiuose Dokuča- 
lubrėžia didžiulę “vientisų, griež- 

prie-

kia didžiulių. Bet tos išlaidos — menk
niekis, palyginus su šimtais milijonų, 
kurių šalis netenka kiekvieną kartą ne
derliui ištikus.

Ii* jis tikisi, kad Rusijos valdovai, 
liau rusų mokslo žodį.

Norint sužinoti, kas buvo toliau, reikia 
1891 metų bado išgąsdinti, išgirs paga- 
atsiverst kitą knygą, kuri išėjo jau Do
kučajevui mirus. Antraštinio puslapio 
viršuje matyti raidės: “V. Ž. ir Ž. V.” 
— “Vyriausioji žemdirbystės ir žemė
tvarkos valdyba”. Knyga vadinasi “Do- 
kuČajevo vardo Akmeninės stepės stoties 
darbai.”

Skaitant istorinę apybraižą, kuri čia 
pateikta, galima pamatyti, kai]) Dokuča- 
jevas kovojo dėl savo idėjų įgyvendini
mo.

. ŽVALGYMAS KAUTYNĖMIS
1892 metų gegužės mėnesį prie miškų 

departamento buvo sudaryta “Speciali 
ekspedicija Pietų Rusijos stepių miškų 
ir vandenų ūkio įvairiems būdams ir me-, 
todams išmėginti ir apskaityti”.

Ekspedicijos viršininku buvo paskir
tas Dokučajevas. Jam buvo duota teisė 
pasirinkti bandymamas tris sklypus.

1892 metų vasarą jis jau važinėja po 
stepes, numato busimųjų kovų su saus
ra placdarmus, smaigsto kuoliukus su 
numeriais tenai, kur turi būti sukurtos 
meteorologijos stotys.

Jis pasirenka sklypus trijose takosky
rose; Chrenovo — tarp Volgos ir Dono, 
Starobelsko — tarp Dono ir Doneco, Ve- 
liko-Anadolsko — tarp Doneco ir Dniep
ro. /

surengė draugišką vakarėlį 
sukėlimui Laisves astuonių 
tūkstančių dolerių fondui pa
ramos. Apie 5 vai. vakare 
Komitetas žiūrinėja, kaip čia 
čia viskas tvarkosi. Drg. La
beika prie
kvartuku laukia biznio. Drg. 
Simaitis, įsitvėręs “čipsų” ro
lės, laukia kostumerių.

Už valandėlės pradėjo rin
ktis publika. Na, prieina prie 
manęs mūsų buvusi rochestc- 
rietė. Jinai atvažiavo į šerme
nis pas sesutės dukterį (pa
vardės neteko sužinoti). Far- 
merių Arlauskų dukters duk
tė mirė.

P r a d ėjus vakarieniauti, 
mūsų pirm. drg. Malinauskas 
paaiškino publikai, kokiam 
tikslui šis vakarėlis yra su
rengtas. Perstatė viešnią iš 
Laisvės štabo tarti žodi kitą 
spaudos reikalais. Draugė kal
bėjo trumpai, kaip mūsų spau
dai yra sunku laikytis be vi
suomenės pagalbos. Dabartinė 
reakcija siaučia visais garais 
prieš kairesnes unijas ir spau
dą. Paragino pagal išgalę pa
aukoti tam reikalui.

Rochesteriečiai visuomet 
gražiai atsiliepia į kiekvieną 
gerą ir prakilnų reikalą. Taip 
ir šiuo sykiu nepamiršo spau
dos reikalą paremti.

Aukojusių vardai:
R. B. Cherncy ir O. P. Ma

linauskai, po $10; M. Waidi- 
la, $9; J. H. Stanley, $7; Ch. 
Simaitis, $5.50; Pirmas skai
tytojas, $5; J. Severinas, $5; 
S. Gendrėnai, $5: E. Balzar, 
$4 ; F. Maleikis, P. J. Ander
son ir A. Bekešiai po $3 A. 
Balzar, J. Totoris, WoLack, 
J. Wilimaitis, G. Vaitas, Ten 
Buvęs A. iš Rochesterio ir 
Galinaičiai, po $2; F. Gricius,
J. Mockus, C. Snyderis, J. 
žemaitis, J. Labeika, Ch. Gu- 
žauskas, J. Druseikis, F. Ma
nelis, V. Bullis, F. Kurkulis,
K. žemaitis, J. Vaitas, po $1 ; 
G. Daukas, J. Andrius, L. Šle
kys ir Čia Buvęs, po 50c.

