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KRISLAI I
Gamtos botagas.
Jos nugalėjimas.
Gengsterizmo psichologija.
Festivalis Chicagoje.

Rašo R. MIZARA

žmogaus kova su gamta i 
prasidėjo nuo to laiko, kai i 
žmogus atsirado. Ji tęsėsi per 
milijonus metu ir tebesitęsia 
šiandien.

Tačiau, žmogus dar vis per- 
rrLižas, nes iš tikrųjų ligi šiol 
i* gamtos dar nenugalėjo.

O kadangi jis jos dar nonų- j 
galėjo, tai ji, gamta, nuolat ; 
ir nuolat čaižo žmonijos nuga- ! 
ra žiauriais “prajovais”: sau-j 
sromis, potvyniais ir kitkuo.

štai nūdieninei žinios:
Sausra Pakistane atnešei 

milijonams žmonių badą.
Kinijoje* potvyniai.
Jungtinėse Valstijose pot- j 

vyniai, kitur sausros, dar ki- j 
tur viesulus. J

Kiekvienas gamtos “prajo- 
vu” pasiima daug auka: žmo
nių gyvybių ir turto.

—o—

Ir kai kur žmogus jau pasi
ryžo visam tam kelia užkirsti.

Niekur šiandien taip ener
gingai nekovojamą su gamta, 
kaip Tarybų Sąjungoje. Mili
jonų žmonių jėgos ten sutelk- 

suvaldymui gamtos bota
go. L,

Kasami milžiniški kanalai 
ir kanalėliai laivams plaukio
ti, elektros jėgainėms Įsteigti, 
stepėms iriguoti, kad ten. kur 
per ilgus metus buvo dyku
mos, vešliai žaliuotų laukai, 
teikdami gyventojams dau
giau duonos, medvilnės, vai
sių,

Milijonai hektarų nuogos 
žemės apsodinti mišku, kad 
jie sulaikytų sausvėjus. kad 
pakeistų klimatą, kad žmonės 
galėtų gyventi ištaikingai ir 
laimingai.

—o—
Šios dienos Laisvėje prade

dame spausdinti M. Iljino vė
liausi veikalą: GAMTOS NU
GALĖJIMAS.

Tasai žymusis mokslo po
puliarintojas aiškiai, ryškio
mis spalvomis parodo, kokios 
Rusijos jr Ukrainos stepės bu
vo senaisiais laikais ir kokios | 
jos bus greitoje ateityje.

Mokslinį darbą Ujimas ra
šo, kaip pasaką, — gražią, 
lengvai skaitomą pasaką.

Bet tai nėra pasaka, tai yra • 
tikrovės paveikslas.

GAMTOS NUGALĖJIMAS Į 
— neilgas, tačiau labai bran
dus, pamokinąs raštas. Lietu- Į 
vių kalbon jį vertė J. Macai
tis.

Nuoširdžiai patariu kiek
vienam skaitytojui atidžiai l 
perskaityti Iljino raštą.

Perskaitę, džiaugsitės.
—o  į

Niekas neginčys, kad šiam i 
dien mūsų krašto įvairiose į- I 
staigose vyrauja gengsteriz- ; 
mo psichologija.

Ta psichologija yra užkrės
ta ir mūsų visuomenės dalis, 
paskyros jos šeimos, tame 
skaičiuje ir lietuvių.

Va, duktė su motina susi- į 
taria tėvą iš kelio pašalinti,— i 
l$vą, kuris atidavė jom viską.

kaip pašalinti?
Jiedvi randa talkininkų, su- ' 

dar<> suokalbį ir tėvą ir vyrą 
ryžtasi...na, šiuo kartu nesa
kysiu, kur jiedvi ryžtasi jį pa
talpinti. '
.Kam visa tai?

Tam, kad jiedviem liktų jų

Anglai nužudė dar 
106 Man Man negrus

Nairobi, Kenya. — An
glų kariuomenė ir policija 
pereitą savaitę nužudė 106 
negrus, vadinamus Man 
Mau teroristus.

Bet, nepaisant, kaip an
glai šaudo bei karia Mau 
Mau narius, vis daugiau ne
grų dedasi Į tą savo orga
nizaciją Kenyjoj, Anglijos 
kolonijoj, rytinėj Afrikoj.

Mau Mau negrai kovoja, 
kad išvytų anglus bei kitus 
baltuosius prispaudėjus.

Paspruko 3 pavojingi 
kriminaliai pamišėliai

Beacon, N. Y. — Iš Mat- 
tewan valstijinės ligoninės 
dėl kriminalinių pamišėlių 
ištrūko du žmogžudžiai ir 
vienas moterų prievartau
to jas.

Vienas jų, Raymond Wood, 
per kalėdini pokyli nušovė 
tris savo draugus, kitas 
nužudė žmogų per ginčą 
saliu ne.

Ligoninės valdyba per
spėjo, kad jie ir dabar gali 
žudyt žmones be priežas
ties.

Tie kriminalistai ištrūko, 
prapjaudami geležines du
rų groteles. Kas nors 
išmugeliavo jiems pjūklu- 
ka. v

Greičiausia rakietinrii 
bombonešių kelionė

Fairford, Anglija.— Trys 
rakietiniai Jungtinių Vals
tijų bombonešiai B-47 at
skrido iš Amerikos i An
gliją per 5 valandas ir 8 
minutes. Tai greičiausias 
iki šiol perskridimas tokiais 
bombonešiais per Atlanto 
vandenvna. */ €•

SMERKIA KONGRESI
NES SLAPTYBES

Washington. — Kolegi- 
jinė Sigma Delta Chi žur- 
naližmo draugija smerkė 
kongresmanų ir senatorių 
slaptybes.

Beveik pusė visų pasiūly
mų Kongresui yra apdirba
ma slaptuose jų posėdžiuo
se.

Tokio, Japonija. — Vie
sulai Japonijoj pereitą sa
vaitę pražudė 32 žmones.

stubelka, kurią tėvas nupirko 
ir dar vis ant jo vardo apra
šyta.

Baisu apie tai ir pagalvoti. 
Gal vėliau kada nors teks at
viriau tuo klausimu pasisaky
ti.

—o—
Chicagos lietuviai meninin

kai nusitarė šių metų spalio 
mėnesį turėti vidurvakarinių 
valstijų lietuvių menininkų 
festivalį.

Tenka jiems palinkėti di
džiausio pasisekimo jų užmo- 
juje.

Prez. Eisenhower perspėja Pietinės Korėjos tautininkų 
valdovą Syngm. Rhee - neda ryt aklų karinių avantiūrų;

Rhee šaukia saviškius ka riauti, nepaisant paliaubų
Eisenhoweris atsisako karu vienyti Korėją ar kitus kraštus

Panmundžom, Korėja, bir
želio 8.— Jungtinės Tautos 
ir šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pirmadienį pasirašė 
sutartį apsikeitimui kari
niais belaisviais. O tas gin
čas buvo didžiausia iki šiol * 
kliūtis skersai kelio i pa
liaubas.

Taigi dabar tikimasi, kad 
netrukus bus pasirašyta ir 
paliaubų sutartis, sustab- 
dant visus karo veiksmus. 
Associated Press teigia, kad 
telieka tiktai smulkesni ad
ministraciniai klausimai iš
spręst iki paliaubų pasira
šymo.

RHEE “SMARKAUJA”
Seoul, Korėja. — Pietinės 

Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
pirmadienį pareiškė, jog 
nepaisys paliaubų, ir pats 
darys žingsnius, kad užim
tų šiaurinės Korėjos Liau
dies Respubliką.

Rhee apšaukė Jungtinių 
Tautų paliaubų sąlygas, 
“pasid avimu k o m u n i s - 
tams.” Jo valdžia dėl to 
suruošė trukšmingas de
monstracijas prieš ameri
konus Seoule ir kituose 
Pietų Korėjos miestuose.

PREZIDENTO EISEN- 
H0WERI0 LAIŠKAS

f

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris birželio 7 
d. telegrafavo laišką Syng- 
manui Rhee, Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentui, 
užgirdamas Jungtinių Tau
tų sąlygas dėfpaliaubų Ko
rėjoje.

Eisenhoweris uoliai ragi
no Syngmaną Rhee priimti 
tas sąlygas ir sykiu su
draudė Rhee nuo “aklų 
avantiūrų,” kur Pietų Ko
rėjos tautininkai grasina 
“patys vieni” kariauti už 
Šiaurinės Liaudies Respu-

Šalies valdžia trukdo 
bedarbių pensijas

Albany, N. Y. — Wash
ington© valdžia nutarė nu
mušti puspenkto milijono 
dolerių nuo paramos, kuri 
buvo skiriama bedarbių ap- 
draudai vykdyti New Yor- 
ko valstijoje. Valstijos val
džia priešinasi tokiam be- 
darbiškų lėšų.- mažinimui. 
Dėl to turėtų būti paleista 
1,100 tarnautojų, kas " dar 
labiau gaišintų pensijas be
darbiams.

Šalies valdžia planuoja 22 
milijonais dolerių nukirsti 
be.darbiškas lėšas visoms 
kitoms valstijoms. ’

PREZID. EISENHOWER

blikos prijungimą Pietinei 
Korėjai.

Prezidentas Eisenhowe
ris užreiškė, jog nebandys 
karu suvienyti nei Korėją 
nei kitus kraštus (kaip kad 
Vokietiją, Austriją ir lt.).

Prezidentas pasižądėjo 
darbuotis,. kad taikiomis 
derybomis taptų suvienytos 
šalys, kurios suskilo po An
trojo pasaulinio karo.

Kartu jis prižadėjo da
ryti savitarpinio- apsigyni
mo sutarti su Pietinės Ko

Mirė Kazys Steponą vieni s
Cliffside, N. J. — Birže

lio 6 d. nuo širdies smūgio 
mirė senas šio miesto gy-

KAZYS STEPONAVIČIUS

ventojas, visuomenės veikė
jas ir nuolatinis Laisvės 

Nuskendo 2 susidūrę laivai. 
Žuvo du žmonės -

Wilmington, Del.—Didelis, 
žibalinis laivas Pan-Massa- 
chusetts paryčiais perkirto 
kitą didžiulį žibalinį laivą' 
Phoenixą per keistą susidū
rimą Delaware upėje. Ėks- 
plodavo 160,000 statinių ga
zolino Pan-Mass. laive, o 
Phoenix buvo tuščias.

Abudu laivai liko sunai
kinti. Su jais žuvo 2 žmo
nės, o, 83 kiti išgelbėti.

Nelaimė įvyko todėl, kad 
vienas laivas davė klaidin
gus signalus kitam.

rėjos tautininkais ir duoti 
jiems medžiaginės para
mos, kad galėtų atkurt lie
tinės Korėjos ūkį, pramonę 
ir ramų gyvenimą.

PREZ. EISENHOWER i 
SAKO: į

—Pali aubo s negi n č i j amai 
užtikrintų Pietinės Korėjos 
(tautininkų) respub 1 i k a i 
faktinai tą patį plotą, kurį 
jinai turėjo pirm užpuoli
mo, beje, dar ir truputį i 
daugiau.

Siūlomos paliaubos užti
krina, jog tūkstančiai 
šiaurinių korėjiečių ir kinų | 
komunistų, esamų nelaisvė-1 
je pas mus... nebus varu 
grąžinami į komunistines 
sritis.

Mes neturėtume jokio pa
siteisinimo ilgiau karą tęs
ti su visomis jo nelaimėmis, 
jeigu mėgintume ginkluota 
jėga suvienyti Korėją.

Korėjos suvienijimas yra 
tikslas, kurio siekti Jungti-

I nes Valstijos pasižadėjo 

bendradarbis, Kazys Stepo
navičius (Stephens), sulau
kęs 64 metą amžiaus.

