
į LAISVE-LIBERTY
J Vienintelis lietuvių kalboje

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose .................. $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ....................................... - 9-00
Kitur užsienyje ............................... 10.00

Pavienio egzempi,. kaina 5 centai

★ ★ ★ ★ Richmond Hill 19, N. Y., Ketv., Liepos (July) 23, 1953

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

No. 144 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Vytautas Šviesa.
Marė Dundulienė.
Gabija mirė.
Kodėl?

Rašo R. MIZARA

„HJŽSn—Irnerikonai lemia, kad paliaubų
Respublika"'< ios D<>moklatinę.sutartis bus greit pasirašyta

Šiomis dienomis gavome is 
Vytauto ilgesnį laišką ii- strai- 
pszįii laikraščiui.

T ,)7s apsistojo Szczecine (bu
vusiame Stotine), gavo darbą, 
susirado butą, na, ir gyvena.

“Szczecine esame keturi 
lietuviai,” rašo V. Šviesa, “du 
vyrai ir dvi moterys; laukia
me, kada galėsime grįžti į sa
vąją tėvynę...”

V. Šviesos “Laiškas iš Var- 
šavos” neužilgo tilps Laisvė
je ; jis įdomus.

—o—
Manyje dažnai kyla tokia 

mintis: kodėl Lenkijoje nėra 
nei vieno lietuviško laikraš
čio? Lietuviu ton yra. jei ne 
keliolika, tai bent keletas 
tūkstančiu.

Lietuvoje yra leidžiamas 
lenku kalboje laikraštis, lei
džiamas vienas žurnalas, 
spausdinama lenku kalboje 
frltiygu, taipgi palaikomos kai 
v orios kitokios lenkiškos kul
tu ro.į> įstaigos.

—o—
Miestelyje Ilart, Michigano 

valstijoje, neseniai mirė Marė 
Dundulienė, sulaukusi arti 30 
metu amžiaus.

Velionė kadaise buvo uoli 
teatrinio meno dirvoje veikė
ja. Pati vaidino, akstino ir 
mokė kitus vaidinti ir, rodosi, 
apie porą dramų pati išvertė 
i lietuviu kalba iš kitu kalbų 
ir išleido. Ji ilgiausiai gyveno 
Cbicagoj e.

Prieš keletą metų, kai bu
vau “pas Michigano farme
ries,” teko su velione ilgokai 
kalbėtis. — tuomet ji buvo 
dar gaji ir pilna visokių su
manymų.

—o—
Sandara praneša, kad 

South Bostone likvidavosi Ga
bijos Choras, suorganizuotas 
prieš'apie 40 metų.

Gabija suorganizavo Mikas 
PetrausPflįN: per metų eilę jis 
ši chAra * mokė.

Gabijai mirus. Bostone ne
pasiliko nei vieno “svietiškai” 
liaudiško lietuvių choro.

Nuvykęs į South Bostoną 
šiandien, sutikės sandarietį, 
menševiką bei katalika, pir
miausią pasigyrimo žodį iš jo 
išgirsi:

— Pažiūrėkit, kokį mes tu
rime jsisteige klubą!...

Taip, klubas puošnus ir 
žmonės prasėdi jo bare ne
mažai laiko. Bet kas yra vei
kiama kultūrinėje dirvoje?’ 

—o—
Prieš 40 metų southbosto- 

niečiai lietuviai neturėjo jokio 
klubo: turėio tik sale ir toji 
salė buvo nuolat užimta spek
takliu, koncertu, visokiu kito
kiu kultūriniu pramogų.

Prieš 40 metu South Bosto
nas buvo amerikiečių 
k 1i įpV# centras, 

jf’ben ? !
Jeigu '.drofifrosvviu 

lietuvių

lietuviu
veikla-ten vra silpna, tai nėra 
dvvo. nes tam yra rimtu klin
čių. Bet kuo gali pasiteisinti 
sandariečiai. menševikai ir 
kiti, besiskaitą didžiais lietu
viškais patrijotais?

PIETINES KORĖJOS
TAUTININKAI GRASINA
LAUŽYTI PALIAUBAS

MILŽINIŠKA IRANIEČIU 
DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
AMERIKONUS IR ANGLUS

K o rėja, liep. 22. — Pieti
nės Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngman Rhee 
užreiškė, kad Jungtinės 
Tautos po paliaubų pasira
šymo turi išvyti kinus sa
vanorius, liaudininkų talki
ninkus, iš Šiaurinės Korė
jos. 0 jeigu kinai per 90 
dienų nuo politinės valsty
bių konferencijos pradžios 
nebus pašalinti, tai Rhee 
su savo tautininkais mar
šuos Į Šiaurinę Korėją, 
kaip kad jis grūmojo tre
čiadieni.

Amerikonai praneša, kad 
jau beveik baigia susitarti 
su Šiaurinės Korėjos liau
dininkais kas liečia paliau
bų pasirašymą; sako, likę 
tik tūli smulkūs klausimė
liai išspręsti.

Korėjos liaudininkai tuo 
tarpu, dirbdami dieną ir 
naktį, nepaisant lietaus, 
baigia statyti naują patal
pą Panmundžone, kur bus 
pasirašyta paliaubinė su
tartis.

Kongresinis komitetas 
išteisino vysk. Oxnama

Washington. — Protes
tantų methodistų vyskupas 
Bromley Oxnam, liudyda
mas Kongresmanų Nea- 
merikinės Veiklos komite
tui, sumušė to komiteto 
samdytų šnipų ir FBI slap
tosios policijos Šniukštų 
įtarimus, būk Oxmanas re- V Z
męs komunistinius judėji
mus. Tad neamerikinis ko
mitetas ir buvo priverstas 
išteisinti 0xnamą.

Oxnamas parodė, kaip 
tie šnipai suklastavo neva 
dokumentus, įtariančius jį 
kaipo komunistą ar komu
nistinių organizacijų veikė
ja.

Kartu jisai smerkė inkvi- 
zitoriškai daromus šio ko
miteto kvotimus. Tai tokie 
kvotimai, kur žmogus iš 
anksto “supurvinamas,” 
neduodant progos jam pa
siteisinti, sakė Oxnamas.

London. — Anglijos vai? 
džia pareiškė, jog dėl savo 
labo turi prekiauti su Ki
nija, pardavinėjant jai ne
karinius dalykus.

Kodėl jie likvidavo' Gabi
ją ?!

—o—
Beje, Gabijos mirtis sakyte 

sako mums ten, * kur veikia 
mūsų chorai: saugokime juos, 
kaip akies lelelę. .

Chorų palaikymas yra būti
nas visų reikalas.

Kažin ar Bostono ir ap)r- 
linkės pažangieji lietuviai 
negalėtų atgaivinti ir palaiky
ti savo Laisvės Chorą?

Kinai savanoriai taipgi 
pasilaikytų šiaurinėje 
Korėjoje

Peking, Kinija. — Kini
jos radijas pareiškė, kad 
jeigią amerikonų ar kitų 
svetimųjų kariuomenė bus- 
laikoma Pietinėje Korėjoje 
po paliaubų pasirašymo, tai 
ir Kinija neatšauks sava
norių kinų is Šiaurinės Ko
rėjos- Liaudies Respublikos. 
--------------—-------------------v
Rhee seimas pasmerkė jo 
ministrą, saukusį remi 
Korėjos komunistų vadą

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų sei
mas pasmerkė vidaus rei
kalų ministrą Šin Hyun Ši
ka, kuris birželio 25 diena, 
kalbėdamas trimetinėje Ko
rėjos karo sukaktyje, šau
kė “visus korėjiečius remti 
gen. kim II Stingą,” Šiauri
nės Korėjos komunistų va
dovą.

Pietinių tautininkų pre
zidento Syngmano Rhee po
litikieriai seime kvotė Šin 
Hyun Šiką: — Ar tu norė
jai šaukti korėjiečius susi
vienyti apie S y n g m a n ą 
Rhee? Ar tau netyčia pa
spruko iš lūpų Kim II Stin
go vardas?

Šin Hyun Šik nedavė tau
tininkams pageidaujamo at
sakymo į klausimus.

Korėjos tautininkai 
atgriebę 5 pozicijas

Seoul, Korėja, liep. 22.— 
Pietinės Korėjos tautinin
kai išvien su amerikonais 
atgriebė nuo Korėjos liau
dininkų penkią kalnelius vi
duriniame fronte. Tiktai 
apie 100 liaudininkų gynė 
tuos kalnelius.

Amerikonai praneša, kad 
pirmadienį nušovė du ra- 
kietinius Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų lėktuvus, o liau
dininkai per kautynes ore 
numušė du Amerikos rakie- 
tinius bombonešius.

Jugoslavijon atvyko 
Sovietų ambasadorius

Belgrad, Jugoslavija. — 
Atvyko Sovietų ambasado
rius V. A. Valkov. Tai dar 
pirmas sovietinis ambasa
dorius Jugoslavijai po to, 
kai jos valdovas Tito iš
stojo prieš Sovietų Sąjun
gą. _________

Canberra, Australija. — 
Anglija rengiasi sprogdinti 
naujesnę atominę savo 
bombą Australijos dyku
moje. Tai bus jau antros 
anglų atom-bombos sprog
dinimas Australijos srity
je.

Teheran, Iran. — Dau
giau kaip 100,000 iraniečių 
Tudeh (masių) Partijos ša
lininkų, susibūrė į demon
stracinį susirinkimą, mi
nint vienmetinę sukaktį su
kilimo, per kurį buvo nu
versta reakcinio premjero 
Ahmado Ghavamo valdžia. 
Tada valdžion grįžo dabar
tinis premjeras Mossade- 
ghas.

Tą pačią dieną įvyko ir 
atskiras demonstracinis 
Mossadegho tautininkų su
sirinkimas, kuriame daly
vavo keliolika tūkstančiu 
žmonių.

Abudu mitingai buvo ra
mūs, tvarkingi.

Tudeh mitingas iškėlė 
tokius obalsius:

Mirtis amerikiniams im
perialistams! Jankiai, va
žiuokite sau namo! Tuojau 
uždaryt Amerikos šnipų

Sovietai reikalauja 
sustabdyti “maisto 
provokacijas” Berlyne 

Berlin. — Generolas Vla
dimiras S. Semionovas, 
aukštasis Sovietu koman- 
dierius Vokietijai, pareika
lavo, kad amerikonai su
stabdytų pašalpinio savo 
maisto dalinimą bei nupi
gintą pardavinėjimą per 
sieną iš vakarinio Berlyno 
į rytinį —Vakarinis Berly
no ruožtas užimtas anglų- 
amerikonų ir Prancūzų, o 
rytinis Sovietų kontroliuo
jamas.

