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KRISLAI
Didžiausia valstybe.
Darbinga tauta.
Paulekiutė ir Trumanas.
Liepos 4 d. Montelloje.

Rašo R. MJZARA

Kinijos Liaudies Respubli
koje prasidėjo gyventoju su
rašinėjimas.

Surašinėjimas tęsis iki šių 
motu spaliu mėnesio 1 dienos.

jKiek gi Kinija šiandien turi 
, rentoj u ?
Niekas tikrai negali pasa

kyti, tačiau spėjama, kad ten 
yra nemažiau 500,000,000 
žmonių.

Tai pati skaitlingiausia val
stybė pasaulyje.

—o—

’ Beje liepos mėnesio 1 dieną 
Kinijos komunistu partijai su
kako 32-ji metai amžiaus.

ši partija išgyveno sunkiu 
laiku, baisiu persekiojimu. 
Tūkstančius josios geriausiu 
nariu budelio čiang Kai-šeko 
klika išžudė, nukankino. Ta
čiau šiandien ši partija užima 
vadovaujančią vietą naujosios 
Kinijos gyvenime.

Sakoma. pirmasis /Kini jos 
gyventoją surašinėjimas įvyko 
17 12 metais. Tuomet ton buvo 
1-13,111,559 žmonės.

Kinu tauta—darbinga ir 
IraiAsminga tauta. 500.000,- 

000 "žmonių, laisvai dirban
čių, gali atlikti berkuliškus 
daibus.

Ir atliks!
Deja, ši milžiniška valsty

bė.—didžiausia pasaulyje val
stybė. — dar vis nepriimama 
Į Jungtines Tautas. Nepriima
ma dėl to. kad ji kuria naują, 
socialistini gyvenimą !

—o—
Prieš keletą dienu i New 

Yorką atvyko du Įdomūs as
menys: Ievutė Paulekintė-Ro- 
ckefellorienė ir Harry Tru
man, buvęs šalies* prezidentas. 
t Vienas žmogus man sakė:

—Ar jūs pastebėjote, kad 
lietuvaitė Ievutė Paulekiutė Į 
dulkes sumalė Trumaną?

— Kaip? — klausiu.
—Ogi taip: anie Ievutę pri

rašyta spaudoje ištisos špal- 
tos. ji. vyravo didlapių pir
muose puslapiuose; ji nustū
mė Trumaną Į šalį.

\ “°“
♦Ktad T taip buvo—tikra tiesa.
IPO k*ą tai pasako?
Tai būtent parodo komerci

nės spaudos sugedimą, nieką 
daugiau, ši geltonoji spauda 
kišasi i grynai asmeninius 
žmonių reikalus.

Kultūringoje tautoje tokių 
dalykų neturėtu būti. Ievutės 
Paulekiutės šeimyniški daly
kai yra asmeniškas biznis ir 
niekas neturėtų j^La4-^ištis.

—o—
Na, tai rytoj, liepos 4 die

na, gražiajam Montello lietu
vių parke Įvyks didysis mūsv 
spaudos piknikas.

Jei tik oras bus geras, — 
jis turės būti didelis, gražus, 
spalvingas.

Kiekvienas Nauiosios Angli
jos lietuvis, jei tik laikas leis, 
ten turėtų būti.

Atvyks ten ir iš New York o

Ne Yorko ir apylinkės pa
žangiau lietuvių visuomenė 
privalo nepamiršti, kad ir 
mes čia pat turėsimo savo ma
tini pikniką.

Tai bus liepos 11 dieną.
Pasižymėkite šią dieną sa

vo kalendoriuje. '

SOVIETŲ AMBASADORIAI 
ŠAUKIAMI MASKVON 
i PASITARIMUS
Tarsiąsi apie Korėją, Keturių 
Didžiųjų sueigą, riaušes ir kt.

Berlin. — Pranešama, jog 
! Sovietu vyriausybė pašau- 
■ kė Maskvon svarbiuosius 
I savo ambasadorius pasi
tarti kas liečia paliaubų su- 

1 klimpimą Korėjoje, apie 
! reikalą sušaukti Keturių 
i Didžiųjų valstybių konfe- 
; renciją pasaulinei taikai 
i palaikyti, apie atramą prieš 
riaušių kurstytojus ‘rytinė
je Vokietijoje, Čechoslova- 

I ki joje bei kituose draugiš- 
I i
! Žada jkurt atomini 
vakari] Europos centrą

Paryžius.—Susirinko de
legatai iš dvylikos vakarų 
Europos šalių ir pasirašė 
sutarti, kad jos įsteigs Ge- 
nevoj, Šveicarijoj, atominių 
tyrinėjimų centrą “civili
niams reikalams.”

Tas atominis projektas 
lėšuos 28 milijonus dolerių. 
Sakoma, jis neslėps jokių 
savo- atradimų nuo publi
kos. Laukia techninės bei 
medžiaginės paramos iš 
Amerikos.

Dar nežinia kaip į tai at
silieps Amerika.

Nužudytas Tunisijos 
kunigaikštis Azzedine

Tunis, Tunisija. — Tapo 
nušautas kunigaikštis Az
zedine Bey, Tunisijos kara
liuko ' pusbrolis,. Francijos 
pataikūnas. Suimtas šovi- 
kas Hedi B. E. Djeridi sa
kė,'kad francūzų priešai jį 
tam pasamdę už $571.

Azzedine Bey buvo kara
liuko S. M. EI Amino sosto 
Įpėdinis.

Djeridi, įsiskverbęs kara-' 
liuko palociun, ten pat ir 
nudėjo Azzedine Beyų.

Korėjos liaudininkai 
atgriebė svarbų kalną

į
Seoul, Korėja, liep. 2. — 

Pietinės Korėjos tautinin
kai, Amerikos talkininkai, 
buvo prasiveržę į Look
out Mountain viršukalnę, 
viduriniai - rytiniame fron
te. Bet Korėjos liaudinin
kai išvien su kinais tuoj 
šturmavo tautininkus ir at
griebė tą strateginį kalną.

Butler, Pa. — Mirė vadi
namas seniausias advoka
tas W. D. Brandon, 105 
metų amžiaus.

Jau antra savaite, kai New 
Yorką ir jo apylinkę kočioja 
aitrūs karščiai. .

Bet tai nieko, nes gyvename 
vasarą.

kuose Sovietams kraštuose; 
ir tt.

Teigiama, kad Maskvon 
taip pat šaukiama sovieti
niai-pareigūnai iš rytinės 
Vokietijos.

Keliaudami Maskvon, 
staptelėjo Berlyne Georgas 
Zarubinas, Sovietų ambasa
dorius Jungtinėms Valsti
joms; Jokūbas Malikas, So
vietų ambasadorius Angli
jai, ir Aleksiejus Pavlovas, 
jų ambasadorius Francijai.

Jankiai džiaugiasi, kai 
komunistai pliekia 
Syng. Rhee tautininkus

Korėja. — Amerik o n a i 
fronte trokšta paliaubų ir 
karčiai pašiepia valdžią, 
kad ji tiktai žada, bet ne
padaro taikos, ’ kaip rašo 

^Fred Painton, United Press 
korespondentas.

Jankiai ypač pyksta ant 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidento Syngmano 
Rhee, kuris “ožiauja” prieš 
siūlomas paliaubas. Ame
rikonai todėl piktai džiau
giasi, kad Šiaurinės Korė
jos komunistai išvien su ki
nais pliekia ypač Rhee tau
tininkus.

Saržentas E. Maxwell sa
kė :

—Net .juokai, ima, kad 
raudonieji taip šaudo R0- 
Kus (Pietų Korėjos tauti
ninkus), kaip velnius. Tuo 
tarpu nekliudo mūsų fron
to dalies. Bet jeigu jie ne
nori mus mušti, tai ir ge
rai. Tegul šaudo ROKus. r____________

Žymiai pakilo jankių 
nuostoliai Korėjoje

Washington. — Gynybos 
departmentas liepos 1 d. pa
skelbė, jog Korėjos kare vi
so jau 137,512 amerikonai 
sekamai nukentėjo:

Užmušta 24,545, sužeista 
100,023, be žinios dingo bei 
nelaisvėn pakliuvo 12,944.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo to
kie amerikonų » nuostoliai 
padaugėjo dar 650.

RHEE REIKALAUJA 
KARU PRIJUNGT 
ŠIAURINĘ KORĖJĄ

Korėja. — Pietinės Ko
rėjos tautininkų preziden
tas Syngmanas Rhee už- 
reiške Eisenhowerio atsto
vui Robertsonui, jog tik ka
ru tegalima bus prijungti 
šiaurinę Korėją prie Pieti
nės.

Washington. — Žadama 
pastatyt atominį submari- 
ną 1954 m. vasarą.

Aukščiausio Teismo teisėjas William O. Douglas, 
prieš kuri Kongrese buvo iškeltas apkaltinimas ir 
reikalavimas jį išmesti iš Aukščiausio Teismo. Prieš 
jį sudarė suokalbi pietiniai reakcionieriai. O jis jiem 
nusidėjo tuomi, kad buvo atidėjęs Rosenbergu nužu
dymą'. Šis paveikslas nuimtas Pittsburghe. Teisėjas 
Douglas apžiūri savo mašiną ir ruošiasi tęsti kelionę 

A į atostogas.
I ’ * .........................................................—

■ ■■' . ........... .........................-....................... t ..................................—.........- ..."I

Vykstantiem į spaudos pikniką 
Montelloj - Brocktone, M ass.

TieZzmonės, kurie gyvena 
toliau nuo Massachusetts 
valstijos ir1 automobiliais 
vyks i spaudos pikniką 
Montello, Mass., turi štai 
ką žinoti: reikia važiuoti j 
Brockton, Masis., nes Mon

Amerika kursto Vidurinius 
Rytus prieš Sovietus, 
sako Egipto ministras

Kairo, Egiptas. — Visuo
menės vadovavimo minis
tras majoras Salem sakė 
egiptėnam studentam:

Vienintelis Jungt. Valsti
jų interesas Egipte ir ki
tuose Vidurinių Rytų kraš
tuose yra dar stipriau už
veržti karinį lanką aplink 
Rusiją. Bet Egiptas nepa
dės Amerikai tą tikslą pa
siekti, jeigu nebus Egiptui 
atiduotas Suezo> kanalas.

Egiptas reikalauja, kad 
Anglija ištrauktų savo ar
miją iš Suezo ruožto. An
glų valdžia atmeta reikala
vimą. Jungtinės Valstijos 
ragina Egiptą susitaikyti 
taip, kad anglai vis galė
tų “saugoti Suęzo kanalą 
nuo komunistų.”

Kiek automobiliai užmuš
Liepos Ketvirtojoj

Chicago. — Apsisaugoji
mų Taryba iš anksto skai
čiuoja, kad šiemet automo
biliai per Fourth \of July 
pražudys 290 žmonių Jung
tinėse Valstijose.

Ta organizacija apvti- 
kriai atspėja tokių nelai
mių skaičių.

Japonija. — Suskaičiuota 
622 nuskendę potvyniuose 
japonai.

ORAS.-Vis karšta, tvanku.

tello yra Brocktono miesto 
dalis.

. Atvykus į Brockt'cmą, ieš
koti parko, kai]) nurodyta 
skelbimuose, telpanči u o s p 
Laisvėje'. ----------------- -----------------

Senatas užgyrė 5,318 
milijonų dolerių kitiem 
kraštam ginkluoti

Washington. — Senatas 
ant greitųjų užgyrė bilių. 
reikalaujantį 5,318 milijonų 
doleriu svetimiems kraš
tams ginkluoti prieš komu
nizmą per metus.

Tuo tarpu valdžia rapor
tavo, kad jos iždas per pa
skutinius 12 mėnesių įsisko
lino dar 9,389 milijonus do
lerių.

Patys valdininkai pripa 
žįsta, jog per 12 ateinan
čių mėnesių šalies iždas pa
smuks į naujas skolas dar 
keliais tūkstančiais milijo
nų dolerių.

Nepaisant to, valdžia ski
ria 34,000’ milijonų dolerių 
vien tik naminiam ginklavi
muisi per metus.

Kongresmanai atmeta skun
dą prieš teisėją Douglasą

Washington. — Kongres- 
manų komisija vienbalsiai 
atmetė demokrato kongres- 
mano Wheel'erio siūlymą — 
pasmerkti ir nubausti 
Aukščiausio Teismo teisėja 
Williama Douglasą už tai, 
kad Douglas buvo atidėjęs 
Juliaus ir Ethelės Rosen- 
bergų nužudymą elektros 
kėdėje.

Beira, Afrika.—Per gais
rą čionaitiniame portugalų 
uoste, rytinėje Afrikoje, 
sudegė 40 žmonių.

EISENHOWER SVEIKINA 

RIAUŠININKUS PRIEŠ 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Leidžia pašalint priešingas 
Amerikos valdžiai knygas

I —
Washington. — Preziden-1 šus tose šalyse, pridūrė Ei- 

j tas Eisenhoweris liepos 1 d. senhoweris.
pareiškė, gilią pagarbą vo- Kuomet reporteriai už- 
kiečiams, kurie kėlė riaušes klausė, ar prezidentas pri- 
rytinėje Vokietijoje prieš 1 taria komunistinių knygų 
Sovietų Sąjungą. j deginimui, pašalinant jas iš

Prezidentas pasikalbėji-*; amerikinių knygynų sveti- 
me su korespondentais pa-' muose kraštuose, — pagal 
šakojo, kad liepsnoją bruz-1 ragangaudžio senator jau s 
dėjimai ir kituose sovieti- Joe McCarthy’o reikalavi- 

j nėję Įtakoje esamuose kraš- • mą, — tai Eisenhoweris at- 
! tuose. Bet Amerika ne-1 sakė, jog neturėtų būti tuo- 
I planuoja fiziniais veiks- se knygynuose laikoma 
mais paremti Sovietų prie- knygos, peršančios nuvers- 
----------------------------------u j Amerikos valdžią.

Geriau būtą nevažinei 
automobiliais per į 
Liepus 4 šventes

<

Washington.—Per Liepos 
Ketvirtosios šventę 1952 
metais automobiliai užmu
šė 348 amerikiečius. Pana
šiai gali būti ir šiemetiniai 
me “Forth Džulajuje,” per- 
spėja L'. S. Harris, direkto
rius Automobiliniu Admi- 
n ist r at o ri ų Są j u ngos.

Jis pataria automobi
listams nevažinėti per šven
tes, kuomet vieškeliai būna 
užsigrūde, o ir “sugrubna- 
giai” vairuoto jai nori pa- • 
sirodyti smarkiais važiuo-; 
tojais.

Be to, Harris duoda to-: 
kius patarimus:

Pripažink, kad tavo au-; 
tomobilis nėra greitesnis; 
už visus kitus.

Nemėgink pasirodyti va- ■ 
žiuoįantiems tavo automo- i 
bilyje, kad pats gali pra-1 
lenkti visus kitus.

Pavažiavęs porą valandų, 
staptelėk, išgerk puoduką 
kavos ir atliuosuok raume-' 
n is. Nebandyk pasirodyti ' 
esąs “geležiniu vyru.”

Airiai susprogdino 
karūnacini tilta 4,

■ London. — Kuomet An
glijos karalienė Elzbieta 
keliavo atlikti karūnavimo- 
si ceremonijas Šiaurinėje 
Airijoje, tuo laiku pietinės 
Airijos Respublikos patri- 
iotai susprogdino geležin
kelio tilta tai’}) tų dviejų ai
riškų sričių. Tuom jie, su
prantama, protestavo, kad 
Angliia neleidžia : pri jungti 
Šiaurinės Airijos prie Pie
tinės.

Šiaurinė Airija yra kelios 
protestoniškos a p s k r itys, 
kurios tiesiog priklauso 
Anglijai. O katalikiškoji 
Pietinė Airija yra nepri
klausoma respublika.

Kerėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
šovę dar 6 Amerikos lėk
tuvus.

Bet prezidentas pareiškė, 
jog nesupranta, kodėl buvo 
išmestos ir detektyviškos 
Dash i e 11 Hammetto apysa
kos. Eisenhoweris pastebė
jo, jog, tu r būt, kas nors 
per daug persigando. (Nes 
Hammett nedavė kongresi
niams kvotėjams atsakymo 
į klausima: — Ar esį komu
nistas? Ar bent kada pri
klausei Komunistų Parti
jai?)

Irano premjeras laimi 
seime prieš Kašanį

Teheran. Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh lai
mėjo seime prieš religinį 
mahometonu fanatiką Aja- 
tolla Kašani, iki šiol buvu
sį seimo pirmininką.

Seimas 41 balsu prieš 31 
išrinko savo pirm i n i n k u 
advokatą dvarininką Ab- 
dullą Moazami.

