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KRIS L AI
Taurus draugas. 
Didis mokslininkas. 
Iš Indokinijos. 
Fašistinės ašaros. 
Neturėtų būti...
Tik ne su bombomis.

Rašo A. BIMBA

Staigi Kazio Steponavičiaus 
mirtis padarė didelę naują 
spragą Amerikos lietuviu dar
bininkiškame judėjime. Sunku 
įi pavaduoti. Ypač paskuii- 
'^;ais keleliais motais Kazys 
buvo gausus mūsą spaudos 
bendradarbis. Buvo taipgi vie
nas iš geriausiu koresponden
tų.

Dar vienas naujas kapas.

no

ru draugo ir darbuotojo.
-o-

Reakcionieriai turės naujo 
darbo. Jiems smarkiai užva
žiavo didysis mokslininkas 
prof. Albertas Einšteinas. 1

Einšteinas kalba i Amcri* 
kos intelektualus. Jis ragina 
juos nesiskaityti su ragangau- 
diškais tyrinėjimais. Ragina 
priešintis jiems, kovoti prieš 
juos.

Einšteinas supranta, jog to
kia kova nėra lengvas daly
kas. Jis žino, kad reikės sun
kiai ir skaudžiai nukentėti. 
Kitam gali prisieiti ir be duo- 

pasilikti.
a ginti ir gerbti

Amerikos kultūrą ir demokra
tiją. Ir mūsą intelektualai, sa
ko sis mokslininkas, privalo 
būti drąsiais pasiryžėliais. Jie 
turi būti pasiruošę pasiaukoti. 
Nėra kito teisingo kelio.

—o---

Joseph Starobin, Daily Wor- 
kerio koresp., lankosi tolimo
joje Indokinijoje. Jis svečiuo
jasi pas Indokinijos kovotojus.

Jo korespondencijos telpa 
angliškajame dienraštyje. La
bai įdomios ir svarbios kores
pondencijos. Jos suteikia tokių 
informacijų apie Indokinijos 
žmonių kovas, kokių joks ko- 

* respondentas jokiam laikraš
čiui nėra pateikęs.

—o—
negali sakyti
redakcijoje

jog 
sėdi

pareikalauti 
karo n nesto

negerai, kad

Niekas 
Keleivio 
Syngman Rhee arba čiang Kai- 
šėkas. Bet Keleivio redakto
riai rašo ir verkia lygiai taip, 
kaipv tuodu piktuoju sutvėri
mu

Jie irgi nesidžiaugia besi— 
artinančia Korėjos karo pa
baiga. Jiems baisu ir pamisly- 
ti, kad toji skerdynė gali pasi
baigti. Girdi, karas “pasi
baigs didelėm nuolaidom bol
ševikams, taigi pralaimėji
mu”. Dar kad kaip, girdi, tai 
bolševikai gali 
“atlyginimo už 
liūs.”

Supraskime:
karas pasibaigs. Keleivis no
rėtu dar ilgiau pasimušti ir 
dar daugiau amerikiečiu ir ki
tų žmonių kraujo pralieti’

—o—
Pasileido darban mūsų eko

nomistai. Jie mus ramina. Jie 
liepia nesibijoti ateities. Jo
kios depresijos Amerikoje ne
būsią.

Jokios depresijos neturėtų 
būti. Bet ar nebus, tai jau ki
tas klausimas. Neturėjo būti 
depresijos ir 1929-1932 me
tais. Bet buvo, ir dar kokiai

Depresijos nebūtų, jeigu 
mūsų pramonė tarnauti] vi
siems, o ne saujelei.

Depresija neturi jokio mok- 
» (Tąsa 4-tam pusi.)

$«.oo 
9.00 
9.00 

10.00

KORĖJOS LIAUDININKAI 
PRASIVERŽĖ IKI 2-jų 
MYLIŲ PIRMYN
Ypaė smogė jankių talkininkam^ 
Pietines Korėjos tautininkam

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai išvien su kinais 
įnirtingai šturmavo ameri
konus ir jų talkininkus, 
Pietinės Korėjos tautinin
kus, rytiniame ir vidurinia
me frontuose. Pralaužė jų 
linijas ir užėmė strateginį 
Anchor Hill kaina ir 11 ki
tų pozicijų.

Korėjos liaudininkai ir 
kinai ypač skaudžiai smo
gė rytiniame fronto gale, 
kuri gynė daugiausia Pie
tinės Korėjos tautininkai. 
—O prie Korėjos tautinin
kų visur primaišyta ame
rikonų.

Liaudininkai ir kinai per 
dieną jiasigrūmė iki dviejų 
mylių viduriniai - rytinia
me fronte, 30 mylų ilgio li
nijoje.

Viduriniame fronte liau
dininkai atgriebė nuo ame
rikonų kai kurias pozicijas 
Čorvono ir Kumhvos srity
je, iki amerikonai juos su-

Atakose prieš ameriko
nus ir jų talkininkus da
lyvavo 30,000 Korėjos liau
dininkų ir kinų. Jų patran-

■ kos per dieną paleido iki 40 
tūkstančiu stambiu šoviniu

■ i Jungtinių Tautų pozicijas, 
traškinant kelia savo pėsti
ninkams. Liaudininkai taip-

I gi vartojo daug tankų.
Korėjos liaudininkai da- 

Į bar darė sma r k e s n i u s 
ofensyvo žygius, negu bet 
kada nuo 1951 metų pava- 

i sario.
Manoma, jie stengiasi už

imt kaip galint daugiau 
ploto pirm paliaubų pada
rymo . Nes paliaubų linija 
nustatoma ten, kur buvo 
mūšių frontas, pasirašant 
paliaubas.

Pasinaujinsią diplomatijos 
ryšiai tarp Jugoslavijos 
ir Sovietu Sąjungos

Pazin, Jugoslavija. — Ju
goslavijos prezidentas Tito 
pranešė, kad Sovietų Są
junga siūlė panaujinti di
plomatijos ryšius su Jugo
slavija ir apsikeisti amba
sadoriais. Tą pasiūlymą jis 
vadino savo valdžios laimė
jimu.

Tito sutiko panaujint di
plomatinius ryšius su So
vietų Sąjunga, bet pridūrė, 
kad “niekuomet neturės 
šimtaprocentinio pasitikėji
mo” Sovietais.

Pats Tito pageidavo tų 
ryšių, bet sykiu pasibažijo, 
kad dėl to nė kiek nesuma
žės jo draugiškumas Jung
tinėms Valstijoms ir An-

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vešu.
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Liaudininkai 
kapojo linijas, kur suburta 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidento Syngmano 
Rhee kariuomenė. Nes 
Syngmanas gyrėsi, kad ir 
be Jungtinių Tautų talkos 
kariausiąs, iki užimsiąs 
Šiaurinę Korėjos Respubli
ką.

Japonija planuoja urmu 
ginkluotis, kaip kad 
Amerika ją ragina

Tokio, Japonija. — Jung
tinės Valstijos ragino Ja
poniją smarkiai ginkluotis, 
kaip Azijos arsenalu prieš 
Sovietų Sąjungą ir Kinijos 
Liaudies Respubliką. Taigi 
Japonijos ministrai išvien 
su ginklų - amunicijos fa
brikantais ir išdirbo platų 
ginklavimosi planą, kuris 
būsiąs įvykdytas per 8 me
tus.

Japonijos valdžia apskai
čiavo, jog tam reikės po 
tūkstantį milijonų doleriu 
per metus, bet tikisi, kad 
Amerika prisidės su 500 mi
lijonų dolerių kasmet.

Smarkavęs Syngmanas Rhee 
pradeda atlėžti-jau gal 
pasiduos paliauboms

Korėja. — Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentas 
Syngman Rhee jau sutik
siąs pasiduoti paliauboms, 
kuomet jas padąrys ameri
konai su Šiaurinės Korėjos 
1 i a u d i n inkais bei kinais, 
kaip praneša Reuters, an
glų žinių agentūra. Jis jau 
negrūmojo ištraukti savo 
armiją iš Jungtinių Tautų 
komandos ir “pats vienas” 
tęsti karą.

Rhee taip pat uždraudė 
savo demonstrantams už
puldinėti Jungtinių Tautų 
karines įstaigas.

Pietinės Korėjos tauti
ninkų premjeras tuo tarpu 
reikalavo, kad Amerika pa
darytų tarpsavinio apsigy
nimo sutartį su Pietų Ko
rėja pirma, negu bus pasi
rašyta paliaubų sutartis.

KOMPANIJOS RUOŠIASI 
PABRANGINT PLIENĄ

Washington.—Plieno kom
panijos rengiasi pakelti 
plieną dar 3 iki 4 dolerių 
tonui todėl, kad jų darbi
ninkai išgavo uždarbio 
priedą po 8 su puse cento 
valandai.

Bonn, Vokietija. — Su
mažėjo Amerikos prekyba 
su vakarų Vokietija.

Prez. Eisenhoveris (kairėje) su savo sekretoriumi 
James Hagerty traukia j spaudos konferenciją. Laik
raščių reporteriams prezidentas pasakė, kad jis ne
sutinka su senatoriaus Tafto išsireiškimu, jog Jungti
nės Valstijos turinčios Azijoje elgtis kaip nori, ne
paisydamos nei talkininku, nei Jungtinių Tautų.

< D '<<

Eisenhoweris smerkia McCarthy 
ir panašius knygų degintojus

Hanover, N. H. — Prezi
dentas Eisenhoweris birže
lio 14 d. čia smerkė “kny: 
gų degintojus” ir policinius 
minties kontroliuotojus. Jis 
kalbėjo Dartmouth o Kole
gijoje. Nors neminėjo ra- 
gangaudžio senatoriaus Joe 
McCarthy’o vardo, bet visi 
suprato, kad prezidentas 
vanojo ypač McCarthy kaip

Kalbėdamas studentams 
ir 10,000 kitų klausovų, pre
zidentas Eisenhoweris, tarp 
kitko, pareiškė:
Kaip gi sužinot apie komu

nizmą, jei būtų užginta 
skaityt apie ji?

“Neprisidėkite prie 
kurie degina knygas, 
manykite, kad galima 

tu, 
Ne-

piant parodymus, jog yra 
tų blogumų.

“Nesibijokite eiti į kny
gyną ir skaityti kiekvieną 
knygą, kol tik ji neįžeidžia 
jūsų padorumo jausmą. Ta
tai turėtų būti vienintęlė 
cenzūra. 1

“Kaip gi mes sumušime 
komunizmą, jeigu nežinosi
me, kas jis yra? Ko jis 
moko — kodėl jis taip pa-

Pabėgo Kambodijos karalius, 
reikalaudųmas savo kraštui 
nepriklausomybės nuo Francijos

Saigon, Indo-Kin.—Kam- 
bodijos karalius Norodom 
Sihanuk perlėkė į Thailan- 
dą (Siamą) ir pareiškė, jog 
negrįš namo, iki Francija 
suteiks Kambodijai nepri
klausomybę. Šalies valdovu 
laikinai paskyrė savo prem
jerą Peną Nuthą.

Kakalius Sihanuk sakė:
“Jei Francija atsisakys 

pripažint nepriklausomybę, 
tai Kambodija galės tapti 
komunistiniu kraštu. Nes 
vis daugiau mano tautiečių 
reikalauja išsivaduot nuo 
Francijos per karą arba re
voliuciją.”

