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KRISLAI
Naujas “obalsis.”
Kaleina visiems.
Biznio logika.
“Dar 241 rriau mau.” 
Pasmerkimo balsai.
Šim^o metų sukaktis.

Rašo A. BIMBA

Mūsų šalies sostinėje tarpe 
inteligentišku žmonių dabar
esąs labai populiarus toks 
klausimas: “O kaip šiandien, 
art sudeginote kokią nors ge
rą‘.knygą ?”

Tai pajuokimas knygą de
gintojų ir .jų 'kvailos filosofi
jos. Bet tas taipgi parodo, 
kad sostinės žmonėms m i kar
tinė reakcija ir isterija ne
patinka.

Smarkiai protestuoja kon- 
gresmanas Condon, demokra
tas iš Californijos. -Jis nebu
vo pakviestas veizėti atominiu 
bombų sprogdinimo. Juo ne
pasitikima.

Terorizuojami rašytojai, 
knygų autoriai.

Profesoriai ir mokytojai, 
reakcijos pritrenkti, bijo mo
kyklose kontroversiniais klau
simais burną atidaryti.

O dabar bėdon pateko ir 
dvasininkai. Jie irgi esą ko
munistinių baciliu paliesti!

/r taip kaleina ateis visiems, t k
RiĄr&ngaudžiai yra pikti 

sutvėrimai. Jiems geri, ištiki
mi ir lojalūs tiktai niekšai, 
bailiai ir parsidavėliai.

Biznis turi savo logiką. Ro
moje įsikūrė kompanija var
du “Comet.” Ji sieksianti už- 
megsti itališko biznio santy
kius su komunistine Kinija.

Iš Amerikos malonės Italijos 
bizniui nusibodę gyventi. Ita
lija pavirsianti Amerikos ko 
Jonija, jeigu jinai neieškosian
ti savo dirbiniams marketų. 
Kinija gi yra milžiniškas man
ketas.

Italijos kapitalistai bijo ko
munizmo, bet dar labiau bijo 
bankrūto. Su Kinija biznis 
jiems apsimokės. Jie tai ma
to. Jie nebeklauso tų, kurie 
komunizmo baubu kėsinasi 
jiems kišenius iškraustyti.

Vėliausia žinia iš Kėny jos: 
britai išdėjo dar 211 vieti
nį gyvew\ją.

Ir goricM/riama : Iki šiol ten 
britaVvaskerdė 1,000 naciona
listų, vadinamų “mau mau.”

Pasipiktinimas Syngman 
Rhee elgsena šakojasi po vi
są pasaulį. Nepasilieka nė 
Amerikos žmonės. Jau ir la
bai konservatyvus senatorius 
Wiley prabilo. Rhee norįs ne 
tik Korėjos skerdynę pratęsti, 
bet ir visą pasaulį nauju ka
ru uždegti.

Indijos premjeras Nehru 
paskelbė Rhee Jungtinių Tau
tų priešu ir karo kurstytoju,

Belgijos užsienio reikalų 
ministras Paul Zeeland 
yra tokios pat nuomonės apie 
Rhee, kaip Nehru ir Wiley.

Dar viena sukaktis. • Tai su
kaktis atidarymo Amerikos 
bizniui durų į Japoniją.

metų liepos 8 d. Ja- 
pomjoi J Dribuvo keturi Ame
rikos kw/iniai laivai, vairuo
jami komodoriaus Perry. Ja
ponijos imperatoriui b u v o 
įteiktas Amerikos prezidęnto 
Millard Fillmore rūstus ulti
matumas: atidaryk Japonijos 
rinką Amerikos bizniui, arba

IEISENHOWERIS NEŽINO, 
KUO BAIGSIS PALIAUBŲ 
DERYBOS KORĖJOJE

į Pareiškia užuojautą Syngmanui 
Rhee, kuris atmeta paliaubas

Washington. — Preziden- 
i tas Eisenhoweris trečiadie- 
j ni sakė korespondentams, 
i jog šiuo laiku niekas nega- 
; lėtų pasakyti, kas išeis iš 
) baidymų daryti paliaubas 
i Korėjoje ir iš Pietinės Ko- 
; rėjos tautininkų prezidento 
! Syngmano Rhee užsispyri- 
, mo — atmesti planuojamas 
paliaubas.

Eisenhoweris p r i d ū r ė, 
kad, esą, visi amerikiečiai 
šiltai užjaučia Syngmaną 
Rhee. Tačiau Amerika 
stengsis ne ginklais, bet tai
kiomis derybomis suvienyti 
Šiaurinę (liaudininkų) Ko
rėją su Pietine (tautinin
kų) Korėja.

(Tuo tarpu Syngmanas 
Rhee pakartojo Eisenhowe- 
rio pasiuntiniui Walteriui 
Robertsonui, jog pirm pasi
rašant paliaubas turi būti 
užtikrinta, kad Šiaurinė 
Korėja bus prijungta Pieti
nei Korėjai, jeigu ne kitaip, 
tai per pasmarkintą karą. 
Rhee vėl grasino, kad jei 
reikės, tai patys vieni Pie
tinės Korėjos tautininkai 
kariaus už šiaurinės Korė
jos prijungimą sau.)

Teigiama, kad prez. Ei
senhoweris dabar gamina 
naujus patvarkymus genero
lui M. Clarkui kas liečia 
derybas dėl p a 1 i a u b ų su 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkais bei kinais. Clarkas 
yra vyriausias Amerikos 
komandierius Tolimiesiems 
R v tams.

Prasidėjo pokalbiai tarp

Francija reikalauja daugiau 
dolerių karui Indo-Kinijoj

Washington.— Teigiama, 
kad atvykęs Franci jos už
sienio reikalų ministras Bi- 
daultas reikalaus iš Ame
rikos daugiau pinigų karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus Tndo-Kinijoje. Bidault 
taip pat sako, kad ir An
glija turėtų geriau parem
ti tą francūzų karą.

Dabar Amerika duoda 
“tiktai” 600 milijonų dole
rių Francijai per metus ka
rui prieš Vietnamo Liau
dies Respubliką.

Potvyniai pražudė 62 
pietinius korėjiečius

Seoul, Korėja. — Per po
tvynius Pietinėje Korėjoje 
nuskendo 46 asmenys ir be 
žinios dingo 16. Iš būčių 
kilę potvyniai sunaikino 
tūkstančius namų.

gausi į kailį.
Taip ir buvo rinka užka

riauta. Dabar to žygio šimt
metinė sukaktis paminėta Wa
shingtone ir Tokyo.

Niekas labai nesidžiaugia...

Amerikos ir Šiaurinės Ko
rėjos karininkų, einant link 
paliaubų sutarties pasira
šymo.

Šiaurinė Korėja reikalau
ja sulaikyt Syngmaną Rhee 
nuo karo po paliaubų pasi
rašymui. , •/ <

137,914 amerikonų 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Gynybos 
departmentas liepos 8 d. 
paskelbė, jog Korėjos fron
te iki šiol sekamai nuken
tėjo 137,914 amerikinių ka
rių: užmušta 24,685, sužeis
ta 100,328, be žinios din
go bei nelaisvėn paimta 
12.901.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo to
kie amerikonu nuostoliai 
padaugėjo 402. .• .

Amerika neduos Iranui 
paramos, iki jis 
patenkins anglus

I —
Washington. — Preziden

tas Eisenhovčeris pareiškė, 
jog neduos Tranui medžia
ginės paramos, iki Tranas 
susitars su Anglija kas lie
čia aliejaus - naftos pramo
nę.

Irano valdžia yra perė
mus i savo rankas buvusius 
anglų aliejaus šaltinius ir 
fabrikus Irane. Anglai rei
kalaują priimt juos atgal Į 
tą pramonę. Jungtinės Vals
tijos remia anglus.

Teheran, Iran, liepos 9.— 
Pranešama, jog Irano val
džia planuoja nekariavimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Ta sutartis reikštų, kad 
Iranas nesides į karo fron
tą prieš Sovietų Sąjungą, o 
Sovietai nekariaus prieš 
Irana.

Valdžia sulaikysianti 
naujų tankų statymą

Detroit. —■, šalies valdžia, 
įsakė išimti iš karinių fa
brikų ir sudėti i sandėlius 
mašinas, kuriomis per 3 pa_- 
skutinius metus buvo daro
mi tankai ir šarvuoti auto
mobiliai.

Tūkstančiai žmonių dėl to 
neteks darbo.

Teigiama, kad praeis 
bent pusmetis, iki tie kari
niai fabrikai bus pertaisy
ti, kad galėtų gamint civi
linius dirbinius.

Lakehurst, N. J. — Nu
krito karinis lėktuvas he
likopteris ; žuvo lakūnas 
leitenantas Todd Harden.

Indijos premjeras Nehru (kairėje) Egipto sostinėje Cai
ro. Jis čia tarėsi su Egipto prezidentu Naguib (vidu
ryje) ir Pakistano premjeru Mohammed Ali, kaip atsi- 

laikyt prieš spaudimą iš anglų-amerikonų pusės.

SYNGMAN RHEE ĮVĖLĖ 
WASHINGTON!) VALDŽIĄ 

\l KEBLU PADĖTI
Washington. — Amerikos 

valdininkai spėja, kad Pie
tinės Korėjos tautininkai, 
atmesdami paliaubas, gal 
bandys patys vieni kariauti., 
prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus bei kinus. Bet 
sako, neleistina būtų ame
rikonams ginklais priversti 
tuos savo talkininkus pasi
duoti paliauboms.- .

Kaip ilgai tad galėtų Pie
tinės Korėjos prezi d e n t o 
Syngmano Rhee tautinin
kai vieni k a r i a u t i, jeigu 
Amerika nustotų juos rė
musi? Gal tiktai keletą 
dienų, kaip lemia tūli Wa

N. Y. valstijos teismas atmetė 
priesaikas, reikalaujamas iš 
valdinių namų gyventojų

Brooklyn, N. Y. -— Aukš
čiausias New Yorko valsti
jos teismas Brooklyne at
metė tą šalies įstatymo pos
mą, kuris reikalauja, kad:

Turi pasirašyti “ištikimy
bės” priesaiką visi gyven
tojai namų, pastatytų su 
pinigine šalies valdžios pa
rama.

Teisėjas Henry Martus- 
cello nusprendė, jog tas 
įstatymo paragrafas per
žengia Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, kuri uždrau
džia bausti bei skriausti

Jugoslavijos atletai 
bėga nuo Tito

4

Viena, Austrija. — Trys 
Jugoslavijos atletai, daly
vavę krepšinio lošime, atsi
sako grįžt namo. Prašo 
Amerikos valdininkus Vie
noje leisti jiems Italijon iš
keliauti.

Nuo pernai rudens jau 15 
jugoslavų atletų prašė po
litinės prieglaudos Austri
joj, nepakęsdami Tito val
džios Jugoslavijoj. 

shington© Politikai. Nes Pie
tinė Korėjų neturi nei lėk
tuvų, nei tankų, nei pa
tranku. Šiuos didžiuosius 
ginklus Syngmanas Rhee 
iik šiol gauna tik iš Jung
tinių Valstijų.

Kiti politikai teigia, kad 
reikėtų' pašalint Rhee iš 
Pietinės Korėjos valdžios, 
tik tuomet galima būtų di
plomatiškai priversti ją 
vykdyti paliaubas. Bet tai 
būtu įžeidimas tam Ameri
kos “draugui.” ,

Taip Syngmanas Rhee ir 
pančioja savo gelbėtojus 
amerikonus Korėjoje.

žmones be tinkamos teis
minės bylos.

Minimas įstatymas reika
lauja, kad tokių namų Įna
miai ir norintieji gauti juo
se kambariu^ turi raštu 
prisiekti, jog nepriklauso 
KQmunistu Partijai nei jo
kiai kitai organizacijai, ku
rią generalis Jungt. Valsti
jų prokuroras apšaukia 
“su b veršy ve” (tai yra, 
priešvaldiška).

Tą įstatymo punktą tei
sėjas Martuscello atmetė, 
patenkin damas apeliaciją 
Rebekkos Petersienės.

Italija nuteisė du 
Jugoslavijos šnipus

Venecija, Italija. — Čio- 
naitinis teismas pasiuntė 
kalėjiman du Jugoslavijos 
šnipus. Vienas jų, italas 
pulkininkas Guido Farina, 
nuteistas 7 mętus kalėti, o 
jo sėbre Giuseppina Pdob- 
ni — puspenktų metų.

Roma. — Aplankė popie
žių Adlai Stevensonas, bu
vęs demokratų kandidatas 
į prezidentus.

NEBUVO JOKIŲ NAUJŲ 
RIAUŠIŲ NEI STREIKŲ
RYTINĖJ VOKIETIJOJ
Paleidžiama suimtieji, atidaryta 
keliavimas tarp Berlyno dalių

Berlin. — Sovietinė val
dyba vėl atidarė laisvą ke
liavimą tarp savo kontro
liuojamos rytinės Berlyno 
dalies ir vakarinės miesto 
dalies, kuri yra anglų, ame
rikonų ir francūzų žinybo
je.

Chicagos demokratas 
išrinktas į Kongresą

Chicago.—Specialius lin
kimus į Jungtinių Valstijų 
Kongresą laimėjo senis de
mokratas James B. Bowl
er prieš republikonų kandi
datą Philipą Bpffą.

Bowleris, Chicagos mies
to tarybos narys,, išrinktas 
vieton mirusiojo demokra
to kongresma.no Adolpho 
Sabatho. Jis gavo 37,737 
balsus, o republikonas Baf
ta tik 6,228.

Prasideda Trijų 
Vakariniy Didžiųjų 
sueiga Washingtone

Washington. — šį penk
tadienį prasidės konferen
cija tarp Trijų Vakarinių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų — Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Fra nei jos.

Tarsis John Foster Dul
les, Amerikos valstybės se
kretorius; George Bidault, 
Francijos užsienio ^reikalų 
ministras, ir R. A. Butler. 
Anglijos pinigyno minis
tras, pavaduotojas anglų 
premjero Churchillo ir už
sieninio ministro Edeno.

Tie ministrai svarstys, 
kaip laikytis bendru frontu 
prieš Sovietų Sąjungą, ven
giant tarpsavinių z vaidų j 
kaip išnaudoti vadinamas 
“riaušes” prieš komunistus 
rytinėje Vokietijoje, Lenki
joje, Čechoslovakijoje ir ki
tuose Sovietams draugiš
kuose kraštuose; taip pat 
svarstys, kaip galima būtų 
sklandžiau baigti Korėjos 
kara ir tt.

Anglijos premjeras Chur- 
ehillas įpareigojo savo pa
vaduotoją Butlerį, kad ra
gintų Ameriką per daug 
neatidėlioti Keturių Didžių
jų] sueigos, kurioj dalyvau
tų ir Sovietų Sąjunga.

Japoną seimas reikalauja 
sugrąžint kažkurias salas

Tokio. — Japonijos sei
mas užgyrė reikalavimą, 
kad Amerika sugrąžintų 
Japonijai Okinava salą ir 
kad Sovietų Sąjunga sugra
žintų saliukes arti Hokkai
do, šiaurinės Japonijos sa
los.

Sykiu rytinė Demokrati
nė Vokiečių Respublika pa
leido daugumą areštantų, 
kurie buvo suimti už bir
želi?) 17 d. riaušes prieš ko
munistus ir prieš rytų Vo
kietijos valdžią.

Keturis kartus pirmiau 
amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai reikalavo atidaryt 
laisvus ėjimus bei važiavi
mus tarp rytinio Berlyno ir 
vakarinio jo ruožto .

Sovietinė valdyba atsakė, 
kad jie turi liautis siuntę 
savo agentus, riaušių kurs
tytojus, į lytinį Berlyną. 
Tuomet ir bus leidžiama 
laisvai keliauti tarp tų dvie
jų miesto dalių.