Semionovas protestuoda
mas pareiškė, kad maisto 
produktus iš vakarinio 
Berlyno nupigintai parda
vinėja bei dalina provoka
toriai, “fašistų samdiniai ir 
kriminalistai, kurie birželio 
17 d. padegiojo namus ir 
plėšė krautuves,” keldami 
kruvinas riaušes rytiniame 
Berlyne.

Ragangaudžiai išėdė 74 
profesorius bei studentus

Boston.—Laikraštis Chris
tian Science Monitor pa
duoda, kad nuo pernykščio 
rugsėjo iki šiol tapo paša
linti 74 kolegijų - universi
tetų profesoriai bei studen
tai už tai, kad neatsakė į 
Kongresmanų N e a menki
nės Veiklos 'Komiteto klau
simus: — Ar esi komunis
tas? Ar bent kada priklau
sei Komunistų Partijai? 
ir tt.

i

Taip nubausti Harvardo, 
Buffalo, Californijos bei 
kitų universitetų profeso
riai ir studentai.

Maskva. — Aukščiausios 
Sovietų Tarybos (seimo) 
susirinkimas tapo atidėtas 
iki rugpjūčio 5 d.

lizdus, amerikinę Ketvirto 
Punkto įstaigą ir išvyt ka
rinius Amerikos pasiunti
nius! Atgaivinti Irano naf
tos gamybą ir pardavinėti 
naftinius produktus Sovie
tų Sąjungai bei kitiems 
taiką-mylintiems kraštams!

Pažaboti Irano karalių, 
kad nesikištu i šalies rei
kalus; panaikinti gūštą in
trigantų karaliaus palo- 
ciuje, kurie suokalbiauja 
su anglais-amerikonais ir 
planuoja riaušes prieš val
džią. Uždaryti reakcinį sei
mą ir paskelbti laisvus, de
mokratinius naujo seimo 
rinkimus.

Kalbėtojai kaltino ypač 
amerikonus ir anglus už 
pernykščias kruvinas Ira
niečių riaušes, per kurias 
Ghavam buvo> trumpam 
laikui užgrobęs valdžią. 
Iraniečiu sukilimas tuomet 
greitai išvijo Ghavamą.

Eisenhoweris pakvietė 
Vietnamo tautininkų 
vadų j Washington^

Saigon, Indo-Kin.—Viet
namo tautininkų premje
ras Nguyen Van Tam ga
vo prezidento Eisenhowe- 
rio pakvietimą į Washing
ton ą. Nguyen žada rug
pjūtyje keliauti į Jungtines 
Valstijas. x

Eisenhoweris tarsis su 
Nguyenu, kaip Vietnamo 
tautininkai galėtų padėti 
francūzams sumušti liaudi
ninkus - komunistus. Liau
dininkai yra užvaldę dau
giau kaip pusę Vietnamo, 
svarbiausios provincijos In- 
do-Kinijoje, francūzų kolo
nijoje.

Jaunuoliai - didieji 
kriminalistai «

Syracuse, N. Y. — Jau
nuoliai žemiau 17 metų am
žiaus atlieka 19 procentų 
visų kriminalinių nusikalti
mų Jungtinėse Valstijose, 
sakė Hugh Clegg, direkto
rius FBI slaptosios polici
jos. Jis kalbėjo New Yorko 
valstijos policijos vadų su
važiavime.

Clegg nurodė, kad jau
nuoliai padaro- 30 procentų 
visų apiplėšimų, 50 procen
tų žmogžudysčių ir dau
giau kaip pusę automobilių 
vagysčių.

Girti automobilistai •
Valstijinis savisaugų di

rektorius Thomas Ryan ra
portavo, kad girti automo
bilių vairuotojai pražudo 
55 procentus visų žmonių, 
užmušamų vieškeliuose bei 
gatvėse.

Automobilių nei a i m ė s e 
Jungtinėse Valstijose žūva 
iki 40,000 asmenų per me
tus.

DULLES UŽGINA NET 
KALBĖT APIE KINIJOS 
ĮLEIDIMU Į J. TAUTAS
Vakarai ginčijasi apie Sovietų 
priėmimą į politinę konferenciją

Washington.— Valstybės 
sekretprius John F o s t e r 
Dulles1 pareiškė, jog Ame
rika draus neL kelti klau
simą apie komunistinės Ki
nijos priėmimą į Jungtines 
Tautas, kuomet susirinks 
politinė valstybių konferen
cija po paliaubų pasirašy
mo Korėjoje.

Kongreso Atstovų Rūmas 
tuojau parėmė Dullesą, vi-

Nėra darbo pasalintiem 
iš Jungtinių Tautų 
amerikiečiam pareigūnam

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų vadai pa
šalino iš tarnybų 21 ame
rikieti už tai, kad tie raš- 
tininkai - tarnautojai susi
laikė nuo atsakymų tyrinė
jančiai * Senato komisija, 
kuri klausinėjo: — Ar esi 
komunistas? Ar bent kada 
oriklausei Komunistu Par
tijai? Ar remei “neištiki
mas” amerikinei valdžiai 
organizacijas? ir tt.

Buvusieji t a r-n a u t o j a i 
kreipėsi su apeliacija į 
Jungtinių Tautų centrą. Jų 
advokatas, tarp kitko, pri
minė, kaip fabrikantai ir 
kiti samdytojai boikotuoja 
tuos žmones, atsisako sam
dyti, laikydami juos neišti
kimais . Vienas, beje, gavo 
mizerną darbuką tiktai su 
dolerio alga per dieną.

Anglai suėmę 6 vokiečius, 
kaip Sovietų agentus

Duesseldorf, Vokietija.— 
Karinė anglų valdyba 
šiaurvakariniame Vokieti
jos ruožte suėmė 6 vokie
čius kaip nužiūrimus Sovie
tų agentus. Tarp suimtųjų 
yra vienas buvęs Vokietijos 
lakūnu oficierius ir viena 
telefonistė.

Amerikos laivas atgabeno 
Pakistanui kviečių

Karači, Pakistan.—Ame
rikinis laivas Anchorage 
Victory atgabeno Pakista- 
nui pirmąjį krovinį pašaipi
ųjų kviečių — 9,860 tonų.

Jungtinės Valstijos pa
skyrė Pakistanui viso mili
joną tonų kviečių kaip do
vaną.

Sausra ir šarančių užplū
dimas taip sunaikino der
lius, kad milijonai pakista
niečių jau pusbadžiai gyve
no.

Korėja.— Trečiadienį be
veik aptilo mūšiai fronte.

ORAS.—šilta, tvanku ir 
būsią lietaus.

sais 379 balsais nutarda
mas neįsileisti Kinijos 
Liaudies Respublikos į 
Jungtines Tautas.

Dulles pakartojo, kad jei
gu dar neįvyktų paliaubos, 
už tai “būtų kalti tiktai 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai bei kinai komunis
tai.”

(Dulles nutylėjo, kad 
Syngmanas Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas, vėl grasina laužy
ti busimąją paliaubinę su
tartį.)

Politinė konferencija tu
rėtų įvykti 90 dienų eigoje 
po paliaubų pasirašymo.

KAS DALYVAUS 
POLITINĖJE 
KONFERENCIJOJE

London,.— Anglijos, Ame
rikos ir kitu vakariniu 
kraštų diplomatai svarsto, 
ar kviesti Sovietų Sąjungą 
į politinę konferenciją, ku
ri bus surengta po paliaubų 
pasirašymui Korėjoje. 
Dauguma diplomatų, sako
ma, pritaria Sovietų daly
vavimui toj konferencijoj.

Bet kiti vakarų politikie
riai tam priešinasi. Pa
sak jų, jeigu Sovietų Są
junga būtų priimta konfe- 
rencijon, tai būtų pravertos 
durys ir komunistinei Kini
jai į tą konferenciją .

Apie dalyvausiančias po
litinėje konferencijoje šalis 
spręs Jungtinių Tautų sei
mas, kuris bus sušauktas 
po paliaubų sutarties pasi
rašymo.

Lietuvos Kom. Partija 
pasmerkė Beriją

Maskva. — Vilniuje įvy
ko pilnatims Lietuvos Ko
munistų Partijos komiteto 
susirinkimas.- Paskyrė Ka
zimierą Liaudį kai,p vieną 
iš partijos sekretorių.

Vyriausiu Kom. Partijos 
sekretorium liekasi tas pats 
Antanas Sniečkus.

Liaudis per keletą me
tų buvo Lietuvos žemdir
bystės ministras.

Sniečkus raportavo apie 
pašalinimą Beri jos, buvu
siojo Sovietų Sąjungos vi- 

‘daus reikalų ministro. Ko
mitetas u ž g y r ė raportą, 
kuris pasmerkė Beriją kaip 
šalies išdaviką, užsienio ka
pitalistų įrankį, veikusį iš 
pasalų prieš Sovietų Sąjun
ga.

Albany, N. Y. — New 
New Yorko valstijoj dabar 
serga kūdikių paralyžium 
48 procentais daugiau as- 
menų, negu pernai tą patį 
mėnesi. * v
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ŠTAI, KODĖL TENKA PRIEŠ 
TĄ ĮSTATYMĄ KOVOTI

NESENIAI ROCHESTERIO mieste (N. Y.) buvo 
suareštuotas 83 metų amžiaus senukas Francesco Costa, 
išgyvenęs Jungtinėse Valstijose 49 metus.

Francesco Costa buvo suareštuotas einant Walter- 
McCarran Įstatymu, tuo žiauriuoju įstatymu, nukreiptu 
vyriausiai prieš sveturgimius amerikiečius. Jis buvo 
suareštuotas deportavimui .

Prieš kiek laiko anksčiau buvo areštuotas jo sūnus, 
Leonard Costa, pasižymėjęs darbininkų judėjime vei
kėjas Rochesteryje. Tėvas sako, kad jo sūnus, Leonar
das, gimė Amerikoje, o imigracijos viršininkai sako, jis 
gimus Italijoje. Na, ir dėl to buvo pradėta pulti visa 
šeima,—sūnus ir tėvas.

Senelis Costa serga, tik neseniai buvo paleistas iš 
ligoninės, kurioje gydėsi širdies ligą. Rodosi tie, kurie 
puola, kurie taip skubinasi žmones areštuoti, šeimas 
draskyti, turėtų sustoti ties tokiu, kaip Francesco Cos
ta, ir pagalvoti: argi verta jį nesveiką dabar areštuoti, 
kuomet kiekvienam yra aišku, kad jis niekur nepabėgs?

Deja, į jokį žmoniškumą neatsižvelgiama!
• •

EINANT TIK) PAČIU įstatymu, Detroite, neseniai 
buvo suimtas Gus Polites, graikų tautybes vyras, vei
kėjas. Polites yra Amerikos pilietis, įsipilie.tino jis 
1942 metais. Valdžia sako: jis įsipilietinęs neteisėtai, 
nes nepasakęs, jog kada nors yra buvęs komunistų par
tijos nariu.