Kambodija yra viena iš

žmones? Kodėl 
g žmonių prisiekia 

Tai beveik 
žemos rū-

traukia 
tiek daug 
jam ištikimybę? 
religija, nors ir

jį mes tu- 
geresniu.

“Kovoti prieš 
rime kuo nors 
Neslėpti, kaip galvoja pa
tys mūsų žmonės. Jie yra 
Amerikos dalis, ir jeigu jie 
mąsto net mintis, priešin
gas mūsų mintims, jie tu
ri teisę tokių minčių laiky
tis, teisę jas užrekorduoti 
(raštu) ir teisę, kad jos bū
tų patalpintos vietose, kur 
būtų prieinamos ir kitiems. 
Tai yra neginčijama teisė, 
o jeigu kitaip būtų, tai jau 
nebūtu Amerika.” c

McCarthy pastaruoju lai
ku trukšmauja, reikalau
damas išmesti iš vals
tybės departmento knygy
nų visas komunistų ar jų 
rėmėjų parašytas knygas.

Amerikiniai valdininkai 
vakarinėje Vokietijoje, pa
siduodami McCarthy’o riks
mams, jau ir pašalino visas 
tokias knygas iš “Amerikos 
Balso” knygynų.

Dartmouth Kolegija su
teikė prez. Eisenhoweriui 
garbingą teisių d a k t a r o 
laipsnį.

trijų Indo - Kinijos daliu. 
Francija gi valdo Indo-Ki- 
niją kaipo savo koloniją. 
Kitos dvi dalys yra Vietna
mas ir Laos.

Toms Indo-Kinijos dalims 
Francija yra paskyrus po 
vietini tautini “karalių,” C V V 7
kurie turi klausyti francū- 
zų įsakymų.

Kambodija turi pusket
virto milijono gyventojų ir 
67,600 ketvirtainių mylių

Kambodijos karalius rei
kalauja tik tokios “nepri
klausomybės,” k a d tas 
kraštas pasiliktų Franci jos 
imperijos rėmuose pana-

10,000 PIKIETAVO 
PREZ. EISENHOWERI 
DĖL ROSENBERGŲ
Prašė dovanot gyvybe Juliui 
ir Ethelei Rosenberižams

Washington. — Sekma-; pasak teismo 
i dieni apie 10,000 žmonių pi- jie “suokalbiavę 
i kietavo prezidentinį Baltą-1 Sovietams” ;
jį Rūmą,
Eisenhoweri dovanot Juliui I

I ir Ethelei ‘ 7

sprendimo, 
išdavinėt 

atomines June
prašydami prez.: tinių Valstijų slaptybes. •

—--------------- ■ Rosenbergų a d v o k a tas
. į Rosenbergams, Eimanuel Bloch dar kartą
j gyvybę. . i kreipėsi į Aukščiausią
. Rosenbevgai yrajiusmerk-< Jungtinių Valstijų Teismą, 
ti mirt elektros, kėdėje ket- prašydamas atidėti mirties

i io naktį u t , kad,; bausmės įvykdymą Rosen- 
bergams, kad galėtu toliau 

Amerikonų komanfc-, k°'°“ *"
rilis sako, paliaubos dar , ,?:■

r . Auksciausias Teismas pa- 
nebiis karo užbaiga j skelbs savo sprendimą pir- 

' madienj.
Korėja, birž. 15. — Gene-' 

rolas Maxwell D. Taylor, į 
vyriausias amerikonų ko-■ 
mandierius Korėjoje, sakė,1 
galimas daiktas, kad netru-! 
kus bus pasirašyta paliau- i 
bos,. Sykiu jis perspėjo sa
vo armiją, jog ' paliaubos 
dar nebus taika, o tik lai
kinis karo veiksmu sustab
dymas . Todėl amerikonai 
privalo būti viskam pasi
ruošę ir neturi svajoti apie 
greitą grįžimą namo.
“Paskutinės smulkmenos” 
iki paliaubų sutarties

Kinijos radijas tuo tarpu 
teigė, kad Šiaurinės Korėjos 
liaudininku ir kinu atstovai 
Panmundžome tariasi jau 
apie “paskutines smulkme
nas” kas liečia paliaubų sū
tarties pasirašymą.

Gen. Pinilla užgrobė 
Kolumbijos valdžią

Bogota, Colombia. — Ge
nerolas G. 
la areštavo 
prezidentą 
mezą, pats 

Rojas Pinil- 
Kolo m b i j o s 

Laureana Go- 
pasiskelbė 

prezidentu ir sudarė karinį
savo ministrų kabinetą. Pa
reiškė, jog taip valdys šalį, 
iki galės įvykdyti “švarius 
rinkimus.”

Šis perversmas padarytas 
be jokios kruvinos kovos.

Prezidentas Gomez 1951 
metais buvo laikinai pasi
traukęs iš pareigų, norėda
mas sveikatą pasitaisyti. 
Bet pereitą šeštadienį neti
kėtai sugrįžo į prezidento 
vietą ir pašalino karo mi
nistrą L. Paboną ir armijos 
vadą gen. R. Pinillą. Tuo
met Pinilla su savo bičiu
liais sujudo ir užgrobė vaL 
džia.

Kolombija yra Pietinės 
Amerikos respublika su 10 
milijonų gyventojų ir 439,- 
828 ketvirtainėmis mylio
mis ploto.

šiai, kaip Kanada, Austra
lija ir kiti savivaldiniai An
glijos kraštai yra anglų im
perijos rėmuose.

prašydamas atidėti mirties

ėjo Rosenbergo motina So
fija ir abudu Rosenbergų 

į vaikučiai, Michael, 10 me
tu, ir Robert, 6 metu.

Vaikučiai atnešė antrą 
savo rašytąlaišką preziden- . 
tui, prašydami, kad nieko 
blogo neatsitiktųjų tėvui ir 
motinai. Tuo tarpu prez. 
Eisenhoweris dar nebuvo 
sugrįžęs iš kelionės. Tad 
laiškas buvo įteiktas Bal
tojo Rūmo sargui, kad per
duotų prezidentui.

Pikietuotojai nešė šimtus 
didelių plakatų su tokiais 
šūkiais: “Parodykite pa
sauliui, kad Amerika gai
lestinga!” “Jeigu mes bū
tume numarinti, tai būtų 
nužudymas nekaltų žmo
nių. — Ethelė ir Julius Ro- 
senbergai,” ir tt.

Vien specialiais trauki
niais iš New Yorko ir Phi- 
ladelphijos suvažiavo dau- 
p’iau kaip 2,000 pikietuoto- 
jų, o kiti — iš kitų miestų 
ir vietiniai.

Sužeisti karo veteranai 
pikietavo, sėdėdami kėdėse 
ant ratų ir rankomis stum
dami jas. Motinos ųikieta- 
vo, stumdamos vežimėlius 
su mažais kūdikiais.

3 FRANCUOS VYSKU
PAI RAGINA PASIGAI

LĖT ROSENBERGŲ

Paryžius. — Paryžiaus ir 
Lyon’o katalikų arkivysku
pai ir Orleano vyskupas at
sišaukė Į prezidentą Eisen- 
howerj, kad neleistų nužu
dyt Julių ir Ethelę Rosen- 
bergus.

ANGLŲ DEMONSTRACI
JA Už ROSENBERGUS

London. — Keli šimtai 
žmonių sekmadieni demon
stravo prie Jungtinių Vals
tijų ambasados Londone, 
reikalaudami dovanot Ro- 
senbergams gyvybę.

Ant demonstrantų vėlia
vų buvo* užrašai: “Nužudy
mas Rosenbergų — tai bū
tų M c C a r thy’o laimėji
mas;” “Ką gi jiedu pada
rė?” ir tt.
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Kas Ką Rašo ir Sako
keletas darbų, kad galėtų 
pasirinkti.

Bet tai ne viskas. Lie
tuva nori, kad kiekvienas 
josios gyventojas mokytų
si, siektųsi toliau, kad jis 
ar ji taptų pilnai apsišvie
tusiu žmogumi, naudingu 
sau ir tėvynei. A. Vaivuts
kas žymi, kad jis artimiau
siu laiku pradės mokytis,— 
neužilgo stos į vakarinius 
kursus siekti aukštesnio 
mokslo. Anot jo:

Lietuvoje dabar mokslas 
yra taip vystomas, taip reik
lus, jog visai netolimoje atei
tyje žmogui, nenorinčiam mo
kintis, bus sunku prisitaikyti. 
Pavyz. įgyti kad ir neaukštą 
specialybę, mažiausia reikės 
turėti vidurinį mokslą. Pas 
mus, visuose respublikinės 
reikšmės centruose artimiau
siu laiku, be pradinio bus pri
valomas ir vidurinis mokslas. 
Ar Įsivaizduojate, ką tai reiš
kia? Tokios pažangos kapita
listiniame pasaulyje niekas 
nematys.

RIMTAI RENGIASI 
PADARYTI MATULE
VIČIŲ ŠVENTUOJU

Chicagos marijonų Drau
gas rašo:

Šių metų gegužės 15 d. 
Romos Vikariato tribunolas 
savo posėdyje pradėjo Dievo 
Tarno arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio — Matulevičiaus 
raštų tyrinėjimo procesą. Ta
me posėdyje, dalyvaujant ge
neraliniam postulatoriui t. K. 
Rėklaičiui, MIC, buvo paskel
btas šio proceso tribunolo są
statas. šiomis dienomis Vika
riatas iškabins prie visų para
pinių bažnyčių durų Romoje 
skelbimą apie surinkimą raš
tų ir kitų žinių, liečiančių ar- 
kiv. Jurgį. Arkivyskupą Jurgį 
Dievo Tarnu pavadino pati 
šv. Apeigų Kongregacija, pa
vesdama šį procesą pradėti 
Romos Vikariatui.

Taigi ne juokais rengia
masi padaryti Jurgi Matu
levičių šventuoju. Bet tam 
dar ims laiko. Tarp kitko, 
įvyks savotiškas teismas, 
kuriame “Velnio advoka
tas” sakys, kad Matulevi
čius neturįs būti pripažin
tas šventuoju, o “Dievo ad
vokatas” įrodinės faktus, 
kad jis turis būti pripažin
tas šventuoju. Tos rūšies 
teismai skiriami teisti kiek
vienam kandidatui į šven-i 
tuosius.

Lenkai, kaip žinia, jau se
niai pradėjo energ i n g ą 
kampaniją už tai, kad būtų 
šventąja pripažinta Jadvy
ga Jogailienė, bet kaip da
lykai ten su jos byla šian
dien stovi, nežinome.

KAINŲ KILIMAS 
URUGUAJUJE

Lietuviu laikraštis Dar
bas rašo apie darbo žmonių 
būseną Uruguajaus respu
blikoje. Pasirodo, jog ten 
darbininkų algos yra už- 

( šaldytos, gi produktų kai- i 
i nos vis kyla aukštyn. Laik
raštis žymi:

Visas karinis ir pokarinis 
laikotarpis, iki šių dienų, yra 
pasižymėjęs kaipo kainų kili
mo laikotarpis. Jei praeityje, 
šeimininkė eidama krautuvei! 
nešdavosi vieną pezą tai šian
dien ji turi neštis dešimkę. 
Nėra tokio produkto kuris ne
būtų pabrangęs keiętą kartų.

