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KRISLAI GEN. CLARK ŠAUKIA
Žvėriškumo ranka.
Ar patenkintas?
Cenzorius kardinolo kepu-
Nereikia. [re.
Tebelaukia karo.
Kaip ten jie pateko?

Rašo A. BIMBA

Pranciškonu organas Dar
bininkas nesvietišku džiaugs
mu pasitiko Rosenbergir sude
ginimą elektros kedė.je. Girdi: 
“l’isas pasaulis buvo pastaty
ta^ ant kojų, bot jis negalėjo 
nukreipti kietos teisingumo 
rankos.”

Tas visas pasaulis manė ir 
mano kitaip. Prie to viso pa
saulio priklauso net ir popie
žius, kurio įsakmius pildyti 
yra pranciškonai prisiekę. 
Jis irgi pasakė, kad Rosenber- 
gus nužudyti žiauru ir netei
singa.

Smetoninės Vienybės Tys- 
liava taip pat, matyt, dabar 
pilnai patenkintas. Jis pikti
nosi, kai mirties sprendimo į- 
vykdymas buvo atidėlioja
mas. Jis vieną kartą sustenė
jo: “Demokratinėje šalyje 
net su mirties bausmės spren

dimo vykdymu neskubama.”

•Kardinolas Spellman pasi
skelbė teatro ir indžiu cenzb- 
piunhi. Jis išleido prakeikimą 
naujai išleistai filmai “Moon 
is Blue”. Sis veikalas esąs bai
siai nuodėmingas. Kardinolas 
reikalauja, kad katalikai nė 
pažiūrėti nepažiūrėtu.

Mačiau “Moon is Blue” 
pjesę, kai ji buvo vaidinama 
New Yorke ant Broadway. 
Matė ją šimtai tūkstančiu 
žmonių. Veikiausia matė ir 
pats kardinolas, arba bent jau 
skaitė.

Kodėl jis nesugedo, o mano, 
kad jo avelės išeis iš kelio, 
jeigu .“Moon is Blue” pama
tys?

Kryžiokų spaudoje eina dis
kusijos. Vieni nori Vliką at
kelti Amerikon, kiti reikalau
ja jį palikti Europoje.

Iš gilumos širdies pritariu 
tiems, kurie Vliko Amerikoje 
nenori, čia jau ir taip per
daug lietuviško fašistinio 
šlamšto. Geriau būtų, kad jo 

' mažiau būtų.

Vienas sutvėrimas, pasivadi
nės profesoriumi, pareiškė, kad 
jis ir jo vienminčiai yra įsiti
kinę. j* g “karas tarp Rytų ir 
Vakarų yra neišvengiamas.” 
Girdi, “laimėsim ir mes”.

Taip kalbėjo “profesorius” 
J. Kaminskas aną dieną “LDD 
suvažiavime Brooklyne”.

Laikas nuo laiko pasirodo 
spaudoje žinių, kad Indokini
joje kariauja ir lietuviai. Jie 
esą nariai Prancūziško Svetim
šalių Legiono.

Kaip jie ten pateko? Kas 
jie per vieni ?

Dabar sužinome. Pasako 
Draugo korespondentas Vo
kietijoje.

Tai esą lietuviai, kurie “pa
teko į vakariečių nelaisvę vo- 
Jd’ečių kariuomenės uniformo
je.”
< Vadinasi, tai hitlerininkai, 
Lietuvos žmonių skerdikai. 
Kad išvengus užsitarnauto at
pildo už savo darbus, jie įsto
jo į r .autą Legioną ir dabar 
tolimojoje Indokinijoje sker
džia žmones, kurių jie nebu
vo matę ir kurie jiems nėra 
niekuo nusidėję.

PILNATINĘ DERYBŲ 
SESIJĄ DEL PALIAUBŲ

$8,000 FONDAS LAISVEI ™ ™“s
Vajus pratęstas iki Liepos 15 CHURCHILL “PASVEIKS”

Sako, sesija privalo nustatyt 
laiką paliaubom pasirašyti

Tuo tarpu daroma nauji planai, 
laukiant “Sovietų silpnėjimo”

' Tokio, birž. 29. — Gene- 
: uolas Mark Clark, vyriau- 
i sias Amerikos komandie- 
' rius Tolimiesiems Rytams, 
įprašė Šiaurinės Korėjos 
i liaudininkus susirinkti j pil- 
! natinę derybų sesiją su 
į amerikonais. Sako, ši sesi

ja privalo nustatyti laiką, 
; kada paliaubos turės būti 
* pasirašytos.

Gen. Clark atsikalbinėjo 
nuo liaudininkų reikalavi
mo, kad amerikonai turi 
sugrąžint į stovyklas visus 
vadinamus “atsisakančius 
grįžt” šiaurinius korėjie
čius, kuriuos sauvališkai 
paleido Syngmanas Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentas. Clark pa
sakojo, kad amerikonai 
“neturi galios ant Pietinės 
Korėjos,” todėl negalį su- 

I gaudyti tu belaisvių, kurie 
paleisti Pietinė" Korėjom

(Rhee tautininkų valdžia 
tuojau ėmė savo armijon 
rekrutuot paleistuosius im-

Rhee reikalauja, kad Ame
rika gintu ji pirm ir po 

paliaubų sutarties
Seoul, Korėja, birž. 29. — 

Prezidento Eisenhowerio ir 
io valstybės sekretoriaus 

Į Dulles’o pasiuntinys Walte- 
I ris S. Robertsonas tęsė 
. slaptas derybas su Pietinės 
Korėjos tautininku prezi
dentu Šyngmanu Rhee.

Rhee reikalavo, kad Ame- 
į rika užtikrintų Pietinei 
Korėjai apgynimą pirm pa
liaubų ir po paliaubų pasi- 

į rašymo. Pranešama, kad 
| Robertsonas užtikrinęs. To- 
• dėl laukiama, kad Rhee gal
I — ■ - -------------- - - -  ------------ ■

Syngman Rhee vis dar 
gresia suardyt paliaubas, 
kaip teigia Maskva

Maskva. — Nors Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
saldžiai kalbasi su 'Eisen
howerio pasiuntiniu, o iš ti
krųjų jis tebegręsia suar
dyt'paliaubas, kurios buvo 
baigiamos daryti, — sakė 
Maskvos radijas.

Radijas pakartojo, kad 
Rhee su amerikonų žinia 
paleido ginčijamus imtinius 
iš stovyklų ir “tuojau mo
bilizavo juos į savo armi
ją,” karui prieš Korėjos 
liaudininkus.

Maskvos radijas tęsė:
—Ta provokacija neat- 

mezgamai susijus su riau
šėmis, kurias Amerikos 
agentai sukurstė rytinėje 
(sovietinėje) Berlyno daly
je.

ORAS. — Giedra ir tru- 
Į pūtį vėsiąu.

Į jau n e s i p r i e šins paliau- 
I boms.

Šiuo tarpu nesakoma, ar 
Rhee liovėsi grūmojęs, kad 
jis “pats " vienas kariaus” 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką, nepai
sant paliaubų.

Laivam susikūlus, 
žuvo 32 jurininkai

Barnegat City, N. J. — 
Aliejinis Amerikos laivas 
Gulf Trade per tirštą ūka
ną sudaužė prekinį Brazili
jos laivą Loide Brasil. Žu
vo 32 Brasil laivo jurinin
kai, nutrenkti vandenin bei 
patys nušokę. Kapitonas ir 
vyriausias mašinistas tuo 
tarpu dar laikėsi ant skęs
tančio laivo.

Kitus 21 jūrininką išgrie
bė gyvus atskubėjęs kitas 
amerikinis laivas.

Įsakyta tarybinėms 
respublikoms naudot 
tautinius valdininkus

Maskva. — Sovietų vy
riausybės įsakymu, tapo 
paskirtas latvis Iv. Zujan 
Latvijos vidaus reikalų mi
nistru vieton buvusio- ruso.

Sovietų vyriausybei įsa
kius, baltarusis M. F. Deč- 
ko paskirtas B ai tarusi jos 
vidaus reikalų ministru 
vieton buvusio iki šiol uz
beko.

