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KRISLAI trys VAKARŲ DIDIEJI KONGRESAS SKIRIA 5,757 LIAUDININKAI PLAČIAI
Pavykęs piknikas.
Kinija užgiria.
Kiti kraštai daro tą pati.
Hitl eris apie savo 
generolus.

Rašo R. M1ZARA

Mūsų piknikas. Įvykęs lie
pos 1 I d. Woodside, N. Y., 
bnvo visais požvilgiais sek-

KVIEČIA MOLOTOVĄ
J KONFERENCIJĄ
Toliau, sakoma, gal Eisenhower 
sutiktų tartis su Malenkovu

MILIJONUS DOL. KITIEMS
KRAŠTAMS GINKLUOTI

rtiinga§.
{Diena buvo graži, žmones, 

;irinkę savo tradicinei! mc- 
tinėn šventėn, smagiai pasi
linksmino ir draugiškai pasi
kalbėjo, pajuokavo.

Publiką sudarė beveik išim
tinai Didžiojo New Yorko lie
tuviai; iš tolimesniu vietų bu
vo mažai žmonių. Ypatingai 
šiemet nedaug buvo iŠ New 
Jersės.

Nuoširdi padėka visiems 
atsilankiusioms ir ypatingai 
tiems, kurie pikniko kruopš
čiai dirbo publikos aptarnavi
mui !

—o—

Beje, lietuviškieji kryžiokai 
buvo dar kartą suorganizavę 
keletą pikietininku, bet žmo
nės iš ju tik juokus krėtė. Po 

•poros -valandų “pamaršavi- 
mo.’’ jiems buvo pasakyta:

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dal
ies, Francijos užsienio rei
kalų ministras Bidault ii’ 
Anglijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas lor
das Salisbury nutarė pa
kviesti Sovietų užsienio rei
kalų ministrą Molotovą at
einanti rudenį i derybas dėl 
Vokietijos ir Austrijos, po 
to, kai įvyks vakarinės Vo
kietijos rinkimai rugsėjo 
6 d.'

O. jeigu Sovietų Sąjunga 
tose derybose “parodytų 
geras intencijas,” tai pas-

p —— ■ - .  ......................... .. ..I ■ I ' ' ■■■

Vietnamo liaudininkai 
dikčiai laimėjo

kui galėtų būti suruošta ir 
konferencija tarp preziden
to Eisenhowerio, Sovietų 
premjero Malenkovo, An
glijos premjero Churchillo 
ir Francijos premjero La- 
niel’io, kaip praneša United 
Press.

get out!
f —o—
I to, kai Berija buvo pa
šalintas iš Tarybų Sąjungos 
vyriausybės vietos, nemaža 
žmonių domėjosi tuo:

—Ką dėl to pasakys Kini
jos Liaudies Respublika, pati 
tvirčiausia Tarybų Sąjungos 
kaiminka ir talkininkė? Kaip 
ji pažiūrės i šį reikalą?

Kinijos nuomonė jau žino
ma: vyriausias Kinijos komu
nistu partijos organas. “Peki
no Liaudies Dienraštis,” nuo
širdžiai pasveikino ši Tarybų 
Sąjungos komunistu partijos 
ir tarybinės vyriausybės žygį. 
Parsidavėlio, liaudies priešo 
numaskavimas, sako šis dien
raštis, yra didžiulis laimėji
mas ne tik Tarybų Sąjungos, 
bet ir viso pasaulio liaudies.

—o—
Kinų dienraštis primena, 

kad ir Kinijos Ljaudies Res
publikos viršūnėse buvo su
rasti ir išaiškinti du užsienio 
priešam dirbę asmenys: Chen 
Tu-bsiiM ir Chang Kuo-tao. 
Abinttu T^uvo pašalinti iš at
sakiną pareigų ir tuo Kinijos 
liaudis šiandien džiaugiasi.

Berijos pašalinimą sveikina 
daugelio kraštų komunistinės 
partijos ir įvairios darbininkų 
organizacijos.

Bet dėl jo pašalinimo liū
dės tie, kuriems jis tarnavo. 
Galima tikėtis, jog užsienio 
buržuazinė spauda neužilgo 
Beriją padarys “geriausiu 
žmogumi,” nežiūrint to fakto, 
'kad dar tik prieš pusmetį jį 
visaip puolė.

Prieš virš 25 metus Tarybų 
Sąjungoje buvo surastas troc- 
kistų ir bucharininkų sąmoks
las. Ryšium su tuo buvo likvi
duoti kai kurie Raudonosios 
armijos karininkai, tarnavę 
liaudies priešui.

Sakomu, 1938 metais na- 
b^sniĄkas Mussolinis, susiti
ki L4j^Vrį, jam šitaip patarė:

— Wrjeri, dabar, kai Sta
linas likvidavo savo genero
lus, jis labai susilpnino tarybi
nę armiją; taigi dabar laikas 
pradėti prieš Tarybų Sąjungą 
karą.

Hitleris atsakė:
—Stalinas likvidavo ne sa-

Hanoi, Indo-Kin.—Viet
namo liaudininkai pereitos 
savaitės pabaigoje atėmė iš 
francūzų dar astuonias 
tvirtoviškas pozicijas į pie- 

: tų vakarus nuo Saigon did- 
, miesčio, Indo-Kinijoje.

Dulks nori 350,000 
japonų armijos

i Washington. — Valstybės 
i sekretorius John Foster 
Dulles pereitą savaitę sa
kė slaptame Senato komi
sijos susirinkime, kad Ja
ponija turėtų r e k r u t u o t 

i 350,000 vyrų armiją atspir- 
! čiai prieš komunizmą. Ame- 
i rika piniginiai padėtų tą 
j armiją apginkluoti.

Tas Dulleso planas jau 
■ suerzino politinius Japoni- 
' jos ratelius, kaip rašo New 
| Yorko Times.

į Visa Izraelio valdžia 
j persikraustė Jeruzalėn

Jeruzalė. — Visos Izrae
lio ministerijos persikraus
tė iš Tel Avivo .į naująją, 
žydišką Jeruzalės dalį. Se
noji istorinė miesto dalis 
yra užimta Jordano arabų.

Amerika priešinosi visos 
Izraelio valdžios persikėli
mui į Jeruzalės naujamies
tį. Sakė, tai būtų laužy
mas Jungtinių Tautų rezo
liucijos, reikalaujančios pa
versti visą Jeruzalę tarp
tautiniu miestu.

Berija tramdė maisto 
produktų pristatymą

Maskva. — Sovietu Ko
munistų Partijos laikraštis 
Pravda kaltina buvusi vi
dau)? reikalų ministrą Beri
ją, kad jis laužė savo val
džios įsakymą parūpinti 
daugiau maisto geriesiems 
Sovietų Sąjungos kaimy
nams. Tuo būdu jis pa
dėjo Sovietų priešams kelti 
riaušes.

Berija pašalintas iš mi
nistro vietos ir iš Komu
nistų Partijos už tą bei ki- 

I tus nusikaltimus . Jis bus 
teisiamas kaip tarptautinio 
kapitalo įnagis prieš Sovie
tų Sąjungą.

Kinija atidarė naują 
automobilių fabriką

Hong Kong. — Praneša
ma, jog pradėjo dirbti nau
jai pastatytas didelis auto
mobilių fabrikas Sinkiang 
provincijoj, šiaurvakarinė
je Kinijos Liaudies Respu
blikos dalyje.

Pravda peikia Eisenhoweri 
už paliaubų gaišinimą

Washington. — Senatas 
ir Kongreso Atstovų Rū
mas liepos 13 d. užgyrė 5,- 
157 milijonus dolerių sveti
miems kraštams remti ir 
ginkluoti per metus prieš 
komunizmą, bet įpareigojo 
prezidentą Eisenhoweri nu
mušti 1,000 milijonų dole
rių nuo paramos šešiems 
vakarinės Europos kraš
tams, jeigu jie nesudarys 
vienos bendros tarptautinės 
armijos prieš Sovietų Są
jungą.

Kraštai, kuriems Ameri
ka įsakė sudaryti tarptau
tinę armiją, yra. Francija, 
vakarinė Vokietija, Belgi
ja, Holandija, Italija ir

Luksembergas.
Amerikinis planas reika

lauja, kad vakarų Vokieti
ja rekrutuotų bent 500,000 
kariuomenės ir įjungtų ją 
į tarptautinę armiją.

Tas planas galėtų būti 
įvykdytas tiktai tuomet, jei 
visu šešių minimu kraštu 
seimai jį užgirtų. Kol kas 
tik vakarinės Vokietijos 
seimas jį užgyrė.

Francija bijo vokiečių ar
mijos atkūrimo, nepaisant, 
kad jų divizijos būtų įjung
tos į tarptautinę armiją.

Italijos valdžia bijo, kad 
jos seimas neatmestų to 
amerikinio plano.

PR AKIRTO JUNGT. TAUTŲ 
LINIJAS KORĖJOJE
Numušė SyngmanTThąe armiją 
4 mylias atgal; daugelį apsupo

Seoul, Korėja, liep. 14.— 
Apie 60,000 Šiaurinės Korė
jos liaudininkų ir, kinų 
šturmavo Amerikos talki
ninkus, ypač Syngmano 
Rhee Pietinės Korėjos tau
tininkus, viduriniame fron
te. Prakirto 20 mylių plo-

Rhee gal per pusmeti 
nelaužysiąs paliaubą

Tokio, liep. 14. — United

čio, spragą Jungtinių Tau
tų linijose ir nubloškė 
s markia u šią Syngmano 
Rhee “sostinės diviziją” ke
turias mylias atgal bei to
liau. Apsupo daugelį tau
tininkų ir gręsia juos su
naikinti bei suimti.

Amerikonų komanda tei
gia, kad tas Korėjos liau
dininkų ir kinu žygis stato 
pavojun visą Jungtinių 
Tautų apsigynimo liniją.

Liaudininkai užėmė visą 
eilę tvirtoviškai apginkluo-

Pearsonas sulaiko 
Jungi Tautas nuo 
veiksmo prieš Rhee

Kongreso komisija 
remia siūlymą priimt 
dar 247,000 “dipuką”

vo generolus, bet mano...
—o—

Mūsų $8,000 fondas baigia
mas sukelti. *

Būtų gerai, jei mes galėtu
me gerokai jį perviršinti. Tai 
galima padaryti, tik tegu 
kiekvienas laisvietis ir lais- 
vietė atlieka savo nedidelę 
pareigą.