Liko didžiuliame liūdesy
je jo žmona Uršulė, brolis 
Juozas Steponavičius,"daug 
giminių čia, Amerikoje, 
taipgi Lietuvoje.

Jo kūnas pašarvotas Mc- 
Corry Brothers koplyčioje, 
780 Anderson Ave., Cliff
side, N. J.

Bus palaidotas trečiadie
nį, birželio 1.0 d. Kūnas iš 
koplyčios bus išvežtas 9:30 
v .ryto. Palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse, North Ar
lington, N. J.

Laisvės redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą velio
nio žmonai, broliui, gimi
nėms, prieteliams ir drau
gams.

Valdžia nežino kur dėt 
kviečius ir sviestą

Washington.— Valdiniuo
se sandėliuose supilta 545 
milijonai bušelių kviečių, ir 
valdžia nežino, kaip juos 
naudoti ar kur dėti.

Valdžios sandėliuose taip 
pat sukrauta ir palaipsniui 
genda 150 milijonų svarų 
sviesto.

Bet valdžia vis dar su
pirkinėja iš farmerių kvie
čius, įvairius kitus derlius, 
sviestą ir kt./kad palaikytų 
gana aukštas kainas tiems 
produktams atviroje rinko
je. x

jau ne sykį, bet daug sy
kių.

Korėja, deja, yra ne vie
nintelė šalis, kuri liekasi 
perskelta po Antrojo pa
saulinio karo. Mes esame 
pasiryžę suvaidint savo 
vaidmenį, kad būtų politi
niai suvienyti visi kraštai, 
kurie tebėra suskaldyti.

Bet mes neturime inten
cijos vartoti karą kaip 
įrankį įvykdymui tų pasau
liniai - plačių sutvarkymų, 
kuriems mes esame pasi
šventę ir kuriuos mes lai
kome teisingais. Tai iš ti
krųjų kriminaliniai nusi
kalto tie, kurie iš šiaurės 
padarė užpuolimą, naudo- 
mi prievartą, kad galėtų 
suvienyt Korėją po savo 
valdžia.

Aš ne tiktai kaip oficia
lus jūsų draugas, bet ir 
kaip asmeninis draugas,to
dėl, raginu jūsų sali nemė
gini eiti panašiu keliu.

Jungtinės Valstijos neat
sisakys dėti visas pastan
gas, kad taikiais būdais 
taptų suvienyta Korėja.

įvadas į Jungtiniu Vals
tijų Konstitucija sako, jog 
mūsų žmonių tikslai yra 
“sudaryti tobulesnę sąjun
ga, Įsteigti teisingumą, už
tikrinti naminę ramybę, pa
rūpinti bendrą apsigynimą, 
kelti visuomenės gerovę ir 
užtikrinti laisvės palai
mas.” Aišku, jog ne visos 
tokios sąlygos dabar veikia 
Korėjoje.

. Be to, dabartiniame da- 
lyų stovyje negalima tų są
lygų pasiekti nei pratęsiant 
einamąjį karą nei darant 
aklą avantiūra į naują su
sikirtimą. Tiktai ramiais 
būdais tegalima šių dalykų 
pasiekti, — sako preziden
tas Eisenhoweris.

Profesorius numato 
pokarinę depresiją

New Haven, Conn. — 
Yale Universiteto ekonomi
kos profesorius Lloyd Rey
nolds pranašauja, jog po 
taikos pasirašymo Korėjo
je žymiai smuks žemyn 
darbai Jungtinėse Valstijo
se. Jis lemia, jog ta de
presija tęsis 12 iki 15 mė
nesių.

Viesulas sunaikino 
didelę farmerio šeimą

Arcadia, Nebraska.—Vie
sulas suardė visus Madsen 
farmos trobesius, u ž m u - 
šant visą pietaujančią far
merio šeimą — 10 žmonių.

TKongresmanai mažina 
paramą veteranam

Washington. — Kongre
so komisija ragino valdžią 
numušti 300 milijonų dole
rių per metus nuo išmoka
mų veteranams pensijų bei
atlyginimų .

Komisijos pirmi n i n k a s 
kongresmanas, r e p u bliko- 
nas John Phillips, patarė 
negydyt dovanai valdinėse 
ligoninėse tokių veteranų, 
kurie serga vėlesnėmis li
gomis, o ne tomis, kurias 
gavo pačioje karinėje tar
nyboje.

Užginta kuras laivam 
prekyboje su Kinija

Washington. — Valdžia 
uždraudė pardavinėti ame
rikinėse prieplaukose bei 
stotyse kūra svetimiems 
laivams ir lėktuvams, ve
dantiems prekybą su Kini
jos Liaudies Respublika ar 
kitais komunistiniais kraš
tais.

Tyrinėjančioj) Senato ko
misija surado, kad šiemet 
prekiavo su Kinija 100 An
glijos laivu ir 62 kiti Ame
rikos talkininkų laivai. Jie 
atliko 264 keliones, gaben
dami Kinijai gumą, meta
linius dirbinius bei kitus 
reikmenis.

Dėl to kelia skandalą 
prieš Amerikos talkininkus 
ypač rėksnys republikonas 
senatorius Joe McCarthy, 
minimos komisijos pirmi
ninkas.

“Fajerkrekiu” sprogimai 
užmušė 6 žmones

Schenectady, N. Y. — 
Sprogimas Imperial Fire
works fabrike užmušė sa
vininką ir vieną darbininką.

Houston, Tex. — Eksplo- 
davo Alco Fireworks fabri
kas, užmušant 4 žmones, 
sužeidžiant 95 ir padarant 
$3,000.000 nuostolių. Spro
gimas sunaikino fabriką ir 
kelias dešimtis namų.

GEORGE BIDAULT 
PAKVIESTAS J FRAN
CUOS PREMJERIUS

/

Paryžius. — Socialistas 
Franci jos prezidentas Vin
cent Auri oi penktadienį pa
kvietė George Bidaultą, kad 
sudarytų naują ministrų 
kabinetą ir taptų jo prem
jeru .

Bidault apsiėmė. Jis yra 
katalikų respublikiečių va
das ir buvęs užsienio reika
lų ministras.

Keturiems pirmiau pa-
I kviestiems politikie r i-a m s 
n e p a s i s ekč suorganizuot' 
naują kabinetą.

ORAS. — šilčiau, dalinai 
apsiniaukę ir tvankiau.
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KAS GERIAU ŽINO?
ŠIUO METU Washingtone vyksta debatai dėl mūsų 

krašto karinės aviacijos.
Kaip žinia, prezidentas Eisenhoweris, pateikdamas 

biudžeto projektą Kongresui, sumažino penkiais bilijo
nais dolerių paskyrimą karinei aviacijai.

Eisenhowerio administracija mano, kad užteks avi
acijai pinigų tiek, kiek jis skiria. Eisenhoweris tą savo 
sumanymą gina visur. Jis gynė ir praėjusį trečiadienį, 
kalbėdamas į tautą per televiziją ir radiją.

Bet atsiranda “ekspertai,” keliautieji dėl to triukš
mą. Tokių “ekspertų” yra senate, yra ir Pentagone. 
Jie sako: sumažinimas pinigų sumos aviacijai, pakirs 
Amerikos apsigynimo reikalus,—apsigynimo nuo Tarybų 
Sąjungos, kuri niekad nežadėjo, nežada ir, reikia many
ti, niekad nežadės Ameriką pulti.

Šitie “ekspertai” reikalauja, kad aviacijos tvirtini
mui turi būti paskirti dar penki bilijonai dolerų.

Dabar kyla toks klausimas: kas gi, geriau gali žino- 
' ti, kiek pinigų reikia aviacijai: generolas-prezidentas ar 
.tie “ekspertai”?

Atsimename, praėjusiais metais rinkimų kampani
joje republikonai visuose kampuose bliovė, sakydami: 
jei generolas Eisenhoweris bus išrinktas prezidentu, tai 
nereikės mums rūpintis krašto gynyba,—jis, kaip didelis 
generolas, viską išspręs, nes jis žino ir žinos.

Dabar tos rūšies “ekspertai” jau kitokią giesmę 
gieda.

Mums rodosi, kad čia tie “visko žinovai,” puolan
tieji prezidentą, gieda ne savo giesmelę, bet giesmelę 
aviacijos pramonės savininkų. Per juos kalba aviacijos 
pramonės magnatų lobijistai.

Kas Ką Rašo ir Sako
ESTIJOS LITERATŲ 

DARBE
Laikraštis “Sovietskaja 

Eštonija” rašo:
Estijos rašytojai kurią nau

jus veikalus, pavaizduojančius 
nąują Estijos tautos gyveni
mą, jos istorinę praeitį.

Rašytojas E. Krustenas bai
gia rašyti pirmąją dalį didelio 
romano, skirto kaimo proleta
riato gyvenimui laikotarpiu 
prieš 1905 metų revoliuciją. 
Antrosios E. Krusteno romano 
dalies veiksmas vystysis pir
mosios Rusijos revoliucijos 
laikotarpiu. Dabar autorius 
renka medžiagą antrajai savo 
knygos daliai.
“Udevo” tarybinio ūkio dar

buotojų žygdarbiams skirta 
dokumentinė apysaka “Stip
riųjų kelias”, kurią baigia 

^rašytojas E. Ran etas.
“Visi keliai” — taip pa

vadintas poeto M. Raudo eilė
raščių rinkinys. Greta eilėraš
čių į rinkinį įdėta poema 
“Akies vyzdys”. Dabar lei
dykla ruošia eilėraščių knygą 
spaudai. Jos 
Raudas ėmėsi 
Jis rašo 
lėraštis”.

Didelę 
jaunimą
Svarbiausias jo knygos 
nugalima jėga 
muo yra Estijos 
mokyklos studentas,
tarp kitų jaunų kovotojų už 
taiką išvyksta į Berlyną, į Pa
saulinį jaunimo festivalį.

Eilė Tarybų Estijos poetų 
ir rašytojų toliau dirba prie 
nebaigtu kūrinių. A. Chintas 
rašo antrąją romano “Vėjų 
krantas” dalį. Jis ketina baig
ti ją iki rudens.

autorius — M. 
naujo darbo, 

pjesę “Nebaigtas ei-

apysaką apie Estijos 
kuria I. Sikemjae. 

Ne
veikiantis as-

aukštosios 
kuris

Margos Mintys
Išėjo iš spaudos “Official 

Catholic Directory.” Ten 
randAsi didžiausias infor
macijų kalnas apie katali
kus ir katalikų bažnyčią 
Amerikoje.

Iš knygos sužinome, kad 
šiuo tarpu Amerikoje esa
ma 30,425,015 katalikų.

Tai dar nereiškia, kad jie 
visi yrą praktikuojanti ka
talikai. Tiek yra katalikais 
gimusių.

Per paskutinius dešimtį 
metų Amerikos katalikų 
kunigai prie katalikizmo 
atvertę arba atvedę 1,017,- 
495 žmones. Palyginti ne
daug.

Nepasakoma, žinoma, 
kiek praktikuojančių kata
likų tapo “šiaudiniais” ka
talikais ir ki'ek jų pilnuti
nai atsisveikino su tikėji
mu.

Teistas jam nesant ir 
rastas kaltu. Pabėgo, 
pamatė savo kailiui pavojų.

at- 
kai

Ištarnavęs armijai per 34 
metus pulkininkAs Neblett 
kalba apie pavojų Ameri
kai. Bet pavojų jis numa
to ne komunizme. Pavojų 
Neblett suranda militariž- 
me.