Taigi valdžia siekiasi nupilietinti šį žmogų ir tuo
met išvežti į fašistinę Graikiją.

Aiškus dalykas, prieš nupilietinimą Polites kovos. 
Bet tik to neužtenka. Tenka visiems laisvę mylintie
siems žmonėms kovoti už atšaukimą paties Walter-Mc- 
Carran įstatymo.

YRA DAR KITOKIU žmonėms persekioti priemo
nių.

Sakysime, tu esi nepilietis ir paskirtas deportaci
jai . Tuomet pas tave ateis valdinės įstaigos žmogus ii 
pasakys: prižadėk, kad tu niekad savo gyvenime ne
draugausi su komunistais, neturėsi nieko bendro su jais, 
kartą per savaitę ar mėnesį registruosiesi valdinėje 
įstaigoje, nevažinėsi niekur toliau nuo gyvenamosios 
vietos, tai tau mes nieko daugiau nedarysime, tu būsi 
“laisvas.”

Girdėjome, jog su panašiomis blankomis buvo atė
ję valdinių įstaigų žmonės pas tūlus lietuvius nepiliečius, 
puolamus, persekiojamus. Bet jie tai atmetė.

Šiomis dienomis panašūs siūlymai buvo padaryti 
dviem komunistu vadovam: Betty Gannett ir Aleksan
drui Bittelmanui. Abudu jiedu yra nuteisti kalėjiman, 
einant Smitho įstatymu. Jie šiuo metu yra po kaucija 
ir jų veikla aprėžta. Jų apeliacija yra aukštesniajam e 
teisme; galimas daiktas, kad jiems teks apeliuoti net į 
patį aukščiausią šalies teismą. f

Nežiūrint to, šiandien jiems kišami tokie siūlymai, 
kuriuos minėjome.

SOCIALISTAMS PER NOSĮ
NIEKAS NEGALI užginčyti to fakto, kad šiandien 

amerikiniai socialistai, — jų yra net keletas sektų,— 
vadovaujami Norman Thomaso yra Amerikos kapitalis
tų geriausieji lekajai.

Socialistai šimtu nuošimčių pritaria šaltajam ka
rui ir karštajam,—karui Korėjoje. Jie komunistus der
gia aštriau negu patys kapitalistai, žodžiu, visame ka
me jie pasirodo “geresniais patrijotais” už pačius ge- 
riausiuosius.

Bet štai kas neseniai atsitiko: Norman Thomas pa
rašė į VVashingtoną Scottui McLeodui laišką, klausiantį, 
kodėl socialistai nėra priimami į valstybės departmento 
tarnybą, — užsieninę diplomatinę tarnybą, etc. Scott 
McLeod yra galva tos įstaigos, kuri rūpinasi, kad de- 
partmentas “būtu saugus nuo priešų/’ Taigi Norman 
Thomas ir rašė jam, o ne kam kitam. Jis rašė, verčia
mas kai kurių socialistų, kurių aplikacijas McLeod ma
tyt jau buvo atmetęs.

Kokį gi Norman Thomas gavo atsakymą?
Jam buvo atsakyta, jog į valstybes departiųento 

tarnybą joks socialistas nebūsiąs priimtas. O jei uis. 
McLeod, sužinotų, kad šen ar ten socialistas jau turi 
užėmęs valstybės departmento žymesnę vietą, tai jis dė
tų pastangas jį iš ten “ištarabanyti” laukan.

Šitaip plutokratija respektuoja socialistus, jai išti
kimai dirbančius.

Tačiau nereikia pamiršti to fakto: toji pati pluto
kratija kreiptųsi pas socialistus, įsileistų juos į visokias 
savo valdžios įstaigas, jei ji jaustų sau pavojų. Kol 
to pavojaus ji nejaučia, socialistai jai nereikalingi.
2 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirtadien., Liepos-July 23, 1953

PRŪSEIKA APIE SAVO 
GIMINĘ VYSKUPĄ

Vilnyje L. Prūseika rašo:
Man nesmagir rašyti apie 

vyskupą Vincentą Padolskį, 
kuris atvyko Chicagon ir kurį 
išskėstomis rankomis priėmė 
Chicagos kunigai. Nesmagu 
rašyti ne todėl, kad jis mano 
giminė; bet todėl, kad jis pa
bėgo iš Lietuvos. Jei vysku
pas Paltarokas pasiliko Lietu
voj ir ten turi po savim daug 
dvasiškių, kodėl vyskupas Pa
dolskis negalėjo pasilikti su 
savo ganomaisiais ?

Vyskupai Brizgys ir Padol- 
skis, abudu bėgliai, turėtų 
atvirai išsipasakot kiek pipi
rų jie gavo iš popiežiaus dėl 
savo pabėgimo iš Lietuvos.

Per tūlą laiką, po atvy
kimo iš Europos, Padolskis 
gyveno Maspethe, N. Y. Ne 
tik L. Prūseika, o ir daug 
kitų žmonių, y p a t i n g a i 
praktikuojančių katalikų, 
stato P a d o 1 sk i u i tokius 
klausimus: kiek jis “gavo 
velnių” iš popiežiaus dėl 
pabėgimo iš Lietuvos?

Kad vyskupas Padolskis, 
kad vyskupas Ęrizgys, kad 
arkivyskupas Skvi rėčkas 
gavo iš popiežiaus pipirų, 
to niekas neužginčys. Tu
rime atsiminti, kad nei vie
na šalis nedavė tiek vysku
pų pabėgėlių, kiek jų davė 
Lietuva. Net trys vyskupai 
pabėgo nuo žmonių, ku
riems jie buvo pasižadėję 
per amžių tarnauti. Pabė
go tik dėl to, kad Lietu
voje buvo suvisuomeninti 
dvasiškijos dvarai ir kiti 
turtai!

Popiežius, mūsų žinio
mis, smarkiai išbarė šiuos 
bėglius, šias atskalas Lietu
vos katalikų, ir tiesiog su
abejojo, ar jie kada nogs 
bus verti įkelti koją į tą že
mę, kurią taip negarbingai 
apleido, paneigė.

L. Prūseika, beje, klau
sia savo giminę vyskupą:

Vyskupas Padolskis nori 
aukų šv. Kazimiero kolegijai 
Romoj. Nejaugi popiežius taip 
pavargo, kad lietuviškus pa- 
rapijonus reikia dar labiau 
aptaksuot ?

ŽALGIRIO 
KREPŠININKAI— 
NUGALĖTOJAI

Kauno “Žalgirio” krepši
ninkų komanda buvo nuvy
kusi į Maskvą rungtis dėl 
krepšinio (basket-ball) tau
rės. Kauniečiai, pasirodo, 
taurę laimėjo. Apie jų žy
gį Tiesa (š. m. liepos mėn. 
11 d.) šitaip rašo:

Iš TSRS taurės krepšinio 
pirmenybių grįžo Kauno “Žal
girio” komanda. Ji atsivežė
garbingą laimikį — TSRS 
taurę. Nugalėtojų vardą kau
niečiai iškovojo ne atsitikti
nai. Ilgai buvo ruoštasi šioms 
pirmenybėms. Gerą mokyklą 
“Žalgirio” sportininkai turė
jo žaisdami šalies žiemos 
krepšinio pirmenybėse Rygo- i 
j e ir VPSCT pirmenybėse 
Kaune. Eilinių treniruočių me
tų kauniečiai nagrinėjo savo 
ankstesniuose susitikimuose 
padarytas klaidas. Vadovau
jami trenerio TSRS sporto 
meistro V. Sercevičiaus, jie 
ieškojo naujų būdų savo spor
tiniam meistriškumui pakelti.

Ir štai Maskvoje TSRS tau
rės pirmenybėse susitiko as
tuonios stipriausios šalies 
krepšinio komandos. Nuo 
1949 m., kada buvo įsteigta 
taurė, kauniečiams nė sykio 
neteko žaisti finale. Jie iš- 
krisdavo arba ketvirtfinalyje, 
arba net aštuntfinalyje. Visai 
kitaip atsitiko Šių metų var
žybose. liauno “Žalgirio” ko
manda, sukaupusi visą savo 
anksčiau įgytą patyrimą? o 
taip pat jautriai reaguodama 
į kiekvieną klaidą šiose pir
menybėse, laimi vieną susiti
kimą po kito. Pagaliau kau- v 

niečiai, nugalėję Maskvos 
“Spartako” ir Sverdlovsko 
krepšininkus, pateko į finalą. 
Čia jiems teko varžytis su 
stipria Tbilisio “Dinamo’’ ko
manda. Pirmasis puslaikis pa
sibaigė tik trijų taškų persva
ra kauniečių naudai. Rungty
nės su Tbilisio “Dinamo” kre
pšininkais pasibaigė kauniečių 
pergale rezultatu 55:41. Taip 
buvo iškovota TSRS taurė.

APIE KANADOS 
RINKIMUS

Kaip žinia, Kanados žmo
nės ruošiasi prie parlamen
tarinių rinkimų. Prasidėjo 
partinės rungtynės. Liau
dies Balsas tuo reikalu ra
šo:

Kanadoje užvirė šaltas rin
kiminis karas. Politikieriai 
pradėjo atakuoti vienas kitą 
ne juokais.

Konservatų lyderis George 
Drew sako, kad liberalai išlu
pa iš kanadiečių po $100,000,- 
000 kas mėnesį daugiau, negu 
reikia. Jis taipgi sako, kad 
konsėrvatų valdžia sumažintų 
taksus $500,000,000 per me
tus. Kitaip sakant, jo valdžia 
išluptų- iš kanadiečių tiktai 
$700,000,000 daugiau, negu 
reikia, vietoj liberalų $1,200,- 
000,000.

Lester B. Pearson, Kanados 
užsienio reikalų ministeris, sa
ko, kad reikia padaryti ste
buklą, norint čišfrHdyti Drew 
prižadus, o konservatai, aišku, 
negali stebuklus daryti.

CCF lyderis, ponas Cold
well, sako, kad Drew prižadai 
numušti taksus ant $500,000,- 
000 yra didžiausia apgavystė, 
kokią konservatai kada yra 
padarę.

Jis sako, kad Drew priža
dai nei tiek neverti, kiek bu
vo verti socialkrcditorių pri
žadai kiek metų atgal duoti 
kiekvienam po 25 dolerius į 
mėnesį.

Taip tai diena iš dienos po
litikieriai pliekia vienas kitą, 
iškeldami viršun, kad jų pri
žadai yra menkaverčiai.

Darbo Progresyvė Partija 
iš savo pusės sako, kad visos 
senos partijos sutinka karo ir 
kitais klausimais. Ji ragina 
žmones paremti jos kandida
tus, kurie pasižada kovoti už 
taiką, už prekybą su visais 
kraštais ir apsaugą Kanados 
resursų, kurie pardavinėjami 
amerikiečiams. Tik tokiu ke
liu bus galima išvengti krizio 
ir karo.