Kur tik galima, visur tenka 
ruošti kad ir nedidelės vasa
riškos, pramogos.

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, jog slapti Eisenhowe
rio pasiuntinio Robertsono 
pokalbiai su Pietinės Korė
jos prezidentu Syngmanu 
Rhee turi tikslą, “jeigu ne 
suardyti, tai bent tolyn nu
stumti paliaubų padarymą 
Korėjoje.”

Pravda peikė politikie- 
riaujantį prezidento Eisen
howerio atsakymą pereitą 
savaitę į klausimą apie pa
liaubas. Tada Eisenhowe- 
ris sakė, jog dar niekas ne
žino, kas galėtų išeiti iš de
rybų dėl paliaubą.

Korėjos liaudininkai 
protestuoja prieš paliaubų 
vietos bombardavimą

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai užprotestavo, kad 
amerikonai vėl sulaužė de
rybų vietos saugumą. Sa
ko, amerikinė artilerija at
šovė sviedinį arti patalpos, 
kur laikoma derybos dėl 
paliaubų.

Ottawa, Kanada. — Les
ter B. Pearson, Kanados 
užsienio reikalų ministras, 
o Jungtinių . Tautų seimo 
pirmininkas, atmetė kelis 
Indijos premjero Nehru 
reikalavimus — tuojau su
šaukti Jungtinių Tautų sei
mą.v

Pearsonas užreiškė, jog 
tiktai po paliaubų pasirašy
mui Korėjoje šauks seimą, 
bet ne pirmiau.

Premjeras Nehru ragino 
nedelsiant sušaukti Jungt. 
Tautų seimą, kad pasmerk
tų Pietinės Korėjos tauti
ninkų prezidentą Syngma- 
ną Rhee, kuris sauvališkai 
paleido 27,000 ginčijamų 
belaisvių iš stovyklų. Taip 
Rhee bandė suardyti jau 
beveik baigiamas tada pa
liaubų derybas.

Nehru reikalavo, kad 
Jungtinių Tautų seimas nu
tartų daryti tinkamus žy
gius, kuriais galima būtų 
suvaldyt Sy-ngmaną Rhee.

Washington. — Kongres- 
manų komisija 4 balsais 
prieš 1 parėmė prez. Eisen
howerio sumanymą, kuris 
reikalauja per pustrečių se
kamų metų priimti į Jung
tines Valstijas dar 247,000 
priešingų komunistams at
eiviu virš kvotos.

Vienas komisijos narys, 
demokratas Francis Wal
ter, balsavęs prieš tą suma
nymą, sakė, kad su siūlo
mais naujaisiais , ateiviais 
gali “prasiskverbti” Ame
rikon ir 150,000 komunistų. 
To bijo ir raudonbaubis se
natorius Pat McCarran.

Prezidentas, tarp kitko, 
perša isileisti 60,000 vokie
čių “dipukų,” 60,000 italų, 
25,000 graikų, 35,000 pabė
gėlių iš sovietinių kraštų, 
3,000 senosios lenkų armi
jos veteranų ir kt.

Irano ministrų kabinetas 
boikotuoja šalies seimą

Press teigia, kad Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas S y n g m a n as Rhee 
sutinkąs jau per pusmetį 
nelaužyti paliaubų po to, 
kai bus pasirašyta paliau- 
binė sutartis. Nesakoma, 
ką Rhee toliau darytų, jei
gu per tą pusmetį nebūtų 
užtikrinta, kad jam bus 
prijungta Šiaurinė Korėjos 
Liaudies Respublika. Pir
miau Rhee buvo sutikęs 
tiktai per 90 dienų laikytis 
paliaubų.

Atgal Amerikon išlėkė 
Walteris Robertsonas, pre
zidento Eisenhowerio pa
siuntinys, kuris vedė slap
tas derybas su Syngmanu 
Rhee.

Anglai apgulė Egipto 
miestą Ismailią

Korėjos tautininkai 
apšaudė japoną laivą
' Tokio. • Pietinės Ko U* 
jos tautininkų policija iš 
ginčijamos saliukės apšau
dė Japonijos krantų sargy
bos laivą. Japonija todėl 
pasiuntė Pietinei Korėjai 
aštrų protestą.

Viena ir kita šalis savina- 
si tą saliukę, esančią pu- 
siaukelyje tarp Japonijos ir 
Pietinės Korėjos.

Vakarų Vokietijos socialis
tai; atmeta komunistų 

talką rinkimams
Bonn, Vokietija. — Va

karinės Vokietijos komu
nistai siūlėsi prisidėti prie 
socialistų ateinančiuose sei
mo rinkimuose. Socialistų 
vadai atmetė pasiūlymą.

Naujasis rinkiminis Įsta
tymas apsunkina komunis
tų išrinkimą.

Teheran, Iran. — Kara
liaus šalininkai bei anglų 
pataikūnai Irano seimeA ko- 
liojo premjerą Mossadeghą, 
apšaukdami jį “bepročiu,” 
“maištininku” ir “svetimų
jų pastumdėliu.”

Protestuodamas prieš tuos 
įžeidimus, visas Mossade- 
gho ministrų kabinetas nu
tarė nesilankyti seime.

Parama nukentėjusioms 
nuo sausros farmoms

Washington. — Kongre
sas galutinai užgyrė bilių, 
reikalaujantį paskolų nu
kentėjusioms nuo sausros 
farmoms Texase ir keliose 
kitose pietvakarinėse vals
tijose.

Žemdirbystės departmen- 
tas skaičiuoja, jog tam rei
kės 100 iki 150 milijonų do
lerių.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vis nekaršta.

Ismailia, Egiptas.—Anglų 
kariuomenė su šarvuotais 
automobiliais ir kulkosvai
džiais apsupo šį miestą prie 

| Suezo kanalo. Krečia ir 
kvočia visus einančius 
miestan žmones bei išei
nančius.

Anglai reikalauja sugrą
žint vieną jų lakūną, kurį, 
sakoma, pagrobęs koks ten 
padauža egiptėnas. Grūmo
ja egiptėnams griežtesniais 
veiksmais, jei lakūnas tuoj 
nebus sugrąžintas.

Egipto valdžia pareiškė, 
jog nieko nežino apie tą la
kūną, ir sustatė savo ka
riuomenę apie visus valdi
nius namus Ismailijos mies
te.

Egipto tautinės vadovy
bės ministras Salah Salem 
pagrasino, kad egiptėnai 
nestovės rankas nuleidę, 
kuomet anglai daro tokias 
karines provokacijas Suezo 
kanalo ruožte. “Tautinė 
laisvė krauju įgyjama,” 
pridūrė Salem.

Panmundžom, Korėja.— 
Amerikonai ir Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai tęsia 
derybas dėl paliaubų.

-----------------
šiaurines Korėjos liaudi

ninkai praneša, kad Ame
rikos lakūnai bombomis už
mušė daug civilinių žmonių 
Anju-Honju srityje..

tų kalnų Kumsong ir Kum- 
hwa srityje.

Pirma negu Šiaurinės Ko
rėjos pėstininkai ir kinai 
pradėjo ataką, tai “neapsa
komai baisį ju artilerijos 
ugnis daužė arba tirpdyte 
tirpdė” Amerikos talkinin
kų pozicijas, kaip sakė vie
nas iš amerikiečių oficie- 
rių, kurie komanduoja Pie
tinės Korėjos tautininkus.

“Komunistų artilerijos 
ugnis buvo taip baisiai ga
linga, kad negalima net įsi
vaizduoti, — tęsė tas kari
ninkas. — Tai buvo tiesiog 
neįtikėtina, neapsakoma ar
tilerinė baisenybė. Ta ug
nis baisiai suTnarplino ir 
mūsų susisiekimui užfron
tėje.” /

Iš amerikonų pusės taip
gi perkūnavo art i 1 e r i j a. 
Amerikiniai lėktuvai bom
bardavo ir šaudė Korėjos 
liaudininkus bei kinus, ku
rie, tačiaus, grūmėsi vis 
pirmyn.

Izraelio ministrai užgyrė 
verstiną darbą moterims

Jeruzalė. — Izraelio mi
nistrų kabinetas užgyrė su-, 
rpanymą įvesti verstiną 
darbo tarnystę toms jau
nesnėms moterims, kurios 
pagal religinius įsitikini
mus atsisako nuo karinės 
tarnybos. Kitos gi imamos 
i karinę tarnybą.

IRAKAS ĮKALINO 
KOMUNISTŲ VADOVUS

Bagdad, Irak. — čionaiti- 
nis teismas nusmerkė Irako 
Komunistų Partijos sekre
torių B. Nu r į ir du kitus 
pareigūnus visą amžių kalė
ti. Ketvirtam komunistų 
veikėjui priteisė 5 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Irake uždrausta Komu
nistų Partija.

Washington. — Kai pre
zidento Eisenhowerio pa
siuntinys Robertsonas su
grįš iš Korėjos, jis duos 
slaptus raportus preziden
tui ir Senato užsienio rei
kalų komisijai apie savo po
kalbius su Syngmanu Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentu.
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RHEE “NUSILEIDO”
KOMERCINE SPAUDA skelbia,-jog Syngman Rhee 

nusileido Jungtinėms Valstijoms, atsisakydamas nuo kai 
kurių savo pirmesnių reikalavimų, kurie kliudė mūšių 
paliauboms Korėjoje pasirašyti.

Kame Rhee nusileido? Kokias “koncesijas” jis da
vė Jungtinėms Valstijoms?

Šiuo metu nežinome, nes sutartis, padaryta tarp 
Rhee ir valstybės sekretoriaus padėjėjo Mr. Robertsono, 
laikoma paslaptyje. Šiuos žodžius rašant Walter S. Ro
bertson grįžta iš Korėjos su sutarties tekstu. Washing- 
tonui toji sutartis, be abejojimo, jau yra žinęma.

Vienas dalykas yra aiškus: spauda ir mūsų vyriau
sybė dar vis nori, deda pastangų, palaikyti Syngmaną 
Rhefe geru Korėjos patrijotu, dideliu žmogumi, kuriuo 
jis nėra.

Dėl to ir buvo praleista apie pora savaičių pasitari- 
v mams su Rhee. O tuo pačiu sykiu mūšiai Korėjoje virė 

ir tebeverda, gi juose žūsta daug žmonių ir naikinama 
daug turto!