Komunizmo pavojus esąs 
Pentagono tiksliai pučia
mas. O Pentagonas yra 
ginkluotų jėgų vadų sosti
nė. Neblett tiesiog sako:

“Visi mes turime supras
ti, kad Pentagono tvirtini
mas, jog mūsų valdžiai grū
moja komunistų nuverti
mas per revoliuciją yra ne
sąmonė.
< “Baimė Rusijos užpuoli
mo išnyks taip greitai kaip 
visuomenė supras, kad ta 
baimė, kurioje mes gyvena
me, tapo Pentagdno paleis
ta išgąsdinimui Kongreso 
leisti įkurti didžiulę profe
sionališką armiją...”

Taip pulkininkas Neblett 
kalba savo knygoje “Penta
gon politics.”

.i

Teisėjas Douglas smerkia niakartizmą
TEISĖJAS WILLIAM O. DOUGLAS ir vėl primine 

Amerikos žmonėms tai, kad mūsų krašto vardas pa
saulyje smunka.

Kalbėdamas Chicagoje birželio 2 dieną, teisėjas 
Douglas atvirai pasakė: Amerikos vardas pasaulio žmo
nių akyse puola žemyn dėl to, kad čia pradėta žlugdyti 
individualio žmogaus laisvė, del to, kad čia naikinamos 
civilinės žmonių teisės..

Teisėjas Douglas priešingas raganų gaudytojams, 
persekiotojams nekaltų žmonių tik dėl to, kad jie gal
voja kitaip negu ragangaudžiai.

Tuos persekiojimus, makartizmo siautėjimą mūsų 
krašte pasaulio žmonės mato ir dėl to jie keičia savo 
nuomonę apie Ameriką.

PASISKUBINKIME
MŪSŲ VAJUS sukėlimui $8,000 fondo dar tik įpu

sėjo. Tuo pačiu kartu nuskirtas laikas, per kurį va
jus privalo būti baigtas, bėga.

Vadinasi, mūsų šis vajus sušlubavo, nežiūrint to 
fakto, kad jis buvo pradėtas labai gerai, sėkmingai.

Yra visa eilė mūsų kolonijų (jų įvardyti šiuo metu 
nenorime), kur mūsų prieteliai beveik dar niekuo nepa
sidarbavo vajui. Yra visa eilė gerų laisviečių, kurie 
dar nė cento fondui nedavė. O mes žinome, kad jie duos.. 
Tai kodėl gi nepasiskubinti? Kodėl neatlikti savo par
eigos dabar, tuojau?

Prašome visus mūsų prietelius, draugūs ir drauges, 
susirūpinti, atliekant savo pareigą, prisidedant prie fon
do sukėlimo.

Baikime mes jį laiku!

Kova už amnestiją 
politiniams kaliniams

Pirmiausia kaliniams am
nestiją paskelbė Tarybų Są
jungos vyriausybė tuojau 
po Stalino mirties. Paskui 

•' pasekė liaudiškosios demo
kratijos šalvs. Dabar ma
tome, kad ir Kuba suteikė 
amenestiją savo kaliniams, 
pirmoje vietoje — politi
niams kaliniams. Ji amnes
tiją paskelbė savo nepri
klausomybės minėjimo die
nos proga. Tai buvo gegu
žės 20 dieną.

Bet kaip šu mūsų šalimi? 
‘ Čia jau senokai gyvuoja 
‘ Smitho Akto aukoms am- 

. nestijos komitetas. Jis yra 
nustatęs visą birželio mė- 

. nesį smarkiausiai agitacijai

už amnestiją. Amerikos ne
priklausomybės minėjimas 
liepos s4 d. suteikia prezi
dentui Eisenhoweriui pro
gą tokią amnestiją paskelb
ti. Jis turi galią tatai pa
daryti.

Labai daug Amerikos žy
mių . visuomenininkų yra 
pasisakę už amnestiją ir sa
vo vardus parašę ant peti
cijos.

Reikia labai storai pa
brėžti, kad reikalavimas 
amnestijos komunistų va
dams arba šiaip pažangiems 
įkaitintiems vadams dar 
nereiškia užgyrimą jų idėjų 
arba. nusistatymo. Paragi
nimas prezidento Amnestiją

KOPERNIKO PAGERBI
MAS LENKIJOJE

Šiemet, kaip žinia, sukako 
410 metų, kai mirė Niko
lajuj Kopernikas, didis len
kų tautos sūnus, mokslinin
kas, astronomas . Elta pra
neša iš Varšuvos tokią ži
nia: v

Lenkijos visuomene pažymi 
410-ąsias metines nuo tos die
nos, kai mirė didysis lenkų 
mokslininkas-astvonomas Ni
kolajus Kopernikas.

Ryšium su tuo gegužes 23 d. 
Varšuvoje įvyko bendras iš
kilmingas komitetų Koperni
ko metams ir atgimimo me
tams pažymėti posėdis, kuria
me dalyvavo valstybinės ta
rybos ir vyriausybės nariai. 
Lenkijos Jungtinės darbinin
kų partijos CK atstovai, o taip 
pat Lenkijos Mokslų akademi
jos nariai ir Įžymūs mokslinin
kai. Posėdyje buvo apsvarsty
ti ir patvirtinti nutarimai, su
siję su šių reikšmingų datų 
minėjimu.

Varšuvoje buvo iškilmingai 
padėti vainikai paminklo Ko
pernikui papėdėje.

“Tribūna Liudu” ir “žice 
Vai’šavy” bei kiti centriniai 
laikraščiai išspausdino veda
muosius ir redakcinius straips
nius, skirtus N. Kopernikui.

Ved ama j ame strai psnyj e 
“Lenkų atgimimo minties ge
nijus” laikraštis “Tribūna 
Liudu” rašo:

Pagerbdami Nikolajaus Ko
perniko atminimą, mes pabrė
žiame pažangiųjų tradicijų 
Lenkijos istorijoje didingumą, 
tradicijų, kuriąs tęsti gali tik
tai darbo liaudis — viso, kas 
geriausia mūsų kultūros istori
joje, paveldėtoja; Ir šiandien,

Didžiausia katalikų baž
nyčios vyskupija randasi 
Brooklyn-, N. Y. Ji turinti 
1,391,171 kataliką.

Didžiausia .arki vy sk u p i j a 
randasi Chicagoje. Ji turi 
1,779,324 narius. Bostono 
arkivyskupija turi 1,406,- 
136 parapijomis, New Yor- 
ko _ 1,319,869, Philadel- 
phijos — 1,193,869, o New 
arko — i, 094,364.

Viso Ameiikoje katalikų I posteriui. Pollitt sako, kad
. Amerikos politika jau labai 
j nupuldė amerikiečių vardą 
, Britanijos žmonių akyse.
Jis sako, kad Churchill ir 

i Attlee prakalbos žmonėms 
I patiko.

Britanijos Komunistų 
Partijos sekretorius Harry 
Pollitt rašo laišką Ameri- 

I kos Komunistų Partijos 
1 p i r m i n in k u i William Z.

bažnyčia turi 193 kardino
lus ir vyskupus, kurie su
daro bažnyčios aukštąją 
hierarchiją. Katalikų ku
nigų yra 45,222. Viso yra 
15,032 parapijos. . Vienuo
lių yra 158,946.

Tai bent armija! Vis? 
šita armija pasilaiko pava
pi jonų aukomis ir duoklė
mis.

■ Spaudoje buvo smarkiai 
surikta, kad rumunas Ge
orgescu nekaltas avinėlis. 
Jis ir jo žmona tik savo 
Rumunijoje pasilik u s i a i s 
vaikais esą susirūpinę.

Bet dabar paaiški, kad 
Georgescu pabėgo 
munijos 1947-tais 
Buvo susekta, kad 
svetimos valstybės

žinieriai, agronomai, gydy-mrūs medicinos -instrumen
to j ai . Čia, pavyzdžiui, po
ilsiavo Algirdas Matulč- 
nas, karo invalidas iš Ute
nos miesto, mokytoja iš 
Dotnuvos Zofija Žilinskie
nė, mokytoja iš Pabradės 
Lapickienė.

—Kitais metais važiuosiu 
į Druskininkus kartu su 
žmona ir dukrele,—pareiš
kė Š. Bučauskas, atsisvei
kindamas su mumsi gele
žinkelio stotyje.

Ir mes pagalvojome, jog 
nieko neįvykdomo nėra ta
rne, kad kitais metais daili
dė S. Bučauskas ilsėsis ku
rorte kartu su visa šeima.

Valstybė skiria daug dė
mesio darbo žmonių kultū
riniam poilsiui. Profsąjun
gos duoda- darbo žmonėms 
atilsinius nemokamai — 
valstybinio draudimo lėšų 
sąskaita -,arba už trečdalį 
jų kainos. TSR Sąjungoje 
veikia daugiau kaip 2,000 
valstybinių ir profsąjungi
nių kurortų. Juose vienu 
metu gali gydytis ir ilsėtis 
250 tūkstahčių žmonių. Lie
tu voj e šiub metu yra JI sa- 
UAtorijų ir 9 poilsio -namai, 
kurie yra profesinių sąjun
gų žinioje. Be to, yra 8 sa
natorijos ir 12 poilsio na
mų, kurie pfiklauso žiny
bomis ir ministerijoms. Me
tai iš metų didėja skaičius 
darbo žmonių, poilsiaujan
čių Lietuvos kurortuose. 
1952 metais Lietuvos sana
torijose ir poilsio namuose 
poilsiavo dvigubai tiek dar
bininkų ir tarnautojų, kiek

! 1949 metais.
Vasarą Lietuvoje veikia 

daugiau kaip 30 profsąjun
ginių vaikų poilsio stovy
klų* Stovyklose besiilsinčių 
vaikų skaičius be paliovos 
didėja. 1952 metais stovy
klose ilsėjosi 12,400 vaikų, 

11953 metais poilsiaus 15
Šiemet

tai.
Patvirtinti generali n i a i 

planai Palangai ir Druski
ninkams išvystyti. Pagžfc 
šitą planą numatoma per
planuoti kurortus, siekiaht 
sudaryti darbo žmonėtis 
dar geresnes sąlygas ilsė
tis.

.. . Arti tas laikas, kai 
ant gintarinio kranto Pa
langoje ir Giruliuose pasi
rodys pirmieji besimaudan- 
tieji žmonės, kaip plačiame 
Druskininkų parke gyvai 
suskambės poilsiautojų bal
sai. Lietuvos kurortai yra 
pasiruošę sutikti brangius 
svečius. T; NAzarbvfene

Eks-Mainierių Choras 
gei-ai gyvuoja

Kapų puošimo dienoje bu
vome užkviesti dainuoti prie 
Helenos Grinienės kapo. Taip
gi prie Sakalo ir Abeko, kapų. 
Pagirtina, jog visi choristai 
dalyvavo programoje. j) \

Pamokas lanko visi nariai. 
Choras turi narių arti 40. Iš to 
skaičiaus yra stambi grupė ar
tistų, veikalų perstatytojų.

Artinantis LMS festivaliui, 
Ex-Mainierių artistai darbuo
jasi, mokosi veikalą tinkamą 
festivaliui ir dainas.

Prie to Ex-M aini erių cho
ras rengiasi suruošti pikniką 
21 dieną birželio (June), prie 
tautiškų kapinių. Apię tą pik
niką bus vėliau rašoma pla
čiau.

Choras norėtų sukelti kiek 
finansų festivalio reikalams. 
Iš kalno prašome lietuviškos 
publikos tą pikniką paremti.

Tai tiek šiuom kartu apie 
mūsų chorą.

Choro Korespondentas.

Serga Ona Remeikienė V.

Jau tūlas laikas kai^ sei> 
ga O. Remeikienė. Ji randasi I 
namuose po daktaro priežiū
ra, 2334 N. Campell Avė.