Ta pačia proga A. ir M. 
Arlauskai iš Webster, N. Y., 
paaukojo $10.

Drauge Malinauskienė au-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

STENOGRAPHER. Experienced. 
Knowledge of payroll and typing. 
Steady position. Apply or phone: 
REGINA CIGAR CO.. 3rd and 
Bro'-n Streets. LO. 3-0279.

(119-125)

HELP WANTED—MaLE
FARM OPENING

Experienced Dairy Farmer want
ed. Steady position with home for 
small family or room and board for*, 
single man. THEODORE MOYER, 
Chalfont, Bucks Co., I’a. Phone 
Lexington 4491.

(122-128)

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

(122-124)

Dienraščio Laisves Paramai

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

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

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

skaniai išvirti ir užteko visai 
vakarienei. Drg. Manelis au-

rėniene, sūrį, kuris prie gėri
mų labai tiko.

nebuvo suminėta, tai malonė
site atleisti.

Didžiausia padėka gaspa- 
dinėms H. Bazar ir Vaivadie- 
nei už skanų iškepimą ėmės, 
o d. Čereškai už patarnavimą 
gaspadinems. Taipgi ačiū vei- 
t e r k o m s Malinauskienei 
ir K o n t e n i e n oi, taip
gi ir mūsų namo gaspado
riui J. Bazar. Jis visoms drau
gijoms gerai patarnauja prie 
parengimų. Visiems, kurie 
dirbote, širdingai ačiū.

Komisija.

East Rochester, N. Y.
Apsilankius pas lietuvius 
farmerius
Šitoje apielinkėje man teko 

pirmiau gyventi ketvertą me
tų, tai daug lietuvių pažįstu 
ir turiu labai gerų draugų. 
Pasitaikė proga. Reikia va- 

( žinoti iki Albany dukters par
sivežti iš New York State Col
lege. Tuo būdu sumaniau ap
lankyti savo senus pažįstamus. 
Sustojau Hamilton, N. Y., 
pas draugus Dambrauskus. 
Tai buvo po 9 vai. vak. Pasi
sveikinau ir pasikalbėjau su 
draugais. Dambrauskai labai 
gražiai gyvena. Dambrauskas 
yra geras gaspadorius. Pas jį 
viskas tvarkoje ir viskas se
kasi. Dambrauskai turi du sū
nus ir vieną dukterį. Vyres
nysis sūnus randasi armijoje 
ir kapitono laipsni turi. Moti 
na patenkinta, kad jos sūnui 
nereikėjo važiuoti į Korėją. 
Mat, jisai randasi Europoje. 
Duktė gyvena Californijoje. 
Jaunesnysis sūnus gyvena na
mie su tėvais.

Pasikalbėjus su draugais, 
pasirodė, kad čia lietuvių yra, 
gerai pasiturinčių. Visus ne
galiu suminėti, bet paimsiu

sinti 
vom 
institutui įsteigti.

Ką gi atsakydavo valdininkai mokslo 
žmonėms, tai yra pačiam Dokučajevui ir 
jo draugams?

“Nėra lėšų. Yra svarbesnių reikalų.

matininkai su nivelirais rankose, geolo
gai, dirvožemininkai, meteorologai, miš
kininkai, zoologai, botanikai...

Darbuose dalyvauja įvairių įvairiau
sių specialybių žmones. Ir, suprantama, 
gamta yra nedaloma, ją tirti reikia ne 
iš vienos, o iš įvairių pusių.

Tų žvalgų ir stebėtojų būriuose yra 
taip pat,savanorių iš vietinių gyventojų 
tarpo.