Kašani, tapęs karštu ka
raliaus * Rizos Pahlevio pa
kaliku, šaukdavo per savo 
laikraštį ir gyvu žodžiu: 
“Pakart diktatorių Mossa- 
deghą!” “Mes reikalauja
me Mossadegho kraujo!”

Prem. Mossadeghas da
bar vėl mėgins pervaryt 
savo pasiūlymą seimui—at
imti iš karaliaus komandą 
armijai ir valstybinei poli
cijai. '

Fanatikas grasino nužudyt 
Irano premjerą Mossadeghą

• - -
Teheran, Iran. — Fanati

kas. mahometonų vadas Ka
šani reikalavo nusmerkt 
premjerą Mossadeghą mir
ti ir viešai gyrėsi, jog pats 
palaiko ryšius su žmogžu
džiais.

Seniau KašAni buvo Mos- 
sadegho rėmėjas prieš ka
ralių (šachą). Dabar jisai 
stoja už karalių prieš prem
jerą Mossadeghą. O kara
lius sėbrauja su anglais ir 
nori sugražint jiem alie
jaus - naftos pramonę.

Premjerui- Mossadeghui 
pasidarbavus, naftos šalti
niai ir fabrikai buvo atim
ti iš anglu ir pervesti į Ira
no valstybes nuosavybę.



LAISVE
t

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc.

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL HL N. Y.
TEL. VIRGINIA 0-1827—1828 /'

President, JOHN GRYBAS; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS
• .. Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES /
United States, per year ......... $8.00, Canada and Brazil, per year $9.00
United States, per 6 months.... $4.50 Canada and Brazil, 6 months $5.Č0

..... $9.00 per year Foreign countries, per year $10.00 
$5.00 per six mos. Foreign countries, 6 months $5.50

Queens Co.
Queens Co........
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 

under the Act of March 3, 1879.

BEGĖDŽIAI
KONGRESMANAS Wheeler, reikalavęs Kongrese, 

kad teisėjas William Douglas būtų pašalintas iš aukš
čiausio teismo, pagaliau, prisipažino, kad jo reikalavi
mas neturėjo pagrindo.

Jis tą prisipažinimą padarė Kongreso juridiniame 
komitete.

Dabar jau aišku, kad jo rezoliucija, jo reikalavimas 
pašalinti Dduglasą iš aukščiausio teismo nebus įgyven- j 
dintas.

EthcLir Julius Rosenbergų lavonai karstu ose prie duobes ant Wellwood kapinyno, 
Long Island. Prie jų stovi ašarose ir liūde sėje paskendusi Juliaus motina Sophie Ro
senberg. Paskutinį atsisveikinimą atlikti į kapines pribuvo virš 1,000 įvairių tautų 

vyrų ir moterų.

Jonas Goštautas
Rašo Prof. K. Jablonskis

Žmonės, kurie dalykus supranta, iš Wheelerio “žy
gio” tik pasijuoks.

Bet ar jo, Wheelerio, žygis buvo be pasekmių?
Ne. Jis turėjo pasekmes. Wheeler apšmeižė, Doug- 

lasą, žymų vyrą, užimantį žymią mūsų krašte vietą.
Taigi, Wheeler savo tikslą, atrodo, bus pasiekęs: 

jo niekalai, paskelbti Kongrese, buvo godžiai paimti į 
spaudos skiltis, buvo paskelbti per radiją. Tai reiškė 
šlovės plėšimą nekaltam žmogui.

Bet mūsų krašte tokia “politika” yra plačiai naudo- i 
jama. Jei tau nepatinka kuris veikėjas, kuris pareigu- ■ 
nas, apšmeižk jį. Ypatingai jei tu esi kongresmanas ar ! 
senatorius ir kalbi Kongreso sesijoje. Už tai tavęs nie- I 
kas nebaus.

•> Tokia politika yra gengsterizmo politika. Tokia po- ' 
Etika, deja, mūsų šalyje yra plačiai naudojama.

JIE PADĖS STREIKĄ LAUŽYTI
SPAUDA SKELBIA, kad i New Y orką atvyks net Į 

du kongresiniai komitetai “ištyrimui” Hearns depart- ■ 
mentštorių darbininkų streiko.

Streikas, kaip žinia, tęsiasi jau septintą savaitę. Į 
Jame dalyvauja apie 800 darbininkų ir tarnautojų.

Taigi, reikia tikėtis, kad šitie kongresiniai komi- | 
tetai padės samdytojams palaužti darbininkų solidaru- i 
mą, jų kovą. j

Bet kyla klausimas: ar darbininkai’ taip lengvai pa- 1 
siduos inkvizicijai?

Veiksmai dėl Morton Sobell išlaisvinimo
PO TO, KAI Julius ir Ethelė Rosenbergai buvo nu- 1 

žudyti, komitetas, gynęs juodu, nusitarę persitvarkyti ir 
veikti tam, kad nužudytieji būtų pilnai išteisinti.

Tas pats komitetas nusitarė praduti darbą ir dėl i 
Morton Sobell išlaisvinimo. Morton Sobell, kaip žinia, ; 
buvo nusmerktas 30 metų kalėti. Jis buvo teistas kartu 
su Rosenbergais ir jam kaltinimai buvo primesti pana
šūs, kaip ir Rosenbergams. Morton Sobell šiuo metu j 
yra uždarytas Alcatraz kalėjime, Kalifornijoje.

• • 1' ’ I

Sobell’o gynėjai sako, jie reikalaus naujo jam teis- i 
rtio, kuriame, pasiremiant gautaisiais vėliausiais davi- 

' niais, būsią įrodyta, -kad jis, Sobell, buvo nuteistas ne
teisėtai.

Jei M. Sobell’ui bus suteiktas naujas teismas, tai 
jame, aišku, iškils ir Rosenbergų byla.

Kada žmogus yra gyvas, nežiūrint, kad jis kalėjime, 
,yra vilties jį išteisinti ir išlaisvinti. Darbas, kurį komi
tetas pasiėmė, be abejojimo, yra didelis ir tai ne vienos 

• savaitės, ne vieno mėnesio darbas.

TAIKOS DAR VIS NĖRA
ARTINASI MŪSŲ krašto tautinė šventė, Nepri

klausomybės paskelbimo diena.
Kaip būtų smagu šią dieną švęsti, jei Korėjoje būtų 

baigtas karas, baigti mūšiai.
X I

Deja, mūšiai ten dar* vis tebeina. Mūsų sūnūs te
bedūsta.

Ir kodėl?
Todėl, kad mūšių paliauboms priešinasi vienas Ko

rėjos liaudies priešas, Syngman Rhee.
O Rhee priešinasi taikai dėl to, kad jį prie to aksti

ną, jį palaiko Amerikos makartistai, Amerikos liaudies 
priešai.

Ir šį Korėjos liaudies neprietelių, šį korėjiečių 
Čiang Kai-šeką, Mr. Trumanas vadina “tauriu patrijo
tu.”
•

, Tai įžeidimas korėjiečių tautos. Tai smūgis mūsų 
kariams, esantiems Korėjos fronte.

•• Avon, Conn. — Ameriki
nių socialistų vadas Nor
man Thomas ragino pava
ryti Syngmaną Rhee, Pie
tų Korėjos prezidentą.

Berlin. — Jau nebuvo jo
kių riaušių rytinėje, sovie
tinėje Vokietijos dalyje, 
kaip pranešė New Y^orko 
Times antradienį.

1839 m. Prancūzijoje len
kų kalba išėjo knyga “Tei
sėja i tis arba pasakojimas 
apie Lietuvą ir Žemaičius.” 
Jos autorius buvo bajoras 
Jonas Goštautas, vienas iš 
veikliausiųjų 1831 metų su
kilimo- dalyvių Šiaulių ap
skrityje.

Pagrindinis ir opiausias 
XIX amžiaus pirmosios pu
sės iki 1861 metų visuome
nės klausimas, kuri kėlė ir 
sprendė pažangioji to meto 
visuomenė, buvo klausimas 
dėl baudžiavos panaikini
mo. Jonas Goštautas sa
vo visuomeninėje veikloje 
bei knygoje “Pasakojimas 
apie Lietuvą ir Žemaičius” 
kaip tik ir sprendė šį klau
simą.

Minėta savo veikalą, iš- 
leistą anonimiškai, Goštau
tas skiria Lenkų Demokra
tinei Draugijai—lenkų de
mo k ra tų o r g a n i z a c i j a i 
Prancūzijoje, susikūrusiai 
1832 m. Aktyvus šios Drau
gijos narys buvo pats Jo
nas Goštautas, ši Draugi
ja savo veikimo programą 
išdėstė 1836 metais išleista
me “Manifeste,” su kuriuo 
savo laiku susipažino K 
Marksas ir pritarė jam 
Draugijos “Manifestą” pa
sirašė 1,135 Draugijos na
riai, jų tarpe ir Jonas Goš
tautas. Lenku Demokrati
nė Draugija savo “Mani
feste” kelia pagrindinius 
valstiečių reikalavimus — 
pirmas sukilimo žingsnis 
turįs būti visiškas bau-, 
d ž i a u n i n k ų priklausomybės 
likvidavimas. Žemė, skelbė 
“Manifestas,” baudžiaunin
kams turi būti perduota be 
jokio atlyginimo. Paskuti
nėje “Manifesto” pastraipo
je yra nurodoma, jog Len
kų Demokratinė Draugija 
neragina valstiečių, kad jie 
naikintų' dvarininkus, bet; 
jeigu valstiečių interesai, jų 
išvadavimas negalėtų apsi
eiti be smurto, jeigu liau
dis ims keršyti už jai pa
darytas skriaudas, tai “Ma
nifesto” šalininkai palaiko 
šiuos valstiečių nusiteiki
mus.

Būdamas Lenkų Demo
kratinės Draugijos dalyvis. 
Jonas Goštautas siekė lais
vos, nepriklausomos, demo
kratinės Lenkijos sukūrimo 
1772 metų ribose, būtent, 
įterpiant j Lenkijos sudėtį 
Lietuvą, Baltarusiją ir žy
mią ,didžiąją dalį Ukrainos. 
Šis siekimas atspindėjo Jo
no Goštauto pažiūrose Žeč
pospolitos siekimus.

Jonas Goštautas vadina 
save lenku, bet taip pat 
kartu ir.žemaičiu, lietuviu.

Kalbant apie Lenkų De
mokratinės Draugijos vei
klos pobūdį, reikia sutikti 
su tarybinio istoriko Mile

rio nuomone, kad ši Drau
gija buvo nuoširdžių demo
kratų organizacija ir kad 
jų “Manifestas” skelbė ne 
liberalų pažiūras, o atspin
dėjo gana demokratinius 
reikalavimus, valstiečių in
teresus, valstiečių išlaisvi
nimo iš baudžiavos jungo 
interesus. Šios organizaci
jos žmonės, ypač iš emi
grantų tarpo, daugiausia 
dalyvavo ir rėmė 1846 me
tų Krokuvos sukilimą. Tuo 
būdu žymia dalimi Lenkų 
D e m o k r a tinei Draugijai, 
taikytini “Komunistų par
tijos manifesto” žodžiai, 
jog “Lenkų tarpe komunis
tai remia tą partiją, kuri 
tautinio išsivadavimo sąly
ga laiko agrarinę revoliuci
ją, tą pačią partiją, kuri 
1846 metais sukėlė Kroku
vos sukilimą.”

Jono Goštauto knygoje 
žymia dalimi atsispindėjo 
Draugijos “Manifeste” iš
dėstyta programa.

Ši knyga, parašyta apy
sakos forma, atspindi pla
čius to meto Lietuvos gy
venimo reiškinius, liečia vi
sų svarbiausiąjį XIX amž. 
pirmosios pusės klausimą— 
baudžiavos klausimą, su 
juo susijusius valstiečių ne
žmoniško išnaudojimo bei 
kylančio jų nepasitenkini
mo ir kovos klausimus.

Knygos prieraše, 77 psl., 
autorius nurodo, kad visi 
aprašyti apysakoje įvykiai 
yra tikri ir sako, kad “jei 
kas nors iš šlėktos priete- 
lių norėtų kelti abejojimą 
dėl to,” — tai autorius nu
rodysiąs tikruosius vardus. 
Šis prierašas tuo reikšmin
gas, kad J. Goštautas tie
siog atsiriboja nuo tos kla
sės, iš kurios yra kilęs.

Knygoje kalbama apie 
baudžiauninkų beribį išnau
dojimą, tiesioginį jų apiplė
šimą, negailestingą “plaki
mą bet kokia proga, jų 
sveikatos naikinimą 'kenks
mingais darbais (linų my
gimas ir šukavimas), taip 
pat nugirdymu ir kt. Visas 
šis išnaudojimas, kaip rašo 
knygos autorius, yra skir
tas tam, kad dvarininkai 
turėtų iš ko gerai apsivilk
ti, pavalgyti, pasirodyti, ge
rai gyventi. Knygoje atsi
spindi taip pat gana įvai
rūs, svarbūs baudžiavinio - 
feodalinio išnaudojimo reiš
kiniai. Štai, pavyzdžiui, jo
je pasakojama, kaip dvari
ninkai gaudo sau nepatin
kamus valstiečius atiduoti 
į rekrūtus, kad turėtų iš to 
pelną, kaip valstiečiai par
duodami, kaip eksploatuo
jami, verčiant visa ką par
duoti tiktai savo karčiam- 
ninkui. Jei to valstiečiai 
nenori daryti, tai jie laiko
mi maištininkais ir tt.

J. Goštautas savo apysa
koje ne tiktai kalba apie 
valstiečių nežmonišką skur
dą ir jų išnaudojimą, bet 
atskleidžia ir pačių valstie
čių reagavimą į jų išnau
dojimą ir pavergimą, paro
do valstiečių klasinio susi
pratimo augimą. Pasako
damas apie valstiečių pasi
kalbėjimą savo tarpe, auto
rius nurodo, kaip valstie
čiai išsiaiškina savo santy
kius su dvarininkais. Ker
šijant d va r i n i n k u i nesą 
protinga padegti dvarinin
ko namus, nes naujų namų 
pasta tymas b ū s i a n t i tik 
nauja našta valstiečiams; 
nužudymas taip pat nieko 
nepadės, nes nužudyto dva
rininko' vietoje būsiąs ki
tas; laimėti tegalima, anot 
besikalbančių valstiečių, tik 

i tuomet, jeigu visiems pa
rvyktų susitarti ir visus dva
rininkus išpiauti ar iškarti. 
Bet tai vargu ar pavyktų, 
—sako jie,—nes pačių vals- 

l tiečių tarpe esą daug išda
vikų, pataikautojų. Vienas 
valstietis tiesiog pareiškia, 
kad gerų dvarininkų negalį 

, būti, visi jie esą velniai, ku- 
! rie leisti i pasaulį tik tam, 
! kad kankintų žmones. Sa
vo neapykantą bajorams 
valstiečiai reiškia pašie
piančiomis dainomis. Šiuę- 
sc knygos vaizduose paro
doma valstiečių aiški nea
pykanta baudžiavininkams- 
dvarininkam^, atskleidžia
mi kai kurie kovos prieš 
dvarininkus būdai, reikalas 
šioje kovoje susivienyti, 
veikti iš vieno visiems.

Valstiečių • priešingumas 
dvarininkams ypač pasi
reiškė per 1831 m. sukilimą. 
Paskutiniame' knygelės sky, 
relyje laiškų forma pasako
jama apie, .sukilimo įvykius. 
Iš to laikotarpio pateikia
ma gana gausiai faktinės 
medžiagos, duodami kai 
kurie apibendrinimai, įvy
kių įvertinimas. Pirmame 
laiške rašoma, kad Telšių 
apskrityje keliolika bajorų 
sukilimo pradžioje buvo 
valstiečių nužudyti iš kerš
to. Laiško autorius rašo, 
kad tą valstiečių kerštą jis 
laikąs natūraliu, bet, jo ma
nymu, toks kruvinas susi
dorojimas tuo metu, kai 
reikia sutelkti visas jėgas 
prieš bendrą priešą; yra 
daromas ne laiku—valstie
čiai po karo galėsią ir tu
rėsią pareikšti savo teisės 
ir imtis prievartos priemo
nių prieš tuos, kurie jiems 
priešinsis. Kitame laiške,, 
pasakodamas apie, valstie
čių susidorojimą po kauty
nių dėl Palangos su įsaki
nėjusiais jiems iš užpaka
lio bajorais karininkais, ku
riuos valstiečiai nuteisę su

baudė, laiško rašytojas, 
apysakoje vadinamas Že

maičiu, autoriaus pažiūrų 
reiškėjas, šį įvykį įvertina 
šiais žodžiais: “Bravo! Ko
vinga liaudis pradeda su
prasti savo vertę” ir tt. Au
torius knygoje visur iškelia 
valstiečių dalyvavimo suki
lime reikšmę. Bet, pasako
damas dvarininkų nusiųstų 
į sukilimą valstiečių pažiū-i 
ras, autorius deda kitame , 
laiške jų žodžius, kad jiems, į 
esą, visvien, ktis ponaus— 
rusas ar lenkas,—nes vals- i 
tietis vis viena liksiąs vals- ; 
tiečiu ir turėsiąs eiti bau- i 
džiavą.