—Sienos atidarymas da
bar tarp rytinio ir vakari
nio Berlyno, kartu ir di
džiosios suimtųjų daugu
mos paleidimas — tai yra 
įrodymas, kad vakariniai 
kraštai melavo, skleisdami 
gandus, būk rytiniai vokie
čiai kelią naujas riaušes,— 
sako rytų Vokietijos val
džia.

Kai tik atidaryta siena 
tarp abiejų miesto dalių, 
tuojau keli tūkstančiai vo
kiečiu darbininkų sugrįžo 
iš rytinio Berlyno į vakari
ni. Jie gyvena vakarinia
me Berlyne, o dirba ryti
niame.

Amerikiniai korespon
dentai klausinėjo grįžtan
čius: — Ar darbininkai sė
dėjimu streikavo rytiniame 
Berlyne?

Darbininkai atsake:—Fa
brikuose, kur mes dirbame, 
nebuvo iokių sėdėjimo strei
kų, — kaip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas Walter Sullivan liepos 
9 d. laidoje.

Keletas grįžtančių iš ryti
nio Berlyno darbininkų sa
kė: — Mes girdėjome tik
tai, kad “kai kur kitur” bu
vę sėdėjimo1 streikų.

Vice-prezidentas keliaus 
i Tolimuosius Rytus

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris siųs vi
ce - prezidentą Richardą 
Nixoną kaip asmeninį sa
vo “geros valios” atstovą i 
Tolimuosius Rytus.

Nixon As išvyks kelionėn 
spalio mėnesį; / a p lankys 
Čiang Kai-šek^, kinų tauti
ninkų vadą Formozos salo
je; svečiuosis pas Svngma- 
ną Rhee, Pietinės Korėjos 
prezidentą; taipgi apke-r 
liaus Japoniją, Thailandąf 
Burma bei kitus pietiniai - 
rytinius Azijos kraštus.

Sykiu su Nixonu keliaus 
ir valdiniai - kariniai Ame
rikos specialistai.

ORAS. — švelni giedra.
i

kongresma.no
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Kaip buvo paruoštas fašistinis 
pučas Rytinėje Vokietijoje

DOUGLAS 1R SACHER

Šių metų’ birželio 17-19 
dienomis fašistinės riaušės 
Rytiniame Berlyno sekto
riuje ir Rytinėje Vokietijo
je nebuvo spontaniškas ko
kiu ten “darbininku masių” 
išstojimas. Ko m e r c i n ė s 
spaudos patiekiamos “ži
nios” neparodo tikrovės.

Dabar paaiški, jog birže
lio fašistinė avantiūra bu: 
vo seniai ir atsargiai ruo
šiama. Demokratinės Vo- 

KONGRESO juridinis komitetas atmete Wheelerio 
rezolihciją, reikalaujančią pašalinti iš aukščiausio teis
mo teisėja Wm. O. Douglasą. v

Taip, rezoliucija numesta į gurbą, tačiau žala, pa
daryta teisėjui, nepanaikinta. Teisėjo Douglaso vardas 
buvo valkiotas spaudos puslapiuose iT per radiją, jis bu
vo pieštas “neištikimu” ir tt.

1/ tikrųjų, už tokią “paslaugą” turėtų būti pabaus
tas tas, kuris šį “ti iksą” sugalvojo, bet abejojame, ar tai 
bus padaryta. Gyvename, mat, gadynę, kurią pažanges
nių visuomenes veikėjų, juristų, mokslininkų, švietėjų, 
artistų niekinimas yra “didžiulėje madoje”; gyvename 

''reakcijos gadynę, makartizmo gadynę.

KITAS ŽYMUS JURISTAS, advokatas Harry Sa
cher, šiomis dienomis buvo paliestas skaudesnio smūgio: 
U. S. Court of Appeals šiomis dienomis nutarė atimti 
Sacheriui teisę ginti žmones federaliniame teisme New 
Yorko distrikte.

Kas yra Sacher? Jis 5ra vienas iš žymiųjų advo
katų, ilgai tarnavęs daugeliui darbo unijų ir pavienių 
asmenų, persekiojamų del jų pažiūrų. Sacher gynė ko
munistų vadovus, kuriuos teisė Medina. Pastarasis nu
baudė šį advokatą kalėjimu, o kitas teisėjas nutarė at
imti jam teisę ginti savo klijen.tus federaliniame teisme. 
Jis apeliavo i aukštesnįjį teismą. Na, ir pastarasis, — 
dviem balsais prieš vieną,—užgyrė žemesnio teismo nu
tarimą. Sakoma, adv. Sacher apeliuos į aukščiausį ša
lies teismą. Kuo visa tai baigsis, liekasi palaukti ir pa
matyti.

Svarbu pažymėti tai, kad apeliaciniame teisme tei
sėjas Clark balsavęs už Sacher, žymėjo, jog adv. Sa- 
cher’io užsilaikymas teisme buvo korektiškas, teisingas: 
teisėjas Medina ji nubaudė neteisingai.. Panašią nuomo
nę kadaise pareiškė ir aukščiausio teismo teisėjas Black. |

Taigi reakcinė lazda naudojama prieš kiekvieną, ku
ris drįsta tarti žodį už teisėtumą, už žmoniškumą.

Tikėkime, kad taip ilgai nebus; tikėkime, kad liau
dis ir tie, kurie su ja stoja, atsteigs savo teises.

Vo-

PER DEŠIMT METŲ
PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ Si. Lobis mieste įvyko 

National Association for the Advancement of Colored 
People organizacijos suvažiavimas.

Šios organizacijos tikslas: padėti negrams eiti pir- 
, myn, ginti jų teises, kovoti už negrų laisvę, pastatant 
juos pilnateisiais šio krašto piliečiais.

Suvažiavime dalyvavo 741 delegatas. Čia buvo pa
sakyta nemaža kalbų, diskusuota, debatuota svarbieji 
.klausimai. Pagaliau buvo prieita tokios išvados: pa
smarkinti veiklą, kad bėgyje sekamų desėtko metų bū
tų panaikintas rasizmas Jungtinėse Valstijose, kad ne
grams būtų iškovotos pilnos pilietinės teisės, kad su 
lt963 metais būtų nuplauta nuo mūsų kūno tos gėdos 
žaizdos, kurias atlieka baltieji šovinistai.

Kodėl nustatyta 1963 metai, kuriais visa tai turėtų 
būti pasiekta?

Todėl, kad tuomet sukaks lygiai šimtas metų, kai 
Abrahamas Lincolnas paskelbė negrų išlaisvinimo aktą, 
—Išlaisvinimo Proklamaciją.

Šį N A AC P nutarimą turėtų pasveikinti kiekvienas, 
kuriam rūpi panaikinti rasizmą mūsų krašte, kuriam rū
pi matyti mūsų krašte lygiateisius piliečius, nežiūrint 
kuriai rasei bei tautai jie priklauso.

Ne tik tenka sveikinti, o reikia ir viskuo padėti šiai 
organizacijai savo tikslą pasiekti.

da patiekia sekamų infor
macijų :

Dar 1950 metų rugpiūčio 
mėn. Vakarinės Vokietijos 
“visavokiškųjų reikalų mi
nisterija” atlaikė slaptą 
susirinkimą. Susirink i m ą 
sušaukti įsakęs Amerikos 
komisionierius Vokietijoje 
McCloy. Tame susirinkime 
buvęs išdirbtas planas dėl 
veiksmų prieš Rytine Vo- j 
kietiją. Ten buvę vieno ka- 
rininko pareikšta, jog “mes 
nepasigailėsime dolerių ko
vai prieš Demokratinę 
k i e t i j o s R es pu bl i k ą. ”

Tai buvo laikai, kada De
mokratinė Vokietijos Res
publika priėmė dviejų metų 
planą atstatymui visuome
ninio ūkio, kurio tikslas bu- 
vo pakelti visos liaudies 
gerbūvį. Dideli tose pa
stangose pasisekimai, sako 
demokratinė spauda, iššau
kė pikčiausią baimę Vokie-; 
tijos vienybės reakciniuose , 
priešuose. Jau tada, girdi, i 
buvo jiems aišku, kad De- • 
mokratinės Vokietijos Res-' 
publikos ekonominis ir poli-1 
tin is. sustiprėjimas pasida- ; 
rytų tvirtove vokiečių lieu-! 
dies kovoje už taiką Euro-; 
poje ir už apvienytą, de
mokratinę ir taiką mylinčią! 
Vokietiją.

Visos reakcinės jėgos Va
karinėje Vokietijoje buvo 
paleistos darban paruoši-, 
mui plačiausių 
žygių Demokratinėje Vo 
kieti jos Respublikoje, tu
rinčių tikslą suparalyžiuoti 
ekonomiką, iššaukti chaosą 
ir suirutę. Jacob Kaizerio 
vadovaujama “visavokiškų
jų reikalų ministerija” pa
tapusi štabu paruošimui to-, 
kių diversijų Rytinėje Vo-

Minėtos ministerijos bu
vo nutarta. Rytinį Berlyną 
pasirinkti svarbiausiu vei
kimo centru. Ant Bunda šal
ie gatvės tapo įsteigtas mi
nisterijos filijaias (vadova
vimo ir veikimo organas).

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas George Mea
ny (kairėje) kalbasi su laikraščiu korespondentais ant 
laivo “Queen Mary.” Jis važiuoja j Stockholmą, kur 
dalyvaus “International Confederation of Free Trade 1 
Unions” konvencijoje. Ten nuvyko ir CIO prezidentas 
Walter Reuther. Kaip žinoma, toji “konfederacija” ta

po suorganizuota kovai prieš pažangiąsias
Europos darbo unijas.

Iš čia pradėjo išplaukti or-’ 
ganizaciniai žygiai — su
kūrimas diversinių ir šni
pinėjimo organizacijų. Gi
mė Socialdemokratų parti
jos “Rytinis b i u t a s /’ 
K r i k š čionių - demokratų 
sąjungos “Rytinis biuras, 
“Laisvųjų juristų komite
tas” ir kitos panašios įstai
gos.

Iš pat pradžios šis reak
cijos centras pasistatęs už 
tikslą pravesti “didelį žy
gį,” pradedant su paruoši
mu kasdieninių smulkių di
versijų, paskleidimu .provo
kacinių lapelių ir tt. Pa
sak N. Y. Herald-Tribune 
(1951 m. gruodžio 19 d.), 
vienos tų teroristinių gru
pių vadas pareiškė: “Pa
kol kas mes negalime pasi
imti ant savęs atsakomybes 
iššaukti streikus arba atvi
rą sukilimą. Tačiau mes 
esame įsitikinę, kad anks
čiau ar vėliau tokia akcija 
bus galima ir būtinai rei
kalinga. Politinė vadovybė 
turi nustatyti laiką, kada 
bus galima tikėtis pasiseki
mo.”

Tasai diversijos ir šnipi
nėjimo* reakcinis centras 
pasimojo po visą Demokra-

nutiesti savo agentų tinklą, 
kurie paskirtoje dienoje, 
kurią nustatys “politinė va
dovybė,” turės pravesti su
irute. Pastaraisiais metais 
Rytinėje Vokietijoje įvyku
siose bylose buvo nustaty
ta, kad gavę signalą vieną 
gražią dieną prisiųstieji iš 
Vakarinės Vokietijos pro
vokatoriai turi pradėti veik
ti. Ta diena buvo pavadin
ta “Diena X.”

Praėjusį rudenį buvo 
įsteigtas naujas diversijos 
ir šnipinėjimo centras, pa
vadintas “Taryba ištyrimui 
Vokietijos apvienijimo 
klausimo.” Tarybos prezi
dentu buvo paskirtas Fre
derick Ernst, kuris Hitlerio 
laikais buvo komisaru “vo
kiškosios visuomenės reika
lu užsieniuose” ir kuris da
bar yra direktoriumi Cen- 
tralinio vakarų banko. Ki
tas tarybos vadas yra 
Schenhardt, kuris yra na
riu tarybos dvidešimties 
stambių monopolijų. Susi
rinkime, kuriame buvo su
organizuota minėta “ištyri
mo taryba,” kalbėjo minis
tras Kaizeris ir pasakė, 

ir kad “laukiamoji diena 
ateis greičiau, negu skepti
kai tikisi.”

Paruošimui Rytinėje Vo
kietijoje fašistinio pučo 
(sukilimo) buvo panaudo
tos įvairiausios teroristinės 
organizacijos Vakar i n ė j e 
Vokietijoje ir Vakariniame 
Berlyne. Viena svarbiau
sių tų organizacijų vadina
si “Vokiško jaunimo sąjun
ga,” kuri susideda vyriau
sia iš buvusių hitlerinių te
roristų, kriminalistų, štur- 
mi ninku ir karininku..

“Jaunimo sąjungą” ir ki- Į 
tas teroristines grupes fi-!

divoi-siniu : na.nsuoja Vakarines Vokie- 
‘ ’ tijos valdžia ir bankai. Be

to, pasak .demokratinės vo
kiečių spaudos, “Jaunimo 
m junga” gaudavusi po 50,- 
000 markių kas menuo iš 
amerikiečiu.

iko, pa ruoštos
teroristinės spėkos laukė 
signalo iš “politinės vado
vybės.” Tas signalas atėjo

Nuo čia istorija jau žino
ma. s.

28 belaisviai paspruko 
iš amerikonų sargybos

Pusan, Korėja. — Iš čio- 
naitinės stovyklos pabėgo 
28 belaisviai šiauriniai ko
rėjiečiai, nors amerikonai 
sergėjo šią stovyklą. Bė
gliai buvę komunistų, prie^ 
šai, atsisaką namo grįžti. 
Amerikiniai sargai paskui 
sugavo vieną pabėgėlį.

Po to, kai Pietinės Ko
rėjos tautininkai pabėgdinc 
27,000 “atsisakančių grįžti” 
belaisvių, tai amerikonai | 
pasižadėjo patys sergėti 
stovyklas, kur liko dar apie, 
9,000 tokių belaisvių.

Bet, kaip matome, belais
viai pasprunka ir pro ame
rikonų sargybą...

Amerikos lakūnai užmušę 
daug ramių gyventojų
Korėja. — Šiaurinės Ko-

rėjos liaudininkai sakė, jog 
Amerikos lakūnai “barba
riškai bombardavo Pyon- 
gyango provinciją, užmuš
dami kelias dešimtis civili
nių gyventojų.”

London.—čionditinis laik
raštis Daily Express rašo,, 
kad tūli valdininkai ir jų 
pačios šnapsinėse “parėse” 
išplepa valdžios sekretus.

Likėnai
Nuo Biržų iki Likėnų kuror

to važiuoti tik kelios minutės. 
Jau iš tolo tarp tankių žalu
mynų matyti raudonom čer
pėm dengti sanatorijos sto
gai. Mašina pravažiuoja išil
gai kelio pasodintų jaunų ber
želių alėją it įsuka į didelį 
parką. Ant balto pastato fa
sado—lentelė: “Likėnų sana
torija”. 

t

Iš visų Lietuvos kurortų Li
kėnai yra vienas seniausių. 
Pirmosios žinios apie Birštoną 
ir Druskininkus liečia tik 
XVIII amžių, o Likėnuose 
esantysis Smardonės šaltinis 
buvo minimas dar XVI am
žiaus viduryje.

Likėnai yra pietinėje at
šlaitėje Baltijos lomos—stam
bios geologinės struktūros, 
kur po ketvirtinių smėlio nuo
sėdų mase susiklostė viršuti
nio devono padermės. Minera
linio gipso šaltinių išėjimai 
ties Likėnais pastebimi kelio
se vietose. Jų pajėgumas yra 
gana didelis. Pagal savo su
dėtį jie visi priklauso prie 
sulfato-kalcio tipo. Netoli sa
natorijos taip pat yra gydo
mojo durpių dumblo klodai.