Rhee net šitaip pasakęs Robertsonui: “Jūs atvykote 
čion ir užkariavote mane.”

Iš to galima suprasti, kad Rhęę yra pasitenkinęs Ro
bertsono misija gal būt daugiau negu pats Robertsonas.

Rhee turi Washingtone bičiulių užtenkamai,—bičiu
lių,' kurie visuomet su juo kooperavo ir kooperuos. Juo 
daugiau Rhee dirba Korėjos liaudies nenaudai, juo jis ši
tiems jo bičiuliams yra geresnis, juo labiau jie jį gins.

Tai nelaimė ne tik Korėjos liaudžiai, tai nelaime ir 
mūsų kraštui ir visam taikos pasaulyje palaikymo rei
kalui.

Darbiečių kandidatas majoro vietai
AMERIKOS DARBO PARTIJOS vadovybė paskel

bė, kad ji savo kandidatu New Yorko miesto majoro vie
tai nominuoja Clifford T. McAvoy.

Mr. McAVoy yra plačiai žinomas New Yorke veikė
jas. Kadaise, kai miesto majoro pareigas ėjo La Guar
dia, tai McAvoy buvo gerbūvinio (Welfare) department) 
valdytojo padėjėjas.

Kol kas tik dvi partijos turi savo kandidatus ma
joro vietai: Liberalų partija—Rudolph Halley, o darbie
čių—McAvoy.

Spėjama, jog demokratų partija statysianti savo 
kandidatu dabartinį majorą Impellitterį, nes geresnio as
mens neturi. Tačiau yra ir daugiau demokratų lyderių, 
ieškančių tos nominacijos. Tarp kitų, nori majoru būti 
ir teisėjas Leibowitz.

Ką savo kandidatu statys republikonai, kol kas neaiš
ku.

Viena žinoma: New Yorko municipalinių rinkimų 
kampanija šiemet žada būti gyva.

Pažangieji žmonės, piliečiai, privalo dėti pastangų 
dalyvauti rinkiminėje kampanijoje, pasisakant prieš 
tuos, kurie yra susitepę rankas korupcija,' kurie yra at
sakingi dėl pakėlimo važiuotos fėro.

NEBŪTAS ŽESTAS “
MILWAUKEE apskrities demokratų partijos orga

nizacija pasiuntė įdomų laišką valstybės sekretoriui John 
Foster Dulles’ui.

Demokratai prašo, kad visos knygos, pašalintos iš 
J. V. knygynų-bibliotekų užsienyje ir paskirtos degini
mui, būtų prisiųstos į Milwaukee miestą jiems, demo
kratams.

Ką jie žada su tomis knygomis daryti? Jie žada jas 
visas sutalpinti į savo biblioteką.

Prašytojai savo laiške pažymi, kad jie sutinka ap
mokėti valdžiai visas persiuntimo lėšas.

Mes sakome, jog tai neblogas žestas. Mes žinome, 
kad Milwaukee miesto demokratų vadovų prašymas ne
bus patenkintas, bet ir jie patys žinojo, kad nebus.

Čia yra kas kitą: vyriausias inkvizitorius ir knygų 
deginimo šalininkas yra senatorius McCarthy, pareinąs 
iš Wisconsin valstijos. Taigi Milwaukee demokratai šiuo 
savo žestu uždavė per nosį republikonų senatoriui.

“Moterims pilietinės tei
sės Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, buvo gautos ne 
per revoliuciją ar kokią 
nors Amazonių Bastilijos 
Dieną, bet tvarkiais proce
sais paprastų vyrų kontro
lėje.”

Taip pareiškė J. G. tlan- 
dall, istorijos profesorius 
Illinojaus Universitete. Tai 
buvo dalis jo kalbos, pasa
kytos 1952 metų gruodžio 
mėnesį proga jo paaukšti
nimo i Amerikos Istorinės 
Sąjungos prezidentą. Kal
ba pavadinta “Historian
ship.”

Amerikos liaudies istori
jos rašytojas Herbert Ap- 
thekar sako, jog tokia žy
maus profesoriaus Randai] 
galvosena ir kalba neparo
do kovos už moterų teises 
istorijos pažinimo. Arba 
yra įprastu buržuazinių is
torikų tiksliu bandymu pa
slėpti nuo istorijos tą, ko 
buržuazija nenori istorijai 
palikti.

Apthekaris pareiškia, 
kad buvo vesta ilga ir aitri 
kova iki 1920 metų rugpjū
čio mėnesio 26 dieną tapo 
paskelbtas mūsų šalies 
Konstitucijos 19-is priedas, 
pripažįstantis moterims pi
lietines teises.

Istorikas taipgi pareiškia, 
kad valdančioji klasė liau
džiai teisių niekad nedavė. 
Kad jeigu darbo liaudis tu
ri kokias teises, jos buvo 
išveržtos per kovą. Kad tas 
ypačiai yra tiesa apie mū
sų šalies moterų teisę bal
suoti.

Tai atžymėjęs, .Aptheka
ris primena visą eilę kovų 
ir sudėtų aukų galit i toms 
teisėms, kuriomis dabar 
mes naudojamės (o dažnai 
nesiteikiame net naudotis). 
Štai keli iš istorijos jo pa
rinkti faktai:

Pirmi žingsniai
Moterų Teisių judėjimas 

—kurio centriniu reikalavi
mu buvo teisė balsuoti — 
mūsų šalyje įgijo organiza
cinę formą po 1840-jų me
tų. Jame atsispindėjo ka; 
pitalizmo vystymasis ir mo
terų atėjimas industrijom 
Jam specialiu akstinu bu
vo moterų vaidinama žymi 
rolė abolicijonistų krusado- 
je ir vyrų viršžmogiškumo 
idėjos ir praktikos, kurios 
didžiai trukdė tai krusadai.

Tų reikalų vedamos, mo
terys pradėjo bendrai veik
ti ir išauklėjo skaitlingą ir 
sėkmingą vadovių grupę. 
Dramatiškai tapo parody

PRANCŪZUOS vyriausybe sk’elbia, kad ji gerai 
paruošė savo'armiją Indo-Kinijoje ir neužilgo toji ar
mija pradėsianti žygius. Esą dabar francūzai atimsią 

* iniciatyvą iš liaudininkų armijos, kovojąnčios už Viet
namu! ir visai Indo-Kinijai laisvę ir nepriklausomybę.

-Tokis Francūzijos vyriausybės pasigyrimas, kokį ji 
dabar padarė, yra jau ne pirmas. Tačiau po kiekvieno 

■ tokia pasididžiavimo, kai tik francūzų okupacinė armija 
pradeda veiksmus, tuojau ji atsimuša kakta į sieną ir 
vėl praranda iniciatyvą.

Taip, be abejojimo, bus ir šiemet.

Mrs. Mary Proscia Fš džiaugsmo apalpo, pamačiusi 
ir susitikusi savo sūnų New Yorko uoste, tiktai pri
buvusį iš Korėjos karo. Frank Proscia stengiasi pa
dėti motinai atsipeikėti. Kai pagaliau motina at
gavo sąmonę, per ašaras ištarė: ‘^Frankie, taip la
bai ilgai mes tavęs nematėme!’’ Laivas “Gen. Stur
gis” į New Yorko uostą atvežė 1,581 veteraną.

ARGI TAIP IR BUS?

tas reikalas pačioms mote
rims organizuotai kovoti už 
visuotinas piliečio teises.

Įvykusi Moterų Teisių 
Konvencija Seneca Falls, 
N. Y., 1848 metų liepos me
nesį tą judėjimą formaliai 
pastatė visašališka plotme. 
Konvencijoje ir tam judėji
mui bendrai tuomet vado
vavo Lucretia Mott, Eliza
beth Stanton, Sojourner 
Truth ir kitos. Jį parėmė 
keli vyrai—tiktai keli—pa
žymi istorikas. Žymiausiu 
joms talkininku veikė Fre
derick Douglass.

Tie patys priešai
Šiandieną visoje šalyje 

yra pripažinta, jog ta mo
terų kova buvo didžiu šuo
liu į progresą. Tačiau tuo
met teikimui moterims tei
sių buvo daug priešų. Vy
riausiais priešininkais bu
vo tų laikų fabrikantai,kaip 
kad šiandieniniai (daugu
moje) priešinasi visokiai 
pažangai. Istorikas rašo:

“Moterų teisių judėjimui 
aršiausia priešinosi Didy
sis Biznis. Jis bijojo, kad 
iam trukdys naudotis vai
ku darbu ir nedamokėtu 
moterų darbu. Jas neigė, 
šmeižė, ’puolė ir valdžia 
persekiojo. Valdžia perse
kiojo areštais. Kaltino ne
tvarkos kėlime, sutrukdy
me trafiko, kurstyme liau
siu. Jas baudė nuo kelių 
dolerių iki šimtų dolerių. 
Taipgi baudė kalėjimu po 
keletą dieną, ir iki pusme
čio ir daugiau.

“Valstijos ir federates 
valdžios dalyvavo šiame po
litiniame persekiojime. Pa
ti J. V. valdžia areštavo 

[ virš penkis šimtus moterų 
—ir šiek tiek vyrų—iki ma
sinė kova, pagaliau, prive
dė prie pataisymo Konsti
tucijos, kad moterys galėtų 
balsuoti ir būti renkamo
mis.”

(Bus daugiau 
sekamame, skyriuje)

Šypsenos
Įspėjo priežastį

Vedybų apeigos jau pasi
baigė. Urnai viena pa mer
gių ėmė graudžiai verkti.

Jaudindamasis dėl jos 
ašarų, tūlas svečias ver- 
kiančiosios klausia:

“Ko gi jūs verkiate? Čia 
juk ne jūsų vedybos.”

Mergina piktai į klausėją 
pažiūrėjo ir Įkirto:

“Aš kaip tik dėl to ir ver
kiu !”

Neregė rašytoja 
ir darbuotoja

Helen Keller gimė 1880 
metų birželio 27 dieną, šie
met jai suėjo 73 metai, šį 
gimtadienį žinomoji akla ir 
kurčia amerikietė rašytoja 
sutiko keliaudama per Pie
tų Ameriką, lankydama ne
laiminguosius, kaip ji pati. 
Tai bus viena iš serijos ke
lionių, kurių metu ji aplan
ko Tolimuosius ir Artimuo
sius Rytus ir daugelį Eu
ropos valstybių. Kelionių 
metu ji kalba viešuose susi
rinkimuose, lanko specia
lias akliesiems ir kurtie
siems mokyklas ir pataria 
švietimo ir atstatymo pro
blemomis.