Autorius knygoje palie- i 
čia ne tik valstiečių- bau- l 
džiauninkų . gyvenimą, bet 
aprašo ir didikus ir viduti- i 
nius dvarininkus, aiškiai 
pabrėždamas jų savanau- ' 
diškumą, parodydamas tai. 
kad didikai remia carizmą 
taikos metu, o visiškai nu- ! 
eina išdavikiškumo keliu , 
sukilimo metu. Knygoje J. 
Goštautas parodo šlėktos 
pažiūras į valstiečius, šlėk
tos vertino valstiečius ma
žiau už gyvulį. J. Goštau
tas savo knygoje “Pasako
jimas apie Lietuvą ir Že
maičius” neranda bajorams 
iš viso jokio pateisinamojo 
žodžio, tik sukilimo metu 
jis vertina kai kurių bajorų 
kovingumą, nurodydamas 
jį, kaip vienintelį teigiamą
jį bajorų bruožą.

J. Goštauto knygoje apy
sakos forma leido jam svar
biausius dalykus paryškin
ti, bet nedavė sistemingo 
klausimo išdėstymo. Au- • 
toriaus entuziastiškas pri
tarimas dedikacijoje Lenkų 
Demokratinės Dra u g i j o s 
siekimams ir veiklai leidžia 
“Manifesto” pasisak y m u s 
valstiečių klausimu laikyti 
atitinkančius Goštauto pa
žiūroms. Bet “Manifeste” 
yra ir tokių minčių, kurios 
nesutinka su išdėstytomis 
knygoje “Pasakojimas apie’ 
Lietuvą ir Žemaičius.” Pa
vyzdžiui, Lenkijos šlėktiš
koji santvarka “Manifeste” 
pavaizduota kaip demokra- i 
tijos išsaugojimas tik -vie
nam luomui. Goštauto kny
goje sakoma: “Laisvė, kuri 
buvo prieš prijungiant Lie
tuvą prie . Rusijos, buvo 
blogesnė už didžiausią ne
laisvę.” Taigi, Goštautas 
savo* knygoje, neskleidžia 
vadinamosios “šlėktinės de
mo k ra ti j o s” idealizavimo.
“Manifeste” teigiamu Len
kijos liaudies bruožu nuro
domas jos religingumas, gi 
Goštauto pažiūrų reiškėjas 
Žemaitis sakosi negalįs būti 
kunigu, než' tam reikia ar
ba tikėti visiems juokin
giems dalykams, surašy
tiems pašventintose knygo
se, arba apgaudinėti žmo
nes, skelbiant tai, kuo pats 
netiki (27 psl.). , Neigiamą 
Jcunigų skelbiamo mokslo 
poveikį valstiečių ideologi-j 
jos formavimuisi autorius! 
parodo, įdėdamas į valstie-j 
čio lūpas pasakymą: “Vals-1 
tietis negali būti be pono, I 
taip mums sako kunigai sa- į 
kyklose... Kentėkime šia
me pasaulyje, ir mums bus i 
aname lengviau, negu mūsų i 
tironams’' (44 psl.).

Knygoje “Pasakojimas 
apie Lietuvą ir Žemaičius” 
autorius iš bajorų tarpo 
teigiamai vaizduoja 3 as
menis: Teisėjaitį, jo suža-■ 
dėtinę ir Žemaitį. Visi jie ; 
yra draugiškai nusiteikę i 
valstiečių atžvilgiu. Iš jų. į 
Žemaitis yra paties’ auto
riaus, J. Goštauto, pažiū- i 
rų reiškėjas. Bet pagrin-1 
dinis apysakos asmuo yra 
Teisėjaitis, gerų norų jau
nikaitis, turįs p a v e 1 d ė t ą' 
dvarelį su baudžiauninkais. 
Autorius pavaizduoja jo vi
daus kovą d,el klasinės pa
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dėties, neatitinkančios jo 
kritiškam nūs i s t a.t y m u i 
baudžiavinės santvarkos at
žvilgiu.

Dėstydamas savo par 
grindinio veikėjo Teisėjai^ 
čio mintis, Goštautas kap< 
tais pataiso jo klaidas. Kįii 
Teisėjaitis verčia kaltę *dėl 
baudžiavos r u s a m,s, Goš
tautas pataiso savo veikėją, 
pabrėždamas, jog “neapdai
rus jaunikaitis neprisime
na, kad tai jo senolių įsta
tymas ...”

J. Goštauto knygoje yra 
tam tikrų kritiniu užuomi
nų atžvilgiu buržuazinės 
santvarkos, kuri tuo metu 
buvo įsigalėjusi Vakarų 
Europoj^. Šitai reikėtų ma
tyti baudžiauninko nelinks
moje kalboje, kur jis sako
si, jog kai būsią išskersti 
dvarininkai, rasis kiti vals
tiečių engėjai. Į tai jam vie
nas valstietis pridūrė, jog 
engėjų rasis ir iš pačių vals
tiečių (44 psl.). Bet toliau 
šito klausimo autorius ne
nagrinėja, matyti, jam rū
pėjo pirmučiausiai baudžia^ 
vos likvidavimas, o ne toy 
lesnių santykių sprendimas.

Goštauto knyga turi reikš
mę, kaii) dokumentas, vaiz
duojantis ypatingai svarbų 
puslapį iš Lietuvos darbo 
žmonių i s t o r i j o s, darbo 
žmonių kovos prieš savo 
engėjus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vengrijos kino veikėjai 
apie savo viešėjimą 
Tarybų Sąjungoje

BUDAPEŠTAS. — Ven
grijos - Tarybų Sąjungos 
draugija ir teatro bei kine
matografijos darb notoj ų . 
sąjunga surengė gausų te- ‘ 
atro ir kino veikėjų susi
jaukimą. Susirinkime ata
skaitą apie kelionę į Tary
bų Sąjungą padarė Ji n o ' 
darbuotojų delegacijos na
riai, kurie buvo nuvykę į 
Vengrijos filmų festivalį. 
Delegacijos vadovas Miklo- 
šas Santo papasakojo apie 
milžinišką Įspūdį, kurį jam 
ir jo draugams padarė visa 
tai, kas matyta Maskvoje* 
Kijeve ir Leningrade, apie 
turtingą patyrimą, kurį de
legacijos nariai pasisėmė 
viešėjimo Tarybų Sąjungo
je metu. Vengrijos filmų 
festivalis Tarybų Sąjungo
je, pasakė jis, parodė, kad 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
liaudies demokratijos šalių 
užsimezgė naujo tipo ry
šiai. Festivalis tapo taikos 
ij- draugystės reikalu.

Kerėjęs darbininkų 
darbo laimėjimai

PCHENJANAS. —jKaip 
praneša Korėjos spauda, 
Korėjos Liaudies Demoįjįra- 
tinės Respublikos darbinin
kų tarpe plačiai išsivystė 
darbo lenktyniavimas už 
1953 metų gamybinio plano 
i v y k d y m ą pirma laiko. 
Ypatingai didelius laimėji
mus lenktyniavime pasie
kia geležinkelininkai. Kaip 
praneša Korėjos Centrinė 
telegramų agentūra (KCT- 
A), mašinistai Se Den No
mas, Li Sen Bo, Kini Den 
Senas, Li Gym Chenas ir 
kiti gegužės mėnesį baigė 
vykdyti .metinį garvežių ri
dos planą.

Baigė taip pat vykdyti 
metines normas gręžikai 
Tian Chon Bernas, Tenehdo 
Chebas, šachtininkas Kim 
Chon Gi, tekintojas Li Nyr 
Jenas ir daug kitų 
bos pirmūnų. Į lenktyj^iaL 
vimą už individualinijįyme- 
tinių planų įvykdymą pir
ma laiko įsijungia naujos 
užnugario darbo žmonių 
masės.



KAIP VALDŽIA SKRIAUDŽIA APŠVIETUS REIKALUS
Buvęs prezidentas Tru 

manas reikalavo paskirti 
mokyklinei apsvietai 3 mi
lijonus, 250 tūkstančių do
lerių per metus iš šalies iž
do. ’ '

Pr ez iden tas Eisen h o we- 
ris su savo kongresu nu
mušė lėšas apšvietai viso 
iki pustrečio milijono do
lerių. Taigi šalies valdžia 
duos mažiau kaip po centą 
su puse kiekvienam ameri
kiečiui šviesti per metus.

Jungtinių Valstijų val
džia duoda francūzų karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus 200 sykių daugiau, ne
gu visų savo gyventojų ap
lietai.

Šalies Švietėjų Sąjungos 
(mokytojų) suvažiavimas, 
šią savaitę Įvykęs Miami

Klausimas apie vitaminus B-12 ir atsakymas
Gerb. Laisvės Redakcija!

Laisvės num. įvairu
mų Puslapyje, drg. N. M^ 
rašo kas liečia tuos vitami
nus B-12.

Pasiteiravus vaistinėje - 
aptiekoje (Floridoje), jie 
mielu noru parodo bent tre
jopų vitaminų B-12, ir kiek
vienas kitokio stiprumo. 
Kainos ne vienodos—šim
tas už $7.50, $8.00 ir $9.00. 
Ir parduoda be daktaro lei
dimo.

Vienoje aptiekoje parodė 
Nęofol, kur žemiau pažy
mia Vitamin B-12. Kaina 
$1 už 100 piliukių. Tačiau 
nei tų pigių, nei tų bran
gių nepirkau, nes man at

Šiaurinėje Alaskoje prisi-, dinam.us 
veisė tiek daug vilkų, kad į bet jie nėra 
šiais metais nuo kovo iki 
vidurio gegužės mėnesio 
buvo ant jų vedama abla- 
va. Tais mėnesiais dar bū
na stora eile sniego ir ant 
jo matosi ne tik vilkai, bet 
ir jų pėdsakos.

Amerikiečiai pasiuntė 30 j 
gabių, taiklių šaulių ir or- į 
laivių, iš kurių žemai le
kiančių, šaudė vilkus. Iš 
patėmytų 339 vilkų nušovė i 
259. Kitur mėtė nuodų pi-1 
les tai dar rado 8 pasti
pusias.

AlOkos vilkai yra dideli 
ir/%rei’ti. Jie naikina, pjau
na miškinius gyvulius: stir
nas, elnius ir briedžius. O 
šitų trijų veislių miškiniai 
gyvuliai yra eskimosų mais
tas ir aprėdalas. Nėra kal
bos, kad vilkai nepjautų ir 
naminių gyvulių.

Eskimosai yra pripratę 
gauti $50 iš Alaskos Teri
torijos valdžįos už vilko nu
šovimą, tad jie priešinasi 

• da.ugmeniškam vilkų šau
dymui iš orlaivių.

Net ir American Society 
of Mammalogists >sakė, jog 
nereikia juos masiniai piš- 
kint. (Mammalogistais yra 
vadinami mokslininkai, ku
rie studijuoja žinduolius 
gyvulius.)

< ^ad čia kyla klausimas: 
'Ar J Alaskos farmeriams yra 
brimgesni miškiniai, nami
niai gyvuliai ar vilkai?

ARAI
Alaskos farmeriai, turi 

dar ir kitus priešus — va- 

Beach, Floridoj, todėl pa- 
; reiškė gilų pasipiktinimą, 
■ kad valdžia “skriaudžia ir 
įžeidžia apšvietą.”

Tuo tarpu beveik pusė vi
sų universitetų ir kolegijų 
neįstengia apsimokėti išlai- 

i du .smunka į skolas, ir dau
geliui gresia bankrotas.

'Milijonai amerikiečių 
be jokių knygynų

Šalies valdžia visiems 
viešiems knygynams (pub
lic libraries) skiria tiktai 7 
su puse milijonus dolerių 
per metus, o atominėms 
bomboms kasmet išleidžia 
bent 1,500 milijonų doleriu. 
Vadinasi, atom-bomhom iš
eikvoja 200 sykių daugiau 
negu knygynam.

Kaip viešųjų knygynų 

rodė, kad tie visi štofai — 
senųjų laikų produktai.

Jeigu galima, mes prašy
tume drg. N. M., kad per 
Laisve ar laišku paaiškin
tų, kaip ir kokiu būdu ga-. 
Įima būtų paprašyti tų nau
joviškų vitaminų B-12.

Parodžius aptiekoriuį iš- 
dirbystės vardą ir dar kas 
liečia tuos naujoviškus vi
taminus, manome, kad ga
lima būtų gauti be dakta
ro malonės.

Mes ir kiti manome, kad 
tie vitaminai, jeigu ’nepa
darytų gero, tai gal nebūtų 
ir nieko bloga.

Prašant pas daktarą to

Vilkai, kiti miškiniai gyvuliai ir paukščiai
plikuosius . arus, 

pliki. Jie yra 
visi pasipuošę raibomis 
plunksnomis, o galvos bal
tomis. Už tat jie ir yra va
dinami plikiais.

Jie yra dideli- ir drūti 
mėsėdžiai. Net karves ap
drasko. Naikina ožkas, 
avis, nes pasigriebę jų ma
žiukus ir nešasi. Neaplen
kia nei ■ paršiukų, naminių 
paukščių. Visiems mirtis.

Farmeriai juos šaudo be 
pasigailėjimo. Jau prisibi- 
joma, kad neišnyktų jų 
veislė.

Dveji metai atgal tūlas 
džentelmanas iš Connecti
cut valstijos atsišaukė į vi
sus plikus vyrus, kad jie 
prisiųstų po $1 įsteigimui 
arams fondo ir rezervato, 
idant neišnyktų tas Ameri
kos simbolis.

Nežinau, kiek atsirado 
plikių su dolerinėmis. Aš 
irgi esu plikio aro broliu
kas. Maniau pasiųsti dole
rine, bet mano pilvas pasi
priešino. Nuėjęs valgyklon 
nusipirkau riestą naminę 
dešrą ir kaušą kopūstų. Ir 
viską, atsiprašant, šuniškai 
suėdžiau. Pabijojau, kad 
mano paties “simbolis” ne
išnyktų.

Mat, kokis “simbolis” iš
nyko, jo atgal neatgrąžinsi.

Kadaise gyveno kerėpliš
kas paukštis, vadinamas 
dodo. Jis buvo per sunkus 
lėkti sparnais ir negreitas 
bėgti kojomis, tai jo veislę 
vaikai lazdomis išmušė.

ŠIKŠNOSPARNIAI
šikšnosparniams irgi jau 

reikalai apleisti, matysime 
iš sekamojo raporto, kuri 
davė viešasis New Yorko 
Valstijos Knygynas, bū
tent:

Iš. 48 valstijų tiktai trys 
turi reikalingą kiekį tinka
mų knygų ir gana gerai pa
tarnauja skaitytojams .

Wisconsino valstijoj kny
gynams išleidžiama tiek, 
kad išeina po pustrečio do
lerio kiekvienam gyvento
jui. Nevados valstijoj- vie
šiems knygynams tenka 
tiktai po 25 centus per me
tus nuo kiekvienos “gal
vos.”

Imant visus viešuosius 
knygynus ištisoje šalyje, 
kiekvienam gyventojui iš
leidžiama po 80 centų per 
metus, lygiai padalinus per 

kių vitaminų, tai va jis gali 
nušnekėt, bala žino ką, ir 
įkalbėt ką kitą, kas jam 
patiks.

Širdingai ačiū.
Draugiškai,

V. J. Stankus. 
Miami S])rings, Fla.

ATSAKYMAS
Patikimus B-12 vitami

nus gamina bent šios kom
panijos: Squibb, Upjohn, 
Drug Guilcl-I.V.C, Parke 
and Davis ir Lederle Labo
ratories.

Šie vitaminai pardavinė
jami 'skirtingais bizniškais 
pavadinimais, kurių čia ne
minėsime.

darosi prasta ateitis. Kal
nų urvuose, — kur jie pir
miau ramiai ilsėjosi, vasa
ros dienomis po naktinių 
medžioklių, o ilgomis žie
momis miegodavo iki pava
sario, — dabar ten banki
ninkai įsitaisę aukso slėp
tuves. Vargšui nakties

Grūdiniams pasėliams 
reikalingą priežiūra

Pirmaeilis žemdirbių už
davinys—gauti gausų grū
dų derlių, rašo Tarybinės
Lietuvos agronomas *L. Ka
džiulis. To besiekiant rei
kia taikyti visas žemdir
bystės mokslo priemones. 
Šių priemonių tarpe svar
bią vietą užima tinkama 
pasėlių priežiūra. į

Vienas iš pasėlių priežiū
ros darbų yra akėjimas. 
Akėjimas atliekamas ten, 
kur po sėjos susidaro dir
vos paviršiuje plutelė. Akė
jimu taip pat sunaikinama 
daugybė piktžolių. Ypač 
reikšmingas akėjimas sun
kesnėse dirvose, kurios la
biau supuola.