Pagab Sovietų vyriausy
bės įsakymą, jau pirmiau 
tapo lietuviai įstatyti j tū
las aukštąsias pareigas Lie
tuvos Komunistų Partijoje 
ir tarybinėje jos valdžioje 
vieton, buvusių rusų.,

Prezidentas sveikina 
Berlyno riaušininkus

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pasveiki
no Konradą Adenauerį, va
karinės Vokietijos premje
rą, kąd rytinėje Berlyno 
dalyje įvyko riaušės prieš 
Sovietų Sąjungą ir prieš 
Demokratinę Rytų Vokieti
jos Respubliką.

Savo telegramoje Ade
naueriui prez. Eisenhowe
ris sako, jog riaušininkai 
pasirodę “laisvės šalinin
kai.” Tatai gi, pasak Ei
senhowerio ,atsilieps ir “vi
sai sovietinių papėdininkų 
imperijai.”

Washington. — Pereitą 
savaitę dar 403 asmenys su
sirgo kūdikipiu paralyžium 
įvairiose valstijose.

Reikia Skubiai Veikti, Kad Spėjus Sukelti 
. $8,000.

Kadangi mūsų didieji piknikai įvyksta pradžioje lie-
pos, tai vajus pratęstas iki po piknikų, nes per piknikus 
daugelis turės progos dar prisidėti į fondą. Tačiau pra
ilginimo laikas trumpas; turime visi labai susirūpinu
siai darbuotis, kad fondas būtų sukeltas.

Šiuo kartu įplaukė $256.00. Iš anksčiau gauta 
$5,813.88, viso Įplaukė $6,069.88. Dar reikia sukelti 
$1,930.12.
Per C. Stashinsky, 
New Kensington, Pa.:

C. Thomas ........... $4.00 M. Giriūnas
V. Chesnik ........... 1.00
A. Martin ..............  1.00
Ch. W. Shukys .... 1.00
A. Sheris................  1.00
J. Spersky ............. 1.00
C. Stashinsky......... 1.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Indija nesiųs savo kareiviu 
belaisviams globoti, jeigu 
Amerika nesuvaldys Syng. Rhee

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jaw. Neh
ru pareiškė, jog nesiųs sa
vo kariuomenės belaisviams 
tvarkyti Pietinėje Korėjo
je, iki bus užtikrinta, kad 
Indijos kariai galės ten ra
miai atlikti savo paręigas. 
“Mes nesiųsime Korėjon sa
vo žmonių kovoti prieš bet 
ka,” sakė Nehru.

Amerikonai ir Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai yra 
susitarę, kad ginčijamus 
belaisvius turės 1 a i-k i n a i 
globoti tarptautinė komisi
ja, susidedanti iš' Indijos, 
Švedijos, Lenkijos, Šveica
rijos ir Čechoslovakijos at-

Sausra nusiaubė Texas 
laukus ir pievas

San Antonio, Tex.—Saus
ra nudegino tūkst a n č i u s 
ketvirtainių mylių laukų ir 
pievų - ganyklų pietiniai - 
vakarinėje Texas valstijos 
dalyje.

z Farmeriai ėmė urmu 
pjauti badaujančius galvi
jus, neturėdami jiems paša
ro.

Iš Washingtono atvyko 
žemdirbystės sekret orius 
Ezra T. Benson; žiūri, ko
kios pagalbos reikia farme- 
riams, kad išlaikytų gyvus 
bent reikalingus veislei gy
vulius.

Prez. Eisenhoweris pa
skelbė sausros nusiaubtus 
plotus “pragaišties sritim.” 
Valdžia todėl turės greitu 
laiku pašelpti tuos farme- 
rius.

Roebling, N. J. — Sudegė 
moteriškų drabužių fabri
kas, padarant pusę milijo
no dolerių nuostolių.

Roma. — Kairiųjų socia
listų vadas'P. Nenni reika
lavo priimti juos į Italijos 
ministrų' kabinetą.

Per H. Tamašauskienę, 
So. Boston, Mass.:

M. Kazlauskas .
LLD 2 kp.........
H. T..................
Drg. K. .......
K. Grabiūniene
P. Žukauskienė 

. .. 5.00

... 3.00

. .. 2.00 Į

stovų. Bet viena tik Indi
ja turės atsiųsti reikiamą 
kareiviu skaičių, kad 
vykiose tvarkytų “nenorin
čius grįžt namo belais
vius.”

Bet Pietinės Korėjos tau
tininkų vadas Syngmanas 
Rhee grasino šaudyti Indi
jos karius kaip komunistus. 
Jis taip pat grūmojo, ne
paisant paliaubų, tęsti karą 
prieš šiaurinės K o r ė j o s 
liaudininkus.

Taigi Indija ir atsisako 
siųsti ten savo kariuomene, 
ieigu amerikonai n esu vai- 
dys Syngma^o Rhee.

Joe McCarthy šaukia dar 
23 rašytojus į kvotimus

Washington. — Ragan- 
gaudis republikonas senato
rius Joe McCarthy ketino 
šią savaitę pašaukt į kvo
timus dar 23 rašytojus bei 
artistus, kaip nužiūrimus 
“komunistus arba komu
nistų sekėjus.”

McCarthy, Senato tyrinė
jančios komisijos pirminin
kas, rengiasi varyti per še- 
rengą profesorius Albertą 
Einšteiną, Corlissą Lamon- 
tą ir Edwyna B. Burgu- 
ma; artistą Rockwell! Ken- 
tą, rašytojus Richardą O. 
Boyerį, Lillian ą Hellman, 
Dorothy Parker ir kit., taip 
pat dainininko Paulo Robe- 
sono žmoną ir eilę kitų Įžy
miu amerikiečių.

Tais kvotimais jisai žada 
pateisinti savo įsakymą — 
išmesti bei sunaikint tūks
tančius “raudonųjų” knygų 
iš amerikinių knygynų įvai
riuose svetimuose kraštuo
se.

Nairobi, Kenya. — Perei
tą savaitę anglai nužudė 
dar 103 Mau Mau negrus.

London.—A ngl i j o s prem
jero Churchillo daktarai 
surado, kad jis persidirbęs 
ir turi bent vieną mėnesį 
pasilsėti. Todėl neribotam 
laikui tapo atidėta Church
illo konferencija Bermudoj 
su prezidentu Eisenhowe-

Korėjos liaudininkai 
laimi naujas pozicijas

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai išvien su 
kinais užėmė dar kelias 
kalnų pozicijas viduriniu-

sto-1 manduojančių

me ir rytiniame frontuose.
Amerikonai praneša, kad 

liaudininkai didžiausius 
smūgius kirto Pietinės Ko
rėjos tąjįtininkams Little 
Nori ir Lookout kalnuose.

(Žymėtina, jog prie tauti
ninkų yra primaišyta ir ne
mažai amerikonu, ypač ko- 

oficierių.)

Amerika per daug 
glosto Syng. Rhee, 
kaip sako Kinija

Peking, Kinija. — Kinijos 
Liaudies Respublikos radi
jas peikė prezidentą Eisen- 
howerj, kad jis per daug 
glosto Pietinės Korėjos tau
tiniai kii vadą S y n g m a n ą 
Rhee. Sako, Eisenhowerio 
pasiuntinys R o b e r tsonas, 
n u o 1 aidaudamas Syngma- 
nui, tik “augina jam ra

ugus.”
Anot Pekingo radijo, rei

kia žiūrėti Į Rcbčitsono po
kalbius su Rhee kaip į jų 
planavimą naujo karo kada 
nors vėliau prieš Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus.

Amerika dar 10 metu 
ginkluos savo bendrus

Washington. — Gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas 
C. Nash pareiškė, jog Ame
rika dar bent per 10 metų 
turės ginkluoti savo talki
ninkus Europoj bei kitose, 
pasaulio dalyse prieš komu
nizmą. (Tam išleidžia no 
5,000 iki 6,000 milijonų do
lerių per metus.)