Produktams nustatytos vals
tybinės kainos, šmugelninkų 
lengvai apeinamos. Paimkime 
mėsą. Nežiūrint valstybinės 
kainos, mėsininkas yra visaga
lis viešpats už savo prekybi
nio stalo, — kas jį sukontro
liuos kai už antros rūšies mė
są plėšia pirmai rūšiai nusta
tytą kainą? Kitas pav.: žiba
las tai vienintelis produktas 
išlaikęs savo ankstybesnę kai
ną. Bet ar jis yra tas pats 
produktas buvęs prieš penkio
lika metų? Apnuodintas oras 
virtuvėse ir aprūkę puodai 
liudija kad — ne! Prie šio ži
balo yra paleista apyvarton ir 

i geresnio, bet tai jau visai kita 
! kaina. Tačiau, ir su šiuom ne- 
| apsieinama be suktybių, —pa
analizavę jį, surasime kad jis 

! yra .atmieštas su prastuoju.
Elektros energijai, šviesa! 

ir prosinimui—šeima pirmiau 
išleisdavo ne daugiau vieno 

1 pezo į mėn., šiandien ta pati 
j šeima, už elektros energiją 
i sumoka šešis pezus ir dau
giau. Apie butų nuomą baugu 

j ir kalbėti. Apartmentas, ankš- 
! Čiau kainavęs 30 pezų šian- 
i dien, po keletos įstatymų re
guliuojančiu nuomų kainas,— 

! virš 200 pozų. Tai yra tiek, 
kiek vidutiniškai uždirba dar
bininkas per mėnesį.

Korėja.—Amerikonai at- 
Į mušė šešias Korėjos liaudi- 
| ninku ir kinu atakas vidu- 
i riniame fronte.

DARBAS IR MOKSLAS 
LIETUVOJE

Ant. Vaivutskas rašo 
uruguajiečių Darbe apie 
tai, kaip jis įsikūrė Lietu
vos sostinėje Vilniuje.

A. Vaivutskas yra gabus 
žurnalistas ir geras linoti
pininkas, raidžių rinkėjas. 

-Vykdamas į Lietuvą, jis 
galvojo tapti linotipininku. 
Jo paties žodžiais:

Mano gyvenimas įstoja j 
vėžes. Su' darbo suradimu ne
turėjau jokių problemų. Pra
džioje maniau- eiti dirbti lino
tipininku. Vėliau man buvo 
surastas kitas darbas: žurna
lo “Švyturys” redakcijoje, ku
rioje literatūriniu bendradar- 
lįiu dirbu nuo vasario 1 die
nos. šis darbas man nepapras
tai patinka, jis tikrai įdomus. 

. kūrybingas,, auklėjantis, gerai 
apmokamas. Redakcijoje dir
bant turėsiu nemažai progų 

-keliauti po visą Lietuvos teri
toriją. O man tai didžiai Įdo
mu ir naudinga. Bet ir ties 
tuo dar nesustosiu.

: Ką tai parodo? Tai, bū
tent, parodo, jog Lietuvoje 
darbas duodamas kiekvie
nam pagal jo išsilavinimą. 
Darbų yra ūžte n k a m a i : 
imk toki, kuriame esi Įgu
dęs, tokį, kuriame tu tinki 

. ir kuris tau tinka.
Visi grįžusieji iš Pietų 

Amerikos- lietuviai tuojau 
įsikūrė: vieni Vilniuje, kiti 
Kaune, treti provincijoje. 

. Kiekvienam buvo pasiūlyta

VLADAS REKAŠIUS

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Žemaitijoje, Plungės mies
telio kapinių pakraštyje, ir 
šiandien stūkso kuklus ka
pelis, supiltas' dar 1920 m. 
kovo mėnesį. Čia palaido
tas vienas iš žymesniųjų 
mūsų krašto revoliucinio 
judėjimo dalyvių, Vladas 
Rekašius, darbo žmonių 
priešų žvėriškai nužudytas 
1920 m. kovo 12 d.

Vladas • Rekašius gimė 
prieš 60 metų, 1893 m. ge
gužės. 3 d., Violiškių dvare, 
Vabalninko valse., tuometi
nėje Panevėžio apskr. Sa
vo kūdikystę ir jaunystę V. 
Rekašius praleido Šiauliuo
se, kur jo motina, eilinė 
darbininkė, vertėsi padie
niais darbais. Čia, Šiau
liuose, jaunuolis V. Reka
šius pergyveno 1905 -1907 
metu buržuazinės - demo
kratinės revoliucijos įvy
kius. Čia jis apie 1910 m. 
Įsitraukė į revoliucinį dar
bininkų judėjimą, ' kuriam 
paaukojo visą savo sąmo
ningąjį gyvenimą.

Besimokydamas Šiaulių 
gimnazijoje, V. Rekašius 
vadovavo pažangiųjų moks
leivių lavinimosi rateliui. I 
šį ratelį įstoja 1913 metų 
rudenį atvykęs iš Biržų 
mokytis į Šiaulių gimnaziją 
Julius Janonis ir tęsia V. 
Rekašiaus pradėtą darbą.-

Po Stolypino reakcijos, 
prasidėjus revoliucinio Ru
sijos darbininkų judėjimo 
pakilimui šalyje, padažnėja 
streikai Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose. Pagyvėja soci
al dem o k r a t i n ių o r gan i z aci - 
jų ir jų vadovaujamų dar
bininkų profsąjungų veiki
mas. Lietuvoje plinta mark
sizmo - leninizmo klasiku 
raštai.

Revoliucinė V. Rekašiaus 
veikla buvo pastebėta. Jis 
pašalinamas iš gimnazijos 
4-sios klasės be teisės įsto
ti į bet kurią kitą Rusijos 
mokyklą. Kurį laiką mo
kosi privačiai. Norėdamas 
tęsti mokslą, V. Rekašius 
išvyksta į užsienį, bendra
darbiauja JAV leidžiamuo
se lietuvių socialistiniuose 
laikraščiuose.

1913 m. lapkričio mėnesį 
Rygos lietuviai darbininkai 
socialdemokratai pra deda 
leisti savo laikraštį “Vil
nis.” Rygiečiai išsikviečia 
V. Rekašių dirbti laikraščio 

Worcester, Mass. — Dar 
nesurasta daugelio dingu
sių per viesulą.

Vaizdas San Pedro, Calif. Dešinėje pusėje vandens 
bokšte matome studentą Mashood Olabis Ajala, iŠ 
Nigerijos. Kai pagal Walter-McCarran Įstatymą val
džia pasimojo jį išdeportuoti, Alaja Įsilipo Į bokštą 
ir pareiškė, kad geriau jis šoks iš bokšto ir užsimuš, 
negu duosis būti išdeportuotu. Bet paskui pakeitė 
savo nuomonę ir pradėjo lipti žemyn (kairėje pusėje 
matome jį lipant). Bet iš už apie 10 pedij nuo že

mės jis vistek nukrito ir susižeidė.

redakcijoje. “Vilnyje” ak
tyviai bendradarbiavo pa
bėgęs iš Sibiro į užsienį V. 
Kapsukas, iš Šiaulių — J. 
Janonis ir kt.

V. Rekašius nesitenkina 
d ai‘bu “Vilnies” redakcijoj. 
Jis organizuoja darbinin
kus, platina jų tarpe mark
sistinę literatūrą, veda agi
taciją gyvu žodžiu, demas
kuodamas carizmą, buržūa- 
ziją ir Vakarų imperialis
tus, jų rengiamą grobikiš
ką karą. Vienoje iš tokių 
darbininkų sueigų, sureng
toje netoli Šiaulių Piktmiš- 
kio miške, Rekyvos ežero 
apylinkėse, 1914 m. liepos 
13 d. V. Rekašius buvo ca
ro ochrankos agentų suim
tas. Už rastą suėmimo me
tu dideli kieki revoliuciniu 
nelegalių brošiūrų ir pri
klausymą socialdemokratų 
partijai Kauno gubernato7 
riaus nutarimu jis buvo iš
tremtas i Sibirą, i Tomsko 
guberniją policijos priežiū
rom

V. Rekašiaus atlikta s 
Šiauliuose ir Rygoje darbas 
suvaidino svarbu vaidmenį 
Lietuvos darbininkų judėji
me. Jo 1910-1914 m. su
burti Šiaulių moksleiviai 
įsisavino marksistines pa
žiūras. Ne vienas šių moks
leivių, kai]) ir daugelis Ry
gos lietuvių darbininkų so
cialdemokratų, pirmojo pa
saulinio karo metu išvykę 
i Rusi jos gilumą, įsijungė Į 
revoliucinį darbą.

Gyvendamas Sibire,. V. 
Rekašius dar glaudžiau su
siriša su leniniečiais, įsisa
vina jų ideologiją. Tai at
sispindi jo to meto straips
niuose, kuriuose jis griežtai 
pasisako prieš buržuazijos 
skelbiamą išnaudotojų ir 
išnaudojamųjų “tautinę 
vienybę.”

1916 m. gegužes 27 d. pa
bėgės iš Sibiro, V. Rekašius 
nelegaliai apsigyvena Tar
tu mieste ir netrukus pasi
daro aktyviu vietinės revo
liucinės organizacijos dar
buotoju. Drauge su V. Re
kašium dirbo studentai Ka
rolis Požėla, Kazys Rimša 
ir kt.

Po areštų Tartu mieste 
policijos ieškomas V. Reka
šius išvažiuoja į Petrogra
dą, iš kur 1917 m. pradžioje 
siunčiamas pogrin d i n i a m

partiniam darbui į Maskvą. 
Apsigyvenęs netoli Mask
vos, Bogorodsko miestely
je, V. Rekašius drauge su 
kitais lietuviais buvusiais 
rygiečiais darbininkais so
cialdemokratais , įsijungia į 
leniniečių eiles, išvysto pla
tų organizacinį ir agitacinį 
darbą evakuotųjų lietuvių 
darbo žmonių tarpe, akty
viai dalyvauja Vasario re
voliucijoje, kovoja prieš 
menševikus.

Išrinktas delegatu į Ru
sijos lietuvių seimą Petro
grade, posėdžiavusį 1917 m. 
gegužės pabaigoje ir birže
lio pradžioje, V. Rekašius 
nedalyvavo jo darbe ir de
maskavo jį. kaip kontrrevo
liucinį.

V. Rekašius 1918 m. pa
baigoje vyksta į Kupiškio 
apskritį. Gruodžio 29 d. 
Kupiškio revoliuciniai dar
bininkai ir valstiečiai, va
dovaujami V. Rekašiaus, 
nuvertė vokiškųjų okupan
tų samdinių sudarytą bur
žuazinį komitetą ir visoje 
apskrityje sukūrė tarybų 
valdžios organus. Netrukus 
V. Rekašius buvo išrinktas

I Kupiškio apskrities vykdo- 
| mojo komiteto pirmininku.
I Jo vadovaujami o r g anai 
per trumpą laiką suorga
nizavo bedarbių aprūpini
mą maisto produktais, miš
ko medžiaga, pradėjo kovą 
su spekuliantais , su d ar ė 
raudonarmiečių būrį, kuris 
netrukus išvyko į frontą 
kovai prieš inter v e n t u s. 
Nuo 1919 m. kovo 20 d. V. 
Rekašius buvo pasiųstas 
dirbti Panevėžio apskrities 
vykdomojo komiteto admi
nistracinio skyriaus vedė
ju.