Ligos atėmė Helenai Kel
ler akis ir ausis, ir—savai
me—kalbą, jai sulaukus vos 
2 metus amžiaus. Būdama 
6 metų amžiaus ji buvo 
atiduota auklėti puikiai 
mokytojai Helen Sullivan. 
Pačią pirmąją dieną moky
toja pradėjo mokinti ištar
ti žodžius rankos judesiais. 
Pamažu Helen išmoko kal
bėti ; lankė mokyklas; su 
pasižymėjimu pabaigė kole
giją ir vėliau pagarsėjo 
kaip paskaitininke ir rašy
toja. Senėdama, vis dau
giau laiko skyrė sociali
niam gerbūviui.

Jos vėlesnio gyvenimo di
džiausia nelaimė buvo (1936 
metais) mirtis jos draugės- 
mokytojos, kuri buvo su 
ja nuo pat vaikystės. He
len Keller jau anksčiau pra
sitardavo, kad jei šis “an
gelas sargas” nuo jos pasi
trauktų, ji iš tikro pajus
tu, ka reiškia būti “akla ir 
kurčia.” Tačiau, susiradu
si gabią sekretorę, ji tęsia 
savo labdarybės darbą. Jos 
niekad neapleidžia spindu
liuojanti dvasia, gera svei
kata ir ji vis lanko toli
miausius kraštus, pasišven
tusi savo gyvenimą aklųjų- 
nebyliu labui.

Common Council

Brangios blauzdos
Liepos 8-tą Kalifornijoje 

mirė buvusi aktorė Fran
kie Bailey, 94 metų.

Bailey buvo žinoma kaip 
gera aktorė, bet dar dau
giau paskilbo brangiomis 
blauzdomis. Ar jos blauz
dos buvo didele išimtimi, 
sunku pasakyti. Gal jos pa
skilbo dėl to, kad ji gyve
no ir vaidino toje gadynė
je, kuomet pradėjo įsigy
venti viešai blauzdų rody
mas. Ji buvo pirmoji ap- 
drąudusi savo blauzdas mi
lijono dolerių sumai.

Prezidentas ketiną 
duot atominiu žinią

' Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pasikal
bėjime, su spaudos atsto
vais sakė, reikėtų duoti 
amerikiečiams ir Jungtinių 
Valstijų talkininkams dau
giau žinių apie atominius 
atradimus bei patyrimus.

Tatai patarė įžymus ato
minis mokslininkas J. Ro
bertas Oppenheimeris ' ir 
valdinės atomų jėgos komi
sijos pirmininkas Gordonas 
Dean.

(Per kelis paskutinius 
metus valdžia buvo už
gniaužus žinias ne tiktąi 
apie karinius atradimus 
atominėje srityje, bet ir 
apie, tokius atominius daly
kus, kurie pritaikomi tik
tai civiliniams reikalams. 
Tos žinios buvo slepiamos 
net nuo universitetu fizikos 
ir chemijos profesorių, ku
rie turi supažindinti stu
dentus su atominiais me
džiagos “sekretais.”)

Mekarčio nemalonus 
susitikimas

Liepos 7-tą senatorius 
McCarthy ir‘jo pagelbinin- 
kai turėjo “deitą” su Mrs. 
Eslande Robeson. Ji ten 
buvo pakviesta dėl dviejų 
iš daugelio jos parašytų 
knygų. “Kaltininkėmis” bu
vo “African Journey” ir 
Paul Robesono biografija.

“Ar ėsi Paul Robesono 
žmona?” jos paklausė me- 
kartiečiams patarėjas , ad
vokatas Cohn.

“Taip, ' ir labai tuo di
džiuojuosi.”

Paraginta išpažinti savo 
politines pažiūras, Mrs. 
Robeson atsake, jog nuo to 
ją paliudsuoja Konstituci
jos 5-sis ir 15-sis amend- 
mentai ^Penkioliktasis už
draudžia atimti nuo negrų 
teises. Penktasis garan
tuoja bile asmeniui teisę 
neliūdyti prieš save).

Matthews bandė padary
ti kokiu misterišku Robe- 
sonu buvimą E u r opoje. 
Robesonienė parodė, kad 
12 metų išbuvo Anglijoje ir 
apie dvejus Tarybų Sąjun
goje, kur Robesonas kon
certavo.

Jos klausė, ar ji dalyva
vusi Amerikinės Krusados 
Taikai veiksmuose.

“Dalyvavau kiekvienoje 
organizacijoje taikai, kur 
tik prašė, taip pat dalyva
vau ir Civilinių Teisių Kon
grese,” nedvejodama atsa
kė tardytojams. Panašiai 
atsakinėjo visus klausimus.

Šiame su moteriške žo
džių lošyje McCarthy ir jo 
talkininkai atrodė pralai
mėtojais. • T-a.

Gera daržovė
Ružavojo arbūzo (water 

melon) baltoji dalis yra 
taip pat valgoma. Tik ją 
reikia virti.

Kaip daržovė waterme
lon darosi su cukrum, 
druska, actu, daugeriopais 
prieskoniais, kaip kad da
rosi žaliosios tomatės ar 
agurkėliai.

Proporcija: svarui melo- 
no pusė svaro cukraus, pu
sė puoduko acto (vinegar), 
apie šaukštelis pickling 
spice prieskoniui. Žievę rei
kia virti iki. pasidaro per
matoma.

Kaip vaisius, visai ska
niai išeina virtas su slyvo
mis, razinkomis ar su ki
tais rakšties turinčiais vai
siais ir cukrumi. Jeigu vai
siai nerūkštūs, išvirus įpil
ti kelis šaukštus citrinos 
sunkos, užvirti, supilti į sti
klines ir padėti atšalti.

Skanesnis sekamą dieną,, 
kai persigeria citrinos 
rakštimi. '

Keli patiekalai 
viename puode

Norint kelių daržovių, 
bet nenorint įkaitinti kam
barį virimu keliuose puo
duose, daryk taip: ,

Daržoves sudėstyk į karš
tam vartojamas stiklinėles, 
{pilstyk vandens (pagal rei
kalą). Tiek pat ar mažiau 
įpilk ir į puodą. Jei puo- 
dan įpilsi daugiau, van
duo stiklinėles kels ir ap
vers.

Baltimore. — Či.a padary
ta operacija'Filipinų prezi
dentui Elp. Quirinui, iš
pjaunant skilvio skaudulį 
(uleerį).

'Teheran) — Drebėjo že
mė šiauriniame Irane.

Argentina pasirašė plačią 
prekybos sutartį su Čile.

2 pusi.—Laisvi (Liberty) - Trečiadienis, Liepos-July 15, 1953 t
?•. * ' ' .'SC. i

Ragino kovoti 
prieš represiją i

Birželio 5-10 dienomis su
važiavusios į Kopenhagą TjO 
šalių moterų atstovės savo 
rezoliucijoje pareiškė:

“Pasaulinių moterų kon
greso delegatės šimtų mili
jonų moterų vardu broliš
kai sveikina narsius vyrus 
ir moteris, kurie daugelyje 
šalių 'persekiojami už tai, 
kad kovoja už taiką ir sa
vo tautų nepriklausomybę, 
už moterų teises ir už vai
kų gy veniųią...”

Jos ragino stiprinti vei
kla už tokiu kaliniu išlais
vinimą, v

ŠEIMININKĖMS
Maltos mėsos banduke
Bandukė tinka visuomet, 

tuo labiau vasarai, nes su 
ja lengva susidoroti ne. tik
tai namie prie stalo, bet ir 
išsinešus į laukus. Dažniaaį' 
šia daroma iš trejopų mė
sų, bet jeigu kam kuri nors 
mėsa netinka, galima var
toti kitų dviejų po daugiau, 
didelio skirtumo nebus;

Svaras maltos jautienos 
(chuck gabalo);

po pusę svaro veršienos 
ir kiaulienos peties (shoul
der) ;

2 ir pusė puoduko su
grūstų corn flakes (kitos 
vartoja sausainius - crack
ers ar sausus baltos duonos 
trupinius);

2 kiaušiniai;
druskos ir pipirų pagal 

skonį (tinka sage - šalavi-r 
jų prieskonis);

pusė puoduko evaporat
ed pieno. *

Sumaišyk mūsas ir Yorif 
flakes. Suplak, kiaušinius, 
sumaišyk su prieskoniais ir 
pienu ir supilk į mėsos mi
šinį. Sudėk į pateptą bio
tinį ar stiklinį bandukei in
dą. Kepk 350 F. karštyje 
1 valandą.

Vartojant crackers vieto
je corn flakes, reikia sau
sainius sudrėkinti piene 
pirm maišymo su mėsa. Be 
to lieka šmoteliai nesudrė- 
kę, nesusijungia su mėsa. 
IJM ■ N.

Today’s Pattern

yards 35-inęh fabric.
j i f 

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat-, 
tern Dept, 110-12 Atlantic. 
Avenue, Richmond Hill 19, 
NUY.



CHICAGOS ŽINIOS ŽINIOS IŠ
Reikalauja daugiau

Z mokyklų
l^et 52 organizacijų at

stovai, Woodlawn miesto 
dalyje, lankėsi pas mokyklų 
viršininkus ir griežtai rei
kalavo daugiau vietos mo
kyklose, daugiau mokyklų.

Šioje srityje yra dvi mo
kyklos, kurios rudenį turės 
veikti nevien dienomis, bet 
ir vakarais, nes mokinių 
yra kur kas daugiau kaip 
vietos mokyklose .

Mokyklų pareigūnai ža
dėjo siūlyti naują mokyklą 
statyti ir kur jau pastaty
tos trioboj įrengti.

Delegacijoj buvo ir du al- 
dermanai—Merriam ir Mu
ir.

Iš Aido Choro veiklos
Roselando Aido Choras 

nuo birželio 26 d. iki rug
pjūčio 7 d. turės atostogas, 
o rugpiūčio 7 vėl pradės 
dąlnų ir vaidinimo prakti

kas. Visiems aktoriams iš
dalintos rolės veikalo “Ka
da Rožės Žydėjo.”