Nash tvirtino, jog žmo
nės rytinėje Vokietijoje ir 
kituose Sovietų globoja
muose kraštuose “ypač to
dėl bruzda” prieš Sovietų 
Sąjunga, kad Jungtinės 
Valstijos taip veikliai gin
kluoja komunizmo priešus.

TJrenton, N. J.—Guberna
torius Driscoll teisinosi N. 
J. valstijos seimeliui, kad 
neėmęs kyšių nuo gemble- 
rių.

| riu ir naujuoju Francijos 
premjeru Josephu Lanie- 
l’iu.

(Westerham, Anglija. — 
Premjeras Chuchillas, be
ieškodamas sveikatos, su
rengė balių visokiems po
nams savo dvare Kent ap
skrityje. Dūmė cigarus, 
šnapsavosi ir smagiai juo
kavo.)

“Diplomatinė liga”
Kai kurie tėmytojai nu

žiūri, kad Churchillo ne
sveikata yra diplomatinė, 
lūkuriuojant kokių ten at
mainų pasaulyje.

Pietinės Korėjos tauti
ninkų prezidentas Syng- 
mąn Rhee ardo paliaubas, 
kurios buvo baigiamos da- 

į lyti. Eisenhowerio valdžiai 
reikia laiko susiderėti su 
Rhee.

Riaušės rvtinėje Vokieti
joje prieš Sovietų valdybą 
n‘u džiugino Anglijos ir 
Amerikos politikierius. Jie 
laukia ir kitur subruzdimų 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
jos “silpnėjimo” ženklų.

Todėl ir Eisenhoweris 
mielu noru sutiko dar kar
tą atidėti Bermudos kon- 
ferenci j a . patardamas 
Churchillui “daktarų klau
syti,” tinkamai pasilsėti.

Tuo tarpu Anglijos, Ame
rikos ir Francijos valdovai 
darys naujus planus, nu
kreiptus prieš Sovietų Są
jungą.

Churchillas ir Francijos 
valdžia buvo žadėję pasi
darbuoti Bermudos konfe
rencijoje. kad būtu sušauk
ta Keturiu Didžiųjų sueiga 
—Jungtinių Valstijų, So
vietų Sąjungos, Anglijos ir 
Francijos. Eisenhoweris 
tam priešinosi. Konferen
cijos atidėjimas duoda Ei- 
senhoweriui progą toliau 
šaldyti Anglijos ir Franci
jos premjerus nuo sueigos 
su Sovietu premjeru.

Churchillas iš tikrųjų ne
serga, tiktai ilsisi, sportau- 
damas savo dvare.

Potvyniai nuskandino 
apie 1,500 japonu

Tokio, Japonija, birž. *29. 
—Tvaniškos liūtys sukėlė 
milžiniškus potvynius pie
tinėje Japonijos saloje Ky- 
ušu, nuskandinant apie 
pusantro tūkstančio žmo
nių ir sužeidžiant apie 
tūkstanti.

Potvyniai sunaikino apie 
3,000 namu ir užliejo apie 
150,000 kitu, daugiausiai 
Fukuokoj, Moji ir Kuma
moto miestuose. Daugiau 
kaip 700,000 gyventojų liko 
be pastogės.
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DARBO UNIJŲ BARE
NEW YORK TIMES korespondentas Stanley Levy, 

sakoma, iš tikrų šaltinių patyrė, kad praėjusia savaitę 
Washingtone įvyko pasitarimas tarp angliakasių unijos 
vadovo John L. Lewiso ir plieno darbininkų unijos pre
zidento David J. McDonaldo.

Jiedu, sakoma, tarėsi apie tai, kad plieno darbinin
kų unija, — United Steelworkers of America, — pasi
trauktų iš CIO ir susijungtų su angliakasių unija — 
United Mine Workers of America. Pastaroji nepriklau
so nei CIO, nei ADF.

Plieno darbininkų unija turi virš 1,000,000 narių,— 
tai pati didžiausia unija CIO. Angliakasių unija turi 
apie 500,000 narių. Jeigu jiedvi susijungtų, tai narių 
skaičiumi nebūtų didelė organizacija, palyginti su ADF, 
tačiau jiedvi vaidintų labai svarbų vaidmenį, nes apima 
pačias pagrindines, strategines šalies pramones.

Sakoma, tarp šitų unijų vadovų pasitarimai dar bus 
panaujinti, pakartoti. Ką jie ištik rų jų duos apčiuopia
mo, liekasi palaukti ir pamatyti.

Kad plieno darbininkų vadovai nepatenkinti da
bartinė CIO vadovybe, jo prezidentu Reutheriu, tai nėra 
paslaptis . Praėjusiame CIO suvažiavime, kaip žinoma, 
po Murray mirties, užvirė aštri kova tarp automobilių 
pramonės darbininkų unijos pareigūnų ir tarp plieno 
pramonės unijos pareigūnų. Pirmieji dėjo pastangų, 
kad Phillip Murray vietą užimtų Reuther, o antrieji, 
kad ją užimtų McDonald. Reuther šalininkai laimėjo. 
Po to nepasitenkinimas plieno pramonės unijos vado
vuose ne tik nesušvelnėjo, o dar padidėjo. i

JEI PLIENO PRAMONĖS darbininkų unija iš CIO 
pasitrauktų, tai CIO būtų užduotas didžiulis smūgis. At
siminkime: šiuo metu CIO turi tik apię 4,000,000 narių. 
Tūlos mažesnės unijos jau yra pakalusios sparnus iš ten 
trauktis.

Tik prieš savaitę laiko buvo pranešta, kad iš CIO 
pasitrauks ir įstos į ADF sekamos unijos: Utility Work
ers Union, United Packinghouse Workers unija ir Unit
ed Brewery Workers unija. Tiesa, šitos unijos nera di- 
,dėlės, bet jų pasitraukimas visvien užduotų smūgį CIO.

Kai kurie spėja, jog šiuo metu, kai plieno darbininkų 
unijos vadvybė ryžtasi išsitraukti iš CIO, tai Reuther 
dės pastangų juo greičiau visą CIO įtraukti į Amerikos 
Darbo Federaciją. Pasitarimai tuo reikalu tari) Reu-1 
ther ir ADF prezidento George Meany jau įvyko. Ne
užilgo jie bus pakartoti.

SAKYSIME, tegu, plieno pramonės darbininkų unija 
pasitraukia iš CIO ir susijungia su angliakasių unija; 
sakysime, tegu CIO įstoja į ADF. Bet ar tuomet bus at
likta organizuotų darbininkų vienybė, kurios visi dar
bo žmonės trokšta?

Žinoma, ne!
Amerikos Darbo Federacija paaugs, tačiau pasiliks 

pačių svarbiausių pramonių—anglies ir plieno—darbi
ninkai jos išlaukyj.

Daugiau: geležinkeliečių brolijos, įvairios nepriklau
somos unijos taipgi veiks paskirai.

Mes nuoširdžiai trokštame, mes tai esame daug sy
kių kartoję, kad organizuotiems Amerikos darbinin
kams šiandien reikalinga pilna vienybė, reikalinga vie
na bendra sąjunga ar federacija, nežiūrint, kaip ją pa
vadintume, kurion įeitų visos darbo unijos. Tuomet tai 
būtų stiprybė, galinti atsilaikyti prieš kapitalistų puo
limus. O kad samdytojai, turėdami savo stambius atsto
vus Eisenhowerio valdžioje, puolimus ant organizuotų 
darbininkų darys, netenka nei abejoti.

Blogi pranciškonų Darbi
ninko norai. s Švaki iš jų 
yra patrijotai. Geras pa
bijotas norėtų, kad juo 
daugiau būtų lietuvių, gerų, 
ištikimu savo tautai, savo c z
liaudžiai, tokių, kaip virš- 
suminėtieji. Juo daugiau 
lietuvių, juo geriau tautai.

Atsiminkime: lietuvių 
tauta—sena tauta, siekian
ti ga.l apie porą tūkstančių 
metų. O kiek jos šiandien? 
Iš viso pasaulyje gal ne
daugiau, kaip 4,500,000 lie
tuviu.