Antantes nurodymu už
sieniuose inter ventai su 
v i e t inėmis kontrrevoliuci- 

I nėmis jėgomis, 1919 m. pa- 
! vasarį ir vasarą po atka- 
I kliu mūšių pasmaugė Lie- 
' tuvoje Tarybų valdžią. Už
sienio imperialistams pade
dant mūsų krašte laikinai 
Įsigalėjo buržuazijos dikta
tui-a.

V. Rekašius nuvažiavo į 
Žemaitiją dirbti pogrindi
nio darbo. Apsigyvenęs 
Plungėje, V. Rekašius 1919 

. m. antroje pusėje su pa
dvigubinta energija ėmė at
kurti reakcijos apdaužytas 
organizacijas, darbi n inkų 
profsąjungas, rūpintis par
tinės spaudos leidimu. Že
maitijoje tuo metu siautė 
budelio Plechavičiaus gau
jos, be atodairos žudyda- 

! mos darbininkus ir valstie
čius. Tačiau V. Rekašiaus 
ir jo draugų tai negąsdi
no. .Plungėje V. Rekašius t 
su savo draugais pradeda 
leisti Telšių rajono komite
to šapirografuotą laikraštį, 
kurio pirmasis numeris pa
sirodė 1919 m. spalio 5 d. 
Kupiname optimizmo laik
raščio vedamajame “Skai
tytojams” V. Rekašius ra
šė: “Mūsų priešininkai kau
kia ir šokinėja iš džiaugs
mo. .. Bet veltui jūs džiau
giatės, nevidonai, ir veltui 
keliate ant gyvojo lavono 
kapo šermenis, nedorieji 
budeliai! Pakilo jau naujos 
kovotojų eilės ir dainuoja 
savo »velionims draugams 
pergales dainą:
Jūs kritote, nutilo lūpos, 
Bet jų tylumas aidu šauks. 
Ir nauji darbo legionai 
Drauge su mum į kovą 

plauks!”
Panaudodamas savo pa

tyrimą, įgytą dirbant dar

Įvairios Žinios
Geriausiame Čekoslovaki

jos žemes ūkio kooperatyve
PRAGA. — Kačičės kai-, 

mas Čekoslovakijoje yra ži
nomas kaip vieno iš geriau
sių vieningųjų žemės ūkio 
kooperatyvų — kooperaty
vo “Naujas gyvenimas” re
zidencija. Koopera t y v a s 
įsteigtas 1949 mietais.

Kooperatyvo augimą ga
lima matyti pagal pavasa
rio sėjų planus. Jeigu pir
maisiais kooperatyvo įstei
gimo metais pavasario sė
ja buvo atlikta 200 hekta
rų plote, o 1951 metais—360 
hektarų plote, tai 1953 me
tų pavasarį buvo užsėtas 
1,024 hektarų plotas.

Šiemet visame plote grū
dinės kultūros pasėtos 
kryžminiu metodu, bulvės 
pasodintos kvadratiniu-liz- 
diniu būdu; įvedama 9 lau
kų sėjomaina. Pernai, ne
paisant sausringos vasaros, 
“Naujos gyvenimo” vienin
gojo žemės ūkio kooperaty
vo. nariai surinko gerą der
lių: po 21 centnerį kviečių, 
po 24 centnerius rugių, po 
27.5 centnerio miežiu iš 
hektaro.

Kooperatyvas metai iš 
metų darosi turtingesnis. 
Jeigu 1950 metais jo> pa j a- i 
mos sudarė 1,450 tūkstan-' 
čių kronų, tai li952 metais 
kooperatyvas gavo 12,061 
tūkstantį kronų pajamų.

Į valstiečių gyvenamuo
sius namus ir į ūkinius pa
status ivesta elektra, dau- O Z
gelis darbų fermose mecha
nizuota. Veikia klubas, vai
kų darželis, visuomeninė 
valgykla. Dabar koopera
tyvo nariai 28 hektarų plo
te užveisia vaismedžių so
dą, stato didelę paukščių 
ferma, v

MOKSLO IŠVYSTYMAS 
ALBANIJOJE

TIRANA. — 1947 metais 
Albanijoje buvo įkurtas 
Mokslų institutas ir prie jo 
—žemės ūkio, gamtos mok
slo ir archeologijos - etno
grafijos muziejai. Instituto 
skyriai — kalbos mokslo ir 
literatūros, istorijos ir eko
nomikos, gamtos mokslų 
skyriai — atliko didelį dar
bą.

Paruošti ir atiduoti rink
ti rusų - albanų kalbų ir al
banų kalbos žodynai. Pra
dėta ruošti nauja termino
logija, kurios reikalingumą 
diktuoja mokslo, kultūros 
ir technikos išsivystymas. 
Dirbamas didelis darbas 
Albanijos istorijos, prade
dant nuo senovės laiku ir u 

carizmo laikais, V. Reka
šius suaktyvina partinių 
organizacijų darbą Žemai
tijoje, parengia joms įvai
rias instr u k c i j a s, plečia 
profsąjunginį darbą ir tt.

Atsidavusį V. Rekašiaus 
partinį darbą nutraukė bu
delio kulka.

V. Rekašius yra brangus 
Lietuvos darbiųinkams ir 
valstiečiams kaip vienas iš 
pirmųjų Lietuvos revoliuci
onierių. Jis dirbo sunkio
mis carinės priespaudos, at
virų revoliucinių mūšių, 
Lietuvos buržuaziniu naci
onalistų teroro sąlygomis. 
Tuo jis pelnė nemirštamą 
vardą garbingo revoliucio
nieriaus, patrioto, karštai 
mylėjusio savo tėvynę ir 
jos darbo žmonių laisvę.

R. š. 
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iki mūsų laikų, vadovėliui 
sudaryti.

Instituto geologinio žval|| 
gymo ekspedicijos atliko 
naudingų iškasenų — sie
ros, kaolino, magnio rūdų 
ir kitų—klodus.

Instituto mokslinė veikla 
organizuojama atsižvel
giant į besivystančio liau
dies ūkio reikmes. Sukur
tas meteorologijos stočių 
tinklas, atliekami hidrome
teorologiniai darbai ryšium 
su penkių drėkinimo kana
lų ir kitų hidroįrenginių 
kūrimu. Įkurta plaukio
jančioj i mokslinio tyrimo 
stotis, kuri tirs Albanijos 
vandenis.

Nauji mašinų tipai
PRAGA. — Sunkiųjų ma

šinų gamykla Plzenio mies
te gamina daug naujų ma
šinų ir mechanizmų Čeko
slovakijos pramonės įmo
nėms, statyboms ir šach- 
tams. 4

Gamykla gamina specia
lias 55 tūkstančių kilovatų 
pajėgumo garo turbinas, o 
taip pat turbokompresorius 
aukštakrosnėms.

Gamyklos inžinieriai ir 
technikai organizavo viena- 
korpusinės 50' tūkstančių 
kilovatų pajėgumo garo 
turbinos gamybą.

Antrasis ir trečiasis ma
šinų gamybos cechai gami
na daug mechanizmų ir 
įrengimų šalies šachtoms. 
Gamykloje organizuota ga
lingų presų gamyba. An
tai, Kunčicos miesto Kle
mento Gotvaldo vardo me- , 
talurgijos kombinato kal
vės cechui V. I. Lenino var
do gamyklos darbininkai < 
pagamino 12 tūkstančių to- f 
nų presą. *

' Gamyklos garvežių ga
mybos skyriuje inžinieriai 
ir technikai neseniai su- 
konstruavo ir pagarųino 
naują prekiniams trauki
niams skiriamą lokomoty
vą, kuris gali dirbti kūre
namas dulkių pavidalo an
glimi. ’

Gamykloje buvo paga
mintas galingas horizonta
linis generatorius Dobšino 
elektrinei. Gamykla gami
na ne tik garvežius, tur
binas, kėlimo kranus, gene
ratorius, metalo piovimo 
stakles, nuo pačių mažiau
sių iki staklių - milžinų, ji 
gamina taip pat ir poligra
fijos mašinas, mašinas-au- 
t o m a t u s papirosams ga
min t ir pan.

Roma. — Areštuota ke
turi Italijos fabrikantaj už 
slaptą prekybą su Sovietų 
Sąjunga bei kitais komu
nistiniais kraštais. Jie kal
tinami, kad aplinkiniais ke
liais pardavinėjo tiems 
kraštams varį, aliuminą ir 
kitas medžiagas, ką Ame
rika uždraudžia.

Klaidos pataisymas
Įvairumų puslapyje, bir

želio 12 d. laidoje, įvyko ne
malonių klaidu. I). M. Šo- 
lomsko rašinyje “iš Istori
jos” vienas paragrafas bu
vo sumaišytas. Tai dabar 
sumaišytą dalį pakartoja
me:

“Mongolų toje srityje bu
vo tik apie 20,000, tai yra, 
trigubai mažiau. Taipgi 
Čingis Khano jiems buvo^ 
Įsakyta dar vengti susikir
timo su Chorismo šaclni. 
Mongolai traukėsi. Choris
mo šachas per visą naktį 
vijosi mongolus ir paryčiu 
pasivijo..

t



Montello, Mass.
Dar apie koncertą
^Laisvėje buvo aprašyta apie 

kohortą, kuris atsibuvo gegu- 
žė« 16 d., apie dainininkus ir 
pasekmes. Bet nebuvo pažy
mėta LLD 6 k p. komitetas, ku
ris jį surengė.

Mūsų buvęs geras draugas 
norwoodietis J. Grybas davė 
sumanymą tiems dviems kon
certams—Montelloje ir Wor- 
cesteryje, dėl Laisvės vajaus 
naudos. Prižadėjimą jis išpil
dė, suorganizavo dainininkus, 
šokikų grupę iš Aido Choro 
ir pats su drg. A. Bimba at
važiavo ir atvežė dainininkus. 
Turėjo nemažą kelionę. Tuo- 
mi jis atliko didelį ir naudin
gą darbą.

G. Šimaitis atliko visokius 
spaudos darbus ir susirašinėji
mus, garsinimus ir vakarui 
pirmininkavo. K. Beniulis 
tvarkė tikietus, rūpinosi ko- 
lekta ir dirbo prie alaus. A. 
Kukaitienė rūpestingai priren
gė valgius dėl svečių ir daly
vių. Iš anksto pardavė 29 ti
kietus. Gelbėjo ir J. Kukaitis 

tikietų. K. Kalvelienė 

M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
1________________ ________________________________ ______ ____ .------ -------- ---------------- ----------------------------------------------------------------------------

(Tąsa)
Kaip tatai padaryti?
Kostyčevas išsprendžia ir šį uždavinį.
Vanduo kyla aukštyn plauko platumo 

grioveliais, kaip žibalas dagčių. Jei pa- 
kirpsime dagtį, žibalas negalės patekti 
iki degiklio ir'lempa užges, o žibalas su
stos eikvojęsis.