Vakarai paleidžia nacius 
karinius kriminalistus

Bonn, Vokietija. — Bus 
paleista dar kelios dešim
tys nacių karinių krimina
listų iš kalėjimų vakarinė
je Vokietijoje.

Taip nutarė Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos užsie
ninių reikalų ministrų suei
ga, neseniai įvykusi Wash
ingtone.

Britanijos ir Francūzijos užsienio reikalą ministrai konferuoja su prezidentu Eisen- 
howeriu. Iš kąwes i dešinę: prez. Eisenhower, valstybės sekretorius Dulles, francū- 
zą užsienio reikalą sekretorius George Bidault ir britą užsienio reikalą veikiantysis 

sekretorius Lordas Sa lisbury.

Sparčiai besivystančioj] 
Lietuvos respublikos pra
monė ir žemės ūkis reika
lauja, kad nepaliaujamai 
būtų didinami įvairių kro
vinių pervežimai. Dalis kro
vinių transportuojami Lie
tuvos vandens keliais. Res
publikos upėmis plaukia 
sieliai, vyksta baržos, pri
krautos anglies, durpių, 
statybinių medžiagų, įren
gimų. Upėmis vykdomų 
pervežimų apimtis kasmet 
didėja. Numatoma dar la

biau pagerinti laivybą ir 
padidinti keleivių bei krovi
nių pervežimus Nemuno 
upės baseine.

Šiems svarbiems uždavi
niams išspręsti dirba dide
lis Nemuno vandens magis
tralės kolektyvas.

Buržuazinėje Lietuvoje 
upių laivynas vos gyvavo. 
Vandens keliuose buvo eks
ploatuojama ne d a u g i a u 
kaip 50 nepajėgių savaeigių 
laivų, atgabentų iš užsie
nio. Laivyba tevyko tik 
nedideliame 90 kilometrų 
ruože žemyn nuo Kauno, 
Rimtą kliūtį sudarydavo 
gausingos seklumos, ku
rioms likviduoti beveik nie
ko nebuvo daroma.

Dabar Nemunas yra gy
va transporto magistralė. 
Padidėjo laivybos tolumas. 
Iš broliškųjų respublikų 
Nemuno laivynas gavo ke
leivinių ir buksirinių moto
rinių laivų, plaukiojančių 
keleivinių stočių, metalinių 
ir medinių baržų, pakelian
čių daug krovinių.

Visa tai įgalino žymiai 
padidinti krovinių ir kelei
vių pervežimų apimtį. Ypa
tingai dideli pakitimai Ne
muno baseine įvyko per 
1951-1952 metus.' Lietuvos 
darbo žmonės sukūrė nuo
savą laivų statybos pramo
nę.

Tai pirmiausia liečia Kau
no gamyklą. Ji buvo pasta
tyta pusiau naminės gamy
bos pobūdžio dirbtuvių vie
toje ir dabar yra aprūpin
ta nauja technika. Čia vei
kia dizeliu, katilu, medžio 
apdirbimo, mechaninis ir 
liejimo cechai, labo rato ri j a. 
Ateičiai gamykla turi nau
jų perspektyvų. Padidės 
laivų variklių “ZD-6” re- 
montavimo darbų apimtis. 
Šie varikliai bus remontuo
jami ne tik savajam basei
nui, bet ir kitoms šalies lai
vininkystėms.

Žymiai padidės savaeigių 
laivų išleidimas. Per kele
tą paskutinių metų čia sėk
mingai statomi negiliai 
p lau klojantys “Moskvi- 
Čiaus” tipo buksiriniai ir 
keleiviniai motoriniai lai
vai, “Senojo laivavilkio” ti
po plaukiojantys kranai, 
žemsiurbės, skirtos laivybai 
pagerinti.

Gamyklos kolektyvas ap
valdo naujų keleivinių lai
vų gamybą. Dabar, pavyz
džiui, statomas garlaivis 
“Nemunas,” skirtas dirbti 
Kauno - Sovietsko linijoje. 
Šio laivo projektą paruošė 
laivininkystės konstrukto
rių grupė. Keleivių dispo
zicijoje čia bus gerai įreng
tos kajutės, restoranas, sa
lonas, pasivaikščiojimo te
rasos priešakinėje ir užpa
kalinėje laivo dalyje. Bus 
panaudotos dienos šviesos 
lempos. Statant laivą bu
vo atsižvelgta į visas lai
vų statybos naujenybes.

Kas metai vis daugiau to
kių patogių, greitaeigių lai
vų skros mėlynuosius Ne
muno vandenis.

' Žymiai pagerės laivybos 
sąlygos Lietuvos vandens 
magistralėse. Tai, skyrium 
imant, liečia respublikos 
upių uostus. Pavyzdžiui, 
Kauno uostas per pokari
nius metus iš primityvaus, 
menkaverčio, koks jis buvo 
buržuazinėje Lietuvoje, ta
po aukštos mechanizaci
jos įmone. Portaliniai ir 
plaukioja n tie j i kranai, 
transporteriai ir kitokia 
technika įgalina greitai ap
doroti laivus.

Daug nuveikta Lietuvos 
vandens magistralės upei
vių kultūrinėms - buitinėms 
sąlygoms pagerinti. P e r 
pirmuosius dvejus penkto
jo penkmečio metus buvo 
atiduota naudotis daug ge
rai įrengtų gyvenamųjų na
mu . Šimtai žmonių kasmet 
praleidžia savo atostogas 
sanatorijose ir poilsio na
muose. Didis yra upeivių 
potraukis į mokslą. Per 
dvejus metus sėkmingai 
parengta du šimtai dvide
šimt masinių profesijų spe
cialistų — vairininkų, kūri
kų, šaltkalvių, elektros su
virintojų, o taip pat apie 
šimtas penkiasdešimt kapi- 
tonų, mechanikų, škipe
rių. Daugiau kaip 400 up
eivių pasitobulino specia
liose mokyklose ir kursuo
se.

Krovinių pervežimai nau
jajame penkmetyje yra nu
matyti tiek tiesioginiai, t. 
y. vandens keliais, tiek ir 
mišrūs — geležinkeliais ir 
vandens keliais. Vandens 
magistralių panaudojimas 
kroviniams pervežti įgalins 
atpalaiduoti daug geležin
kelių riedmenų, o taip pat 
pilniau išnaudoti Nemuno 
baseine esamąją pakrovi
mo - iškrovimo techniką.

Didelės per s p e k t y v o s 
penktajame penkmetyje at
siskleidžia taip pat ir ke
leivių pervežimams vystyti 
Lietuvos upių linijose ir vi
sų pirma Kauno bei Klai
pėdos srityse. Numatoma 
žymiai išvystyti priemiesti

nį susisiekimą respublikos 
sostinėje Vilniuje, o taip 
pat ir kituose baruose.

V. S.

Darbininkų^
Sveikata

VIDUJINIAI ŽIŪRONAI
Jau keliolika metų, kaip 

, atsirado ištobulinti žiūro
nai, žiūrėtuvai —endosko
pai, kurie duoda gydytojui 
ištirti, kas ten kur dedasi 
viduj.

Sakysim, X-spindulių at
vaizdas parodo mažytį še
šėlį ligonio skilvy. Gydyto
jas įleidžia per burną gas- 
troskopą ir pamato, kas 
ten: opa, vėžys ar kas įstri
gęs.

Endoskopai ilgumo kokių 
34 colių, storumo laibesni 
už mažąjį pirštelį. Lanks
tūs, lyg guminiai. Gastros 
skopas vartojamas skilvio 
vidui tirti. Bronchoskopas 
padeda išvalyti bronchinius 
vamzdžius, kai ten susidaro 
skysčių ar kraujo. Pa^df*; 
išimti žirnį, akmenėlį ar 
riešutėlį, vaiko įtrauktą į 
bronchų dūdas.

Viduje endoskopo yra ei
lė mažyčių veidrodėlių ir 
padidinamųjų s tik 1 e 1 i ų. 
Taipgi įleidžiama mažuly
tė, sulig kviečio grūdu di- 
d u m o, lempute. Galima 
taipgi įleisti kokį instru
mentą, su kuriuo chirurgas 
gali išimti audinių gaba
liuką mikroskopikiam išty
rimui.

Su įleidžiamuoju vidun 
instrumentu chirurgas gali 
sutriuškinti akmenėlį kur 
pūslėj, paskui visa tai iš
plauti su atitinkamu sku
timu, vartodamas guminę 
burbuolėlę. Su burbuop^_ 
chirurgas gali pripuinpuaft 
oi’o arba vandens, išlyginti 
susimetusias klostes/ar nė
ra ten kur kokios opos ar 
naviko.

Įleisti tokį gastroskopą į 
gerklę ir giliau — į skilvį 
ai’ į bronchų vamzdį nėra 
taip keblu. Pirma to ligo
nio nervams nuraminti įlei
džiama kokio vaisto. Pas
kui ligonis pagargaliuoja 
novokaino skiediniu, ir ne
trukus jam gerkle jau pri
rengta.

Su įleistu mažyčiu elek
tromagnetu chirurgas gali 
išimti kokio metalo trupi
nius. Gali net ir nufotogra
fuoti vidų, su mažulyčiu 
įleidžiamuoju aparatuku.

Krūtinės tuštimams ištir
ti vartojamas torakosko- 
pas, kurs įdedamas per tam 
tyčia padarytą krūtinės šo
ne skylutę. Jei yra ten su
sidariusių sulipusių, juos 
chirurgas atskiriu ( per
pjaudamas be kraukivimų 
su aukšto dažnumo elektri
ne viela.

Cistoskopas jau apyse
niai vartojamas šlapinama- 
jai pūslei tyrinėti. Pūslėm 
prileidžiama distiliuoto 
vandens, tai per jį su elek
trine lempute matyt, kas 
ten viduj dedas. Iš pūslės 
galima aukštyn įvaryti net 
ir į šlapimo dūdeles (“ure
ters”) laibutę guminę dū
delę, net iki inksto angos. 
Galima iš ten išpumpuoti 
ligoto inksto šlapimą ištyri
mui.

vergu1

Tie įvairūs endoskopai ti
krai daug padeda medici
nos bei chirurgijos prakti
koje. Tai irgi didelė moks
linė pažanga .

J. J. Kaškiaučiys^Į, įjj.

Duokš man tą žmogų, 
kurs nėra savųjų aistrų

Shakespeare 
(Hamlet’ė)



CHICAGOS ŽINIOS WORCESTER, MASS
Jų klubas sekmadienį, lie

pos 12-tą, Vengeliausko salėje 
iajkė savo susirinkimą. Daly
vį atsilankė vidutiniškai. J. 
Gasparaičiui vedant tvarką, 
sekr. J. Keturakis perskaitė 
aplikaciją ir buvo priimtas 
naujas narys Lukas. Visi lau
kia išgirsti kokias pasekmes 
davė vakarykštis liepos 11-tos 
vakarinis atsibuvęs piknikas 
Joniškiečių Klubo. Raportavo 
A. Burba, papildė Geistarienė. 
Užpelnyta viršum 52-jų dole
rių ir kurie buvo atvykę sako 
turėjo smagius laikus.

