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KRISLAI
Seoul ir Berlynas. 
Klaidos padarinys. 
Jų bus daugiau. 
Irgi Įrodymas. 
Škurninko balsas. 
“Vokietaitė”.

Rašo A. BIMBA

Syngman Rhoe pasirodė gy
vate užantyje. Dabar visiems 
aišku. Dabar visi mato. Dėl 
jo neturime Korėjoje paliau
bų! Dėl* jo ten jauni vyrai te- 
Binkio galvas ir tebnli“ja 
kraują.

Bet Rh'ee yra mūsų šalies 
klaidingos politikos padari
nys bei auklėtinis. — politi
kos. kurią pradėjo Trtimanas 
ir kurią tebetęsia Eisenhowe- 
ris. Tas irgi dabar visiems aiš
ku ir suprantama.

—o—

Aną dieną berods N. Y. 
Times gyrėsi: Mes , socialisti
niuose kraštuose turime savo 
žmonių. Tik reikia juos dabo
ti, kad jie nesukiltų per anks
ti.

Dabar sukilo: bv.vo riaušių 
Rytinėje Vokietijoje.

Tuojau Vakariniam Berly
nui pažadėta dar 50 milijonų 
dolerių.

Tokių padarinių bus ir 
daugiau.

(Bet kokia iš to nauda Ame- 
k os Am o n ė m s ? Joki os.
Korėjoje paaukojome virš 

135 tūkstančius savo jaunų 
vyrų. Dabar ant rankų turime 
Syngman Rhoe.

—o—
Tiesiai iš paties senato

riaus McCarthy didelės gerk
lės. Jis pasakė: Amerikietis, 
kuris vadovaujasi Konstituci
ja, yra komunistas!

Išeina, kad McCarthy geras 
amerikietis tiktai tas, kuris 
Konstituciją trempia po kojų, 
kaip kad jis daro.

Jau prie to prigyvenome.
—o—

Mes jau seniai žinome, kad 
Pijus Grigaitis yra pirmos 
klasės škurninkas. Savo biau- 
rų kaili jis parodė ir Rosen- 
bergų byloje. Jis išbarė ir 
išplūdo teisėją Douglasą už 
atidėjimą jų nužudymo.

Ir dar pridūrė: “Teisės po
žiūriu, Rosenbergų nuteisimas 
yra nesugriaunamas.”

Daba®' Rosenbergai nužudy
ti. Cfb^zos škurninkui leng
viau &nt širdies.

—o—
Kunigų Draugas patiekia 

“Vokietaitę”. -Ji irgi esanti 
pasprukusi iš Lietuvos.

Mums svarbu bažnyčios ir 
kunigėliai. Pagal Draugą, juk 
seniai Lietuvoje bolševikai 
gražiai yra susidoroję su viso
mis bažnyčiomis ir visais kuni
gais. Jie ton nė akmenų bu- 

- vusių bažnyčių pamatuose ant 
vietos nebepalikę.

Betgi “Vokietaitė” sako:
“Vaikai tris savaites ėjo pas 

kleboną pirmajai Komunijai 
pasiruošti, pasimokyti kate
kizmo ir bažnytinių giesmių.”

—o—
Pranešimas iš Berlyno bir

želio 23 d.: Vakariniame Ber
lyne įvyko masinės laidotu
vės. Palaidoti septyni žmonės. 
Jk'w nušauti Rytiniame 
BeMv%'v laike riaušių. Laido- 
tuvėse^^albėjo ir Vakarinės 
Vokietijos premjeras Adjmau- 
er.

Du klausimai:
Ką tie vakariečiai veikė 

f Rytiniame Berlyne ?
Jeigu jie ten buvo nušauti,

I PER SAVAITĘ DAR 
833 AMERIKONAI 
NUKENTĖJO KORĖJOJ

*

Viso per 3 metus amerikinis 
frontas neteko 136,862 karių

Washington. — Karinė 
Į valdyba pranešė birž. 24 d., 
! jog pereitą savaitę Korėjos 
i fronte mikentėjo dar 833 
; Amerikos kariai, skaitant 
užmuštus, sužeistus, nelais
vėn paimtus ir be žinios 

| dingusius.

Anglija ragins Jungt 
Tautas pasmerkt Rhee

London. — Anglijos val
džia reikalaus sušaukti ne
paprastą Jungtinių Tautų 
seimo susirinkimą, kad pa
smerktų Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentą 
Syngmaną Rhee, jeigu jis 
vis dar atmes Jungtinių 
Tautų siūlomą paliaubų su
tartį su Šiaurinės Korėjos 
liaudininkais, kaip sako 
United Press.

! Advokatą sąjunga kvos 
Rosenbergų advokatą

New York. — Advokatų 
Sąjunga (Bar Association) 
rengiasi kvosti Em. Blochą, 

i velionių Juliaus ir Ethelės 
■ Rosenbergų advokatą. Nes 
į Blochas, kalbėdamas Ro- 
I senbergų laidotuvėse perei
ta sekmadienį, kaltino pre- 

! zidentą Eisenhowerį, gene- 
į ralį prokurorą Brownell ir 
slaptosios FBI policijos va
dą Edgarą Hooverį už Ro
senbergų nužudymą elek
tros kėdėje.

Washington. — Ragan- 
gaudis Joe McCarthy, tyri
nėjančios Senato komisijos 
pirmininkas, taip pat žadė
jo kvosti Blochą, jeigu to 
reikalaus Advokatų Sąjun
ga.

Korėjos liaudininkai 
tikisi greitų paliaubų

Peking.—Kinijos ir šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijai ketvirtadienį tvirti
no, kad greitai bus pasira
šyta paliaubų sutartis tarp 
Jungtiniu Tautų ir Korėjos 
liaudininkų.

Svarbiausi susitarimai jau 
pirmiau padaryti. Likę tik 
smulkūs skirtumėliai išly
ginti.

Tirana, Albanija. — Al
banijos Liaudies Respubli
ka duoda tokią lengvatą 
ūkininkams, kad jau nerei
kalaus pristatyt valdžiai 
užvilktų nuo 1949 iki 1952 
metų mokestinių grūdų, 
kiaušinių, vilnų ir mėsę,s.

kaip jų lavonai atsidūrė pas 
Adenauer Vakariniame Berly
ne ?

O per trejus metus ko- 
I rėjinio karo amerikinė ka
riuomenė nukentėjo viso 
136,862 šitokius nuostolius:

Užmušta 24,386, sužeista 
99,550, be žinios dingo bei 
nelaisvėn pakliuvo 12,926.

Korėjos liaudininkai 
suranda daug daugiau 
amerikinių nuostolių

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
birž. 25 d. paskelbė, jog per 
trejus karo metus nukentė
jo 380,773 Amerikos karei
viai bei oficieriai, skaitant 
užmuštus, sužeistus bei su
imtus. Tuo tarpu Korėjos 
liaudininkai išvien su ki
nais nukovė, sužeidė bei su
ėmė 608,618 Amerikos tal
kininkų. Taigi viso nuken
tėjo 989,3i91 Jungtinių Tau
tų karys, kaip sako Korė
jos liaudininkai.
Sunaikinę tūkstančius 
didžiųjų ginklų

Kartu liaudininkai prane
ša, jog per trejus metus su
naikino 2,555 Jungt. Tautų 
tankus, nušovė 5,541 lėktu
vą ir nuskandino 153 Ame
rikos ir jos talkininkų lai
vus.

Amerika siąs vakarinei 
Europai naujuosius 
raketinius lėktuvus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos rudenį pradės 
siųsti vakarinei Eu
ropai naujuosius rakieti
nius savo lėktuvus F-84-F. 
Šių lėktuvų sparnai pada
ryti panašūs kaip sovieti
niu MIGu. V v

Sakoma, tie lėktuvai 
smarku m u jau prilygsta 
MIGams. Jie galį nešti ir 
mažąsias atomines bombas.

Amerika pirmiau davė 
vakarinės Europos kraš
tams 2,000 Thunde-rjets ra- 
kietinių lėktuvų. Bet jie 
pasirodo per silpni prieš 
Sovietu MIGus. v

Londone planuojama nuverst 
Egipto respubliką

London.—Buvusiojo egip- 
tinio karaliaus Faruko pus
brolis Mohammedas Ali 
prašo anglų valdžios para
mos, kad galėtų per sukili
mą nuverst Egipto respu
bliką, atsteigt karaliaus 
valdžią ir pats atsisėst sos
tam Už tai žada leisti An
glijai ir toliau kontroliuoti 
Suezo kanalą.

Plieno darbininkai" laimėjo algų pakėlimą astuoniais 
centais su puse per valandą. Šis paveikslas parodo 

pliepo darbininkus darbe.

JUNGT. TAUTOS NEŽADĖJO 
KARU SUVIENYTI KORĖJA

Tokio, birž. 25.—Genero
las Mark Clark, vyriausias 
Amerikos komandierius To
limiesiems Rytams, pareiš
kė:

—Jungtinės Tautos jau 
pasiekė savo tikslą Korėjo
je — atmetė “komunistų 
armijas atgal per 38-tą pa
ralelę.”

Bet Jungtinės Tautos nie
tos žadėjo karo veiksmais 
suvienyti Korėją.

Lyon atmestas kaip kasyklinio 
valdžios biuro viršininkas

kloms.
O Lyon, buvęs vario ka

syklų viršininkas, smerkė 
ta įstatymą, vadindamas 
“keistu bei klastingu.”

Bekvočiant Lyoną, jis 
taip pat buvo priverstas 
prisipažinti, kad gauna po 
85,000 pensijos per metus 
iš Anaconda vario kasyklų 
ir liejyklų kompanijos.

Dėl to pakilo tokia'kriti
ka prieš 'Lyoną, kad jis tapo 
priverstas atsisakyti nuo 
kasyklų valdininko vietos.

Kai tik Eisenhoweris bu
vo Lyoną paskyręs, tuojau 
paskyrimą pasmerkė John 
L. Lewis, Mainierių Unijos 
pirmininkas.

J. Valstijos pasirašys 
sutartį su Franku

Washington. — Aukštieji 
valdininkai teigė, jog šią 
vasara pasirašys karinę 
Amerikos sutartį su Fran
ko fašistų valdžia Ispanijo- 
ie;

Amerika gaus ten karines 
stovyklas - bazes savo lėk
tuvams ir laivams. Už tai 
atlygins Frankui pinigais 
ir ginklais.

NAUJAS ATOMINĖS 
JĖGOS PIRMININKAS

Washington. — Prez. Ei
senhoweris skiria bankinin
ką L. L. Straussą, rezervo 
admirolą, pirmininku val
dinės Atomų Jėgos Komi
sijos, vieton pasitraukian
čio Gordono Dean’o.

Washington.—Tomas Ly
on, prezidento Eisenhowe- 
rio skirtas viršininku valdi
nio Kasyklų Biuro, tapo 
priverstas atsisakyti mio 
tos vietos.

Prezidentas buvo pavedęs 
Senato komisijai patvirtin
ti Lyoną.

Senatorių klausinėjamas, 
Lyon pareiškė, kad jis 
griežtai priešingas šalies 
įstatymui, reikalaujančiam 
įtaisyti kasyklose įrengi
mus, kurie apsaugotų mai- 
nierių gyvybę ir sveikatą. 
Įstatymas taip pat įsako 
įvesti federalės valdžios in
spekciją visoms angliaka- 
sykloms ir metalų kasy-

Federalis teismas 
išteisino gembleri

New York. — Federalis 
apskrities teismas buvo pa
skyręs rake tier iu i - gemble- 
riui Joe Adonisui 3 mėne
sius kalėti už paniekinimą 
Senato. Nes Adonis neda
vė atsakymų į sena torių 
komisijos statomus jam 
klausimus.

Bet federalis apeliacijų 
teismas dabar išteisino 
gemblerį ir panaikino jam 
bausmę.

Nairobi, Kenya. — An
glai nužudė dar 42 Man 
Mau negrus. Negrai ginda
miesi nukovė 7 anglus.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir gal bus lietaus; 

kuomet nežadėjo ginklais 
suvienyti Šiaurine (liaudi
ninku) Korėją su Dietine 
(tautininkų) Korėja, — sa
kė gen. Clark.

Tuom jisai-sumušė Syng- 
mano Rhee, Pietinės Korė
jos prezidento, p a s a k ėji
mus, būk Jungtinės Tau-

S. RHEE. NEPAISANT
PALIAUBŲ, ATAKUOSIĄS
ŠIAURINĘ KORĖJĄ
Bažijasi “triuškin t komunistus, 
iki žus visi tautininkai”

Seoul, Korėja, birž. 25.— 
Syngman. as Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas, pakartojo, kad at
mes bet kokią sutartį, jeigu 
sutartis iš anksto neužti
krins suvienyti Korėją, tai 
v ra, užimti Šiaurinę Korė-

Į

Kambodija ketina 
mirtinai kovoti 
už nepriklausomybę

Hanoi, Indo-Kin.— Kam- 
bodijos karalius Norodom 
perspėjo Francija, kad jo 
tauta atsimos nuo francū- 
zų imperijos ir eis į žūt
būtinį karą, jeigu Francija 
neduos Kambodijai neprL 
klausomvbės.

“Kambodija yra pasiruo
šus net savo gyvybę paau
koti kovoje už nepriklau
somybę,” užreiškė Noro
dom.

Kambodija yra viena iš 
i tri jų Jndo-Kinijos provinci
jų. • Kitos dvi — tai Viet- 
i namas ir Laos.
I

Francija yra pastačius 
tom provincijom tautinius 
karaliukus, bet iš tikrųjų 
pati valdo visą Indo-Kiniją 
kaip savo koloniją .

Milijonierius J. Laniel 
pakviestas sudaryt naują 
Francijos ministrą kabinetą

Paryžius. — Socialistas 
F r a n ei jos prezidentas V. 
Auriol pakvietė milijonie
rių Josephą Laniel sudaryti 
naują ministrų kabinetą. 
Tai būtų devynioliktas ka
binetas po Antrojo pasau
linio karo.

Jau 6 savaitės kai Fran- 
į ei ja netu\i ministerinės val- 
I džios po to, kai sugriuvo 
! prem jero R. Mayerio mi- 
\ nistrų kabinetas.

Laniel, audeklų fabrikan
tas, yra jau šeštas politi
kierius, kuriam pavesta su- 
organizuot valdžią. Pen
kiems pirmesniems nepavy
ko.