Pirmoji gydykla Likėnuose 
buvo įsteigta 1890 metais. Bet 
kurortas vystėsi lėtai. Priva
tiems įmonininkams buvo ne
naudinga dėti kapitalą Į “ne- 
m a d i n gą k ur ortą ’ ’.
' Naują gyvenimą Likėnai 
pradėjo gyventi po to, kai 
lietuvių tauta paskelbė Lietu
voje tarybų valdžią. Tarybi
niai mokslininkai .prideramai 
Įvertino svarbius gydomuosius 
kurorto savumus. Kurortas 
ėmė plėsti savo veiklą. Čia iš
sigydė daug ligonių, sirgusių 
reumatizmu, podagra, širdies- 
indų sutrikimu ir tt.

Kasmet sanatorijoje įvyksta 
daug pakitimų. Neseniai čia 
buvo baigtas naujo šaltinio 
kaptažas. Dabar mineraliniai 
vandenys naudojami taip pat 
ir gėrimui. Atliekami didėti 
darbai sanatorijos pastatui 
praplėsti, šiais metais kapita- I 
linei statybai asignuota 200 
tūkstančių rublių. Sutvarkoma 
parko teritorija. Ruošiamasi 
taip sutvarkyti sanatoriją, 
kad ji galėtų veikti per išti
sus metus. Likėnai turi dide
les perspektyvas toliau vysty
tis.

Kurorte prasidėjo vasaros 
sezonas. Iš įvairių šalies mies
tų suvažiavo poilsiautojai.

Ligoniai pradedami gydyti 
nuo pat pirmos dienos, kai jie 
atvažiuoja į sanatoriją. Vy
riausiasis gydytojas Matiukas 
atidžiai apžiūri visus atva
žiuojančiuosius. Jis kiekvie
nam paskiria bandomąsias 
procedūras, o paskui nustato 
tolesnį gydymo režimą. Per 
28 dienas kurortininkai gau
na 24 procedūras. Panaudo
jamos įvairiausios gydymo 
priemonės: spygliuočių ir 
angliarūkštės vonios, dumblo 
kompresai, fizioterapija, gy- ' 
d omo j i kūno kultūra ir tt.

Sanatorijoje esančioje spe
cialioje knygoje galima pama
tyti nemaža padėkos užrašų : 
“Išvažiuodami iš Likėnų, reiš
kiame padėką už dėmesį ir 
rūpinimąsi, kurį mums rodė 
gydytojai bei visas aptarnau
jantysis personalas...”. “Per 
tą laiką, kai buvau Likėnų sa
natorijoje, pradėjau "''jaustis 
daug geriau, negu jaučiaus 
prieš tai. Priimkite mano nuo
širdų sveikinimą ir linkėjimų 
sėkmės jūsų vaisingoje veiklo
je”.

Šitaip rašo dešimtys tarybi
nių žmonių, išsigydžiusių vie
name Lietuvos kurortų. O. C.

Valstybinės prekybos 
vystymasis Kinijoje

PEKINAS. — Kaip pra
neša agentūra S i n c h u a , 
valstybe šiuo metu tiekia 
70-80 procentų kviečių, ry
žių, miltų ir kitų produktų, 
vartojamų stambiausiuose 
Kinijos Liaudies Respubli
kos miestuose.

įvairios Žinios
KŪNO KULTŪROS IR 
SPORTO VYSTYMASIS 
LIAUDIES KINIJOJE

PEKINAS. — Kinijos 
Liaudies Respublikoje kas
met vis plačiau vystomi 
kūno kultūra ir spor
tas. Sportavimas įgauna 
masinį pobūdį. Labai pa
plito mankšta pagal radiją, 
kūno kultūra tapo kasdie
niniu privalomu užsiėmimu 
moksleiviams. Visur vykdo
mas “kūno kultūros normų 
komplekso” įsisavinimas.

Masiškiausias sportas Ki
nijoje yra krepšinis. Sunku 
surasti gamyklą, įstaigą ar
ba mokyklą, kur nebūtų 
kultivuojama ši sporto ša
ka. Krepšinis yra itin iš
vystytas tarp pramonės 
įmonių darbininkų. Antai, 
Čunciųe iš dviejų tūks
tančių miesto krepšinio 
komandų pusę sudaro pra
monės įmonių darbininkų 
komandos. Sportavimas la
bai padeda vystyti masių 
gamybinį aktyvumą. Tarp 
visai šaliai žinomų Darbo 
didvyrių daugelis yra pla
čiai žinomi, kaip sporto 
meistrai ir sportinio darbo 
organizatoriai. Toks, pa
vyzdžiui, yra Darbo didvy
ris mašinistas Čžen Si-ku- 
nis — sunkiasvoriu sąsta
tų vedimo ir judėjimo už 
500-kilpmetrinę ga r v e ž i ų 
paros ridą iniciatorius. Jis 
yra žinomas sportininkas, 
tinklinio komandos kapito
nas ir yra ne kartą dalyva
vęs sporto varžybose.

Kūno kultūra ir sportas 
vystosi Kinijos kaimo vie
tovėse, ypač į v y k d ž i u s 
agrarinę reformą. Kaimuo
se ^suorganizuota tūkstan
čiai tinklinio aikštelių, vys
tomos vietinės sporto ša
kos.

Kūno kultūra ir sportas 
yra labai papuliarūs armi
joje. Antrojoje praeitų me
tų pusėje vykusios armijos 
visuotinės sporto varžybos 
parodė puikius karinių 
sportininkų pasiekimus ir 
meistriškumą. Šiose var
žybose vien lengvojoje at
letikoje buvo pasiekti 6 
nauji visos Kinijos rekor
dai.

Kūno kultūra ir sportas 
įgauna masinį pobūdį ir na
cionalinių mažumų rajo
nuose.

Kūno kultūrą ir sportą 
vystyti padeda visos Kini
jos mastu vykdomos sporto 
varžybos. Laikotarpiu nuo 
1951 metų gegužės mėnesio
iki 1953 metų balandžio mokyklų direktoriais.

Niūjorkiškis kongresmanas Daniel A. Reed argumentuo
ja Atstovų Buto komisijoje už panaikinimą taksų ant 
kapitalistinių viršpelnių. Administracija laimėjo ir tak- 

r ' sai pasiliks iki šių metų pabaigos.

2 pu^Į.—Laisve (Liberty)— Penktadien., Liepo's-July 10, 1953

| mėnesio buvo surengtos 9 
i visos Kinijos varžybos įvai
riose sporto šakose. ŠAu 

' metų vasario mėnesį su
rengtas šalies futbolo čem
pionatas parodė, kad žy
mia^ išaugo Kinijos futbo
lininkų žaidimo klasė. Iš
augusį meistriškumą pade
monstravo k r e p šininkai, 
tinklininkai ir tenisininkai 
—šių metų gegužės mėnesį 
varžybose Tiarczine.

Miško pramonės 
vystymasis Kinijoje

ŠANCHAJUS. — Laik
raštis “Venguibao” prane
ša apie Kinijos miško pra
monės vystymąsi. Metai iš 
metu, nurodo laikraštis, di- C Z Z
deja miško medžiagų ga
myba. Jeigu paimsime miš
ko pramonės gamybą 1950 
metais kaip 100, tai 1951 
metais ji sudarė 184, p 1952 
metais—198.

Plačios ekonominės sta- x 
tybos pradžia šalyje iškė«*4 
miško pramonės darbuoto
jams n a u j u s uždavinius. 
Miško pramonė turi aprū
pinti statybinėmis medžia
gomis tūkstančius statybų. 
Miško pramonės išvystymo 
planas numato^ padidinti 
aukštos kokybės statybinio 
miško ir miško medžiagų 
gamybą šiais metais 40 

i procentų palyginti su 1952 
! metais.

Vienas svarbiausiu miš
ko ūkio vystymosi bruožų

I šalyje šiuo metu, rašo laik
raštis, yra planinis ir nuo
seklus technikos įdiegimas. 
Svarbiausiuose šalies miš
kų rajonuose mechanizuos 
jamas miško kirtimas ir 
transportavimas. Birž e s c 
pasirodė elektriniai piūklai,V 
vilkikai ir kitos maišmįs. f 

Sunkiųjų darbų mechani- 
zavimas atveria Kinijos 
miško p r a m o n e i puikias 
perspektyvas .

Kinijos moterų iškėlimas 
į vadovaujantį darbą

PEKINAS. — Laikraščio 
“Dunbeižibao” pranešimu, 
Mukdeno pramonės įmonėse 
daugiau kaip 170 moterų 
iškelta į vadovaujantį dar
bą pamainų' viršininkais, 
brigadininkais, cechų, sky
rių viršininkais ir žemuti
nių profsąjunginių organi-' 
zacijų pirmininkais. Šiau
rės Rytų kaimų rajonuose 
moterys iškeliamos į darbą 
•seniūnų pareigoms, renka
mos vietinių partinių orga
nizacijų sekretoriais, Uirba
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valdovaiK \ GEN. VAN FLEET PATYRĖ APIE 
KORĖJOS LIAUDININKUS IR KINUS

IS ISTORIJOS
Generolas James A. Vari

. Fleet giriasi, kad būtų su
pliekęs Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir jų padėjė
jus kinus, jeigu valdžia 
būtų jam leidusi.

Rašydamas žurnale Read- f •

er’s Digest, Van Fleet 
skundžiasi, kad tiktai de
mokratų valdžia sulaikius 
jį nuo visos šiaurines Ko
rėjos užėmimo.

Užmiršta nelaimingą 
MacArthuro žygi

Panašiai gyrėsi ir sk 
dėsi ir gen. MacArthuras, grūdus kremta žalius

tai minta. Būtent:
—Komunistu kareivio 

šautuvas užtaisytas, o dir-

u ri

Jis turi ir keletą gremėz
diškų rankinių granatų, ku
rios nėra nė pusės tiek 
smarkumo, kaip ameriki
nės granatos.

Komunisto kareivio mais
tas — tai sumaltas mišinys 
grūdų—ryžių, kviečių, mil- 
letu ir miežiu. Tuom ka
reivis turi gyventi gal net 
iki 16 dienu. Kada reikią, 
jis tuos (stambiai sumal-

bųivęs vyriausias Jungtinių 
ilstijų komandierius To

limuose Rytuose. MacĄr- 
thuras buvo urmu permar- 
šavęs 
Tada, 
upės, 
rinės 
rijos, 
pasauliui, kad 
savo kišenėje’1 
nistų Šiaurinę 
atsigrįžę 
vien su savo 
kinais taip 
MacArthuro 
paspėjo pasprukti ; 
palikdama daugumą 
tankų, patrankų’ ir 
kariniu įrengimų.

Valdžia bijojo, kad 
neatsitiktų ir gen. 
Fleetui, tapusiam nauju 
korėjos fronto komandie-

per Šiaurinę Korėją.

rubežiaus tarp Šiau- 
Korėjos ir Mandžū- 
MacĄrthuras skelbė 

jau “turįs 
visa komu-

liaudininkai iš- 
talkininkais 

smogė, 
armija vos

savo 
kitu c

ir sausus, o kada galima, 
tai išsiverda, iki gali susi
laukti kitokio maisto.

Kaip ilgai tad komunis
tu kareivis gali kovoti? 
klausia gen. Van Fleet ir, 
pats atsakydamas, dėsto:

—Jis pavargsta, gauda
mas dienos laiku trumpai 
ir neramiai primigti. Jo 
200 kulkų pradeda išsibaig
ti. Jo maistas — sumalti 
grūdai —sušlampa nuo lie
taus ir p r a r ū g s t a nuo 
karščio. Praėjus penkioms 

šešioms dienoms, jis 
nieko neturi. Kur 

atsarginiai (rezervai)
jam pavaduoti? kur gi švie-

traukinys iš Mukdeno bent 
vienu tiltu, jeigu mūsų la
kūnai sudaužys devynis ki
tus.

Jų trokai turi keliauti 
nakties laiku su kuo silp
niausiais žiburiais, kad jų 
n e s u d a užytų amerikiniai 
lėktuvai.

Taip generolas Van Fleet, 
lyg ir netyčia, nupiešia 
Šiaurinės Korėjos , liaudi
ninkų ir kinų didžius gabu
mus bei pasiryžimus kovo
je ii* darbe.

Korespodentai gi atžymė
jo, kad Šiaurinės Korėjos 
komunistai mūšiuose yra 
atkaklesni net už savo 
draugus kinus.

Van Fleet šaukia Ameriką 
bent dabar laimėt pergalę

Kaltindamas Amerikos 
valdžią už “neleidimą lai
mėti praeityje,” generolas 
Van Fleet, tačiau, tvirtina, 
kad amerikonai dar ir da- 

visa
esą, rei-V '

KĄ ŽINOME IR KO NE
ŽINOME APIE AMERI

KOS REVOLIUCIJĄ
Savo šalį turėtume visa

pusiškai pažinti — žinoti 
jos praeitį, istoriją, sąly
gas, kokiose gyveno Ame
rikos žmonės. z Bet klasinė
je visuomenėje nėra tie da
lykai pamatiniai dėstomi.

ar 
jau

Pietines

Todtfl prilaikė jį nuo ma- 
kar^uriško riziko.

Bet Van Fleet neparodė 
jokių žadėtų stebuklų net 
artimajame f r o n t e ; tad 
niurnėdamas ii: pasitraukė 
iš komandos šiemet kovo- 
mėnesį, nors jau Eisenho- 
werio republikonai valde 
šalį ir kariuomenę.

“Teisybė apie komunistų 
kariuomenę”

Čia nesvarbu Van Fleeto 
pagyrai, ką jis būtų galė
jęs padaryti, nes nieko to
kio nepatarė. Tačiau įdo
mu, kaip jis atsiliepia apie 
Korėjos liaudininkų karei
vius ,ir jų bendrus kinus. 
Sako:

—Dar niekuomet nebuvo 
pasakyta teisybė apie rau
donąją kinų armiją, * o jau 
laikas Wai pasakyti. Ko- 
munifiwfcs kinų kareivis 
kaipc^asfnuo yra baisiai pa
vojingas priešas, ypač tie, 
kurie kovojo civiliniame 
Kinijos kare. Šie vyrai yra 
atkaklūs ir išdidūs. Dau
gelis jų^ — fanatikai, kurie 
iki mirties' kovoja.

Tačiau net ir kiti kinai, 
ne komunistai, yra šaunūs 
kareiviai. Raudonųjų ka
riuomenė taip narsi ir klus
ni savo komandai, kad, ro
dos, negaŲma būtų net įsi
vaizduoti. Jeigu batalijo
nui įsakyta eit pirmyn, tai 
ir eis net stačiai prieš mū
sų patrankų gerkles, ir 
niekad nesustos, iki kris 
paskutinis jų kareivis.

Nepaisant paprasto maisto 
ir menkesnių ęinklų

VA^trikos kareiviai turi 
plienu^ kepures ir nešio
ja šarvuotus bruslotus, o 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai nieko tokio neturi, sa
ko Van Fleet, ir dėsto, kaip 
silpnai jie ginkluoti ir pras-

Todėl, pasak gen. Van 
Fleeto, k o m u n i s tinė ka
riuomenė, Korėjos liaudi
ninkai ir kinai, negali ves
ti ilgo ofensyvo.

šiaurinė Korėja...
Amerikos lėktuvai taip 

sunaikino Šiaurinę Korėją, 
kad iš jos tiktai šešėlis te
liko, tęsia Van Fleet. Pirm 
karo ji turėjo 8 milijonus 
žmonių, o dabar telikę tik 
ketvertas milijonų. Jie be
veik nieko negalį pasiga
minti, ir reikmenis gauną 
tiktai per Vladivostoką.
Žmonės nugali visas kliūtis

Šiaurinė Korėja yra šalis 
kalnų, siaurų klonių ir 
sraunių upių. Geležinke
liai ir vieškeliai turi vin
giuoti s per šimtus tunelių 
ir tūkstančius tiltų. Sunk
vežimiai turi keliauti kaip 
kokiomis siauromis, dum
blinomis uolų lentynomis. 
Amerikonų oro bombos ir 
laivyno* patrankos dažnai 
užgriauna tunelius.