Jau praūžė jų du piknikai. 
Vadinasi, joniškiečiai veikia, 
ir rankų nenuleidžia. Auga 
nariais, auga turtu. Atvyku
sieji į susirinkimą binvo vaiši
nami barbekiu ir hamburgų 
senvičiais ir buteliavu. R. Š.

—o—
Rezignuoja iš unijos pareigų

Grant Oakes, buvęs prezi
dentas Farm Equipment uni
jos, paskui tai unijai susidė
jus su UE 11 Distrikto iždi- 
nLnkas, rezignuoja ir išva
žiuoja į Los Angeles, ar kur

M. ILJINAS 

Gamtos nugalėjimas
greitai augtų, juos reikia iki soties mai
tinti, laiku ir girdyti. Į dirvą reikia 
įnešti maistingųjų medžiagų — trąšų. 
Ilgą laiką nesant lietaus, reikia padaryti 

' drėkinimo įrengimais dušą iš karto šim
tams mažųjų medelyno gyventojų.
. Suaugusio beržo negalima vadinti le
pūnėliu: jis nebijo nei karščio, nei dar
ganos. 6 kol jis mažas, jis gali žūti net 
nuo saulėj kaitros. Jį reikia ginti nuo 
karštų saulės spindulių iš nendrių arba 
malksnų padarytu skydu.

Maži medeliai turi daug priešų: pikt
žolės, vabalai, pelės, ožkos, karvės.

Kol berželis mažas, jį gali ir ožka nu
graužti. Nuo ožkos apsisaugoti ne taip 
sunku: tereikia užtverti jos kelyje tvo
rą.

Bet nuo vabalų arba nuo laukinių pe
lių jokia tvora nepadės. Ir vis dėlto 
žmonės sugalvojo, kaip ir su jomis susi
doroti. Pelėms nuodyti išmėtomi jaukai 
su nuodais. Medelynas apjuosiamas 
vandens pripildytu grioveliu su statme
nomis sienelėmis ir su šulinėliais dugne.

Medeliai auga, saugomi nuo visokių 
negandų ir nelaimių.

Sudėtingas tai darbas—išauginti ma
žus medelius. Kiekviena diena atneša 
naujų atradimų, vyksta ginčai, numato
mi keliai, kurie anksčiau buvo nežinomi. 
Šiame darbe dalyvauja ir mokslininkai 
ir kolūkiečiai.

Ir štai ateina laikas, kai sėjinukai 
siunčiami į nuolatinę gyvenimo vietą. 
Jie iškasami kastuvu arba specialiu iš
kasamuoju plūgu. Apžiūrima, ar jie ne- 
apsikrėtę kokiomis nors ligomis. Jie iš
rūšiuojami pagal stiebo ilgį, pagal šak
nies kaklelio storį.

Ir pagaliau, kruopščiai įpokuoti į ry
šulius, jie leidžiasi į kelionę sunkveži
miu arba traukiniu arba garlaivio triu
me...

(Tąsa)
Jie sėjami ne padrikai, kaip gamtos 

medelyne, o taisyklingomis eilėmis. Tarp 
eilių paliekami tarpai, kad sėjinukus 
prižiūrį žmonės galėtų prie jų prieiti, 
nebijodami jų sumindžioti.

Kad mažučiai medeliai neapsikrėstų 
kokia nors pavojinga liga, dirva iš anks
to išdezinfekuojama specialiais nuodais. 
Medelio šitais nuodais nepražudysi, o 
žalingus grybelius jie sunaikina.

Bet esama ir naudingų grybelių, ne 
medžio priešų, o sąjungininkų. Balta ap
naša — mikoriza — aptraukia ji pušies 
arba ąžuolo šaknis ir padeda šaknims 
g;^iti iš žemės maistingąsias medžiagas. 
Tai žino medelyne dirbantieji žmonės. 
Prieš sėdami sėklą, jie deda į vagos dug
ną šiek tiek jų gimtosios dirvos — iš 
ąžuolyno arba iš pušyno. Visais būdais j 
spartina miškininkai mažų medelių au- A 
girną ir vystymąsi.

Esama tokio nekantravimo, iš kurio 
maža naudos. Skubėdami žmonės gadi
na medžiagą ir, užuot sutaupę, netenka 
vertingų valandų ir minučių. Ne veltui^ 
sakoma: “Skubos darbą velnias renka”.

Bet esama kito, kilnaus nekantravimo. 
Jis priverčia sparčiau dirbti stakles ga
myklose, jis paspartina traukinių riedė
jimą bėgiais, jis stumia išradėjo, stacha- 
novininko mintį. Tokio . kūrybinio ne
kantravimo dėka atsiranda mūsų ce
chuose naujos, patobulintos mašinos, pir
ma laiko įvykdomas planas, penkmetis 
virsta keturmečiu.

Ir tas pats nekantravimas priverčia 
mūsų mokslininkusĄeškoti vis naujų bū
dų augalų gyvenimui tvarkyti, jų augi
mui paspartinti.

Toįįių būdų sugalvota jau nemaža.
(Mokslininkai pastebėjo, kad pušys 

grteioiau auga, jei dirva patręšiama 
kompostu —durpių arba žemės ir supu
vusių piktžolių bei lapų mišiniu. Steng
damiesi suprasti, kas čia yra, mokslinin
kai tyrė kompostą ir surado jame tokių 
bakterijų, kurios spartina pušies augi
mą. Apkrėtus dirvą prieš sėjant šiomis 
bakterijomis, pušys sparčiau auga.

Gluosnių ir tuopų skiepai priverčiami 
greičiau išsišaknyti — išleisti žemėje 
šaknis. Tai pasiekiama, įmerkiant skie
pą, nelyginant į ^pasakų “gyvybės vande
nį”, į ypatingos “augimo medžiagos” 
skiedinį, kurį chemikai yra pagaminę 
laboratorijoje. Daugelio medžių rūšių 
skiepai prastai prigyja arba beveik ne
išleidžia šaknų. “Augimo medžiaga” ir 
čia neretai padeda: paprastas pagalys, 
šakelė, nupjauta nuo medžio ir įsmeigta 
j žemę, pradeda žaliuoti, apsidengia la
pais.

Kai gilė išdygsta, ji lenda gilyn į že- 
’(netilga, į virbalą panašia šaknimi. Kad 

greičiau ir geriau augtų, reikia, 
kad^b šaknys pradėtų greičiau keroti į 
visas puses, o ne skverbtųsi vien tik gi
lyn. Tam tikslui šaknis nukertama iš 
apačios aštriu kastuvu.

Bet vien tik operacijomis ir vaistais 
medžio neįšauginsi. Kad jie gerai ir

apylinkėm Jo žmona nesvei- 
kuoja ir gydytojai pataria ap
leisti Chicagą.

Oakes buvo Progresyvių 
Partijos kandidatas į Illinois 
gubernatoriaus vietą.

Kelis kartus klausinėjamas 
tyrinėjimų komitetų ar jis yra 
komunistas, ir ar kada nors 
buvęs, Oakes atsisakė liudyti.

Oakes gerai tarnavo savo 
unijai.

Kas jo vietą užims—paaiš
kės unijos šio distrikto kon
vencijoj Peoria, III., pabaigoj 
šios savaites. U-s.

—o—
Norintiems Chicagojc 
atostogauti

Daug lietuvių iš kitų miestų, 
atvyksta Chicagon praleisti 
atostogas su giminėmis ar 
draugais.

Kurie ruošiatės atvykti Chi
cagon šią vasarą, jei galima, 
pataikykite tą savaitę apie 
rugpiūčio 23 dieną. “Vilnies” 
didysis piknikas bus rugpiūčio 
23, Liberty Grove. Čia bus 
proga viena diena sutikti, dau
giausia Chicagos ir apylinkės 
lietuvių. i

Į LAUKĄ IŠEINA MAŠINOS
Kol busimasis miškas 1 

arba plaukia vandeniu, pralenkime 
daugeliu kilometrų ir pažiūrėkime, 
padaryta jam priimti tenai, 
lemta apsigyventi.

Viskas vyksta pavasarį, bet svečiams 
—• sėjinukams ir sėkloms — priimti 
žmonės/flradėjo ruoštis dar iš rudens. 
Arti žemę miškui reikia kartą per šimtą 
metų. Vadinasi, suarti ją reikia ypač gi
liai ir kruopščiai.

Čia viskas vyksta didžiuliu mastu. 
Dešimtys milijardų medžių turi išaugti 
valstybinių miškų trasose, kolūkinių lau
kų pakraščiuose, griovose, daubose, smė- 

• lėtose kopose.
Tokio darbo negalima atlikti be maši

nų.
Bet mašina mašinai nelygu. Yra ma

žas sodų traktorius, kuris iš viso tik tris 
kartus yra stipresnis už arklį. ' Bet iš 
traktorių šeimos arti buvo pašauktas ne 
jis, o jo brolis-stipruolis, kuris yra dvi
dešimt kartų stipresnis.

(Bus daugiau)

Jau čia pat LLD kuopų, 
metinis' piknikas

Šią vasarą mūsų gražusis 
Olympia parkas biednas su 
piknikais iki šiol. Mat, šiemet 
nėra Meno Mokyklos, tai ir 
to žavaus skambėjimo lietu
viškų dainų negirdime, apart 
to, ką gegužės 30 d. Aido 
Choras padainavo. O kiek tų 
lietuviškų šokių ir kitokių į- 
vairumų tie menininkai būda
vo patiekia I

Šiemet ir šiaip draugijos pa
vasarinių piknikų nerengė. 
Bet štai viena puiki proga bus 
piknikauti liepos 26 d. Pikni
ką rengia LLD 11 ir 155 mo
terų kuopa bendrai. Tai bus

Rumford, Me.
Liepos 14 d., mirė LDS 28 

kp. narė, Josephine Venskie- 
nė. Laidotuvės įvyko liepos 
17 d., Lietuvių kapinėse, Mexi
co, Me. Velionė paliko nuliū
dimo vyrą Juozą, sūnų ip tris 
dukteris. S. Fuidokas.

Tai bus geriausias laikas 
atostogauti Chicagoje ar kur 

! nors arti jos. Vilnietis.

važiuoja žeme
' ji 
kas

kur jam

piknikas. Ruošiasi vi- 
skanumynais pavaišint

metinis 
šokiais 
ti skaitlingai atsilankiusią pu
bliką.

Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti ne tik vietinius, bet ir 
iš apylinkių. Turėsime gra
žius laikus patogiame parke, 
įvairiausių gėrimų taipgi bus 
ganėtinai. Jeigu šiltas oras 
būtų, turėkime su savimi 
maudymosi kostiumus, nes ga 
Įima . maudytis puikiame 
Quinsigamond ežere, kurio 
vilnys skalauna parko pakran
tes.

Įžanga veltui. Rengėjai

So. Boston, Mass.
Bostoniečiai gausiai rengiasi 
dalyvauti savo piknike

Taip, vietinės kuopos ben
drai rengia didelį ir gražų 
pikniką šį sekmadienį — lie
pos 26 d., Lietuvių Tautiškam 
parke, Montello, Mass. Ben
drai rengia ir bendrai gausiai 
rengiasi važiuoti į savo pik
niką. Dėl to, kad piknikas 
rengiamas puikioje vietoje ii 
dėl to, kad parodyti prijauti
mą ir gražų draugiškumą 
bostoniečiams, tai ir iš kitų 
kaimyninių, o gal ir iš toles
nių kolonijų žmonės dalyvaus. 
Juk tai yra rengiama, kaipo 
vasaros laiku, draugiškumo 
sumetimais, ir kad paremti ap
švietus skleidimo reikalus. Čia 
yra puiki proga Mass, valsti
jos lietuviams dar kartą susi
tikti ir pasidraugauti. O tai 
yra svarbu, ’ labai svarbu, nes 
nežinome kiek tokių progų 
beturėsime. Draugai lowellie- 
čiai neturi vietų šiuo laiku pik
nikams surengti, bet kodėl 
nenuvažiuoti ir nepasilinks
minti kartu su bostoniečiais ir 
kitais-gražiame pušyne ?

Draugai, turintieji mašinas, 
turėtų važiuoti ir kitus pa
kviesti. Aš būčiau vienas iš 
važiuotojų. Man labai patin
ka montelliečių žaliuojantis, 
gražiai žaliuojantis pušynas. 
Tas gyvų šakų aromatas yra 
tiesiog gaivinantis eleksiras.

Jeigu viltis išsipildys, tai, 
gerbiamieji draugai ir drau
gės, dar gi kartą susitiksim 
tam žaliuojančiam pušyne!

Visi Bostono žmonės vei
kiausia jau žino, kad nuo Liet. 
Pil. Klubo — 318 Broadway, 
So. Boston, Mass., bus visiems 
parūpintas nuvažiavimas į 
pikniką. Tik ne vėluokite iš 
ryto, liepos 26 d.

Kaimynas Karsonas.

Worcester, Mass.
ALDLD 155 kuopa dėkavo- 

ja už dovanas dėl Laisvės 
pikniko, kuris įvyko liepos 4 
d. Montelloje. Eva Turskey 
aukavo du svarus sviesto ii 
taukų dėl ausikių.-A. Yekai- 
tienė. aukavo penkis tuzinus 
kiaušinių. Dovidonienė auka
vo vieną dolerį.

Ačiū draugėms už dovanas 
ir darba. A. W.

SHENANDOAH, PA

Dienraščio Laisves Paramai 

piknikas 
jvyks Sekmadieni 

Rugpjūčio 23 August 
Swank’s Grove 
Brandonville, Pa.

Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphia ir Baltimorę. 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 
atsilankyti.

Labai graži vieta piknikui, linksniai praleisite 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai.
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Štai, ką reikia daryti, 
paklydus miške

o šiais

Praeitais metais apie 33 
milijonai žmonių 
šios šalies mišku 
metais numatomas dar di
desnis skaičius lankytojų, 
kaip praneša The Forest 
Service of the U. S. De
partment of Agriculture.

Daugelis atostogaujančių 
šeimynų eina •- važiuoja į 
gilius miškus apsistoti: 
vaikštinėti,- jodinėti, žuvau
ti, romanstioti.

Kadangi vis daugiau ir 
daugiau miestų ir priemies
čių žmonių nepratę vaikš
čioti po miškus — paklys
ta, tai Forest Service iš 
anksto duoda patarimus, 
ką reikia daryti, paklydus 
miškuose. Nes kas metai 
miškų medėjai gelbsti pa
klydusius atostogininkus — 
vyrus, moteris ir vaikus to
dėl, kad jie nuėjo per gi
liai į miškus ir nežino, kaip

laiku bandyl

Sėskis ir pasilsėk
Pirmas ir svarbiausias 

dalykašA— sėskis ir pasil
sėk. Tuo 
skaitliuoti, įsivaizduoti, kur 
esi ir iš kurios pusės čia 
atėjai. Tegu tavo galva 
protauja, o ne kojos. Reiš
kia, nelakstyk, nes panika 
yra blogesnė, negu stoka 
maisto, vandens, drabužių 
ar pavojus nuo laukinių 
gyvulių.

Nakčia, miglotu ar štur-

Pittsburgh, Pa
Svarbi diena visoms 
tautinėms grupėms

Jau nebetoli rugpiūčio 2 d. 
ir Vakarinės Pennsylvanijos 
Tautinių Grupių Festivalis. 
Daug kas jau padaryta dėl 
šios iškilmės pasisekimo, bet 
dar daug kas reikėtų padary
ti.

Bendroji Tautinių Grupių 
Komisija, kuri ruošia šį pik
niką, kreipiasi į visas grupes 
dėl paramos. Svarbiausi du 
dalykai: išplatinti festivalio, 
tikietus ir sukviesti žmonių 
mases. Komisija taip pat su
sirūpinusi, kad visi Festivalio 
dalyviai būtų gerai aptarnau
ti viskuo. Todėl prašo tautines 
grupes duoti parengimui dar
bininkų. Pribūkite į parengi
mą anksčiau ir ten pasisiūly
kite padėti dirbti. 1

Festivalio programa susidės 
iš šokių, dainų, muzikos ir 
prakalbų. Vyriausiu kalbėto- 
įumi bus Stanley Nowak iš 
Mich-igano. Ukrainiečių Šoki
kų Grupė iš Arnoldo bus šio 
festivalio pažiba#

įsitėmykite vietą: Festivalis 
-piknikas įvyks Ilencz Grove, 
Hays, Pa. K°resp.

kuo 
p de

mingu , oru, bandyk 
greičiausia susirasti 
glaudą, kur nors po briau
na arba uola. Tada susi
kurk ugnį, kur ji nesiplė
totų tolyn, i]’ būk ramus. 
Jei reiks laukti ilgiau, — 
prisirink sausų medžių, ša
kų, žagarų ir šildykis, pa
kol galėsi eiti toliau.

Kąi bandysi eiti iš miško 
—cik pakalne, j r, jei gali
ma, sek upelį, tvorą, sieną, 
kas tave nuves prie upės, 
ežero, s tūbų ar kelio. Eik. 
Neišsieikvok savęs bėgimu.

Jei negali toliau eiti ir 
norėsi patraukti pagalbos 
atydą—sudaryk dūmų sig
nalą, mesdamas ant ugnies 
žalias medžių šakas, šlapias 
malkas. Saugojimo bokšte 
sėdintis žmogus pamatys 
dūmus ir prisius tau pagai

Vaktuok, kad nesiplėtotų 
ugnis, nes vienas žmogus, 
paklydęs vakariniuose miš
kuose, turėjo bėgti nuo sa
vo sukurtos ugnies, kad iš- 
gelbė j u s savo gyvy bę.

Kai eisi į nežinomus miš
kus, visada pasiimk degtu
kų nuo vandens apsaugoja- 
moj dėžutėj, kompasą, ma- 
pą, peilį ir biski koncen
truoto maisto, atsitikime, 
jei paklystum.

Kai matome, čia eina kal
ba apie vakarinių valstijų 
didžiuosius miškus. J. N.

Apie Social Security
Klausimas.- Kiek dau

ginusia galima gauti se
natvės pensijos iš social 
security fondo?

Atsakymas: Didžiausias 
davinys vienam asmeniui 
per mėnesį yra $85, ma
žiausias $25.

Didžiausias davinys vy
rui su žmona yra $127.50, 
mažiausias $37.50.

Didžiausias davinys vy
rui su žmona ir vienam 
vaikui yra $168.80, mažiau
sias $45.

Klausimas: Jau peršokau 
65-tą kryželį amžiaus. Jei 
žinočiau, kiek gausiu se
natvės pensijos iš social 
security fondo, gal galėčiau 
mesti darbą.

Atsakymas: Rimtai daro
te, kad norite visa ką ap
sižiūrėti,' aprokuoti. Ta
čiau tą,_ kiek ištikro jūs 
gausite, čia būdami apro
kuoti negalime. Suma gau
simos pensijos priklausys 
nuo to, po kiek uždirbote 
ir kaip ilgai išdirbote ap
draustame darbe, bet ir di
džiausioji pensija yra ne 
daugiau $85 per mėnesį vie
nam asmeniui.

Nueikite į artimiausią so
cial security raštinę. Pa
gal jūsų buvusį uždarbį ir 
laiką apdraustame darbe 
jie jums) aprokuos, kokią 
sumą jūs galėtumėt gauti. 
Už patarnavimą nieko mo
kėti nereikia 
adreso, 1 
te. • 5

ėikia. Jei nežirbbte 
klauskite vietojspaš-

įvairūs išsireiškimai
Medžiaga, iš kurios susi

deda žmogus, visai nesiski
ria nuo asilo atmatų. Skir
tumas tarp jų buvo tik 
tuomet,, kada šios medžia
gos turėjo skirtingas for
mas, bet visa tai išnyko; 
kai prasidėjo puvimas. Įdo
mu, kas gi kapinėse at
skirs pūvančią žmogieną 
nuo žiurkės ar kirmėlės?

Liučilio Vanini
(Dialogas II.)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE, •

OPPORTUNITY
One of the world’s fastest 

growing most successful Life In
surance Company will add 4 
young men to present outstand
ing Sales Department.

Successful performance and ex
tensive training will lead to 
managerial position. College, 
married, teaching, coaching or 
athletic background helpful. But 

not essential.
Starting salary $300 per month. 

For interview call Mr. Aufham- 
mcr, supervisor for Lee Agency, 
Penn Mutual Life Insurance Co. 
Lombard 3-7821.

(143-145)

AUTO BODY AND FENDER MAN
Must be A-l. Pleasant working 

conditions. Modern shop. Apply New 
Car Dealer, See Stanley.

NORTHEAST AUTO SALES ’ 
2386 Orthodox Street.

JE. 3-6500
(141-144)

AUTO BODY MEN (2) For Com
bination work. Also needed 1st class 
painter. Steady work; good work-, 
ing conditions. Apply in person or 
phone: M. & M BODY SHOP, Mac- 
dado Blvd, & Wycomb Ave.

Farragut 9-9771.
(142-144)

AUTO 
MAN. 
class, 
hour,
in person. 
Street.