Rugpiūčio 8 ir 9 d. bus 
Aido Choro beach pare pas 
Straukus, Indianoj. Daly
viams sąlygos tos pačios, 
kaip pernai buvo.

Mūsų tenorai paskuti
niuoju laiku savo skaičium 
ir dainavimu gerai pasižy
mėjo, bet altai, sopranai ir 
beisai turėsime būtinai,pa
didinti savo skaičių.

Su. liepos 12 d. keletas ai- 
čb’ečių — tai yra P. Jat
konis, Tony Boy, J. Ned va
ras ir Danyla, o su jais ir J. 
Tylia ir M. Kirkus leis ato
stogas Fountain, Mich., pas 
Nagrickus ir Tauchus. O 
Urmanai—Wisconsin Dells.

Aido Choro pirmininkė 
Jerry ir mokytoja Mildred 
Keller .apsigyveno viršuti
niuose kambariuose ant 
Lietuvių Kultūros Klubo 
svetainės, ir gal Įrengs gro-

ŽAL1AS1S KONVEJERIS 
PRAKTIKOJE

PASVALYS.—Naradavos ta
rybinio ūkio gyvulininkai įsi
pareigojo šiais metais pakelti 
vidutinį primelžima iš kiekvie
nos karves iki 4 tūkstančių ki
logramų pieno, šis įsipareigo
jimas garbingai vykdomas. Da
bar iš kiekvienos karves pri
melžta 400 kilogramų daugiau, 
negu per tą patį laiką praeitais 
metais.

Pieninių gyvulių produkty
vumą kelti padeda žaliojo kon
vejerio įvedimas tarybiniame 
ūkyje. Gyvuliai dabar gauna 
didelį kiekį žaliosios mases..

9 mėnesiu planą—iki 
liepos 21-osios

PANEVĖŽYS. — Į Stalino 
vardo automobilių gamyklą ir 
Į šalies mašinų bei vagonų 
statybos fabrikus tūkstančiai 
kubinių metrų supiautos miš-

žio> saloną, nes Mildred ta
me specializuojasi.

Ban Yla

M. ILJINAS

mtos nugalėjimascs 011^^

(Tąsa)

BANDYMAS, KURIS TRUKO 
ŠIMTĄ METŲ

Mūsų stepėse, netoli Veliko-Anadolės 
stoties, yra girininkija, kuri buvo įsteig
ta dar 1843 metais. Pagrindinėje alėjoje 
stovi paminklas girininkui V. E. Grafui, 
kuris nemažai padirbėjo, kurdamas šią 
miškų oazę stepėje.

Tais laikais daugelis mokslininkų ma- 
Yč, kad miškas negali augti atviroje ste
pėje. Grafas turėjo įrodyti, kad tai ne
teisybė. O tam reikėjo parinkti tokias 

’ medžių ir krūmų rūšis, kurios gali augti 
stepėje. Ilgus metus jis darė bandymus 
su įvairių įvairiausių rūšių ir veislių 
medžiais ir krūmais. Daugelis jų nu- 
džiūdavo, nepakėlę stepių atšiaurybių. 
O kai kuriuos sodinius, kurių tarpe svar
biausią vietą buvo užėmę ąžuolai, galima 
matyti Veliko-Anadolėje ir dabar.

Grafui pavyko įrodyti, kad miškas ste
pėje gali augti. Bandymai, kuriuos jis 
darė su rūšimis, praturtino mokslą, ir 
tai yra didelis jo nuopelnas.

Bet miško veisimas stepėse buvo tada 
naujas, neištirtas dalykas, ir todėl ne
nuostabu, kad ne visada darbas vyko 
sėkmingai.

Grafas suprato, kad svarbiausias me
džių priešas yra stepių žolė, bet jis dar 
blogai mokėjo su ja kovoti. Medžius 
jis sodindavo tolėliau vieną nuo ki
to, ir dėl to jie ilgai nesuglaųsdavo vai
nikų, n-eužtemdydavo dirvos. Stelių žo
lė mėgsta šviesą. Ji vešliai sužėlė miš
ke, ir reikėjo labai daug darbo jai nuo 
dirvos nuvalyti.

Be to, Grafas sodindavo daugiausia 
uosiusM O uosio vainikas yra retas, 
praleidžiąs daug šviesos. Žolei tai buvo 
pardfcta, ir ji vis įnirtingiau puolė me
džius. Uosiai silpo, juos apnikdavo ža
lingi vabzdžiai, uosiai džiūdavo ir žūda
vo. •

Medžiams galėjo padėti krūmai, bet 
Grafas to nežinojo. Jis sodino krūmus 
ne miške, o pamiškėse ir pakelėse.

Po grafo Veliko-Anadolėje pradėjo gi- 
rininkauti L. G. Barkas.

Jis nusprendė, kad medžius reikia so
dinti tankiau. Tankiai pasodinti me
džiai greičiau suglaus vainikus, ir tada 
stepių žolėms pasidarys riesta gilihme 
miško pavėsyje. Taip ir buvo. Ir tai žy
miai palengvino želdinių priežiūros dar
bą.

Bet Barko darbe buvo viena klaida: 
jis išgujo ąžuolus, kurie iš pradžių auga 
lėtai, ir pradėjo sodinti greitai augan
čias rūšis. (-

Šimtai hektarų buvo apsodintą balto- 
• mis akcijomis, uosiais, guobomis, vinkš- 

fe. ^YfWiingai dąug vilčių Barkas dėjo į 
I baltąsias akacijas. Iš pradžių jos iš tei- 
: sybės augo ne dienomis,' 4/valandomis. 

Trečiaisiais metais medeliai jau suglaus- 
davo vainikus. Bet praeidavo dar kele
tas metų, ir akacijos imdavo džiūti. Jų 
Lėti vąinikai praleisdavo daug šviesos, ir 

į tuo naudojosi stepių žolė. Ir stepė vėl

nugalėdavo mišką.
’ Tas pat vyko ir su kitais šviesos pra

leidžiančiais medži ai s.
Miškininkai susimąstė: kuo galima 

paaiškinti Barko želdinių žuvimą?
Veliko-Anadolėje susirinko girininkų 

suvažiavimas. Šiame suvažiavime! buvo 
nutarta, kad neteisinga sodinti mišką 
taip, kaip dare Barkas. Bet kokį gi so
dinimo tipą pripažinti teisingu, norma
liu?

Tuo laiku Dono girininkijoje F. Ticho- 
novas pradėjo sodinti medžius nauju bū
du, maišydamas ąžuolus eilėse su guobo
mis, vinkšnomis, klevais ir uosiais. Iš 
pradžių viskas vyko sėkmingai: medžiai 
augo puikiai. Ir todėl šį būdą—su kai 
kuriais pakeitimais — buvo nutarta lai
kyti normaliu ir privalomu visoms val
dinėms girininkijoms. Pusę vietos pra
dėta skirti guoboms, vinkšnoms ir jų gi
minaičiui — skirpstui, o kitą pusę pada
lyti tarp ąžuolų, klevų ir uosių.

Bet patikrinus, šis “normalus” tipas 
pasirodė esąs visiškai nenormalus.

Guobos ir vinkšnos augo greičiau už 
kitus medžius. Ypač smarkiai nuo jų 
atsiliko ąžuolai, kurie jaunatvės metais 
auga lėtai — “ilgai sėdi”, kaip sako miš
kininkai. Pirmaisiais metais ąžuolai 
auga daugiau gilyn, negu aukštyn: ma
žas ąžuoliukas turi ilgą šaknį, ilgesnę už 
jį patį. Užtat paskui, gerai įleidę šak
nis ir sukaupę jėgų, ąžuolai pradeda 
greit augti, pasidaro tokiais galiūnais, 
kokiais mes esame įpratę juos matyti.

Ir štai “normaliai” pasodinus, guobos 
ir vinkšnos pralenkė jaunučius ąžuolus. 

‘ Iš pradžių tatai spyrė ąžuolus augti, ver
tė juos stiebtis aukštyn greičiau, negu 
paprastai. Bet ateidavo laikas, kai ties 
ąžuolų viršūnėmis susiglausdavo plačiai 
išsiskėtę jų priešų ir kaimynų vainikai. 
O ąžuolai mėgsta augti su neužstotomis 
viršūnėmis, “su atvira galva”, kaip sako 
vėl tie patys miškininkai. Ąžuoliukas, 
ieškodamas šviesos, imdavo kreivo tis. Ir 
vis dėlto šviesos jam neužtekdavo, ir jo 
viršūnė pamažu džiūvo.

Sulaukęs dešimt metų, jis jau atrody
davo pasenęs, ant jo, kaip ant seno me
džio, imdavo augti kerpės.

Norėdami padėti ąžuoliukams, žmo
nės imdavosi “šviesinti” mišką, tai yra 
tiesiog genėti guobų ir vinkšnų šakutes 
ir viršūnes. Miškas tada būdavo pana
šus į mūšio lauką, nuklotą sužalotais kū
nais. Ne veltui čia į darbą būdavo pa
leidžiami ne tik peiliai ir kirviai, bet ir 
aštriai išgaląsti kazokiški kardai.

Žinomasis mokslininkas G. N. Visoc
kis pasakoja, kaip jis kartą lankėsi val
dinėje girininkijoje, kur neseniai buvo 
padarytas “prašviesinimas”. '

“Nukapotos guobų ir vinkšnų šakos 
tai karojo ant pasilikusių šakų, tai mė
tėsi ant žemės, painiodamosios po kojo
mis. Daugelis guobų nukirsta perpus, 
kitos dar žemiau; yra ir visai žemai nu
kirstų. Jos būdavo kertamos iš viršaus 
žemyn, todėl likę liemenėliai ir stuobriai 
būdavo dažnįausiai suskaldomi”.

(Bus daugiau)

LIETUVOS
ko medžiagos siunčiami iš Pa
nevėžio medžio apdirbimo 
kombinato. Dabar įmonės ko
lektyvas įsijungė į socialistinį 
lenktyniavimą Tarybų Lietu
vos XIII metinių garbei. Kiek
vieną dieną įmonės darbinin
kai pasiekia vis naujus laimė
jimus, kovodami dėl gamybi
nio plano įvykdymo ir Viršiji
mo.