Ne ,tik ndrthsidiečiai pažįs
ta Oną Remeikienę, bet ir ki
tose lietuvių kolonijose, ji yra 
žinoma kaipo veikėja. Nuo 
savęs vėlinu greito pasveiki
mo. Kaimynas.

Buvęs Korėjos karo be
laisvis Jimmy Pinkston iš 
Jacksonville sako, kad šiau
riečiai darė viską, kas tik 
galima, “kad mūsų gyveni
mas būtų smagus.”

Jis sako; “Kai aš ėjau j i tūkstančių vaikų, 
karą, tai maniau, kad visij Druskininkuose pradeda 
komunistai yra blogi žmo- veikti nauja vaikų sanato- 
nės. Bet aš suradau, kad I rija, kurioje bus gydomi re- 
kai kurie jų yra geri,- o kai į umatizmu sergą vaikai, 
kurie blogi, kaip ir kiekvie-! Viena Lietuvos darbo 
noje žmonių grupėje. Jie | žmonių labiausiai mėgsta- 
yra žmonės. Tiktai jų įsi- ma poilsio vieta yra Pa
tikinimai skiriasi nuo mū- langa . Čia sanatorijose ir 

šnipas, su...” Saliėtis poilsio namuose kasmet il-
i sisi tūkstančiai žmonių.
Labai garsūs Palangoje yra 
Motinos ir vaiko poilsio na
mai. Čionai darbininkės, 
kolūkietės ,tarnautojos at
važiuoja kartu su savo vai
kais. Kiekvienai motinai 
su vaiku duodamas atski
ras kambarys su visais pa
togumais. Mažieji pacien
tai gauna gausiai pieno, 
vaisiu. Motinos ir vaiko 
poilsio namuose sudarytos 
visos sveiko poilsio sąlygos.

Druskininkai, Palanga, 
Giruliai, Kulautuva, gra
žios poilsio vietos Nidoje ii 
Juodkrantėje, Lampėdžiai 
ir Valakumpiai yra darbo 
žmonių dispozicijoje. Dau
giau kaip milijoną rublių 
valstybė šiemet paskyrė 
Lietuvos kurortams gėrai 
sūtvarkyti. Be to, daug lė
šų skiria žinybos ir profsą
jungos jų žinioje esančioms 
sanatorijomis sutvarkyti.

Už 200 tūkstančių rublių 
įsigyta naujo inventoriaus, 
Lietuva jo gauna iš Mask- 
vos, Leningrado, Novosi
birsko, Odesos, Dnieprope- 
trovsko. • Laboratorijos ir 
gydymo kabinetai aprūpi
nami naujais tobulais įren
gimais. Iš Maskvos atsiun
čiama rentgeno aparatūra,

1 ė k t rokArdiograf ai, įvai- 
' U.«į»-iUl ii H.įm įlit į Į I, „M,iU .-Į,. ,, 1 — . |1 », j į

2 pusi.—Laisvė ( Liberty )^Antrtidieh.,

iš Ku
rnėtais, 
jis yra

Lietuvos kurortuose
Sumažinęs greitį, trauki

nys artinasi prie Vilniaus 
stoties.

—Tėvelis parvažiavo! — 
skambiu balseliu šaukia 
r a ū d o n s kimšte mergaitė, 
puldama prie S. Bučaūsko, 
išlipančio is vagono.

Su mažosios Rūtos tėvu 
mės sUsipažinpme kūrorti- 
niaftiė traukinyje Druski
ninkai n Vilnius. Remonto- 
statybos kontoros dailide 
važiavo namo iš Druskinin
kų kurorto, kur jis ištisą 
mėnesį ilsėjosi. Šnekus ben
drakeleivis pasakojo mums, 
kad iš pradžių jam nesino
rėjo važiuoti į k u r o r t a 
anksti pavasarį, bet gydy
tojai ir profsąjungos komi-

T I------------------------------ ----- ''.f”’'* ------------------------------

kai kapitalistinėse šAlyse vėl 'tėtas, kuris apmokėjo atil- 
šėlsta inkvizitoriai ir reakcija 
skiria savo pastangas bet ku
riai laisvai minčiai pasmaugti,* 
darbininkų klasei, darbo žmo
nių masėms tenka pareiga 
ginti kultūrą nuo barbarišku
mo.

paskelbti reiškia tiktai tiek, 
kad tu manai, jog jų pa
leidimas iš kalėjimo yra ge
ras ir sveikas daiktas. Tai 
yra žmoniškumo parodymo 
žygis. Pilietis

sint iš valstybinio draudi
mo lėšų, primygtinai reika
lavo, kad jis važiuotų ilsė
tis;

—Nesigailiu važiavęs, — 
sako S. Bučauskas, — gerai 
pasilsėjau ir pasigydžiau. 
Sanatorija, kurioje ilsėjaus, 
yra pušyne ant Nemuno 
kranto — viename gražiau
sių Lietuvos kampelių.

S. Bučauskas papasakojo 
mums apie jaukią Visasą-

junginės Profesinių Sąjun
gų Centro Tarybos sanato
riją Nr. 1, kurioje jis gy
dėsi, apie gydytojų rūpini
mąsi besiilsinčiaisiais, apie 
nuostabų mineralinį van
denį iš “Vytauto” šaltinio.

Mūsų bendrakeleivis tai
pogi papasakojo apie puikų 
kūno kultūros parką, ku- 
riAme1 yra baseinai, solia
riumai ,gydohnieji dušai ir 
kiti. įtaisiniai. Čia įrengti 
du teniso kortai, astuonios 
krepšinio ir tinklinio aikš
telės, stadionas. Vasarą 
visų mėgstamos poilsio- vie
tos yra paplūdimys prie 
Nemuno kranto ir kaskadi
nės maudyklės prie Rodū
nios upės, netoli tos vietos, 
kur ji įteka į Nemuną.

. Druskininkuose yra pui
kiai įrengta poliklinika su 
rentgeno fiziot e r a p i j o s, 
dantų gydymo ir kitais ka- 
b i n e t a is. Balneologinėje 
dumblo gydykloje įrėnfet'os 
mineralinės vonios, vykdo
mos dumblo procedūros.

—Kartu su manim, 
liau pasakoja S. Bučauskas, 
—ilsėjosi įvairių profesijų 
ir įvairaus amžiaūs — 'dar
bininkai ir kolūkiečiai, iii-.

Serga Juozas Dulinskas

Jau keturi mėnesiai kaip 
mūsų geras vilnietis randasi 
po gydytojo priežiūra.

Apie pora mėnesių atgal 
jo sveikata buvo visiškai su* 
silpnėjusi ir buvo maža vilties 
sustiprėti, bet pastaruoju lai
ku pradėjo jaustis geriau.

Gydytojas ateina į jo na
mus, kuomet reikalinga skubi 
pagalba.

Jo adresas: J. Dolin (Du- 
linskas) 948 W. 36th St.

Juozas Dulinskas ilgą laiką 
buvo liLD 19 k p. narius LDS 
53 kp. nariu ir Vilnies Skaity
tojas. Kitados buvo uoliis rė
mėjas darbininkų kovose už 
geresnį gyvenimą.

Nuo savęs linkiu greitai pa- 
i sveikti. K. M.

NAUJA MEKSIKINė 
į PASAKA

Mexico City. — Didžiau
sias komercinis Meksikos 

[ dienraštis Excelsior sklei
džia pasaką, kad “rusai pa
darę sąmokslą užimt visą 
Centralihe ir Pietinę Ame
riką,” o socialistai padedą 
pro - rusiškiems komunis
tams.

Ronia.—Naujieji Italijos 
fašistai sukėlė kruvinas 
riaušes, pašauta bei kitaip 
sužeista apie 50 žmonių. 
Areštuota 140. ;

Pittsburgh.— Plieho Dar
bininkų Unija reikalauja 
daugiau algos. Tęsiasi da
rybos su kompanijomis.



M. IUINAS

Gamtos nugalėjimas MIRUS

A PIRMASIS SKYRIUS
PRIEŠO ĮSIVERŽIMAS

žeme ugnyje
Ne kartą amžių, bėgyje yra tekę rusų 

tautai duoti triukšmingą atkirtį priešo 
įsiveržimui ir vyti iš savo šalies svetim
šalių gaujas.

Bet rusų žemė turėjo vieną priešą, 
kuris darydavo savo antpuolius nebau
džiamas. Šiam priešui užpuolus šalį, 
su juo ir mėginti nebūdavo mėginama 
kovoti. Žmonės eidavo jo pasitikti su 
ikonais ir bažnytinėmis vėliavomis. Į

Ruduodavo žolės stepėje. Lepo ir džiū
vo laukuose varpos. Upėje iš vandens iš
kildavo seklumos, šulinyje kibiras atsi
trenkdavo į dugną.

Nuo kaitros imdavo degti miškai. Čia 
užtekdavo tik vieno neužgesinto laužo, 
kad gaisras apimtų didžiulius miško plo
tus. O pasitaikydavo ir taip, kad miš
kas užsidegdavo tarsi pats savaime. Vi
są žiemą smilkdavo kur nors lūžtėje po 
sniego danga pernykščio gaisro ugnis, o 
kai prasidėdavo kaitri vasara, raudona
sis žvėris iššliauždavo iš olos ir vėl imda
vo siausti miške.

Kaziui Steponavičiui
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jo likusiai žmonai Uršulei, broliui Juozui, visiems 
velionio giminėms, prieteliams ir draugams.

LAISVĖS REDAKCIJA ’ 
IR VISAS PERSONALAS.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
dangų kildavo meldžiančių pasigailėti 
balsų choras. Bet priešas būdavo ne
gailestingas.

Degė miškai, horizontą apjuosdami 
ugnies žiedu. Oras darydavosi aitrus 
nuo degėsių ir dūmų. Bėglių minios už
tvindydavo kelius. Priešas žygiavo po 
šalį, nusiaubdamas kaimus, naikinda
mas pasėlius, pasmerkdamas badui ir 
mirčiai milijonus žmonių.

Kuo gi vardu buvo šis žiaurus rusų 
1 domės priešas?

Priešo vardas buvo Sausra.
Ne susyk žmonės pastebėdavo užėjus 

sausrą. Kasdien nuo pavasario skaisčiai 
šviesdavo saulė. Dieną būdavo taip 
karšta, kad įkaitusi žemė degindavo ba
sas kojas. O naktys būdavo šviesios, 
šaltos. Vėjas pakeldavo ties vieškeliais 
debesis smulkių sausu dulkių ir nešioda
vo viršum lauku dulkiu sūkurius.

Kartais apie vidudienį danguje pasi
rodydavo balti kamuoliniai debesys. Bet 
tie debesys neduodavo nė lašo lietaus.

Taip be lietaus lašo praeidavo savai
tės, mėnesiai.

Kad nenuvystų nuo kaitros, augalai 
turėdavo gerti daugiau, negu visada. 
Bet sausas, karštas oras taip pat go- 

jdžiai gėrė vandenį, atimdamas jį iš au
galų. Kadangi jų taurė būdavo bendra, 
šioje taurėje—dirvoje—vandens greitai 

. imdavo trūkti.
t Ypač greit prasidėdavo šis trūkumas 

tais rmetais, kai žiemą būdavo maža snie
go ir dirva nesuskubdavo sukaupti ligi 
valiai polaidžio vandens.

Vienintelis išgelbėjimas tada tegalėda
vo būti tik lietus. Žmonės žinojo: bus 
lietaus—bus duonos ,o nebus lietaus— 
nebus duonos.

Iš pat ryto žvelgdavo jie į tolį, kurį 
dengė gelsvas šydas. Ir štai pagaliau lau
kais imdavo šliaužti vienas po kito debe
sėliai. Kaskart, kai saulė pasislėpdavo, 
ji tarsi prisimerkdavo. Praeidavo minu
tė, ir vėl į žemę atkakliai žiūrėdavo jos 
apvali, visa deginanti akis.