Meteorologijos stotis Starobelsko skly
pe pavadinama “Stotimi Nr. 1”. Bet 
žmones ją vadina Truševka—vardu miš
kų konduktoriaus Truševo, kuris savo 
noru apsigyveno ant plikos stepių kete
ros, kuri buvo atvira vasaros sausvė- 
jams ir žiemos pūgoms.

Qhrenovo sklype — Akmeninėje stepė
je — pradedamos sodinti miškų juostos. 
Daubose įrengiami tvenkiniai.

Čia, šiose vietose, sausra būdavo itin 
dažnas svečias. Sunku būtų rasti tinka
mesnę vietą smogti pirmąjį smūgį prie
šui, atlikti, kaip sako kariai, “žvalgymą 
kautynėmis”.

(Bus daugiau)

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. I.

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA.
■ Į

Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 Augusi
Swank’s Grove
Brandonville, Pa

AUTO MECHANIC
Experienced. Ford Products..

50-50 basis.
Also Needed:

Service Salesman. Steady work; 
good working conditions; apply in« 
person. Seo Mr. Jeffries. Northeast 
Lincoln Mercury, G101 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)

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LJLD. 133 kuopa rengia išvažia
vimą birželio 28 d. proga draugo J. 
Lastausko 70-to gimtadienio. Atsi
bus drg. Pattono sode, 24 Cornell 
Ave., Gloucester Heights, N. J. Įžan
gos nebur

Pelnas skiriamas dėl progresyves 
spaudos. Visi ir visos dalyvaukite..

Kviečia Komitetas...
(122-124)

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 

Parko, Keswick Rd. ir Winter St., 
rengia Lietuvių Tautiško Namo 
knygynas. Įvyks June-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 Laisves pikniko, kuris įvyks lic- 
pos-July 4 ir 5 dienomis, Taut. 
Namo Parke, Montello. Komiteto ir 
darbininkų susirinkimas įvyks liepos 
1-mą dieną, Liet. Taut. Name, 8 
Vine St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašomo vietinių ir iš lobaus atsi
lankyti, nes labai svarbu gerai pri
sirengti piknikui.

Detroitą aplankė nepap
rastai žiauri audra su 
lietum ir ledais. Čionai 
matote iškritusių ledų 
pavyzdį. Audra pridarė 

daug žalos.

Danuševičiai turi didelį ūkį, 
apie 400 akrų žemės ir pui
kiai gyvena. Jonas Danusevi- 
čius turi “pit-štorį” Sherbur
ne, N. Y., o brolis Juozas gap- 
padoriauna ant farmos.

Grįždamas iš Albany stab
telėjau North Brookfield, kur 
kadaise gyveno J. Bernotas, 
čionai sustojau atsivėdinti, 
įėjęs į viešbutį, sutikau Mike 
Lamaitį ir Bagočiūną. Ten bu
vo ir daugiau lietuvių. Taipgi 
lietuvis yra viešbučio savinin
kas, bet jo pavardę pamiršau. 
Čionai pasikalbėjęs, vėl nu
važiavau pas Dambrauskus 
nakvoti. Mūsų gaspadoriui ap- 
siruošus ir pavakarieniavus, 
sako man: Dabar važiuosime 
pamatyti mūsų apylinkę. Pa
važiavome apie 10 mylių ir 
privažiayome miestelį Sherb
urne, N. Y., ant kelio 
Sustoj ome viešbutyje, 
man : čionai viešbutį 
lietuvis iš Binghamtono.
nai randąme daugelį lietuvių, 
daugiausia 
Savininkas 
Randame 
yra vedęs
teria, kurią pažinau, kai jinai 
mažiukė buvo. Praleidome va-

12B.
Sako 
laiko 
čio-

iš Binghamtono.
yra Ališauskas, 

ir jo sūnų, kuris 
su Karaliūnų duk-

karą ir grįžome namo.
Pirmoji New Yorko valsti

joje moteris majoras yra. lie
tuvė. Ji tapo išrinkta antru 
sykiu. Tai Mrs. Karaliūnas. Ji 
yra majoru New Berlin’, N. Y. 
Man1 ji gerai pažįstama. Ka
daise ji laikė vištų farmą, 
vėliau karves laikė ir pragy
venimą iš pieno darė. Gerai 
prasigyveno. Turi šukų fabri
ką ir išdirba visokius lengvus 
če ve rykus, žentas yra mana- 
džeris fabrike. Taipgi turi iš- 
dirbystę Falling Halles. Visi 
prie biznio.