BODY AND FENDER 
Experienced. Must be first 
Steady position. $2.50 per 
Vacation with pay. Apply 

CHITTICK, 206 N. 22nd

SANDERS & POLISHERS. Exp.
Steady
di.tions.
person
PAINT 
4240 No. 5th Street.

position; good working con* 
Plenty overtime. Apply in 

any time. ADAMS AUTO 
AND BODY REPAIRER,

(144-147)
HELP WANTED—FEMALE

OPPORTUNITY »
Young lady for typing and genė

jai Office duties. Excellent work
ing conditions. 5 day week. Paid 
vacation, insurance, etc. Phone for 
appointment.

MR. MINNIS
LO. 4-3920

(142-144)

TYPIST
Experienced for general office 

work; preferably from South 
Phila. To also learn to run bill
ing machine. Good opportunity. 
Write full details or call in per
son.

METAL MASTERS CO.
127 Catharine Street.

(143-145)

BOOKKEEPER. Must be expe
rienced. Full charge. Complete 
double entry system. Some typing 
necessary; steady work, pleasant 
surroundings. Vicinity 21st & Fair
mount. Phone KI. 5-5389.

(142)148)

Šypseno/
Ir vienaip blogai, 
ir kitaip negerai

Žmogelis stovėjo prie
šais teisėją. Kaltino žmo
gelį kažką pavogus. Teisė
jui parūpo patirti, ar su
irau ta teisiamasis prisie
tos reikšmę. Todėl teisėjas 
paklausė:

“Biliau, jeigu tu po prie- 
siekai sumeluosi, ar tu ži
nai, kas atsitiks?”

Bilius atsakė: “Tuomet 
aš eisiu į pragarą.” 
^Teisėjas: “O jeigu tu pa
sakysi teisybę?”

Bilius: “Tuomet aš ei-' 
siu į kalėjimą.”

i

Worcester, Mass.
Piknikas

Rengia ALDLD 11 ir 155 
vyrų ir moterų kuopos, įvyks 
sekmadienį, Liepos-July 26 d., 
gražiajame Olympia Parke, 
Shrewsbury, Mass.

Kviečiame visus atsilankyti 
šį gražų pasilinksminimą.

Komitetas

PRANEŠIMAS *
šo. BOSTON, MASS.

Didysis So. Bostono trijų organi- 
acijų metinis piknikas jvyks sek
madieni, Liepos-July 26 d., gražia
jame Tautiško namo pušyne, Mon
tello, Mass., prasidės 1-mą vai. po
piet ir tęsis iki vėlyvo vakaro.

Jaunimas turės progos gražiai pa
silinksminti prie geros orkestras, o 
moterų stalas su gerais namie ga
mintais skanumynais pavaišins vi
sus.

Šį pikniką rengia LLD 2-ra kuo
pa, LDS 62-ra kuopa ir LLD 2- 
ra moterų kuopa.

Kviečiame visiA iš arti ir toli at-, 
silankyti. 'Rengėjai.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., Liepos-July 23,
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ŽINIOS IS LIETUVOS
n n

Baigė darbą 
teorinis seminaras

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Lietuviu kalbos ir li
teratūros instituto teorinis se
minaras marksizmo-leninizmo 
klasikams studijuoti neseniai 
atliko paskutinį šiais mokslo 
metais užsiėmimą. Vykdant 
teoretinį seminaro planą, bu
vo padaryta
Pranešimus seminare 
moksliniai darbuotojai 
nynas. Z. Jonikaitė. L. 
tis ir kiti.

10 pranešimų, 
padarė 
A. Jo- 
G i 11 e i-

darbe 
kaip 20 

marksizmo-

Teorinio seminaro 
dalyvavo daugiau 
baigusių vakarinį 
leninizmo universitetą moks
linių bendradarbių, aspirantų, 
o taip pat Mokslu akademijos 
tikrieji nariai prof. K. Korsa
kas ir prof. V. Mykolaitis.

Teoriniuose seminaruose iš
keltieji ir diskusuojamie ii 
klausimai žymiai 
prie sėkmingesnio 
sprendimo instituto 
me mokslo darbe.

p r isi d ėjo 
problemų 
tiriamai a-

Stambiausia respublikoje 
kalkių gamykla

AKMENĖ. — Pramoninga
me Akmenės rajone šiomis 
dienomis pradėta stambiau
sios respublikoje kalkių ga
myklos statyba. Naujoji Įmo
nė bus pilnutinai mechanizuo
ta, pradedant kalkakmenių 
laužymu, jų transportavimu 
bei pakrovimu į degimo kros
nis. ir baigiant degtų kalkių 
pakrovimu į vagonus. žmo
gaus ranka tik valdys mecha
nizmus. čia veiks galingiau
sios resnublikoje kalkių de
ginimo1 krosnys. Kai k ak m on iii 
iškrovimą iš vagonu ir ju per
davimą gamybai atliks tiltinis 
greiferinis kranas, eilė trans
porteriu. sudėtingi pakėlimo 
mechanizmai.

Įmonė per metus duos 8 
kartus daugiau produkcijos, 
negu duodavo drauge paėmus 
visos Lietuvos kalkinės buržu
azijos valdymo metais.

Kiek anksčiau pradėta nau
josios įmonės gyvenvietės sta
tyba.

Pirmoje eilėje numatoma 
pastatyti 7 gyvenamuosius na
mus su 95 butais, kurie turės 
visus patogumus.

Tnž. M. Urbutis

lankėsi 
. Tarybų Lietuvos 

parodė 
žemės ro

Rajono centro teatrinė va&ara

ROKIŠKIS. — Su daugeliu 
respublikos teatrų jau spėjo 
susipažinti šią vasarą rokiš- 
kiečiai. Pirmieji čia 
klaipėdiečiai
uostamiesčio teatras 
Vasiljevo pjesę 
jus”. Dvi dienas Rokiškyje vie
šėjo Kauno muzikinis-dramos 
teatras. Gastrolių metu jis pa
rodė du savo pastatymus: 
Ostrovskio “Be kaltės kalti” 
ir Simukovo “Mergužėlės leli
jėlės”. Viešėjo čia taip pat 
Panevėžio dramos teatro ko
lektyvas, parodęs Borisovus 
pjesę — pasaką “Juodojo eže. 
ro paslaptys”. V. šnioka.

ra

B

Virginia 9-6125

Mirtys
Liepos 16 d. mirė Jurgis 

Norkus, 65 metų amžiaus. Pa
laidotas 
z i m i oro

Roberta

mis

t fb

mo dirbtuvę. Tame amate ir 
bendrai vaizboje jis turėjo 
gabumų. Biznis jam sekėsi,

rališkas tautininkas. Abu su 
žmona dažnai lankydavo di
džiuosius pažangiųjų lietuvių 
parengimus, mylėjo lietuvišką 
meną ir 
šydam as 
Lietuvių

mėgo sportą. Nepai- 
fašistii boikotavimo 

Kultūrinio Centro j.is 
čia pabaliavoti.

Jau nuo seniai Jurgis Nor
kus sirginėju širdies liga. Tai
gi, jo mirtis buvo staigi. Grį
žęs iš savo biznio pareigų lie
pos 16 d. pasiiautė prastai, 
šeima greit šaukėsi gydytojo, 
bet gydytojo pagalba jo gy-

Norkus buvo ilgametis Broo- 
klyno gyventojas. Pastaruoju 
laiku savo dirbtuve buvo iškė- » 4
lę Į Long Island. Sūnus Ro
bertas dirbo kartu su tėvu, 
yra plačiai apsipažinęs tame 
biznyje ir jau vyras motuose, 
galės palaikyti tėvo išvystytą
vaizbą.

Sako, kad valdžia 
nekooperavo

Buvęs jau kelinti metai 
paskirtas Long Island Transit 
Authority sako, kad jo planas 
pagerinti L. T. geležinkelių li
nijas liekasi bevertis, nes 
dine Interstate Commerce 
misija n e k o o p e ra v o.

val- 
Ko-

kad

Šitie darbininkai New Yorke ant šaligatvio išbuvo ir 
išlaukė apie penkias dienas. Mat, jie norėjo gauti 

- darbą, už kurį savaitėje moka nuo $51.90 iki $59.
Kai atėjo priėmimo diena, darbų buvo tiktai 180, o 
darbininkų juos gauti susirinko 7,500! Tie darbai yra 

paprasti miestavi darbai. '

Į visus New Yorko ir 
apylinkes lietuvius

Aido Choras rengia labai 
smagų pikniką, su daug lietu
viškų liaudies dainų ir su tik
rai lietuviška muzika šokiams. 
Taipgi turės porą
kurie piknikautojus 
kins. Kviečiame visus

j u ok darių, 
pri j flo

ats i lan
kyti į šį nepaprastai linksmą

Kita senyva pora
nusimarmo

Demokratų lyderiai NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

A u t or i tetas re i k a 1 a ves, 
tų linijų savininke Pennsylva
nia geležinkelių firma duotų

soms. Gi valdinės komisijos 
paskirtims vartojęs tuos pini
gus mokėti New York o mies
tui taksus.

Skirtingi reikalai
New . Yorko Central gelže- 

lių firma spiriasi sustabdyti 6 
Putnam divizijos traukinius. 
Tų apylinkių gyventojai pro
testuoja, kad jie liksis be jo
kios važi notes. Daugelis atsi
dėjo ant gelžkelio, Įsigijo na
mukus toli užmiestyje. Atė
mus tranzitą, namukai liktų
si mažaverčiais, o kai kam ir 
visai beverčiais.

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

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

PETKAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAMS
Užlaiko puikų

BAR & GRILI
32 Teą Eyck St. . Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

9

<3

Neatsisakys nuo savo 
pasirinktos partijos

Imigracijos viršininkai buvo 
pasišaukę einant Smith Aktu 
peršok ioj am us 
Betty Gannett, 
Bittelman ir 
J iems 
vadinamą “supervised paro-

svetingi m i us 
Alexander 

Claudia Jones, 
pasiūlė pasirašyti taip

dei nesveikatos.

“su p erv iso d parole,” 
kitko, Įsako atsisakyti

Po ilgų ginčų, diskusijų, 
demokratų trijų apskričių ly
deriai susitarė nominuoti ma
jorą Impellitterį demokratų 
partijos kandidatu Į majorą. 
Tačiau kiti du lyderiai griež

tai ir smarkiai atsisakė Impe
llitterį užgirti.

Visa tai rodo, kad nomina
cijose bus du ar daugiau de
mokratų kandidatai. Aišku, 
iki pilietinių nominacijų dar 
Įvyks demokratuose daug par
tinių ginčų, prikalbinėjimų, 
vieni kitiems bauginimų pra
laimėti. Tuomi viena pusė gal 
palenks 
palenkė 
Kenneth 
pirmiau

REIKALINGOS
STALŲ PATARNAUTOJOS 

Dieniniam ar naktiniam darbui. ’
Duodama valgis ir uniformosA 

MISS BRUTON, PASITARIMUI!
Kreipkitės: /

HOWARD JOHNSON’S
1st Ave. ir 17th St., N. Y. C.