Dėl to nūdieninėje Lietu
voje dedamos didžiausios 
pastangos, kad juo dau
giau lietuvių gimtų, kad 
juo daugiau jų užaugtų ir 
ilgai gyventų. Tas pats 
Paleckis, Lietuvos prezi
dentas, yra apdovanojęs 
medaliais ir piniginėmis 
pensijomis daugybę lietu
vių motinų už tai, kad" jos 
gimdo ir augina daug vai
kų !

V i i • š m i n ė t ą j į p a s i s a k y m ą 
Darbininko redaktoriai at
liko ryšium su polemika, 
vesta su smetonininkų-tau- 
tininkų laikraščiu Dirva.

Taip, kai kurie gaivalai 
nenori pripažinti lietuvio 
vardo tiems, kurie buvo 
priešingi Smetonai, fašis
tams ir prieš juos kovojo,— 
tiems, kurie eina su liaudi
mi. Tai labai kvailas “nu
sistatymas.” Darbiniu k a s 
jam nenori pritarti, tačiau 
atvirai sV tautininkais “va- 
sikalbėti’^Ns ’vis gi nedrįs- 
ta.

Kai kurie tautininkai ka
daise taip buvo įdūkę dėl 
to, kad jų tautos’vadą Lie
tuvos liaudis išvertė iš dik
tatoriaus sosto, kad pradė
jo tiesiog plūstis, kraipyti 
jiem.s nepatinkamų žmonių 
pavardes. Pavyzdžiui: Pa
leckį jie per tūlą laiką va
dino “Padleckiu,” tarytum 
tas jiems pądėtų.

Pravardžiavimas, niekini
mas kitų žmonių tautinin
kams ne tik nepadėjo, bet 
juos pačius visuomenės 
akyse pastatė dideliais žio
pliais.

PRANCIŠKONAI, KĄ JŪS DAROTE?
PRANCIŠKONAI sakosi esą biednųjų ir nuskriaus

tųjų užtarytojai. Bet tai yra didelė netiesa.
Štai lietuvių pranciškonų laikraštis Brooklyne pilnai 

užgiria Juliaus ir Ethelės Rosenbergų nužudymą. Laik
raštis juodu kaltina, kodėl jie “neprisipažino kaltais.” 
Jei jie būtu prisipažinę kaltais, būtų išlikę gyvi.

Taip, Rosen.bergams buvo pasiūlyta nuo mirties iš
sigelbėjimo būdas: prisipažinkit, kad esate kalti, tai ne
reikės sėsti į elektros kėdę. Ką gi jie atsakė? Jie at
sakę, kad neturi ko prisipažinti, nes jie nekalti tame, 
kame juos kaltino ir dėl ko nusmerkė mirti.

Net trys aukščiausio šalies teismo teisėjai—Douglas, 
Black ir Frankfurter,—pasakė, kad Rosenbergų nužu
dymas atliekamas skubotai, kad ne viskas jų byloje iš
tirta, kas turėjo būti ištirta.

Popiežius net tris kartus prašė Rosenbergams su- 
simylėjimo. Francūzijos kardinolas ir arkivyskupai pra
šė to paties. Nemaža žymių katalikų veikėjų visame 
pasaulyje užtarė Rosenbergus.

Na, o lietuviškų pranciškonu laikraštis, spjauda
mas i popiežių, į kardinolus, i arkivyskupus ir kitus žy
mūnus, gieda tokią pačią giesmę, kaip politiškai prasi- 
radęs Chicagos menševiku laikraščio redaktorius!

Gėda, gėda jums, broliukai pranciškonai!

Jungtinių Valstijų komisionierius Vokietijoje Dr. 
James B. Conant. Jis atskrido Washingtonan ir rei
kalavo, kad Kongresas paskirtų $37,600,000 Vokie
tijos okupuotoms sritims. Senato komisijoje jisai su
sikirto su senatoriumi McCarthy, kuris Conant išva

dino visiškai netinkamu tose pareigose.
/ * f ... • t-LZ -t. •-**- ' t >4-». ♦-* '-J • »
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žiNiosTy
Klubo masinis darbas

KLAIPĖDA, VI 3d.— Di
delį darbą geležinkelio darbi
ninkų ii* tarnautojų kultūrinio 
aptarnavimo srityje atlieka 
vietinis geležinkelininkų klu
bas. Kasdien čia gausu žmo
nių. Geležinkelininkai ateina 
čionai pasiklausyti geros pas
kaitos, pažiūrėti kino filmo, 
pasiklausyti savo menines sa
viveiklos ratelio koncerto.

Klubas turi gausų aktyvą. 
Čia įkurtas savo lektoriumas.

Klubas organizavo platų 
priešakinio patyrimo propa
gavimą. Gamybos novatoriai 
čia pasakoja apie savo darbo 
metodus.

Dažnai klube rengiamos 
skaitytojų konferencijos ir li
teratūros vakarai. Labai akty
viai vyko skaitytojų konferen
cija, apsvarsčiusi žinomąjį V. 
Lacio romaną “Į naują kran
tą”.

Odos apdirbimo mašinos

ŠIAULIAI. — “Elnio” odos 
: ir avalynes kombinate lemia
mą vaidmenį atlieka nauja 

’ penktojo penkmečio technika^ 
į padedanti pirma laiko įvykdy
si gamybinius planus, gerinti 
išleidžiamos produkcijos ko-

I kybę.
Paskutiniu motu kombinatas

■ gavo naują platiravimo maši-
Į na choromo odai lyginti ir iš
tempti, kas žymiai pagerina 

1 išleidžiamos produkcijos ko- 
; kybę, padidina gaminių išei- 
i gą. Taip pat gauta odos skeli- 
' m o mašina, odos šlifavimo ma
šina su individualiniu dulkių 

: gaudytoju.
Paskutiniu metu baigiama į- 

j rengti aerodinaminė vilnų 
Į džiovykla “V1CM-3”, su ku-
■ rios pagalba per parą galima 
Į išplauti ir išdžiovinti apie 3
tonas vilnos, t.y. penkis kar
tus daugiau, negu su senąja* 
Ypač daug naujos technikos 
paskutiniu metu ' sumontuota 
avalynės ceche. šiais metais 
iš Medviedevo vardo fabriko 

| Oriole prisiųsti detalių ap- 
I kirpimo presai, elektrine tek
stilės sukirpimo mašina ir kiti 
įrengimai.

Po penkerių metų'

VILNIUS. —- Prieš penke
rius metus Algirdas Matu ze- 
vičius gavo brandos atestatą. 
Kartu su juo Kupiškio viduri
nę mokyklą baigė 66 jaunuo
liai.

Naujoji abiturientų laida 
išsiskirstė mokytis po -visą 
respubliką.

Praslinko penkeri metai, 
šiuo metu A. Matuzevičius 
jau baigia Vilniaus universite
to Fizikos-matematikos fakul
tetą. Vakar jis išlaikė pirmą
jį valstybinį marksizmo-leni
nizmo pagrindų egzaminą.

Štai ką Algirdas Matuzevi
čius papasakojo “Tiesos’’ ko
respondentui :

—Kažin, ar aš būčiau galė
jęs baigti net vidurinę mokyk
lą, jeigu ne Tarybų valdžia.

LIETUVOS
Dabar aš jau baigiu aukštą

jį mokslą. Artimiausiu laiku 
gausiu diplomą.

Aukštąsias mokyklas šiemet 
baigia dešimtys mano buvusių 
klasės draugų. Valstybinius 
egzaminus universitete laiko 
mūsų kaimo valstiečio sūnus 
P. Doderis, o Žemės ūkio aka
demijoje — K. Matulis. Aukš
tojo mokslo diplomus gaus V. 
Starkutė, V. Janulionis ir kiti. 
Dvylika buvusių Kupiškio vi
durinės mokyklos mokinių da
bar yra universiteto diploman
tai. Kita tiek baigs Kauno 
Politechnikos institutą, o taip 
pat žemės ūkio akademiją, 
Medicinos institutą, Veterina
rijos akademiją. Grupė buvu
sių klasės draugų jau praėju
siais metais baigė Vilniaus 
Pedagoginį ir Kauno kūno 
kultūros institutus.