Pasitaikydavo, kad dangų užtraukda
vo debesys.

Už jų sudriskusios užuolaidos jau im
davo griausti, lyg ir iš tikrųjų ten būtų 
traukęsis Perkūnas.

Žmonės sakydavo:
— Prašniokš ar neprašnioks? Nejau

gi pro šalį praeis?
O dangus vis niaukdavosi, tarsi vidu

dienį būtų pradėję temti. Ir staiga po 
neilgai trukusios tylos smarkus vėjo gū
sis ipraūždavo laukais, priversdamas 
bangoti kviečius, keldamas dulkes ke- 
liud?e, draskydamas lapus ir šakeles nuo 
palei tvenkinį augančių gluosnių.

Vėjo atnešti pirmieji pasklidi lietaus 
lašai imdavo’smarkiai marginti - baltą 
nuo dulkių kelią. O paskui juos, tarsi 
įkandin žvalgų, užgriūdavo ir visa galin
goji vandens armija. Ne lietus, o liūtis 
prapliupdavo ant laukų, kelių, stogų. 
Vaikai nepridengta galva, basi, kiaurai 
peršlapę kvatodavo, dainuodavo, šokda
vo, braidžiodami po klanus.

O suaugusieji taip pat džiaugdavosi:
— Pagaliau pasigailėjo viešpats die

vas, atsiuntė lietutį!
Bet melsvas dangaus kraštas jau išlįs

davo iš anapus debesų. Lašai vis retėjo. 
Srauniais upeliais tekėdavo vanduo nuo 
išdžiūvusių laukų į daubas ir griovius.

Žemė tarytum nenorėdavo priimti pa
galbos iš dangaus. Vanduo nutekėdavo, 
neįsigerdamas į dirvą, tekėdavo į grio
vas, o iš griovų — į upes.
^Kaip jį dabar besulaikysi!

’ ^Net nė per veršką nesudrėkino ! — 
susisieloję kalbėdavo žmonės, kapstyda
mi sausą, akmeningą dirvą, sudrėkusią 
tik iš paviršiaus.

Ir vėl viena po kitos slinkdavo kait
rios, giedrios, sausos, negailestingos die
nus.

Su baime žiūrėdavo žmonės į viršų 
miško kylančius dūmus, į sausą, suskel
dėjusią žemę po savo kojomis.

Žmonės žinojo iš patyrimo, kad saus
ra — tai badas, tai nuskurdimas. Jeigu 
ji užeina pamažu, dar iš pavasario, jau
nučiai . daigai pradeda palengva gelsti, 
vysti, ir javai žūva nespėję išplaukti. 0 
kai sausra ištinka vasarą, nebaigę gręs- 
ti grūdai varpose sudžiūsta, 0 subrendę 
supliūkšta, susitraukia-

Ir visų blogiausia esti tada, kai su 
sausra ateina jos sąjungininkas — saus- 
vėjis.

SAUSVĖJIS
Jis ateina į Pavolgį, į Dono stepes, į 

Ukrainą iš anapus Kaspijos, iš tų vietų, 
kur iki pat horizonto nieko nematyti, iš
skyrus smiltynus.

Daug mėnesių pagrečiui nuo ryto ligi 
nakties saulė lieja į dykumą savo šilu
mą, savo -energiją. Bet su šia energija 
dykuma neturi ką veikti.

Jeigu tenai, kur plyti smiltynai, būtų 
miškai, laukai, ežerai, upės, saulės spin
duliai turėtų daug darbo: kurti augalų 
žaliuosius audinius, paversti vandenį de
besimis ir iškelti jį tūkstančius metrų 
viršum žemės. Bet dykumoje esama ma
ža vandens, vietoj miškų ir laukų kur- 
ne-kur matyti krūmeliai, o vietomis nė
ra ir krūmelių.— vien tik plikas smėlys.

Ką gi turi veikti saulės energija? Jai 
belieka šildyti smėlį' bei orą, na, ir atsi- 
spindint, kaip nuo veidrodžio, nuo plokš
čio dykumos paviršiaus, pasitraukti at
gal į pasaulio erdvę, štai ir žioruoja 
karščiu dykuma, bet ant kurios nieko 
nevirinama ir neverdama.

Mūsų šalies istorijoje karštas ir sausas 
oras ne kartą yra prasiveržęs iš dyku
mos į vakarus.

Tarsi nematomas gaisras, siautė šaly
je sausvėjis.

Be ugnies degdavo sodai ir laukai. 
Augalų audiniai, ląstelės perkaisdavo, 
jiems trūko vandens kovoti su karščiu. 
Medžių šaknys nesuskubdavo tiekti van-' 
denį lapams, ir lapai susisukdavo į vam
zdelius.

Daigai laukuose per dvi dienas su- 
džiūdavo ,net nesuspėję pagelsti: jie ne- 
nupiauti pavirsdavo sausu, išdegusiu 
šienu.’

Kartu su sausvėju iš dykumos lėkė 
smulkios smulkutėlės dulkės-

Visas -dangus apsitraukdavo dūmais, 
saulė darydavosi raudona, kaip rūkuose. 

, Bet tai buvo ne vėjas ir ne rūkas. Tai 
buvo dulkės, vėjo atneštosios iš toli — iš 
dykumos. Tose vietose jos buvo vadina
mos “migla”. Šioms dulkėms paviešėjus 
soduose, tūkstančiais žūdavo vaisme
džiai. >

Už šimtų kilometrų nutįsęs dykumos 
liežuvis visa paversdavo dykuma.

Tačiau, laimei, sausvėjams kelią buvo 
pastojęs didžiulis vandens paviršius, 436 
tūkstančiai kvadratinių kilometrų van
dens — Kaspijos jūra. Jūra gynė šalį. 
Jeigu jos nebūtų, dykuma jau seniai bū
tų išdžiovinusi visą mūsų pietų sritį. 
Dykumos oras, lėkdamas viršum jūros, 
atvėsdavo, sudrėkdavo. Ir iš ten, iš Kas
pijos, jau prisitraukęs vandens, jis pasi
traukdavo kažkur, dažnių dažniausia į 
Kaukazo ir vidurinės Azijos kalnus-. Te
nai vanduo pasiekdavo žemę sniego arba 
lietaus pavidalu, maitindamas iš kalnų 
tekančias upes.

Bet Kaspija gynė šalį iš vakarų. Į 
šiaurę nuo jūros vartai priešui buvo at
viri. Kadaise pro tuos vaVtus tarp Kas
pijos ir Uralo traukdavo iš dykumos ne
suskaitomos klajoklių gentys. Jos trauk
davo į vakarus ir į šiaurę, į stepes ir 
miškus, ir niokojo žemdirbyste besiver
čiančias tautas. Tuo pat keliu ateidavo 
ir sausvėjai.

(Bus daugiau)

Moksleivių vasaros pdilsis

Vilniaus miesto įenino rajo
no tarybos vykdomasis komi
tetas ir Lietuvos KP rajono 
komitetas parengė priemones 
rajono pionierių ir moksleivių 
vasaros poilsiui organizuoti. 
Bus įrengtos dvi pionierių 
stovyklos, numatytos 250 žmo
nių : viena — jaunimo sode, 
antra — prie 37-osios septyn
metės mokyklos Antakalnio 
rajone. Prie namų valdybų 
bus atidaryta 12 sveikatos 
taisymo aikštelių, Lojo j e ir 
5-ojoje vidurinėse mokyklose 
— kūno kultūros aikštelės.

Mokyklos parengimas nau
jiesiems mokslo metams

BIRŽAI. — Geidžiūnų apy
linkės Taryba, apylinkės teri
torijoje esančio “Agluonos” 
kolūkio valdyba, kolūkio kom
jaunimo organizacija ir vieti
nės septynmetės mokyklos 
mokytojų kolektyvas bendra
me posėdyje apsvarstė klau
simą dėl mokyklos parengi
mo naujiesiems mokslo me
tams. Pasitarimo dalyviai į- 
sipareigojo ilgai prieš praside
dant naujiesiems mokslo me
tams suremontuoti mokyklą ir 
visą jos inventorių, kruopš
čiai suregistruoti visus moky
klinio' amžiaus vaikus ir už
tikrinti, kad jie visi mokytųsi, 
sudaryti visas sąlygas moky
kloje atidaromai aštuntai kla
sei. Nutarta taip pat vasaros 
atostogų laikotarpiu organi
zuoti moksleivių ekskursijas, 
siekiant surinkti įvairius auga
lus herbarams sudaryti, orga
nizuoti naujų vaizdinių moky
mo priemonių gaminimą mo
kyklos kabinetams mokslei
vių jėgomis.

Pluriges rajono kolūkiai 
įvykdė sėjos planą

PLUNGĖ, V. 11 d. — Kovo
dami už gausų linų derlių, ra
jono kolūkiai anksti pradėjo 
sėti šią vertingą techninę kul
tūrą. Kiekviename kolūkyje 
buvo sudarytos linų auginimo 
grandys, linams sėti paskirti 
stambūs derlingų žemių masy
vai. Dėka to, kad buvo gerai 
organizuotas darbas grandy
se, kolūkiai 20 dienų anks
čiau, negu pernai, įvykdė il- 
gapluoščių linų sėjos planą,, 
išplėtę pasėlius šimtu hektarų, 
žymiai daugiau linų, negu 
pernai, pasėjo “Pergalės”, 
“Birutės” ir K. Požėlos vardo 
kolūkiai. Sėjai buvo panaudo
tos visos traktorinės ir arkli
nės sėjamosios, daugumoje 
kolūkių sėja atlikta plačiaei- 
liu būdu.

Daugelyje kolūkių anksti 
pasėti linai greitai sudį'go ir 
vešliai auga.

Šimtasis koncertas

KAUNAS. — Politechnikos 
instituto dainų ir šokių liau-* 
dies1 ansamblis šiomis dieno
mis surengė jubiliejinį—šim
tąjį koncertą. Per trejus savo 
gyvavimo metus ansamblio ko
lektyvas, vadovaujamas meno 
vadovo Aloyzo Čyžo, nuėjo 
didelį ir garbingą kelią. Meno 
kolektyve — daugiau kaip 
pusantro šimto dalyvių. Re
pertuare yra daugiau kaip še
šiasdešimt lietuvių ir broliškų 
tautų dainų, šokių bei žaidi
mu. R. Stelioids.
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Seminaras švietimo 
darbuotojams

MAŽEIKIAI. — Rajono 
kultūros-švietimo darbo sky
rius suorganizavo seminarą 
kultūros-švietimo įstaigų dar
buotojams. Pranešimą apie 
kultūros-švietimo įstaigų už
davinius pavasario sėjos metu 
padarė rajono kultūros-švieti
mo darbo skyriaus vedėjas E. 
Skinderskis.

Seminare darbo patyrimu 
pasidalino “Pažangos” kol
ūkio klubo-skaityklos vedėja 
Laurinaitytė, “Vienybes” kol
ūkio klubo-skaityklos vedėja 
Šimienė, Ruzgų klubo-skaityk
los vedėjas šetkus ir kt.

St. Stulgys

Jaunimo vakarinė mokykla

VILNIUS. — Lietuvos KP 
Vilniaus miesto Stalino rajo
no komiteto biuras apsvarstė 
klausimą dėl darbininkų jau
nimo vakarinės vidurinės mo
kyklos Nr. 4 darbo.