Lygiai taip pat reikia elgtis ir šu dir* 
va: praskrosti ją kokiu nors įrankiu tam 
tikru gilumu. Padaryti viršutinį sluok
snį purų. Tada viršutinis sluoksnis ne
galės čiulpti vandens iš apatinio: juk 
tie plonyčiai, kaip plaukas grioveliai, 

^kuriais ėjo vanduo, daugiau nebus susi- 
j~5«ungę su tokiais pat apatinio sluoksnio 

rakei įais.
I Vadinasi, štai kaip reikia sutrukdyti 
' vandeniui pasitraukti iš dirvos į orą: pa

vasarį, kai tik nutirps sniegas, atskirti 
viršutinį dirvos sluoksnį nuo apatinio, 
išpurenti dirvos paviršių kokiu nors 
įrankiu — virbalinėmis, paprastosiomis 
valkėmis, akėčiomis.

Vanduo paslėptas savo slėptuvėje. Ta
čiau argi galima tuo pasitenkinti? Ne, 
esama vagių, kurie sugeba prasismelkti 
ir ten, į požeminius sandėlius. Tie va
gys yra piktžolės. Savo ilgomis godžio
mis šaknimis jos pragręžia dirvą ir va
gia vandenį, kuris čia sutelktas ne joms.

Kovojant su sausra nereikia pamiršti 
piktžolių. Ne veltui sakoma: “Piktžoles 
reikia rauti iš laukų su šaknimis.”

KAIP PRIEŠININKAI TAPO 
SĄJUNGININKAIS

Tuo metu,’kai Kostyčevas rinko gink
lą kovai su sausra, Rusijoje buvo ir ki
tas žymus mokslininkas, kuris taip pat 
galvojo, kodėl į stepę vis dažniau atklys
ta sausra ir kaip padaryti galą jos ant
puoliams.

Ši£* mokslininkas vadinosi Vasilijus 
Dokučajevas- Jis buvo universiteto pro
fesorius, ir jam tekdavo ne kartą moks
linių draugijų posėdžiuose pasiginčyti su 
KostyČevu. Jei KostyČevui baigus kal- 
bėti iš vietos pakildavo Dokučajevas, vi
si žinojo: dabar bus karštas susikirti
mas.

Kostyčevas dažnai kaltindavo Dokuča- 
jevą tuo, kad jo tyrinėjimai per daug 
akademiniai, kad jis tai, “kas teoriškai 
norima”, labiau vertina už tai, “kas 
praktiškai įgyvendinama”.

Bet štai užklupo nelaimė: neregėta 
sausra ‘ nusiaubė visus šalies pietus. Ir 
neseniai buvę priešininkai — Kostyčevas 
ir Dokučajevas *— beveik vienu metu pa
skelbė vieną ir tą patį šūkį: vieną kartą 
visiems laikams padaryti galą pri-ežas- 

' tim, kurios sukelia sausrą. Bendrojo Į priešo akivaizdoje nesutarimai buvo pa- J miršti. «
P<’r seniai Kostyčevas prikaišiojo 

®Dol^’*ajevui, kad jo tyrinėjimai esą per
daug tolimi nuo gyvenimo, nuo Rusijos 
žemdirbystės poreikių. O dabar Kosty- 

| eevas, kalbėdamas Žemės ūkio muzieju
je, savo praktinėms išvadoms patvirtin
ti remiasi Dokučajevo teoriniais tyrinė
jimais.

Jie dirba vieną bendrą darbą, bet ir

čia pasireiškia jų pažiūrų skirtumas.
Kostyčevas kreipiasi į kiekvieną, ku

ris turi reikalo su žeme, ir sako:

daug dirbo prie valgių ir ap
tarnavimo, aukavo pyragą, 
keiką, sūrį. Iš anksto pardavė 
17 tikietų. šiame vajuje ji yra 
aukavusi $25. Anna Chestnut 
(Turon) rūpestingai darbavo
si prie valgių ir aptarnavimo 
svečių. Jos atliko labai puikų 
darbą.

Anna Vaitiekūnienė auka
vo $5. Laisvėje buvo padary
ta klaida, nes pažymėta, kad 
ji aukavo tiktai $1. Už tai ją 
atsiprašome.
Laisves piknikas

Dabar mes rengiamės prie 
didelio dviejų dienų Laisvės 
pikniko, kuris įvyks liepos 4 
ir 5 dd. Yra paimtas geras Art 
Masons Orchestra. Parkas ge
rai prirengtas, kelias pataisy
tas. Lauksime ir tikėsimės 
daug svečių iš visos Naujosios 
Anglijos.

Žolynas

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

— Štai kovos su sausra būdai, kuriuos 
nurodė praktika ir patvirtino mokslas. 
Jūs ligi šiol nežinojote0 tų būdų ir todėl 
klaidžiojote patamsyje. Bet jeigu visa 
tai, ką aš papasakojau, būtų žinoma vi
siems ūkių šeimininkams, — stambiems 
ir smulkiems, — tai mūsų žemdirbystės 
ir mūsų žemdirbio padėtis būtų geresne, 
negu dabar.

Dokučajevas žiūri į dalyką plačiau. 
Jis žino, kaip maža tegali nuveikti kovo
je su stichija kiekvienas atskiras žmo
gus, ar tai būtų stambus ar smulkus val
stietis. ■

— Dirva, —sako jis, — tai dalis di
džios visumos, vienos ir neatskiriamos 
gamtos, kur viskas susiję. Mes tiriame 
skyrium dirvą, klimatą, upes, augmeni
ją ir gyvūniją. O gyvenime viena pri
klauso nuo kito.

Negalima nugalėti sausros, pamirš
tant apie šį didį daiktų ryšį. Reikia per
tvarkyti ne vien tik dirvą, bet ir visą 
šalies geografiją. O padaryti tokį per
tvarkymą teįstengs tik didžiausias iš 
visų ūkio šeimininkų — valstybė.

Tai Dokučajevui buvo aišku dar tais 
laikais-

Bet ar galėjo valstybė, saugojusi ne
daugelio interesus, pasirūpinti visų inte
resais?

Ir protingiausias bei sąžiningiausias 
tokios valstybės valdininkas nebūtų ga
lėjęs pašalinti tos blogybės, kurios šak
nys glūdėjo pačioje santvarkoje.

Tai visų geriausiai įrodė Kostyčevo 
likimas.

APYSAKA IR EPILOGAS
Neįprastas buvo Kostyčevo gyvenimo 

kelias.
Jį artimai pažinę žmonės pasakojo, 

kad jis buvo kilęs iš Tambovo gubernijos 
Šackio apskrities baudžiavinių valstie
čių. Dvarininkė atkreipusi dėmesį į ga
bų berniuką ir pasiuntusi jį mokytis į 
Maskvos žemės ūkio mokyklą, kuri ren
gė “mokytus valdytojus”. Negalima sa
kyti, kad agronomai’ jau būtų buvę rei
kalingi baudžiaviniuose dvaruose. Pasi
taikydavo, kad mokytam valdytojui, su 
pasižymėjimu baigusiam žemės ūkio mo
kyklą, grįžus namo tekdavo patarnauti 
su servetėle rankose prie ponų stalo.

Bet KostyČevui pasisekė. Tuo metu, 
kai jis baigė mokyklą, baudžiava jau bu
vo panaikinta. Jam pavyko išlaikyti eg
zaminus iš gimnazijos kurso į Peterbur
go žemės ūkio institutą.

Netrukus darbštus ir gabus studentas 
pasidarė vienu mylimų žymaus chemiko 
profesoriaus Engelgardto mokinių.

Engelgardto laboratori joje .trūko vie
tų norintiesiems joje dirbti.

Darydami mineralinių trąšų arba iš 
kokios nuo sausros nukentėjusios guber
nijos atsiųstos dirvos analizę, studentai 
svarstydavo, ar ateis kada nors laikas, 
kai rusų tauta įstengs padaryti galą ne
derliui ir badui.

(Bus daugiau)

MIRUS

Kaziui Steponavičiui
Lietuvių Literatūros Draugijos Pirmoji Apskritis 

reiškia gilios užuojautos Uršulei Steponavičienei ir 
kitiems giminėms.

Kazys Steponavičius labai daug pasidarbavo L.L.D. 
auginimui. Jo visuomeninę veiklą mes giliai įvertina- / 
me.

LLD l-mos Apskrities Valdyba.

Philadelphia, Pa.
Vasarai atėjus, turėtų būti 

visiems linksma ir smagu. Bet 
ne visiems taip yra. štai, pir
miausia, čia pažangūs lietu
viai rengėsi labai skaitlingai 
dalyvauti Baltimorės laisvie- 
čių piknike. Kelios pažangie- 
tės draugės, kaip tai II. Tu
re ik i c nė, A. Z al nėr, II. Mattis, 
J. Šmitiene aplankė daugybę 
kaimynų su už prašymu va
žiuoti į baltimoriečių pikniką. 

Bet čia lietus pylė per naktį 
ir sekmadienio rytą, taip, kad 
daugelį atbaidė. Tačiau keli 
drąsuoliai pripildė busą, nu
važiavo, rado gražią dienelę, 
ir gražiai baliavojo...

Drg. M. Abraitienė atvežė 
didelį sūrį, padovanojo rengė
jams, kas pagražino pasmagi
no visų nuotaiką.

Bet štai kiti prietikiai. Par- 
vykus namo, viena’ iš kelionės 
organizuoto j ų apsižiūrėjo,
kad pamestas jos piešinis laik
rodukas, ar kur parke ar ke
lionėje? Jei kas tą radinį 
gražintų, būtų vertas dovanė
lės! Praneškite: A. Zalner, 
1009 Jackson St., Philadel
phia, Pa.

Kita iš kelionės rengėjų, J. 
Šmitienė, tik iš vakaro skau
džiai užsigavo dirbtuvėje, ir 
netik negalėjo keliauti į sma
gų pokilį, bet ir dirbti, matyt, 
negalės per keletą savaičių.

O mūsų smarkiausias dar
buotojas visuose parengimuo
se, Juozas Gružauskas, kuris 
ir dėl šios kelionės pasekmių 
buvo susirūpinęs, pateko dar 
į skaudesnę nelaimę. . Turėjo 
išvykti į ligoninę, ir rengia
mas dėl sunkios operacijos. 
Drg. Juozas Gružauskas ran
dasi Hannemann Hospital, 
230 N. Broad St.

Kaip tai butų smagu, kad 
sergantieji draugai greitai pa
sveiktų, ir kad. tas laikrodėlis 
atsirastų. Tuomet visi važiuo- | 
turn į Brooklyno laisviečių pi
kniką 11 liepos linksmi ir 
smagūs.

Praleista taipgi liūdna 'ži
nutė. Gegužės 15 d. buvo ras
ta nužudyta apiplėšimo tiks
lu Magdelena Galinis.

Ji buvo 78 metų amžiaus, 
gyveno viena prastame bute 
ant pirmo aukšto. Nors ji bu
vo dar tvirta, bet jau rengėsi 
įstoti į senelių prieglaudą, kur 
įnešus kiek pinigų, laiko kol 
gyveni. Tą jos užmušimą 
daug kas sužinojo. Kartą va
kare atėjo koks nepažįstamas, 
persistatęs kokiu inspektoriu
mi, ją tik ką neužsmaugė, 
reikalaudamas pinigų. Bet ji 
atgijo. Po to buvo pranešta 
policijai, kuri betgi jokios ap
saugos jai nesuteikė.