Tiktai nesmagu buvo girdė
ti, kad mūsų majoras lietuvė 
šiuo sykiu serga, randasi ligo
ninėje Cooperstown, N. Y. 
Kalbėjausi su dukteria. Pasi-. 
rodo, kad motina sunkiai ser
ga. Vėlinu jai greitai pasveik
ti ir vėl eiti savo pareigas.

L. Baronas.

3 pusi.-Laisvė • (Liberty)-Ketvirtad., Birželio-June 25, 1953



ŽINIOS IS LIETUVOS
Dar vienas kultūros židinys

MAŽEIKIAI. — čapajevo 
vardo kolūkyje atidaryta bib
lioteka. Jau pirmomis jos vei
kimo dienomis čia apsilankė 
dešimtys kolūkiečiu.

Kolūkyje be to yra mokyk
la, du klubai-skaityklos.

J. Sadauskas.

Kino teatras kolūkyje

LAZDIJAI. — “Vienybės” 
kolūkyje atidarytas kino te
atras.

Seansai rengiami 3—1 kar
tus per savaite. Kolūkinis ki
nas aprūpintas nauja tarybine 
aparatūra. M. Ungaraitis.

Atvyko melioracijos mašinos

TRAKAI. — Nemaža kol
ūkiečiu susirinko pasižiūrėti 
čia atvykusių galingų melio
racijos m aši n ų- e ksk a va to ri ų, 
buldozerių ir kitų.

Vilniaus MMS mašinos at
liks melioracijos darbus “Bol
ševiko” kolūkyje. J. Blažys.

Už 1953 metų planą 
pirma laiko

KLAIPĖDA, V. 28 d. — 
Iš daugelio žūklauti išplauku
sių laivų gautos radiogramos, 
pranešančios, kad žvejai kar
štai pritaria miesto stachano- 
vininkų susirinkime tarimui 
išvystyti socialistinį lenktynia
vimą žuvies sugavimo 1953 
metų plano vykdyme pirma 
laiko.

Kapitonas Povilas Dauknys 
pranešė iš Atlanto vandenyno 
per radiją: “Laivo įgula įsi
pareigojo įvykdyti metinę už
duotį iki Spalio revoliucijos 
metinių. Viršum pusmetinės 
užduoties jau sužvejota dau
giau kaip pustrečio tūkstan
čio pūdų pirmarūšių silkių. 
Žvejojame ištisą parą. Per 
vieną dreifą sugaunamo tris 
Šimtus pūdų žuvies”.

Sėkmingai žvejoja dešim
tys kitų silkių žūklės valdy
bos žvejybos tralerių. Vir
šum gegužės mėnesio plano 
jau1 sužvejota apie 14 tūkstan
čių pūdų žuvies.

Vaikų miestelis

KLAIPĖDA. — Miesto kul
tūros ir poilsio parko atidary
tas vaikų miestelis.

Čia pastatyta 24 vietų karu
selė, grupinės sūpuoklės, pu
siausvyros žaidimai, šachma- 
tų-šaškių paviljonas. Įrengtos 
smėlio dėžės.

Atidarymo dieną vaikų 
miestelį aplankė šimtai ma
žųjų klaipėdiečių.

M. Umbrasienė.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

B--------------------------------------------------------------------------------y«

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINĖS- MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
H-------------------------------------------------------------------------------------------------- {į

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1TIS

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

Telephone EVergreen 4-8174
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P. Poškaitis vėl 
parėmė dienraštį

Praėjusį ’šeštadienį moterų 
ruoštame tėvų pagerbimo po
būvyje susitinku mūsų seną 
laisvietį P. Poškaiti. Išsiima 
jis ir aukoja Laisvės fondui 
visą dvidešimkę. Ir tai nebe 
pirma jo auka.