šiais mokslo metais mokyk
loje mokosi apie tris šimtus 
Stalino rajono pramonės įmo
nių darbininkų. Joje sudaryta 
17 klasių. Moksleivių patogu
mui pamokos vyksta trimis 
pamainomis. Mokykloje dėsto 
■prityrę pedagogai. Šiuo metu 
visose klasėse gyvai ruošia
masi keliamiesiems ir baigia
miesiems egzaminams. Didelę 
paramą gerinant mokomąjį- 
auklėjamąjį darbą mokytojų 
ir moksleivių tarpe teikia 
mokyklos pirminė partinė or
ganizacija.

Partijos rajono komitetas 
pažymėjo ir kai kuriuos trū-• 
kumus mokyklos darbe. Rajo
no liaudies švietimo skyrius 
maža dėmesio skiria metodi
niam mokytojų parengimui. 
“Spartos” fabriko ir Eiduke
vičiaus vardo kombinato vado
vai nesirūpina sudaryti savo 
darbininkams tinkamas sąly
gas mokytis.

Partijos rajono komitetas 
priėmė nutarimą, kuriame 
yra numatytos priemonės vi
sam mokomajam-auklėjama- 
jam darbui mokykloje toliau 
pagerinti, egzaminams sėk
mingai atlikti ir naujiems mo
kslo metams pasiruošti.

t
Sieninės spaudos 
aktyvo pasitarimas

VILNIUS. — Vilniaus Pe
dagoginiame instituto partinio 
biuro ir direktorato iniciatyva 
buvo suruošta sieninės spau
dos apžiūra, kurios uždavinys 
buvo padėti pagerinti institu
to sieninės spaudos darbą. 
Neseniai įvyko šios apžiūros 
rezultatų aptarimas. Praneši
mą apie instituto sieninės 
spaudos uždavinius padarė 
partinio biuro narys Petraus
kaitė, kuri pažymėjusi kai ku
rį atliktą sieninės spaudos 
darbą, iškėlė ir rimtus trūku
mus jame. Po pranešimo įvy
ko diskusijos, kuriose taip pat 
buvo nurodyta eilė žymių ins
tituto sieninės spaudos darbo 
trūkumų. Diskusijose dalyva
vo instituto direktorius Ročka.

Pasitarime buvo įteiktos 
dovanos apžiūroje premijuo
tųjų sieninių laikraščių redak
toriams ir aktyviausiems sie
ninės spaudos bendUadarbiaip. 
Pirmoji vieta buVo pripažin
ta Istorijos fakulteto sieni
niam laikraščiui “Tarybinis is
torikas.”

Unifikuotas daržų purkštuvas
NAUJOJI VILNIA, V. 11 d. 

Dažymo aparatų gamykla 
pradėjo gaminti bandomuo
sius unifikuoto dažų purkštu
vo pavyzdžius.

Naujasis aparatas bus ap
rūpintas keičiamų antgalių 
komplektu ; šie antgaliai bus 
pritaikyti darbui su Įvairių 
savybių dažais. Aparatas turi 
ilgintuvą, kuris Įgalins dažyti 
toli esančius paviršius.

★ Nauja MTS Įsteigta Šila
lės rajone. Stotis gavo 20 pau- 
jų traktorių, penkiavagius 
plūgus, sunkvežimius, daug į- 
vairių žemės ūkio padargų. 
Ji aptarnauja 12 rajono kol
ūkių. V. Matutis.

Studentų mokslinių 
darbų apžiūra

KAUNAS, V. 15 d. —šian
dien čia atidaryta miesto auk
štųjų mokyklų studentų moks
linių darbų apžiūra. Ekspo
nuojama daugiau kaip 230 
darbų iš Įvairių mokslo šakų : 
medicinos, hidrotechnikos, ag
ronomijos, elektrotechnikos, 
chemijos, mechanikos ir tt. 
Ruošiant juos dalyvavo apie 
800 studentų.

Būdinga daugumos darbu 
ypatybė yra jų glaudus ryšys 
su liaudies ūkiu; Darbą “Lie
tuvos TSR rajonų centrų pla
navimo ir užstatymo proble
mos” atliko Politechnikos in
stituto statybos fakulteto VI 
kurso studentai J. Ąžuolas, V. 
Simanavičius, O. Pakštaitė.

Politechnikos instituto elek
trotechnikos fakulteto studen
tų grupė sukonstruavo uni
versalinį prietaisą, kuris Įga
lina vykdyti sudėtingus elek
tros aparatūros ir jtaisinių ty
rimus.

Praktinę reikšmę turi Kau
no Medicinos instituto V kur
so studentės Vileišytės moks
linis darbas “Infektartritų 
(sąnarių uždegimo) gydymas 
Druskininkų kurorte.’’

Kūrybinis broliškųjų 
respublikų bendradarbiavimas

Artima draugystė užsimez
gė tarp Lietuvos kronikinių- 
dokumentinių filmų kino stu
dijos ir Rygos meninių ir kro
nikinių filmų studijos kūrybi
nių kolektyvų.

Praeitą rudenį grupė Lietu
vos kino studijos darbuotojų 
buvo pasitarime Rygoje. Ben
dra Pabaltijos kino studijų pa
gamintų kino žurnalų ir apy
braižų peržiūra bei apsvars
tymas, pasikeitimas darbo pa
tyrimu padarė pradžią šiai 
draugystei. Abi kino studijos 
keitėsi atskirais kino žurnalų 
siužetais.

Gegužės 11 d. į svečius pas 
vilniečius atvyko rygiečiai: re
žisierius A. Neretnek ir ope
ratorius A. Gribermanas. Jie 
atsivežė atskirus žurnalo “Ta
rybų Latvija” numerius, kino 
žurnalo “Pionierius” numerį 
ir sportinę apybraižą apie Ry
goje įvykusias visasąjungines 
krepšinio varžybas. Vietos ki
no darbuotojai parodė rygie- 
čiams savo naujausius kino 
žurnalus, meninį filmą “Auš
ra ties Nemunu,” kino apy
braižą “Saviveiklos koncer
tas”. * . •

Po tomis dienomis įvykusių 
peržiūrų buvo bendrai kūry
biškai apsvarstytas abiejų ki
no studijų darbas.

Susitikimo dalyviai numatė 
priemones toliau stiprinti kū
rybinei draugystei, kuri pade
da gerinti abiejų broliškųjų 
respublikų kino studijų darbą.

Jungtinėse Valstijose yra 
virš 30 milijonų ristynių 
sporto mylėtojų. 

t

Sakoma, Škotijoje yra di
džiausias laimingo vedybi
nio gyvenimo procentas.

Jungtinių Valstijų teis
mai išteisina 54 procentus 
teisiamųjų moterų, 37 pro
centus teisiamųjų vyrų. . L
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALĘ

CASHIER CLERK
Not Over 35.

Good Hours. Steady Position.
Good Working Conditions.

WEST PHILA. MFR. PLANT
Call GR. 2-6270 for interview.

(106-112) /-------------------------------- ------ - —~
firestone tire rubber co. 
Now has Immediate Openings for

CLERKS
We need two young men. No ex

perience necessary. Age 21 to 30. 
Willing to learn.

We Offer Steady work; good 
working conditions for willing work
ers. Apply in person to

MR. ZIMMERMAN 
1620 So. 49th Street 

(107-113)
SALESMEN. Wanted with follow

ing for full or part time: Milkmen, 
Insurance men; men with bread 
routes. We offer you an opportuni
ty for additional income. Steady 
work. BETTER APPLIANCES, 44 
N. 10th St., Phila., Pa.
________________________ (110-112)
HOUSEMAN. Strong. Experienced 

all around. Must be able to help 
with cooking. Live id; own room 
and bath. Steady position and good 
home for right man. Must have re
ferences. Phone BRYN MAWR 
5-0509 for interview.

(110-116)

LOOM FIXERS.. Experienced. Fixer 
on tape looms; steady work; good 
working conditions; good pay. Apply 
in person or phone:

JAMES WILSON & SONS 
1133 No. 4th St. MA. 7-5540 

(110-112)

BUTCHER. 1st class. Experienced 
in boning turkeys and fresh hams. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply or phone:
LO. 3-9874. Mr. Emil. Norwestem 

348 N. 3rd Street.
(110-112)

Alva Chevrolet
Now has immediate openings for 

AUTOMOBILE MECHANICS. Op
portunity for a real mechanic wil
ling to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position, va
cation, insurance and health bene
fits. Apply in person.
TORRESDALE & CORRMAN AVE

TorresdaJe & Corrman Aves.
Route 56, Y and T Bus

(111-117)

IRON WORKERS. To fabricate 
machine guards. Must have exper
ience in sheet metal and welding. 
All around man. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son. SUREWAY MFG. CO., 2427 N. 
2nd Street.

(111-113)

AUTO BODY METAL MAN. Ex
perienced. Steady work; good work
ing conditions. Apply or phone. ST. 
7-6791. SUE’S AUTO BODY, 917 
W. Master Street.

(111-117)

GARNETT OPERATORS. Exper
ienced. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. See 
Mr. Boches, N. & B. Cotton Felt 
Corp., 207 Buttonwood Street.

(112-114)

STENOGRAPHER. Experienced. 
Knowledge of payroll and typing. 
Steady position. Apply or phone: 
REGINA CIGAR CO., 3rd & BroWn 
Streets. LO. 3-0279.

(112-118)

NEEDLEWORK. Experienced on 
fine ladies handbags. Reline and re
pair. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. Room 
25. NAN ARMSTRONG, 101 S. 13th 
Street.

(112-118)

HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIC. AUTO BODY 
HELPER. Permanent position with 
long established new car dealer. 
Good pay, paid holidays, other be
nefits. Excellent working conditions. 
Apply in person. See John Witting, 
Service Manager. BERTOLETT 
PACKARD, 700 Garret Rd., Upper 
Darby. AL. 4-2345.

(112-114)

MALE and FEMALE
COULE. For place near West 

Chester. 2 in family. Dr’s home. 
Must have references and exper
ience. Live in; own room, and bath. 
Steady position; good home and sa
lary for right couple. Phone LO. 
7-6243. Monday, Wednesday and 
Friday.

(112-118)

REAL ESTATE

ATTENTION
HOME BUYERS AND VETERANS 

PHOENIXVILLE
New 3-bedroom singles, on large 

lot. Price $10,500. $700 down to ve
terans only. Directions to Sample 
House’.

From Valley Forge, drive on 
Route 23 into Phoenixville to Route 
29. Turn left on 29 to Anderson AV. 
Right on Anderson Ave. to Lane 
Ave. and Sample House.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-6414

(110-llfc)
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Reikalavo taikos ir 
mažinimo taksy

Clifford Camerson, United 
Electrical Workers Bokalo 
475-to viršininkas, pareiškė, 
jog Amerikos gerovei yra bū
tina, kad tuojau būtų numa
žinti taksai nuo pajamų 25 
procentais. Ir kad tuojau bū
tų atsteigta taika.

Numažinimas taksų dadėtų 
j darbininko parsinešamą al
gos vokelį po 12 ir pusę
tų už kiekvieną valandą, sakė 
jis. Tai būtų milžiniškas prie
das šeimos pragyvenimui. Per 
milijonus darbininkų susidėtų 
daug milijonų dolerių, kurie 
palaikytų darbus fabrikuose, 
gaminančiuose reikmenis gy
venimui, ne žmonių žudymui.

Kitais žodžiais, unijos va
das patvirtino tą mintį, kad 
nėra reikalo kariauti, nėra 
reikalo žudyti žmones tam, 
kad būtų darbų ir pinigų. Da
bar sumokamieji taksai nieko 
nesukuria naudojimui, tik su
naikinimui.