United Press praneša, 
kad trys dešiniųjų partijos 
šalies seime rems Lanieli 
kaipo busimąjį premjerą. 
Tos partijos yra katalikai 
respublikiečiai, va d i n a m i 
“radikalai socialistai” ir fa
šistiniai generolo Ch. de 
Gaulle’o šalininkai.

Washington. — Sen. Joe 
McCarthy sako sužinojęs, 
kad bent 100 komunistinių 
advokatų dalyvauja bylose 
federaliuose teismuose.

jos Respubliką ir atiduoti 
ją Syngmano tautininkams.'

Kalbėdamas masiniame 
susirinkime, Rhee sakė, kad 
ligšiolinis amerikonų susi
tarimas su šiaurinės Korė
jos liaudininkais — tai “ko
munistinis mirties dekre
tas Korėjai.”

(Susitarta, jog paliaubos 
bus daromos pagal esamą
ją karo fronto liniją, ir tik 
paskui politinė valstybių 
konferencija stengsis ra
miais būdais sujungti Šiau
rinę ir Pietinę į vieną vals
tybę.)

Syngmanas Rhee prašė 
Jungtines Tautas leisti pa
čiai vienai Pietinei Korė
jai kariauti, jeigu politinė 
konferencija per tris mė
nesius po paliaubų sutar
ties dar paliks šiaurinę ir 
Pietinę Korėją kaip atski
ras valstybes.

Tuo tarpu gi jis reikala
vo, kad Jungtinės Tautos 
pašalintų visus kinus, Ko
rėjos liaudininkų padėjėjus, 

| ir kad Amerika pasirašytų 
bendro apsigynimo sutartį 
su Pietų Korėja prieš ko-

• mumstus.
Rhee bažijosi, kad:
Jo tautininkai “kovos, 

kad sutriuškint priešus, iki 
visi mes žūsime, iki paties 
paskutinio.”

Rhee šalininkai primušė 
i dr. Čougą Pyungą, kuris 
: ragino pasiduoti ameriki
nėm sąlygom dėl paliaubų.

Rytu Vokietija grąžina 
40 fabriką buvusiems 
ją savininkams

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos valdžia nutarė sugrą
žinti privačiams savinin
kams 40 suvalstybintų fa
brikų. Manoma, jog prie
šai tuomet netaip sabota
žuos tų fabrikų darbą.

Rengiama nauja darbi
ninkų demonstracija liau
diška jai valdžiai paremti 
prieš riaušių kurstytojus.

Pas Rhee atvyko naujas 
Amerikos pasiuntinys

Seoul, Korėja. — Atlėkė 
Walter S. Robertson, Ame
rikos valstybės sekreto- 
r i a u s pavaduotojas, pas 
Syngmaną Rhee, Pietų Ko
rėjos tautininkų preziden
tą. Ragina Syngmaną pa
siduoti paliauboms, daro
moms su Šiaurinės Korėjos 
liaudininkais.

Robertsonas įteikė Syng- 
manui ir laišką nuo valsty
bės sekretoriaus Johno F. 
Dulleso.

t
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PO TREJŲ METŲ
SUKAKO TREJI METAI, kai prasidėjo karas Ko

rėjoje,—karas, lėšavęs ir mūsų kraštui ir Korėjos žmo
nėms baisius nuostolius.

Nors šis karas, kaip dabar jau aiškiai parodo pats 
Syngman Rhee, buvo jo išprovokuotas, tačiau mūsų pre
zidentas Trumanas, be Kongreso žinios, įsikišo jin, pa
vadindamas “policiniais veiksmais.”

Tik po to, kai jau “policiniai veiksmai” buvo pradėti, 
su jais sutiko Kongresas, su jais sutiko ir Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba, kuri buvo nepilna, nes Tarybų 
Sąjungos delegatas joje tuomet nedalyvavo.

Ir nuo to laiko šis karas prieš Šiaurės Korėją buvo 
vedamas Jungtinių Tautų vardu.

bus

ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT karas Korėjoje tebe
vyksta, nežiūrint to fakto, kad mūšių paliauboms yra 
sudaryti abiejų pusių planai.

Buvo sakyta, buvo manyta, jog mūšių paliaubos 
įvykdytos su birželio 25 diena, kurią sukanka treji me
tai, kai karas buvo pradėtas . Bet kai šitie žodžiai rašo
mi, — birželio 24 d.,—dar neatrodo, kad rytoj sutartis 
bus pasirašyta, nors yra vilties, kad ji bus neužilgo pa
sirašyta.

Kas gi tam kliudo? Kodėl nepasirašoma paliaubų 
sutartis?

Tam kliudo Syngman Rhee klika, kuriai įkvėpimą 
ir pamokymus duoda Jungtinių Valstijų tūli galvočiai, 
liaudies priešai.

Syngman Rhee išprovokavo karą, Syngman Rhee 
dabar nori jį tęsti ir tęsti.

• Syngman Rhee ir jo klika gerai žino: kaip greit 
karas Korėjoje baigsis, taip greit baigsis jo viešpatavi
mas, nes Korėjos liaudis jo režimo nepakęs.

Ką šiuo metu taria į Korėją specialiai pasiųstieji 
mūsų krašto vyriausybės atstovai, kol kas nežinome. 

.. Sakoma, jie nuvežę nuo prezidento Eisenhowerio griež- 
.tęsnius Syngmanui Rhee reikalavimus, kad jis liautųsi 
/šokinėjęs, kad jis pasiduotu Jungtinių Tautų reikalavi- 

riiams.
• .. Syngman Rhee, — tą žiaurų Korėjos liaudies priešą. 

• —griežtai pasmerkė ir Churchillas, ir Francūzijos vy- 
' riausybė ir Jungtinių Tautų pirmininkas Mr. Pearson.

Jį smerkia kiekvienas taikos trokštąs žmogus. Bet 
jis, Rhee, strakčioja, plepa niekus, grasina. Ir visa tai 
jis daro dėl to, jog gerai žino, kad turi gerų ir valdžioje 
bei Kongrese įtakingų amerikinių bičiulių.

Reikia visa daryti, kad tasai Korėjos Čiang Kai- 
šekas būtų pastatytas ten, kur jis priklauso, kad mūšiai 
juo greitesniu laiku būtų sulaikyti.

To trokšta Amerikos žmonės. To trokšta Korėjos 
žmonės. To trokšta ir viso pasaulio žmonės.

LENKAI REAKCI
NINKAI PUOLA 
CHURCHILLĄ

Tūlas J. Gs. Chicago's ma
rijonų Drauge šitaip rašo:

Lenkų nekomunistinė spau
da užsienyje yra ypač pasi
piktinusi Britanijos premjero 
W. Church i llio pasisakymais 
Lenkijos klausimu žemuose 
Rūmuose. Visų pirma lenkai 
labai pyksta, kad Churchill, 
neturėdamas lenkų įgalioji
mų, pasidarė Lenkijos likimo 
teisėju. Esą, jis su ašaromis 
akyse maldavo gen. Sikorski 
siųsti paskutinius lenkų lakū 
nūs į mirtį kovoje - su vokie
čiais dėl Londono, o vėliau 
Jaltoje palaikė Stalino reika 
lavimus. Esą, jis dabar norįs 
naujo kompromiso sovietams 
Lenkijos sąskaiton, kad tik 
“eitų britų prekyba”. Mat, W. 
Churchill pareiškė nuomonę, 
kad lenkai draugiškai gyven
tų su rusais. Čia lenkai įžiūri, 
kad Churchill nori Lenkiją 
atskirti nuo Vakarų pasaulio’, 
lenkai turi nusigręžti nuo Va
karų ir šypsotis Rytams. Esą, 
W. Churchill reikalauja, kad 
Egiptas šypsotųsi Anglijai, o 
Lenkija—Rusijai ir tai tik 
tam, kad britų prekyba gerai 
eitų, kad Anglijai reikia ko
mercinių santykių su Rusija 
ir raudonąja Kinija. Lenkams 
nepatinka, kad “anglų buldo
gas’’ (taip jį vadina) nori 
tūkstantmetę Lenkijos istoriją 
pasukti į kitą pusę. Iš savo pu
sės “Wiadomosci Codzienne” 
rašo: “Tokie, ’kaip Churchill, 
palaidos Angliją. Jos dideny
bės karalienės Elzbietos 11 
pirmasis ministeris bus Angli
jos duobkasiu.”

Kodėl oj lenkai rcakcinin-

| vykęs ją, Lietuvą, išjuokė. 
Nowakowskis, beje, pasa
ko: “Norime likti lenkais, 
kain iūs norite likti lietu
viais.”

Bet kas gi to jiems ne
leidžia daryti? Mylėkite, 
ponai ir ponios, savo kraš
tus, savo gimtąsias šalis, 
nešmeižkite jų, nebjaurio- 
kite jų žmonių, kuriančių 
naują, gražesnį gyvenimą, 
tai tuo ir pasirodysite, kad 
esate lenkais, esate lietu
viais. O jei jūs vis savo 
tėvynes niekinsite ir lauksi
te, kad prasidėtų karas ir 
atominės bombos jas “išlais
vintų,” tai tiek lenkų, tiek 
lietuvių tautos nenorės su 
jumis nieko bendra turėti.

BAŽNYČIOS, MOTELIAI, 
UBAGAI

Brooklyno pranciškonų 
laikraščio bendradarbis Ko- 
lombijoje (P. Amerikoje) 
A. Paukštys rašo - apie tą 
kraštą, jo klimatą .ir žmo
nių gyvenimą. Paimsime jo 
braižinį apie- to krašto ma
žus miestelius. Įdomūs ten 
kontrastai. Rašytojas sa
ko :

minklą su cementinėm 
pom. Aikštės kraštuose 
lysi lapuočių' medžių, 
•niausią palmių. Prie

Wife

•4mc

upė, kuri skiria Jungtines 
Šiemet ji visai išdžiūvo ir

Tai garsioji Rio Grande
Valstijas nuo Meksikos.
tapo upe be vandens. Žmonės sausomis kojomis vaik

štinėja jos dugnu.

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Pčigaliau susitarė nesivaržyti

Washington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federacijos ir 
CIO vadai pasirašė dviejų 
metų sutartį. Per tą laiką pa
sižadama nesivaržyti dėl or
ganizuotų darbininkų. Kuri 
unija turi suorganizavusi fab
riko darbininkus, kita unija 
neprivalo stengtis juos pa
traukti savo pusėn.

Išvengimui konflikto suda
ryta komisija. Jos nuospren
dis bus galutinas.

Tai žingsnis pirmyn.
—o—

Rabinai siūlosi talkon

ŽINIOS IS UEFUVOS
Kolūkio sveikatos

Į apsaugos Įstaigos

SEDA. — Mičiurino 
kolūkio centre galima 
gražų dviejų aukštų 

j pastatą. Dažnai čia 
kolūkiečiai. O patys 
kolūkio gyventojai šie

vardd" 
. išvyki 

mūrnyj 
lankosi 

jaunieji 
šiuose na

muose pirmą kartą gyvenime 
išvysta dienos šviesą.

Keturios sveikatos apsau
gos įstaigos įsikurdino erd
viame pastate. Kolūkiečiai tu
ri savo ligoninę, ambulatoriją, 
gimdymo namus, dantų gydy
mo kabinetą. Be to, čia atida
ryta ir va ištinę.

Broliškųju respublikų 
mokslininkų kūrybinis 
bendradarbiavimas

Pasikėsinimas prieš teisėją Douglas
KONGRESMANAS Wheeler (iš Georgia) dar 

ėjusią savaitę pareiškė, kad jis reikalausiąs Kongrese 
įmpyčyti (išvesti) iš aukščiausio šalies teismo teisėją 
Wm. Douglas.

Kai kurie tuomet galvojo, būk šis kongresmanas, 
taip kalbėdamas, krečia šposus ar gal nori pasigarsinti 
spaudoje, todėl taip kalba.

Bet, štai, paaiški, jog kongresmanas Wheeler ne juo- 
-kais tai ryžtasi daryti. Jis jau pasiūlė rezoliuciją vie
nam kongresiniam komitetui, reikalaujant, kad teisėjas 
Douglfes būtų pašalintas iš aukščiausiojo teismo.

Už ką gi jis turėtų būti pašalintas?
. Už tai, kad drįso suteikti Juliui ir Ethelei Roscn- 

bergamš mirties atidėjimą!
Teisėjas Douglas tai darė įstatymiškai. Jis tai darė, 

ką galėjo daryti bet kuris kitas aukščiausio teismo tei
lsėjas. Tą teisę pripažino ir visas aukščiausio teismo 

posėdis,—kitais žodžiais: dauguma teisėjų (šeši), atme
tusi Douglaso padarytą sprendimą Juliaus ir Ethelės 
Rcsenbergų bylos reikalu,

Taigi kongresmano Wheelerio šis grąsinimap 
Douglasui, rodosi, neturėtų būti niekeno rimtai imamas. 

Tačiau, atsižiūrint į šių dienų padėtį mūsų krašte, j 
isterijos siautėjimą, į makartizmo galvos iškėlimą, tai 

‘ tenka imti rimtai. Spauda ir radijas sako: kai Wheeler 
suminėjo, kad jis reikalausiąs pašalinti Douglasą iš aukš

čiausiojo teismo, tai kiti kongresmenai pradėjo jam ka
tutes ploti!...
~ Rezoliucija dėl Douglaso pašalinimo, taigi, jau yra 
įnešta į kongresinį komitetą. Tūli sako: ji iš to komi

teto neišeis, ii Kongreso pilnaties nepasieks. Tegu bus 
<ir taip, tačiau, iau tas vienas faktas, kad tokia rezoliu- 
cijayra įnešta, kad tokie pasimojimai prieš pažangesnį, 
-rooseveltinį teisėją yra padaryti, sakyte sako, kaip Ame
rikos žmonės privalo budėti!

lį ra

tikuoti? Todėl, kad Chur
chillas, verčiamas Britani
jos žmonių, stoja’už didžių
jų valstybių susi t a r i m a. 
Churchillas, kalbėdamas už ; restoranus ir kitus 
susitarimą ir taika, kalhr 
ne už Anglijos marinimą, 
bet už jos gelbėjimą. Nes. 
jei karas kiltų, tai vargia’ 
Anglija iš jo išliktų tokia, 
kokia yra šiandien.