Tarybų valdžia atvėrė ke
lius į mokslą visiems “Sala- | 
miesčio” kolūkio narių vai
kams. Didžioji jų dalis mokosi 
kolūkio septynmetėje mokyk
loje. Už kelių kilometrų—Va
balninke pokariniais metais 
įsteigta vidurinė mokykla ir 
žemės ūkio mokykla.

Gyvulių veislei pagerinti

VILNIUS. — Jaroslavlio 
srities Breitovo, Rybinsko ir 
kituose rajonuose yra plačiai 
paplitusi Breitovo kiaulių veis
le. Tai lašinimo tipo kiaulių, 
grupė, pasižyminti greitu 
brendimu ir vislumu. Jaroslav
lio srityje yra sukurtas veisli
nis Breitovo kiaulių ūkis, kui 
atliekami darbai šiai kiaulių 
veislei dar labiau pagerinti. 
Praėjusiais metais šimtai Brei
tovo veislės kiaulių buvo at
vežta į Lietuvą ir paskirstyta 
pov įvairius kolūkius. Suker
gus jas su mūsų respublikos 
kolūkiuose auginamomis stam
bių baltųjų veislės kiaulėmis, 
vietinė veislė buvo pagerinta.

Iš Voronežo srities pereitais 
metais buvo gautos prekoso 
veislės mėsingosios — vilnines 
avys. Kelios dešimtys šių avių 
buvo nusiųstos į Žiežmarių ra
jono Stalino vardo ir Eišiškių 
rajono Mičiurino vardo kol
ūkius. Prekoso veislės avys 
šiuose kolūkiuose pagerino 
taip pat vietinę veislę: paki
lo vietinių avių produktyvu
mas. Iš naujojo prieauglio 
gaunama kur kas daugiau vil
nų. 4-

Moksleivių kūrybos paroda

Gegužės 30 d. Vilniuje buvo 
atidaryta miesto mokyklų ir 
vaikų namų auklėtinių kūry
bos paroda. Joje pateikta a- 
pie 3 tūkstančius paveikslų, 
piešinių, braižybos, lipdymo 
darbų ir darbelių. Tai kūrybi
nė mokinių ataskaita už praė
jusius mokslo metus.

Geriausieji eksponatai bus 
atrinkti respublikinei moks
leivių kūrybos parodai.

Pralenkiant grafiką

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
“Syriaųs” fabriko kolektyvas 
dirba pralenkdamas grafiką. 
Nuo pat metų pradžios virši
jamas sausų elektros elemen
tų gamybos planas.

čia didelis dėmesys skiria
mas daug darbo reikalaujan
tiems procesams toliau mecha
nizuoti. Birželio 5 d. montuo
tojų brigada baigė įrengti 
mechaninį štampą cinko inde
liams gaminti. Tai žymiai pa
kels darbo našumą ir suma
žins produkcijos savikainą.

.v
Popieriaus pramones darbuo
tojų Jconferencija produkcijos 
kokybės klausimais

KAUNAS. — Čia įvyko res
publikos popieriaus pramonės 
įmonių stachanovininkų ir in- 
žinierinių-techninių darbuoto
jų konferencija, skirta pro
dukcijos kokybės klausimams 
apsvarstyti.

Juliaus Janonio vardo po
pieriaus fabriko tinklininkas 
Jakubčionis papasakojo susi
rinkusiems, kaip jisai kovoja 
už aukštą darbo našumą ir 

puikią produkcijos kokybę.
Konferenc. kalbėjo “Naujų

jų Verkių” popieriaus fabriko 
vyriausias inžinierius šulga, 
“Mūrinės Vokės” fabriko vy
resnysis meistras Blokas ir kt. 
Kalbėjusieji iškėlė dar esa
mus žymius trūkumus popie
riaus pramonės įmonių darbe 
produkcijos kokybes atžvilgiu.

Konferencijos dalyviai pri
ėmė kreipimąsi į visus Tary
bų Lietuvos popieriaus pramo
nės darbuotojus, kuriame 
kviečia išvystyti socialistinį 
lenktyniavimą ir valstybinio 
plano įvykdymą pirma laiko.

Žvejų laimėjimai

KLAIPĖDA. — “Bangos” 
žvejų arte.lėš kolektyvas sėk
mingai vysto žvejybą.

Gražius laimėjimus pasiekė 
Naujoko vadovaujama žvejų 
brigada, ši brigada jau davė 
valstybei 60. tonų žuvies vir
šum ketvirčio plano. Gintaro 
vadovaujama žvejų brigada 
žuvies sugavimo užduotis nuo
lat viršija pusantro karto.

Priešakine technika gink
luoti žvejai dar su didesniu 
pasiryžimu vystp kovą už me
tinio žuvies sugavimo plano 
įvykdymą pirma laiko.

A. Žirgėnas.

IŠ UNIJŲ VEIKLOS
Susikirto su samdytojų 
atstovu

Geneva. — International 
Labor Organization konvenci
joje dalyvauja 58 kraštų at
stovai. Jie atstovauja valdžias 
ir dešiniąsias darbo unijas. 
Iš Amerikos atstovų tarpe ran
dame Standard Oil of New 
Jersey viršininką Shaw ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
pasiuntinį George P. Delaney.

Tarpe šių dviejų konf. daly
vių įvyko susikirtimas, — tik, 
žodžiais, žinoma. Shaw pa
reiškė, kad 1LO nori užkarti 
tautoms savo politiką, tuo tar
pu Delaney atkirto, jog Mr. 
Shaw atstovauja kapitalisti
nius interesus, kurie nori ILO 
sugriauti. ’

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

J. s. ........
A. Milėnas .............
S. žauga ...............
E. Lekienė .............

2.00
2.00
1.00
1.00

Per J. Grybą,
W. New Haven, Conn.:

(Piknike birželio 21)
A. Švėgžda ........... 10.00
J. ir M. Strižauskai 5.00
B. Vikšrienė........... 5.00
Vikutis -......... . 5.00
J. Rudman ............. 5.00
J. Didjun................ 5.00
A. Milerienė ........... 5.00
Šukaitis .................. 5.00
Valatkienė ............. 5.00
J. Petkus................ 5.00

• J. J. Enamaitis .... 5.00
H. Kalvaitienė....... 3.00
C. K......................... 2.00
A. Jocienė ............. 2.00
Šoliūnienė .............. 2.00
Mačiulaitienė ......... 1.00 I
Bubper.................... 1.00
W. Brazauskas .... 1.00 1
Bužienė .................. 1.00
J .Grybas ............... 1.00
J. Skirka........... ’... 1.00
J. Grabėnas ........... 1.00 I
O............?................. 1.00 į
N. Valučkas........... 1.00

Per A. Globičių, 1
Newark, N. J. 1

j
J. Vygandas......... 10.00
J. S.................,.t... 5.00
L. rėmėja.............. 2.001
Antanas Globičius . 2.00
M. Pakštienė ......... 1.00

Per J. žebrį, 
Cleveland, Ohio:

A. Naumavičia ... 3.00
Joe Stripeika......... 2.00

Per P. Šlekaitį, 
Scranton, Pa.:

W. Mažurkevičius 2.00
Geo. Zoremba ....... 1.00

2 pusi.—Laisve (Liberty) —An trad., Birželio-June 30,

Tikėjimas ir unijos

New Yorke šiomis dienomis 
buvo išspręsta gana įdomi by
la. Kokios ten religinės sek- 
tos pasekėjas Otten pasiprie-‘* 
šino priklausymui prie bik’W 
kokios unijos. Jis pasakė, kad ) 
jo religija neleidžia jam 
priklausyti prie tokios organi
zacijos, kurioje priklauso ir 
bedieviai. Jis atsisakė mokėti 
unijai duokles ir laikytis uni
jos patvarkymų prie darbo.

Dalykas pasiekė United 
States Court of Appeals, kuris 
susideda iš trijų teisėju. Teis
mas nusprendė, kad religija 
negali uždrausti unijai duok
les mokėti ir laikytis unijos 
iškovotų sąlygų darbe. Otten 
turės atsisveikinti su darbu 
arba su kvaila religija.