Nežinau aš d Dosnesnio lais- 
viečio už drg. Poškaitį. Neži
nau taipgi ištikimesnio ir nuo
širdesnio pažangiųjų lietu
vių parengimų lankytojo už 
šį kuklų h’ gerą draugą.

Paklausiau jį, kaip jam dar 
sveikata tarnauja. Nebegalįs 
ja didžiuotis visu šimtu pro
centų. Tas privedė mus prie 
jo amžiaus. Draugas Poškai
tis gimė 1874 metų spalio 5 d. 
Vadinasi, jis jau eina septy
niasdešimt d tintuosius me
tus! Bet jo protas tebėra jau
nuoliškas. Jo atsidavimas dar
bininkiškam judėjimui tebėra 
visame skaistume.

Amerikon d. Poškaitis ' pri
buvęs 1903 metų birželio 16 d. 
Beveik visą gyvenimą dirbęs 
sunkiuose darbuose. Užaugino 
keturias dukteris ir vieną sū
nų. Vyriausioji duktė ir sūnus 
jau mirę. Jo žmona taipgi pa
simirė 1950 metais.

Visuomet džiugu ir malonu 
su šiuo senu ir kovingu drau
gu susitikti ir pasikalbėti.

A. B.

SERGA
Liga ir nelaimė abi sykiu 

palietė draugę Gustaitienę, 
Dr. Peter Gustaitis motiną. 
Jai kokia tai biauri liga įsi
metė į kojos pėdą. Buvo pa
darytos net dvi operacijos.

Vienam daktarui padarius 
operaciją ir ištyrus išpjautas 
mėsas pasirodė kas tokio į- 
tartino. Tada jie kreipėsi prie 
kito daktaro, o šis pasiuntė 
ją į ligoninę, o ton ir vėl iš 
naujo turėjo pjaustyti. Ka
dangi tiek daug mėsų buvo 
nupjauta, tai prisiėjo pjauti 
iš kitos vietos mėsų ir lopyti 
pėdą.

Ji dabar negali visiškai 
vaikščioti.

Nors jos sūnus yra taip pat 
geras daktaras, bet prisiėjo 
kreiptis prie chirurgų.

Dabar Gustaitienč gydosi 
savo namuose. V. G.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Šio sekmadienio popietį praleisime 
tyrame ore ir naudingam tikslui
0JC**W*’ ’

šį sekmadienį galėsime sma
giai ir naudingai praleisti po
pietį nuvykę į Randall Island 
Stadiumą.

Amerikos Darbo Partija 
šaukia visus ir visas šiame mi
tinge dalyvauti. Tikimasi 
apie 15,000 žmonių. i

Liaudiški artistai ruošiasi 
publiką palinksminti gražia

Kaip ateityje žiūrės į 
Rosenhergu mirtį?

Abu Rosenbergų sūnūs ne
dalyvavo laidotuvėse. Jie tą 
laiką praleido vienoje N.1 J. 
farmoje. 1 Vyresnysis sūnus 
girdėjo radijo pranešimus, 
apie jų tėvų numarinimą, bet 
jis nieko apie tai nesakė 
jauniausiam, kuris yra tik 6 
metų amžiaus.

Laikraščių reporteriai susi
rado vietą ir pradėjo farmos 
savininkų klausinėti, kaip Ro
senbergų vaikai, atsineša į jų 
tėvų žudymą. Reporteriai tik 
tiek sužinojo, kaip 10 metų 
amžiaus Michael Rosenberg 
pasakė:

“Jus galite cituoti mane. 
Ateities teišėjai žiūrės i šitą 
bylą su didele gėda.”

NELAIMĖJO

Mrs. Margaret L. Shater 
buvo apskundusi miestą ir rei
kalavusi .$100,000 atlyginimo 
už tai, kad jinai buvusi poli- 
cisto sumušta. Teisinas išmetė 
jos skundą.