Draugo bendradarbis dū
sauja, sakydamas, jog 
Churchillas, girdi, neprisi
minė Pabaltijo, o tai rodą, 
kad jis sutinka, idant Pa
baltijo valstybės būtų to
kios, kokiomis jos yra šian
dien.

Brooklyno pranciškonų 
laikraštis taipgi rašo apie 
kaikuriuos dipukus lenkus 
ir jų pažiūras. Antai, sa
ko laikraštis, tūlas Zyg- 
mantas Nowakowskis pa
rašė vienam lietuvių laik
raščiui laišką, kuriame ir 
jis smerkia Churchillą ir, 
girdi, tiek lietuviškus dipu
kus, tiek lenkiškus dėl jo 
kalbos parlamente apėmė 
“vienodas pyktis.” Nowa
kowskis yra tas pats rašy
tojas, kuris prieš karą lan
kėsi Lietuvoje, o iš jos iš- I

Bemaž visiems Kolombijos 
miesteliams charakteringa 
centrinė keturkampė aikštė. 
Jos viduryje užtinki kokį pa- 

pako- 
p a ma

da ž- 
v ienos

aikštes šono iškyla mūrinė ar 
baltai dažyta bažnyčia, šalia 
jos — parapijos ir miesto sa
vivaldybės namai, mokykla. 
Aikštės kampuose nuolatinių 
pardavėjų brezentinės būdos, 
panašios į Lietuvos miestelių 
karabclninkų parapijos atlai
duose. Prie, tos pagrindinės 
miestelio aikštės randi susi
grūdusius viešbučius, kavines, 

pastatus,
drėbtus iš molio ar statytus iš 
plytų.

Aikštėje nuo pat ryto ligi 
gilios tamsos sukiojasi jau
nuoliai—batų valytojai, lote
rijų agentai. Nuolat praeivį 
užkalbina vaikėziukai, prašy
dami penkių centavų išmaldos. 
Ant šaligatvių, jau užėmę pa
stovesnes gūžtas, profesiona- 
lai ubagai, atraitoję žaizdotą 
koją ir ištiesę rankas pinigui, 
čia pat gatve atrieda kokia 
nors sostinės pirklio naujau
sios laidos mašina ir įslenka į 
prabangesnio viešbučio kiemą. 
Turčius nusistatęs čia prabūti 
bent parą, pasimaudyti 
bučio kiemo dirbtinėje

vi ea
rn au-

Berlin. — Amerika, An
glija ir Francija pareikala
vo, kad Sovietų armija su
stabdytų vadinama “tero
rą” rytiniame Berlyne.

Korėja. — Pietinės Korė
jos tautininkai sako atgrie
bę tūlas pozicijas nuo Ko
rėjos liaudininkų.

Frank Fiscbetta, iš Newark, N. J., su.savo sūnumi 
Frank, 5 metų. Jis gavo pranešimą, kad jis tapo iš- • 
rinktas 1953 metų “Darbininkų Tėvu.’’ Jis yra veik
lus unijistas, automobilistų unijos lokalo 589 narys-

Jis dirba Ronson Art Metal Works įmonėje.

sąjūdžiai 
kad tuo-
suk lybių
Valstijos

darbo žmo-

li e

čia

pa-

Fallsburg, N. Y. — čionai 
per ištisas keturias dienas po
sėdžiavo žydų dvasininkų or
ganizacija Rabbinical Council 
of America. Konvencija nuta
rė paraginti darbininkus ir ka
pitalistus kreiptis prie rabinų 
ir prašyti jų talkos, kuomet 
tarpe jų iškyla industrinis 
konfliktas. Rabinai esą visuo
met pasirengi padėti kapita
listams ir darbininkams susi
taikyti. .

Nereikia nė aiškinti, jog šis 
rabinų sąskridis atmetė, ir pa
smerkė k o m u n i z m ą. 

—o—
Reikalauja ištirti suktybes

Newark, N. J. — New Jer
sey valstijos Amerikos Darbo 
Federacija ir CIO sudarė ben
drą frontą. Abudu 
iškėlė reikalavimą, 
jau būtų paieškota 
valstijos seimelyje, 
seimelis priėmė
nėms priešingą bilių geg. 25 
d. Spaudoje paskelbta, kad už 
bilių buvo paduota 33 balsai. 
Tuo tarpu paaiški, kad toje 
seimelio sesijoje tedalyvavo 
31 narys. Iš kur atsirado 
du balsai ?

Darbo unijos mano, kad 
buvo pavartota suktybė.

I styri m o r e i k a 1 a v i m as
siųstas New Jersey Law En
forcement Counciliui.

—o—
Tarptautinė darbo organizac.

Geneva. — čionai pradėjo 
sesijas International Labor 
Organization. Iš Amerikos 
pribuvo: delegacija iš 30 na
rių. Jai vadovauja iš New 
Yorko senatorius Įves. Dele
gacijoje randasi ir Amerikos 
darbo unijų atstovų.

—-o—1
Džiaugiasi laimėjimais

Cleveland, Ohio. — Birže
lio 22 d. čionai prasidėjo Offi
ces Employees International 
unijos konvencija, ši unija 
priklauso Amerikos Darbo Fe
deracijai.

Unijos prez. Paul R., Hut
chins ' konvencijai raportavo, 
jog dabar raštinių darbininkų 
unija turinti virš 50,000 narių. 
Paskutiniais dvejais metais 
unijon įstojo apie 15,000 nau
jų narių. Dauguma unijos na
rių yra moterys.

Office Employees Interna
tional unija tuti 221 skyrių 
Jungtinėse Valstijose ir Kana-

doje. Konvencijoje dalyvavo 
200 delegatų. Konvencijai 
pranešta, kad unija energin
giausiai palaiko Kongresai! į- 
neštą bilių, kuirs leistų moti
noms išimti iš taksų mokėji
mo išlaidas, kurias jos turi, 
samdydamos vaikų prižiūrėto
jus. Tokį bilių Kongresui pa
siūlė kongresmanas Roberts, 
demokratas iš Alabamos. Jis 
pakviestas unijos konvencijon 
pasakyti prakalbą ir plačiau 
nušviesti savo biliaus turinį.

—o—
Jūrininkai protestuoja streiku

Honolulu, Hawaii. — čio
nai išėjo į streiką beveik visi 
uosto darbininkai. Jie pri
klauso prie Internationa] 
Longshoremen’s and Ware
housemen’s unijos, kuriai va
dovauja ILarry Bridges, šis 
streikas yra jūrininkų protes
tas prieš nuteisimą jų vietinio 
organizatoriaus iv vado Hali.

Jack Hali buvo teisiamas 
kartu su kitais šešiais vieti
niais darbininkų vadais už ne
va sulaužymą Smith Akto, 
Jūrininkai streiku nori įrodyti, 
kad jie nepakęs Jack Hall 
teisimo.

—o—
Nori, kad neatsiliktu 
nuo 'gyvenimo

Geležinkeliečių 
bor praneša apie 
tarpe unijų ir
kompanijų. Unijos turi suda
riusios bendrą komisiją tiems 
pasitarimams. Komisijos pir
mininku yra Railroad Telegra- stotyje ir kolūkiuose 
phers unijos prez. G. E.
Leighty.

Leighty sako, kad daugelis 
kompanijų prezidentų tebegy
vena senais laikais ir nenori 
skaitytis su organizuotų darbi- j denyje, 
ninku teisėmis. Girdi: “Jau 
laikas geležinkelių preziden
tams atsikratyti pasenusių idč. 
jų. Jie turi išmokti 
tiškais ir neatsilikti 
nimo.”

Vargiai toks
Leighty prašymas paveiks ge
ležinkelių kompanijų prezi
dentus, kuriems rūpi ne nau
jos idėjos, bet didesni pelnai. 
Jie kompanijų prezidentais 
pastatyti ne sekti gyvenimą, 
bet rūpintis šėrininkų intere
sais.

kslinė konferencija, skirta 
geofizikos, klimatologijos ir 
hidrologijos klausimų nagri
nėjimui. Konferencija tęsėsi 3 
dienas. Joje pranešimus pa
darė Maskvos, Baltarusijos, 
Estijos ir Lietuvos mokslinin
kai. TSRS Mokslų akademijos 
atstovas J. Bulanže skaito 
pranešimą “šimtmetiniai svoL 
rio jėgos kitimai”. Apie 'Bal
tarusijos teritor. gelminę ge
ologinę sąrangą geofizinių ty
rinėjimų duomenimis praneši
mą padarė Baltarusijos TSR 
Mokslų akademijos Geologi
jos instituto atstovai S. Ryngas 
ir B. Bondarenko. Vilnietis 
Geologijos ir geografijos insti
tuto vyr. mokslinis bendra
darbis S. Blinstrubas skaitė 
pranešimą “Magnetinių ano
malijų interpretacijos klausi
mu” ir tt.

Konferencija Lietuvos revoliu
cinio judėjimo klausimais

universiteto ir pedagoginio 
instituto studentų mokslinėj 
konferencija, skirta Lietuvos 
revoliucinio judėjimo klausi
mams nušviesti. Buvo pateiki 
šeši studentų moksliniai dar-j 
bai. > f

1 ris darbus paliuke univer-
i sitoto marksizmo pagrindų

liū

organas La- 
pasitarimus 

geležinkeliu

Pedagoginio instituto mark
sizmo pagrindų būrelis moks
linei konferencijai pateikė 
Grigaliūnaitės mokslinį darbą 
‘Gegužės Pirmoji—Lietuvoje’ 
ir kitus studentų referatus.

Konferencijos darbus api
bendrino R. šarmaitis.

A. Vilkys.

Piktžolių naikinimas 
cheminėmis medžiagomis

DOTNUVA. — Solek
vis pla

čiau taikomas piktžolių naiki
nimas cheminėmis medžiago
mis. Tam tikslui naudojama 
speciali chemine medžiaga — 
metoksanas, ištirpintas van- 

Šis tirpalas išpur.Š-

O K-5,0. vieną dieną to
li apipurškiama

būti prak- 
nuo gyvc-

vergiškas

7 ha pase Ii ų. j
Piktžolių naikinimas 

karnas varpinių javų grybuo
se pasėliuose, j kuriuos nėra

tlie-

Piktžolių naikinimą chemi
nėmis medžiagomis 
sėkmingai atliko 
Karolio Požėlos 
būrio”, “Auksines

pernai 
Aušros”

—o—
Smerkia diskriminaciją

Pittsburgh, Pa. — šios apy
linkės plieno darbininkų uni
jos lokalai įsitraukia į kovą 
už panaikinimą diskriminaci
jos prieš negrius Kcnnywood 
maudynėse. United Steel wor
kers unijos, prezidentas Mc
Donald pasiuntė laišką parkų 
komisionieriui, kuriame visos 
unijos „vardu reikalaujama 
prašalinti diskriminaciją prieš 
negrus.

Įdomu ir tas, kad prieš dis
kriminaciją yra užprotestavęs 
ir katalikiškų mokyklų super
intendento pagelbininkas ku
nigas John R. McDowell.

varpos ir 
šiais me

tais dar daugiau kolūkių yra 
numatę šitaip naikinti piktžo
les. M. Strukčinskas.

157 nauji gydytojai

KAUNAS. — Medicinos in
stitutas šiais metais išleido 
157 jaunų gydytojų: chirur
gų, terapeutų, akušerių- gine
kologų ir kitų specialybių 

apsaugos darbuo- 
antroji gydytojųtojų.

laida, išėjusi padidintą Šeše- 
rių metų kursą.

Institute prasidėjo vaidybi
niai išleidžiamieji egzaminai. 
Daugelis jaunųjų gydytojų 
parodė labai gerą einamųjų 
disciplinų įsisavinimą.

V. Sadauskas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad.,' Birželio-June 26, 1953
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Dali tarų Susivienijimas kaip savanaudiškas Irusias
Daktarystė yra žmoni gomis, kurios daro juos 

luošais, paliegėliais; taip
Įima to pasakyti apie Ame- pat nemokamai nurodyti,

m o vadus.
Baigę medicinos 

nauji gydytojai priima

’ mi. Si pasiūlymą suvazia-
I vimas. apšaukė “socialisti-
1 niu.”

s

katai.

žmonių

sivienijimo vadai laužo ta

1 niekino, vadindami ją “so- 
: cialistiniu planu, priešingu
1 amerikinei santvarkai.”

Del to net buržuazinis

—Suvažiavimas, matyt, 
kė “socialistini” ir “soci- 
” vienu ir tuo pačiu da-

Taigi kas nors turė-

paskutinio jų suvažiavimo, i 
įvykusio ši menesi New i 
Yorke. * .

Tai buvo didžiausias tos , lykti. 
organizacijos suvažiavimas. į tų nupirkti jdm žodyną.
jlalyvavo apie 18,000 dak- i Amerikos Gydytojų Susi
baru. i vienijimo suvažiavimas pa-

Medici^os mokslininkai ! sirodė priešingas beveik 
i viskam, kas tik galėtų kliu

kinus. . . Pik- 
“socializmu”

iską, ką tik jie pilnai ne-

davė pranešimus apie 
būtinus naujus a trad 
ligoms gydyti
mažinti' ir amžiui ilginti.

kausmams tai

tame 1apraše lai 
skaičiuje ir

Bet buvo ir blogu žinių 
iš to suvažiavimo. Vado
vaujantis jo komitetas iš 
185 narių pagamino žalin
gus pasiūlymus, ir suvažia-

Kokie samanoti, nevisuo-
1 meniški yra tie daktarų va-

atsitikimas.
New Yorko miestas stato 

didžiulį Garver Namų pro-

mo t rustas.
pasmerkė

dinomis lėšomis ištirti vai

šia negrai ir portorikiečiai 
gyveno lūšnynuose. Prieš 
pat projektą yra puiki 
Mount Sinąi ligoninė, kuri 
daugybei vargšų nemoka-

kūdikiriiu rnai patarnauja.
Miestinių namų komisio-ria raly žiu m bei kitom i j

A —zfB"•—"%?

IŠ ISTORIJOS
nierius II. T. Stichman. 1950 
metais susitarė su M t. Si
nai ligonine. Miestas duos 
ligoninei vietą projekte, ne
imdamas rendos, o ligoninė 
įsteigs ten kliniką, kuri ne
mokamai suteiks gydymą 
keturiems šimtams vargin
giausių šeimų, gyvenančių 
to projekto namuose. Tai

mokėti už daktariškus pa
tarnavimus. O jeigu kuris 
tų šeimų narys taip sirgtu,

tai Mt. Sinai daktarai pa
tarnautų ligoniui pačiuose 
jo kambariuose. Tatai būtų

ligoniams.

tyrimų, kaip gydyti ir kitus 
ligonius.