—Amerikonai yra sudau
žę ne sykį, bet daug sykių 
kiekvieną tiltą Šiaurinėje 
Korėjoje,—sako Van Fleet. 
—Mes sukapojome geležin
kelius ir vieškelius/kas ke
letas šimtų jardų.

Bet nepasidavė gyvento
jai, dirbdami rankomis su 
rytinių žmonių kantrybe.

Raudonieji labai, labai 
gabūs užtaisyt žalą, kurią 
mes padarome.

Kuomet mes perkertame 
geležinkelio liniją, tai būna 
išakyta visiems arčiausių 
kaimų žmonėms dirbti. Jie 
taiso rankomis, dirbdami 
per ištisą naktį, o> jei rei
kia, tai ir sekamą dieną.

Kuomet užgriauname tu
nelį, tai jie suspirita ir pa
šalina* akmenį po akmens. 
Kada sudaužome tiltą, tai 
jie pasistato kitą tiltą iš 
surištų rąstų. Jie vienu 
kartu pasistato net dešim
tį tiltų per čongčon upę, 
kad galėtų pervažiuoti

bar galėtų nušluot 
Šiaurinę Korėją;
kia tiktai atmesti paliau
bas ir išvien su
Korėjos prezidento Syng-
mano Rhee tautininkais 
imti visais garais šturmuo
ti.

Van Fleet pasakoja, kad 
laimėjimas Korėjoje galėtų 
apsaugot nuo komunizmo 
ir Indo-Kiniją, Malają ir 
Čiang Kai-šeką Formozoje. 
Jis užreiškia: — Tinkama 
vieta mums kariauti yra 
Korėja, o tinkami talkinin-

Tai tokie Van Fleetai su 
MacArthurais ir kelia kete
rą Syngmanui Rhee, Pieti
nės Korėjos tautininku va
dui. ' N. M.

o

čiai daug girdi, pasiskaito 
apie Amerikos Revoliuci
jos ginkluotų jėgų vadą 
George Washingtoną. Bet 
mažai jiem težinomi kiti, 
vadai, kaip Thomas Jeffer
son, Thomas* Paine, Samuel 
Adams, Benjamin Franklin 
ir kiti Amerikos Revoliuci* 
jos vadai,, ir užsieniečiai ge
nerolai, kaip Tadas Kos
ciusko, Steuben, Pulaski ir 
kt.

(LLD nariai 1942 metais 
gavo gerą knygą “Ameri-, 
kos Demokratijos Steigė
jai,” iš kurios jie turi progą 
plačiau susipažinti su mū
sų šalies praeitimi, jos va
dais, Jungtinių Valstijų 
Konstitucija ir tt.)

Bendrai, apie Amerikos 
liaudies kovas už laisvę, 
jau pradedant pirm 1776 
m., nemažai teikia davinių 
mokyklose ir spaudoje.

Amerikos Revoliucija 
prieš Anglijos despotizmą 
prasidėjo 1776 m. ir karas 
oficialiai baigėsi 1783 me
tais, nors Anglija dar ir po 
to prie kiekvienos progos

jas, kad padarius jas savo 
kolonija.

Bet Amerikos piliečiai la
bai mažai žino apie tų lai
kų tarptautinę padėtį, kuri

KAIP VASAROS KARŠČIAI 
ERZINA ŽMONES

Vasaros karščiuose žmo
nės greičiau • susierzina ir 
supyksta.

Teismų protokolai rodo, 
jog daugiausia žmogžudys
čių įvyksta karštaisiais mė
nesiais.

J. Berke ir V. Wilson ra
šo savo knygoje “Watch 
out for the Weather,” jog 
šiltosiose pietinėse Franci- 
jos ir Italijos dalyse antra 
tiek daugiau žmonių nužu
doma ir moterų išprievar
taujama, negu vėsesnėse 
šiaurinės Francijos ir Ita
lijos srityse. O daugiausia 
tokių kriminalinių žygių 
atliekama, kuomet karščiai 
pasiekia aukščiausią laips
nį.

- Aršiausios kruvinos riau
šės Indijoje tarp “pagoniš
kų” indusų ir mahometonų 
per 22 paskutinius metus 
įvyko 
čiuose.

Dr.
Dellen
per karščius būna ir dau
giausia demonstracijų bei 
maištų. Nurodo, kad Ame
rika pradėjo ir revoliucinį 
karą karštajame liepos mė
nesyje dėl pasiliuosavimo 
nuo Anglijos 1776 metais. 
Sukilusi francūzų varguo
menė taipgi liepoje šturma
vo Bastiliją.

Karščiai erzina senus,

vasariniuose karš-

Theodore. R. Van 
«ako suradęs, jog

jaunus, didelius ir mažus. 
Tėvai todėl turėtų nebausti 
greičiau “užsinaravijančių” 
tada vaikų.

Karščiai ypač vargina, 
kuomet ore būna per daug 
drėgmės. 65 procentai drėg
mės yra sveikatingiausi. 
Daugumai smagu, kada ore 
tėra tik 50 procentų drėg
mės arba mažiau.

Kuomet ore per daug 
drėgmės, tatai sulaiko pra
kaito išgaravimą per odą. 
Tuomet žmogus jaučiasi 
“šutinamas^

PATARIMAI
Daktarai duoda 

patarimus atspirčiai 
karščius:

Dėvėti lengvus,
vėjo perpučiamus drabu
žius.

Susilaikyti nuo smarkios 
mankštos ir nuo sunkiu 
darbų, jei tik galima.

Mažiau naudoti riebali
nių, krakmolinių valgių bei 
saldainių.

Daugiau valgyti vaisių, 
daržovių ir liesos mėsos.

Vaikščioti tokiu gatvės 
šonu, kur pavėsis. f

Pavalgius nebėgti dar
ban, bet lėtai žingsniuoti.

Kadangi karščiuose grei
tai išprakaituojama drus
ka, tai patartina įsidėti į 
geriamą vandenį po truputį 
druskos. N. M.

tokius 
prieš

retus,

Rašo D. M. šolomskas
tikrumoje suteikė sąlygas 
Amerikos liaudžiai laimėti 
karą prieš Angliją.

Kiekvienas sveikai mąs
tąs žmogus žino tą faktą, 
kad nepakanka vien pasi
aukojimo, drąsos, pasišven
timo, sugabumo, kad kovą 
laimėti. Tam reikalingi 
ginklai, žmonės, jėga, kad 
galėtų nugalėti kitą jėgą.
Kokios buvo tada didelės 

pasaulyje valstybės?
Rusija buvo ilgesnė kaip 

dabartinė Sovietų Sąjunga. 
Jos plotai tęsėsi nuo Bal
tijos Jūros į Tolimus Ry
tus, kaip ir dabar. Bet ta
da Rusijai priklausė Ame
rikoje Alaska ir Ramiojo 
Vandenyno pakraščia i da
bartinės 'Kanados linkui 
Kalifornijos.

Kinija buvo, kaip ir da
bar; tik prie jos priklausė 
Korėja ir dalis dabartinės 
Indijos.

Ispanija buvo viena iš di
deliu valstybių. Jos karo 
laivynas viešpatavo jūrose. 
Visa Centralinė Amerika ir 
didesnė dalis Pietų Ameri
kos priklausė Ispanijos ka
ralių karūnai. Pieta Ame
rikoje dvi jos milžiniškos 
teritorijos sudarė Ispanijos 
vice-karalystę Granadą ir 
vice-karalystę La Platą, į 
kurių plotus įėjo visos Pie
tų Amerikos dabartinės 
valstybės, apart Brazilijos 
ir pietinės dalies Argenti
nos.

Dabartinė Meksika, Jung
tinių Valstijų plotai nuo 
Ramiojo Vandenyno iki 
Mississippi upės, tai yra, 
daugiau kaip du trečdaliai 
dabartinių Jungtinių Vals
tijų, — priklausė Ispanijai 
ir sudarė jos vice-karalys
tę, vadinamą Naująją Ispa
niją.

Portugalijai priklausė da-

vo plotu yra didesnė už 
Jungtines Valstijas, ir ne- 
niaži plotai Afrikoje ir Azi
joje, Indonezijoje ir kitur.

Turkijos imperija buvo 
apėmus Balkanų Pussalį, 
Azijos ir Afrikos teritori
jas prie Viduržemio Jūros, 
net iki Gibraltaro Perta- 
kos.

Francija turėjo kolonijų 
Kanadoj, vienur - kitur 
Amerikoj, Afrikoj ir Azi
joj, bet jos nuolatiniai ka
rai, žiaurus, žmonių paver
gimas artino Didžiąją 
Francūzų Revoliuciją, kuri 
prasidėjo 1789 metais; tai 
Francija nebuvo labai ga
linga, apart jos stipraus 
karinio laivyno.

Japonija buvo silpna, tik 
ant. dabartiniu savo salų, ir 
tai ne visa Hokkaido sala 
jai priklausė.

Holandijai priklausė tūli' 
plotai Afrikoj, Azijoj, ir 
ypatingai ji buvo įsigalėju
si Indonezijoj.

Dabartinė Australija dar 
baltų žmonių nebuvo pavel
dėta. Ji vadinosi Naujoji 
Holandija. Pirmieji Angli
jos kolonistai ten apsigyve
no tik 1788 metais.

Anglija, kuri dabar di
džiuojasi, kad ant jos impe
rijos “niekados saulė nenu
sileidžia,” nes jos kolonijų 
yra visame pasaulyje, tais

laikais buvo dar maža, ly
ginant su dabartine Brita
nijos imperija. Jai priklau
sė Kanadoj dideli plotai, 
bet labai retai apgyventi. 
Anglija buvo pasigrobusi 
vienur-kitur Afrikoj ir Azi
joj teritorijų, bet ten prieš 
ją ėjo nuolatinė kova.

Indijoj buvo Portugali
jos, Francijos, Holandijos 
kolonijos. Centre dar buvo 
didelė indusų valstybė — 
Mogulų valstybė.

Galima sakyti, kad tais 
laikais Anglijos brangiau
sia kolonija ir buvo šiau
rinėje Amerikoje, tos try
lika provincijų, kur prieš 
Angliją ir prasidėjo revo-

Angliją labai nusilpnino. 
1762 metais Anglijai pa
skelbė karą tais laikais ga
linga Ispanija. 1756 metais

nerių Metų Karas. Fran-

dija ir Saksonija buvo vie
noje pusėje, Anglija ir Prū
sija kitoje. Rusu armija 
supliekė anglų talkininkus 
prūsus ir 17G0 metais užė
mė Berlyną.

Indijoje prieš anglų ver
žimąsi kovojo vietos gy
ventojai, ypatingai anglam 
daug padare žalos Mogulų 
valstybė.

1775 metais Amerikoje 
sukilo prieš Anglijos valdo-

Apie trylika valstijų- 
provincijų

Dabar Jungtinės Valsti
jos užima 3,026,789 ketvir
taines mylias ir turi iki 
157,000,000 gyventojų. Ori- 
ginalės 13-ka valstijų 1776 
metais buvo: New Hamp
shire, New York, New Jer
sey, Pennsylvanija, Dela
ware, Maryland, Virginia, 
North Carolina, South Ca
rolina, Georgia, Connecti
cut, Rhode Island ir Mas
sachusetts, kurios tais lai
kais, įskaitant ir vandenis, 
užėmė 892,135 ketv. mylių 
plotą, tai yra, veik keturis 
kartus mažiau, kaip dabar 
Jungtinės Valstijos užima.

Kas liečia gyventojus, tai 
revoliucijos laiku Amerika 
labai retai buvo apgyven
ta.. Jau po revoliucijos, 
būtent 1790 metais, šios'

1778 metais Francija, norė
dama atgriebti savo kolo
nijas Amerikoje, padarė •• 
sutartį su Amerikos suki
lėliais ir prisiuntė į Ameri
kos pakraščius savo karinį 
laivyną, kuris Anglijai bu
vo kaulas gerklėje.

1779 metais Ispanija vėl 
paskelbė Anglijai karą ir 
apgulė anglų jėgas Gibral
tar tvirtumoje. Tas ap-

laiko.
1780 metais Holandija - 

pradėjo karą prieš Angli
ja. 1782 metais Ispanijos 
jėgos supliekė anglus ir 
užėmė Minorca salas Vi
duržemio Jūroje.

Čia suminėjau tik dides
nius karus, į "kuriuos An
glija buvo įsi vėlus. Nėra 
abejonės, kad tie karai ati
traukė Anglijos jėgas nuo 
Amerikos; todėl ji negalėjo 
kraujuose paskandinti 
Amerikos žmonių sukilimą.-----  ------- ---------------------------- | ZAIHl-I U\OJ> AIIIUIJIU MIAIUJIKJ, 

valstijos turėjo dar tik 3,-; 1783 metais Anglija sutiko 
929,214 gyventojų, tai yra. baigti kanl i____'J
40 kartų mažiau, kaip da- ' 
bar mūsų šalis turi. Gi da
bar jos turi apie 45,000,000 
gyventojų, tai yra daugiau 
net 11 kartų, negu jos tu
rėjo revoliucijos laiku.

Dabar Jungtinės Valsti
jos yra aukštai išsivysčiusi 
industrinė šalis. Yra mil
žinai miestai, fabrikai, mi
lijonai mylių kelių. Gi Ame
rikos revoliucijos laiku to 
nebuvo.

To mūsų šalis pasiekė ir 
dėka tam, kad per kelis de- 
sėtkus metų į Jungtines 
Valstijas atvyko apie 40,- 
000,000 ateivių . emigrantų 
pačiame geriausiame savo 
amžiuje, kurie savo prakai
tu prisidėjo prie šalies in
du s t r i a lizavimo. Dabar 
New Yorko miestas su apy
linkių miestais turi virš 
10,000,000 gyventojų, o 
valstija apie — 15,000,000. 
1790 metais New Yorkas 
buvo tik kaimas, o valstija

buvusias 
Į savo koloni jas Amerikoje.

1787 metais paskelbta 
i Jungtinių Valstijų Konsti- 
itucija, o 1789 m. George 
I Washington išrinktas kai
po pirmasis Jungtinių Vals
tijų prezidentas. Tais pat 
metais prie Konstitucijos 
pridėta 10 p'ataisymų, ku
rie sudaro “Teisiu Pilių,” 
kuris užtikrina politines ir 
kitokias piliečiams laisves. 
Tais pat metais (1789) pra
sidėjo Francijoje revoliuci
ja, kuri tais laikais sukra
tė monarchistų viešpatavi
mą, c

jų.
Karai nusilpnino Angliją

Kalbant apie valstybių 
sienas, tai jos tada Ameri
koj ir kitur nebuvo taip 
nustatytos, kaip dabar. 
Dažniausiai anglų, ispanų, 

•holandų tam tikros kompa
nijos pasiskelbė, kad jos 
valdo tuos plotus. Ameri
kos revoliucijos išvakarėse 
Franci jos tūlos kompanijos 
skelbėsi, kad joms pri
klauso Amerika nuo New- 
foundlando iki R a m i o j o 
Vandenyno, nuo Kanados 
šiaurės iki Meksikos.

Amerikos revoliucijos iš-

Rytu Vokietijos prezidentas 
ragina suvienyti šalį

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos prezidentas Pieck atsi
šaukė per radiją — sujungi 
ti vakarinę ir rytinę Vokie
tiją į Vieną demokratinę 
valstybę. SAkė, tuomet Vo
kietija turėtų būti neutra
lus kraštas, kuris neprisi
dėtų prie jokio karinio blo
ko, bet laikytųsi bešališkai 
tarp Amerikos ir jos talki
ninkų, iš vienos pusės, ir 
Sovietų Sąjungos, iš antros" 
pusės.

Nairobi, Kenya. — Anglų 
kariuomenė ir policija su
medžiojo dar 10,000 Mau 
Mau negrų kaip teroristų.