Bet savaitė vėliau, kuomet 
jos kaimynkos jau nematę 
jos, atėjo pasiteirauti ir sura
do žiauriai nužudytą, apde
gintą ir užsmaugtą.

M. Galinaitė buvo labai pa
žangi ir didelė rėmėja pažan
giųjų. Bet ji darbavosi visuo
met, su maža išimtimi, tarp 
angliškai kalbančių. Jokių sa
viškių ji neturėjo. Ją laidojo 
taip sau kaimynkos ir, žino
ma, kaip jau1 mirusi nebesi
priešino, su visomis religinė
mis šv. Andriejaus bažnyčios 
apeigomis.

žmogžudžio kol kas nesu
rado.

Tai taip čia prasidėjo vasa
rėlė. Laukiama smagesnių ži
nučių. Južintiškis.

Armour Co. atidarė nau
jas laboratorijas, kuriose 
bus perdirbama iš žmogaus 
kraujo gaunama plazma, 
kuri padės kovoti su ligų 
užkrėtimais.

1900 metais susikūrė 
Amerikos Socialistų Parti
ja, iš kurios 1919 metais 
susikūrė dabartinė Komu
nistų Partija.

BINGHAMTON, N. Y.
Mirė Nellie Skrebienė

Gegužės 18- d. pasimirė 
Nellie Skrebienė, daug metų 
šiame mieste išgyvenusi. Nu
liūdime paliko dukteris Anna 
ir Stellą, sūnų Joną, marčią 
Bi'idge ir anūką, sesutę ir švo- 
gerį Krasauskus, brolius Kazį 
ir Joną Tinkūnus, taipgi daug 
kitų giminių ir draugų.

Buvo daug gyvų gėlių prie 
velionės karsto. Taipgi buvo 
užpirktos mišios už velionės 
sielą. Palaidota Kalvarijos 
kapuose.

Reiškiame gilios užuojautos 
velionės artimiesiems.

A. ir J. K. Nelesh.

Klaidų pataisymas
Korespondencijoje, ti 1 pu šio

je gegužės 19 d., kur buvo 
LLD 20 kp. parengimo apra
šymas, įvyko klaidų.

Tarp aukavusių virš minė
tam parengimui valgomais da
lykais buvo praleisti nepami
nėti J. Kireilis; II. Viežienė ir 
II. žukienė. Labai atsiprašau.

1943 ★ 1953
DEŠIMTMETIS AMERIKOS—SOVIETŲ SANTYKIŲ 

KONCERTAS ★ JU DŽIAI ★ PARODA
ĮŽYMŪS KALBĖTOJI! ★ DRAMATIŠKAS VAIDINIMAS

MININT 10-METINE SUKAKTI
NATIONAL COUNCIL
OF AMERICAN FRIENDSHIP

Dienas: Antradienis ir Trečiadienis
Birželio 16, Birželio 17

Valandos: 3—6 popiet
Įžanga 50c, vaikam 25c (įskaitant taksus)
Vakarais nuo 7:30 — Įžanga $1.00 (įskaitant taksus)

Vieta: CLUB CINEMA
460 Sixth Ave. (tarpe 91 h ir lOtli Sts.)

UŽKANDŽIU BUFETAS POPIEČIAIS IR VAKARAIS

Tikietai gaunami National Council of American-Soviet Friendship,
114 E. 32nd St., N.Y.C. MU. 3-2080

Dienraščio Laisvės Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

• <

MONTELLO, MASS.
- J*

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July /
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašų:

National Hall & Park
65-13 38th Ave. Woodside, L. L

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA.
č*'

Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 Augusi
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Kita klaida įvyko ne iš ma
no priežasties. Ten, kur buvo 
pasakyta: dirbo ir tikietus 
vakarienei pardavė, turėjo 
būti: dirbo ir tikietus sau pa- 
si pirko M. Kulbienė, J. Vaice
kauskas, V. Venskūnienė, M. 
Luzinicnė ir J. K. Navalins- 
kiene.

Koresp. J. K. Nelesh.

ŠYPSENOS
Tekstiliečių unijos virši

ninkas, agituodamas darbi
ninkus nesipriešinti kompa
nijų pasimojimui algas 
dviem centais i valanda ma
žinti, sako: Juk jūs žinote 
mūsų sutartį, kad pragyve
nimo reikmenų kainoms 
mažėjant algos turi būti 
mažinamos.

Darbininkas: Jeigu taip, 
tai ir jūsų alga turi būti 
proporcionaliai sumažinta.

Unijos viršininkas: Ar
gi jūs ir tiek nesu pranta te, 
kad mano pragyvenimo iš
laidos dar vis didėja?

3 pusl.-Laisve (Liberty)-Antradien., Birželio-June 16, 1953

Philadelphia, Pt
HELP WANTED—MALE

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 & Cottman Aves., 
Route 56, Y and T Bus 

(114-120)
STENOGRAPHER. Experienced. 

Knowledge of payroll and typing. 
Steady position. Apply or phone: 
REGINA CIGAR CO., 3rd & Brown 
Streets. LO. 8-0279.

(112-118)

AUTOBODY & FENDER MAN. 
Also needed PAINTER & PAINT
ER’S HELPER. Best working con
ditions; highest wages paid to ex
perienced men. Apply ready for 
work.

SOUTH PHILA. BODY SHOP 
1021 Snyder Avenue or 
7252 Woodland Avenue

(117-119)
SPRAYERS & .HELPERS Wanted. 

Experienced. Steady work; good 
working conditions. Aj>ply in person 
or phone: 
APPEX SPRAY FINISHERS CO.

3265-67 Ferry Rd.,
East Falls, Phila. VI. 4-5822

(117-119)
MALEandFEMALE

BLUE MOUNTAIN CAMPS
Now has immediate openings for 

DOCTORS (2) REGISTERED NUR
SES (2). For long established child
ren’s camp (Non-Scctarian) in Po- 
cono Mountains for Summer Season. 
(July 1st to August 27th); good 
salary; pleasant surroundings; mo
dern infirmary and facilities. Com
municate with Blue Mountain Camps 
City Office. Elkins Park, Phila., 17, 
Pa. Phones: MAJESTIC 5-3186 or 
MAJESTIC 5-0197.

(114-120)
HELPWANTEDMALE“

AUTO MECHANIC. FIRST CLASS
Experienced on Hydramatic; steady 

work; good working conditions. Ap- 
ly in person. See Emil. GRAF MO
TORS (Pontiac Agency), Chester 
Pike, Prospect Park.

(116-122)
AUTOMOTIVE MACHINISTS. 

Experienced in all Engine opera
tions. Old reliable firm. Steady 
work; good working conditions; paid 
vacation; good opportunity for right 
man. Apply or phone: LO. 7-1114. 
HOUPERT MACHINE CO., 1234 
Wood Street.

(116-118)

Pereitais metais Chica- 
goje buvo pagaminta apie 
3 milijonai televizijos pri
imtuvų. Tai apie 40 procen
tų visos,šios išdirbystės.

jungtinėse Valstijose per 
dieną suvartojama apie 42 
milijonai asperino table
čių, Anglijoje—apie 10 mi-. 
Ii jonų.

New Haven, Conn.
Pagerbsime tėvus

Sekmadienį, birželio 21, 
yra svarbi diena. Tai Tėvų 
Diena, kurioje tėvai yra pa
gerbiami.

LLD 32 kp. nusitarė tą die
ną pagerbti visus tėvus. Tam 
tikslui ji ruošia birželio 21 d. 
pietus Lietuvių Parke, Indian 
Grove, West Haven, Conn.

Todėl visi vietiniai ir pla
čios apylinkės lietuviai malo
nėkite dalyvauti šiame iškil
mingame parengime. Vieta 
labai graži ir patogi, gražiais 
medžiais papuošta. Kiekvie
nas atvykęs galės lengvai pa
kvėpuoti tyru oru ir skaniai 
pietus pasivalgyti.

Visi atsiminkite, kad pietūs 
bus duodami 12 vai. dieną. 
Todėl nepavėluokite. Pavalgę 
turėsime nemažai laiko pasi
kalbėjimams su savo giminėm 
ir pažįstamais.

Tad nepraleiskime šios gra
žios ir naudingos progos. Pa
darykime šį parengimą sėk
mingu. Pagerbkime tėvus.

Pietų Patrijotas.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Dviejų dienų piknikas paramai 
dienraščio Laisvės Įvyks liepos-July 
4 ir 5 dienomis, Taut. Namo Parke. 
Bus gera Art Mason’s orkestrą, 
sporto ir koncertinė programa. Da
lyvaus Worcester Aido Choras, vad. 
Dirvelio, vietinis Liuosybės Choras, 
vad. Potsiaus, solistai: Aldona Wal
len, Rožė Stripinis ir kiti. Tada visi 
išanksto įsigykite . pikniko bilietus, 
kurie yra išanksto pardavinėjami ir 
dalyvaukite piknike.

Geo. Šimaitis.
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NewWto^^a^2lnlM
Pagerbsime tėvus

Birželio 20-tos vakarą visi 
tėvai ir sūnūs, visos motinos ir 
dukterys ir visi kiti smagių 
pramogų mėgėjai kviečiami 
susirinkti į Liberty Auditori
ją. Yra nutarta ir susitarta 
pagerbti tėvus. Jau seniai mū
sų visuomenė yra tėvams sko
loje.

Aido Vyrų Choras yra pasi
žadėjęs užtraukti tėveliams 
tinkamų smagių dainų. O vai
šių bus tokių, kokių reikalaus 
oro padėtis ir sueigos sudėtis 
—karšto ar šalto.

Long Island traukiniai vėl 
buvo sustabdyti dviemis atve
jais birželio 10-tą. Per abu 
sustabdymus sutrukdyta apie 
1.5,000 keleivių. Pavėlavimo 
laikas siekė nuo 12 iki 34 mi
nučių.

Brooklyne areštuoti trys as
menys kaip rinkėjai padėvėtų 
drabužių neva labdarybei, bet 
sunaudoję kitiems tikslams.

Brooklynietis kongresmanas 
Victor L. Anfuso pasiskelbė 
norinčiu kandidatuoti distrik- 
to prokuroro pareigoms. Tam 
jau atsidarė savo centrą.

Brooklynas gaunąs daugiau
sia pašaukimų j teismą už 
nešvarą. Tiesa, ta miesto sri
tis yra ir didžiausia, daugiau
sia turi gyventojų.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

slinio pateisinimo. Ji užeina, 
kaip audra, tik todėl, kad 
plačioji visuomenė neturi bal
so pramonės reikalų vedime.

Seniai tai visiems žinoma. 
Tos “kruvinos” tiesos nežino 
tiktai ekonomistai.

—o—
Man labai patiko teisėjo 

Douglas pasakymas, kad mum 
prie Azijos žmonių reikia ei
ti su mūsų Teisių Biliumi, o ne 
su bombomis ir kanuolėmis.

Gerai būtų, kad preziden
tas Eisenhoweris tokia filo
sofija persiimtų.

Būtų gerai, kad ir pats tei
sėjas daugiau savo geros filo
sofijos pąpraktikuotų. Ir ga
lėtų. štai mirtin nuteisti jauni 
Rosenbergai. Teisėjas Doug
las galėtų jų pasigailėti. Apie 
tai išgirstų ir Azijos žmonės.