Tad komisionierius Stick- 
manas dar kreipėsi i Dak
tarų Susivienijimo skyrių

užgirti tą. planą. Bet ofi- 
cialis jų žurnalas New 
York Medicine urzgiančiai 
paniekino planą, sakyda
mas, “tai būtų labai pana
šu i socializuota medicina.” 
O Daktarų Susivienijimo 
skyriaus pirmininkas, rašy
damas New Yorko Times’e.

—Tai sapniškas Stichma-

rai lankytu ligoniu kamba
rius... Manau Stichmamis

pusryčiai nunešami lovon.-

— Kai pirmininkas sake 
“jiems,” tai jis''kalbėio apie 
tokius ligonius, kurie taip 
sunkiai sirgs, kad negalima 
bus jų išnešti.—

Kuomet F wing, Federal 
Seen rity administratorius.

privalomą, valdinę sveika
tos apdraudą visiems ame-

sivienijimo suvoži a. v i m a s 
stačiai nurūkė jį šalin. O

istatymą, tai suvažiavimo 
vadai subruzdo mobilizuoti 
delegatus, kad atmestų šį

VadovauI)ar daugiau.
jautieji Daktaru Susivieni
jimo nolitikicriai darbuoia-

kint federalį įstatymą dėl j 
pensijų nu.senusiems ir be-1 
darbioms.' ši jų pasimoji- 
ma priminė Amerikos Dar-

Atskiruose miestuose bei

gesnių vietiniu 
organizacj jii, kurios vci

M

KĄ ŽINOTE APIE AME 
RIKOS INDIJONUS?
Kada Kolumbas atplaukė 
Ameriką, tai jis mane,

gi ii* Amerikoje atrastu: 
žmones palaikė už Indijo: 
gyventojus ir pavadino in

Garsioji Smithsonine Įstaiga Washingtone
Washingtone yra garsi, 

mokslinė Smithsono įstai
ga, kurią amerikiečiai va
dina Smithsonian Institu-

kraštuose ir platinama penatų, kurie tariaus nero
domi bendrajai, praeiviškai kuris

mira

tymuziejus ir mokslinių 
rinėjimų skyriai.

Įdomu, kaip .ši įstaiga 
vo įkurta. Pirmuoju 
įsteigėjų yra laikomas 
James Smithson, Anglijos 
mokslini akas, miręs 1829 
metais. Jis niekados nebu-

paliko 550 tūkstančių dole
rių. Pageidavo, kad tie 
pinigai būtų vartojami su
radimui būdo, kaip ‘Tarp 
žmonių kelti vieni kitų pa
žinimą bei supratimą.”

Tdd Jungtinių Valstijų 
Kongresas 1846 metais ir 
nutmrė pastatyti Smithsono 
Įstaigą, o įstaigos valdybą 
turėjo sudaryti Jungtinių 
Valstijų vice-preziden tas, 
vyriausias A u kščiausio 
Teismo teisėjas, šeši kon
gresmenai, šeši pasižymėję

kalba, kuri būtų dauguo- 
menei suprantama.

Pirmasis Smiths o nines 
įstaigos muziejus — tai bu
vo nedidelis mineralų rin
kinys. Ilgainiui iš to išsi
vystė didžiulis United 
States Nacionalis Muziejus. 
Vien šis muziejus dabar 
užima tris savus pastatus 
įvairiem skyriam, kaip kad: 
Menas ir Pramonė, Istori
ja ir Aviacijos (Orlaivinin- 
kystės) Istorija. Tas - gi 
muziejus yra jau išsiplėtęs 
į pačią Smithsono Įstaigą, į 
jos rūmus.

aplankę Smithsonine Įstai
gą ir šį muziejų. Labiau
siai įdomauja dalykais, ro
domais Meno ir Pramonės

Rašo D. M. šolomskas
sirasti ir skirtingos jų kal
bos; skirtingos gyvenimo 
sąlygos paveikė ir pačius

dijonų grupių gyvenimas. 
Vienur jie gaminosi šėtras

Smithsono muziejaus reika
lais^ Įstaigos pastate, ša
lia muziejaus, buvo numa
tytos patalpos meno (dai
lės) galerijai, cheminei la
boratorijai ir knygynui. Vi-

Smithsonian Institution.
Kad “pakelti mokslo ly

gį,” ši įstaiga remia moks
linius tyrinėjimus ir pati 
yra dalyvavusi bent 1,500

visame pasaulyje

buvo leidžiami tinkami tam 
veikalai, įsteigta tarptauti
nė žinių apsikeitimo galeri
ja, palaikoma susirašinėji
mas su mokslinėmis įstai
gomis įvairiuose pasaulio

istorinio muziejaus. Čia, 
tarp kitko, yra ir visų 
Am e r i k o s prezidentų 
žmonų drabužiai, prade
dant nuo Marthos Wash
in gtonienės; taip, pat pir
mieji Amerikos automobi
liai, daugybė kitų pirmųjų 
išradimų arba jų modelių.

Istorijos pastate popu
liariausi dalykai yra iškam
šos žvėrių, kuriuos Afriko
je sumedžiojo Theodoras 
Rooseveltas, seniau buvęs 
prezidentas: skeletas dino- 
sauro, milžiniško išnykusio 
senovinio žvėries; puikiai 
padaryti amerikinių indijo
nų menekinai (pavidalai), 
kurie atrodo kaip gyvi.

Orlaivininkystės muzie
juje randami patys pirmie
ji lėktuvai ir visi kiti liu
dija, kaip išsivystė orlaivi
ninkystės mokslas bei tech
nika.

Be to, yra apie 30 milijo
nų vertingų mokslinių eks-

i žmones.
Tyrimas parodė, kad 

I šiaurvakarių krašte gyve- 
I no eskimosai, kurie skiria- 
I si nui Amerikos indijonų. 
i Dar ir dabar Pietų Ameri- 
; koje, ypatingai Brazilijoje, 
1 yra daugybė indijonų gru- 
: pių, gyvenančių laukinių

rasti žmonės nėra Indijos I 
žmonėms giminingi. Ame-| 
ribos indijonai yra anato
miškai giminingi mongolų 
rasei. Mokslininkai mano, 
kad šie žmonės į Ameriką

Sibiro, nes pas daugelį in-i 
dijonų grupių ir Sibiro tam I 
tikrų grupių yra vienodu- 1 
mo.

Sutiksime su

na i atvyko

Mokslininkai sako,

i gyvenimas d a b a r t i n ė se 
J u n g t i nėse Valstijose ir 
Kanadoje. Sulig jų tyrimo, 
kada Kolumbas atvyko i 
Amerika, tai dabartinėse 4. 7

apie 1,000,000 i nd i jonų, ku-

žagarų, kitur gyveno Ur
vuose; šiaurėje mokėjo pa
sigaminti gyvennamius riš 
storų medžių, o kitur dar

buffalo jaučius, kito- 
galvijus ir gyveno 
išimtinai mėsa. Mo-

Valgis buvo irgi skirtin
gas. Vienur medžiojo bizo
nus, 
kius 
veik
kūjo mėsą džiovinti, kad iš
laikyti ilgesniam laikui. Ki
tur gyveno daržovėmis, ja
viniu maistu ir šaknimis. 
Tyrimas parodė, kad Ame
rikos indijonai labai pla
čiai augino visokias arbū- 
zines daržoves (skvašus), 
arbūzus. Mat, jiems nerei
kia. daug įdirbti žemę. Pa
kanka prakrapštyti prie 
medžio, kad įleistų šaknis, 
ii* arbūzai - skvašai, agur
kai auga. Indijonai augino 
pupas, kukurūzus, pinatsųs, 
taboką; manoma, kad ir 
bulvės buvo indijonų mais
tas.

Naminių galvijų ir paukš
čių jie mažai turėjo. Šunų 
buvo daug, taipgi kalaku
tų. . -

Kada baltieji atvyko į 
Amerika, tai indijonai Įa-

I gu kalbu ir tarmių. Dau- 
mokslinin- ; gelis indijonų grupių ir vie
los indijo- ■ na kitos artimai gyvenam 

ių negali susikalbėti.
Mokslininkai p adai i n o

iš Sibiro per 
T e n 

pločio50 m vii u• z 4-

nu o J ąągumos, Rytų miškai 
Pietvakariai, Kalifornija

Y orką, tai tie žmonės turė
ję atlikti apie 7,000 mylių 
kelionę. Gi kad apgyvai
dinti nuo nat šiaurės iki 
pietri, tai yra, Šiaurinę, 
Centralinę ir Pietine Ame- c C

jo Vandenyno ir šiaurė.
Kiekviename plote skir

tingas ir gyvenimas. Jei
gu Mississippi upės srityje

rengė-

9,000 mylių. Imant atydon, 
kiek buvo daug gamtiniu C .’ < ? C

sidarydavo valtis, tai šiau
rėje gyvenanti turėjo ki
tokį maistą pasigaminti,

painia

tomis jie turėjo laukinių 
ožkų ir aviu.

Muzikos> srityje būbnas 
užėmė pirmą vietą, paskui 
sekė įvairios dūdelės. Mu
zika buvo jungiama ir su 
religinėmis apeigomis, kaip 
ir tabokos bei kitų žolių 
rūkymas.

Audinių gaminimas buvo 
plačiai išsiplatinęs. Kai kur 
indijonai mokėjo iš klevų 
syvų gaminti cukrų.

Arizonoje, Navajo Indi
an Reservation srityje, yra

dą ryti i š gal v 
lengvas, ir tt.i vos,Smith sodinutuose, laboratorijose irspe 

eikliuose tyrinėjimų kam 
bariuose. Taip jų yra žu 
vų ir iškasenų rinkiniai. I vesniojo Meno Galeriją 
taip pat mineralų, paukščių Tautinę Dailės Kurinių
ir vabzdžių rinkiniai, laivų 
modeliai ir kt.

begaliniai didelis, bet jis 
atveriamas kiekvienam, ku
ris šioje įstaigoje “nori 
praplėsti savo žinojimą.”

Šalia Nacionalio ('Tautos) 
Muziejaus, Sm i t h s o n i n č 
Įstaiga tvarko didelį žvėry
ną Washingtone, Botanikos 
sodą su daugiau kaip dviem 
milijonais augalu; labora-

ri dvi stotis Kalifornijos ir 
Čilės kalnu viršūnėse; Ame-

m a.

i r

Smi thsoninė įstaiga C. * '

vais .ištekliais.

šiol

šiemet

tinių Valstijų Kongresą., 
prašydama' lėšų pataisy
mams ir naujiems įrengi
mams. Nes pasidarė ])er 
ankšta, milijonams įdomių 
bei vertingi.! dalykų apsau
goti. Daugybė tų dalyku 
dabar tai]) sugrūsti, kad 
Smithsonian Ins t i t u t i o n 
dažnai vadinama “tautos 
palėpe.”

Common Council.

AMERIKINES smulkmenos
Didžiausias geležinkel i ų 

statymo įkarštis Jungtinė
se Valstijose buvo 1886 me
tais, kada buvo nutiesta 
12,879 mylios geležinkelių 
linijų. Tai reiškia, jog nuo
tolis tarp San Francisco ir

tižiąsias plokšteles. Pirmo
sios plokštelės buvo indijo- 
nu įdainuotos 1911 ir 1920 
metais 
nu 
m o

Kai kurios tų dai- 
jau nebėra dainuoja-

būti sujungtas keturiom!

vi- 
gy-dutiniškai kiekvienas 

dytojas Jungtinėse Valsti
jose per savaitę skiria 7 
valandas vargšams, kurie 
negali už gydymą apmo
kėti. x

Amerikos lakūnai yra 
mokinami specialiose “išli
kimo mokyklose,” kaip išsi
laikyti, jeigu nukristų arba 
būtų priversti nusileist į 
negyvenamas sritis. ( Jie, 
tarp kitko, mokinami to
kiose nelaimėse n a u d o t i 
maistui gyvates, driežus, 
vikšrus, šarančius, dėles ir 
jūrų augmenis.

Amerikos indijonų gen
čių dainos, akompanuojant 
būgnais, dabar yra perre- 
korduojamos į specialiai apie orą iš 5,000 užsieninių 
Kongresui pagamintas di- rądijo stočių.

Jungtinių Valstijų Oro 
Biuras kiekvieną diena 
gauna 25,000 pranešimų

rmūii prūbūgo, 
terika buvo jų

O kada 1492 mietais Ro
mbas pasiekė Ameriką,

rodė, kad nuo šiaurės iki 
pat pietų, nuo rytų iki va
karų — visur jau gyveno

Daug grupių—daug kalbu 
• Suprantama, kad tokiame 
milžiniškame plote, kokį 
užima Amerika, jeigu jos 
gyventojai ir būtų buvę vie
na tautine grupė, kuri at-

bėgant,

skirtingai

vieni nuo

Savo ruožtu, šios šalies 
Oro Biuras ir Oro Jėgų 
Meteorologijos Biurassi tin

mus apie orą.

Skaičiuojama, kad 1(960 
metais Jungtinėse Valstijo

bernai ir pusmergių, gimu
sių laike Antrojo,pasauli
nio karo. Tai bus 14 iki 19 
metų amžiaus jaunuoliai 
bei jaunuolės.

O 1950 metais tokio am
žiaus jaunimo-buvo vos 13 
milijonų.

Kovo menesi šiemet Jung
tinėse Valstijose pagamin-

nų tonų plieno, pralenkiant 
visus pasaulinius plieno re
kordus per mėnesį.

Common Council.

gyveno savai]). Veik visur 
pas juos buvo plačiai gami
nama puodai, lėkštės iš 
smėlio ir kietvarliu kiaušu, < 4 '

nai lėkštes gaminosi iš me
džio.

Vienur indijonai buvo pa
nų kštesnės k u 11 ū r o s, 
buvo dar labai atsi- 
Centralinėje Ameri- 

ypatingai dabartinė
je Meksikoje, indijonų tau
tos buvo pasiekę aukštos 
kultūros. Jie turėjo mies
tus, didelius tiltus, van
dens perleidimo Įrengimus, 
raidyną, kitur gi jų grupės 
gyveno paprastą atsilikusių 
ž m o n i u gyve,n i m ą.