Akėti galima dviem atve
jais: prieš javų sudygimą 
ir po sudygimo, kai javai 
išaugina 3-4 lapelius.

Akėjau t javus prieš su
dygimą, reikia žiūrėti ne 
kalendorinio laiko, bet ti
krinti pasėlius lauke: jei 
prakasus matosi, kad sėkla 
išleido šaknelę ir pradeda 
leisti daigelį, o dirvos pa
viršium jau lendą ploni 
piktžolių “siūleliai,” reikia

visus.
Tai menkutės, daugiau

siai valstijų ir miestų nu
metamos knygynams lėšos.

24 milijonams amerikie
čių visai neprieinami vie
šieji knygynai. Tie žmonės 
gyvena be jokios apšvietos 
iš knygynų pusės. •

53 milijonai amerikiečiu 
tiktai r e t k a r č i ais tegali 
gauti knygų iš viešųjų 
knygynų, kurie dažnai bū
na ir nepasiekiami.

Tuo tarpu Amerikos val
džia išleidžia apie 6,000 mi
lijonų dolerių per metus 
svetimiems kraštams gin
kluoti prieš Sovietų Sąjun
gą, tai yra 800 sykių dau
giau, negu knygynams 
Ju n g t i n ėse V aisti j ose.

J. C. K.

Perkant, pasakykite kom
panijos vardą ir reikalau
kite Vitamin B-12 plain 
arba Vitamin B-12 concen
trate, tai yra, vien tik šio 
vitamino, be kitų, pigesnių 
priemaišų. Patartina tatai 
parašyti ir raštelį vaisti
ninkui paduoti. Įvairūs biz- 
niški pavadinimai nesvar
bu. Bet žiūrėkite, kad ant 
bonkutes būtų pažymėta 
kompanijos vardas ir Vita
min B-12, concentrate arba 
plain.

New Yorke ir kitur ryti
nėse valstijose reikalauja
ma gydytojo recepto šiam 
vitaminui pirkti .

■ N. M.

paukšteliui vietos neliko. 
Auksas mus visus veja iš 
namu.

Kita nelaime šikšnospar
nius užpuolė — atominių 
bombų sprogdinimas. Juos16 
tūkstančiais veža tyrimui 
atominių nuodų. Ir jie ten 
žūsta. J. N.

tučtuojau akėti. Suvėlinti 
akėjimą iki to laiko, kai ja
vų daigai pradeda rodytis
dirvos paviršuje, negalima, 
nes tuo atveju galima ja
vams labai pakenkti. Jei 
dirva supuolusi, sunki, rei
kia naudoti sunkias akė
čias, jei dirva nesupuolusi, 
—lengvesnes.

Jeigu susidaro pluta vė
liau, javams sudygus, rei
kalinga akėti dar kartą, kai 
augalas turi 3-4 lapelius, 
tai yra prieš javų krūmoji- 
mąsi. Šis akėjimas labiau
siai padeda miežiams, nes 
jie ypač mėgsta purią dir-' 
va. Avižoms pakartotinis 
akėjimas, pagal bandymų 
stočių duomenis, dažniau
siai pakenkia ir todėl ne
vartotinas.

Žirnius ar kitus ankšti
nius javus- po sudygimo, 
akėti galima tik su dideą 
liu atsargumu, nes trapūs 
jų lapeliai gali nuo to nu
kentėti. Todėl akėjama 
esant sausam orui, kada jų 
lapai apvytę, ir tik paau
gus ankštiniams iki 3-5

(Tąsa 5-tam pusQ

KAIP AMERIKA NUPIR
KO NUO RUSIJOS ALAS- 

KĄ PO 2 CENTUS 
Už AKRĄ

Alaska, arba buvusi Ru
siška Amerika, yra didelis 
kraštas. Alaska užima 590,- 
884 ketvirtaines mylias plo
to. Alaska yra patsai va
karinis Amerikos kraštas.. 
Geografiniai nustatyta, 
kad Alaskos pusėj baigiasi 
diena, o Sovietų pusėje pra
sideda nauja — Beringo 
Perląjoje.’ Alaska nuo Si
biro skiria tik virš 50 my
lių pločio Beringo Užlaja. 
Viduje dar yra dvi salos 

’Diamedo vardu, kurių vie
na priklauso Sovietams, ki
ta Amerikai, šioje vietoje 
Senasis pasaulis (Azija, 
Europa ir Afrika) arčiau
siai susieina su Naujuoju 
pasauliu (Amerika).

Alaska dar vis nėra iš
tirta, dar ji silpnai apgy
venta. 1950 metais ten bu
vo tik 130,000 gyventojų, 
iš kurių — 6,000 eskimosų, 
12,000 indijonų, 10,000 aleu- 
tų, o kiti miaišyti arba bal
tieji žmones.

Alaska tik su Kanada ru- 
bežiuojasi sausžemyje. Iš 
trijų pusiu ji yra apsupta 
vandenų. Iš šiaurių — Šiau
rinis Didjūris, iš vakarų — 
Beringo Pertaka ir Berin
go jūros, o iš pietų — Ra
musis Didjūris.

Alaskoje yra daug dide
lių kalnų. McKinley kal
nas turi 20,270 pėdų aukš
čio. Yukon upė yra ilgiau
sia, ji turi' 1.800 mylių. 
Kalnuose yra daug iškasa
mų turtų. Daugelis kalnų 
padengti ledu. Miškai uži
ma 21,000,000 akru. Piet
vakarių jūros turtingos žu
vimi, o šiaurias kraštas— 
rųopiais. Amerikos turčiai 
kas'metai iš Alaskos šimtus 
milijonų dolerių pasidaro 
Delno.

Alaskoje yra ugniakalnių; 
šiaurėje šaltas klimatas, 
bet. pietų pusėj, tarpe kal
uli, vasarą pasiekia karštis 
iki 100 laipsnių.

Tarpe iškasamų turtų 
yra aukso, platinos, cinos, 
tungsteno, minkštosios an
glies ; surasta aliejaus, daug 
natūralio geso, taipgi rasta 
marmuro, • grafito, gipso, 
sieros, ir kitokių turtų. Jų 
ištyrimui ir išnaudojimui 
yra; specialė komisija.

Karo laiku Alaskoje bu
vo pravestas milžiniškas 
plentas kariniais išrokavi- 
mais, o dabar jis tdliau tie
siamas. Tas plentas jau tu
ri arti 2,000 mylių ir jun
giasi su Kanados plentaįs. 
Gelžkelių yra nedaug.

Biskis iš istorijos
Alaiska buvo surasta rusų 

keliauninko x S. Dežnievo, 
1648 metais. Vėliau ją pla
čiau ištyrė rusai tyrinėto
jai V. Beringas ir A. Čiri- 
kovas, tarpe 1728-1741 me
tų. Plotas buvo pavadin
tas Rusiška Amerika. Ru
sai priešakyje su Šelokovu 
pradėjo1 teų apsigyventi.

1799 metais buvo įsteig
ta Rusų - Amerikos Kom
panija, kurios žinioje ir bu
vo Alaska. Įsteigta įsitvir
tinimų punktų, savo rūšies 
tvirtumų. Viena iš jų bu

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

vo Novo - Archangelskas. 
Tais laikais- tokios anglų, 
francūzų ,holandų “kompa
nijos” vedė tyrinėjimus ne
ištirtose pasaulio dalyse ir 
jas savinosi. Taip Rusų - 
Amerikos- Kompanija 1812 
metais jau pasiekė net šiau
rinę Kaliforniją, kur įstei
gė savo tvirtumas. Čia su
sidūrė su Apglijos ir Jung
tinių Valstijų tokiomis kom 
panijomis. Išvengimui su
sirėmimų buvo padaryta 
susitarimai, iki kurios vie
tos kuri “kompanija” tyri
nės ir savinsis naujus plo
tus.

1854 metais tarpe Rusi
jos ir Anglijos buvo pada
ryta susitarimas, kad abi 
šalys laikysis neutrališkai 
Amerikoje. Mat, Alaska ir 
Kanada plačiai rubežiuoja- 
si sausžemiu. Ir tik dėka 
tai sutarčiai nebuvo karo 
Amerikoje tarpe anglų ir 
rusų, nors 1854-1856 metais 
Anglija ,Turki ja, Franci ja, 
Sardinija kariavo prieš Ru
siją (Krymo Karas).

Ir nors Rusija pardavė 
Alaska Amerikai jau veik 
šimtas metų atgal, Alasko
je užlajos, miesteliai, jos 
pakraščiuose salos turi dau
gybę rusiškų pavadinimų,— 
tai jų atradėjų, tai mieste
lių įsteigėjų vardai, žino
ma, nemažai gyventojų mo
ka rusų kalbą; tai seni ir 
pirmieji balti jos koloniza
toriai, kurie atvyko iš Ru- 
sijos.

Kodėl Rusija pardavė 
Alaska v-

1867 metų kovo 30 dieną 
Rusiją p a r d a v ė Alaska 
Jungtinėms Valstijoms tik 
už $7,200,000, tai yra, šalį, 
kuri turi 369,529,600 akrų 
plotą, — arba po 2 centus 
už akra. 

t.

Kodėl Rusija pardavė 
Alaska Amerikai? YiA 
daug visokių spėliojimų. 
Vieni numato, kad tai bu
vo iš Rusijos pusės žygis, 
kad gražiai sugyventi su 
Jungtim Valst. Kiti mano, 
kad Rusijos cajo valdžia 
buvo “žiopla,” tai ir parda
vė tokį plotą taip pigiai. 
Treti dar mano, kad tai 
Amerika darė patarnavimą 
Rusijai — atsilygino už tai, 
kad laike Piliečių Karo į 
Ameriką buvo atplaukęs 
Rusijos karo laivynas 
(1863-1864 metais), kurio 
Amerikoje buvimas buvo 
_ Ji----------- ----------------------

Dr. Albert Einstein/ žy
musis mokslininkas, kuris 
šiomis dienomis ragino 
Amerikos intelektualus 
atsisakyti liudyti ragan- 
gaudiškose komisijose. 
Jį dabar smerkia už tai 
visokio plauko reakcio

nieriai.

pusl.-Laisv$ (Liberty )j -Penktadien., Uepos-July 3, 1953

pagalba prez. Lincolno val
džiai.

Bet yra žinomi tie fak
tai, dėl kurių sutinka dau
guma rimtesnių istorikų. 
Jungtinės Valstijos ir Ru- * 
sija buvo, kaip ir yra, di
delės šalys. Abi šalys tu
rėjo didelius plotus terito
rijų. Abiem jų pakako. Ir 
jeigu peržvelgsime santy
kius tarpe Rusijos nuo įsi
kūrimo Jungtinių Valstijų, 
tai nerasime jų tarpe prieš
taravimų iki dab a r t i n i o 
“šaltojo karo.”

1861 metais Rusija ir 
Jungtinės Valstijos susita
rė pratęsti kabelį telegra
fui tarpe San Francisco ir 
Rusijos, kuris jungtų su Sth 
Peterburgu, tų laikų Rusi-\ 
jos sostine. Nuolatos lygio
mis abi šalys susitardavo 
prekybos, žvejybos ir kitais 
reikalais.

Kiti santykiai buvo tarpe 
Rusijos, iš vienos pusės, ir 
Anglijos - Francijos, iš an
tros. Dvi pastarosios ša
lys, jeigu nedarė karo puo
limo ant Rusijos, tai kaip 
nors kitaip kenkė. Tokia 
politika iš Anglijos ir Frak
cijos pusės buvo ir linkui 
Jungtinių Valstijų. Nors 
Franci j a laike Amerikos 
Revoliucijos padėjo ameri
kiečiams, tai tą visi supran- - 
ta ne dėl simpatijos Ameri
kai, bet todėl, kad Francija 
norėjo pakenkti Anglijai.

Alaska nuo Rusijos skyrė 
i Beringo Užlaja — vanduo.
Jeigu Anglija, pasinaudo
dama savo karo laivynu, 
pati viena arba su Franci- 
ia’būtų puolus Alask^ą, tai 
Rusijai auginti buvo sunku. • 
Sibiro dalis buvo neištirta, 
neturėjo kelių. Iš Baltijos 
ir Juodųjų jūrų Rusijos ka
ro laivynui baisiai ilga ke
lionė. Taigi, jeigu Rusija 
nebūtų pardavus Alaskos, 
tai ii galėjo jos netekti. 
Parduodama Jungtinėms 
Valstijoms, ii ne tik gerino 
savo santykius su Ameri
ka. bet suteikė Jungtinėms 
Valstijoms strateginę pozi
ciją, .nes jos, igijus Alaską, 
apsupo Kanadą — Anglijos 
koloniją.

Bet nepaisant, kad Ame
rika labai pigiai pirko 
Alaską, visvien Amerikoj 
Kongrese dar buvo tokių, 
kurie nenorėjo Alaskos-. 
Taip Mr. B. F. Butler “ar
gumentavo”: “Jeigu mes 
turime užmokėti Rusijai už 
jos draugiškumą (prisiunti- • 
ma karo laivyno i Amerika 
laike Piliečių Karo), tai' 
duokime iai $7,200,000, ir 
tegul ii laikosi Alaska.” To
liau jis tvirtino, kad joks ’ 
protingas žmogus “nenorės 
nirkti Alaskos drebančią 
žeme ir ledų kalnus.” Bet 
tokių buvo nedaug.

Conant ragina nušluot So
vietų įtaką rytinėje 

Vokietijoje
Bonn, Vokietija. — Aukš

tasis Amerikos komisionie- 
rius Conant’as vakarų Vo
kietijoje ragino “nušluoti 
visą sovietinę mašineriją” 
rytinėje Vokietijoje, .kad ' 
galima būtų sujungt ją su 
vakarų Vokietija.



A. L. D. L. D. REIKALAI
PliMMMinė Atskaita už Balandžio, 

Gegužės Ir Birželio Mėnesius
Balaadllo Mėnesio įplaukos:

Kj>. . Kas prisiuntė. Miestas. Suma 
5® U. Paich, Sįrabane .. $. 8.30
52 J. Liminskas, Detroit .. 22.35 

209 A. Yakltonis, Tręnton .... 8.40 
Pav. F. Goodrich, Herrin ....... 4.25
200 J. Gasparaitis, Hillside .. 12.00 

54 K. Čurlis, Elizabeth ;.. 40.75
166 A. Petrikonis, Stamford 10.50 

9 M. Uždavinis, Norwood 50.00 
Pav. P. Sedar, Canal Fulton 5.00 
Pav. A. Butrimas, Merrill .... 6.50
11^ A. Kraujai.,White Plains 6.25

1 J. Gužas, Brooklyn ..... 8.25
185 Ch. Balčiūnas, Rich. Hill. 18.50

7 A. Gudauskas, Springfield 34.75 
50 J. Stanley, Rochester . .. 44.00

— F. Malkevich, Clinton 1.25 
Tl Ch. Stephens, Cliffside 33.75 
68 B. Muleranka, Hartford 8.00

218 M. Sisco, Ludington .. . 15.25 
171 M. Paulauskas, Aurora .... 6.25 
Pav. J. Podjun, Luther 2.00
— J. M. Karsonas, Lowell 20.00
36 M. Bacevich, LaPorte .. 21.75 
17 E. Mątuza, Shenandoah 23.00

219 P. P. Thompson, Simpson 5.00 
KVK K. Kilikevičius, Toronto 87.75 
145 M. Lewis, Los Angeles 19.00

87 K. Mazukna, Pittsburgh 36.80 
103 P. Vaitekūnas, Hudson 5.00
39 P. Šlekaitis, Scranton .. 2.00

LAISVĖS
PIKNIKAS

RENGIA DIENRAŠČIO LAISVĖS BENDROVE
• ' a. y

: Įvyks Šeštadienį ,

IiiepoS"July 11
Pradžia 2-rą yal. po pietų. Įžanga 75c 
Bus naujoje vietojo. Prašome gerai įsitčmyti:

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue Woodside, L. I.