—o—
Meta laukan aukštai 
lavintus darbininkus

Mašinistų unijos 44-to dist- 
rikto prez. Weathersby pro
testuoja prieš valdžios žygius 
sumažinti laivyno įmonėse 
darbininkų skaičių. Jis sako, 
kad valdžios patvarkymais 
pasiremdami samdytojai išmė
to iš darbo aukštai lavintus, 
darbininkus. Apie 13,000 to-^ 
kių darbininkų jau netekt* 
darbo.

—o—
Užjaučia darbininkams

Amerikos Darbo Federaci
jos prez. George Meany ir 
CIO prez. Walter Reuther pa
siuntė Francūzijos prez. Vin
cent Auriol kablegramą. Joje 
amerikiečiai prašo Auriol ma
žiau spausti Francūzijos kolo
nijos Tuniso darbininkus.

Aš radau būdą, kaip ap
gaut diplomatus. Aš sakau 
jiems teisybę — ir jie nie
kuomet man netiki.

Di Cavour

Mes aiškiai žinome tik 3 
tol, kol mažai žinome; ži
nojimui didėjant, abejone 
taipgi didėja. x j

I. W. Goetk/ ’
Surinko Kas Kitas

Per Antaną Bimbą:
P. Poškaitis,

Brooklyn, N. Y. 20.00 
Juozas Kalvait,

Higganum, Conn. 7.00 
J. Mikelėnas, Ozone

Park, N. Y.......... 5.00
P. K rungi i s,

Woodhaven, N. Y. 5.00
EI. Kasmočius,

Brooklyn, N. Y. 2.00
H. Jeskevičiūtė,

Whitestone, N. Y. 2.00
Per V. Žilinską, 
Plymouth, Pa.:

Ona Krutulis ............2.00
R. Jarvis ............... 2.00

Per A. S.,
Aliquippa, Pa.:

S. Bagurskas .... 10^00
Alex Shatro ....... 10.00

Nuo pavienių:
Wm. Goodis,

Utica, N. Y.........10.00
P. iš,Detroito 5.00
(per H. Jeskevičiūtę)

A. Gailušis,
Detroit, Mich. ... 2.00

W. Barštis (per K. Č.)
Pattenburg, N. J. 2.00 

John Guderkis,
W. Cheshire, Conn. 2.00

A. Kalasevičius (per
S. R.), Pittston, Pa. 2.00

B. Gumauskas,
per A. D. P.,
Haverhill, Mass. 1.00

Dėkojame visiems, kurių 
vardai aukščiau išspausdin
ti, už pasidarbavimą ir už 
dovanas . Prašome visų įsi- 
tėmyti, kad vajus prailgin
tas labai trumpam laikui. 
Darbuokimės, kad jis būtų 
užbaigtas su tikslo atsieki- 
mu.

Laisves Administracija



CHICAGOS ŽINIOS
Iš LDS 2-ros Apskrities 

komiteto posėdžio

^Birželio 12 dieną LDS 2-ros 
Apskrities komitetas b urvo su
šaukęs praplėstą LDS veikėjų 
posėdį. Gaila, kad ne visų kp. 
valdybos bei veikėjai ėmė sau 
už pareigą tame posėdyje da
lyvauti. Tai labai peiktinas 
reiškinys.

Apart kitų svarbių reikalų 
šiame posėdyje J. Mažeika 
.išdavė platų raportą iš LDS 
Centro valdybos praplėsto 
posėdžio, kuris Įvyko gegužes 
16 d. Jis žymėjo, kad tūli dvi- 

- kojai parazitai bando skųsti 
valdžiai LDS, kad ji užsi
imanti priešvalstybiniu veiki
mu ir tt., tad dėl to norima 
LDS priskaityti prie subversy-

• vių organizacijų. Kadangi 
LDS yra grynai savišalpos or
ganizacija, aišku, kad tokis 
skundas niekur neprigys, bet 
žinoma sudarys bereikalingų 
išlaidų ir darbo, kol tas skun
das atmušime ir įrodysime, 
jog ios perdėm melagingos.

Geriausias atmušimas visų i 
puolimų. tai paspartinimas 

V < ve klos ir įrašymas juodau- 
giausia naujų narių į LDS.

Beje, minimas posėdis ivy- I

ko naujai įsigytoje Kultūros 
ir Meno svetainėje, 3138 S. 
Halsted St. Visi dalyviai jau
tėsi patenkinti nauja ir erd
via svetaine. 

t

F. Yurgeliutė raportavo, 
kad jaunimo bowling turna- 
mentas Detroite gerai pavykęs 
ir mūsų apskrities kuopų 
jaunimas laimėjęs premijas. 
Bravo už tai mūsų jaunimas! 
Kitais metais jaunimo bow
ling turnamentąs Į vyksiąs 
Chicago j e.

Kadangi laike mūsų geguži
nės pasitaikė lietingas oras ir 
pakenkė gegužinei, tad gegu
žinė likosi atidėta iki rug
pjūčio 30 d., tame pačiame 
darže, Kas turite platinimui 
bilietų, tęskite darbą.

Beje buvo skaitytas LDS 
3-čios Apskrities pirmininko 
Matulio laiškas, kuriame at
sako, jog sutinka eiti i drau
giškas’ lenktynes 
Apskritimi, tačiau 
mintį,' kad privalo

I kita apskritis Įrašyti numa- 
i žiau 50 naujų narių, kad Jai- 
■ mojus dovaną. Jų siūlymą mū- 
i su komitetas priėmė ir paši

su mūsiške 
siūlo savo 

viena ar

Buvo.tarta ir daugiau svar- '

bių reikalų, kurie liečia LDS.
Beje, šiame posėdyje pa

miršo ar šiaip nedalyvavo, net 
3 iš komiteto narių, būtent A. 
ir P. Motečiai ir J. Guzevich, 
tai negerai, persvarbus posė
dis, kad jį pražiūrėti.

Sekr. J. M.
—o--

Ruoškimės liepos 4
Liepos 4, laike 

šventės, Santa Fu

piknikui 
nacionalės 
Parke bus 

labai didelis ir Įvairus Tauty
bių Piknikas, kuriamo daly
vaus gal 17 ar 18 tautybių
žino n ės.

Jau platinami tikietai, ku
rie prie Įžangos duoda progos 
dar k.ai ką laimėti. Įsigykite 
tikintus ir platinkite juos.

Galite gauti' ‘Vilnies’ ofise 
ir pas Lietuvių Komiteto Gy
nimui Sveturgimių narius. V.

—o—
K. Klibo paminklo 
atidengimas

imai) vai. lyte Lietuviu Tau
tiškose kapinėse netoli nuo 
raštines susirinko didelis bū
rys giminiu, draugų ir pažįs
tamų prie nesenai supilto nau
jo kapo, kurį sergsti gražus 
granito paminklas. Ant pa
minklo stovi dvi dideles dėžės 
gyvų gėlių nuo D. Orinikaitie- 
nčs ir Gegužių, o prie jų ne

vystančių gėlių vainikas nuo 
Roselando Aido Choro, o iš 
priešakio nevystančių gėlių 
didelė širdis, kuri dengia už
rašą ir K. Klibo paveikslą, 
tai nuo žmonos. Z. Klibienės.

J. Jok^bka paaiškino susi
rinkusiems tikslą ir pakvietė 
Ruth Lisovsky (Kareiviutę) 
atidengti paminklą. Po t>o 
pakvietė Helen ir Richi Misu- 
vieks, kurie gražiai sudainavo 
dvi tam labai tinkamas dainas. 
Paskui pakvietė L. Prūseiką, 
kuris savo kalboj nurodė, kad 
K. Klibas per visą savo gyve
nimą dirbo pagal išgalės vi
sose draugijose, bet visuomet 
ėjo su progresu. Todėl ii* tiek 
daug draugų įsigijo, kurie il
gai jo neužmirš, apgailestavo, 
kad veik kas savaitė tai vie
nur, tai kitur mes netenkame 
gerų žmonių, idėjinių žmonių, 
jie miršta, bet jųjų idėjos ple
čiasi po visą pasaulį.