Pietinių kraštų indijonai 
gamiąosi vario metalą, iš 
jo ginklus ir įrengimus. 
Kai kur gaminosi iš sida
bro padabinimus, o žvilgan
čio akmens nušlifavimas 
buvo plačiai išsiplatinęs.

Viena indijonų gentė, ži
noma kaipo Iroquois, buvo 
gerai organizuota ir tūlą 
laiką valdė milžiniškus plo
tus nuo Hudson Bay (Ka
nadoje) iki Carolina vals
tijos pietuose ir nuo dabar
tinės Conn, valstijos rytuo
se iki Mississippi upės.

Meksikoje, kaip jau mi
nėjome, buvo galinga jų 
valstybė; ir įsiveržę ispanai 
žiauriausiu būdu sugriovė 
indijonų valstybę ir kultū
rą. Mexico miestas, sosti
nė Meksikos valstybes, yra 
įsteigtas indijonų apie 150 
metų pirma negu Kolumbas 
atrado Ameriką.

Kaip r plati Amerika, taip 
skirtingas buvo įvairių in-

kitur

nu gentės į uolas iškalti na
mai — Keet Seel ir Beta- y 
takiu. Tai savotiški mieste
liai. Vienas turi 150 kam
barių, kitas apie 200. Jie 
pastatyti gan kultūriškai, 
su langais, ugnies krosni
mis, tinkamais priėjimais. 
Jie yra virš 700 metų se
numo, o dar tvirtai laikosi.

Moterys buvo namų šei
mininkės. Daugelyje gimi
nių vyrai jas laikė žemes
niais sutvėrimais, ir prie ( 
karo ir religijos ceremonijų ' 
neprileisdavo. Bet veik vi
sose grupėse moterys galė
jo išvyti vyrą, kada tik no
rėjo.

Pas indi jonus buvo ver
gų. Grupės nuolatos vie
na su kita nesutiko — ka
ldavo. Karo imtiniai buvo 
paverčiami į vergus visam 
amžiui. Iš vergijos išsigel
bėjimas — tik pabėgimas 
arba kitos grupės laimėji
mas.

Indijonų ginklai buvo 
peiliai, aštrūs iešmai, me
talinės buožės, saidokai ir 
vilyčios. Jie sugabiai šau
dė (vilyčiomis svaidė) iŠ 
saidokų. Parako jie karui 
nevartojo. Vėliau to išmo
ko nuo baltųjų žmonių. 
Nutūpimas nuo galvos skū- 
ros su plaukais (scalping) 
buvo jungiamas su perga
lės ant priešo pasižymėjimu 
ir vietomis su religinėmis 
ceremonijomis.

S pusi.-Laisvi (Liberty) -Penktad., Birželio-June 26, 19S3
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Trakų ežerai ODCAGOS ŽINIOS
Lietuva pasižymi ežerų 

gausumu. Joje apie 4,000 
ežerų, įvairiai išsimėčiusių 
ir įvairaus didumo: nuo 
mažiausių ligi didžiausio— 
Drūkšių ežero, tyvuliuojan
čio Lietuvos šiaurės rytų 
kampe prie Baltarusijos 
sienos ir netoli nuo Latvi
jos sienos.

Ypač gausu Lietuvoje 
ežerų pietuose ir rytuose. 
Pastebėkime, kad tai esa
ma tik dalies to ežerų ruo
žo, kuris eina ne tik per 
Lietuvą, bet ir per Latviją. 
Rusijos Federaciją—į šiau
rę, ir per Lenkija — i va
karus. Tai vis B a 11 i j o s 
aukštumos ežerai.

Visi Baltijos aukštumos 
ežerai sudaro lyg viena 
grupę. Ši pati didžioji eže
rų grupė susiskirsto į ma
žesnes grupes, į ežerynus: 
Lietuvos ribose — i Lietu
vos šiaurės -rvtu cžervna, i I 
Vilniaus e ž e r y n ą, esanti 
tarų Neries ž e m u n i e | 
ir Nemuno vidurupio, ir i 
Sūduvos ežeryną, esanti Sū- ' 
duvos pietuose, kairiojoje ; 
Nemuno pusėje. Šie ežery- j 
nai susiskaido i dar mažės-1 
nius ežerynus. Pavyzdžiui. I 
netoli respublikos sostines | 
Vilniaus esama dvieju labai 
gražių ir Įdomių ežerų gru
pių: tai Žalieji ežerai — į| 
-šiaurę nuo Vilniaus ir T ra- | 
kų ežerai — i vakarus nuo į 
Vilniaus.

?

Trakų ežerynas užima!
• centrine vieta V o s y 1 v t ė s I 
upės (žemupyje vadinamos I

• Saide) baseine, kuriame yra 
61 ežeras, o centrinę vieta

•pačiame Trakų ežeryne už
ima Galvės ežeras, šis eže
ras Lietuvoje plačiai žino-; 

;mas, tik neteisingai vadi-, 
namas — Trakų ežeru, ka- 

;dangi visai prie jo yra Tra
kų miestas, šis ežeras pla

učiai žinomas dėl to, kad ja
me yra keliolika salų, o vie
noje jų stūkso XV amžiuje! 
statytos pilies griuvėsiai.; 
architektūrinis ano meto 1 
paminklas. Pusiasalyje ■ 
prie ežero yra- XIV am
žiaus pilies griuvėsiai. Per 
4 kilometrus į pietryčius Į 
yra Senieji Trakai, kur bu
vusi Gedimino medine pilis.

Istoriniai paminklai pa
traukia daugelio d ė m e s i. 
Traku link. Bet Traku!

c v v imiesto ir Trakų ežeryno' 
apylinkės įdomios ne tik is-: 
toniškai, jos apskritai įdo-; 
mios turistiniu požiūriu. | 
nes pasižymi reljefo įvairu-’ 
mu ir nepaprastu gamtos' 
grožiu. Trakų ežeryno eže- , 
rai reikšmingi ir ekonomi
niu atžvilgiu. Juose, kaip 
ir kituose Lietuvos ežeruo
se, veisiasi beveik visos žu
vų rūšys. Ateityje, vystant■ 
racionalią žuvininkystę, žu
vų dar pagausės. Buržuazi
jos valdymo metais plėši
kiška žvejyba buvo visai 
nuniokojusi Trakų ežerus.

Galvės ežero plotas 371.‘A 
hektaro, didžiausias gylis— 
46.75 metro. Krantinės il
gis — 11,800 metrų. Galvės 
ežerui apeiti reikia padary
ti kelionę 12 kilometrų. 
Taigi , Galvės ežero kranti- 
nė gana vingiuota. Tai tei
kia ežerui įvairumo ir gro
žio, kaip ir salos, jose ir 
ežero krantuose auganti 
augmenija . Ežero vanduo 
tyras ir gana skaidrus.

Galvės ežere yra išsivys
tęs vandens sportas, ypač 
buriavimo. Nemažas ežero 
plotas sudaro tam patogias 
sąlygas.

Galvės ežeras užima cen
trinę vietą Trakų ežeryne, 
kuriame be to dar yra

Skaisčio ežeras, Akmenos 
ežeras, Lukos ir Totoriškiu 
ežerai. Galvės ežeras su 
visais šiais savo kaimynais 
susisiekia platesniais ar 
šiauresniais sąsiauriais, iš
skyrus Akmenos ežerą. Ak
menos ežerą su Galvės eže
ru jungia tik mažas grio
velis. Labai siaura jungtis 
ir su Totoriškiu ežeru. Kiek 
platesnė jungtis jungia Gal
vės ežerą su Skaisčio ežeru.

Visi paminėti Trakų eže
ryno ežerai — mažesni už 
Galvės ežerą ir ne tokie gi
lūs.

Totoriškių ir Lukos eže
rus skiria neplatus, bet ga
na ilgas sausumos ruožas, 
kuriame yra susikūręs se
nas Trakų miestas. Galvės 
ežero salos sudaro lyg to 
ruožo tęsinį.

Galvės ežeras ir kiti eže
rai dar prieš 70 metų buvo 
didesni, negu dabar. Bet 
tada Skaisčio ežeras buvo 
sujungtas kanalu su Balčio 
ežeru, esančiu dar labiau i 
rytus, ir upeliu, susisiejan- 
čiu su Lentvario ežeru. Dėl 
to Skaisčio ežero paviršiaus 
lygis nuslūgo apie pusantro 
metro, o drauge nuslūgo 
paviršiaus lygis ir kitų su 
Skaisčio ežeru susisiekian
čiu ežeru: Galvės, Lukos 
(Bernardinų) ir Totoriškių. 
Paviršiaus lygio nuslūgi
mas sumažino pakraštinę 
ežero zoną. Suprantama, 
kad tai paveikė ir žuvų vei- 
s imąsi.

Tarybų valdžios metais 
Trakų ežerynas visapusiš
kai tiriamas. Lietuvos Mo
kslų akademijos Geologijos 
ir geografijos instituto eže
rotyros grupės juos ištyrė 
ir aprašė morfometriškai ir 
morfologiškai. Biologi j o s 
institutas juos tyre biologi
niu atžvilgiu. Prie Trakų 
ežerų buvo surengtos ke
lios mokslinės ekspedicijos. 
Hidroenergijos šaltiniai pa
naudoti pokariniais metais 
pastatytai Lentvario hidro
elektrinei.

Mokslinis ežerų tyrimas 
turi nemažą reikšmę liau
dies ūkiui, ypač komplek
siškai keliant pietryčių Lie
tuvos ekonomika.

Aplinkiniai kolūkiai yra 
suorganizavę žvejų briga
das. Metai iš metų jos di
dina žuvies sugavimą. Bri
gados aprūpinamos naujo
mis valtimis, tinklais ir ki
tu žūklės inventoriumi.
Gražūs Trakų ežerai, kaip 

ir viši respublikos gamtos 
turtai, tarybų valdžios me
tais tapo liaudies nuosavy
be ir tarnauja darbo žmo
ni ii gerovei.

Prof. K. Bieliukas

“Baisiojo Birželio 
Dienu” minėjimas

čia tas minėjimas buvo su
rengtas birželio 13 d., 7 vai. 
vak. puošnioje Marijos Aukš- 
tesnėsės Mokyklos Auditorijo
je, vardu Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus. Pirmininku 
buvo St. Biežis.

Atgiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, publika susėdo. 
Prie mikrofono pasirodė vys
kupas Brizgys. Vėl visi susto
jo ir persižegnoję kalbėjo 
paskui jį kokią tai maldą, ku
rią vyskupas skaitė iš rašto. 
Užbaigus maldą, publika vėl 
susėdo ir Biežis pakvietė nuo 
anų laikų užsilikusį Smetonos 
konsulį P. Daužvardį. Jo kal
ba buvo trumpa ir ta pati nu
dėvėta: nuo 194 0 ir 1941 me
tų milijonai lietuvių išvežta, 
milijonai lietuvių išžudyta ir 
milijonai iš numirusių prisikė
lė.

Užbaigus Daužvardžio mili
jonus, perstatomas Antanas 
Olis. Jis aiškino Lietuvos “va
davimą” įvairiais būdais ir 
planais. Vienas iŠ geriausių 
planų tai esąs pravarymas 
Kongrese rezoliucijos, kurią 
jie turį pasigaminę. Taip, kad, 
girdi, laikui atėjus bus gali
ma Lietuvą išskirti iš Sovietų 
“agresijos”.

Perstatomas ką tik iš Wa
sh ingtono atvykęs Kongreso 
atstovas T. V. Shcenan. Jo 
kalba nepadaro j publiką jo
kio įspūdžio. Jis sakė: Ame
rika yra laisva šalis, ir jūs, 
lietuviai, gausite savo šalį. Kai 
visos tdutos bus išlaisvintos, 
Lietuva, Esti,ja ir Latvija bus 
su visomis kitomis tautomis 
laisvajame pasauly,jo. Ameri
ka neapkenčianti agresorių ir 
subversyvių šioje šalyje. '

U ž b a i gu s ko n gr esm an u i
kalbėti, pakviestas pats tūzas 
— Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Leonardas šimu
tis. šis smarkiai pradėjo šauk
ti, kumščiu į standą . rąušti,? 
kviesdamas' visus lietuvius į 
jų “svarbią tautinę pareigą’1. 
Gyrėsi, kiek tik jis galėjo, 
savo tarybos nuveiktais dar
bais. O kaip žinoma, toji ta
ryba nieko nėra nuveikusi ir 
nieko negali nuveikti, bet tik
tai giriasi ir blofina publiką, 
šimutis sakė, kur tik jie ėjo 
bei važinėjo, visur gavo pa
lankumą ir pažadą pravesti 
Kongrese šitą rezoliuciją.

Na, tegu bus ir taip. Bet 
juk tai atšipęs ginklas. Tų re
zoliucijų visur yra prikepta, 
bet jos gyvenime niekur nėra 
įvykdytos. Jeigu ta jų rezo
liucija Kongreso ir būtų per
varyta, tai kas tada? Kreip
tis į tarptautinį teismą? Tam 
nėra jokio pamato. Prašyti 
Lietuvos prezidentą Justą Pa
leckį arba Sovietų Sąjungos 
premjčrą Malenkovą, kad ant 
svieto yra tokių sutvėrimų, 
kurio trokšta ant Lietuvos 
žmonių viešpatauti ? Tai tik 
klajojimas. Lietuva yra įsi-

Mrs. Oveta Culp Hobby, prezidento Eisenhowcrio 
kabineto narė, kalbasi su American Medical Asso
ciation vadais Dr. Edward J. McCormick (kairėje), 
naujai išrinktu gydytoju trust© prezidentu, ir Dr. 
Louis Bauer, buvusiu prezidentu. Ji kalbėjo asociaci-
jos konvencijoje ir išdėstė Eisenhowcrio administra
cijos nuomonę apie Amerikos žmonių sveikatingumo 

reikalus.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Birželio-Junc 26, 1953

kooperavusi į Tarybų Sąjungą 
kaipo 16-ta respublika. Tuo 
būdu tie “čampijonai” turėtų 
ten eiti su pištofietais, daryti 
ten intervenciją. Kur čia pro
tas ?