(38th Avė. ir 65th St. kampas)
------- e e---------

Georgei Kazakevich’s Orkestrą Šokiams

- Automobiliais važiuojant nud Richmond Hill Queens Blvd., 
privažiavę 69th Street, sukite po dešinei,, važiuokite iki perva
žiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Roosevelt Ave. suki
te po kairei a r čia rasite National Hall & Park.
* Važiuojat iš New Jersey ir iš New York miesto, per Wil
liamsburg tiltą, pervažiąvę tiltą, laikykitės po kairei ir važiuo- 
kitė iškeltu keliu į Long Inland. Pervažiavę Kosciusko tiltą, 
ir įar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuokite sker
sai. Queens Blvd, iki R.oosevelt Avė. Čia sukite po dešinei, va
žiuokit iki 69th St., sukite po kairei į 6$lh St., antram bloke

* Vėl sukite po kairei ir čia bus Parkas.
' * Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 76th 
.Street; sukite po kairei į 76th St., ir važiuokite iki Roosevelt

; sukite po dešinei į Roosevelt Ave., važiuokite iki 69 St., 
pa sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei ir čia bus 
parkas. „

Viri Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai privažiavus 
JBftfva. pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko nuo Roosevelt Ave. Tarp 
••th St. ir 65th Pi. ant Roosevelt Ave. pasiparkinę karus, galite pėsti 
Ateiti j parką

n--------------------ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:---------- --------- 0

Sietyno Choras iš Newark ir Brooklyno Aido Choras
Diriguojant Mildred Stensler duos gražių liaudies dainų.

11------- ---------------------------------------------------------------------------------------- [į
Rengėjai pavaišins gerais valgiais/ir gėrimais. Čia taipgi 

turėsite malonių pasimatymų su svečiais iš kitų miestų. Tad 
ateikite patys, ir pakvieskite savo draugus į šį gražų sąskridį.

Rengėjai.

Laisves Piknikui Kelrodis
Žemiau paduotas braižinys parodo tarp kurių gatvių yra 

tas parkas ir ant kurių subway stočių reikia išlipti.. Iš East 
New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti INDEPENDENT 
LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys gaunamas ant 
kampų Union Avenue ir Grand St.; taipgi Union ir Metropo
litan Avės. Imkite traukinį į Queens pusę, išlipkite ant 65th St. 
stoties. ■ .

4 pusl.-Laisvė (Liberty) —Penktadien., Liepos-July 3, 1953

M) A. J. Smitas, Phila........ 21.75
— F. Kazokienč, Jamaica 5.00

32 J. Didjun, New Haven 6.00 
15-A V. J. Jackson, Gibbstown 9.50
72 J. Kučinskas,-Great Neck 12.60

186 M. Kavaliauskas, S. Beloit 10.25 
Pav. J. Jackim, Shelter Island 2.00

51 J. Rūbas, Burton .......... 20.75

Viso ..... '........ •.... $817.70
Balandžio Mėnesį Išeigoj:

Knygiui ir sekret. už balandį $50.00 
Už atspaudimą šviesos No. 1 420.65 
Už anglų knygas jaunuoliam 75.73 
Už šviesos išsiuntimą .............. 43.00
Už spaudos darbus org. veikai. 25.00 
Atmokėta “L.” pren. ir aukų 54.00 
Aukų ......................................... 10.00

Viso ...........  $7.18.38
Sutrauka

Balansas buvo ..i........
Balandžio įplaukos ......

.... $3,080.54
....... 817.70

Kartu .......
Išmokėta .......................

..... $3,898.24
,...... ..718.38

Balansas ........................ ....... $3,179.86

Gegužės Mėnesi įplaukos:
26 M. Girdžiuvienė, Collinsv., $19.50

147 K. Milen, Brooklyn .;..... 13.00
45 J. Greblick, St. PoterSb. 24>Q0

161 S. Kairis, Seattle 24.75
5 V. J. CasparJVNewark . 28.75

11 J. Dovidonis^ Worcester 28.75
19 K. Matukaitis, Chicago 26.75 
,29 K. Liaudanskks, Rockford 17.25

37 S. Penkauskas, Lawrence 38.00
40 M. Paulauskas, Pittsb. 70.25
16 A. Matulis, Jersey City 21.00
79 Ig. Urmonas, Chicago 25.25

1 J. Gužas, Brooklyn ....... 8.25
188 N. Balunas, Detroit ..... 18.50

6 Geo. Shimaitis, Brockton 23.90
Pav. J. Aleksaitis, Essex ....... 2.00
Pav. Ig. Urbonas, G. Neck .... 2.00

•— J. Susman, Chicago ......... 2.00
Pav. J. Salamon, Schuyler Lake 7.00
24 C. Bender, Brooklyn ..... 2.00
2 J. Shukis, So. Boston 69.50

14 A. Shember, Minersville 8.25
52 S. Rusaitis, Detroit ..... 26.10

153 M. Alvinas, San Francisco 27.75
22 J. Stripeika, Cleveland 53.50 

Pav. V. Rudaitis, Chicago   2.00
Pav. A. J. Yasmont, Newington 2.00

19 K. Matukaitis, Chicago 10.05
106 P. Kavaliauskas, Aliquippa 12.00
124 A. Kuzmickas, Girardville 12.00

32 J. Didjun, New Haven .... 4.25
14 O. Shember, Minersville 6.00
68 B. Muleranka, Hartford 20.75

145 M. Lewis, Los Angeles 29.75
185 Ch. Balčiūnas, Rich. Hill 25.25

28 Ch. Krasnickas, Watcrb. 22.60

Viso:............. $558.40
Gegužės Mėnesį Išeigos:

Pirkta raštinei reikmenų už $3.92 
Randa už balandį, gcg. ir birž. 60.00 
Mokėta už'knygos atspaudimą 600.00 
Mokėta už šviesos No. 2 sp. 400.00 
Atmokėta aukų ir prenum. 24.00 
Už pasiuntimą knygų į užsienį 125.00 
Už garsinimą LLD knygų 100.00 
Knygos ekspedicijos išeigos 350.00 
Darb. už speciali darbą LLD 30.00 
Už spaudos darbus org. reik. 17.77 
Už anglų knygas jaunuoliams 59.33 
Knygiui ir sekr. už gcg. men. 50.00

Viso ............. $1,820.02
Sutrauka:

Balansas buvo .................. $3,179.86
Gcg. įplaukos ............. ■...... 558.40

Kartu ..........  $3,738.26
Išmokėta ........................... $1,820.02

Balansas ....... $1,918.24
Birželio Mėn‘. Įplaukos:

20 A. Žemaitienę, Bingh.
52 J. Liminskas, Detroit
84 P. Dennis, Paterson ....

1 J. GUžas, Brooklyn .......
104 K. Guzevich, Chicago ....
55 J. Kalvaitis, Ridgewood
45 J. Grieblick, S. Petersb.
11 J. Davidonis, Worcester

188 F. Gustaitis, Detroit ....
Pav. F. Nagine, Koene .......

81 O. Višniauskienė, B’klyn
65 Ch . Kisel, Racine ...........
62 J. Petrukaitis, Stoughton
92 K. Yurgon, Chicago .......

18CK Piontka, Wilmerding
12 Rauduvė, Pittston ....

185 Ch '. Balčiūnas, Rich. Hill.
188 A. Wardo, Detroit .........

$69,00 
12.50 
27.50 

7.70 
15.75 
10.50

2.00
14.00
61.50

3.00
23.95

6.00 
24.00 
43.25 
12.25

2.00
2.25
6.00

Viso .......  $343.15
Birželio Mėnesį Išeigos:

Atmokėta “L.” prenumerta 8.00 
Už gedulo paskelbimą K. Stepo-

navičio mirties reikale . .. 15.00 
Už anglų knygas ............   5.00
Primokėtą už Šv. No.2 atspaud. 4.61 
Už išsiuntimą šv. No. 2 ......... 31.00
Už darbą sekret. pagclbinink. .15.00 
Už spaudos darbus ...........   10.30
Knygiui ir sekret. už birž. mėn. 50.00 
Kelionė pirmininkės į CK. pos. 16.00

Viso ................ $154.91
Sutrauka:

Balansas buvo' ................ $1,918.24
įplaukė ................................. 343.15

J_____ ■________ _

Kartu ........... $2,261.39
Išmokėta .............................. 154.91

Balansas ....... $2,106.48
D. M. ŠOLOMSKAS,

CK. Sekretorius.
PAUL BECHIS, 

CK Iždininkas.

E LIETUVOS
< 

Racionalizatoriaus indėlis
KLAIPĖDA. — Metalinis* 

trosas Ičįtai pakelia ir nulei
džia betoninį luitą, kuris iš 
pradžių sveria 1 toną, paskui 
—dvi, po to—tris tonas ir tris 
tonas 700 kilogramų. Mašinos 
motoras dirba lygiai, sklan
džiai. Elektros varoma trijų 
tonų pajėgumo gerve puikiai 
išlaikė išmėginimą.

Tai—ketvirta gervė su ke
taus dantračiais. Ją pagamino 
uosto įrengimų gamykla. Per
nai gamykla gamino gerves su 
plieniniais dantaračiais, kurie 
buvo pristatomi iš Dagestano. 
Dantaračiams pervežti' buvo 
gaišinama daug laiko ir išlei
džiama daug lėšų. Liejimo ce
cho meistras Vichtiakovas pa
siūlė pakeisti plieninius danta- 
račius gervėms ketaus danta- 
račiais ir gaminti juos savo į- 
moriėje.

Drąsus racionalizatoriaus 
pasiūlymas buvo paremtas, ir 
dabar gamykla gamina ke
taus dantračius, kurie patva
rumo atžvilgiu neatsilieka nuo 
plieninių. Iš kiekvieno dantra
čio sutaupoma daug lėšų, o 
per mėnesį ši ekonomija suda
ro 18 tūkstančių rublių.
Saviveikla kaime

“Raudonosios žvaigždes” 
kolūkio meno saviveiklos rate
lis pastatė Fonvizino komedi
ją “Nesubrendėlį”. Neseniai 
ratelis lankėsi Stalino vardo 
kolūkyje, kur parodė šį savo 
pastatymą. “Nesubrendėlį” 
žiūrėjo daugiau kaip 200 kol
ūkiečių.

A. Čechovas

Miego svaigulys
Apygardos teBmo salėje 

vyksta posėdis. Kaltinamųjų 
suole vidutinio amžiaus ponas 
prasigėrusiu veidu, kaltinamas 
išeikvojimu ir suklastojimais. 
Liesas, siaurakrūtinis sekreto
rius skaito tyliu tenorėliu kal
tinamąjį aktą. Jis nepripa
žįsta nei taškų, nei kablelių, 
ir jo mpnotoniškas skaitymas 
panašus į bičių dūzgimą arba 
upelio čiurlenimą. Tokio skai
tymo besiklausant, gera svajo
ti, prisiminti, miegoti... Teisė
jai, prisiekusieji ir žiūrovai 
nuleido snapus iš' nuobodu
mo... Tyla. Tik retkarčiais su- 
aidi monotoniški kieno nors 
žingsniai teismo koridoriuje 
arba atsargiai sukosti į kumš
tį žiovaująs prisiekusis...

Gynėjas parėmė • kumštimi 
savo garbanotą galvą ir tyliai 
snaudžia. Sekretoriaus zirzi
mo įtakoj jo mintys išėjo iš 
kelio ir klydinėja.

“Kokia betgi ilga nosis šito 
antstolio, — galvoja jis, mirk
sėdamas apsunkusiomis blaks
tienomis. —i Ir reikėjo gi gam
tai taip subiauroti protingą 
veidą! Jeigu žmonės turėtų 
ilgesnes nosis, taip kokių dvie
jų trijų sieksnių, tai, galimas 
daiktas, ankšta būtų gyventi 
ir tektų statyti erdvesnius na
mus...” |

Gynėjas papurto galvą, 
kaip arklys, kuriam muse į- 
kando, ir toliau galvoja:

“Kažin kas dabar mano na
muose dedas? Tuo metu pa
prastai visi būna namie: ir 
žmona, ir uošvė, ir vaikai... 
Vaikučiai, Kolka ir Zinka, 
tur būt, dabar yra mano kabi
nete... Kolka st/5vi ant kėdės, 
įsirėmęs krūtine į stalo briau
ną, ir piešia ką nors mano po
pieriuose. Jau nupiešė arklį 
smailiu snukiu ir su taškeliu 
akies vietoje, žmogų su iš
tiesta ranka, kreivą namelį; 
o Zina stovi čia pat, prie sta
lo, tiesia kaklą ir nori pama
tyti, ką nupiešė jos brolis...

—Nupiešk tėvelį! — prašo 
ji.

Kolka pradeda piešti mane, 
žmogiuką jis jau turi nupie
šęs, belieka tik pripaišyti juo
dą barzdą -— ir tėvelis baig
tas. Paskum Kolka ’ pradeda 
ieškoti paveiksliukų Įstatymų 
Kodekse, o Ziną šeimininkau
ja ant stalo. Krito j akis skam
butis— skambina; mato raša
linę — reikia pirštą pavilgy
ti: jeigu stalčius neužrakintas, 
tai, vadinas, reikia pasiknisti 
jame. Galų gale abiem ateina, 
į galvą mintis, kad jie abu 
indėnai, ir kad po mano stalu 
jie gali puikiai slėptis nuo 
priešų. Abu lenda po stalu, 
šūkauja, spiegia ir kuliasi ;ten 
tol, kol nuo stalo krinta lem
pa arba vazelė... Ai! O salone 
dabar tikriausiai -solidžiai vai
kštinėja žindyvė su trečiuoju 
kūriniu... Kūrinys bliauna, 
bliauna... be sustojimo bliau
na !”

— “Pagal einamą sąskaitą 
Kopelovo, — zirzia sekreto
rius: — Ačkasovo, Zimakovs- 
kio ir Čikinos procentai nebu
vo išmokėti, suma gi 1425 
įTibliai 41 kapeika buvo prira
šyta prie 1883 metų lieka
nos...”

“O gal pas mus jau pietau
ja! — slenka mintys gynėjo 
galvoje. — Prie stalo sėdi 
uošvė,' žmona Nadia, žmonos 
brolis Vasia, vaikai... Uošvės 
veide, kaip paprastai, žioplo- 
kas susirūpinimas ir savigar
bos išraiška. Nądia, liesa, jau 
blunkanti, bet vis dar idealiai 
balta, skaisčia veido spalva, 
sėdi įrie stalo su tokia išraiš
ka, tartum ją prievarta čia 
pasodino; ji nieko nevalgo ir 
dedasi serganti. Jos veide, 
kaip ir uošvės, pasklidęs susi
rūpinimas. Ir kur gi ne! Ant 
jos rankų—vaikai, virtuvė, 
vyro skalbiniai, svečiai, kan
dės kailiniuose, svečių priėmi
mas, pianinu skambinimas! 
Kiek daug pareigų ir kiek 
maža darbo! Nadia ir jos mo
tina ničnieko neveikia. Jeigu 
iš nuobodumo palaisto gėles 

arbą pasibara su virėja, tai 
paskum dvi dienas stena iš 
nuovargio ir kalba apie kator
gą... žmonos brolis, Vasia, 
pamažu kramto ir paniuręs 
tyli, nes šiandien iš lotynų 
kalbos gavo vienetą. Vaikinas 
ramus, paslaugus, dėkingas, 
bet sudėvi tokią daugybę ba
tų, kelnių ir knygų, kad- tie
siog bėda... Vaikučiai, žinoma, 
purkštauja. Reikalauja acto 
ir pipirų, skundžia kits kitą, 
tolydžio nukrinta jiems šaukš
tai. Nuo vieno tik prisiminimo 
galva sukasi! žmona ir uošvė 
akylai žiūri, kad būtų laiko
mas! gero tono... Sergėk dieve 
padėti alkūnę ant stalo, paim
ti peilį visa sauja, arba valgy
ti nuo peilio, arba, paduodant 
valgį, prieiti iš dešinės, o ne 
iš kairės. Visi valgiai, net 
kumpis su žirniukais^, kvepia 
pudra ir monpansje. ’ Viskas 
neskanu, šleikštu, prasta... 
Nebėra nei šešėlio tos gar
džios kopūstienės ir košės, ko
kią aš -valgiau, kai buvau dar 
nevedęs. Uošve ir žmona visą 
laiką kalbasi prancūziškai, 
bet kai ima kalbėti apie ma
ne, uošve’ pradeda rusiškai, 
nes toks bejausmis, beširdis, 
begėdis, grubus žmogus, kaip 
aš, nėra vertas, kad apie jį 
kalbėtų švelnia prancūzų kal
ba...

—Vargšas Mišelis, tur būt, 
išalko, — sako žmona. — Iš
gėrė rytą stiklinę arbatos be 
duonos, taip ir išbėgo į teis
mą...

—Nesirūpink, meldžiamoji! 
■—piktai džiūgauja uošvienė. 
— Toks neperalks! Tur būt, 
jau penkiskart bėgiojo į bu
fetą. Įsitaisė jiej teisme sau 
bufetą, ir kas penkios minutes 
prašo pirmininką, ar negali
ma padaryti pertraukos.

Po pietų uošvė ir žmona 
svarsto apie sumažinimą išlai
dų... Skaičiuoja, rašo ir galų 
gale prieina išvadą, kad išlai
dos nežmoniškai didelės. Pa
sikviečia virėją, pradeda 
drauge su ja skaičiuoti, iškal- 
binėja jai, kyla barnis dėl 
penkių kapeikų... Ašaros, 
kandūs žodžiai... Paskui kam
barių tvarkymas, baldų • per- 
statinėjimas — ir vis iš netu
rėjimo ką veikti.”