Net Minimum algą uždir
bantis darbininkas dabar su
moka po trejetą šimtų dole
rių taksų. Gavęs arti šimtinę 
sumokėtų taksų atgal jis jau 

-galėtų pirkti 
daiktą. O tas 
gas dirbti.

sau nemenką 
vėl darytų pro

kalbėjo Ameri-Cameronas
kinės Krusados Taikai suruoš
tame masiniame mitinge Cor
nish Arms Hotel, New Yorke, 
birželio 3-čią. Ten pat kalbė
jo keli kiti kalbėtojai. Visi ra
gino publiką darbuotis už ma
sinę žygiuotę i Washingtoną 
prašyti taikos, žygiuotę vyk
dys birželio 25-tą. Rep.

Paskyrė fėrui kelti 
valdininkus

Gubernatoriaus Dewey 
dėtasis miestui Transit Autori- 
tetas paskyrė važiuotės valdi
ninkais tris asmenis iš buvu
sios miestinės Transportacijos 
Tarybos.

Paskiltiniais yra: pulkinin
kas Sidney Bingham paskirtas 
vedėju, su 20 tūkstančių dole
rių algos metams; Harold 
Warner tebepasilieka advoka
tui patarėju, su $17,500 algos 
metams; William Jerome Da
ly pasilieka sekretorių, gauna 
$11,000 metams.

U Z-

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. 7-6233

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
į ANTANAS LEIMONAS
J Savininkas >

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

į Gerai Patyręs Barberis s

MATTHEW A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

NewYorto^<^ė^Zlnto
Uždraudė pikietuoti 
kitas krautuves

Vyriausias valstijos teisėjas 
Samuel Dickstein suteikė He
arns krautuvių savininkams 
malonę. Jis uždraudė streikie- 
riams pikietuoti tos pačios 
firmos kitas krautuves.

Unija buvo pradėjusi pikie- 
tu'oti Oppenheim-Collins ir 
Franklin Simon krautuves. 
Minėtosios abi, taipgi abi He
arns krautuvės ir Bonwitt Tel
ler yra nuosavybė vienos ir 
tos pačios firmos—City Sto
res Co.

Hearns abi krautuvės tebe
buvo už streikuotos ir pikie- 
tuojamos.

Kompanija prieš sustreika
vusius savo darbininkus rašo 
kaip apie aršius raudonuosius. 
Rašo visoje komercinėje spau
doje, per* pasamdytus įvairius 
rašytojus. O paskiau1 iš tų 
laikraščių iškarpas perspaus
dina tuose pat laikraščiuose, 
apmokamuose skelbimuose, iš
tisuose puslapiuose. Ir rodo: 
“žiūrėkite, ką rašo ’laikraš
čiai” apie tuos šiokius, tokius 
ir anokius.

Firma bando savo streikic- 
rius apšaukti tikrais Maskvos 
agentais ir ragina publiką ei
ti pirkti prekes užstreikuoto- 

ise krautuvėse, laužyti steriką. 
Įtikinėja, kad laužymu Streiko 
jie atliksiu patrijotinį darbą.

Kadangi mieste yra daug 
unijistų, tai nelengva juos ap
gauti su ta raudonąja silke. 
Streikas jau užsitęsė keletą 
savaičių, tačiau streįkieriai 
laikosi vieningai ir masiniai 
pkietuoja. Firma jaų« du kar
tu turėjo šaukti teismų pagal
bos streikieriams varžyti.

Metalo darbininku 
problemos N. Y,

Nors suvėluotai, vienok 
kiu, kad vertės nenustojo 
žinutė.

Gegužės 8-tą International 
Moulders and Foundry Wor
kers Unijos. 87-tas Bokalas 
laikė nepaprastą susirinkimą. 
Narių buvo 
200.

Pajūriečiai gal 
skelbs streiką

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA BEAUTICIAN
ti-

atsilankę apie

iš visokių 
gavau tokį 
New Yorko distriktas, su arti
mais New Jersey miestais, tu
ri organizuotų narių” 1,400, 
neorganizuotų metalo darbi
ninku apie 2,800. Dauguma 
molderių sakėsi, kad jie yra 
orgapizuoti, bet tiktai mažu
ma wra organizuoti, tai kaipo 
grupė negali skaitytis organi
zuotais.

komitetų raportų 
supratimą, kad

Gale praėjusios savaitės bu
vo spėliojama, kad galis kilti 
Manhattano West Side, o gal 
ir kitų pajūriečių streikas. 
Kad laivakroviai ir kiti pajū
rio darbininkai nepatenkinti 
gubernatoriaus Dewey pasiū
lytu) jų reikalams tvarkyti 
planu. Ir kad jie tikis-i streiku 
tą planą galėti atmesti, o jei
gu ir ne atmesti, tai bent už- 
rekordųoti savo protestą vi
suomenės akyse.

Geras nuolatinis darbas. Puikiausia 
mokestis. Kreipkitės:
HOTEL MARTHA WASHINGTON 

BEAUTY SHOP
30 E. 30th St., N. Y. C.

, Tel. MU. 4-8422
(112-114)

REAL ESTATE

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED-FEMALE

CASHIER — HOSTESS

Patyrusi. 5 ¥2 dienos, nuolatinis dar 
i

ba.% gera mokestis. Kreipkitės:
PALACE D’ORIENT •

108 Lexington Ave,
(111-117)

PATYRUSIOS
NAMŲ DARBININKES—VIRĖJOS

Auklės ir poros. Viršiausios algos, 
(mieste ar užmiestyje; taipgi 
laiko ir dienom 
gi pradinės.

LYNN
Broadway,

New York City
(111-112)

darbininkčs).
daliai 
Taip-

2007
AGENCY 
(71st ir 72nd Sts.)

Disciplinavimas
nesąs naujas

pa-Policijos Departmentui 
skelbus, kad šiomis dienomis 
disciplinuoti 86 policistai, ki
lo spėliojihių, kad vėl pradė
ta generate ablava ant polici
jos. Bet viršininkas Monag-. 
han tikrina, kad tame nieko 
naujo. Esą visuomet pasitaiko 
reikalingų disciplinuoti, žada 
kas savaitė skelbti discipli
nuojamus policistus.

New Yorke iš fabrikanto 
Ross namų šventėmis išvogta 
$20,000 vertės brangumynų.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS;
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieninis uždaryta

REIKALINGA OFFICE GIRL
Atlikimui abelnai ofiso darbo W 

atsakinėjimui telefonų. Išmokinsime^ 
switchboard. (Taipinimas ir shoe
hand nereikalingas.) Nuolatinis dart 
has. Kreipkitės:

INDIVIDUAL LAUNDRY CO.
75 River St., New Rochelle, N. Y. 

Tel. NEw Rochelle 2-9800
(107-113)

PATYRUSI FLOORLADY
Pilnai mokanti darbininkė atrin

kimui darbo ir pagelbėjimui fore- 
lady’ei visame darbe. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis.

Taipgi reikalingos Singer mašinų 
operatorės. Kreipkitės:

J. & J. BLOUSE CO.

Nepaprastas buvo raportas 
iš Atlas Foundry, esančios 
Brooklyn, N. Y. Ten buvo 
susiorganizavusi kita unija, 
Mine, Mill and Smelter Unijos 
skyrius. Bosui ir formanui ta 
unija nepatiko. Jie prašė AFL, 
kad juos gelbėtų nuo 
sios unijos. Pasidarė 
tarpe dviejų unijų. 
Board įsikišo ir buvo
mas: 66 balsai už Mine, Mill 
ir 66 už AFL. 
nusprendė 
kyti Atlas 
kalus.

Valstijinės Kriminalybėms 
Komisijos posėdžiai buvo tu
rėję prasidėti birželio 8-tą, 
pirmininkaujant pačiam gu
bernatoriui Dewey. Koks tas 
jo planas?

Dewey paskirta komisija 
siūlo Valstijos Seimeliui išleis
ti įstatymą, kuris įsakytų lai- 
vakroviams registruotis dar
bui per valdžios paskirtą cen
trą. Kad ta valdinė įstaiga

D UNWOODIE—WESTCHESTER 
COUNTY

Fieldstone ir shingle 2 šeimų na
mas, 6 rūmų apartmentai, pilnas 
skiepas, 2 karam garadžius, ugnia
vietė, aliejus, naujas stogas, refrige
rator ir kiti patogumai. 60x100 gra
žios žemės plotas. Gera rezidencine 
sekcija, arti visų patogumų. Savi
ninkas apleidžia miestą, parduoda 
su nuostoliais tik už. $19,990.

Šaukite savininką:
YONKERS 3-7514

(108-114)
HIGHLAND PARK

Gyvenimas Nemokamai
Insul—brick ir shingle 3 šeimom. 

Dideli 4 kambariai su maudynėm. 
Pilnas skiepas, (naujas stogas), j 
brass plumbing, Spencer heater ir I 
kiti priedai. Arti visų patogumų.!

i Graži sekcija. Tuščias apart men tas ’ 
prisideda $99 mėnesinių jeigu. Tik-

spręstų, kas tinka, o kas ne- ras pirkinys. Tik už $11,990.
* • 1 1 , 1 • * “ • l.r..

FINGERWAVER—MANICURIST
Pilnai mokanti, geros valandos, 

nuolatinis darbas, gera mokestis.
Air-conditioned. Kreipkitės:

WILLIAMS & LOUIE
2G64 Broadway, (prie 101 St.) N.Y.C.

(111-113)
SALESLADIES 
PATYRUSIOS

I Prįe geresnių suknelių, siūtų, ir 
fkoutų. Nuolatinis darbas. Puikiausia 

mokestis, pridedama geras komisas. 
Puikios darbo sąlygos, gera atmos
fera.

89-78

Kreipkitės:
J. C. CLAYTON, INC.
— 1651 h St., Jamaica,

Tel. RE. 9-2110
(111-117)

L. I.

REIKALINGA FINGER WAVER

Ridgevvood, Brooklyn 
Tel. HE. 8-8072 

(106-112)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinų.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Puikios-darbo sąlygos. Kreipkitės:

AMREIN KNITTING MILLS
72-24 — 61st St. (arti Myrtle Ave.)

Glendale, Queens, L. I.
(108-114)

nau.jo- 
dvikova

Labor
balsavi-

Labor Board 
pavesti A FL tvar- 
šapoje unijos rei-

šauktas 
narių, kad 
Į komitetą 
šalininkus,
sę to komiteto bosai atstatė 
iš darbo.

susirinkimas visų 
išrinktų komitetą, 
išrinko Mine, Mill 
Sekamą dieną pu-

AFB naudoja skirtingą tak
tiką bu o kitų unijų. Kitų uni
jų delegatai eina į šapas, kal
basi su darbininkais. Gi AFL 
delegatui užtenka kartą į ke
lis mėnesius su bosu pasikal
bėti per telefoną. Darbininkai 
tuo nepatenkinti.

Buvo pasiūlymas , pakelti 
duokles 50 centų į mėnesį. 
Bet daugumos tapo atmestas.

Metalinis.

tinka dirbti pajūryje.
Darbininkai per metų me

tus kovojo prieš dabartinę gė
dingą “shape-up” samdos sis
temą. Bet jie nenori nei poli
cijos kontrolės. Jie nori tvar
kytis patys per savo uniją.

Kas liečia sukčius ir krimi
nalistus unijos viršūnėse, na- j 
riai būtų seniai jų atsikratę į 
patys, jeigu nebūtų buvę, per
sekiojami. Kiekvienas žingsnis 

i prieš kompanijas ar suktus 
; viršininkus būdavo Įtariamas 
i kaip raudonas darbas. Ir tik 
'dėl to pajūryje padėtis daėjo 
į prie to, kad nuo raketierizmo 
ir gengsterizmo net kompani
joms pasidarė karšta ir biznis 
pradėjo smukti. T-as.