Septyni “Lietuvos vaduoto
jai” ant steidžiaus sėdėjo ir 
labai godžiai j publiką žiūrė
jo. Jiems tų dolferių labai rei
kėjo. Publikoje visi konven
tus turėjo. 10 minučių per
trauka. J publiką atkartotinal 
šaukia: Rašykite savo vardą 
ir pavardę. Dėkite į k on vertą 
kiek tik išgalite: penkinę, de
šimtinę ar šimtinę. Kurie ne
turite su savim pinigų, para
šykite savo vardą ir pavardę 
ir kiek pasižadate aukoti. Jū
sų vardas bus geras, ir eis sy
kiu su šio vakaro išsiųsta te
legrama.

Gali jie girtis aukų susirin
kę tiek ir tiek. Bet tikrenybė
je tai blefas. Jiems jokių at
skaitų niekam nereikia duoti. 
Yra tačiau žmonių, kurie į- 
kliuva i ta raketa ir šiandien * <•
keikiasi.

Ant steidžiaus atsiveria už
danga. Įtaisyta laiptai aukš
tyn ir aukštyn, ant kurių pil
na vyrų ir moterų, apsirengu
sių įvairiais. kostiumais. Du 
chorai—Pirmyn ir kitas. Iš 
kairūs pusės nedideli vargo
nai. Iš dešines trys deklama
toriai. Viduryje steidžiaus 
prieš chorus pastatytas pla
tus, didelis molinis puodas. 
Tai ženklina Lietuvą. Vaidini
mas pavadintas montažu. Var
gonai tykiai grajina. Giesmi
ninkai gedulingas giesmes 
gieda. Kai apsistoja, deklama
toriai iš rašto skaito deklama
cijas: Lietuva liūdi, Lietuva 
kenčia, Lietuva vargsta, aš už 
Lietuvą savo gyvastį atiduo
čiau (tai kogi bėgai iš Lietu
vos?). Vėl vargonai ir vėl 
giesmės ir vėl deklamacijos. 
Iš vienos ir kitos pusės ant 
steidžiaus dvi jaunos merginos 
ant sykio atnešė gėlių vaini
kus ir padėjo prie molinio 
puodo. Tie'surinkti doleriai 
esą* įtuodc' "kiaušiniai, kuriuos 
atėjusi rytoj višta išperės. 
Tuomet visi linksmai užtrau
kiame: “Mano, broliukai, na
mo jaunieji.”

Publika skirstėsi išskalbta, 
išmazgota, išminkyta. Dairiau
si su žingeidumu visur. Vieti
niu niekur nemačiau nė vie
no. Publiką, sudarė “dipukai.”

Chicagietis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tibeto išvadavimo 
antrosios metinės

PEKINAS. — Gegužės 23 
d. sukako antrosios metinės 
nuo tos dienos, kai buvo pasi
rašytas susitarimas dėl prie
monių Tibetui taikiu būdu iš
vaduoti. Šiai datai skirtame 
straipsnyje laikraštis “ženmin- 
žibao” rašo:

Apžvelgiant darbą, atliktą 
įgyvendinant susitarimą, leng
va pastebėti didžiulius lai
mėjimus, pasiektus šia krypti
mi. Svarbiausieji iš jų yra: 
patriotizmo išaugimas tibetie
čių tarpe, jų aktyvi pagalba 
Liaudies išvadavimo armijai, 
budinčiai tėvynės sargyboje, 

.Tibeto interesų ir saugumo 
sargyboje, pančen-lamos su
grįžimas į Tibetą ir glaudaus 
vieningumo tarp jo bei dalai- 
lamos nustatymas, kas .liudi
ja, jog likviduotas ilgai tru- . 
kęs suskilimas, į kurį buvo at
vedę tibetiečių tautą imperia
listai ir kinų reakcionieriai:

1952 metų rugpjūčio mėnesį 
Centrinė liaudies vyriausybė 
paskelbė nuostatus del nacio
nalinių rajonų autonomijos 
įgyvendinimo; tai padėjo to
liau sustiprinti glaudžius san
tykius tarp tibetiečių ir" kitų 
broliškųjų Kinijos J J audios 
Respublikos tautybių.

Per dvejus metus, toliau ra-
šo laikr., griežtai vykdyda
ma susitarimo sąlygas, Liau
dies išvadavimo armijos ka
riuomenė padėjo vystyti žc-
mes ūkį, tiesė kelius, atidarė

ligonines, bankus, mokyklas, 
parduotuves, davė valstiečiam 
ir gyvulių augintojams pasko
las, organizavo kursus Tibeto 
vadovaujantiems darbuoto
jams parengti, padėjo vietos 
gyventojams vystyti gamybą. 
Liąudies išvadavimo armija 
padarė pradžią Tibeto gyven
tojų materialines gerovės au
gimui. Ji atlieka didelį kultū
ros-švietimo darbą, suorgani
zavo laikraščių leidimą tibe
tiečių kalba, supažindina pla
čiąsias gyventojų mases su 
tarptautino padėtimi ir šalies 
vidaus gyvenimu, demonstruo
ja filmus ir stato spektaklius. 
Tai padeda t-ibetiečiams 
pažinti su broliškosios 
tautos gyvenimu.

Svarbiausiuose Tibeto 
tuose ir gyvenamosiose
vėso atidarytos ligoninės ir 
ambulatorijos; ruošiamasi ati
daryti veterinarų kursus, o 
taip pat serumo gamybos la
boratoriją, kas daug padės 
vystant gyvulininkystę Tibete.

susi
einu

mies-
vieto-

Demokratija remiasi įsi
tikinimu, būk 
žmonėse esą 
P’alimvbiu.

paprastuose 
nepaprastų

E. Fosdick

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

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

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

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

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

i e ęDVIEJŲ

PIKNIKAS
i

Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES
Jvyks Šeštadienį ir Sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
LIET. TAUTIŠKO NAMO PARKE
Keswick Rd. ir Winter St., Montello, Mass.

AIDO CHORAS, VADOVYSTĖJ JONO DIRVELIO

Art Mason’s Orkestrą Šokiams
♦

Pikniko pradžia 1 vai. po pietų, orkestrą nuo 5:30 iki 
Programa 4 vai. po piety.

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:
Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėj J. Dirvelio;
Duetas: A.Dirveliene ir J.Sabaliauskas;
Hartfordo LAISVĖS CHORAS, vadovybėj V. Hollis;
Akordionistas Richard Barris, iš Dedham;
Montello LlUOSYBĖS CHORAS, vadovybėj Al Potsiaus
Solistai: Aldona Wallen, Rože Stripinis ir kt.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti!

10:30

Tai bus puikiausia sueiga, linksmas pasimatymas su daugeliu seniai maty
tų, ir puiki proga įsigyti naujų pažinčių. Kartu su dideliu sau malonumu pa
rimsite ir dienraštį Laisvę. Todėl kviečiame visus atsilankyti. —Rengėjai.
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M. ILJINAS

' Gamtos Kiogalšpmas
WORCESTER, MASS.

Garbingai užbaigėme savo 
kvotą del Laisvės 
$8,000 fondof (Tąsa)

Čia pat greta buvo du miškai: Chreno- 
vo šilas ir šipovo miškas—draustinė lai
vų statybai naudojamų medžių giria, iš-

tro Pirmojo noru.
Šie gamtiniai miškai Dokučajevui bu

vo reikalingi tam, kad galėtų ištirti miš
ko įtaką stepei.

Dokučajevo pradėtas darbas susilaukė 
gyvo atgarsio mokslininkų, agronomų 
tarpe. Akademiko V. R. ,Viljamso žo
džiais tariant, tai buvo pirmas stumtelė
jimas, kuris kitados “sujaudino moksli- 
nes-agronomines ir visuomenines jėgas 
ir nukreipė jas teisingu moksliniu ke
liu”.

Atrodo, ligonis nori gydytis. Bet Do
kučajevas neapgaudinėjo savęs, jis žino
jo, kad priešakyje dar dideli sunkumai. 
Tuos sunkumus sudarė ne gamta: su 
gamtinėmis kliūtimis Dokučajevas mo
kėjo kovoti. Bet buvo siena, kurios net 
jis nebūtų galėjęs pramušti.

Valdantieji sluoksniai aiškiai nenorė
jo išsižadėti jiems naudingų teisių, 

w priešingai bendriesiems interesams ir 
7 mokslui”.

Pirmasis išgąstis — po 1891 metų 
sausros — praėjo, ir Dokučajevui vis 
dažniau tekdavo girdėti pažįstamas fra
zes: “Nėra lėšų, yra svarbesniu reika- 
lų . . .”

Miškų juostų sodinimas, pagal Doku
čajevo planą, tebuvo pirmas žingsnis. 
Dabar reikia žengti antrąjį žingsnį — 
užvesti bandomuosius laukus, kad gali
ma būtu tirti miško itaka derliui.

Bet Dokučajevui niekas nedavė tam 
pinigų. Ekspedicija vykdė darbus miškų 
departamento lėšomis. O miškų depar
tamentas buvo tos nuomonės, kad jo rei
kalas — rūpintis mišku, ir vien tiktai 
mišku. Paprasta mintis, kad miškų juo
stos stepėje reikalingos ne pačios savai- 

^m-e, o saugoti laukams, buvo neįkanda
ma departamento valdininkams.

Ir ar vertėjo šnekėti su jais apie “vie- 
«• ijb.ingą, vientisą, nedalomą gamtą”, kai ši 
Vigamta buvo padalyta tarp departamentų 

ir kėčkvienas stalo viršininkas prieš save 
tematė tik stalą ir nieko daugiau!

Dokučajevas buvo galingas žmogus. 
Viename portretų jis atvaizduotas visu 
ūgiu. Stovi jis tiesus ir liemeningas, ap
sivilkęs kailiniais ir užsidėjęs kailinę ke
purę. Ramus ir veriantis žvilgsnis, vos 
pastebima šypsena, praskyrusi ūsus, pla
ti ir tanki barzda—visame veide matyti 
nepalaužiamos jėgos žymė. Tai buvo 
didvyris, vertas tos gamtos, kurią jis bu
vo iššaukęs į mūšį.

Bet ir šis galingas žmogus ėmė nebe- 
atsilaikyti. Daugelį metų jis kovojo dėl 
rusų žemdirbystės, dėl rusų mokslo. Jis 
negalėjo pasiekti, kad būtų įsteigtas dir
vožemio institutas, dirvožemio muziejus. 
O juk jis buvo dirvos mokslo kūrėjas. 
Iki jo mokslininkai nesuprato dirvože
mių susidarymo žemėje dėsnių, rusų 
juodžemiui taikė užsieninius receptus.

Dokučajevas turėdavo aiškinti savo tė
vynainiams: “Jums nereikia kreiptis į 
vokiečius... Laikas pagaliau mūsų agro
nomams ir jų vadovams — profesoriams 
-—liautis beveik vergiškai sekus vokiš
kais nurodymais ir vadovėliais, kurie su
daryti kitai gamtai, kitiems žmonėms ir 
kitai visuomeninei-ekonominei santvar
kai.”

Žmonėms tekdavo aiškinti, kad negali
ma visų ligonių gydyti vienu vaistu.

Dokučajevas buvo toks žmogus, kuris 
griovė įprastines pažiūras. Jis pirmasis 
išaiškino, kad dirva — tai ne vien tiktai 
medžiagų mišinys, o gamtos kūnas, toks 
pat, kaip mineralas, augalas, gyvulys. 
Šis kūnas gimsta, vystosi ir miršta, duo
damas pradžią kitos rūši-es dirvai.

Kadangi dirva yra grandis tarp gyvo
sios ir negyvosios gamtos, joje atsispin
di akmens, oro, vandens, augalų, gyvulių 
gyvenimas.

“Pasakykite man, — kalbėjo Dokuča
jevas, — koks yra toje vietovėje klima
tas ir kokia augmenija, ir aš pasakysiu, 
kokios tenai dirvos”.

Tokį spėjimą jis padarė, pavydžiai, 
vykdamas į Kaukazą tyrinėti kalnų dir- 
VfU.( Ir jo mokslinis žygis per kalnus vi
siškai patvirtino tai, ką jis buvo iš anks
to spėjęs. Dirvos kalnuose buvo išsidės- 
čiusio ruožais — apačioj stepių, aukš
čiau — miškų, paskui — poliarinės. Jas 
aiškiai buvo galima pajungti dėsniui, 
kurį nustatė Dokučajevas dirvoms žemės 
rutulyje paskirstyti iš pietų į šiaurę.

Apibendrinti linkęs Dokučajevo pro
tas sukūrė ne vien tik dirvomokslį. Jo 
idėjos praturtino senąjį mokslą — geo
grafiją ir davė pradžią naujiems moks
lams — geochemijai ir ge^botanikai.

Visą pasaulį apstulbino savo mokslu 
Dokučajevas. Kone kiekviena tarptauti
nė paroda atnešdavo jam tai aukso me
dalį, tai diplomą, tai ordiną už nuopel
nus žemės ūkiui.

0 Rusijos valdovai nesuprato jo reikš
mės. Koks nors miškų ūkio departmen- 
to inspektorius, koks nors mokymosi 
apygardos kuratorius galėjo jam kaišio
ti pagalius į ratus, neleisti jam daryti 
bandymų Akmeninėje sto])oj(\ kliudyti 
jam pertvarkyti Želnės ūkio institutą į 
N au j ą j ą A1 e ksa n d r i j ą.

Smulkūs valdininkai pliekė įskundi
mus, stambesni valdininkai rašė: “Dėl 
lėšų trūkumo nepatenkinti.”

Didvyris jautė, kad jis vis tvirčiau su
rišamas už rankų ir kojų.

Greta jo buvo draugai: žmona Ana Je
goro va, energinga, be galo atsidavusi vy
rui; mokiniai-dokučajevininkai — Sibir- 
cevas, Zemiatčenskis, 1 Jcvinsonas-Lesin- 
gas, Glinka, V-ernadskis; jo draugais 
buvo visai šaliai žinomi mokslininkai — 
Mendelejevas, Sovetovas, Beketovas... Jų 
parama buvo labai svarbi ^Dokučajevui. 
Ir vis dėlto jo jėgos silpo.

1897 metais liga išveda Dokučajevą iš 
rikiuotės. Jo (kirba toliau varo moki
niai.

Tik metams praslinkus jiems pavyks
ta gauti iš žemdirbystes departamento 
du tūkstančius rublių bandomiesiems 
laukų sklypams Akmeninėje stepėje už
vesti. Menka išmalda!