“Kolegijos asesorius Čerep- 
kovas paliudijo, — zirzia sek
retorius, — kad nors jam ir 
buvo prisiųsta kvitą’ Nr. 811, 
bet vis dėlto priklausančių 
jam 46 rublių ir 2 kapeikų 
jis negavęs, apie ką tuomet ir 
pareiškęs...”

“Kai pagalvoji ir apsvars- 
tai, apmąstai visas aplinky
bes, — toliau galvoja gynė
jas, — tai, iš tiesų, į viską nu

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS 
/

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio (Augusi) 2d.
RUDOS ŪKYJE

prie kelio 422
5-kios Vertingos Dovanos Prie Įžangos Tikieto

AUKA 25 CENTAI GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Rengia LLD 22-ra kuopa ir LLD 51-ma kuopą

Visus lietuvius kviečiame iš visų apielinkių, iš artimų ir tolimesnių kolo
nijų, dalyvauti piknike.

Piknikui vieta graži ir paranki privažiuoti. O komitetas, kuris susideda- 
daugiausia iš moterų, rengiasi visus svečius ir viešnias gražiai priimti ir J (j 
pavaišinti skaniais valgiais. w

P. S.: Važiuojant iš Clevclando automobiliais, privažiavus Wellshfield, 
Ohio, dar pavažiuot 2 ir pusę mylias ir rasite pikniko vietą.

Rengimo Komitetas.

moji ranka ir viską siunti po 
velnių... Kai išvargsti, apduji, 
apsvaigsti per dieną šitose 
nuobodumo ir trivialumo smal
kėse, tai norom nenorom užsi
manai duoti savo sielai nors 
vieną šviesesnę valandėlę po
ilsio. Užsuki pas Natašą arba, 
kai turi pinigų, pas čigonus— 
ir viską pamiršti... garbės žo
dis, viską • pamiršti! Velniai 
žino kur, toli už miesto, atski
rame kabinete, sėdi sudribęs 
kanapoje, aziatai dainuoja, 
šoka, klega, kai/visą tavo sielą 
sukrečia balsas tos žavingos, 
tos baisios, pasiutusios čigo
nės Glašos... Glaša! Mieloji, 
p u i k i o j i, n u osta b i o j i G1 aša! 
Kas per dantys, akys... nuga
ra!“

O sekretorius zirzia, zirzia, 
zirzia... Gynėjo akyse pradėm 
da viskas maišytis ir šokinėti. 
Teisėjai ir prisiekusieji nu
skęsta kažkur, žiūrovai raibs
ta akyse, lubos tai nusileidžia, 
tai pakyla... Mintys irgi šoki
nėja ir pagaliau nutrūksta... 
Nadia, uošvė, ilga antstolio 
nosis, teisiamasis, Glaša —visa 
tai šokinėja, sukasi ir dingsta 
toli, toli, toli...

“Gera... —tylomis šnibžda 
gynėjas, migdamas. - Gera... 
Guli sau kanapoj, o aplinkui 
jauku... šilta... Glaša dainuo
ja...”'

—Pone gynėjau! — pasi
girsta šaižus šūktelėjimas.

“Gera... šilta... Nėra nei 
uošvės, nei žindyves... nei sriu
bos, kuri kvepia pudra... Gla
ša gera, miela...”

—Pone gynėjau! — pasi
girsta tas pats šaižus balsas.

Gynėjas krūptelia ir atsi
merkia. Priešais, tiesiai jam į 
akis žiūri juodakė čigonė 
Glaša, šypsosi sultingos lūpos, 
švyti -apskritas, gražus veidas. 
Suglumęs, dar no visai atsibu
dęs, manydamas, kad tai sap- j 
nas arba vaiduoklis, jis pa
lengva atsistoja ir, išsižiojęs, 
žiūri į čigonę.

—Pone gynėjau, ar nenori
te liudininkę ko nors paklau
sti? — klausia pirmininkas.

—Ak... taip! čia liudinin
kė...' Ne, ne... nenoriu. Netu
riu jokių klausimų.

Gynėjas papurto galvą ir 
galutinai atsibunda. Dabar jis 
supranta, kad čia iš tikrųjų 
stovi čigonė Glaša, kad čia ji 
pašaukta kaip liudininkė.

—Vis dėlto, atsiprašau, aš 
turiu šio to paklausti, — sako 
jis garsiai. — Liudininke, — 
kreipiasi jis į Glaša: — jūs 
tarnaujate Kuzmičiovo čigonų 
chore: pasakykite, kaip daž
nai jūsų restorane lėbaudavo 
kaltinamasis? Taigi... Ar ne
atsimenate, ar jis pats už sa
ve mokėdavo kiekvieną kartą, 
ar pasitaikydavo, kad ir kiti

ŽINIOS B LIETUVOS
Mokyklos rengiamos naujiems 
mokslo metams

JONIŠKĖLIS. — Rajono 
mokyklos rengiamos naujieji ' 
siems mokslo metams. Baigia-.W 
ma remontuoti Joniškėlio vi
durinė mokykla. Naujai nuda
žytos klasių sienos, sutvarky
tos krosnys. Įrengtos naujos 
klasių patalpos, dirbtuvė, bio
logijos kabinetas. Baigti Gus- 
tofiių ir Meškalaukio pradinių 
mokyklų remonto' darbai.

Mokykliniams pastatams re
montuoti paskirta daugiau 
kaip 100 tūkstančių rublių. Į 
mokyklas gabenamas kuras.

1953 —’51 mokslo metais 
nauja septynmetė mokykla 
bus atidaryta Gegobrastuose, 
nau j as k omplcktas—Kai k ū nų 
septynmetėje mokykloje. Vi
sos mokyklos dirbs viena pa
maina. Mokytojams bus orga
nizuotas seminaras kvalifika
cijai kelti. Rajono mokyklos 
priims 300 naujų mokinių.

Rajono Darbo žmonių depu
tatų tarybos sesija apsvarstė 
klausimą ^lel mokyklų paren
gimo naujiesiems mokslo nie-t 
tams ir numatė priemones paA 
sirengimui sėkmingai užbaig
ti. \ _________
Dainų šventė Panevėžyje

PANEVĖŽYS, VI. 8 d. — 
Tūkstančiai miesto ir rajono 
darbo žmonių dalyvavo tradi
cinėje dainų šventėje. Dainų 
šventės dalyviai, apsirengę 
ryškiais tautiniais rūbais, nu
žygiavo centrine miesto ma
gistrale į gražiai papuoštą sta
dioną.

Prasideda šventė. Jungtinis 
choras dūdų orkestrui prita
riant atliko Tarybų Sąjungos 
Valstybinį Himną ir Lietuvos 
TSR Himną.

Dirigento Karkos Vadovau
jamas, choras su pakilimu at- ' 
lieka dainą “Partija—mūsų
vairininkais”. Po to dirigen
tams Belozarui, Indrikoniui ir . 
Šidlauskui vadovaujant aV|e- • 
karnos lietuvių kompozitorių 
dainos apie džiaugsmingą gy
venimą, apie tarybinės liau
dies kova už taiką.

Greta lietuvių dainų atlie
kamos rusų, ukrainiečių, gru
zinų tautų dainos.

šiltai sutiko gausūs klausy
tojai skudučių orkestro pasi
rodymą.

Gausiai buvo parodyta di
delė šokių programa. \

už jį mokėdavo? Ačiū jums... 
užteks. f

Jis išgeria dvi stiklinęs van
dens, ir miego svaigulys visai 
dingsta. 
1885 m.

t
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Hartford, Conn. MONTREAL, CANADA
Serga

Yra susirgusi Laisvės Choro 
vfįėja Wilma Hollis. Turėjo 
operaciją birželio 18 d. Dabar 
jau randasi namuose ir ilsisi.

Linkiu jai greitai pasveikti 
ir grįžti prie savo darbo. Tiki
masi, kad Wilma galės grįžti 
prie choro už poros ar trejeto 
savaičių. Ji ir vėl Chorui ener
gingai vadovaus.

Buvome nuėję Wilma aplan
kyti ligoninėje. Ji sakė: Kaip 
greitai grįšiu, taip greitai pra
dėsime ką naujo mokytis dėl 
rudeninio sezono. Sakė, vyk
dys muzikališką programą, 
nes gal šią vasarą choras ne
galės dainuoti piknikuose.

Turėjo operaciją ir kita 
jauna choristė, tai F. Mutu
ra n kaitė. Bet dabar ji jau 
susveikusi.

Draugė M. Margaiticnė il
sisi namuose. Drg. M. Ramoš- 
kienė buvo trumpam laikui li
goninėje.

Drg. Joseph Kichas turėjo 
labai sunkią operaciją, bet da
bar randasi namie. Girdėjau, 
Had jis gerai sveiksta.

( Vėlinu visiems greitai ir 
pilnai pasveikti ir džiaugtis 
gera sveikata.

Duodu didelį papeikimą 
LSD Draugystės valdybai už 
atšaukimą pikniko, kuris turė
jo įvykti birželio 21 d. Ar mū
sų žmonių taip jau pavargę, 
ar sutingę, kad iš anksto pra
deda dejuoti, kad perdaug 
darbo? Juk be darbo nieko

I

PIKNIKAS
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES
Įvyks Šeštadieni ir Sekmadienį

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

RICHARD BARRIS ALDONA WALLEN

Art Mason’s Orkestrą Šokiams
Pikniko pradžia 1 vai. po pietų, orkestrą nuo 5:30 iki 10:30 

Programa 4 vai. po pietų.
ra------------------------------------ -------------------------------------------- —----------- 9

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:
| Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėj J. Dirvelio;

Duetas: A. Dirvelienė ir J.Sabaliauskas;
Hartfordo LAISVĖS CHORAS, vadovybėj V. Hollis;
Akordionistas Richard Barris, iš Dedham;
Montello LIUOSYBĖS CHORAS, vadovybėj Al Potsiaus;

L Solistai: Aldona Wallen, Rožė Stripinis ir kt.
U Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti!

Camden, N. J.
t į Jono Ųastausko pagerbtuvės

t
Birželio 28 dieną nedidelė 

Lietuvių Literatūros Draugi-' 
jos Camdcno kuopelė suruošė 
pažmonį Jonui Lastauskui pa
gerbti

, • A
Pažmonys įvyko Wm. Pat- 

teno darže, Gloucester 
Heights, N. J., kuris yra neto
li Camdeno.- Daržas puikus, 
gerbiami Pattenaį čionai yra 
gražiai įsikūrę, turi erdvų ge
rą namą. Abu šeimininkai ma
lonūs žmonės, draugiški.

Į pažmonį buvo atvykę ir 
eilė gerųjų philadelphiečių, 
taipgi vietos žmonių. Visi su
sėdę aplink stalą draugiškai 
šnekučiavosi, užkandžiavo, 
gųr)<šnQjo šaltą alutį ir grožė
josi puikia vieta. Tai buvo sa
votiškas piknikas, skirtas ge
ram spąudos rėmėjui Jonui 
Ląstąųskųi pagerbti. Buvo at
vykę įš New York o R. ir E. 
Mįzarai.

Jopas Lastauskas žinomas, 
kaip geras spaudos rėmėjas, 
Į<aįp nuoširdus, pažangus, 
drąugiškąs žmogus ir vietos 
vęipęjąs. Jis gimė 1882 metų 
bįrželįo 1 d. Kalvarijoje. Į 
Ameriką atvyko 1902 metų 
bjrželio 1 d. — vadinasi, savo 
gimtadienį.

Atvyko į Camden, N. J., bet 
vėliau, apie desėtkui metų, 
buvo išvykęs į Lietosios ang-

Tai bus puikiausia sueiga, linksmas pasimatymas su daugeliu seniai maty
tų, ir .puiki proga įsigyti naujų pažinčių. Kartu su dideliu sau malonumu pa- 
remsite ir dienraštį Laisvę. Todėl kviečiame visus atsilankyti. — Rengėjau
....  JIlllBWWyMWMMR I I I JI ■■mil ............................. .įl.l I I. . . . ... I. .. j.

SHENANDOAH, PA.

Grasina pakelti 
važiuotės kainas

Montreal transporto (gatvė- 
karių ir autobusų) darbinin
kai per savo uniją reikalauja 
pakelti jiems algas. Nesusita
rus su darbdaviais, dalykas 
paduota arbitracinei komisi
jai, kurią vadovauja teisėjas 
Rene Lippe. Jie reikalauja 
pakelti algas po 10c. į valan
dą ir nustatyti 40 valandų 
darbo savaitę. Montrealo 
Transporto Komisija, tačiau, 
Įteikė arbitracijos komisijai 
raštą, kuriuo grasina, kad jei 
darbininkams bus pakelta al
gos, tai jie kels fėrų kainas, 
nes, girdi, komisija neturės 
užtektinai įplaukų, kad pa
dengtų darbinįnkams pakel
tas algas.

Arbitracinės Komisijos nuo
sprendis, manoma, bus paskel
btas tik rugpjūčio pabaigoje.

—o—
Mokytojų byla gal 
atsidurs Londone

Kaip jau buvo anksčiau 
pranešta, katalikų mokytojų 
unija aukščiausiame šalies 
teisme laimėjo bylą prieš pro
vincijos Darbo Santikių Ko
misiją, kuri neteisingai buvo 
atėmusi jų unijos čartori. Ta
čiau provinciale Du plėšio val

ue ra.
Taipgi komisija atšaukė ir 

kitą pikniką, kuris turėjo į- 
vykti liepos 9 d. C. M. 

džia planuoja apeliuoti bylą j 
aukščiausiąjį Anglijos imperi
jos teismą—Privy Council— 
Londone.

Nors dabar Kanados vy
riausybe yra panaikinusi ape
liavimą į Privy Council, bet 
provincijos “teisingumo” or
ganai mano, kad jie dar turi 
teisę apeliuoti, nes tarp pro
vincijos ir mokytojų byla 
prasidėjusi prieš panaikinimą 
tokio apeliavimo. 

—o—
Vietoje maudynių 

; bus naudojama lašai 
i

Maudynės (swimming pools) 
gal trumpoje ateityje bus vi
siškai panaikinta mieste, jeigu 
naujieji būdai pasirodys prak
tiškesni. būtent miesto autori
tetai planuoja steigti vietoje 
plaukiamųjų maudynių lašų 
maudynes, kas būtų ' daug 
praktiškiau, sanitariškiau ir 
patogiau. Pirma vieta tokių 
purškiančių maudynių norima 
įrengti ant Gallery aikštės, 

i viršuje Wellington tunelio, 
i Jeigu pasirodys praktiška, 
i miestas Įrengs ir kitur.

—o—
Ot tai tau ir demokratija

Rugpjūčio 10 d. bus fede- 
raliai rinkimai, čia sulyg nu- 

I statytos tvarkos visi kandi- 
i datai i parlamentą turi teisę 
■ naudotis mokyklų patalpo
mis del susirinkimų rinkimų 
reikalais. Ir tas per metų me
tus buvo praktikuojama vi

siems kandidatams be jokio 
skirtumo ir diskriminacijos. 
Bet štai birželio 23 d. Oųt- 
ramonto Labor-Progye.ssive 
Partijos kandidatas Normąn 
Nerenberg išginuomavo Van 
Horne mokyklą ir planavo 
laikyti mitingą, kųriąmę turė
jo kalbėti partijos nącionąlis 
vadas Tim Buck, tai Montre
alo Mokyklų Komisijos pirmi
ninkas W. E. Dunton, pasku
tinę dieną ir uždraudžia mo
kykloje laikyti* mitingą.

Nors mokyklų taksus moka 
visi ir kaip jau aukščiau minė
ta, lig šiolei visos partijos tu
rėjo teisę naudotis mokyklų 
patalpomis, bet čia vienas 
žmogus pasiėmė sau teisę ir 
jam nepatinkamo kandidato 
mitingą sulaikė. Tai tau ir 
demokratija.

—o—
Imsis priemonių prieš miesto 
dūminimą

CNR gelžkelių yardąi, kurie 
randasi Turcot distrikte, neap
sakomai daug dūmina, kad 
ųet troškina žmones ne tik 
šiame distrikte, bet ir visoje 
apylinkėje. Miesto sveikatos 
departments todėl nutarė 
imtis priemonių prieš kompa
niją, kad sulaikyti dūminimą, 
nes tas, sveikatos departmen- 
to nuomone, ne tik kad suda
ro nejaukų orą, bet ir sanita
rijos atžvilgiu yra kenksmin
ga.

Ar kas išeis iš to, tai tik 
ateitis parodys.