Jungtinių Valstijų uni
versitetuose yra apie 30,000 
svetimšalių ,studentų. Tai 
svetingiausia kitų kraštų 
studentams šalis.

pusI.-Laiav* (Liberty} -Penktadien., Liepos-July 10, 1953
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PAKLYDĖLIAI
Vasarvietė skendi nakties 

tamsoje. Kaimo varpinėj mu
ša pirmą valandą. Prisieku
sieji advokatai Koziavkinas ir 
Lajevas, abudu ypatingai nu
siteikę ir truputi svyruodami, 
išeina iš miško ir pasuka į 
vasarnamius.

— Na, ačiū dievui, parėjo
me, — sako Koziavkinas, atsi
tūpęs. — Mūsų padėtyje nu- 
kulkšniuoti pėstiems penkis 
varstus iš stotelės — tai žygis. 
Baisiai nusikamavau! Ir, lyg 
tyčia, nei vieno vežiko...

— Balandėli, Petia, nebega
liu! Jeigu po penkių minučių 
aš nebūsiu lovoje, tai, rodosi, 
mirsiu...

— Lo-vo-je! Na, čia išdy
kauji, brol! Mes pirma pava
karieniausime, išgersime rau
donojo, o jau paskum ir į lo
vą. Mes su Vieročka neleisime 
tau miegoti... O gerai, brolyti 
tu mano, vedusiam! Tu nesu
pranti šito, surembėjusi šir
die! Pareisiu aš tuojau namo 
išvargęs, nusikamavęs... pasi
tiks mane mylinti žmona, ar
batėle pagirdys, pavalgydins 
ir, atsidėkodama už mano 
darbą, už meilę, pažvelgs į 
mane savo juodomis akelėmis 
taip meiliai ir maloniai, kad 
aš užmiršiu, brolyti tu mano,, 
ir nuovargį, ir vagyste su įsi
laužimu, ir teismo rūmus, ir 
kasacijų department;’.... Go
Tai!

— Bet/., man, rodos, kojos 
nulūžusios... Aš vos bepaeinu 
... Gerti labai noriu...

— Na, šit mes ii namie.
Bičiuliai prieina vieną va

sarnamį ir sustoja prie galuti
nio lango.

-— Puikus vasarnamįukas,— 
Bako‘Koziavkinas. — Va, pa
matysi rytoj, kokie čia vaiz
dai! Tamsu languose. Vadi
nas, Vieročka jau atsigulusi, 
nenorėjo, laukti. Guli ir, tur 
būt, kankinasi, kad manęs lig 
šiol nėra... (stumtelia lazda 
langą, kuris atsidaro). Kokia 
mat drąsuolė, gula į lovą ir 
lango neuždaro (nusivel
ka apsiaustą ir meta jį drau
ge su portfeliu pro langą). 
Karšta! Imkim ir užtraukim 
serenadą, prajuokinsime ją... 
(dainuoja) : “Mėnuo plaukia 
nakties dangumi... Vėjelis vos 
kvėpuoja... vėjelis vos sūpuo
ja...” Dainuok, Alioša! Vie
ročka, ar padainuoti tau Šu
berto serenadą? (dainuoja): 
“Ma-ano dai-na-a-a... plau- 
au-kia su malda-a-a^..’’ (balsą 
nutraukia spazminis kosulys). 
Tfu! Vieročka, pasakyk Ak-, 
sinjai, kad ji atidarytų mums 
vartelius! (pauza). Vieročka! 
Netingėk gi, atsikelk, mieloji 
(atsistoja ant akmens ir žiū
ri pro langą). Vierunčik, ma- 
muliuk mano, vijūnėli... an
gelėli, mano neprilygstamoji 
žmona, atsikelk ir pasakyk 
Aksinjai, kad ji man atidary
tų vartelius! Juk nemiegi! 
Mamuliuk, dievaži, mes taip 
pavargę ir nusilpę, kad mums 
visai neberūpi pokštai. Juk 
mes iš stoties pėsti ėjome! Ar 
tu girdi, ar ne? A, ma jį vel
niai! (band)) lįsti pro langą ir 

’nukrinta). Gal būt, svečiui ne
patinka šitokie pokštai! Tu, 
aš matau, Viera, tokia pat 
instituto mokinė; kokia buvai, 
tau vis išdykauti...

— O gal Viera Stepanovna 
miega! — sako Lajevas.

— Nemiega! Ji, gal būt, 
nori, kad su keičia u triukšmą 
ir išbudinčiau* visus kaimynus! 
Viera, aš jau pradedu pykti! 
O, ma ją velniai! Pakylėk 
mane, Alioša, aš įlįsiu! Mer
giūkšte tu, mokinė esi, ir dau
giau nieko. Pakylėk!

Lajevas šnopuodamas paky
li Koziavkiną. Šis įlenda pro 
langą ir dingsta kambario 
tamsoje.

— Vierka! — girdi po va
landžiukės Lajevas. — Kur 
tu? Velllnias... Tfu, j kažką 
ranką susitepiau ! Tfu !

•Pasigirsta čiužėjimas, spar
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nų mosavimas ir baisus vištos 
kudakavimas.

— Še tau! — girdi Laje
vas. — Viera, iš kur čia viš
tos? Po Velnių, nagi čia jų 
begalės! Pintinė su kalakute... 
Kerta, bjaurybė!

Pro langą triukšmingai iš
lekia dvi vištos ir, kudakuo
damos visa gerkle, dumia gat
ve. .

— Alioša, nagi męs ne čia 
patekome! — sako verksmin
gu balsu Koziavkinas. — čia 
kažkokios vištos... Aš, tur būt, 
apsirikau... Kad .jus kur vel
niai, lakstote čia, prakeikto
sios !

— Bet tu greičiau išeik! 
Supranti? Troškulys mane 
marina!

— Tuojau... šit rasiu ap
siaustą ir portfelį...

— Tu degtuką užžiebk!
— Degtukai apsiausto kiše

nėje... Nelabasis sugundė 
mane čion įsibrauti! Visi va
sarnamiai vienodi, pats vel
nias neatskirs jų patamsy. Ai, 
kalakutė- į žandą įkirto! B- 
biaurybė...

— Išeik greičiau, o tai pa
manys, kad mes vištas vagia
me !

— Tuojau... Apsiausto nie
kaip nerandu. Skurlių čia 
drybso daug, ir nesuprasi, kur 
čia apsiaustas. Mesk man deg
tu k ų !

— Na, ir padėtis, ką ir be
sakyti ! Kaip gi bus? Be ap
siausto ir portfelio jokiu būdu 
negalima. Reikia juos rasti.

— Nesuprantu, kaip tai ga
lima nepažinti savo paties 
vasarnamio, — piktinasi La
jevas. — Girtas kerėpla... Jei
gu būčiau žinojęs, kad bus to
kia istorija, tai nieku gyvu 
nebūčiau važiavęs su tavim. 
Labar būčiau sau namie, mie
gočiau be rūpesčio, o čia šit 
kamuokis... Baisiai pavargęs, 
gerti noriu... galva Sukasi!

— Tuojau, tuojau... nemir
si... '

, Per Lajevo galvą klykda
mas perlekia didelis gaidys. 
Lajevas giliai atsidūsta ir, be
viltiškai numojęs ranka, atsi
sėda ant akmens. Troškulys 
širdį jam degina, akys mer
kiasi, galva linksta žemyn... 
.Praslenka penkios, dešimtis, 
pagaliau dvidešimt minučių, o 
Koziavkinas vis dar, terliojasi 
su vištomis.

— Piotrai, ar greitai tu ?
— Tuojau. Buvau radęs

portfelį, bet vėl pamečiau.
Lajevas paremia galvą 

kumštimis ir sumerkia akis.. 
Vištų kudakavimas vis didėja. 
Tuščio vasarnamio gyventojos 
lekia pro langą ir, įam atro
do, lyg pelėdos sukasi tamso
je virš jo galvos. Nuo jų kle
gesio jam spengia ausyse, šir
dį apima siaubas.

“GalĮvijas!...— pamano jis. 
— Pasikvietė į svečius, žadė
jo vynu ir rūgapieniu pavai
šinti, o vietoj to privertė eiti 
pėsčią iš stoties ir šitų vištų 
klausytis...” •

Piktindamasis, Lajevas į-
spraudžia smakrą į apykaklę, 
deda galvą ant portfelio ir 
palengva nusiramina. Nuovar
gis ima viršų, ir jis pradeda 
migti.

— Radau portfelį! — girdi' 
jis džiūgaujantį Koziavkino 
riksmą. — Rasiu tuojau ap
siaustą ir — baigtas kriukis, 
einam!

Bet šit pro miegus girdi jis 
šuns lojimą. Iš pradžių loja 
vjenas šuo, paskum antras, 
trečias... Ir šunų lojimas, susi
maišęs su vištų kudakavimu, 
virsta kažkokią laukine mu
zika. Kažkas prieina prie La
jevo ir kažko klausia. Po to 
girdi jis, kaip per jo galvą 
lenda pro langą, bilda, šau
kia... Moteriškė raudona pri
juoste stovi greta jo su žibin
tuvu rankoje ir kažko klausia.
I— Jūs neturite teisės taip 

sakyti! — girdi jis Koziavkino 
balsą. — Aš esu prisiekusis 
advokatas, teisiy kandidatas

TORONTO, CANADA
Iš PUIKIAI PAVYKUSIO 

PIKNIKO ”
TORONTO.— Metinis Liau

dies Balso piknikas, rengiamas 
torontiečių, praėjo labai gra
žiai ir davė nemažai naudos 
laikraščiui.

Nors oras buvo pilnas debe
sų ir grūmojo lietumi, tąciau 
susirinko daug LB patriotų ne 
tik iš Toronto ir artimesnių 
apylinkių, bet ir iš toliau. Ha
miltoną atstovavo gražus būrys 
LB skaitytojų ir rėmėjiK- Pam- 
palų šeima, Petronis,. Vaivila, 
Aršauskas ir, rodos, Lukšaitis. 
Iš Windsoro buvo draugai Ilgu- 
čiai, buvę torontiečiai; nuo ta
bako farmų ir iš Londono buvo 
taipgi gražus būrys: A. Byrąs, 
P. ir S. Pajuodžiai, N. Kisielie
ne, P. Merkevičius su šeima, 
Lapienienė. .

Nepatingėjo atsilankyti ir ro- 
chesteriečiai, artūniausi LB 
draugai už “dolerio” sienos: 
draugas Baronas su- vaikais, 
Barauskas ir Simaitis. Iš to
limosios Čikagos, kur Liaudies 
Balsas turi šimtus skaitytojų, 
buvo A. Samuolis su šeima. Jis 
atvyko dalyvauti J. Linarto ir 
B. Indrelytės vestuvėse, bet sy
kiu pasitaikė proga atsilankyti 
ir į pikniką.. Samuolis yra bu
vęs torontietis.

Veikiausiai buvo ir daugiau
V .   ■ - — ■ ■■ -■    ~- Į. . . . Į ■ . 
Koziavkinas. šit jums mano 
vizitine kortelė!

— Kam man reikalinga jūsų 
ko.rtelė! —Yalba kažkas už
kimusiu ' bosu. — Jūs mano 
vištas išbaidėte, jūs sutraiškė
te kiaušinius! Pažiūrėkite, ką 
jūs pridarėte! Diena po die
nos kalakučiukai turėjo išrie
dėti, o jūs sutraiškėte. Kuriam 
gi galui, meldžiamasis, man 
reikalinga jūsų kortelė?

— Jūs nedrįskite manęs su
laikyti! Taigi! Aš neleisiu!

“Gerti noriu...” — galvoja 
Lajevas, stengdamasis atmer
kti akis ir jausdamas, kaip 
per jo galvą lenda karkas iš 
lango.

— Aš — Koziavkinas! Čia 
mano vasarnamis, mane čia 
visi pažįsta!

— Jokio Koziavkino mes 
nepažįstame!

—Ką tu man pasakoji ? Pa
šauk seniūną! Jis mane pa
žįsta !

— Nesikarščiuokite, tuo
jau uriadnikas atvažiuos... Vi
sus vietinius vasarotojus mos 
pažįstame, o jūsų kaip gyvi 
nesam matę.

—Aš jau penkeri metai Gni- 
lije Viselkuose vasarojų!

—Še tau! Negi čia Viselki? 
Čia Chilovo, o Gnilije Viselki 
dešinėn bus, už degtukų fab
riko. Už keturių varstų nuo ši
čia.

— Trauik mane devynios! 
Tai, vadinas, mano ne tuo ke
liu nueita!

žmonių ir paukščių balsai 
maišos su šunų lojimu, ir iš 
chaotiško garsų mišinio išsis
kiria Koziavkino balsus:

— Jūs nedrįskite! Aš su
mokėsiu ! Jūs sužinosite su kuo 
turite reikalą!

Pagaliam balsai pamaži? nu
tyla. Lajevas jaučia, kad jį 
kažkas purto už peties. 
1885 m.

Vte.K£VERQUESTioM UIS SOURCES. .. UlSTKTHER
IS OUR. BK3GEST ADVERTISER,

iš apylinkių ir iš JV, bet aš ne
pastebėjau.

HAMILTONAS LAIMĖJO
Kontestas į Liaudies Balso 

metinio pikniko žvaigždes turė
jo tris gražias kandidates: Bi
rutę Pampalaitę, Janiną Sau- 
leikaitę ir Heleną Berlinskaitę. 
Pirmoji — hamiltonietė, o ant
roji ir trečioji — torontietės. 
Kontestas buvo labai gyvas ir 
draugiškas. Pirmą prizą lai
mėjo hamiltonietė Birutė Pam- 
palaitė, surinkusi 56,458 bal
sus. Jai ne pirmas toks pasi
sekimas šiame darbe. Ji dar
bavosi per eilę metų. Jai pa
gelbėjo F. Vaivila, kaip mene1 
džeris.

Antrą prizą laimėjo J. Sau- 
lekaiįė, pirmu sykiu dalyvavu
si LB konteste. Ji surinko 30,- 
230 balsų. Jos menedžerium 
buvo Ch. Morkūnas.

Trečią prizą laimėjo Helen 
Berlfriskaitė, taipgi jauna ir 
pirmu sykiu tokiame konteste, 
surinkusi 14,485 balsų. Jos me
nedžerium buvo M. Degutis.

Šeimininkės puikiai pavaiši
no pikniko dalyvius užkan
džiais, kava ir visokiais prie
skoniais.' Moterų klubo narės 
paruošė puikų “Garbės Stalą”, 
prie kurio buvo susodintos mū
sų žvaigždės, jų menedžeriai ir 
tie, kurie buvo laimingi — ku
rių bilietus ištraukė.

Sunku viską smulkmeniškai 
aprašyti, nes tiek daug žmonių 
buvo, tiek daug patarnautojų, 
kas užkandžiais, kas gėrimais, 
kas šalta koše ir 1.1. Galima pa
sakyti tik tiek, kad torontiečiai 
stengėsi visus aptarnauti, kiek 
galimybės leido. O visi dalyviai 
vaišinosi, stengdamiesi paremti 
Liaudies Balsą. Visa eilė daly
vių, šalę to visko, dar įteikė 
gražių dovanų.

Taigi, metinis vasarinis 
Liaudies Balso parengimas dar 
sykį praėjo pasekmingai.(

PALAIDOTI DAR DU 
LIETUVIĄI

Pereitą savaitę Toronto lie
tuvių kolonija neteko dar dvie
jų tautiečių. Mirė V. Vilkaitis, 
sulaukęs virš 70 metų, ir L. 
Šilkinis, virš 60 metų amžiaus.

Abudu buvo seni kanadiečiai. 
Abu mirė staigia mirtimi.

Lai būna jiems lengva šios 
šalies žemelė.

Z?ep.

Winnipeg, Canada
VISOKIOS NAUJIENOS

WINNIPEG. — Birželio 13 
atsibuvo draugų M. Vidrukų 
vedybinės sukaktuvės. Susirin
ko gražus būrys žmonių, kurie 
Sveikino juos linkėdami kuo 
laimingiausio gyvenimo ir su
laukti auksinio jubilėjaus.