Deja, kaip atrodo, teisėjas 
nesiskubina Rosenbergų gyvy
bę gelbėti...

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays

S

PETR/LS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Štai, kur dingo Brooklyno parkai
Liberty parke, 1918 metų 

vasarą, Lietuvių Atletų Klubas 
buvo surengęs pikniką ir bė
gimo lenktynes; Tai tur būt 
buvo paskutinis lietuvių pik
nikas jame, nes žydų organi
zacija nupirko ji ir prijungė 
prie ten esamų savų kapinių.

Juniper parką irgi nupirko 
ir prijungė prie šv. Jono ar ki
tų kapinių. Kur pirmiau pikni- 
kautojai dainuodavo ‘Gerkim 
broleliai, uliavokim,’ tai da
bar ten giedama ‘Amžiną atil
sį duok dūšioms, Viešpatie’’

Maple Grove nebuvo tikras 
parkas. Ten ant kalno buvo 
vokiečių aludė, o lauke susta
tyti stalai ir suolai, kur galė
jo rengti išvažiavimus tik ma
žos grupės žmonių.

Tą klevų gojų miestas nu
pirko ir, kur buvo “aukštoji 
karčiame! e ir gražioji degti
nėlė,” ten dabar stovi ketu
rių aukštų Liaudies mokykla.

Washington parką nupirko 
kokia nors medžio išdirbystės 
kompanija. Minimame parke 
visokios buvę lietuvių draugi
jos rengė piknikus ir veik kie
kviename piknike įvykdavo 
peštynės, dažniausiai už mer
ginas. Mat, tuo laiku buvo 
dar jauni vaikinai, neseniai 
atvykę iš Lietuvos ir nepa
miršę muštis už andarokus. 
Buvę smarkūs muštukai da
bar — jau pasenę kriukiai, 
tai kad ir būtų tas parkas 
“gyvas”, vistiek jie daugiau 
nesibaladotų nosis už mergas 
ir jų andarokus... Senatvė ir 
“meilės” jausmus sušhibino.

G lend ales giraitėje viso
kios draugijos rengė išvažia
vimus. Ten sakė kalbas: so
cialistai, aidoblistai, tautinin
kai, katalikai ir šventakuprių 
“organizacijos” vadai. O kiek 
prie alaus, dešrų, kumpių ir 
skilandžių išsigėrusių žmonių 
pridainuota visokių papludny- 
čių, tai neužtektų dramblio 
skūros surašyti jas.

Tą giraitę nupirko kokia 
kompanija ar bankas, me
džius iškirto, kasamomis maši
nomis kalnelius nulygino ir 
ją visą išrėžė sklypais namų 
statymui. Dabar tonai—gra
žus miestelis.

Jei šiandien nusivestum ten 
jaunuolį arba jaunuolę ir jei 
jų tėvai nebūtų jiems sakę, 
kad čia mes 27 metai atgal 
žaidėm: “šokit vaikai, šoksiu 
aš, taip darykit, kaip ir aš,”—

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

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y. 

jie atsakytų: “You kraZy!”
Cypres Hills parko šokių 

svetainė sudegė žiemos laiku 
ir tuo jis pasinaikino. Dabar 
ta buvusi smagių piknikų vie
ta atrodo tikras raistas...

Ulmer parką užbaigė mies
tas platindamas kelią, o ten 
irgi buvo visokių tautų triukš
mingi piknikai.

Vienam Laisvės piknikui 
jau baigiantis, iš svetainės iš
ėjau į parką pasidairyti, žiū
riu, atsiklaupęs žmogus jau 
prie tuščio stalo ir pirštais 
akėja smėlį. Kuomet jį gerai 
pažinau, tai draugiškai ir pa
klausiau jo: “Kokį velnią tu 
čia darai?’’

—Pamečiau auksinį dantį, 
vertės .$25. Jis buvo d ratu k u 
prikabinamas prie kitų dantų. 
• —Jau tamsu, sakau jam, 
nerasi, bereikalingai tik pirš
tus purvini.

—Gerai tu sakai. Būk vyras 
ir niekam nesakyk, kad aš 
pamečiau dantį, nes kiti juok
sis iš manęs!

Ir ar jūs žinote, kas atsiti
ko? Ant rytojaus anksti at
važiavo, ir apačia vartų įlin
do į parką, kaip jis man vė
liau sakė, ir nuėjęs prie stalo 
susirado dantį.

To žmogaus jau nėra. Jis 
“numirė”, rado lovoje negy
vą, jau gerokai “kvepiantį”. 
Gyveno vienas.

Dexter parką nupirko mies
tas. Sakoma, kad ten bus pa
daryta automobiliams susta
tyti aikštė, šokių svetainės 
jau nėra; medžiai dar neiškir
sti. Jie gražiai žaliuoja.

Dveji metai atgal ten buvo 
Laisvės piknikas, nuvažiavau 
ir aš. Išėjęs iš “dangiško” 
traukinio ir nulipęs žemyn, 
žiūriu šaligatviu maršuoja 
senas socialistas, ir amžiumi 
ir kvailyste, nešąs aukštai iš
kėlęs iškabą, reikalaujančią 
išdeportuoti iš Amerikos visus 
bimbalus. Eidamas, pro šalį 
manau sau vienas: Tur būt 
tie vabalėliai apdergė ne tik 
jo protą, bet ir jo darželyje 
žydinčią rožę. Už tad jis pra
šo piknikierių pagalbos...

Clinton parkas irgi jau iš
ardytas. Kas ten bus — yra 
visokių spėliojimų.

Seniau tame parke šiokio
mis dienomis ganėsi karvė, 
tik piknikų dienomis ją iš ten 
prašalindavo.

Tūla moteris iš New Jersey 
valstijos atsivežė į pikniko 
atlaidą baltai parėdytą duk
rytę : suknelyte, pančekėlėmis, 
čeverykėliais ir paleido par- 
kan. Ji bevaikščiodama rado 
karvės apdžiūvusi “pajų” ir 
užšokus ant jo patrepsėjo. 
Viską numaliavojo žaliai...

Motina pamačiusi jauną ar
tistę už galvos nusitvėrė: 
“kaip aš ją parsivešiu namo.

Bet motina, tai vis motina. 
Įsivedus stubon su šeimininke 
nurėdė, viską išskalbė, išva
nojo ir vėl paliko švarūs ne
kaltybės rūbeliai!

Tai tokia Brooklyno parkų 
istorija. Senas Kriukis.

J MATTHEW A J: buyus :
J (liUVAUSKAS) J

• LAIDOTUVIŲ* <
5 DIREKTORIUS J
» ’
5 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
5 MArket 2-5172 J
» «

Kritikavo italų tautos 
niekintojus

American Labor Party pir
mininkas Vito Marcantonio 
kritikavo New York Times už 
niekinimą italų, kaip tautos.

Tas laikraštis supyko ant 
Italijos žmonių už tai, kad jie 
nebalsavo taip, kaip Amerikos 
milijonieriai norėjo. Timeso 
redaktorius birželio 11-tos 
laidoje išsibarė ant italų, jog 
taip balsuota dėl to, kad Ita
lijos pilieti ja esanti “maištin
ga, politiniai taip apgavingą, 
taip nedėkinga nors ir gerai 
valdžiai, taip instinktyviai lin
kusi į anarchistinę opoziciją, 
kad milijonai pasirenka kraš- 
tutinybes, kada jiems pasiūlo
ma vidutinė laisvė ir demo
kratija.”

J tai atsakydamas Timesui 
Marcantonijus pareiškė, jog 
toks raštas yra “arogantiška 
išraiška neapykantos liau
džiai, kuri nenusilenkia jūsų 
norams.”

Bendrai, sakė jis, svetimša
lių kišimasis į valstybių rinki
mus yra peržengimas tautinio 
apsisprendimo principų. Dėl 
to “Marcantonijus buvo prie
šingas rašymui iš Amerikos 
italam*rJtaJijoje laiškų su agi
tacija, už ką jie turi balsuoti. 
Amerikos milijonierių spau
da, politikieriai ir net kardi
nolas Spellmanas agitavo A- 
merikos italus ir visus rašyti 
Italijon laiškus, kad jie bal
suotų už jo ir kitų milijonie
rių užgintus kandidatus.

Svečiai
Leonas Prūseika, dienraščio 

Vilnies redaktorius, išvyko at
gal Chicagon. Jis buvo atskri
dęs į laidotuves velionio 1 Ka
zio Steponavičiaus, Cliffsidė- 
je. Steponavičius, dienraščių 
Laisvės ir Vilnies bendradar
bis ir rėmėjas, taipgi buvo 
artimas asmeniškas Prūseikos 
bičiulis.

Atvykimo į šermenis proga, 
Prūseika atlankė laisviečius 
ir keletą artimų savo asmepiš- 
kų draugų. Apgailestavo, kad 
nebuvo laiko atlankyti visus, 
reikėjo skubėti grįžti į darbą.

Kaip visuomet, tikimasi, 
Prūseika grįžo vežinas gra
žios paramos Vilniai nuo tų 
rytiečių draugų, kuriuos spė
jo susitikti.

Kalbama, kad International 
Airport bus plečiamas. Užims 
didelius plotus ir tų žemių, 
kur jam buvo numatyta staty
ti gyvenamus namus.

Coney Islande prie W. 8th 
St. šeimininkė pastebėjo me
dyje gyvatę. Jai pradėjus rė
kauti, subėgo minia kaimynų, 
atvažiavo policija, o paskiau 
ir gyvulių globos draugijos 
atstovai. Suėmė kelioliką ‘gy
vačių, įvairaus dydžio. Viena 
buvusi 8 pėdų. Sakoma, kad 
jos buvusios nenuodingos.

Penkiolika traukinių1 buvo 
sustabdyta ties Freeportu vie
nam traukiniui sudaužius auto 
antradienio rytą. Automobi
listas sužeistas.

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

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA 
MERGINA PRIE SANDWICH 
Darymui dėžutėse užkandžių. 
Daliai laiko, gera mokestis.

Kreipkitės:
LONG ISLAND BOX LUNCH 

38-01 Hunters Point Ave., L. I. City
Tel. RA. 9-7277

(116-120)
REIKALINGA HAIRSTYLIST
Pilnai išsilavinusi operatorė. Pa

tyrusi. Aukšto tipo klientai. Nuola
tinis darbas, pilnam laikui, puikiau
sia alga.

LONDON TERRACE BEAUTY 
SALON

CH. 2-9247
(Klauskite Mr. Lęrman)

(117-123)

ALTERATION LADY
Pritaikymui dailioje suknelių dirb

tuvėje. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė. Puikiausia alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

HARRIETTE LIGETY
91 Middleneck Rd., Great Neck, L. I.

Tel. Great Neck 2-4420
(117-119)

REIKALINGA COUNTER CLERK
Geras nuolatinis darbas, 40 vai. 

savaitė, gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

JUNCTION DRY CLEANERS
& TAILORS

32-27 Junction Blvd., Corona 
Tel. III. 8-6673

(117-119)
REIKALINGA BAR MAID 

Patraukianti, švarios išvaizdos. Pa
tyrimas pageidaujamas, bet nebūti
nas. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Kreipkitės:

BENARTIE CAFĘ
31-03 301h Ave., Astoria, L. I.