Ligoninėje eksplodavęs 
oksigenas du sužeidė

Long Island College ITospi- 
talėje eksplodavęs oksigenas 
suardė du operacijų kamba
rius ir sužeidė du patarnauto
jus. f

Aido Choras
Choro pamokos Įvyks šio 

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

Choro Prezid. 
" i

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI, 

219 2nd Avenue New York, N. Y.
(arti 14th St.) Telefonas GR. 8-9865

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

Dainos Ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

I MATTHEW AG
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
! LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J
1 n «

J 426 Lafayette St. ;
I Newark, 5, N. J. « 
! MArket 2-5172 ! 

muzikai e programa. Tarp kitų 
bus ir Margaret McCaden, 
negrė dramatinė kontralto.

Šis mitingas po atviru dan
gum ruošiamas taikos .reika
lais. Jeigu tuo laiku bus Korė
jos karas sulaikytas, tai galė
sime džiaugsmingai pasvei
kinti tą įvykį. Kitaip, reika
lausime karo baigimo.

Darbietis.

16 medikales mokyklos 
diskriminuoja žydus
‘Amerikinis Žydų Kongre

sas skelbia, kad šešios iš devy
nių valstijinių medikalių mo
kyklų palaiko žydų diskrimi
naciją.

1950-51-52 motų studentų 
sąstatas parodo, kad visai ma
žas skaičius žydų, palyginus 
su kitais studentais, galėjo 
dalyvauti tose mokyklose, žy
dų aplikacijos buvo daugely
je atsitikimų atmestos.

Ragina kovon, kad 
sulaikyt McCarthy

Amalgameitų kriaučių uni
jos sekretorius-iždininkas Ro- 

Įsenblum, CIO tekstilinių uni- 
ijos prezidentas Rieve ir sena
torius Lehman sako kalbose 
smerkė McCarthy ir jo vado- 

i vaujamus progresyvių tyrinė
jimus.

Kalbėdami susirinkimuose 
pereitą savaitgalį jie kvietė 
publiką kovon, kad sulaikyti 
fašistinį veikimą, kuriam šiuo 
metu vadovauja McCarthy, 
McCarran ir kiti tokie.

Antanas Globičius 
ne tuščias atvyko

Pereitą šeštadienį atvykda
mas į tėvams pagerbti paren
gimą Antanas Globičius atsi
vežė iš Ncwarko apylinkes 
sukėlęs dienraščiui Laisvei .$20 
ir ateivių gynimui $26.

Vykdamas -) Liberty Audito
riją Antanas visada ne tuš
čias atvyksta. Vis atveža de
šimkę kitą dienraščiui Laisvei 
ar kitoms visuomeninėms įstai
goms.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainiętiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

Statybos darbininkai 
ruošiasi streikui

Apie 250,000 visokių namų 
statybos amatininkų ruošiasi 
streikui, jeigu nebus patenkin
ti jų reikalavimai ir nauja su
tartis nebus laiku pasirašyta.

Minimi amatininkai reika
lauja pakelti algas nuo 35 iki 
40 centų į valandą. Streikas 
sulaikytų statybą $650,000,- 
000 vertės projektuose.

Hearns Kompanijai 
visai nepasisekė 
streiką sulaikyti

1 learns Department Store 
reikalavo iš teismo uždrausti 
streikieriams pikietuoti krau
tuvę.

Teismas atmetė kompanijos 
reikalavimą. Streikieriai ap
gynė savo teises ir toliau ves
ti su kompanija kovą iki per
galės.

Teisėjas B. M. McNally pa
stebėjo, jeigu būtų “sėdėjimo 
streikas” krautuvės viduje, 
tai gal susidarytų pamato tos 
padėties aptarimui.

Jaunuolis gavo 60 
mėty kalėjimo

Carlton Mason, 17 metų 
amžiaus jaunuolis, buvo nu
teistas išbūti kalėjime nuo 60 
metų iki visam amžiui.