O sekančiais metais “Specialioji eks
pedicija” jau buvo likviduota, bandomų
jų laukų organizavimas , nutrauktas, 
Ghrenovo sklypas paverstas girininkija.

Miškų departmentas vis dėlto pasiekė 
savo, štai jums ir “vientisa, nedaloma 
gamta”!

Slenka metai. Sudaroma komisija iš 
dviejų departamentų — miškų ir žem
dirbystės — atstovų. Ji turi išaiškinti: 
“ar pageidautina organizuoti laukinin
kystės bandymus girininkijoje.”

Popieriuje pavyksta pagaliau sutaiky
ti du departmentus, iš kurių vienas tvar
ko miškus, o kitas — laukus. Bet, kai}) 
trumpai pasakyta atskaitoje, “komisijos 
nutarimai nebuvo pradėti vykdyti”.

Praeina dar keletas metų. Dokučajevo 
jau nebėra gyvo. Uždaroma ir girinin
kija. Žinoma! Uždaryti lengviau, negu 
įsteigti.

Vėl čeža plunksnos. Auga “nuomo
nių”, “raštų”, “pranešimų” krūvos.

Tačiau, kad ir kokios didžiulės buvo 
visos tos popieriaus krūvos, 1910 metais 
“dėl klausimo sudėtingumo ir dėl netu
rėjimo duomenų jam išspręsti”, numato
ma sudaryti komisiją, kuri turi viską iš
aiškinti: “pageidautina” arba “nepagei
dautina”.

Daina be galo, daugiau nieko!
Ir pagaliau 1911 metais — praslinkus 

dviem dešimtims metų nuo to laiko, kai 
Dokučajevas buvo pasiūlęs savo bandy
mų programą, — įsteigiama Akmeninės 
stepes bandymų stotis.

Stoties taryba imasi pamažu sudarinė
ti veiksmų planą. Atskaitoje pasakyta: 
“Skubėti tuo labiau nereikėjo, kad dalis 
pinigų trobesiams statyti buvo atleista 
tik 1912 metų rudenį”.

“Skubėti nereikėjo”. O sausra vis 
dažniau degindavo laukus...

PENKTASIS SKYRIUS
TRECIASIS DIDVYRIS

KARTŲ SVAJONE
Yra rusų bylina apie Sviatogorą, ga

lingiausią iš visų didvyrių.
Sviatogoras buVo tokio aukšto ūgio ir 

toks stiprus, kad net Uja Muromecą įsi
kišdavo j kišenę. Bet kai jis norėjo pa
kelti žemės pripildytą krepšį, šis jam pa
sirodė nepakeliamas. Sviatogoras iki 
juosmens įlindo į žemę, o krepšio taip ir 
nepakėlė.

Šią byliną sukūrė, greičiausiai, arto
jai. Sunku buvo pakelti žemę arklu. Ir 
kaip dažnai atsisakydavo žeme nusilenk
ti žmogui — duoti jam duonos!

Nederliaus, bado metai ėjo vienas po 
kito. Bet liaudis-didvyris tikėjo savo jė
ga, tikėjo, kad ateis laikas, kai žemė jai 
nusilenks.

(Bus daugiau)

Darbas buvo no visai leng
vas, bot prie gerų norų vis
kas galima atlikti laiku. Tu
riu pasakyti, kad pas gerus 
žmones nereikia daug prašy
ti : priminei jiems reikalą ir 
jie aukoja pagal savo išgalę. 
Bet visgi reikia kiekvieną pa
matyti ir paprašyti. Ne vienas 
pats nopridave.

Nuo savęs aš dėkoju visiem 
aukotojams iš gilumos širdies. 
Mes atlikome savo pareigas 
puikiai. Bet dar pasiliko ke
letas draugų, kurių neteko pa
matyti ir kurie galėtų paau
koti. Jeigu nenorite patys au
ką pasiųsti, tai matykite ma
ne. Aš patarnausiu, pasiųsda
mas jūsų auką.

Pastaba kitoms kolonijoms
Laikas baigiasi, o dar reikia 

nemažai sukelti pinigų. Argi, 
draugai, nebus mums sarma
ta, jeigu mums reikės vajus 
pTatęsti ? Man rodosi, kad 
trijų mėnesių laiko turėtų už
tekti, jeigu mes rūpestingai tą 
vajų varytumėme. Todėl, drg. 
ii- draugės, subruskime nors 
paskutinėmis dienomis, kad 
būtų vajus užbaigtas laiku.

Klaidų pataisymas
Aukotojų sąraše buvo klai

dingai parašyta. Pasakyta B. 
Kubauskas, o turėjo būti B. 
Kukauskas aukavo $2. Pasa
kyta J. Spakauskas, o turėjo 
būti J. Špokauskas. Pasakyta 
M. Šuprenienė, o turėjo būti 
M. šupenienė aukojo $2.

Piknikas Laisvės paramai 
liepos 4 d. Montelloje

Brangūs Laisvės skaityto
jai! Visi geri Laisvės priete-

liai turime rengtis dalyvauti 
šiame piknike, žiūrėkime, kad 
nė vienas nepasiliktūmėme na
mie. Nes tai yra vienas pikni
kas, kur suvažiuoja daug žmo
nių iš visur. Ten mos galime 
susitikti su savo giminėmis, su 
savo idėjos draugais bei pažįs
tamais. Galime pasikalbėti, 
pasilinksminti ir pasiklausyti 
gražių dainų. Bus Worcesterio 
Aido Choras, Hartfordo Lais
vės Choras, Montello Liuosy- 
bės Choras ir Sabaliausko su 
Dirveliene duetas. Todėl bus 
ko pasiklausyti ir pasigerėti.
Draugai, primenu, kad Wor

cesterio busas neišeis, todėl 
prašau visų, kurie turite ma
šinas, nevažiuokite vieni, pri- 
sipildykite jas tais, kurio netu
ri mašinų. Kurie neturite ma
šinų, pasirūpinkite, kad kas 
nors jus nuvestų. Visi koope
ruokime, kad tas mūsų pik
nikas būtų visais atžvilgiais 
pasekmingas.

Todėl, tegu visi keliai mus 
veda liepos 4 d. j Montello, 
Mass. J. Skliutas.

Boone, la., miestelyje bu
vo toks atsitikimas: Viena 
moteris, pamačiusi po sa
vo automobiliumi nukritu
sį centą, bandė pavažiuoti 
automobilį ir pasiimti tą 
nukritusį pinigėlį. Bet au
tomobilis užšoko ant šali
gatvio ir atsimušė į narna, 
padarydamas nuostoliu už 
$102. ’

Anglijos karalienes karū
nacijoje dalyvavo iš Jungti
niu Valstijų nuvykusių 40,- 
000 žmonių, iš Kanados — 
10,000.

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 Laisves

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 Laisves piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitemykite naujos vietos antrašą:

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

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Boston, Mass.
Kas link Gintarų Radijo 
programos pusvalandžio

Pažangių Lietuvių Tarybos, 
Ine., Komiteto ii’ radijo patrio
tų bei rėmėjų susirinkimas at
sibuvo birželio 20 d. Progra
mos .vedėjai Žaviai parapor- 
tavo, kaip buvo radijas užda
rytas ii’ kaip storai Worceste
rio vyskupijos organas savait
raštis “Catholic Free Press” 
ilgiausiame editorialc prime
lavo. Iš to laikraščio sėmėsi 
medžiagą visi Bostono ir Wor
cesterio komerciniai laikraš
čiai. Ir kiek šlykščių melų su
fabrikuota tame editorialc, 
paduota neva vertimai nure- 
korduotų kalbų, pasakytų per 
Gintarų Radiją!

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė, kad tas vyskupinis juod- 
lapis atšauktų savo melus bei 
šmeižtus.

Tai)) pat susirinkimas nuta
rė palaikyti radijo programą, 
kad ir trumpesniam laikui, 
kaip gorilai bus gauta tinka
ma stotis.

Gintarų Radijo metinis pik
nikas, kaij) ir visada, įvyks 
rugpiūčio mėnesį. Obalsis 
yra, kad šis piknikas būtų 
skaitlingiausias ir pasėkmin- 
giausias.

Susirinkime Dalyvavęs

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
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.

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

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

Kviečia Komitetas...

Endicott, N. Y.
Celia Žolynienė 
dar tebeserga

Celia žolynienė, Antano 
žmona, nuo praėjusio rudens 
parblokšta sunkios ligos: pu
siau1 suparalyžiuota; ji neval
do vienos rankos ir kojos. Kc- 
liatą mėnesių išgulėjo . ligoni
nėje,. o dabar randasi namie 
(622 Marcella St., Endicott 
N.Y.). Ligonė nieko negali stu- 
boj dirbt, nei sau valgyt pasi- 
gamint negali, nes jos visas 

t kūnas yra labai nusilpęs. An
tanas žolynas dėl savo žmo 
nos ligos taipgi turi daug var
go panešt. Parėjęs iš dirbtu
vės turi vėl stot darban, paga
mini valgyt ligonei ir sau. Ji
sai poilsio visai neturi.

Pirmiau žolynai gyveno 
Binghamtonc, bet tūlas lai
kas atgal jie nusipirko Endi- 
cotte namelį ir ten apsigyve
no, —- atsiskyrė nuo lietuvių. 
Mat, Endicotte mažai lietu
vių gyvena.

Linkiu Coliai greit pąsveik- 
ti, o Antanui daug kantrybės 
ir ištvermės.

Senas Pažjstamas.

Pilypas: Pasakyk, kodėl 
daugelis merginų domisi 
skridimu į mėnulį?

Jurgis: Matyt, jos čia 
neberanda sau tinkamu vv- 
ru. c.

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 

Parke, 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 Laisvės pikniko, kuris įvyks lie- 
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. 
Prašome vietinių ir iš toliaus atsi
lankyti, • nes lahai svarbu gerai pri
sirengt i piknikui.

: MATTHEW A.
; BUYUS
; (BUYAUSKAS)

i LAIDOTUVIŲ
J DIREKTORIUS

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

Kvailiai suruošia bank ic
tus, o išmintingieji valgo 
juose. — Franklin.

Įvairūs išsireiškimai
Žmogui nėra lemta nie

kuomet visuotiname pasi
tenkinime ilsėtis.

Southey

Aš einu išrišt didžiąją 
mįslę; užtraukit scenos už
dangalą, mano farsas jau 
suloštas. Rabelais

(Paskutinieji prieš 
mirsiant žodžiai)

♦

Kas numiršta, tas visas 
skolas apmoka.

Shakespeare (Audra)

Apgauti kokį nors žino
mą apgaviką — tai dvigu
bas džiausgmas.

La Fontaine
Surinko Kas Kitas

Republikonų partijos šulai senatoriai: senatorius 
Bridges iš New Hampshire (kairėje) ir sen. William 
Knowland iš Californijos. Jie tariasi apie konferen

ciją su prezidentu Eisenhoweriu.

5 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktad., Birželio-June 26, 1953
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raščio Laisvės pikniko. Tai 
jau laikas prie šios didžiulės 
iškilmės ruoštis. Visi turėtume 
pasižymėti kalendoriuje tą 
dieną ir niekur kitm- nedaly
vauti.

Minimas piknikas’įvyks še
štadienį, liepos 11, National 
Hall and Park, 65-13 38 Ave., 
Woodside, L. I. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Gauname žinių, kad svečių 
turėsime šiame piknike iš dau
gelio kitų miestų. Tai bus ge
ra proga su jais susieiti, pasi
vaišinti ir linksmai laiką pra
leisti.

Nekeiskite žodžių
Rašydamas, “štai kur dinfeo 

Brooklyno parkai”, pasakiau: 
Jt kur buvo “aukštoji karčia- 
mėlė ir gardžioji degtinėlė,” 
ten dabar stovi keturių aukš
tų Liaudies mokykla.

žodį “gardžioji” pakeitėte 
“gražioji,” kas sugadino po
eto mintį. Tą palyginimą pa
ėmiau iš dainos:
Kur aukštoji karčiamėlė, 
Kur gardžioji degtinėlė; 
Ten čiumakas užvažiavo 
Ir degtinės paragavo. 
Kad troškimą užgesint. 
Gėrė dieną nuo pat ryto 
Ir per naktį kol prašvito; 
Nesuranda ne skatiko, 
Visur tuščia ir gana...
Eik namo išpagirioki, 
Pinigų pasijieškoki: 
Tuomet vėl galėsi gert!

Degtinė nėra ne> gardi, ne 
graži, tik mes ja geriame.

Ai- tabakas gardus, gražus? 
Ne! Vienok mes jį rūkome. 
Prisirūkome tiek dauk, kad 
atsikėlę ryte krankštaujame, 
iš gerklės seilių sutirštintus 
“kukulius” spjaudome, ir vėl 
už cigareto. Paleidę dūmus į 
viršų iš akių ašaros ritasi: 
verkiam ir rūkom, rūkom ir 
verkiam. Ar čia yra kokis 
gražumas ?'Tai yra “prakeik
tas” pripratimas! Tas pats ir 
su degtine.

Atsiprašau. Sakau “už ci
gareto”, ne už cigaretės. Jei 
rašoihe cigaretės, tai rašyki
me ir pirštės, o ne pirštai.

Nesuprantu, kodėl Lietuvos 
kalbininkai, rašytojai užsima
nė rašyti moteriškai? Aš gi, 
prisilaikydamas amerikoniškų 
teisių, rašau vyriškai!

Senas Kriukis
Red pastaba. Senas Kriukis, 

spėjame, supranta, kad iš 
“gardžiosios” pasidarė “gra
žioji” per klaidą; tai nelaboji 
zeceriška klaida.

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

Telephone EVergreen 4-8174 o

Brooklyniečiai vyks 
Montellos piknikan

Pasirodo, kad keli brookly- 
niečių automobiliai, pilni lais- 

i viečių, vyks į Montello, Mass., 
I liepos 4 d. Jie ten dalyvaus 
i dienraščio Laisvės piknike.

Jonas Grybas pareiškė, jog 
■ jo niekas negalės sulaikyti 
nuo važiavimo Į Mass, valsti
jos ruošiamą pikniką. Kaip 
visuomenės veikėjas, gyvenęs 
toje apylinkėje, jis ten turi 

; galybes pažinčių ir reikalų su 
I daugeliu draugų ir draugių.

Bet Jonas juk vienas ten 
nevyks. Jo automobilius bus 
pilnutis brooklyniečių.