Po to visi dalyviai buvo pa
kviesti į mišką šalyj kapinių, 
kur jau buvo stalai apkrauti 
visokiais valgiais ir gėrimais. 
Nors tas 
kaštavo, 
kad geri 
miršta.

Rockford iečių buvo dvi pil
nos mašinos. Dan Yla.

Z. Klibienei daug 
bet ji patenkinta, 
žmones jųjų neuž-

M. IUINAS

Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

Bet tą pat bylojo kito puikaus rusų 
dirvamokslio žinovo Dokučajevo darbai. 
Dirva nėra tik augalų maisto sandėlis. 
Ji gyvena, ji keičiasi. Reikia žinoti jos 
biografiją, jos gyvenimą laiko būvyje, 
norint suprasti,,kodėl mažėja laukų der
lingumas ir kaip su tuo kovoti.

Rusų mokslininkų darbai rodė kelią 
Uždaviniui išspręsti. Bet tais laikais bu
vo įsivyravusi nuomonė, kad pasisemti 
mokslo, kaip ir atsivežti mašinų, reikia' 
Važiuoti į užsienį. Ir kai Viljamsas bai
gė lĮetro vardo akademiją, jis buvo pa
siųstas komandiruotėn į užsienį.

Jis išsėmė iš tos kelionės visa, ką ga
lėjo. Dirbo pas garsųjį bakteriologą 
Pasterą Paryžiuje. Klaidžiojo pėsčias po 
Prancūziją, žiūrėjo, kaip prancūzai mė
gina kovoti su Provanso druskožemiu ir 
vandenyno pakrantėje esančių smėlynų 
nederlingumu.

Iš Prancūzijos ji nuvyko į Vokietiją, 
kur dar vis tebeviešpatavo “agrikultūr- 
chemikų idėjos”.

Tada dar nebuvo žinoma, kad daugelis 
iš tų “agrikulturchemikų” yra trąšų fa
brikantų tarnyboje ir rūpinasi kelti ne 
derlių, o kalio druskų kainas. Visa tai 
iškilo aikštėn žymiai vėliau, kai žinoma
sis chemikas Soksletas apkaltino tuo 
stambiausią iš visų “agrikultūrchemi- 
kų”—Vagnerį. Bet tais laikais, kai Vil
jamsas pirmąkart pateko į Vokietiją, 
jau buvo aišku, kad agronomija ten jau 
seniai buvo patekusi į aklavietę ir kad 
mokytis tenai nėra ko.

Viljamsas grįžta į Rusiją. Bet ne- 
• Ą linksmos naujienos laukia jo namuose.

Neregėta sausra ištiko juodžemio sri
tį. Šalyje siaučia badas. Kostyčevas, 
Dokučajevas ir Timiriazevas šaukia į 

, kovą su sausra mokslo pagrindu.
■. Mokslininkai nustato diagnozę:

bado, dėl nederliaus — kalti patys žmo
nės. v '

Neprotingas ūkio tvarkymas, grobuo
niškas dirvos alinimas — štai kur nelai
mės priežastis.

Ir mokslininkai sako, kaip pagydyti 
sergančią žemę. Užsieniniai receptai čia 
nepadės. Rusijos juodžemiui trūksta ne 

. maisto, bet vandens. O jo trūksta todėl, 
kad suardyta, paversta dulkėmis žemė , 
nesukaupia vandens atsargų. Sniego ir 
lietaus vandens užtektų, jeigu jį kauptų 
miškai, jeigu jį saugotų reikiamos struk
tūros dirva. Norint išgelbėti šalį nuo 
sausros, reikia sistemos priemonių,, 
“nuoseklių, kaip pati gamta”, reikia, 
“kad visa valstybė kovotų su stichija”.

Štai ką siūlė mokslininkai. Bet jų nie- 
I k^s negirdėjo. Na, o ir betikslis dalykas 

buvo kalbėti apie valstybinę kovą su sti
chija ten, kur žemė buvo išraižyta skly- 

j poliais ir kiekvienas šeimininkavo savo 
sklypelyje savaip: valstietis, kad nemir- 

y* tų badu, o dvarininkas — kad išspaustų 
iš savo žemės, iš savo mašinų, iš savo 
kumečių kiek galint daugiau- pelno.

Kiekvienas šeimininkavo savaip. Kūr

dėl

gi buvo begalvoti apie žemdirbystes per
tvarkymą valstybiniu mastu! Valdantie
ji sluoksniai bevelijo viską palikti po se
novei. “Taip buvo, taip bus”. “Juk jei
gu imti viską pertvarkyti, tai galima 
prieiti iki pamatų sukrėtimo!”

Žemes mokslo negerbė tie, kurie valdė 
Rusiją. Į būsimus agronomus — Petro 
vardo žemės ūkio akademijos studentus 
— vyriausybė žiūrėjo su įtarimu ir .net 
su baime. Ši baimė pasireikšdavo kar
tais netikėčiausiu ir kvailiausiu būdu.

1893 metais Viljamsas gynė akademi
joje disertaciją magistro laipsniui gauti. 
Apgynė puikiai. Bet šią įžymią jaunojo 
mokslininko gyvenime dieną aptemdė 
įvykis, kurio niekas nelaukė. Plojimams 
nutilus, akademijos direktorius pasikėlė 
ir pasiūlė visiems atsistoti.

Visi susižvalgė su nuostaba. Buvo ga
lima pagalvoti, kad reikalas vyksta teis
me: “Stoti! Teismas eina”. Trūko tik 
nuosprendžio paskelbimo. Bet ir nuo
sprendžio ilgai neteko laukti. '

“Vyresnybės paliepimu, — iškilmin
gai pasakė direktorius, — skelbiu, kad 
Petro vardo žemės ūkio akademija ir mi
škų akademija yra uždarytos.”

Visi apstulbo. Gūsčiodami pečiais, su
sirinkusieji šnekėjo apie pasklidusias 
kalbas, kad akademijos rūmai numatyti 
Tverės kavalerijos mokyklai arba Kil
mingųjų mergaičių institutui. Žinoma! 
Junkeriai ir “kilmingosios mergaitės” 
pasižymėjo tuo, ko trūko “Petrovkos” 
studentams, — politine ištikimybe.

Taip vyriausybė susidorojo su žemės 
ūkio akademija tais pačiais laikais, kai 
sausra niokojo laukus ir Dokučajevas ra
šė, kad tik mokslas tegali išgelbėti Rusi
ją nuo bado.

Vėliau tuose pat rūmuose buvo atida
rytas Maskvos žemės ūkio institutas. 
Bet studentus pradėta priimti atrinkti- 
nai — visų pirma žemvaldžių sūnus. 
VIENAS MŪŠIO LAUKE NE KARYS

Slinko metai nenuilstamai dirbant. 
Profesorius Viljamsas darė dirvos tyri
nėjimus, stengdamasis suvokti jos vys-' 
tymosi dėsnius.

' Laboratorijoje jam pasidarė ankšta, 
ir jis iškėlė savo bandymus už laborato
rijos sienų. Jo nurodymu, į dešimt be
toninių kamerų buvo verčiama dirva: 
šilainė, juodžemis, sūrožemiai nuo Dono 
krantų... Dirva buvo vežama vagonais 
iš šiaurės, iš pietų,, iš miškų, iš stepių. 
Kiekvienoje kameroje tilpo vagonas dir
vos.

Norint sudaryti dirvai natūralias są
lygas, joje buvo pasodinti medžiai, pasė
ta žolė: čia greta augo šiaurės eglės ir 
stepių žoles, lapuočiai medžiai ir sama
nos. Per dirvą persisunkdavo vanduo, 
Šį vandenį Viljamsas rinko, filtravo, ga
rino, tyrinėjo jame ištirpusias medžia
gas.

—0----
Staigiai mire Antanas
N u t a u t

Sekmadienį, birželio 21 d., 
5:45 vai. vakare savo darže
lyje sukritęs staigiai mirė An
tanas Nutaut. Velionis buvo 
plačiai žinomas ne tik Rose- 
lande, bet ir Chicagos ir apie- 
linkės lietuvių kolonijose.