Draugas Vidrukas yra labai 
gerai žinomas visiems, nes dar
buojasi visuomeniniaipe veiki
me visą savo gyvenimą. Už tai 
visi Winnipego ir apylinkės lie
tuviai vėlino jam ilgo • ir lai
mingo gyvenimo.

Birželio 20 apsivedė Emilija 
Lepeškaife su A. Balbonu. Ves
tuvių . baliuje lietuvių klubo 
svetainėje buvo virš 200 žmo
nių.

WORCESTER, MASS. 
______ I

Atminčiai

Edwardo Kanapkio 
kritusio mūšyj 1943 metų 

, Liepos men. 10 d. Sicilijoj% 
Jis buvo vienintelis mūsų sūnus, tarnavo 

kariuomenėje parašiūtininku-saržentu. 

Palaidotas Italijoje. 

Tėvai: 
JURGIS ir ELZBIETA KANAPKIAI 

. » r
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E. Lepeškaitė yra V. Lepeš- 

kos duktė ir populiari mergina. 
P6ra metų atgal ji labai darba
vosi dėl Liaudies Balso vajaus 
metu ir surinko gerą pluoštą 
dolerių aukų.

W innipegietis.

Birželio 10 dieną įvyko dul
kių eksplozija malūne, nuo ko 
išvirto dvi sienos, ir užmušė 
vieną darbininką, Wm. Zubiak, 
32. metų amžiaus. Jis buvo dar 
gyvas nuvežtas į ligoninę, bet 
tenai po kelių dienų mirė.

Birželio 24 buvo tyrinėjimas, 
kurs nustatė, kad jis žuvo per 
nelaimę.

Šiomis dienomis užpuolė Win- 
nipegą uodai. Jų tiek daug, 
kad negalima nuo jų pasislėpti.

Sako pradės karą prieš juos 
iš orlaivių ir laivelių.' Gal di
džiumą išnaikins.

G. W. Crane ėjo į bažnyčią 
ir sutiko 10 metų mergaitę. Jis 
ją nusivedė į skiepą ir norėjo 
išžaginti. Kilo triukšmas, buvo 
pašaukta policija, kuri jį suė
mė. Vėliau/ teismas nubaudė 
jį keturiais metais kalėjimo, 
nors sakė, kad už tai reikėtų 
teisti visam amžiui su rykščių 
priedu.

Crane yra dviejų vaikų tė
vas. Jo žmona laukiasi trečio.

G. Prevost atvyko iš Churchill 
pas Verfaiilius į svečius. Ver- 
failliai turi 5 metų dukrelę. Jis 
paprašė tėvus, kad jie leistų 
Lindą su juo ant jo farmos, iš 
kur jis žadėjo po trijų dienų 
parvežti.

Pasirodė, kad ji's neturi far
mos. Mergaitę nusivežęs į Van- 
couverį laikė viešbutyje. Pakė
lus aliarmą, policija surado po

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS 
I

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio (Augusi) 2d.
RUBOS 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 kuopa

Visus lietuvius kviečiame iš visų apielinkių, iš artimų ir tolimesniu kolo- 
•nijų, dalyvauti piknike.

Piknikui vieta graži ir paranki privažiuoti. O komitetas, kuris susideda- 
daugiausia iš moterų, rengiasi visus svečius ir viešnias gražiai priimtų 
pavaišinti skaniais valgiais. < J 1

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

Rengimo Komitetas,

Pakeitė taksavima 
sunkvežimių

Nuo liepos 1-mos sunkveži
mių vartojimo taksai bus di
desni dėl to, kad įskaitys ir 
miesto ribose įvažiuotas my
lias. Lig šiol savo zonoje įva
žiuojamų mylių .neįskaitydavb.

Taksuojami yra nuo 18- 
kos tūkstančių svarų ir 
daugiau svorio. Svorį skaito 
ne nuo to, kiek vežimas gali 
vežti, bet tą, kokiam aukščiau
siam svoriui gabenti jis bu® 
vartojamas.

Rosenbergų berniukus 
globoja jų advokatas

Pirm eidami mirti Rosenber- 
gai buvo paskyrę savo vaikų 
našlaičių globėju advokatą 
Erpanuel H. Bloch. Komitetas 
jam pavedė ir visą aukų vai
kams išlaikyti ir mokslinti rei-, 
kalą. Blocho raštinė randasi 
401 Broadway, New York 13, 
N. Y.

Dviejų gaujų kare Brooklyne 
vienas jaunuolis tapo nušautas, 
o 3 bus teisiami kaip žmogžu
džiai.

31 dienos.
Gydytojai pripažino, kad 

mergaitė sveika. Kas bus tam 
vyrui už tai, nežinia.

Jis pakliuvo, kada parašė 
laišką draugui į Churchill ir 
prašė atsiųsti pinigų. Mat rei
kėjo išduoti tikrą pavardę.

Viešbuty j jis mergaitę gerai 
užlaikęs ir mergaitė vadinusi 
jį tėvu.

Korespondentas.

Penki Queens vyrukai 
uždaryti kalėjime

i
Penki 16 ir 17 metų vyrukai, 

Jamaica gyventojai, tapo užd^r 
ryti kalėjime teisėją pasiejus 
girdams, kad jų vadovybėje 
planuoja jaunuolių gaujų karą.

Visi penki vyrukai buvo se
niau suimti sąryšyje su 16 me
tų jaunuolio Henry Benson nu
žudymu praėjusio balandžio 17. 
Tačiau buvo iš kalėjimo paleis
ti tėvams ir globėjams prižiū
rėti.

•Gaujose esą įvelti apie 200 
jaunuolių. Tarpe jų esą apie 
100 šautuvų ir peilių, paruoštų 
karui.

Teisėjas įsakė, kad suimtieji 
lyderiukai įsakytų saviškiams 
sunešti tą arsenalą policijai. 
Grąsino suimtuosius aštriai 
bausti ir visus kitus areštuoti, 
jeigu įsako neišpildys pirm lie
pos 15-fos. Tą dieną įvyks tų 
5 suimtųjų teismas.

Areštavo namie dalytų 
“vaistų” pardavėją

Brooklyne areštuotas Mo^ia, 
Byron, populiariškai žinęfrnass 
kaip Masha the Pasha. Kalti
na, kad jis praktikuoja medici
nos sutaisymą ir pardavinėji
mą be gavimo tam leidimd.

Byronas skelbiasi turįs 111 
metų amžiaus. Jaunystėje lan
kęs kelis universitetus,- esąs 
chemistas. Tačiau tam įrodyti 
jis neturi dokumentų. Tad kož- 
nu kartu, kai jį suima, jo pa
darytas “medicinas” konfis
kuoja, o jį siunčia kalėjiman. 
Už tai jis nuo 1940 m. jau bu
vęs keturis syk teistas ir porą 
kartų įkalintas.

Jo “vaistų” sandėliukyj, 221 
Atlantic Avė., radę visokių 
nuostabiai gražiai užvardintų, 
“viską gydančių vaistų,” tar^e 
kitko ir plikiams plaukams at
auginti tonikų, tmj2gj^>ncTitrč«- 
kių”. Tai tam, Kad vyrssja 
sektųsi vilioti moteris, o moW|į> 
rims vyrus. V r

Užgyrė policistų 
atstatymą

Apeliacinis teismas trim bal
sais prieš du užgyrė atstatymą 
iš tarnybos 5 policistų, kuriuos 
gembleris Grossas įtarė priė
mus kyšius už apsaugą gemble- 
riams. Du iš jų yra kapitonai.

Du teisėjai užtarė policistus, 
ragino juos sugrąžinti tarny
bon.' Jie sakė, kad ant nuteisto 
gemblerių tūzo liūdymo nega
lima atsidėti, kai kitų parody
mų prieš policistus nėra.
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M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
MONTREAL, CANADA

J (Tasa)
’ Darbas laukia didelis. Juk tai ne juo

kai — pertvarkyti gamtą 120 milijonų, 
hektarų plote. Vien tik miškų juostos 
užims tokį didžiulį plotą, kad jų 30 met
rų pločio kaspinu būtų galima penkias
dešimt kartų apjuosti pusiaują. Šioips 

■ juostoms sukurti reikia surinkti krūvas 
seklų, išauginti dešimtis milijardų me
delių. Griovų aukštupiuose, daubose 
reikia įrengti keturiasdešimt tūkstančių 
tvenkinių ir vandens baseinų.

Planas numato terminą: iki 1965 me
tų visi darbai turi būti baigti.. Tai ne
ilgas laikas tokiam milžiniškam darbui 
atlikti. Stepė gyvuoja daug tūkstančių 
metų, o ją pertvarkyti mes nurimo iki 
1965 metų arba net greičiau.

Mes negalime delsti. Laikas pagaliau 
duoti galutinį ir triuškinamą atkirtį sti
chijai, kuri tiek kartų yra niokojusi mū
sų šalį.

ŽVALGYMAS PRIEŠ PUOLIMĄ
Prieš pradedant puolimą, reikia iš

valgyti.
S Šis žvalgymas prasidėjo tuoj po to, kai 

buvo nuspręsta plačiu frontu pereiti į 
puolimą prieš sausrą.

Buvo surengta šešiolika ekspedicijų. 
Šešios žemių skyrimo ekspedicijos turėjo 
nutiesti valstybinių miškų juostų trasas, 
o dešimt Agrolesprojekto (taip buvo va
dinama specialiai tam sukurta įstaiga) 
ekspedicijų gavo užduotį: sudaryti kiek
vienai juostai technikinį projektą.

Kur ir kaip kurti miškų juostas? Kad 
galėtų atsakyti į tuos klausimus, ekspe
dicijos turėjo pirma atlikti kruopščius ir 
smulkius tyrimus. Reikėjo ištirti ir vie
tovės reljefą, ir dirvą, ir klimatą, ir 
upes, ir požeminius vandenis, ir miškų 
saleles, kur-ne-kur pasitaikančias stepė
je.

Į pagalbą reikėjo pasitelkti mokslą — 
ir ne vieną kokį nors mokslą, bet visus 
gamtą tiriančius mokslus. Juk kai rei
kalas liečia gamtos pertvarkymą, reikia 
mokėti ją matyti ne iš vienos pusės, o iš 
visapusių.

Darbo ėmėsi įvairių-įvairiausių gink
lų rūšių specialistai. Ekspedicijas suda
rė miškininkai, dirvožemininkai, hidro
logai, hidrogeologai, meteorologai, agro
nomai, laukų-miškų melioratoriai, zoo
logai, botanikai. Darbe dalyvavo: Mok
slų akademijos institutai — Miškų insti
tutas, Dirvožemio ir Geografijos insti
tutai, Visasąjunginė Lenino vardo Že
mės ūkio mokslų akademija, visasąjun
giniai • mokslo tiriamieji institutai — 
miškininkystės ir laukų-miškų meliora
cijos, Ukrainos miškininkystės mokslo

• tiriamasis institutas, Timiriazevo vardo 
Žemės ūkio akademija, Maskvos valsty-, 
binis universitetas, Voronežo Žemės ūkio5 
institutas, Saratovo Žemės ūkio institu
tas ir kt.

Ne atskiri specialistai, o tarybinis 
moksla^visa savo galia ėmėsi iš pat pir
mųjų dienų ir mėnesių vykdyti didįjį 
planą.

Kiekvienas mokslininkas turėjo savo 
darbo sritį, bet jų tikslas buvo bendras 
—- patvarkyti stepių ir . miškastepių 
krast* gamtą.

®vo darbą ekspedicijos pradėjo dar 
žiemą, gerokai prieš pradedant pavasa
rio laukų darbus.

Pirmiausia jos turėjo išstudijuoti vis
ką, kas buvo žinoma apie tas vietas, kur 
nusitęs'valstybinės miškų, juostos.

Dešimts metų bibliotekų lentynose tel
kėsi žemėlapiai, planai, brošiūros, lente
lės, knygos, mokslingų žurnalų komplek- 
taiį kaupės daugelio tyrinėtojų, tyrusių 
stepių ir miškastepių krašto dirvą, kli
matą, miškus, upes ir jų žemės gelmes, 
stebėjimai. Kiek metų buvo sugaišta 
vienam tik didžiuliam TSRS dirvų žemė
lapiui, kurį sudarydami dar ir dabar 
dirba Mokslų akademijos Dirvožemio in
stituto mokslininkai.

Atėjo laikas mesti į mūšį visą šitą iš
tisų kartų patyrimą: apibendrinti tūks
tančius faktų ir ilgiausias skaitmenų 
virtines, kad tuo remiantis būtų galima 
išspręsti klausimą, kur ir kaip kurti 

juostas.
A'MĮtų buvę nelengva tai padaryti per > 
trur^ią laiką — per kelis mėnesius, jei
gu ekspedicijų darbuotojams nebūtų pa
dėję mokslininkai. Ir parengiamieji 
darbai buvo atliktiflaiku.
j Dabar reikėjo pereiti prie, žvalgymo 
Vietoje, kad^būtų galima jau ne bendrais

bruožais, o tiksliau parinkti kiekvienos 
trasos kryptį ir daryti tyrinėjimus tra
sose.

Ir štai pavasarį, kai tik leido oras, į 
trasas patraukė automašinų kolonos su 
žmonėmis ir reikmenimis. Kad galėtų 
vykdyti tyrinėjimus ir įrengti stovyklas, 
būriams teko imti nemaža kroviniu: teo- 
dolitus, nivelirus, trikojus, palapines, 
matavimo juostas, ruletes ir daug kitų 
daiktu. c-

Darbo ateityje buvo iki kaklo. Reikė
jo penkių su puse tūkstančio kilometrų 
tarpe parinkti ir-ištirti žemes, tinka
miausias miškų juostoms.

Geodezininkai darė nuotrauka: trau
kė į žemėlapį griovas ir daubas, lomas ir 
kalvas, ariamus laukus ir pievas.

Dirvožemininkai darė tiriamuosius 
gręžinius — gilias duobos Su statmeno
mis sienelėmis — ir, stebėdami šias sie
neles, nustatydavo, kaip guli įvairūs klo
dai, iš ko jie susideda, ar daug juose 
druskų. Tūkstančiai dirvos pavyzdžių 
buvo siunčiama į institutų laboratorijas, 
ir dirvožemininkai nekantraudami lau
kė, ar greit paštas jiems atneš svarų vo
ką su analizių rezultatais. L V

Kai ką buvo galima nustatyti ir be 
analizės — iš akies sprendžiant iš sluoks
nio spalvos arba iš trupinių didumo. 
Kartąįs dar ir stovykla būdavo nespėja
ma įrengti, o dirvožemininkai jau žino
jo, kokios čia esama dirvos.

Tenai, kur tarp sidabru žvilgančių, 
tarsi vėjo iššukuotų ašuočįų matyti pil
kai geltonos kiečių dėmės, turi būti sū- 
rožemiai.

O kur žolė retais kuokšteliais juoduoja 
baltame fone, nelyginant sniege, tenai ir 
analizės nereikia sūrožemiui pažinti. 
Tai, kas iš toli.,atrodė sniegu — buvo že
mę deginančių druskų pluta arba sausos 
druskinės dulkės.

Užtikę druskožemį, tyrinėtojai galvo
jo: o ar negalima jo aplenkti, nukelti 
trasą į šalį?

Remdamiesi dirvų pūviais, jie sudarė- 
dirvų žemėlapį ir perdavė jį miškinin
kams.

Miškininkai išstudijavo šį žemėlapį, 
panašų į margą skiautėtą anklodę, ir pa
rinko .kiekvienai skiautei, kiekvienai dir
vai tas medžių veisles, kurios jai geriau
sia tinka.

Žingsnis po žingsnio, diena po dienos 
stūmėsi į priekį ekspedicijos būriai tai 
po lietaus patižusiu moliu, tai sausais, 
dulkėtais keliais, tai vandens išraižytais 
griovų šlaitais.