CIO prezidentas remia 
Hearns streikierius

CIO prez. Walter Reuther 
išleido pareiškimą, kad jis vi
sais galimais būdais remia 
Hearns darbininkų streiką.

Jis atmetė kompanijos nu
rodymus, būk .tai pikietuoją 
darbininkai esą seniai iš dar
bo paleisti ir jų unija esanti 
komunistų kontrolėje. Reu
th ei- sako, jog Hearns kompa
nijos skelbimai yra nepama
tuoti. Kompanija tuo nori su
ardyti darbininkų vienybę ir

i sulaužyti streiką.
Jau virš mėnuo laiko, kaip 

Hearns 800 darbininkų strei
kuoja i)- vieningai pikietuoją 
Manhattan ir Bronx krautu
ves. Kompanijos pastangos 
gauti pikietams drausmę nuė
jo teisme niekas. Bet kompa
nija vėl ruošiasi prie kitų 
prieš darbininkus žygių.

Kompanija šėlsta piktumu 
ant pikietininkų ir publikos, 
kuri per streiko liniją neina į 
krautuves pirktis reikalingų 
dalykų.

Eleveiteris užmušė 
porterį

Albert Kings, dirbęs porte
riu 706 Riverside Dr., buvo 
sutrėkštas pakilusio iki pat lu
bų eleveiterio.

B. ir V. Zmitraitės 
Lankėsi New Yorke

Praėjusį sekmadienį New 
Yorkan atvyko binghamtonie- 
tėS'Bronė ir Viktorija Zmitrai
tės.. Jos čia pabuvo virš porą 
dienų. Namo išvyko antradie
nį. —

TONY’S !
UP-TO-DATE J

BARBER SHOP
■ ANTANAS LEIMONAS

Savininkas >
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. j
Gerai Patyręs Barberis l

Atsakysime i naujas provokacijas 
Korėjoje šio sekmadienio mitinge

šį sekmadienį susirinkę į. 
Randalls Island Sta dilimą ga
lėsime gauti naujausių žinių, 
kas dabar dedasi Korėjoje, 
kaip Pietinės Korėjos diktato
rius bando suardyti susitari
mą baigti ten karą.

Tai bus masinis mitingas už 
taiką. Tie, kuriems taika rūpi, 
turėtų šiame mitinge dalyvau
ti.

Mokytojų unija gina 
senatvės pensijas

Mokytojų Unija nusitarė 
apeliuoti į valstybinį apeliaci
jų teismą,kad jis nutartų at- 
steigti iškovotą senatvės pensi
ją.

žemesnysis teismas buvo 
nutaręs mokytojos May Rosen 
pensijos klausimu tąip, kad 
įai apribojama senatvės pen
sija.

Šis pensijų klausimas palie
čia apie 4,000 mokytojų, ku
rie išėjo į pensiją nuo 19 15 
motų.

Vaistinės samdosi vaikus 
pardavinėti narkotikus

Prokuroras Murphy aiškina 
turįs pakankamai davinių, 
kurie rodo, kad daugelis vais
tinių pasisamdė vienokiu ar 
kitokiu būdu nepilnamečius 
jaunuolius ir net vaikus nar
kotikams pardavinėti.

Tų vaistinių savininkai tuo 
išvengia areštų, o jaunuoliai 
samdiniai jiems padaro nema
žai pelno. Visas dalykas bū
siąs ištyrinėtas.

Penki sukčiai nuteisti
Teismas pasiuntė kalėjiman 

penkis sukčius, kurie visokiais 
būdais viliojo iš žmonių ir į- 
į^jurių finansinių Įstaigų pini-

Vienas tokių buvo Manu
facturers Trust Co. Bronx 
banko manadžeris. Jis su ki
tais bendrai padarydavo viso
kius dokumentus pinigams 
skolintis.

Apskaičiuojama, kad jie to
kiu' būdu yra prisiskolinę virš 
$100,000.

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

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
CIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

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

Dainos Ir Šokini. Sanni Orkestru..
-------- .—   '------------- . .. ■

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

Apart žymių kalbėtojų, bus 
gera muzikalė programa. 
Smagu bus liuesas laikas nau
dingai praleisti po atviru dan
gumi. Mitingas prasidės 12 
vai. dieną.

Amerikos Darbo Partija 
ruošia šį mitingą ir kviečia 
visus ir visas dalyvauti.

Darbjetis.

TWU reikalauja 
didesniu algų

CIO Transport Workers 
Unija pridavė naujajai Tran
sit Authority subvių ir busų 
darbininkų reikalavimus pa
kelti algas 25c i valandą.

Reikalavimai paliečia 45,- 
000 darbininkų. Unija pasky
rė kovai $500,000 ir kartu pa
reiškė, jog ji ilgai nelauks, 
bet už savo reikalavimus ko
vos.

Unija taipgi reikalauja, 
kad jinai būtų pripažinta kaip 
vienatine unija visų miesto 
transportacijos darbininkų.

Falšyvas policistas apgavo 
daktarą, vėliau areštuotas

Frank Smith buvo areštuo
tas ir■ kaltinamas policisto ti
tulo naudojimu ir iš Dr. Na
than Hyman išgavimu $1,000,

Smith nuėjęs pas daktarą 
grasino jį areštuoti ir kaltinti 
nelegaliame abortų daryme, 
jeigu negaus $1,000. Daktaras 
davė $1,000, kad uždaryti 
jam burną. Taipgi daktaras 
žadėjo jam ir daugiau mokė
ti. , .

Dabar paaiškėjo, kad jis 
nėra joks detektyvas, bet ka
daise buvęs kriminalinis kali
nys.

Stadium koncertas
•šeštadienį, birželio 27, Le- 

wisohn Stadiume bus viena 
puikiausių programų. Tai bus 
Kern-Kammerstein Naktis.

Dainuos Jane Pickens, Bar
bara Ashley, David Doleri ii 
Wm, Warfield iš operečių ir 
filmų “Show Boat”. “Music 
in the Air”, “Roberta”, 
“Swing Time” ir kitų.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškais ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja labai gražus kam

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

(124-125) ą ' .

Aido Choras
Choro pamokos įvyks ,šio 

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

Choro Prezid.

Nauji aštrūs patvarkymai 
automobilių vairuotojams

Automobilių ir trokų komi- 
sionierius Macduff paskelbė, 
kad su liepos 1 d. įsigalės nau
ji patvarkymai automobilių ir 
trokų vairuotojams. Jie užgin
ti N. Y. legislatures.

Bene -vienas svarbiausių pa
tvarkymų yra prieš tuos, ku
rie įsigėrę alkoholio vairuoja 
automobilius. Jeigu įsigėrę 
bus nutverti, tai jie turės pa
siduoti policijos tyrimui arba 
laispių netekti.

Policija galės ištirti jo 
kvapą, kraują, šlapumą ir sei
les, tada nuspręsti, ai- jis bu
vo tinkamas vairuoti tuo lai
ku automobiliį,'

Pasarga visiems vairuoto
jams: įsigėręs nei nebandyk 
automobilio vairuoti, gali pa
pulti nemažon bėdon. Jeigu 
vairuoji, nenaudok' alkoholi
nių gėrimų.

Prelekcija apie Vokietiją
šį vakarą, birželio 26, York

ville Temple, 157 E. 86 St., 
ruošiama prelekcija ir diskusi
jos Vokietijos klausimu.

• Laikraščio “German-Ameri
can” redaktorius Hagelberg 
kalbės temoje “Germany— 
Powder Keg or Peace Buff
er.”

Estas suimtas deportavimui
Felix Kusman buvo areš

tuotas jo paties namuose ir 
išvestas Ellis Salom Skiriamas 
.deportavimui.

Kusman yra estų tautybės. 
Jis kaltinamas kaip komunis
tas. Veikęs kartu su vokiečių 
komunistu Gerhart Eisle'r, ku
ris slaptai Lenkijos laivu iš
vyko į Rytinę Vokietiją.

Naujos neregiams filmos
Leon J. Rubinstein, nere

giams palinksminti įstaigos di
rektorius, rodė neregiams nau
ją filmą, kuria jie buvo pil
niausia patenkinti.

Filmą taip pritaikyta nere
giams “matyti”, kad nereikia 
nei specialių jiems aiškintojų, 
nes pačioje filmoje yra pilnas 
paaiškinimas, neregiams aiš
kiai suprantamas.

Dvi aklos moterys, tą filmą 
“mačiusios”, džiaugiasi pasi
tenkinusiai.

Filmų žvaigždės Swanson ir 
Murray New Yorko teisme

Garsiosios tyliųjų filmų 
žvaigždės Gloria Swanson ir 
Mae Murray pasirodė New 
Yorko teisme su savo kont- 
raktoriais.

Abidvi skundė kontrakto- 
rius, kad jie nesilaiką pasira
šytų sutarčių ir kad jų gar
siais vardais kontraktoriai no
rį pasipinigauti.

Nudavė žmogžudžiu, kad 
prisivilioti atgal merginą

Carl Rosenberg, 17 metų 
jaunuolis, nuėjęs į policijos 
stotį pasisakė nužudęs vyrą 
ir jo kūną įmetęs upėn. Buvo 
areštuotas. Vėliau pasirodė, 
kad tai melagingas dalykas 
tikslu pasigarsinti ir praras
tą jo meilužės meilę atgauti.

CATSKILL MOUNTAINS
Vakacijom Kainos—$35 į Savaitę.

Arti Ežero
MRS. BRADLEY

Fleischmanns, N. Y. Tel. 162-M
(124-126)

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

BROWN’S AUTO SCHOOL 
1^66 York Avė., (arti 88rd St.) 

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

HELP WANTED-MALE
VIRTUVEI VYRAS — PATYRĘS
Darymui sandwiches, salads ir vi- į 

šokiam darbui pagclbininkas. Nuo- i 
Jot inis darbas, dieninis darbas. Ne > 
senesnis kaip 50 m. amžiaus. Šau
kite trečiadieni ir visą savaitę. Te). 
FLoral Park 1-7797.

(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 — tik 
dirbamom dienom.

(124-125)

MALE and FEMALE
NAUJA MEZGIMO DIRBTUVE 

su moderninėm mašinom reikalauja 
SINGER OPERATORS ir KNIT
TERS.

MARGO KNITTING MILLS
1 Wyckoff Ave., prie Jefferson St. 
stoties; Canarsie Line, įėjimas per 
Parking Place, Jefferson St., 3-čios 
lubos. Žinokite, kreipkitės j MARGO.

G L. 6-6872.
(125-127)

HELP WANTED FEMALE 
VALYMUI MOTERIS

Vasariniame rezorte. Puikios dar
bo sąlygos. Gera alga.

Kreipkitės tuojau..
11 West 42nd St., N. Y. C.

Km. 2370 — Tel. PE. 9-7842

REIKALINGOS
DOLL WIGGERS

Patyrusios. Nuolatinis darbas. Ge
ra mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
P. M. A. DOLLS

21-38 —44th Rd., L. L C.
Ind.—Elly Ave. ^Station
I.R.T. 45th Rd. Station

(125-1.31)

R EIK A LIN G A MOTERIS
Patyrusi feeder ir receiver prie 

mangle. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis.

ŠAUKITE MRS. BECKMAN:
ULster 4-1600

(125-129)

REIKALINGA 
MENDER — PATYRUSI

Dirbti prie quilted goods. Nuola
tinis darbas. Aukšta alga. Puikios 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
QUILT CRAFT

353 — 89th St., Brooklyn 
Tel. SO. 8-1531

(125-129)

MERROW OPERATORES
Single needle, preserkos ir egza- 

minuotojos naujoje dirbtuvėje, gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.

SANBROOK KNITTING MILLS 
30 Prince St.

(arti Park Ave. ir Tillary Si.)
Brooklyn. Tel. UL. 2-8700

(125-129)

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. 3-8609

(121-125)

Juozo Bakaičio 
piknikas

Šį šeštadienį, birželio - 
June 27 d., Juozas Bakai
tis, savininkas Bar & Grill, 
518 Grand St., Brooklyne, 
rengia pikniką su vaišėmis. 
Piknikas bus Palm Gar
dens, Huntington, L. L Nu
važiavimas, valgis ir gėri
mas visai dienai tik $5.00.

Dar gali priimti daugiau 
svečių, nes keletas busų iš
eis nuo Baltaičio restauran- 
to šeštadienio ryto 10 vai. 
Grįš 7 vai. vakare.

Prieplaukų 2-jų gengsterių 
teismas prasidės liepos 6

Saro Mogavero ir Louis 
Gaccione paskirti teismui lie
pos 6 d. Jie kaltinami gengs- 
terizme, kyšininkystėmis, pa
pirkinėjimais, suktybėmis.

Mogavero ir Gaccione yra 
amžinojo prezidento-diktato- 
riaus Ryan unijos viršininkė
liai.

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

6 pusI.-Laisvi (Liberty) - Penkta d., Birželio-June 26, 1953

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS ARTISTES 

Patyrusios ceramic dekoruotojos an(fl| 
stiklų. Puikiausia proga atsakorriwA- 
gierris asmenims. Pasitarimas pri\*. 
(inis. Borough Hali — Brooklyn/) 
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)

REIKALINGOS OPERATORES

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

Gera Mokestis. Kreipkitės:
A. & L. FROCKS

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

(121-127)
FINGERW AVER—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)
PATYRUSI

STAFF DIETICIAN 1
5 dienų savaitė. Nuolatinis dar)it¥s. 

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’VVAY
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.
Ridgewood—Brooklyn

(123-125)

OPERATORĖS tf
VIEN TIK PATYRUSIOS 

Merginų sportswear. Nuolatinis d 
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:

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

(123-127)
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. 2-9183
(122-126)

SIUVĖJA—TAISYTOJĄ

Linen supply. 5 dienos, nuolat, 

gera mokestis. Vakacijos, ligoje pa
šalpa. Kreipkitės:

BORO LINEN
104-35 44th Avenue, Corona, L. I.

Tel. NE. 9-5757
(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)

FING ERW AVER—MUNICURIST
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės: T

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

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

(124-126)

REIKALINGA 
KAMBARIŲ TVARKYTOJA

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

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

(124-126)
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 
FINGERWAVERS & 

MANICURISTS 
Tik Ekspertės. Nuolatinis darBjfis, 

5 dienų savaitė. Puikiausia tiVog&.
Alga ne objektas. 1 

Kreipkitės: - - 
LUCILLE’S BEAUTY SALON 

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

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