—o— s
Apsivedė

Birželio 20 d. sukūre nąu- 
ją šeimyninį gyvenimą — ap
sivedė Vera Tamošiūnaitė su
francūzų tautybės jaunikaičiu 
Andrė Gouvin. Tai antroji ir 
paskutinė Stasio Tamošiūno 
dukrelė. Todėl tėvai iškėlė 
gražią vedybinę puotą ir nors 
oras neapsakomai buvo karš- 
tas\bet kaip jaunikiai, taip ir 
svečiai visi linksmai laiką pra
leido.

Tą pačią dieną taipgi apsi
vedė Edna KaptainytS su vo
kiečių tautybės jaunikaičiu. 
Juodu abu ne seniai atvykę j 
Kanadą. Jos vestuvių pilotą 
gražiai suruošė dėdė Evaldas 
Vilkis.

| Apsivedę Juozas Mozūraitis 
su Domicėlė, Skučaite. Jis gi
męs ir augęs čia Kanadoje, o 
jinai dabar po karo atvykusi ] 
Kanadą.

—o—-
Lankėsi Montreafe

Vincas Vilimas su žmona ir 
dukrelę buvo atvykę į Mont- 
realą paviešėti. Seniau' jie bu
vo Montrealo gyventojai, bet 
prieš 9 metus išvyko ir apsigy
veno Ontario provincijoje.

J.—

Grūdiniams pasėliams reikalinga priežiūra
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) t

ceijtimetyų. Sudygusi ’ va
sarojų galima akėti tik 
skersai pasėlio eilučių, ę 
kryžminėj sėjoj — įstrižai.

Vasarojaus akėti negali
ma, jei dygsta ar sudygę 
jame'įsėti dobilai.

Reikšmingas yra papildo
mas pasėlių tręšimas. Fos
forinėmis ir kalio (polu$- 
sium) trąšomis ' vasarojus 
paprastai tręšiamas prieš 
sėją. Varpinius vasarinius 
javus reikia patręšti ir azo
tinėmis (mtrogęno) trąšo
mis. Jas tikslingiausia iš
berti' prieš vasarojaus su- 
dygimą ar tuojau jam. su
dygus. Suvėlinti azotinių 
trąšų panaudojimą mūsų 
sąlygoje nuostolinga. Va
sariniams kviečiams ir mie
žiams patręšti geriausiai 
tinka amonio salietra, o 
avižoms galima naudoti 
amonio sulfatą.v

Papildomam, vasarinių ja
vų tręšimui reikia kuo pla
čiau panaudoti vietines trą
šas, Kaip srutas, paukščių 
mėšlą. Srųtų liejąjųa Į hek-

lies kasyklas, Scrantoną ii 
Wilkes-Barrę, ten sunkiai dir
bo. Po to grįžo atgal į šitą a- 
pylinkę, į Camdeną, ir čia 
pradėjo dirbti vienoje popie
rinių baksų dirbtuvėje, —te
bedirba jis ten ir šiandien. 
Nors liesas fiziškai, bet atro
do dar tvirtas.

Taigi Jonas Lastauskas iš- 
tikrųjų įžengė jau į 72-r,uo
sius metus, bet Literatūros 
Draugijos kuopa surengė jam 
70 metų gimtadienio sukaktį, 
nežiūrint, kad tai truputėlį 
jau pavėluota.

Rengėjai tikėjosi susilaukti 
daug daugiau svečių, negu 
turėjo. Bet štai, apie 3-čią va
landą, kad užeis lietus,—skal
sus ir šiltas, bet lietus ir jis 
sukliudė svečių atvykimą, nes 
tęsėsi arti valandą laiko. Iš
sklaidė šis lietus gražią be- 
siedą, nes svečiai iš daržo bė- 
go: vieni į stubą, kiti į gara- 
džių.

Svečiai susispietė aplink ga-1 
radžiu.

Apstojus lietui, A. J. Pra
naitis pasakė kalbą, nurody
damas šio pažmonio tikslą. 
Po to jis pakvietė R. M i žarą 
pakalbėti, palinkint Jonui 
Lastauskui geriausios sveika
tos, energijos ir laimės. Po 
kąlbų buvo sugiedota “Happy 
Birthday,” taipgi lietuviškas 
“Ilgiausių metų.”

Jei ne lietus, visas pažmo
nys būtų buvęs kur kas dides
nis, nežiūrint to fakto, kad 
diena buvo karšta.

• Kai kurie svečiai prisidėjo 
su dovana sukėlimui Laisvės 
$8,000 fondo. Pats jubiliatas 
įteikė $15, nežiūrint to fakto, 
kad neseniai jis jau buvo pa
skyręs tam reikalui $15.

Geriausių linkėjimų Jonui 
Lastauskui, taipgi rengėjams 
ir svečiąms. Patartina dau
giau panašių pažmonių su
rengti. Draugas. 

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
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, įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

f arą iki 5 tonų, prieš tai 
jas 3-4 kartus atskiedus 
vandeniu, išlaistant laįsty- 

i tavų ar su specialių Įrankių 
pagalba.

Paukščių mėšlas išbars
tėm a sausas, bet dar ge
riau ištirpint jį ir išlaįstyt 
kaip skiedinį.

Daug žalos padaro ją- 
vaųis stambiosios piktžolės, 
kaip usnys, pienės, šalpus- 
nys. Todėl jas reikia išra
vėti dar tada, kai javai esti 
maži ir piktžolės nespėjo 
išbujoti . Šias piktžoles rei
kia rauti ne rankomis, bei 
išbedžioti tam tikrais ba
dikliais, kurių aštrūs galai, 
užsibaigia kregždės uode
gos pavidalo iškarpa. To
kiu bųdu usnys ir pienės 
nusmeigiamos kaip galima 
giliau dirvoje.

Kovai su plačialapėmis 
piktžolėmis, kaip svėrėmis, 
garstukais, balandomis, iš 
dalies, usnimis ir pienėmis, 
varpinių javų pasėliuose 
reikia kuo plačiau panaudo
ti chemines priemones. Di
deliuose plotuose chemika
lai purškiami dš lėktuvų, o 
mažesniuose — arkliniais 
purkštuvais. Purkšti gali
ma tada, kai javai pilnai iš; 
sikrūmiję ir pradeda vysty
ti stiebą. Per jaunus ja
vus arba jau pradėjusius 
plaukti purkšti negalima, 
nes nukenčia javai. Purkš
ti galima tik varpinius ja
vus. Ankštinių javų ir jų 
mišinių purkšti negalima, 
nes chemikalai juos, kaip ir 
piktžoles, naikina. Taip pat 
negalima purkšti varpinių 
javų, kai į juos įsėti dobi
lai. Purškimui reikia pasi
rinkti giedrią dieną, nes lie
tingam orui esant chemika
lus gali nuplauti lietus, ir 
piktžolės liks nesunaikin
tos. •

Reikia < stiprinti kovą 
prieš augalų kenkėjus. Su 
dauguma jų kovojama įve
dant taisyklingą sėjomainą, 
taikant ražienų skutimą bei 
gilų rudens arimą, paren
kant geriausią sėjos laika. 
Tačiau kai kuriuos kenkė
jus galima naikinti ir pasė
liuose.

Dygstančius žirnius ir vi
kius dažnai puola vabalai, 
kurie apgraužia arba net 
visai sunaikina jų lapus. 
Pastebėjus vabalus, reikia 
pasėlį apdulkinti DDT arba 
heksachloranu.

Sėkliniuose sklypuose, o 
sėklininkystės ūkiuose—vi
same veislinių pasėlių plote 
reikia išravėti priemaišas: 
tai yra, išrinkti iš. kviečiu 
rugius, iš rųiežių avižas, iš 
vasarinių kviečių vikius ir 
panašiai, taip pat ir iš ko
kios nors vienos veislės pa
sėlio kitų veislių priemai
šas. Toks ravėjimas labai 
svarbus, nes, jo neatlikus/ 
iš sėklos daugelio minėtų 
priemaišų neįmanoma iš
skirti.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTĘP—MaLE

AUTO MECHANIC. Experienced 
1st class. Steady work; good work
ing' conditions; $80 -week io starjt. 
Paid holidays arid vacation. Short 
hours. Appjy in person, see Mr. H. 
Loring, SUBURBAN MOTORU, . 
1200 Collings Rd., Fairview, Cam-,’ 
den, N. J.
__________________________ Q 27-130)'
GARDENER. Man with knowledge 
of gardening, to weed, trim hedges, 
turn over ground, keep ląndscapein 
good condition. Steady \yęrk tor 
the right man. Apply or phone Mr. 
N. Reinhardt, 
PĄRK yiEW APARTMENTS,'Coll
ingswood, N. J., Collingswood 5-59Qh 

(127-130)

MECHANICS. Must be 1st pl^S. 
Experienced for construction equips 
ment. Steady work; good W^ng- 
conditions. Apply or phone: ' f'/ 
CLAUSS & SONS, 4400 D ‘street. 
MX. 4-7963.
____________________ (127-130)

4UTO MEPIf^NIC 
And HELPER

Experienced. Own tools.. Good Sa
lary, excellent chance for advance- 
ment due to expansion. Al) benefits.. 
Phone Ed Mąlloy, PE- 4-63)2.

afrr-)30)
AUTO MECHANIC.; 1st Class.', 

With State Inspection, Hydyamatic 
experience. Good salary and com
mission. Steady work; good condi
tions for right man. Apply in* per
son or phone: HAROLD MOTOR 
SALES, York & Street Ęoad, War
minster. Hatboro 2808.

(130-136)
■. ............ .......... ■ , 1

. DESK CLERK. Experienced. Age - 
50 or over. Apartment house. Hours 
Midnight to 8 A. M. Steady position 
for right man. Phone ST.' 2-260J, 
Mr. Slgier or Mr. Ruc)t for appofylf- 
ment.

‘_______________________ (130-1331?

HAM’ BONER, SAjUSĄGE 
HELPER. Must be experienced men 
only. Steady work; good working 
conditions. Ąpply in person.

324 N. Randolph Street.
.  (130-132) 1

ENVELOPE DIE CUTTER. Ex
perienced preferred. But will* train. 
Steady work; good working condi
tions for right man. Apply 9 A.'M. 
—5 P. M. 4545 Tacony Street.

■(130-132)
AUTOMOBILE MECHANIC. Must 

be first class. Combination man. 
Body and Mechanical ability. Also 
needed: AUTO MECHANIC’S HEL
PER. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. Black • 
& Stalford/ WWy* Dealer. . 2n£ 
Street Pike & Welsh Rd., Bethayres,

• Penna. ‘
__________________________ (130-132)^

Bethlehem, Pa,
‘ Pagaliau kelias nuo Adąjįų 

St. iki Reading stoties tapo 
užbaigtas. Kadangi praėju
siais dviem mėnesiais labąį 
daug lijo, tai kelią nutiesti pą- 
ėmė apie du mėnesiu Įąįkp. 
Dabar turime ląbai puikų ke
lią. Per New St. tiltą einan
čiam reikėdavo mokėti 1 cen
tas, o dabar, kol kas, pėsčiam 
perėjimas už dyką, o važiuo
jančiam—5 centai.

Prąno ir Adelės žavių duk
tė Adelė W. Smith birželio 11 
d. susilaukė dukrelės. Motina 
ir naujagimė abidvi sveikos. 
Tėvas džiaugiasi.

Sūnus Alfonsas žavįs 
Kentucky pradžioje bų&eįip 
mėnesio vieną savaitę ląnkęąl 
/pas tėvus ir seseris.

Dienraščio Laisvėj piknįkąs 
Brooklyne atsibus Jiepos 11 <j. 
Jeigu sveikas būsiu, nuvažiuo
siu pasisvečiuoti. Ten man bQ- 
tų labai linksma pasimatyti 
su mylimais draugais D. Ma
čiuliu, K. Wiiku, A. O. Gush. 
O gal piknike dalyvaus ir Sų- 
snikų Jurgis iš Worcesterio, iX 
J. V. Stankus iš Floridos, Se
nas Vincas, ir pagaliau Ponas 
Paulius iš Baltimorės? *

F. Žavis. *’

SKELBKITES LAISVfiJB

t MATTHEW A.Į
• BjJYUS
{ (BUYAUSKAS)

I LAipOTUVIŲ
1 DIREKTORIUS

M.

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
VI
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NowYorto^<M^^Zlnloi
Ragangaudžiai atvyks 
daužyti streiką

Hearns streikas pradėjo 7- 
tą savaitę. Kompanijos verba
vimas skebų, nei sieksniniai, 
brangiai apmokami laikraš
čiuose skelbimai melu prieš 
uniją negalėjo streiko sulau
žyti, nei streikierių ryžtingu- 
mo palaužti.-

Šiomis dienomis pranešta, 
kad Kongreso Neamorikinių 
Veiksmų Komitetas atvyksta 
“tyrinėti komunistinę Įtaką“ 
unijoje, kuri vadovauja strei
kui. Darbininkai yra nariais 
Distributive, Processing and. 
Office Workers of America 
ĮJistrikto 65-to, CIO, kuris 
vadovauja streikui. *

Tikslas to ko’miteto lyderių 
Jennerio ir Veldes atsibalado- 
jimo aiškus.

Pasirašė laivakroviy 
varžymo Kiliu

Gubernatorius Dewey pasi
rašė Valstijos Seimelio spe- 
cialėje sesijoje priimtą kilių, 
kuris darbininkų rateliuose 
skaitomas aršiausiu priešdar- 
bjninkišku biliumi New Yorko 
istorijoje. Juomi einant, visų 
uosto darbininkų samdos ir 
viso jų gyvenimo kontrolė pa
vedama valdžios paskirtinių 
galion.

Naujasis Įstatymas oficialiai 
vadinasi anti-raketierizmo Į- 
statymu.

Liaudies mokykla veiks 
ir vidurvasariu

Veiks ne visa, tiktai svar
biausieji socialių mokslų kur
sai, skirtingomis dienomis ir 
valandomis, prisitaikant darbo 
žmonių reikalavimams. Prane
šime sako, jog ■ -yeiks 3I-nas
penkių savaičių vakariniai 
kursai (darbadienių vaka
rais), 6 vienos ištisos savaitės 
kursai priešpiečiais, vienas 6 
savaičių kursas marksiz
mui studijuoti.

Registruoja jau dabai-, 575 
Avenue of the Americas, New 
Yorke. Pamokos dieniniuose 
kursuose prasidės liepos 6-tą, 
vakariniuose liepos 13-tą.

i

Užrašyki t Laisvę Savo Drangų!.

4 TONY’S J
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

5 Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis <

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergrecn 7-6868

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

Q]---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------S

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, I.. I., N.Y.
•»Y . . i
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| PETRAS KAPISKAS
1 IR

| VINCAS SODA1T1SO t
x Užlaiko puikų

| BAR & GRILL 
o

| 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8174

111) *
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Laisvė savo piknike turės 
valgius ir gėrimus

Laisvės direktoriams šiemet 
pavyko gauti piknikui parką 
su teisėmis patiems vaišinti 
savo svečius, kaip kad būda
vo Ulmer Parke ruošiamuose 
piknikuose. Parduoto maisto, 
gėrimų pelnas eis dienraščio 
naudai. Taigi, norintiems 
šventiškai ir laisvai praleisti 
dieną bus tam proga.

Pastaraisiais keleriais me
tais Laisvė savo piknikuose 
tos privilegijos neturėdavo. 
Tad norėdami piknike nebūti 
alkanais,, žmonės turėdavo 
vežtis savo valgius. Dėl to 
šeimininkėms būdavo ne pik
nikas, bet sunkaus darbo 
bent dvi dienos, šiame pikni
ke tą sunkų svečių pavaišini
mo darbą nudirbs direktoriai

Statybininkai nutarė skelbti
streiką už pakėlimą algų

Brotherhood of Carpenters 
New Yorke nutar.ė, kad jos 
nartai pradeda streiką liepos 
1-mą. Tai tie, kurių savinjnkai 
iki tos dienos nebus buvę sa
vo darbininkams suteikę uni
jos nustatytus priedus.

Nusigandę streiko, daugelis 
kontraktorių susitarė su savo 
darbininkais atskirai, nors jų 
o r ga n i z a c i j a - - B u i 1 d i n g Trades 
Employers Association —- su 
tuo nesutinka. Bosų organiza
cija tikrino, būk pragyveni
mas atpigęs ir dėl to algų 
priedas esąs nepateisinamas.

Unijištai ’sako, kad šeimos 
bilos nerodo pragyvenimo nu
piginto. Prie to, už kelių sa
vaičių prisidės .iš naujo’ vėl 
pakeltas fėras. Unija reika
lauja po 35 centus priedo už 
valandą. Dabartinė išsilavinu
sių amatininkų—karpenterių,

Aido Choras
A id iečiai nevykdys pamokų 

ši penktadienį1, liepos 3-čią. 
Pamoka Įvyks liepos 10-tos 
vakarą, 8 vai., Liberty Audi
torijos Music Room.

Choro prezid.