Takoskyrose buvo stengiamasi tiesti 
'trasą per aukščiausius vietovės taškus. 
Nelengva buvo pamatyti tą neregimą 
aukštumų liniją vidur nuolaidžių kalvų, 
kurias iš abiejų pusių kirto griovos ir lo
mos. Bet ją surasti reikėjo: juk juo 
aukščiau stovės miško siena, tuo didesnį 
plotą ji galės pridengti puo vėjo. Na, o 
ir vendens nuotėkį ji geriau reguliuos, 
jeigu užims, viršum ’ stepės iškilusias 
aukštumas.

Nemažiau sudėtingas dalykas buvo 
nutiesti trasas upių — Volgos, Dono, 
Šiaurinio Doneco, Uralo — pakrantėmis. 
Juk didelės upės ir kelias yra didelis. 
Šiąme kelyje ji ne kartą keičiasi, nes 
keičiasi aplink ją esanti gamta. Palygi
nus Aukštutinį Uralą su Žemutiniu 
Uralu, galima pagalvoti, kad tai dvi 
skirtingos upės. Aukštupyje į Uralą iš 
abiejų pusių teka upokšniai ir upeliai, o 
žemupyje jis teka vienas vidur dykumi
nių lygumų: beveik visos į Uralą tekan
čios upės išnyksta sausoje, įkaitusioje 
stepėje, nespėjusios nunešti iki jo van
dens. Aukštutinio Uralo pakrantėse-au
ga ir ąžuolai, ir guobos, ir baltosios tuo
pos. O žemupyje, kur oras labai sausas 
ir dirvoje yra daug druskų, sutinkamos 
tik ištvermingiausios medžių rūšys — 
krūminiai gluosniai, eglūnai.

Visa tai reikėjo turėti galvoje, tiesiant 
trasą per įvairias dirvas, įvairiame kli
mate, per stepes, dykumas ir pusdyku
mes. Reikėjo neišleisti iš akių to, kad 
dešinysis krantas, kurį plauna upės tėk
mė, nepanašus į kairįjį.

/Ir' štai, tyrinėtojai traukė paupiu, pri
siderindami ir prie klimato, ir prie rel
jefo, ir prie dirvų, tiesdami trasą tai 
aukštų pagrindinių krantų atšlaitėmis, 
tai smėlingomis paupių terasomis, tai 
pievomis, kurios potvynio metu užlieja
mos vandeniu. . /

(Bus daugiau)

SUBVĖS RAPORTAS 
NEPARUOŠTAS 

» i

Kiek laiko atgal čia buvo iš
kilusios smarkios diskusijos 
ėmimui konkrečių žygių prie 
artėjimo subvės (požeminio su
sisiekimo) pravedimo. Miesto 
taryba pagaliau įgaliojo trans- 
portacijos komisiją padaryti 

I tyrinėjimą ir iš to paruošti ra
portą, kuriuo vadovaujantis 
galėtų pradėti .svarstyti tą 
klausimą. Pravedė net ir įsta
tymą, nustatant laiką, kada ra
portas turėtų būti paruoštas, 
būtent, bėgyje dviejų metų. 
Birželio mėnesyje suėjo du me
tai ir raportas turėjo būti pri
statytas miesto tarybos valdy
bai. Deja, laikui pasibaigus, 
transportacijos komisija pra
nešė, kad ji per du metu nesu
spėjo raporto paruošti ir todėl 
jis laiku nebuvo išduotas.

Kadangi įstatyme nėra nusa
kyta, kas turėtų būti padaryta 
su komisija, jei laiku raportas 
nebus paruoštas, todėl visas 
subvės “biznis” taip ir pasilie
ka ore pakabintas.

[ me, neša nelaimes. Aišku, dalis 
atsakomybės krinta ir ant pa
čių vairuotojų, už jų neatsar
gumą.

Saulėtas P>irželio Mėnuo
Oficialiu McGill oro stebėto

jų apskaičiavimu, šiais metais 
čia birželio mėnuo buvo vienas 
iš gražiausių per eilę, metų, nors 
ir neskaitoma rekordiniu mėne
siu. Saulėta buvo 69.1 nuoš. vi
so laikotarpio. Tai retai kada 
taip būna. Karštis vidutiniškai 
buvo 67.5 laipsniai, bet buvo ir 
karštesnių dienų, ypatingai bir
želio 21 d. oficialiai buvo 90.6 
laipsnių, o prieš saulę termo
metras pakilo virš 100 laips
nių.

Chicago, III.
PAUL ROBESONAS
DAINUOS CHICAGOJ

Pasauliniai garsus daininin
kas ir artistas Paul Robeson 
dainuos Chicagoj, liepos 12, 
Washington Parke, 3:30 vai. 
popiet.

Robeson atvyksta Chicagon 
Freedom Asosiacijos kviečia
mas. Jis duos laisvės ir taikos 
koncertą Washington Parke.

D a 1 y v a u d a m i nesigailėsite.. 
Robesonas yra tik vienas tokis.

McGill Nepajėgia Paruošti
Ūžte k tinai S p ecialistų

McGill universiteto pareigū
nai pranešė, kad Kanados in
dustrijai augant neapsakomais 
šuoliais, universitetas nepajė
gia paruošti užtektinai specia
listų, kad patenkinti reikalavi
mus. Tas ypatingai jaučiama 
inžinierių, taipgi nors mažiau, 
bet trūksta geologų, chemikų, 
šiais metais McGill universite
tas teišleido tik 176 inžinierius. 
Tai mažiausias skaičius per ei
lę metų.

Kodėl trūksta inžinierių ir 
toks mažas skaičius jų tesimo
ki na? Ar Kanadoje nėra užtek
tinai gabaus jaunimo? Yra, 
deja, ne visi gali pasiekti aukš
tesnio mokslo, nes 'brangiai kai
nuoja ir darbininkai tėvai ne
gali pakelti aukštas mokslo iš
laidas. Valdžios gi, kaip fede- 
ralė, taip provinciale, mažai 
tuo tesirūpina. Milijonus dole
rių išleidžia karinių pabūklų 
gaminimui, bet mokslo įstai
goms, kad palengvinti studentų 
padėtį, pinigų nėra.

Svečiai iš Amerikos
Dabar, vasaros laike, daug 

žmonių važinėjasi svečiuose. 
Neabejotina, daų#. montrealie- 
čių yra išvažiavusių pas gimi
nes ar pažįstamus svečiuose Į 
Jungtines Valstijas, yra nema
žai atvažiavusių ir čia svečiuo
se. Taip, pavyzdžiui, pas Rapo
lą Karalevičių svečiuojasi jo 
brolis, o pas P. Nakienę atva
žiavęs jos giminaitis Charles 
Giliauskas, bet pastarajam įvy
ko nelaimė — sunkiai susižeidė 
koją. Atvažiavęs ir Valius Bu li
kus su žmona pas savo’ sesutę 
Milevičienę į New Glasgow. 
Yra ir daugiau atvažiavusių, 
bot nepavykus surinkti tikrų 
žinių, negalima ir spaudai pa
duoti.

A tosto gos
Su pradžia liepos prasidėjo 

darbininkų atostogos, Visi .su
laukę tos “laimes” ' važiuoja į 
laukus atsikvėpti tyru oru. Ta
me skaičiuje įeina ir jūsų ko
respondentas, šią savaitę ato
stogauja, todėl ateinančią sa
vaitę nebus ir Montreal© žinių.

J.—

NETEKOME E1 LĖS ŽMONIŲ
Pastaruoju laiku roselandie- 

čiai netekome visą eilę žmo
nių. Mirė Klibas, paskui visai 
netikėtai mirė Nu tautas, dabar 
mirė Baranauskas, taipgi Ar
malienė.

Rosclandiečių gretos retėja. 
Likusiems dėlto reikia stropiau 
veikti, arba atpildyti mirusių 
vietas naujais, tam betgi re
zervai yra maži.

Mirusių giminėms reiškiame 
gilios simpatijos.

Daugiau žuvo Kelių, Nelaimėse, 
Negu Korėjoje

Surinkti daviniai parodo bai
sų dalyką, kiek žmonių žūsta 
kelių nelaimėse su automobi
liais. Štai ką oficialūs daviniai 
sako: Korėjoje karas prasidėjo 
1950 m. birželio 25 d. ir 283 
ten Kanados jaunų vyrų pa
guldė galvas. Gi tuo pačiu .sy
kiu, per tą trijų metų laikotar
pį, Montreal© ir apylinkės gy
ventojų žuvo daug daugiau ke
lių nelaimėse, būtent 659. Tik 
šiais metais per pirmus šešis 
mėnesius šioje nelaimėje mirė 
99 žmonės.

Už nelaimes atsakom ingi pa
reigūnai kaltina prastus kelius 
— kas ištikrųjų tiesa, bet kodėl 
negalima pravesti geresnius ke
lius? Keliai pravesti pirmiau, 
tada neriumatant automobilių 
gadynės pakilimo. Sakoma, 
jau šiais metais ant kelių pri
sidėjo apie 50,000 daugiau au

tomobilių, negu jų buvo perei
tais metais. Apskaičiuojama, 
kad vasaros laikotarpy apie 
200,000 automobilių gale savai
tės išvažiuoja į laukus ir sek
madienį vakare grįžta. Toks 
ant kelių užsikimšimas, savai-

Detroit Mich.
DĖMESIUI VEIKĖJAMS 
DEL SPAUDOS PIKNIKO

Ęetroito Organizacijų Sąry
šio susirinkime padaryta gerų 
tarimų dėl gerovės Spaudos 
Pikniko, kuris įvyks už poros 
savaičių.

Įžangos tikintų platintojai 
įsitėmykite, Rad bus duodamos 
trys pinigines dovanos tiems, 
kurie daugiausia išplatins įžan
gos tikietų.

1-ma dovana $5.00; 2-ra 
$3.00 ir 3-čia $2.00.

Todėl visi ir visos prie darbo, 
kad sumobilizavus daugiausia 
žmonių į Spaudos Pikniką, lie
pos 19-tą.

Gaspadinės užtikrino/ kad 
pagamins labai skanius valgius 
su įvairiausiais prieskoniais, 
muzika grieš smagiausias pol
kas, taip kad visi atsilankiu
sieji turėsime smagiausius lai
kus.

Todėl visos ir visi rengkitės 
Spaudos Piknikan, liepos (Ju
ly) 19-tą, Beechnut Grove, 
Inkster, Mich.

Rengėjai.

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienrašti Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Pasiruošimas vaisių, ir 
daržovių perdirbimui

VILNIUS. — “Gerovės” 
konservu fabriko ruošia
masi naujam vaisių ir dar
žovių perdirbimo sezonui. 
Šiais metais įmonės pateiks 
uogienės, kompoto, džemo 
beveik vienu milijonu bon- 
kų daugiau, negu pernai. 
Tuo tikslu Įmonėje vyksta 
r e konstrukcijos darbai. 
Įrengiami m e c h a n i z m ai 
džemui ir marmeladui vir
ti.

Fabrike montuojami nau
jai gauti įrengimai. Dau
gelis jų jau paruošta ga
mybai.
1,000 nauju mokytojų

I

VILNIUS. — Kasmet vis 
daugiau mokytojų paruošia 
mūsų respublikos aukštosios 
ii- vidurinės pedagoginės mo
kymo įstaigos. Vien tik Peda- 

i goginį institutą šiais mokslo 
i metais baigia 250 studentų. 
Į Nuo ateinančių mokslo metų 
! pradžios nauji kalbų ir lite
ratūros, fizikos, matematikos, 
biologijos ir kitų mokomųjų 
dalykų kvalifikuoti pedagogai 

Į pradės dirbti respublikos nio- 
į kyklose.
Į

420 jaunų specialistų šiais 
metais išleidžia mokytojų in
stitutai. Valstybinius egzami
nus Klaipėdos mokytojų insti
tute laiko 150 studentų, t.y. 
pusantro karto daugiau, negu 
pernai. Pirmąją laidą išlei
džia Naujosios Vilnios moky
tojų institutas.

Devynios respublikos peda
goginės mokyklos paruošė 440 
mokytojų pradinėms mokyk
loms. Iš viso šiais metais res
publikos mokyklose pradės 
dirbti daugiau kaip tūkstantis 
mokytojų, baigusių šiemet pe
dagoginį mokslą. A. Pinaitė.

I N

Philadelphia) Pa.
HELP WANTED—M aLE
AUTO GLASS MAN. Experienced. 

Top wages.
GENERAL AUTO GLASS CO., 

5113 Westminster Ave.
GR. 7-9096

(135-138)

AUTO MECHANIC. 1st Class. 
With State Inspection, Hydramatic 
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 Road, War
minster. Hatboro 2808.
_________ ■ __________ (130-136)

WOOD WORKERS. Experienced . 
on sash, doors and special Mill 
work. Union /non. Steady year round 
work; good Avorking conditions. Ap
ply in person or phone: Mr. Paul, 
VI. 8-2500. PENN LUMBER, Bel
field Ave. <SftHigh St., Germantown.

(134-140)

AUTO BODY & FENDER MEN 
(2). Steady. Must be 1st class. Exp. 
on wreck work. Must have own 
tools. Top pay. Good working con
ditions. Apply or phone Mr. Boyko. 
WA. 2-1194. ORI ANNA AUTO BODY 
WORKS, 915 N. Orianna St., Phila.

(134-136)
TRUCK yd)RIVER. Experienced. 

Must haver license. Steady work; 
good wonting conditions. Apply in 
person, h. FERGUSON & CO., 15 
N. 7th ®t root.

Į (134-136)

HELP WANTED—FEMALE
OPERATORS. Auto seat covers. 

MustJbc experienced. Good hours, 
goodpay. Apply in person. DEWCO 
TIRE SERVICE CO., 905 N. Watts 
Street.

(135-141)

WAITRESSES. With or without 
experience. Good working conditions. 
Steady wofrk and good pay. Plus 
insurance Plan. Apply in person.

1427 Walnut Street.
(132-138)

Housework. Settled woman. Help 
with cooking and to assist in care 
of invalid. 2 adults. Live in, $35 wk. 
St. position for right woman. Phone 
Wayne 1554W for interview.

(134-140)

Įsteigta Slovakijos Mokslų 
x akademija

i DRAGA. — Čekoslovaki
jos telegramų agentūra 
praneša, kad Slovakijos 
Nacionalinės tarybos posė
dyje buvo vienbalsiai pri
imtas įstatymas dėl Slova
kijos^ Mokslų akademijos 
įsteigimo.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

SUSIRINKIMAI
DETROIT, MICH.

L.L.D. 188 kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, liepos- 
Jųly 12 d., pradžia 11 vai. ryto, ant 
Rusų Restauranto, 2934 Yemans St. 
Čia turėsime daryti naujų tarimų 
dėl paramos dienraščiui Laisvei ir 
taipgi dienraščiui Vilniai. Yra galy
bė ir kitų reikalų aptarmui. Taipgi 
bus delegatų raportai. Tad visi pri
būkite į šį svarbų susirinkimą.

Valdyba.
(134-136)

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 155 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, liepos-July 13d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott 'St.

Visos nares malonėkite atsilanky
ti, nes turime svarbių reikalų apta
rimui. —A. W.

(133-135)

Washingtone eina gandai, 
kad mainierių unijos prezi
dentas John L. Lewis pla
nuoja savo unijos suvieni
jimą su plieno darbininkų 
unija. Neseniai jisai turė
jo pasitarimą su plieno dar
bininkų unijos prezidentu 

David J. McDonaldu.

HARTFORD, CONN.
Pranešame visiems Literatūros 

Draugijos nariams, kad L.L.D. 68 
kuopos svarbus susirinkimas įvyks 
pirmadienį, liepos-July 13 d., prasi
dės 7:30 vai. vakare, Laisvės Cho
ro svetainėje, 157 Hungerford St. 
Susirinkimas yra svarbus tuomi, kad 
1953 metų knyga jau gatava ir jau 
prisiųsta kuopai, kiekvienas narys 
ją gaus šiame susirinkime, tad atei
kite pasiimti ją. Antra tai bus cen
tro valdybos nominacijos, visų narių 
yra pareiga dalyvauti ir atlikti no
minacijų balsavimus. O trečia, tai 
kurie dar nesate užsimokėję duoklių 
ateikite ir užsimokėkite.