Kombinato kolektyvas prisi
ėmė naujus padidintus socia
listinius įsipareigojimus: į- 
vykdyti devynių mėnesių ben
drosios produkcijos gamybos 
planą iki liepos 1 d., o 9 mė
nesių planą pagal visus ro
diklius—iki Tarybų Lietuvos 
metinių. P. Masiliūnas

Pabaltijo kurortologų, 
pasitarimas

KEMERA1 (Latvijos TSR), 
VI. 15 d. — Vakar čia pasi
baigė Pabaltijo kurortologų 
pasitarimas, kurį sušaukė 
TSRS Medicinos mokslų aka
demijos prezidiumas ir Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos res
publikų Mokslų akademijų 
prezidiumai.

Pranešimus apie Latvijos ir 
Lietuvos gamtinių gydomųjų 
faktorių išstudijavimą bei iš
naudojimą padarė profesoriai 
N. Danilovas ir J. šopauskas.

Pasitarime priimtas nutari
mas, nukreiptas į tai, kad bū
tų giliai išnagrinėti teoriniai 
ir praktiniai Pabaltijo respub
likų kurortų klausimai, pla
čiau panaudoti gydomųjų dur
pių ir ežerų purvo klodai, mi
neraliniai šaltiniai.

akademijos bendradarbiai, pe
dagoginių mokslų kandidatai 
A. Ponsčilskaja, K. Volkova, 
o taip pat vietos specialistai.

Kursams pasibaigus, peda
gogai grįš į savo mokyklas, 
kurių respublikoje yra trys— 
Vilniuje, Kaune ir Rusnėje.

Audiniai viršum plano

PLUNGĖ, VI. 9 d. — “Linų 
audinių” fabriko kolektyvas 
sėkmingai kovoja už metinio 
plano įvykdymą pirma laiko. 
Gegužės mėnesį-viršum plano 
pagaminti tūkstančiai metrų 
lininių ir medvilninių audinių. 
Palyginti su planu- 0,7 procen
to viršyta aukštos kokybes li
ninių audinių gamybos užduo
tis. Sumažinta dirbinių savi
kaina.

Redakcijos Atsakymai
Ne Senam:—Jūsų straips

nelis “Kapitalistinėje tvar
koje viskas turi tarnauti 
bizniui” silpnokas. Be to, 
pastaba apie Amerikos san
tykius su Rhee nėra pilnai 
nušviesta. Atleisite, kad 
negalėsime įdėti Laisvėn. 
Vistiek ačiū už rašinėjimą.

ŠYPSENOS
Abu vienodai “darbuosis”

Studentas (klausia, savo 
bendrą): “Ką gi tu šią va
sarą veiksi?”

• Arrt'TTTsis studentas: “Aš’ 
darbuosius savo tėvo ofise. 
O tu ką veiksi?”

Pirmasis studentas: “O. 
aš irgi taip pat — nieko 
n a u d i n go neveiksiu.”

Wilkes-Barre-Plymouth, Pa., 
apylinkės lietuviams

Puikus į farmą išvažiavi
mas, kurį rengia LDS 60- 
ta kuopa, įvyks liepos 19 d., 
Kazlauskų (buvusios Ra- 
gutskienės) farmoj, Noxen 
Road, R. D. No. 2, Noxen,

viena linksma išvažiavima. 
nes kitaip mes galime už
miršti vienas kita.

Šis išva ž i a v i m a s bus 
draugiškas ir tik su mažo
mis išlaidomis. Vienok bus

Pa. Nuo 
pasukti po dešinei, ir už

broliai ir seses, 
kadangi šios apylinkės pa
žangūs lietuviai jau gana 
seniai turėjome mūsų pa
rengimus bei pramogas;, tai 
nutarėme s u r e n g t i nors

Brangus

įvalias valgių ir gėrimų .
Todėl prašome Plymou- 

tho, Wilkes-Barres ir visos 
apylinkės lietuvius būti su 
mumis viršminėtoje gra
žioje farmukėje, kur visi 
gražiai, draugiškai pralei
sime laiką.

Nuoširdžiai kviečiame,
Komisija

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
AUTO GLASS MAN. Experienced. 

Top wages.
GENERAL AUTO GLASS CO., 

5118 Westminster Ave.
GR. 7-9096

(135-138)

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

(134-140)

AUTO MECHANIC

Must be First Class

for
Highest Paying Shop in Phila.

Contact Mr. Gorham
COLONIAL MOTORS

166 W. Chclten Ave. VI. 4-9035
(137-140)

MEN (2)
For

NEW CAR MAKE READY 
Installing radios and accessories.

Experienced preferred, but no 
necessary. 

Steady work.
Contact MR. GORHAM 
COLONIAL MOTORS

166 W. Chclten Ave. VI. 4-9035 
(137-140) .

CLERK
Young man for general office

work. Must b,c able to type. A per
manent position with established 
steel warehouse. Air conditioned 
office. 5 Day week. Reply by hand 
written letter only stating full per
sonal details to CONCORD STEEL 
CORP., Casjier and Ontario Streets, 
Philadelphia, Penna.

(137-139)

MECHANICS
Experienced on busses. Own tools. 

Good working conditions, good pay. 
For interview apply Gray Line Of
fice. Gray Line Motor Tour, Inc., 
826 N. 8 rd St., between 10 A. M. 
and 4 P. M.

(137-139)
HELP WANTED—FEMALE

Konferencija kalbos ir 
literatūros klausimais

Birželio 15 d. Vilniaus uni
versiteto rūmuose įvyko moks
linė konferencija lietuvių kal
bos ir literatūros klausimais. 
Buvo padaryti pranešimai 
bendrais lietuvių kalbos klau
simais, o taip pat apie atski
rus K. Donelaičio “Metų” ir P. 
Cvirkos raštų kalbinius bruo
žus. Universiteto vyr. dėstyto
jo J. Palionio pranešimas bu
vo skirtas prieš tris šimtus me
tų išleistajai D. Kleino pirma
jai lietuvių kalbos gramatikai.

Konferenciją surengė Lietu
vių kalbos ir. literatūros insti
tutas bei Vilniaus aukštosios 
mokyklos.

Pedagogai kurčių-nebylių 
mokykloms

Vilniuje vyksta kurčių-ne- 
bylių mokyklų pedagogų pasi
tobulinimo kursai. Juose dėsto 
RTFSR Pedagoginių mokslų

] SHENANDOAH, PA

į Dienraščio L a i s v e s P aram

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami g 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsimo svečių iš J 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphią ir Baltimorę. į 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai f 
atsilankyti. ' I

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite. | 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjais I

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio (August) 2d.
RUBOS ŪKYJE

prie kelio 422
5-kios Vertingos Dovanos Prie Įžangos Tikieto

AUKA 25 CENTAI GERA MUZIKA ŠOKIAMS
l

Ręngia LLD 22-ra kuopa ir LL1) 51-ma kuopa

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

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

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

Rengimo Komitetas.

DICTAPHONE TYPIST
Young lady, with knowledge of 

shorthand for secretarial position 

open in our system sales manager’s 

dept. At present, centrally located, 
we will movd shortly to Northeast 
section. r

.Call LO. 3-4746
/ -j__________________ (137-143)

OPERATORS. Auto seat covers. 
Must be experienced. Good hours, 
good pay. Apply In person. DEWCO 
TIRE SERVICE CO., 905 N. Watts 
Street. ’

(135-141)
WAITRESSES. With or without 

experience. Good working conditions. 
Steady “ work 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 155<W for interview.

(134-140)
REAL ESTATE ”

MANTĮUA TERRACE
5 room bungalow. Lot 25x150. 

Porch on both ends. Water, gas, elec
tric. 1 block to transportation; 2 
blocks from school. Priced for quick 
sale: Only $2,000. ,

MANTUA. Vacant stdre, 2 apart
ments. Center of town. Large lot 
with all conveniences. Convenient to 
trąnsportation, must sell, because of 
illness, priced for quick sale. Only 
$20,000. CHARLES E. GELLEN- 
THIN (Realtor), Mantua Terrace, 
Mantua, N. J. Wenonah 8-0150.

(137-143)

ŠYPSENOS
žinos, kur esąs

Vienas airys: “Kur tu, 
Pyter, verčiau norėtum bū
ti — eksplozijoj, ar auto
mobilio susikūlime?”

2-sis airys: “Automobilio 
susikūlime, nes nors man ir 
kažin kaip ten atsitiktų, aš 
visgi ten pat rasiuosi; eks
plozijai gi įvykus nei aš 
pats, nei kiti nebežinotų, 
kur aš randuosi.”
jvvvvwrvvv.wrvvvwvv*

J MATTHEW A.:
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
» LAIDOTUVIŲ ’
; DIREKTORIUS J

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

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Trečiadienis, Liepos-July 15, 
’ . -1 . - f
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Chess žaismės su 
rusais neįvyks

Praėjusį pirmadienį dar ne
buvo žinios, ar įvyks buvęs 
planuotasis susitikimas tarp 
Jungtiniu Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos chess žaidimo meist
rų.

J. V. Valstybės Depart- 
mentas dar nebuvo atšaukęs 
savo pirmesnio patvarkymo 
laikyti tarybinius sportininkus 
savo lyg ir kaliniais Hotel 
Roosevelt. New Yorke. Jiems 
uždraudė apsigyventi pas sa
vo draugus Jungtiniu Tautų 
delegacijos narius jų rozidcn* 
cijoje, esančioje Glen Cove, 
L. T. Sužinoję apie tokią įžei
džiančią sąlygą, tarybiniai 
sportininkai pasiliko Paryžiu
je iki padėtis išsiaiškins.

Amerikonai to sporto meis
trai ir bendrai Amerikos žmo- 
-nės taipgi jaučiasi dėl to 
blogai. Kada pernai įvyko mo
terų chess žaidėjų tarptauti
nis turnamentas Maskvoje, 
amerikonės Mrs. Mona Karff 
ir Mary Bain jame dalyvavo. 
Jos buvo priimtos, kaip vieš
nios—gyveno ir keliavo, kur 
norėjo. Jie sako, kad šis A- 
merikos valdžios poelgis link 
tarybinių sportininkų daro 
Amerikai gėdą ir savo sporti
ninkams skriaudą. Jie tikrai 
norėjo persiimti su tarybiniais 
geriausiais chess žaidėjais.

Vėliausios žinios sako, kad 
planuoto turnamento nebus, 
nes rusai neatvyks.