(117-119)
MERGINOS—MOTERIŠKES

Patyrimas nereikalingas. Lengvas 
fabriko darbas.

$40—$50 j savaitę.
ACADEMY AGENCY

77 Warren St., N. Y. C.
(117-119)

OPERATORES

Patyrusios ant. vaikų drabužių.
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 

puikios darbo sąlygos.
G Ell—MA R CHILDREN’S WEAR 

390 Bedford Park Blvd., Bronx 
FO. 5-8212

(117-121)

REIKALINGA
K AMB A RIŲ T V ARK YTO J A
Dirbti East Side Viešbutyj.

Nuolatinis darbas, gera alga.
Kreipkitės:

HOUSEKEEPER
34 E. 50th St. (Rin. 209)

' N. Y. C.
(117-121)

MOTERIŠKES—MERGINOS 
VIRS 18

Leidimui, priėmimui, iškratinėjimui 
dėl Linen Supply Laundry.
Kreipkitės pas Mr. Faria 

LACKAWANNA LINEN SUPPLY 
1208 Summit Ave., Jersey City, N.J.

, (117-121)

Mrs. Mary Mazzio, 45 me
tų, ištraukta iš po traukinio 
169th St. stotyje, Jamaica. 
Jai nupiautos abi kojos ir 
šiaip sužalota. Nežinoma, 
kaip įvyko nelaimė. Iš namų 
eidama sakiusi, kad išeinanti 
bažnyčion.

Sugestuota, kad miestas 
samdytų moteris tvarkyti tra- 
fiką prie mokyklų.

Jaunuoliai tėvai Michael ir 
Lillian Cigues, abu 18 metų, 
susilaukė trejukių dukrelių. 
Gyvena Bronxe.

Gaisragesybos viršininkas 
paaukštino 119 gaisragesių ir 
402 nauji priimti išbandoma- 
jai tarnybai.

Aktorė Diana Barrymore 
su policijos pagalba išvarė iš 
buto savo trečiąjį vyrą, akto
rių Robert Wilcox. Vyras su
simušė su jaunesniu , sveteliu 
jų namuose po visų gero pasi- 
vaišinimo stipriais gėrimais.

Brooklynietis Francis TJe 
Zego, 41 metų, šiomis dieno
mis baigė kolegijos mokslą. 
De Zega gales būti “gyvas pa- 
vyzdis” savo šeimai. Jį po 
apeigų pasitiko žmona ir G 
vaikai.

Bronxe gaisras apgadino 
tris krautuves. Vienas gaisra- 
gesys sužeistas, penki kiti bu
vo pridusinti dūmais.

Brooklyne būrys jaunų vai
kėzų (21) bus teisiami kaip 
gengsteriukai. Jie buvę susine- 
šę į parką krūvą bonkų ir 
panašios “amunicijos.”

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

REIKALINGI APVALYTOJAI
Dieninis darbas 8 A.M 4:30 P.M., 

5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas, 
$130 j mėnesi, prisideda valgis.

Kreipkitės:
MRS. KEYES 

Horace Harding Hospital 
99-02 Queens Blvd., Elmhurst, L. I.

(117-121)

VYRAI

Patyrimo nereikia. Mašinšapei ar 
fabriko darbui.

$65—$75 j savaitę.
ACADEMY AGENCY

77 Warren St., N. Y. C.
(117-119)

MALE and FEMALE

LIGONINES DARBININKAI 
MATYKITE PETE

MOTERYS: Slaugių pagelbininkčs. 
Lab. pagelbininkčs, technikės, virė
jos, patarnautojos, kambarių tvar
kytojos, prie virtuvės sandėlio ir tray 
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 ar 
kitur. Priimam tuojau.

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

' (112-121))

DIAL PRINTERS—PATYRŲ 
IR

PATYRĘ DIAL VYRAI
Dirbti prie laikrodžių lentelių. Ge
ra proga. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. 5 dienos, pilnos pašalpos.

Kreipkitės:
AMERICAN DIAL CORP.

137-11 —90th Ave. (arti Van Wyck 
Blvd.), Jamaica

(114-118)

REIKALINGA FINGERWAIVER
Patyrusi. Pilnai mokanti operatorė. 

Nuolatinis darbas. 
Valandos 10 A. M.—7 P. M. 

Gera mokestis.
Lexington Ave., prie 86th St., N.Y.C.

Šaukite AT. 9-6762
(115-121)

ATTUCKS AGENCY
81 E. 125 St, N. Y., Rm. 506
Pilnam—dalei laiko, mieste ir už

miestyje. Dieniniai darbai, abelnam 
namų darbui, skalbėjos, virėjai, fa
brikų darbininkai, apvalytojai. Por
ters, chauffeurs, aptaisytojai, paty
rę ir be patyrimo, taipgi raštinių 
darbininkai.

EN. 9-8184
(116-118)

REIKALINGA PORA
Moteriškė namų ruošai ir virimui. 

Vyras daržininko pareigom ir aptai- 
symas; taipgi vairavimui karo. Dirb
ti vasarnamyj, laukuose vasaros se
zonu ar apskritiems melams. Gera 
mokestis. Puiki gyvenimui vieta. 
Kreipkitės tik dirbamom dienom. 
Mr. L. Abrams.

WA. 9-2264 — 9-5 P. M.
ar CI. 6-6578 — 0-8 P. M.

(116-122)

FINGERWAVER—HAIRCUTTER

Geras nuolatinis darbas.
Aukšta alga, puikios darbo sąlygos. 

Kreipkitės:
KATZ’S BEAUTY SALON 

402 Grand St, New York City 
Tel. SP. 7-4520

(117-119)

REAL ESTATE
PASIRANDAVOJA GRAŽI 

7 RŪMŲ STUBA
Aliejum šildoma, garadžius, mo

derniniai įrengimai, daržas su vyn
uogių medžiais. Gera sekcija tarp 
tarp Quenton Rd. ir Ave. P, ant W. 
4th St., arti visų patogumų. Taipgi:

5 rm. apartmentas Boro Hali sek
cijoje, $60 j mėnesi. Šis apartmen
tas išnuomojamas nemokamai porai, 
kuri aptarnaus 3 šeimų namą ir at
silieps j telefoną mūsų ofise.

BERNAY AGENCY, INC.
117 Court St., Brooklyn

Tel. ULster 2-2458
(116-118)

EASTCHESTER
Gerai, prieš karą budavoti 1 šei

mos namai, 6 dideli kambariai, pil
nas skiepas. IV2 maudyne, screened 
porch, ugniavietė. Šiltu vandeniu ap
šildoma, circulator, brasiniai vamz
džiai. Gera rezidencinė sekcija. Arti 
mokyklų, krautuvių ir bažnyčių. 
Netoli Crestwood Stoties. Maži ope- 
ravimo kaštai. Tikras pirkinys—tik 
$17,500. šaukite savininką:

TU. 3-9370
(115-117)

DIDELE PROGA
Narwich, N. Y. S.

Miestiniai namai laukuose; 148 ak
rai dirbamos žemės. Ideališka dėl 
ūkininkystės. Gyvulių auginimui ir 
t.t. 1 colonial namas, modernizuo
tais patogumais. Tapg naujas Cot
tage, Barn ir kitkas. Nuosavybė par
duodama su nuostoliu. $12,500.

Rašykite Ruby Peterson, 
Sherbourne, N. Y.—R.D.

New Berlin 9-4447
115-117)

4. ŠEIMOM —2 KRAUTUVES 
BROOKLYN

6 Kambariai tušti. Gera sekcija.
Arti visko.

Kaina >$12,700 — Išmokėjimui
Geresni Pirkiniai. Matykite 

ANTHONY CHERECK 
249 Bedford Ave., Brooklyn 

EV. 7-6138
(117-119)
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OPERATORES PATYRUSIOS
Garantuota $75 iki $100 j sa^tę 

ir aukščiau. Nuolatinis darbas^Ge- 

ros darbo sąlygos, šaukite:
K. & K. DKESS 

OL. 5-0520 
(113-119)

COUNTERGIRLS — 
PATARNAUTOJOS

Nuolatinis darbas, 6 cbenos. 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)

SALESLADIES 
PATYRUSIOS

Prie geresnių suknelių, siūtų, ir 
koutų. Nuolatinis darbas. Puikiausia 
mokestis, pridedama geras komisas. 
Puikios darbo sąlygos, gera atmos
fera. Kreipkitės:

J. C. CLAYTON, INC. 
89-78 — 165th St, Jamaica, L. I.

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

SLAUGES

O. R. ir generalėm pareigom.
Visiems Šiftams — 40 valandų.

Gyvenimas vietoje jei pageidauja.
HORACE HARDING HOSPITAL

Tel. ILIInois 7-1300 4
(1lJL719ff

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu

vės gaspadoryslę, turi turėti delica
tessen patyrimo. Gera mokestis tin
kamai moteriškei. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

GEORGE’S DELICATESSEN 
17-71 Dutch Broadway, Elmont, L. I.

VA. 5-0397
(114-120)

REIKALINGOS 
BINDERY MERGINOS

Patyrusios carbon collators. (Tu
ri nors kiek kalbėti ir skaityti an
gliškai). Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis.

SUPREME
704 Broadway (arti 4lh St.) N.Y.C.

(114-120)

REIKALINGA
BARMAID

Dienom. Nuolatinis Darbas.
Alga ir geri tipsai.

Šaukite:
GRAMERCY 3-9138

115-1W....

REIKALINGA FINGERWAVER
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo

latinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

SAM’S HAIRSTYLIST
135-50 Roosevelt. Ave., Flushing, L.I.

Tel. FL. 3-1071
(115-117)

REIKALINGOS 
LAUNDRY DARBININKES

Patyrusios. Gera alga. Nuolatinis 
darbas. Linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

KEW GARDENS HOSPITAL 
80-02 Kew Gardens Rd., 

Kew Garden, L. I.
(115-119)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie vaikams ir jau

nuoliams koutų. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

PROSPECT FASHIONS
276 E. 3rd St., Mount Vernon 

Tel. MO. 4-2585
(115-117)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios. Dirbti prie dresses ir 

gowns. Nuolatinis darbas. Pilnam 
ar daliai laiko, kaip pageidaujate. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

LILLIAN’S BRIDAL SHOP
28 Clinton St., N. Y. C.

Tel. OL. 3-8720,
^115-117)

ANESTHETISTS
59 lovų ligoninė. $350 j mėnesį pri
dedant pilną užlaikymą.

Kreipkitės:
MIDWOOD HOSPITAL

19 Winthrop St., Brooklyn
(114-120)

REIKALINGOS STALŲ 
APTARNAUTOJOS

Patyrusios. Geras nuolatinis dar
bas. 44 vai. savaitė. Dienom, gera 

mokestis. Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

MOTHER’S KITCHEN
40 Warburton Ave., Yonkers

(116-118)

REIKALINGOS STALŲ 
APTARNAUTOJOS

Patyrusios. Sekmadieniais nedir
bama. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Kreipkitės:

570 HUDSON ST., 
(kampas W. 11th St.)

N. Y. C.
(116-118)

REIKALINGA VIRĖJA’^

Patyrusi, geram nuolatiniai dar-g 
bui. Puikiausia mokestis,' gražios f 
darbo Sąlygos. Kreipkitės:

615 W. 57th St., N. Y; C, 
(116-122)