Susidūrus sunkvežimiui su 
taksiku Brooklyn© gatvėje, 
vairuotojas tapo ištrenktas iš 
sunkvežimio ir susižeidė. Tak- 
siko vairuotojas išliko sveikas. 

ir jų talkininkės šeimininkės: 
žino/na, niekas netrukdys 

atsinešti savo vaišių tiems, 
kurie to pageidauja. Laisvės 
piknikų publika niekad nebu
vo varžoma. Nebus varžoma ir 
čia.

Piknikas Įvyks jau už savai
tės šeštadienĮ, liepos (July) 
11-tą, National Hall N Park, 
kampas 38th Avė. ir 65th St., 
Woodside, L. L Vieta priva
žiuojama visomis subway lini
jomis. Parkas gražus ir švaru
tis. ' -

Atvykite pasivaišinti, pasi-* 
klausyti gražios dainų progra
mos, taipgi pasismaginti šo
kiais ir susitikimais su sve
čiais iš daugelio miestų.

inžinierių ir kt. — pamatinė 
mokestis už valandą yra $3.- 
15, ne pilnai lavintų po ma
žiau.

Susiderėjusieji su unijomis 
kontraktoriai sutikę lavintiem 
amatininkam dadėti po 15 
centų per valandą tuojau, o 
kitus 10 c. priedo pradės mo
kėti su pradžia 1954 metų. 
Paprastų darbų dirbėjams pri
dėjo tiktai po 15 centų ir dvie- 
mis atvejais pridės po 1 pro
centą Į unijos gerovės fondą. 
Sutartis paliečia apie 8,0Q0‘ 
iki 15,000 darbininkui.

Daliai .kontraktorių atski
lus su atskiromis sutartimis, 
spėjama; tas spirs ir kitas 
kompanijas susiderėti su savo 
darbininkais. Bosų aprokavi- 
mu, dar laukiančių sutarties 
yra apie 250,000.

Pakliuvo už beldimasi
f 4*

Praeidamas 3 valandą ryto 
pro pašto pastatą 47 Debo- 
voise St., Williamsburge, po- 
licistas išgirdo viduje bildesį. 
Nusprendė, kad kas nors ne
tvarkoje. Pašaukė sau talki
ninkų. Trys užlipo ant stogo. 
Ten prisiklausę, išgirdo bilde
sį ir kalbos* garsus. Trys vyrai 
triūsėsi pastangose' atidaryti 
saugiąją spintą. Juos suėmė.

Du suimtieji randasi kalėji
me, o trečiasi ligoninėje, pa
šautas. Spinta liko neatidaryta. 
Sakoma,-kad joje buvę $10,- 
000 vertės štampų, taipgi pi
nigų. Visi suimtieji yra tos 
pat apylinkės gyventojai, visi 
buvę jau seniau areštuoti ir 
teisti už panašius darbelius. 
Bet jie visi teisinosi buvę gir
ti, nežinoję, ką daro.,

Televizijai netikėta programa

Pasiruošiant transliuoti te
levizijos programą “City Hos
pital,” Į CBS studiją New Yor
ke įsigavo neplanuotas akto
rius. Švaistydamasis peiliais, 
jis apraižė vieną aktorių, o su 
pagrobtu nuo stalo.ąsočiu tvo
jo per galvą kitam. Policija 
padėjo jį sugauti jau už blo
ko. Tyrinėja jo protą.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405' So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

Liberalų partija 
stato Halley

Liberalų partija New Yorke 
šiuo tarpu nusisprendė nebūti 
republikonų nei demokratų 
partijų priesaga, "bet statyti 
savo kandidatus. Ar jie vėliau 
jungsis su tomis partijomis iš
rinkimui tūlų kandidatų iš tų 
partijų, tai jau ateities klau
simas. Jie norėjo bendrai su 
republikonais statyti Halley, 
bet republikonai ji atmetė.

Vyriausiai kandidatūrai— Į 
majorą—išstatytas Miesto Ta
rybos prezidentas Rudolph 
Halley. Jis nominuotas vien
balsiai.

Iki šiol visa kryptis buvo 
tokia, kad republikonai steng
sis nominuoti savo visą sleitą 
ir gauti mažumų paramą. O 
demokratai taip pat ruošėsi 
n nominuoti savo ir gauti ma
žumų balsus. Buvusios fuzijos 
liekanos planavo savo. Gi 
darbiečiai jau pasisakė irgi 
statyti savo. Jeigu pakaitų 
neįvyks, būtų' penki skirtingi 
stambu^ kandidatų sąrašai 
(sleitai-slates) ateinančiuose 
miesto valdžios rinkimuose 
lapkričio 3-čią.

Negrų šeimai vis 
gresia evikcija

A
Levittown gyventojai vis 

dar tebevykdo kovą prieš 
evikcija negrų šeimos, kuri 
ten apsigyveno kaip baltųjų 
šeimos svečiai.

Pastaruoju laiku firma pa’- 
grąsino spėka ir prievarta ša
linti iš buto ir tą baltųjų šei
mą, Harold Johnson.

Atsakydamas firmai, John- 
sonas žymi, jog patsai žmoniš
ku mas ir patriotizmas jam 
diktavo negrus Cotterius pri
imti-. Primena fifmai, kad ji 
buvo pažadėjusi parduoti 
Cotteriams narna ir rankpini
gius priėmusi. Bet paskui, 
kai apsižiūrėjo, kad jie neg
rai; namo nebepdrdavė. Gi ti
kėdamiesi nusipirkti naują 
nuosavą namelį, Cotteriai bu
vo savo, senąjį butą atsakę, 
negalėjo jame pasilikti. Jeigu 
ne Johnsonų žmoniškumas, 
Cotteriai su penkiais mažais 
vaikais būtų buvę išmesti ant, 
gatvės. Jų kūdikis tuo laiku 
buvo tiktai kelių savaičių.

Yra susidaręs kaimynų ko
mitetas persekiojamoms, šei
moms apginti. Leidžia lape
lius ir kas šeštadieni tarp 3 
ir 5 valandos rengia pi kietus 
prie Morris Management raš
tinės, South Village Green, 
Levittown.

Vaikams kontestas
Miesto Parkų Departmentas 

bendrai su Abraham & Straus 
krautuvės savininkais Brook
lyne ruošia vaikams žvejoji
mo kontestą. Priima ne vy
resnius 16 metų, tėvdms suti
kus. Kontestas tęsis nuo liepos 
7 iki rugp. 5 d. Y pi keli stam
būs prizai.

€

V i.suomet
Ma omai
Priimame

Vietinius
ir

is kitur

Baliams,
Vestuvėms

ir
Kitokiems
Pokyliams

JUOZAS ZAKARAUSKAS
. Manager

280 Union Avenue

Lietuviu Amerikos Piliečių Kliubas

Salės Draugijų
Susirinkimams,

Nuostabiai slidus
Brooklyne suimtas Stanley 

C. Weyman, 60 metų, skaito
mas žulikų karaliumi. Sakoma 
kad jis savo karjeroje’ esąs 
apmulkinęs šimtus asmenų, į- 
skaitant aukštus valdininkus. 
Kai kuriuos, jis apgavęs ne 
tiek iš noro grobio, kiek pasi
tenkinimui, kad jis gali apgau
ti;

žmonės ne tiek stebisi tuo, 
kad jis sugebi daugeli apgau
ti. Daug žmonių pasitenkina 
būti apgautais, ypač kada tai 
daro politiniai žudikai. Visus 
stebina daugiausia tas, kaip 
turis toki rekordą asmuo išsi
suka nuo prabuvimo visą am
žių kalėjime.

Mirė buvęs N. Y. 
gubernatorius

New Yorke birželio 26-tą 
mirė ii’ 29-tą tapo palaidotas 
Nathan L. Miller, 84 metų, 
buvęs N. Y. gubernatorius. Į 
jo šermenų apeigas atvyko jo 
prieteliai turtuoliai: ’plieno fa
brikų savininkas Fairless, ’gu
bernatorius Dewey, politikie
rius Farley ir kiti. Liaudis, 
buvusieji jo pavaldiniai.* pasi
liko namie. Turinčio 7 dukte
ris su didelėmis šeimomis (23 
anūkai, 10 proanūkų) laido
tuvėse viso dalyvavo apie 300 
asmenų.

15 vaikų nusinuodijo 
maliavomis

M ėdi k a 1 i šk o o gz a m i n i e r i a u s 
Dr. Gonzales raportas skek 
bia, kad vieneriais metais ma
liavose esamu švinu Brookly
ne nusinuodijo 1 1 vaikų. Kiti 
4 nusinuodijo Queens apskri
tyje. Dr. sako, kad turėtų bū
ti Įstatymas, kuris uždraustų 
vartoti šviną maliavoms kam
bariams ir rakandams dažyti. 
Kūdikiai lupinėja, čiulpia da
žus.

DEMOKRATU VADUKŲ 
SĄSKRYDIS

Trumanui atvykus i New 
Yorką buvo spėjama, kad jis 
čia atsirado ne be tikslo. Spė
jimas pasitikrino. Birž.elio 
30-tą jisai pietavo W. Avė- 
rell Harrimano buto, 16 E. 
81st St. Sykiu su juo pietavo 
apie 15 demokratų partijos 
vadukų, Įskaitant M. Connel
ly, James A. Farley ir partijos 
lyderius iš visų apskričių.’;

Sekamą dieną, liepos 1-mą, 
Trumanas buvo pasišaukęs li
beralų partijos ir dešiniuosius 
unijų viršininkus Į pasitari
mus. Mendma, kad 'bandys 
atsteigti jo administracijos Te
ak ei ngum u suardytą frontą 
tarp demokratų ii- tūlų unijų, 
kurių viršininkai visuomet de
mokratus paremdavo. Tarpe 
tų yra David Dubinskis ir 
Alex Rose.

Newyorkiete Deata Haw
kes, 45 metų, grasinusi nusi
žudyti, iššokti iš 3 aukšto per 
langą. Vyras pašaukė polici
ją, kuri ją nuo palangės nu
traukė ir nuvežė į ligoninę ty
rinėti, gal yra pamišusi.

Svečius, A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Telephone EVergreen 4-9(372

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

Dainos Ir šokiai, šauni Orkestrą.
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NEW YORK i NEW YORK
MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

MOTERIŠKES — kambarių tvar- . 
kytojos, virėjos, si alų patarnautojos, , 
pantry ir tray girls, virtuvės dar- , 
bininkės reikalingos visokių rūšių. 
Ligoninei darbininkės. Apžiūrėjimui, 
pagelbėjimui viešbučiam darbininkės.

VYRAI —Apvalytojai, eleveiteriam 
vyrai, Chefs, virtuvei vyrai, aptai- 
symam vyrai, daržininkai, namų dar
bui vyrai, lab. pagelbininkai, visokių 
rūšių ligoninėm darbininkai. Valgių 
sandėliui vyrai ir viešbučiam darbi
ninkai. Mieste ar užmiestyje darbai. 
Tuojau statoma į darbą, gyvenimas 
vietoje ar kitur. Kreipkitės anksti.
Claremont Majestic Agency

80 Warren St., N. Y. C. (Rm. 307) 
Tel. CO. 7-4138—Klauskite Herman 

‘ ' (126-139)

PUIKIAUSI DARBAI -------- -
DUODAMI TUOJAU

M OTERIš K ES—v i r ėjos, n ani ų_jų^ 
tarnautojos, motinom pagelbyiinkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų-, patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyto- 
jai, daržininkai, virėjai ir šefai.

Daug darbų. Guolis vietoje. Mies
te ar užmiestyje. Tuojau duodami 
darbai. Kreipkitės tuojau:

43 W. 47th St.. N. Y. C.
ROULEX AGENCY
Tel. W. CO. 5-3293

(126-139)

HELP WANTED-MALE

PUODŲ MAZGOTOJAS 
(pagelbėjimui prie daržovių) 

VIRTUVEI VYRAS'
Abelnai valymas, palaikymui šva

ria naują virtuvę. 40 vai. savaitė: 
gęros darbo sąlygos. Gera alga.

Šaukite:
Jamaica Hospital; Miss McKean, 

JA. (5-7500, extension 144 
(128-130)

.  REALESTATE...
BROOKLYN

Dviem šeimom namas, 5 ir 6 
kambarių apartmentai. Randasi tuš
čias apartment as, naujas stogas, 
aliejum šildomas, šaldytuvas. Arti 
visų komunikacijų ir mokyklų. Ap- 
kainuotas greitam pardavimui už 
$10,000. Šaukite: HY. 6-7931.

i (128-130)

Ir jie nori raganų 
gaudymui pinigų

Miestinė švietimo Taryba 
žada prašyti $35,000 ragan- 
ga u d y stės re i k a 1 am s.
Raganų gaudymas šiuo tarpu 

yra pelningas ir garbingas 
tarp tų, kuTię valdo milijoni
nius turtus ir norėtų iš darbo 
žmonių prakaito, skurdo ir 
kraujo dar daugiau pelnytis. 
Miesto mokyklas valdantieji 
ponai, matomai, panoro vai
kytis anuos, įkurti savo ne- 
amerikiniu ką. Iš tos sumos 
30 tūkstančių išleistų apmokė
ti šniukštams, o $5,000 ki
tiems su tuo susijusioms rei
kalams.

New Yorko mieste per me
tus automobiliai užmuša po 5 
ir daugiau pėstininkus iš kiek
vieno šimto tūkstančių gyven
tojų. Tačiau miestas tuo at
žvilgiu1 nėra aršiausias, bet 
antras iš geriausių didmies
čių Amerikoje.

žadama ne už ilgo pradėti 
statybą Coney Island ligoni
nei naujo pastato netoli esa
mo senojo. Kainuosiąs 15 mi
lijonų dolerių.

SUSIRINKIMAS
BROOKLYN, N. Y. v

LDS 1-mofc kuopos susirinkimas 
įvyks liepos 7 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Valdyba.'
(130-132)

GtfflN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

REIKALINGA

I INGERWAVER k
TEDDY’S BEAUTY SHOP /

1622A Broadway, 
Brooklyn, N. Y. 

(Halsey St. Stotis) 
(127-133)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie suknelių. Gera al

ga. Nuolatinis darbas. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

JEANNINE DRESS CO.
117 West 63rd St., N. Y. C.

Tel. SU. 7-5951
(127-133)

REIKALINGA 
PATARNAUTOJA

Patyrusi. Valandos 10 A.M.- 6 P.M.
Nuolatinis darbas. Alga priskaitant 
gerus tipsus. Kreipkitės:

FRIEL’S YE OLD TAVERN 
672 Myrtle Ave., Brooklyn 

Tel. MA. 4-9135
(127-131)

REIKALINGA 
MOTERIS

Patyrusi prie užbaigimo naktinių 
(negliges). Suprantanti paternas ir 
kirpimą. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Kreipkitės:

ADELINE LINGERIE
25 W. 57th SLA

N. Y. C./J 
________________ (127-131)

KAMBARIŲ
A ALYTOJOŠ'v 1

Mokančios kalbėti angliškai, y 
5 dienos. 40 valandų. $34.40 j Sa
vaitę. Kreipkitės:

HOUSEKEEPER
5th Avė. ir 9th St., 

N. Y. C.
(127-131)

R EIK ALI N G A IT N G ERW A VER
Patyrusi pilna operatorė. Nuola

tinis darbas, gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. <

ŠAUKITE MISS ADlhi 

GEdney 8-9304
(127-133)

REIKALINGOS MOTERYS

Pilnam ar DaliaT Laiko

Kaipo Darbininkės
1 Bendix Laundry
Nuolatinis darbas, g<>ra mokestis.

AS. 8-6492
(129-131)

MOTERIŠKE

Patyrusi

Dirbti prie Stationery .

Ir Fountain — Puikus Darba^

7202 3rd Ave., Brooklyn 
Tel. SH. 5-9216

(130-132)

JURGIS KLIMAS

. Kilmininkas Jurgis Klimas savo 
atostogų proga aplankys daugelį lie
tuvių kolonijų. Bet tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birutė, kunigaikštis Keistutį ir 
daug kitų Brooklyno ir apylinkės 
menininkų, viso apie 50. '

Klimas lankysis Binghamton. N. 
Y., July 7, 8 ir 9 ir pastatys Operą 
‘‘BIRUTĘ" ii’ ‘‘Paparčio Žiedas’’, 
taipgi ir kitas įdomias filmas/.
July 16 ir 17 Amsterdam, 1N. Y., 
July 18 ir 19 Manchester,

Prašome sekti perstatymus alėto
se, kur dar nepažymėta. Datos, lai
kas ir antrašai bus pažymėti žemiau 
šio skelbimo. .

J. Klimas, pranešėjas.

Coney Islande praėjusį, pir
madienį buvo sukliuvęs rol- 
ler-coasteriu pasivažinėjimas, 
aptrankė 10 keleivių. Spėja, 
kad’ koks kietas daiktas buvo 
numestas ant bėgių.

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikus valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N.
Telefonas GR. 8-986

1