Finansų Raštininkas.
(133-135)

i w • • • • -- • • - w W w

: MATTHEW AŠ
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ «
J DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. <
Į M Ark e t 2-5172 < 
» <

_______ ________ _____
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J. B. Sukaskai leidžia 
atostogas Floridoje

Richmond!)illiečiai J ir B. Su- 
kaskai pries savaitę. laiko išvy
ko į Miami, Floridą, atostogų. 
Miami mieste gyvena Sukas- 
kienės-šalinaitės tėvai, šaliniai, 
Sukaskai pas juos ir svečiuoja- 
si. ' 'j

——— I

Motery Klubo atydai
Draugės klubietės, mes .jau > 

pasilsėjome per porą mėnesiu 
be susirinkimu. Ir pasiilgome 
vieYia kitos, nes .jau seniai ma
tėmės. Tad visas nares kviečiu 
dalyvauti dienraščio Laisvės 
piknike ateinantį šeštadienį. 
Ten mes susitiksime, pasikalbė
sime, sykiu praleisime linksmai 
laika. Būkime visos, kurioms 
tik sveikata ir laikas pavelys.

Varde klubo turiu priminti, 
kad Ii epos 25 d. sueis vieneri 
ilgi metai kai atsiskyrė iš mū
sų tarpo nuoširdi draugė Elena 
Andruškevičienė. Ji dabar ilsi
si ant žalio kalnelio, šaltoje že
melėje. Tegul tau, drauge, bū
na ta žemelė lengvesnė.

Klabi et ė.

Aido Choras
Aido Choro pamoka įvyks 

šio penktadienio vakarą, lie
pos 10-tą, 8 valandą. Visi 
choristai prašomi atvykti. 
Norime turėti sėkmingą prak
tiką, kad galėtume gražiai 
atsižymėti Laisves piknike 
liepos 11-tą. Esame pasiža
dėję ten dainuoti.

Choro prezid.

SKELBKITeS 1J\ISVeJE

PEIST LANE 
DRUGS, Ine,

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariai reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

TONY’S
UP-TO-DATE f

BARBER SHOP Į
ANTANAS LETMONAS

Savininkas |
306 UNION AVENUE | 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis |

Chorai suteiks žavingų dainų 
programą Laisves piknike

Dienraščio Laisvės metinia
me piknike šį šeštadienį, liepos 
11-tą, svečią laukia graži meno 
programa. Ją suteiks Aido 
Choras, kuriam vadovauja Mil
dred Stensler.

Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą gros šokiams nuo 5 vai. iki 
vėlumos.

Piknike šiemet naujovė bus 
tas, kad rehgėjai savo svečius 
aprūpins gerais namie gamin-1 
tais valgiais ir gėrimais. Tai- į 
gi, norintiems savo šeimininkei j 
duoti gražu pobūvį ii- sykiu pa
silsi čia bus geriausia proga.

Visi kviečiami ateiti pabuvo
ti patogiame parke, susitikti su 
daugeliu svečiu iš kitų miestų 
ir pasivaišinti, pasilinksminti j 
su savo senais prieteliais bruk-!

Suėmė gemblerius 
ir medžiagų

Liepos 7-tą būriai slaptosios 
policijos agentų pasisuko po 
Manhattan© užeigas, šaltaini- 
nes ir speciališkas gemblerys- 
tei vietas. Skelbia, kad tokio
mis ablavomis aplankė 103 vie
tas.

Daugelyje vietų ištikro radę 
gemblerystei medžiagų ir gata
vų davinių. Buvo pašaukti tar
dyti 72 asmenys. Ablavoms da
ryti buvę pasiųsti apie 200 po- 
licistų. Kiti 2,500 buvę pa
ruošti skubiam pašaukimui, jei 
būtų kilęs reikalas.

Ablavoje siekę ir Brooklyną 
su 'Queens. Bet mažai palietė. 
Gal atidėta kitam kartui. Wil- 
liamsburge krata vykdyta 475 
Bainbridge ir 26 McDougal 
Streets.

žmonės kalba, jog parinki
mas dviejų, kuomet visas mie
stas to pilnas, rodo medžiotojų 
bandymą visą tai liesti tiek, 
kiek yra reikalinga tam, kad 
būtų medžiotojams nuolatos 
kuo girtis.

Kaimynas.

Mieste kalbama, kad demo
kratų partijos viršenybė ban
dys statyti kandidatu į majorą 
Harrimaną. Lig šiol kalbos vy
riausia sukosi aplink Hoganą.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-me puslapyje

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

lyniečiais. šiemet tokiems są- 
skridžiams mažai tebus progų, 
nes panaikinus piknikų parkus 
mieste nedaug įvyks lietuviškų 
piknikų. Pasinaudokite šia 
proga.

Ne mažiau svarbus yra rei
kalas visiems Laisvės priete- 
liams būti su savo dienraščiu. 
Lauksime jūsų visų malonios 
talkos.

KELRODIS:
National Hali ir Park ran

dasi prie 38th Avė. ir 65th St., 
Woodside, L. L. Privažiuojama 
visomis subway linijomis.

Independent Jamaica linijos 
(lokalinio GG traukinio) 65th 
St. stotis.

BMT ir IRT Corona-Flush
ing traukiniais 69th St. stotis.

Atvyksta tarybiniai 
chess žaidėjai

United States Chess Federa
tion spaudai informuoti skyrius 
praneša Laisvei, kad Tarybų 
Sąjungos chess žaidėjų tymas 
išplaukė iš Cherbourg© liepos 
9-tą. Plaukia laivu Queen Eli
zabeth. Išsės New Yorke lie
pos 14-tą.

žaismių metu ir visu čionai 
buvimo laiku jie apsigyvens 
Hotel Roosevelt.

žaismių su amerikonais kon- 
testas įvyks 16-18-19-21 die
nomis to pat viešbučio Grand 
Ballruimyje.

Peštukai susižeidė
Dviem vyrams ant gavės su

sivaidijus už moterį, vienas ki
tam sudavė per galvą. Radosi 
vienam, ir kitam užtarėjų. Kai 
viskas baigėsi, trys buvo ligo
ninėje, o keturi kalėjime.

Laisvės Piknikas
Įvyks Jau Šį Šeštadienį 1

Liepos-July 11 Dieną 
, f

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue (38th Ave. if 65th St. kampas) Woodside, L. I.

Ką sako Hearns 
streikieriai?

Kongreso neamerikiniams at
vykus į New Yorką kamanti
nėti streikuojančių darbininkų 
vadus, persekioti uniją, strei
kas eina savo keliu. Niekas ne
nusigando, niekas nepabėgo iš 
pi kieto.

Atsakydam i ragandaudžiams, 
streikieriai dar pagyvino savo 
veiklą. Pikietuotojai dalina la
pelius. Aiškina praeiviams, 
kad firma nori atstatyti iš dar
bo visus virš 45 metų amžiais 
darbininkus, o jaunesniems už
krauti, tą nuo atstatytųjų atli
kusį darbą, didesnę paskubą.

Išdirbusieji po 15 ir daugiau 
metų yra įsidirbę aukštesnę al
gų skalę. Naujai paimami pra
diniai samdomi už minimum 
mokestį.

“Skirtumas algose kompani
jai duoda didį pelną, bet mums 
visa tai reiškia nedarbą.”

Taip kalba baltaplaukės pi- 
kiefuotojos, tūlos tiesiai iš mo
kyklų nuėjusios ten dirbti, o 
dabar šalinamos. Jų dalinamas 
lapelis, greta kitko, sako:

“Viskas, ko mes prašome, tai 
paprasčiausios kiekvieno ame
rikono darbininko teisės — šio
kio tokio saugumo darbo. No
rime naudotis sveikatai ir ge
rovei parama, kurios per dau
gelį metų siekėme.- Norime ma
šinerijos išklausymui ir iš
sprendimui nesusipratimų. 
Taipgi reikalaujame atstatymo 
iš darbo mokesties tiems, ku
rie turi būti atstatyti, kad ga
lėtumų išgyventi, kol ieškome 
kito darbo. Tiktai jūs, visuo
menė, galite mums pagelbėti.”

Lapelyje prašo neiti toh 
krautuvėn pirkti prekių, kol 
jie bus streike.

Marininkų Unijos viršinin
kas Joseph Curran buvo ištik
tas širdies smūgio. Randasi li
goninėje.

Mokslas nuėjęs 
ant šunies uodegos

Long Island City gyventojas 
Joseph Ęufemia apsiskundė 
teisme, kad jis savo šunies 
Duke mokslui ir išlaikymui šu
nų universitete išmokėjęs $381. 
Tačiau šuo sugrįžęs kvailas. Gi 
šunies instruktorius tikrina, 
kad šuo buvęs geras mokinys. 
Tiktai jo savininkas užmiršęs 
jam duoti “homework.”

Teisėjas įsakė gauti bešališką 
ekspertą šunies egzaminams, 
o tik po to pareikš savo nuo
sprendį.

Sunkvežimiy vairuotoju 
streikas prailgo

Pirmadienį prasidėjęs staty
bai medžiagų pristatinėtoj ų 
streikas trečiadienį buvo tebe
vykdomas. Daugeliui statybų 
išsibaigė tūlos medžiagos, ta
čiau- firmos delsė derybas.

Sunkvežimių vairuotojai ne
buvo gavę algos priedo per tre
jus metus. Dėl to pasiūlytų 30 
centų priedo nepriima, reika
lauja bent po 50c priedo per 
valandą.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Salės Draugijų 
Susirinkimams, 

Baliams, 
Vestuvėms 

ir 
Kitokiems 
Pokyliams

JUOZAS ZAKARAUSKAS
Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-9672

JURGIS KLIMAS

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKES

Vien f ik su patyrimu. Dirbti pno 

džiulerių. Nuolatinis darbas. P'p;- 
džiai $1.00 j valandą. Kreipkitės'.*

LYN RUE INC.
195 Williams St., N. Y. C.

(135-137)

HAND CROCHETERS

rūmininkas Jurgis Klimas savo 
atostogų proga aplankys daugelį lie
tuvių kolonijų. Bet tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birute, kunigaikštis Keistutis, ir 
daug kitų Brooklyno ii' apielinkės 
menininkų, viso apie 50.

Klimas lankysis ii' pastatys Operų 
“BIRUTĘ” ir “Paparčio Žiedas”, 
taipgi ir kitas įdomias filmas.

July 16 i)' 17 Amsterdam. N. Y.. 
July 18 ir 19 Manchester, Corfn.

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

J. Klimas, pranešėjas.

Mrs. Eleanor Ben lades, 28 
; metų, pasiųsta į Pilgrim State 
Hospital. Anot policijos, ji pri
sipažinusi pakoruši savo sūnelį 

j Daniel, 3-jų metų..

Civilinių Savisaugos skyriuo
se visame New Yorko mieste 
gale 1952 motų buvo 331,277 

i savanoriai.

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur / 

w?

' Vien tik patyrusios, 
darbas? Gera mokestis.

K reipkitės:

Nuolatinis

F. A F. EMBROIDERY
43 W. 27th St., N. Y. C. (8th floor)

(135-139)

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios ant Singer mašinos.
Darbas ant Sportswear. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

LA BON MODE
48 Canal St., N. Y. C. (6th floor)

(134-138)

BEAUTICIAN — MUNICURIST

$50, priskaitant komisas.

Puikiausia proga.

Linksmos darbo sąlygos.
TELEFONUOKITE: JU. 6-9071

(134-140)
RHINESTONE — PASTERS

Vien tik Patyrusios. Nuolatinij^-
Darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
BILLARD

63 West 38th St., N. Y. C.
(133-135)

REIKALINGA VIRĖJA
Nauja moderninė, pilnai įrengta 

virtuvė. Gera alga. Gyvenimas vie
loje. Kreipkitės:

ST. MARY’S HOSPITAL FOR 
CHILDREN

216th St. & 29th Ave., Bayside
Tel. BA. 4-0400

(133-135)
MALE and FEMALE

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

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

VYRAI —Apvalytojai. eleveiterian. 
vyrai, Chefs, virtuvei vyrai, aptai- 
symam vyrai, daržininkai, namų dar
bui vyrai, lab. pagelbininkai, visok?A 
rūšių ligoninėm darbininkai. Valgių’ 
sandėliui vyrai ir viešbučiam dęirbil 
ninkai. Mieste ar užmiestyje iMrbaK 
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) - _4------ , ,_ —________ _
PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKES—virėjos, namų ap- 
tarnautojos, motinom pagelbininkės, 
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 «

VIRĖJAS
Patyręs gaminime gerų ameriko

niškų valgių mažame restaurante. 
Taipgi SHORT ORDER VYRAS 
prie Grill ir Counter. Gera vieta 

sąžiningam ir nuolatiniam darbinin
kui. Proga pakilimams.

Šaukite: HOlis 4-5738. j 
(035f137)

D---------------------------------

Virginia 9-6125

9

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
a—......  s

sqoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

I PETKAS KAPISKAS |

I VINCAS SODAIT1S I

k Užlaiko puikų g

BAR & GRILL
| 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. |
5 Telephone EVergreen 4-8174 8
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Šauni Dainų Programa Z
Brooklyno Aido Choras

vadovaujant Mildred Stensler
Dainuos gražiausias lietuvių liaudies 

dainas.
Rengėjai aprūpins valgiais ir gėrimais. 

Puikiausi namie gaminti valgiai, šaltas 
alus, degtinės ir kiti įvairūs gėrimai. '

George Kazakevich’s Orkestrą
Gros šokiams nuo 5 P. M. iki vėlumos.
Pradžia 2-rą vai. popiet. Įžanga 75c.

• • • •
Bus naujoje vietoje. Prašome gerai jsitė- 

myti kelrodį.

Bus daug svečių iš kitų miestų. Todėl 
būkite ir visi brooklyniečiai, pasimatykite 
su sau maloniais svečiais ir pasivaišinkite.

Laisves Piknikui Kelrodis
Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti INDE

PENDENT LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys gau
namas ant kampų Union Avenue ir Grand St.; taipgi Union ir 
Metropolitan Avės. Imkite traukinį į Queens pusę, išlipkite 
ant 65th St. stoties.

Automobiliais važiuojant nuo 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 ir čia rasite National Hall & Park.

Važiuojant iš New Jersey ir iš New York miesto, per Wil
liamsburg tiltą, pervažiavę tiltą, laikykitės po kairei ir važiuo
kite iškeltu keliu į Long Island. Pervažiavę Kosciusko tiltą, 
ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuokite sker
sai Queens Blvd, iki Roosevelt Ave. Čia sukite po dešinei, va1 
žinokit iki 69th St., sukite po kairei į 69th 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 
Ave.; sukite po dešinei į Roosevelt Ave.% važiuokite iki 69 St., 
čia sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei ir čia bus 
parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai privažiavus 
lengva pastebėti. Parkas yra tilt už vieno bloko nuo Roosevelt Ave. Tarp 
69th St. ir 65th P), ant Roosevelt Ave. pasiparkinę karus, galite pėsti 
ateiti į parkų

LYDYTOJAI

$1.71 >/z Į Valandą

Paprastiems Darbininkams 

$1.56 J Valandą 

CĘCO STEEL PROD. CORP.

6£5 Glenwood Ave., 
3e, N. J.

(13-135)

ESTATEREAL
60th STREET — BROOKLYN

Naujai šingeliuotas, atskiras na
mas, 2 šeimom,. 4 rūmai viršuj ir 4 
rūmai apačioje, pilnas skiepas, alie
jum šildomas ir kiti įrengimai, že
mės plotas 40x100. Tuščias apart- 
mentas ir prisideda jeigos. Arti visų 
patogumų. Tikras pirkinys — tik 
$16,500. Šaukite:

CL. 6-6156

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, privatus įėjimas, patogiai 
įrengtas, gražioje’ vietoje, arti Fo
rest Park. Prašome šaukti. Virginia 
7-7256 W.

(133-135)