Šaukite savininką:
Dickens 5-1829

(111-112)

Priminimas visiems, 
kam brangi gyvybė

Nuolatinis darbas. Pilnam laikui ar 
savaitgaliais sulyg pasirinkimo. Ge
ra mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MAJESTIC BEAUTY SALON 

385 Bridge St., Brooklyn
Tel. MA. 4-8590 ar BE. 2-3467

(111-113)

NURSING
Proga registruotai profesionalei 

slaugei. Patenkinanti ir įvairūs dar
bai. 5 dienų savaitė. Reguliarūs va
landos. Tinkamos vakacijos. Apmo
kamos šventės. Ligoje pašalpos. Ra
šykite ar kreipkitės: k.
YONKERS VISITING NURSINW 

ASSOC.
HEALTH CENTER BLDG.
Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y. 

Tel. Yonkers 5-0803
(106-112)

87

BEAUTICIAN

HOWARD

Nubaudė pajūrio 
teršėjus

Feras gal kils 
I iki 20 centu

re-Prasidėjo priemiesčių 
žertuose sezonas ir pabaudos 
neprisilaikantiems švaros ar 
kitų taisyklių. Pabaudos, kaip 
pasirodė pirmą savaitę, irgi 
pabrangusios. Būdavo po $1 
ar po $2. Praėjusį ketvirta
dienį dauguma patekusių į 
Coney Island teismabutį pasi- 
mokėjo po $5.

Tarpe prasižengimų buvo 
sėdėjimas ant tvoros prie len
tinio tako, žaidimas sviediniu 
ant smėlio, vaikščiojimas len- <2 •tiniu taku maudymosi kostiu
me, taipgi įvairūs prasižengi- 
mėliai švarai.

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

TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N.Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

Rosenbergams gelbėti komi- 
tetaV’šaukia masinį mitingą 

i'atvirame ore. Prasidės tuojau 
i po darbo ir tęsis ne daugiau 2 
j valandų. Kiekvienas, kas 
■ brangina gyvybę, kas gali pa
sikelti iš lovos

Valdininkai susirūpinę, kad 
valdinė “tokenų” liejykla Phi- 
ladelphijoje nenorinti paimti 
atsakomybę nuliedinti New 
Yorko miesto važiuotės linijų 
fėrams 20,000,000 tokenų. 
Privatiškos liejyklos taipgi 
nespėsiančios tiek daug pada
ryti tokiu trumpu laiku.

Yorko Važiuotės 
Autoritetas norįs 

ne
30-tos dienos.

ir vaikščioti, 
gali ir turėtų ton dalyvauti. 
Dėl ko?

Masinė demonstracija bus 
galinga. Apie ją išgirs Wa- 
shingtonas ir pasaulis. Bet ji 
turi būti tikrai masinė. Tame 
ir svarbu visiems ten būti. Ir 
svarbu dėl to, kad išgelbėji
mu Rosenbergų bus išgelbėti 
šimtai, gal tūkstančiai kitų. 
Juk jeigu būtų leista nužu
dyti Rosenbergus einant vieno 
asmens melagingais lipdy
mais, kuris unijistas ar pažan
gietis gali tikėtis išlikti gyvu?

Demonstracija įvyks, birže
lio 11-tą nuo 5 iki 7 vakaro, 
Union Square. Aikštė randa
si arti 14 St. ir Union Square 
stočių ant BMT ir IRT linijų 
New Yorke.

JOHNSON’S
Jericho Tpk.

& Marcus Ave., 
New Hyde Park

Pilnam laikui darbai 
dienom ar naktim

HOSTESS
CASHIER

WAITRESSES 
FOUNTAIN CLERKS

GRILL
SANDWICH

SALAD
STEAM 'TABLE

KITCHEN WORKERS
COUNTER GIRLS

New 
(transit) 
pakeltą f erą pradėti imti 
vėliau liepos
Pakėlimas numatoma mažiau
sia iki 15 centų.

Daugelis) akyvų stebėtojų 
netiki, kad 15c fėro užteks. 
Tokią nuomonę reiškė ir Man
hattan prez. Robert F. Wag
ner. Jis sako, kad pakėlimas 
iki 15 centų mažai padaugins 
arba ir visai nepadaugins pa
jamų, nes su kiekvienu pakė
limu fėro visuomet sumažėja 
skaičius keliautojų. Wagneris 
beje, balsavo prieš kėlimą 
fėro.

Daleistina, kad iš karto bus 
pakelta iki 15 ar 20 centų ir 
bandoma sui tuo apsieiti kol 
praeis miesto valdžios rinki
mai. O paskui, turint gatavus 
“tokenus” bile dieną bus ga
lima f erą pakelti ir sekamą 
rytą pradėti pakeltą fėrą im-

Valdininkų rinkimai įvyks 
lapkričio 3-čią.

Policistas nusižudė
Antonio Cardinale, 44 

tų, nusišovė po to kai jis buvo 
pašauktas pas Brooklyno pro
kurorą tardymui. Buvęs iš
tarnavęs policijoje 15 metų. 
Liko žmona ir 2 mažos duk
rytės, taipgi sūnus, kuris jau 
randasi militarįškoje tarnybo
je.

me-

Skulptorė Irma Rothstein, 
41 metų, atrasta savo bute 
kritiškoje padėtyje nuo paė
mimo perdaug* tabletėlių nuo 
miego. Sakojna, kad norėjus) 
nusižudyti, 7

Kėlimas fėro 
pakenks krautuvėms

Kad ir pavėluotai, depart- 
mentinių krautuvių savininkai 
pradėjo protestuoti prieš kėli
mą fėro. Jie sako, kad pakėli
mu fėro toms krautuvėms nu- 
muš bent 10% pajamų. Taip 
pareiškė krautuvių savininkų 
organizacijos viršininkas K. C. 
Richmond.

Raporte sako, kad po pakė
limo fėro nuo 5 iki 10 centų 
departmentinių krautuvių pre
kyba nupuolė 8%.

Kaip tiktai tą patį sakyda
vo ir darbininkai savo protes
tuose prieš kėlimą fėro. Pri
einamas važiuotės feras pa
gelbsti visam miestui 
visas miestas turėtų 
linijų užlaikymui, • 
Tačiau valdžih į tai 
dėmesio.

ir dėl to 
prisidėti 

sakė jie. 
nekreipė

HELP WANTED—FEMALE

VIRĖJOS 25-45
Išmokysim nuolatiniam darbui 
moderninėse virtuvėse. Reika- 
inga mokėti skaityti ir suprasti 

Angliškus receptus.
Duodamas Valgis ir Uniformos.

Stouffers
538 5th Avė. (44th—45th) 4th floor.

(112-114)

SUSIRINKIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

L. L. D. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, birželio-June 11, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes bus nomi
nacijos centro komiteto.

, Valdyba.
(112-113)

Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, ge
ros valandos; gera alga. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės:

ANN’S BEAUTY SALON
34-56 Fulton St., Cypress Hills.

Phone TA. 7-8419
(Pirmadieniais uždara).

(109-115)

Apmokamos vakacijos, ir 1.1.
I

Kreipkitės lik Asmeniškai
(111-112)!

___  ______ . , j

COUNTERGIRLS — 
PATARNAUTOJOS

Nuolatinis darbas, 6 dienos. Pra
dedant parmadieniu iki šeštadienio. 
Valandos 8-5 P. M. Alga ir priside
da geri tipai. Kreipkitės:

PEMBROS LUNCHEONETTE 
290 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. STerling 3-9108
(112-118)

REIKALINGE BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operato

re. Nuolatinis darbas, 
lis. Kreipkitės:

SEYMOUR’S HAIR
384 Liberty Ave.,

Tel. DI. 2-8803
(112-118)

gera mokes-

STYLISTS
Brooklyn

REIKALINGA ATTENDANT

Dieninėm ar naktinėm pareigom.

PATYRUSIOS
AVIŲ ŽARNŲ

ATRINKĘ  JOS
Mokėsime Aukštą Algą

CENTRAL CASING CORP.
250 Green St., Brooklyn

Tel. EV. 3-5535
(109-113)

LAUNDRY SUIRT
PRESS OPERATOR

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės: 4 *

LITTLE NECK LAUNDRY
12 Northern Blvd., Great Neck, L. L.

Tel. Great Neck 4-0175
(110-116)

REIKALINGA SALESLADY

Patyrusi prie sportswear. 5 dienų 
savaitė. 38’ž valandos. Alga pri-

i skaitant komisą. Kreipkitės:
LORELEI STORES

I 225 Main St., White Plains, N. Y.
(110-114)

Nuolatinis darbas. Valgis ir alga. I

šaukite: PResident 4-2450
(112-116) i

HELP WANTED MALE
FURNACE INSTATYTOJAI 

IR PAGELBININKAI
Patyrę prie šilto1 oro furnaces ir 

duct work. Apskritų metų darbas. 
HOLLAND FURNACE CO.
403 No. MacQuesten Pkwy 

Mt. Vernon, N. Y.
MO. 8-1085

(108-112)

VYRAS VIRTUVEI
vietoje. Įvairus virtu-Gyvenimas 

vės sandėlio darbas. Alga, atskiras 
kambarys ir valgis. Nuolatinis dar
bas. šaukite:

REpublic 9-2528
(107-113)

MALE and FEMALE
LIGONINES DARBININKAI 

MATYKITE PETE
MOTERYS: Slaugių pagelbininkės. 

Lab. pagelbininkės, technikės, virė
jos, patarnautojos, kambarių tvar
kytojos, prie virtuvės sandėlio ir t ray 
merginos, virtuvei darbininkės, ofiso 
darbininkės.

VYRAI: Ligonių aptarnautojai, ap- 
valytojai, Chefs, virėjai, prie elevei- 
terių, vyrai virtuvei, aptaisinėtojai, 
daržininkai, vyrai namų darbui.

Daug darbų. Gyvenimas vietoje 
kitur. Priimam tuojau.

TIMES SQUARE AGENCY
249 W. 42nd St., N. Y. C.

(112-121))

ar

KITCHEN & COUNTER
DARBININKE

Patyrusi. 6 dienos. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis ir lipai.

Kreipkitės:
LUNCHEONETTE

88 — 1st Ave., tarp 5 ir 6 Sts.
New York City

' (110-114)
REIKALINGOS

CHAMBERMAIDS
Vien tik su viešbučių patyrimu.

Nuolatinis darbas. Unijinė moketstis 
Kreipkitės:
EXECUTIVE HOUSEKEEPER

ESSEX HOUSE HOTEL
160 Central Park So., N. Y. C.

(110-116)
REIKALINGOS i

BEAUTY OPERATORS
Gera proga, priimsime studentes—• 

išmokysime biznio. Nuolatinis dar
bas, 'gera mokestis. Kreipkitės:

CARMEN
110 W. 81 st St., N.Y.C.

, (110-112)

BONNAZ OPERATORES
Nuolatinis darbas, 
mokestis.

Plain stitch.
gera

Kreipkitės:
ATLAS SILK SCREEN CO.

146 Grand St., N.Y.C. (4th Floor) 
Tel. CO. 7-9051

(110-114).
REIKALINGA

SWEATERIU KASPINIUOTOJA
Nuolatnis darbas, 35 vai. savaitė. 

Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

BERNARD GREEN KNITTING 
MILLS

21-07 Borden Ave. (5th fl.), L. I. C.
Tel. EX. 2-2119

(112-114)

VIETINE MERGINA
Dirbti prie stenografijos, pagelbė- 

bėti prie switchboard ir atliiu-įpui 
abelnai raštinės dar^ų. Nuole s jis 
darbas, gera mokestis. Puilędusia 
proga pakilimams. Kreipkitės '

HERBERT A.
31-11 20th Rd., 

Tel. YE.

POST, INC. 
Astoria, L. I. 
2-5000

(112-114)
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