Jis prisipažino kovo 8 d. 
nužudęs dvi Lakeside School 
mokines, Spring Valley, N. Y.

Automobilių vagis gavo 
10 metų kalėjimo 
tr

Robert Parnišari bal. 9 d. 
buvo pasprukęs iš teismabučio 
per langą, bet šiomis dieno
mis buvo suimtas ir nuteistas 
kalėjiman nuo 6 iki 10 metų 
už automobilių vogimą.

15 metų už apiplėšimą

Emory Giles bal. 18 d. buvo 
apiplėšęs vienos kompanijos 
kasi erių ir laimėjęs $1,900. 
Dabar suimtas ir nuteistas nuo 
7 ir pusės iki 15 metų kalėji
mo.

Areštuotas už žmonos mušimą

Ernest Falkenberg areštuo
tas ir padėtas po $2,500 kau
cijos už sumušimą savo žmo
nos, kuri dabar gydosi Coney 
Island ligoninėje.

Nuteistas už melavimą

Prieplaukų gengsteris John
ny Alų pagaliau rastas teisme 
kaltu dėl pamelavimo teismui. 
Jis pirmiau sakė niekad ne
bandęs policijos papirkti. Pa
aiškėjo, kad jis siūlė trim de
tektyvam .$10,000 ir vėliau po 
.$1,500 į savaitę.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

išeis į Washingtona specialus 
traukinys, gabenąs, taikos ša
lininkus, 6 :30 v. ryto.

Birželio 25 dieną, kaip ži
nia, sukaks lygiai treji metai, 
kai buvo pradėtas Korėjos ka
ras.

Pas mus vienas po kito nyk
sta piknikams parkai, o su 
tuo mažėja ir piknikų—tų 
gražių vasariškų sambūrių, —• 
skaičius.

Jeigu taip, tai žmonės su
galvoja kitokias pramogas, 
štai, Camdeno lietuviai ruošia 
Patteno darže J. Lastausko 
gimtadieniui atžymėti paž- 
monį. Jis bus sekmadienį, bir
želio 28 d. Adresas: 24 Cor
nell Ave., Gloucester Heights, 
N. J.

Bus tame pažitionyje ir phi- 
ladelphiečių, bus ir brjookly- 
niečių, Lastausko bičiulių.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA
' KAMBARIŲ TVARKYTOJA

Su viešbučio patyrimu. Nuolatinis 
darbas. $30 j savaitę, 6 dienos. Sek
madieniais nedirbama.

Kreipkitės:
THE MIDDLETOWNE
148 E. 48th SL, N. Y. C.

(124-126)

FINGERWAVER—MUNICURIST
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

LEO’S BEAUTY SALON
1049 St. Nicholas Ave..

(tarp W. 162nd—163rd Sts.)
Tel. WA. 8-9818

(124-126)

FINGERWA VER—MANICURIST
Patyrusi, pilna operatorė. Nuola

tinis darbas. Pilnam laikui ar sa
vaitgaliais sulig pasirinkimo. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

ALBERTO’S
686 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. IN. 2-1611
(124-126)

SI U VEJ A—TAIS YTO.I
Linen supply. 5 dienos, nuolat, 

gera mokestis. Vakacijos, ligojo pa
šalpa. Kreipkitės:

BORO LINEN
104-35 441h Avenue, Corona, L. I.

Tel. NE. 9-5757
(124-126)

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS 
ITNGERWAVERS & 

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)

MERROVV OPERATORS
Patyrusios ant megstinių siūtų.

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

MACON KNITTING MILLS
7 St. Nicholas Ave. Brooklyn

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

HELP WANTED-MALE

VIRTUVEI VYRAS — PATYRĘS
Darymui sandwiches, salads ir vi

sokiam darbui pagelbininkas. Nuo
latinis darbas, dieninis darbas. Ne 
senesnis kaip 50 m. amžiaus. Sau
kite trečiadieni ir visą savaitę. Te). 
FLoral Park 4-7797.

(123-125).
REIKALINGAS

DELICATESSEN CLERK

Su patyrimu.
221-34 Horace Harding Blvd. 