(139-145)
HELP WANTED-MALE

AUTOMOBILE-MECHANIC
Gera mokestis, nuolatinis darbas, 

5 dienų savaitė, puikios darbo sąly
gos, vakacijos ir kompanijos pašal
pos.

RUCKLE PONTIAC CO., INC.
232 So. Broadway, Yonkers 

Yonkers 3-7710
(142-148)

BUILDING & MACHINE

Reikalingi šalt kalvystės Mocha - 
ikai. Vakacijos. Sirgimų ir kitos 

pašalpos. Kreipkitės asmeniškai.
81 h floor. Personnel Office.

n

pose

Piknikas Įvyks 9 d. rugpjū
čio (Aug.), Kasmočių Sode, 
91 Steamboat Road, Great 
Neck, N. Y. Rengėjai bus pa
siruošę atsilankiusius 
ti maistu ir Įvairiais 
Įėjimas tik 50 c.

Aido Choro

aprūpiu- 
gėrimais.

komisija.

Astorijos gyventojas Ernest 
Resch, 68 metų, nušovęs 
sergančią savo žmoną Marga
ret, taipgi 68 metų, ir pats 
nusišovęs. Pirm pat mirties jis 
pašaukęs Bellmorėje gyve
nančią savo dukterį Mrs. Wi
nifred McDermott ir paragi
nęs tuojau atvažiuoti.

Sakoma, kad abu sirgę skau
sminga liga, jis pritrūkęs kan
trybės kęsti.

Spėjama, kad žmoną jis 
numarino apie 12 valandų 
anksčiau. O paskui sudėstė a- 
biejų drabužius atiduoti sala- 
veišiams. Dukrai paliko ban-

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

lo, tada nusišovė.

SKELBKITeS LATSVeJE

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROC HM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

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

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

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

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

Gannett ir Bittelman atsisa
kė pasirašyti tą žmogų paže- 
žeminanti McCarrano-Walter 
Akto padarą. Miss Jones ne
buvo nei nuvykusi Į Kilis Is
landą

Tas
greta 
nuo narystės1 komunistų parti
joje ir tos partijos politikos, 
kuri yra darbininkų klasės rei
kalų gynimo politika. Gannett 
ii- Bittelman pareiškė, jog jie 
nuo to neatsisakys. Miss Gan
nett yra tos partijos naciona- 
lė švietimo direktorė. Bittel- 
manas yra marksistinis šviote-

kitus. Juk ir dabai 
b r o o k 1 y n i e č i ų lyderį 
F. Sutherland. Jisai 

buvo pasisakęs prieš
Impellitterį, bet šiame 
dyje pasidavė Farley ir 
liniukų Įtakoms.

Du grježtai tebesipriešinę 
Impellittoriui buvo Kongres- 
manas Charles Buckley, kuris 
atstovavo Bronx lyderi Flynn, 
ir Carmine De Sapio, Manha
ttan demokratų
nesitiki, kad fėrą pakėlęs Im- 
pelljtteris galėtų

De Sapio pareiškė, kad rug
sėjo 15-tą, kai partiniai bal
suotojai eis parinkti kandida
tus. demokratų bus du pilni 
kandidatų sąrašai.

LEWYT CORP., 60 BROADWAY
Brooklyn 11, N. Y.

(144-146)

MALE and FEMALE

PORA

•Tie

Pažeminimas ir nepartinių
Tas “supervised ' parole” 

lakštas yra pažeminantis bi
le žmogų, jei jis būtu ir ne
partinis ar net priešpartinis. 
Jis reikalauja, kad ta lakštą 
pasirašantysis pasižadėtų :

Bilo kada “ant pareikalavi
mo” pasiduoti “tirti protą” ir 
“teikti tokias informacijas, 
kokios pasirodyti] tinkamomis 
ir leistinomis.1

Raportuotis
kas savaite.

Ne iškeli a nti 
kaip 50 mylių 
Square.

Greta atsiribavimo nuo par
tijos ir jos politikos, lakštas 
isako “susilaikyti nuo santy
kiavimo bile su kuriuo asme
niu,” kuri imigracijos depart- 
mentas paskaitytų užsiiman-

laimėti.

Grota pasidalinusios vado
vybės statysimų, gal dar bus 
nepriklausomų. Spėjama, kad 
Halley taip pat bandys gauti 
d e m o k r a t ų n o m i n a c i j ą.

niekur toliau, 
rato nuo Times

Atvyko paliktoji prie 
altoriaus nuotaka

Liepos 20-tą laivu Andrea 
Dorca iš Vokietijos atplaukė 
Rose Marie Weiser, 21 metų, 
bcrlynietė.

Lenkai kviečia mus 
i svečius 24-ta

sNew Yorko lenkai minės 
metų sukaktį nuo Lenkijos 
išlaisvinimo nuo nacių. Rodys 
filmas iš Lenkijos. Taipgi da
lyvaus naujasis Lenkijos kon
sulas, Mr. Casimir Biernacki.

Kadangi filmas rodys pato
giame Stanley Teatre ir nor
malaus dydžio, tad bus tikrai 
smagu jas matyti. Įžanga prie

tikietai gaunami Polonia ’Klu
be, 219 Second- Ave., Now 
Yorke. Programą pradės 9 
vai.

Laive vietą mergina buvo 
užsisakiusi seniau, visai ki
tam tikslui — keliauti kaip 
busimoji amerikono Raymond 
Taylor sužadėtoji. Bet po to 
jos sužadėtinis buvo nusiųstas 
Korėjon ir užmuštas. Tad 
mergina atvyko pasimatyti su 
jo tėvais mirusiajam pagerb
ti apeigų metu.

Kadangi Raymondas buvo 
vienintelis vaikas šeimoje, tė
vai linkėtų, kad sūnaus suža
dėtinei patiktų gyvenimas 
čionai ir kad jinai pasiliktų su 
jais.

Tęsimas ilgiau karo kas sa
vaitė palieka šimtus ameriko- 
niųir svetimšalių merginų 
vilties gauti vyrą ir turėti 
v o šeimą.

be
sa-

Dirbti ant Vištų Farmos
Patenkinanti mokestis. Patogi 

gyvenimui vieta. 55 mailes nuo 
New Yorko miesto. Dėl informa
cijų X

ŠAUKITE MU. 3-1891
(143-145)

REAL ESTATE
STEBĖTINA PROGA 

OYSTER BAY (’OVE, L. I.
Du namai, 3*2 akrai žemės. 6 

karam garadžius (dėl t rokų); ma
žas budinkas 12x15; taipgi 1 karui 
garadžius; 60 karvių barn 37x121; 
e k s 1 r a budinkas 35 X 45. tinka
mas laikyti arklius. (Galime pri
statyti market ą išvežioti pieną.) 
OY. 6-2833. Rašykite: Byron D. 
Brush, Cove Road. Oyster Bay, L. I.

(144-146)

60th STREET—BROOKLYN
Naujai šingeliuotas, atskiras na

mas, 2 šeimom, 4 rūmai viršuj ir 4 
rūmai apačioje, pilnas skiepas, alie
jum šildomas ir kiti 
mes plotas 40x100. 
meni as ir prisideda 
patogumų. Tikras 
$16,500. Šaukite:

CL. 6-6156

įrengimai, že- 
TuŠčias apart - 

jeigos. Arti visų 
pirkinys — tik

(144-145 >

RANDA VO JIM AI
7 ROMŲ DUPLEX APT, J f 

WILLIAMSBURG—BROOKLYN 
Maudynės, privatinis namas — šal

tas. Arti 
nyčių ir 
randa!!

i’N

krautuvių, mokyklų, baž- 
transportacijos. Prieinama

EV. 4-1386
(141-145)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Visų piknikų lankytojų 
nijų veikėjų prašome 
šiuos pranešimus:

Sekmadienį, Liepos-July
Bostono organizacijos turės 
pikniką Tautiško Namo 
Keswick Rd.
1-mą vai. popiet, 
geri užkandžiai.

ir kolo- 
jsitemyti

26 d. So. 
savo 

Tautiško Namo Parke, 
ir Winter St., pradžia 

Gera muzika ir

Tamo pačiame parko, Rugpiūčio- 
Aug. 2 d. rengia pikniką LDS 67 
kp., Montello, Mass., pradžia 1-nią 
vai. popiet. Taipgi bus gera mu
zika, puiki programa, užkandžiai ir 
visko, ko tik piknikui reikia.

Užrašyldt Laisvę Savo Draugini

New Jersey Lietuviij

TONY’S |
UP-TO-DATE 

j BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS

? Savininkas
306 UNION AVĖNUE 

į Brooklyn, N. Y. 
į Gerai Patyręs Barberis

Rugsėjo 6 September

Paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią vasarą 
bus sekmadieni prieš Labor Day

Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 
proga pasilinksminti piknike ir 

' ant rytojaus pasilsėti.

Rugpiūčio-Aug. 9-tą šioje vietoje 
rengia pikniką ALDLD 6-ta kuopa, 
pradžia 1-mą vai. popiet. Bus mu
zika, valgiai, gėrimai ir visokių 
įvairumų.

Rugpjūčio-Aug. 16 d.
niką Tautiškame pušyne So j 
tono Lietuvių Piliečių Klubas.

pik-
Bos-

Rugpiūčio-Aug. 23 d. rengia pikni
ką Tautiškame Parko Lietuvių Gin
tarų Radijas. Apie tai plačiau bus 
rašoma spaudoje.

Geo. Shirnaitis (144-147)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, Rugpjūčio-August G 
d., bus laikomas ant 57 Beacon St., 
prasidės 7:30 vai. vakare, kariu su 
LDS 8 kuopos susirinkimu. Vnsi 
LLD 5-tos kuopos nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasiimkite nau
jai išleistų knygą: “PO AUDROS.“ 
Seki’. (144-146)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Tas Piknikas Bus

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvingiofn, N. J.

Visa New Jersey, Brooklynas ir Philadelphia turi 
dalyvauti šiame puikiame sąskridyje. Visos koloni
jos privalo turėti savo grupes pikniko malonesniam 
laiko praleidimui.

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo susirinkimas į* 
vyks liepos (July) 31 d., L. A. 
Piliečių Klubo svetainėje, 280 
Union Avė. Susirinkimas pra
sidės 7:30 vakaro, o mokes
čiai bus priimami nuo G. v/’y 
landos vakaro. Taigi, 
norite duokles pasimokini, pa- 
sistengkite ateiti anksčiau, 
kad nereikėtų laukti po susi
rinkimo.

Pirmininkas J. Pėterson.

4 pual.-Lahvft (Liberty)-Ke t vir tądien., Liepos-July 23, 1953