Vaiky diena
Liepos 15-tą Jones Beach, 

L. T., vykdoma Vaikų Diena. 
Ta proga ten bus plaukimo, 
bėgimo, grojimo įvairiais in
strumentais, dainavimo, šoki
mo ir kitokios kompeticijos. Į 
jas prileis jaunesnius 11 me
tų berniukus ir mergaites.

Pensijos kainuoja 
miestui daug $$

New York o miestas nuo 
kiekvieno išmokamo algomis 
dolerio turįs atidėti po 18 
centų tų darbininkų senatvės 
pensijoms. Gi 1957-58 metais 
toji pensijinė duoklė pakil
sianti iki 23 centų nuo kiek
vieno dolerio.

Miestas dabar turįs apie 
225,000 darbininkų.

Laisves piknikas įvyko 
sėkmingas ir smagus

Vieta piknikui buvo nauja. 
Lietuvių liaudies laikraščio 
priešai apie pikniką buvo pa
skleidę visokių nesąmonių. Ta
čiau lietuviai savo laikraščio 
neapleido. Jie rinkosi skaitlin
gai, kaip ir visuomet. Ilgame
čiai Laisvės skaitytojai atėjo 
ištisomis šeimomis—su savo
vaikais, žentais, marčiomis, 

! anūkais, 
i

Pasisukinus tarp turtingų 
vaišėmis stalu matėsi nemažai c
biznierių, kuriems šeštadienis 
brangi diena savo biznyje. Tai 
tikrai draugiškas žestas iš jų 
pusės.

Savo stalus taipgi turėjo ir 
pora draugijų.

Daug kitų svečių linksmino
si kaimyniškose grupėse: 
brooklyniečių, ridge wood ie
čių, richmondhillicčių, bayri- 
džiečių ir kitu. Bay Ridge gy
ventoja Mrs. Sprainis su duk
ra Antose Walter ir draugė
mis gausiame būryje prie sa
vo stalų turėjo svečių iš visų 
Brooklyno dalių. Dar kitos 
grupės susidarė iš darbo drau
gų Tarpe tų buvo kriaučiai.

Kriaučiai skundėsi esą bis* 
kelį liūdni, nes daug jų prie- 
tolių išvyko į užmiesčius atos
togauti ir į viduryje atostogų 
pasitaikiusį pikniką nesugrį
žo.
Svečiai iš toliau

Turėjome po mažą atstovy
bę svečių iš apylinkės miestų : 
Philadelphijos, Plymouth, iš 
Patersono ir artimesniu New 
Jersey miestų, taipgi iš Stam- 
fordo, Bridgeport, Stratford, 
Waterburio. žmonės pasakojo, 
kad buvo net iš Kanados, bet 
man neteko susitikti.

Bene iš toliausia buvo Vin
cas Zabulionis, dienraščio il
gametis bendradarbis ir rėmė
jas iš Detroito. Atvykdamas, 
jis atvežė nuo detroitiečių 
dienraščio fondui gražių do
vanų. Atlankė dienraščio įstai
gą ir pratęsė savo atostogų 
tikslu būti piknike. Atostogų 
proga, beje, svečias atlankė ir 
kitas Lietuvių Kultūriniame 
Centre Įsikūrusias įstaigas. O 
likusį laiką praleido pamatyti 
bendrąsias didmiesčio įdomy
bes. ■' ,y ■
Svečiams patiko

Teko kalbėtis šū daugeliu 
pirmu kartu atvykusių į Lais
vės pikniką lietuvių, tarpe tų 
ir su tūlais kitataučiais. Norė
jau žinoti, kas jięms geriausia 
patiko.

Visi gyrė dainas, čia daina
vo Aido Choras ir Aido vyrų 
choras, vadovaujami Mildred 
Stensler. Abiejų grupių daug 
narių trūko, išvykę į atosto
gas, tačiau dainavo gražiai. 
Keletą dainų dainavo choris

tai vieni. O paskiau Mildred 
užkomandavo dainuoti. to
kias, kurias moka visi.

Kiti vėl gyrė šokius,, ypač 
tuos masinius šokius, kuriuos 
visi moka, visi šoka. Jurgio 
Kazakevičiaus orkestras tokių 
sugrojo ne vieną.

Dar kiti pastebėjo, jog tu
rint tiek daug mažiukų vaikų 
reikalinga ir jiems turėti jų 
pačių kokia programėlė, lenk- 
tynėlės, kad jie lauktų ir kito 
tokio pikniko.
Nepaprastasis numeris

Taipgi įdomus svečiams ir 
labai džiuginantis visiems lai- 
sviečiams buvo punktas, ku
riame susitelkta dienraščio 
fondo užbaigai priartinti. An
tanas Bimba, vienas Laisvės 
redaktorių, tiktai keliais žo
džiais priminė, jog reikia bū- 
tinai pasispausti dienraščio 
fondo reikalui. Tuoj dalyviai 
prisistatė eilėmis, nešini dole
rinėmis, penkinėmis, dešimti
nėmis. Trumpu laiku sunešta 
keli šimtai dolerių, nors dau
guma iš čia dalyvavusiu jau 
buvo pirmiau davę dovanų 
tam tikslui.

Taipgi buvo dovanų mais
tu. Visos dovanos bus pa
skelbtos atskirai.

Kiti daug prisidėjusieji šios 
pramogos sėkmingumui yra 
tie, kurie gerai ir greit aptar
navo atvykusius svečius. Tai 
gaspadinės, valgių ir gėrimų 
padavėjai, tikietų pardavėjai 
ir kiti.

Laisviečiai dėkingi visiems, 
kurie neužmiršo savo dienraš
čio ir savo draugų šios meti
nės iškilmės proga. Rep.

Tiria, dėl ko įgriuvo 
statomas namas

Scarsdale miestelis West
chester apskrityj skelbia, kad 
jie samdys inžinierių iš sve
tur tyrinėti, dėl ko įgriuvo te
bestatomas apartmentinis na
mas. Trys asmenys tapo už
mušti ii’ 10 sužeisti.

Ekskursijų laivas 
buvo užkliuvęs

Važinėjantis keleivius mies
to apžiūrai laivas Gotham bu
vo užkliuvęs už skalų praė
jusį sekmadienį. Nutūpusiam 
vietoje laivui pagalbon buvo 
suplaukę daug laivukų. At
skrido ir policijos helikopte
ris. Užtruko virš pusantros 
valandos kol laivą iš ten pa- 
liuosavo. Laive buvo 191 ke
leivis.
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TYRIMUI
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By Appointment 87-20 85th Street
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-0868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Darbiečiai pastatė 
savo kandidatą

American Labor Party irgi 
pastatė savo kandidatą į New 
York o miesto majorą. Jos 
kandidatu yra Clifford T. 
McAvoy, buvęs labdarybės 
kom isi j on ieriaus pa vad uoto- 
ju laike velionio LaGuardia 
administracijos. Jisai 1U51 
metų rinkimuose buvo ALP 
kandidatu į Miesto Tarybos 
prezidentą.

Unija išsitraukė ne 
be priežasties

Alaus darytojai darbinin
kai New Yorke esą patenkin
ti šios apylinkės lokalų išsi
traukimu iš CIO ir prisidėji
mu prie AFL Brotherhood of 
Teamsters.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie slip covers. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

TRADE DECORATORS INC.
1066 Coney Island Ave., 

Brooklyn
Tel. GEdney 4-3918

(137-141)

Kalbama, kad darbo parti
ja būtų savo kandidato nesta
čiusi, jei būtų susidaręs kokių 
žymių nepriklausomųjų sąra
šas, kuri vertėtų paremti. Bet 
atrodo, kad tokio sąrašo ne
bus. Matosi, kad visos ketu
rios didžiosios partijos turės 
savo sąrašus ir kad savo kan
didatų gali turėti mažosios 
partijėlės. Taipgi dar gali bū
ti 'pastatyta nepriklausomi. 
Nesant ką remti kitų sąrašuo
se, būtina turėti savo kandi
datus, sako darbiečių vadai.

Paskelbdamas darbiečių vy
riausią kandidatai, buvęs kon- 
gresmanas Vito Marcantonio 
pareiškė, kad “miesto politika 
yra pasiekusi žemiausio laips
nio.” Kad miestas kenčia nuo 
republikonų su demokratais 
“santarvės” ‘ir kad liberalų 
partijos neva kovą prieš kūli
mą fėro ir rendų buvo “apga
vystė.”

Marcantonijus primena, kad 
tiktai ALP buvo pasiūliusi 
programą, su kuria būtų bu
vę galima išspręsti miesto fi
nansinę problemą be kėlimo 
fėro.

Kailiasiuviai perrinko 
Jungtinę Tarybą

Apie 6,300. kailiasiuvių 
unijos narių dalyvavo rinkime 
Jungtinės Tarybos. Rinkimų 
pasėkos dar nepaskelbtos, ta
čiau spėjama, kad eilinių na
rių masiniai dalyvavimas rin
kimuose užtikrina unijai pa
žangią vadovybę, kokią turė
jo per eilę paskiausiu metų?

SERGA
Jau kelinta savaitė kai ser

ga Jonas žigaitis. Jis randasi 
n|imie. Ilsisi lovoje, bet vis 
menkėja, svoriu1 eina žemyn. 
Mrs. žigaitienė labai nusimi
nusi, bėdavoja,\ kad daktarai 
nesuranda, kas per liga jį var
gina.

Pastaraisiais laikais žigai
tis dirbo fandrėje. Sunkus 
darbas, dulkėse ir* karštyje, 
prie ugnies. Aišku toks darbas 
naikina žmogaus sveikatą.

—o—
Mrs. Izabelė Sutkienė, žmo

na Igno Sutkaus (kuris laiko 
Bar & Grįll biznį, kampas 
Grand ir Hooper Sts., Brook- 
]yne) vėl prastai jaučiasi. 
Šiuom kartu jos sveikata taip 
pablogėjo, kad daktarai pata
ria skubiai pasiduoti operaci
jai. Veikiausia šį ketvirtadienį 
ji bus operuota. Sakoma tul
žyje randasi akmenų, kuriuos1 
vaistais sunku prašalinti.

Ignas Sutkus labai susirūpi
nęs žmonos nesveikata. Jis bi
jo, kad jai bus sunku pergy
venti operaciją, nes ilgą lai
ką sirginėjimas ją labai nu
silpnino.