Bayside, L. I.
Tel. BA. 9-1292.

(124-126)

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT

Su žmona, turi mokėti aptaisy- 
mus. 5 rūmų apt. ir alga. Pakili

mai. Reikalingi paliudijimai.
Šaukite YONKERS 5-5942 — lik 

dirbaniom dienom.
(124-125)

REAL ESTATE
ELIZABETH, N. J.: kampinė vie

la, gerai jrengtas Groseris ir Deli
catessen; LIETUVIAIS hų 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)

CATSKILL MOUNTAINS
Vakacijom Kainos—$35 j Savaitę.

Art i Ežero

MRS. BRADLEY
Fleischmanns, N.Y. Tel. 162-M

(124-126)

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.

Valdyba.

RANDA VOJIMAT
Pasirandavoja labai gražus kam

barys, moterei-merginai arba vyrui. 
Arti parko. Žiemą garu šildoma. Dėl 
daugiau informacijų prašomo kreip
tis pas: Mrs. Yurgil, 98-39 86th Av., 
Woodhaven, N. Y. Arba t detonuo
ki te: VI. 7-8586-W.

(124-125)

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 83rd St.) 

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

70 metų senis pasikorė
Nepakęsdamas širdies ligos, 

Anthony Santelli, 70 metų 
amžiaus, savo skiepe pasikorė.

4 puBl.-Lahvfc '(Liberty )-Ket virt ad., Birželio-June 25, 1953

REIKALINGOS ARTISTES
Patyrusios ceramic dekoruoto jos ant 
stiklų. Puikiausia proga atsakomin- 
giems asmenims. Pasitarimas pira
tinis. Borough Hall- P,rook) no 
dalyje.

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

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

atmosfera.
Kreipkitės:

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

HA. 6-0713
(119-125)

REIKALINGA SIUVĖJA
Senyva moteriškė, galinti imti at

sakomybę Naudotų Drabužių De- 
partmente. Taipgi patyrusi skirsty
toja naudotų drabužių.

Šaukite: MR. PARK
Tel. MA. 2-7064

(120-124)

R EI K A LI NG A BEAT 1TICIA N
Patyrusi, mokanti visą darbą. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
(Uždara pirmadieniais).

Kreipkitės:
JOSEPH KAUFMAN BEAUTY 

SALON
1810 —80th St., Brooklyn 

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

REIKALINGOS KIRTĖJA IR 
BINDERY GIRLS

Patyrusios, gang stitchers, box ahis.
Nuolatinis darbas.. Viršiausios ajjkoS- 

ir priedai. Kreipkitės: ,
M. G. BOOKBINDERS 
260 W. 41st SL, N. Y. C.

Tel. CH. 4-1307
(1201124)

REIKALINGOS OPERATORES

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

Gera Mokestis. Kreipkitės:
A. Ar L. FROCKS

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

(121-127)

FINGERWAVER—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)

STALŲ PATARNAUTOJOS

Patyrimas Nereikalingas
Dėl Banko Dining Rūmų

10 A. M. iki 3 P. M.
5 dienų Savaitė 

Duodamos Uniformoj '
Amžiaus 25 iki 40

57 William SL, 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 savaite. Nuolatinis darbas. 
Alga pagal sutari j.

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- 
rantas. Turi kalbėti angliškai.

CORD’S OF B’WAV
Prie 95th St., N. Y. C.

(123-125)

REIKALINGA DAUG 
FLOOR GIRLS

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

1086 Cypress Ave.
R i d ge wood—B rook 1 v n 

b 123-125)

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)

GEORGINA CAMACHO—
LAISNIUOTA MASAŽUOTOJA
Patyrusi •— Swedish ir Medical 
masažiavimas, garu kaitinimui 

ir mankštinimui.
Telefonas:

SCHUYLER 4-2638 
(122-124)

REIKALINGA
BAKERY SALESLADY

Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos, šaukite:

AU. 6-3440
(122-124)

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. 2-9488
(122-J.26)