RASTA PIKNIKE

Dienraščio Laisvės praėju
siame piknike (liepos 11 d.), 
National Hali ir Park kieme 
rasta karieliai (single strand 
pearls) ir akiniai dėžutėje.

Savininkai virš minėtų daly
kų gali atsiimti Laisvės rašti
nėje bile dieną (tik ne šešta
dieniais ir sekmadieniais)/ 
raštinė atdara iki 5 v.v.

L* Adm-cija.

Viena vyriausių priežasčių 
buvusi ta, kad išvežiotojai vi
suomet priklausė prie AFL. 
Dėl to pasidalinimo buvo daug 
nesmagumų abi e jiems, nes 
vienų ir kitų darbo sąlygos ir 
algos priklauso nuo suvieny
tos veiklos.

Kita didžiųjų priežasčių 
buvęs narių nusivylimas dėl 
Milwaukee alaus darytojų 
streiko, kuris jau tęsiasi apie 
10 savaičių. Visu tuo laiku 
CIO nieko nepadaręs pagelbė
ti jiems laimėti streiką apart 
to, kad priėmė rezoliuciją. 
Net nesustabdę kitų tos už- 
streikuotos firmos dirbtuvių.

CIO viršininkas Reuther la
bai nepatenkintas alaus dary
tojų išsitraukimu iš CK). Kal
tina AFL Teamsterius, kaipo 
įvykdžiusius ant jo unijos 
‘raidą.” Grasina, kad tas gali 
pakenkti buvusioms pradė
toms tarp AFL ii' CiO dery
boms apviertyti tuos abu uni
jų centrus į vieną.

Shrineriai atvyko 
savo konvenciįon

Shriners, sena arabiška re
liginė sekta, vykdys savo 79- 
t'ą metinę konvenciją New 
Yorke šią savaitę, Commodore 
Hjotel. Tikimasi, kad su dele
gatais ir jų šeimomis New 
Yorkui. svečių atvyko bent 
100,000.

Prekybininkai trina rankas 
iš džiaugsmo, kad tie svečiai 
čia praleis, New Yorke paliks 
apie $12,000,000 pinigų. Jie 
čia atvyko su savo benais ir 
kitokiomis šventiškomis prie
monėmis. Įvykdys du paradus.

Streikierius šalina 
iš darbo

Trans World Airline navi- 
gatoriams paskelbus streiką, 
kompanija, vieton derėtis su 
unija, pradėjo atstatinėti na
vigatorius iš darbo. Firma 
bandė visą reikalą apeiti taip, 
kad atrodytų, jog atstato ne 
dėl streiko, bet kaip pavie> 
nius—po vieną.

Pradėjus vykdyti atstatinė- 
.]imtis, įsikišo Transport Wor
kers Unija, kurios darbinin
kai yra nariais. Atskubėjo iš 
Washingtono ir tarpininkas 
vykdyti derybas, kad nesusta
bdytų skridimus.

Svečiai
Laisviečius atlankė Domi

ninkas Derkintis ir maža jo 
anūkė Carole Lloyd iš Wilkes 
Barre, Pa. Jį pas mus atlydė
jo jo duktė Mrs. Irene Phil
lips, gyvenanti Bronxe, pas 
kurią Derkintis su anūke atos
togauja. Svečias apžiūrėjo, 
kaip spauisdinamas ir išsiun
čiamas dienraštis, kurį jisai 
skaito nuo 1911 metų. Taipgi 
atlankė Lietuvių Kultūrinį 
Centrą ir jame įsikūrusias lie
tuvių įstaigas. Pirm išeidamas, 
apdovanojo dienraštį.

Jo duktė Mrs, Phillips, nors 
gyvena tarp kitataučių, tačiau 
gražiai kalba lietuviškai. Kal
bą ji tebeatsimena iš pasikal
bėjimų su tėvais vaikystės lai
kais ir iš jaunuolės dienų, 
kai jinai dainavo tuo laiku 
buvusiame paskubusiame ok
tete ir kitose dainos grupėse. 
Taipgi skaito tėvo laikraštį, 
kada pasitaiko jį matyti. 
t

Ridgewoode areštuotas Ha
rold Murphy, 26 metų, už pa
sivažinėjimą Švaros Depart- 
mento sunkvežimiu. Vežimą 
jis ‘pasiskolinęs” būdamas įsi
smaginęs karčiamoje.

REIK ALI NG OS O PERA TORĖS
Patyrusios prie sportswear. 

Gera mokestis. Oringa viela.
Kreipkitės:

LIPMAN BROS.
135 W. 26th St., N. V. C.

Tel. AL. 5-1366
(138-140)

HELP WANTED-MALE?

GELEŽIES DARBININiyil— 
(DAUG)

Kompetcntiški, Patyrę 
Puikiausi Nuolatiniai Darbai 

Geros Algos —- Linksma Aplinka
Klauskite: E. C. Boas 

CENTRAL IKON MFG. CO. 
1202 Broadway, Long Island City

(138-140)

PAKUOTOJAS — ABELNAI 
FABRIKO DARBININKAS 
Patyręs. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės: 

FLOWER (RAFT
201 New Main St. (kampas Nepper- 

han Ave.), Yonkers, VO. 5-9884 
han Ave.), Yonkers

VO. 5-9884
(136-138)

SUPERINTENDENTAS
Pa t y ręs Pa t a isy m a m s.

Midtown 6-aukščių, eleveiteris. 
Aliejum šildomas, Incinerator, $175 
i mėnesi ir 3 kambariai. Kalbantis 
angliškai.

Šaukite: KT. 3-0125.
(137-138)

SUPERINTENDENTAS
West 51 Street • 26 šeįmų namas, 

aliejum šildomas — aukšta alga, 
pridedant apartmentą. Visi pataisy
mai.

TO. 7-5830
(136-138)

REAL ESTATE
BUDAVOTOJUI SU NUOSTOLIU

Naujas rhūrinis 2 šeimom namas.
5’2 ir 4 kambariai. Pilnas skiepas 
ir garadžius. Matykite savininką, 
kad įvertinti.

ARROW HOMES 
Fairbanks 4-2076

t (136-138)

Demokratai gal irgi 
statysią Halley

Kalbama, kad Robert B. 
BĮ ai k ie, \ vad i namas p r i cšišk u 
Tammanei demokratų lyderiu, 
darbuosis už Halley, kad jis 
būtu ir demokratu kandidatu 
į majorą. Halley yra jau pa
statytas liberalų partijos.

Atvykęs iš Hoboken pasi
žiūrėti New Yorko, 8 metų 
berniukas išbuvo be namų dvi 
dienas dėl to, kad jis policijai 
pasakydamas savo adresą ne
pasakė miesto.

Francisco Fuentes, 25 me
tų, užsimušė iškritęs aj’ iššo
kęs iš savo bu/t$ 4-me aukšte, 
New Yorke.

Liepos 18-tą Rock way pajū
ryje bus renkamos aukos tos 
apylinkės ligoninei. Nori su
rinkti $10,000. - - - ■ - . *

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

JURGIS KLIMAS
Filmininkas Jurgis Klimas savo 

atostogų proga aplankys daugeli lie
tuvių kolonijų. Bet tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birutė, kunigaikštis Keistutis, ir 
daug kitų Brooklyno ir Apielinkės 
menininkų, viso apie 50.

Klimas lankysis ir’ pastatys Operą 
“BIRUTĘ” ir “Paparčio Žiedas”, 
taipgi ir kitas įdomias filmas.

July 16 ir 17 Amsterdam, N. Y., 
July 18 ir 19 Manchester, Conn.

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

J. Klimas, pranešėjas(

COUNTER — GIRL
Yra viela jaunai moteriškei Wisų 

užkandžių įstaigoje. Turi moke» pa
daryti salads ir sandwiches. die
nos — 10:45 iki 5 P.M. ’

BLOOMINV,DALES
160 E. 601 h St., N. Y. C.

Kreipkitės:
Employment Office 

(137-139)
RHINESTONE— PASTERS

Su patyrimu*.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
AI’EX

28 West 38th St., N. Y. C.
(137-139)

REIKALINGA VIRĖJA
Pagelbėjimui Chef. 

Suaugusi moteriškė.. 
Geras darbas. 

Kreipkitės:
SWEDISH HOSPITAL 

1350 Bedford Ave., Brooklyn 
(137-141)

COUNTER — WAITRESSES

Patyrusios ir greitos.
Gera alga ir lipai.

Kreipkitės: 
FELTMAN’S INC.

1000 Surf Ave. (Coney Island) 
Brooklyn

(136-141)
------ ,---------------------------------

REIKALINGOS jOPERATOWES *
Patyrusios ant ' Singer mašinos. 

Darbas prie sijonų. Turi pasiūti visą 
drabužį. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės: .

TREMONT SPORTSWEAR 
555 E. Tremont Ave. Bronx 

(Room 613) 
CY. 9-5?13

(136-138)

REIKALINGOS RANKINĖS
SIUVĖJOS

Prie moteriškų odinių pirštinių.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

PARK & SCHLISINGER
419 — 4th Avė., N. Y. C. (121h fi.)

MU.. 5-7720
(136-142)

REIKALINGA 
GĖLIŲ DARYTOJA 
Patyrusi brancher.

, Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

FLOWER — CRAFT y 
201 New Main St. (kampas Nepper- 
han Ave.), Yonkers. Te|. VO. 5-9884 

(136-138)

HAND CROCHETERS
Vien tik patyrusios. Nuolat in 

darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

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

(135-139)

REIKALINGOS OPERATORĖS

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)

MALE and FEMALE

Vyras ar Moteriškė, patyrę prie
Salad.

Patyręs virtuvės vedėjas.
Bell-Hop virš 21 m. w j
Reikia ir Apvalyt o jaus > dėl aukš

tos klasės vasarinio resojrto. J Kreip
kitės darbo dienomis nuo 9-i <1 A.M.

CI. 6-9676 *
(136-138)

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

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

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

80 Warren St., N. Y. C. (Rm. 807) 
Tel. CO. 7-4138—Klauskite Herman 

(126-139)

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKĖS—virėjos, namų ap- 
tarnautojos, motinom pagelbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų i pOįr- 
nautojos, tarnaitės, virtuves/sarldė- 
lio ir tray girls, auklės. 9

VYRAI — Aptarnautojauvirtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyta
jam, 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)
, X