Antanas buvo populiarus 
ir tolerantiško, draugiško bu
do žmogus. Jo pasiges netik 
žmona, Agnės, duktė Sylvia 
Praninskasi (žymi dainininkė, 
ir vaidintoja), sūnūs William 
ii- Leonard, giminės, bet ir

(Bus daugiau)

A. ČECHOVAS

VASAROTOJAI
Vasarvietės perone šen ir 

atgal vaikštinėjo porelė nese
niai susituokusių jaunavedžių. 
Jis laikė ją apkabinęs per 
liemenį, o ji glaudėsi prie jo, 
ir abudu buvo laimingi. Iš už 
supleišėjusių debesų žiūrėjo į 
juos mėnulis ir niaukėsi: rei
kia manyti, kad jam buvo pa
vydu ir pikta dėl savo nuobo
daus, niekam nereikalingo, 
viengungiško gyvenimo. Nuri
męs oras buvo tirštai persi
sunkęs alyvų, ir ievų kvapais. 
Kažkur, anapus bėgių, grie
žė griežlė...

— Kaip gera, Saša, kaip 
gera! — kalbėjo žmona. — 
Tikrai, galima pamanyti, kad 
visa tai yra sapnas. Tu pažiū
rėk, kaip jaukiai ir meiliai at
rodo šitas miškelis! Kokie 
mieli šitie rimti, tylūs telegra
fo stulpai! Jie, Saša, gyvina 
peizažą ir sako, kad ten, kaž
kur, yra žmonės... civilizaci
ja...'O argi tau nepatinka, kad 
ligi tavo ausų vėjas atneša 
silpną važiuojančio traukinio 
dundėjimą ?

— Taip... Betgi kokios karš
tos tavo rankos! Tai todėl, 
kad tu jaudinies, Varia... Ką 
mums šiandien vakarienei ga
mino ? . 1

— Šiupinį ir viščiuką... Viš
čiuko mums abiem užteks. 
Tau iš miesto atvežė sardinių 
ir rūkytos eršketienos.

Mėnulis, tartum tabokos 
pašniaukęs, pasislėpė už de
besų. žmonių laimė priminė 
jam jo vienatvę, vienišą pata-

iš 
vy- 
šit

Philadelphia, Pa
MALE and FEMALE

Instructions. Enroll Now! Steel
man Business School. Accounting, 
Bookkeeping, typewriting, shorthand. 

Day and evening employment ser
vice, 502 Linden Street, Camden, 
N. J. Woodlawn 4-3869.

(127-129)

HELP WANTED—MALE
AUTO MECHANIC. Experienced 

1st class. Steady work; good work
ing conditions; $80 week to start. 
Paid holidays and vacation. Short 
hours. Apply in person, see Mr. H. 
Loring, SUBURBAN MOTORS, 
1200 Collings Rd., Fairview, Cam
den, N. J.

(127-130)

GARDENER. Man with knowledge 
of gardening, to weed, trim hedges, 
turn over ground, keep landscape in 
good condition. Steady work for 
the right man. Apply or phone Mr. 
N. Reinhardt,
PARK VIEW APARTMENTS, Coil- 
ingswood, N. J., Collingswood 5-5906

(127-130)

organizacijos ir klubai, ku
riuose velionis prigulėjo.

Gili užuojauta velionius šei
mai ir giminėms. Rep.

Dienraščio Laisves Paramai

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

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

MONTELLO, MASS

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 antrašą:

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

f Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 Augusi
Swank’s Grove
Brandonville, Pa

lą už miškų ir slėnių...
— Traukinys ateina ! — ta

rė Varia. — Kaip gera!
Tolumoje pasirodė trys ug

nies akys. Į peroną išėjo sto
telės viršininkas. Ant bėgių 
šen ir ten sužibo signalinės 
ugnys.

— Praleisim traukinį ir ei
sim namo, — tarė Saša ir nu- 
sižovavo. — Gerai mudu abu, 
Variai gyvename, taip gerai, 
kad net sunku ir patikėti!

Tamsi pabaisa tylomis pri
šliaužė prie perono ir sustojo. 
Pusiau apšviestuose vagonų 
languose sumirgėjo miegūsti 
veidai, skrybėlės, pečiai...

— Ai! Ai! — pasigirdo 
vieno vagono. — Varia su 
ru atėjo mūsų pasitikti!
jie! Varenka!... Varečka! Ak!

Iš vagono iššoko dvi mer
gaitės ir pakibo Variai ant 
kaklo. Paskui jas pasirodė 
stora, pagyvenusi dama ii’ 
aukštas, liesas ponas žilais 
bakučiais, paskum du gimna
zistai, apsikrovę kroviniais, 
už gimnazistų auklė, už auk
lės senute.

— O šit ir mes, o šit ir 
mes, drauguži! — kalbėjo po
nas sui bakučiais, spausdamas 
Sašos ranką. — Tur būt, pra
ilgo belaukiant! Matyt, py
kai, kad dėdė neatvažiuoja! 
Kolia, Kostia, Nina, Fifa... 
vaikai! Bučiuokite pusbrolį 
Sašą! Visi pas tave, su visu 
lizdu, ir trims, keturioms die- 
nukėms. Tikiuos, neapsunkin- 
sim? Tu, prašau, nesivaržyk.

Pamatę dėdę su šeimyna, 
jaunavedžiai išsigando. Kol 
dėdė kalbėjo ir bučiavosi, Sa
šos vaizduotėje šmėkštelėjo 
vaizdas: jis su žmona’atiduo
da svečiams savo tris kamba
rius, priegalvius, apklotus; 
rūkyta ęršketiena, sardinės ir 
šiupinys per vieną sekundę 
suvalgomi, pusseserės skina 
gėles, palieja rašalą, klega, 
tetulė per kiauras dienas pos
tringauja apie savo ligą (so
literis ir skausmai paširdžiuo
se) ir apie tai, kad ji kilimo 
baronesė f on Fintich...

Ir Saša jau su neapykanta 
žiūrėjo į savo jauną žmoną ir 
jai šnibždėjo:

— Tai jie pas tave atva
žiavo... velniai juos griebtų!

— Ne, pas tave! — atsakė 
ji, išblyškusi, irgi su neapy
kanta ir pagieža. — Tai ne 
mano, bet tavo giminės!

Ir atsigręžusi į svečius, ji 
pasakė:

MECHANICS. Must be 1st class. 
Experienced for construction equip
ment. Steady work; good working 
conditions. Apply or phone: F. 
CLAUSS & SONS, 4400 D Street. 
MI. 4-7963.

(127-130)

AUTO MECHANIC. 1st Class. 
With State Inspection, Hydramatic 
experience. Good salary and com
mission. Steady work; good condi
tions for right man. Apply in per
son or phone: HAROLD MOTOR 
SALES, York & Street Road, War
minster. Hatboro 2308.

(127-129)

CLERK. Experienced, age 50 or 
over. Apartment House. Hours mid

night to 8 A. M. Steady position for 
right man. Phone ST. 2-2601. Mr. 
Sigler or Mr. Ruck for appointment.

(127-130)
AUTO MECHANIC 

And HELPER
Experienced. Own tools.. Good sa

lary, excellent chance for advance
ment due to expansion. All benefits. 
Phone Ed Malloy, DE. 4-6312.

(127-130)

WELDER-M ECHANIC
Experienced. Steady work; good 

working conditions, good opportuni
ty for right man. Apply in person 
or phone OR. 3-8132. H. C. PRICE 
CO., Bustlcton Ave. & Haldeman.

(127-129)

Baltimore, Md,
For Sale

Sacrifice at $4,250.00. Owner 
must sell quickly. 7 rooms and bath. 
Good condition, newly painted, low 
expenses. Taxes $95.00; ground 
rent $49.00. Southwest Baltimore. 
GI. 5-4870W

(127-129)

pos 4 d. Nepamirškit, kad 
nereikėtų laukti. Nuvažia
vus į pikniko vieta reikia 
susitvarkyti, todėl turime 
laiku išvažiuoti. J. M. L.

išplaukė 
jis šyp- 
jog jis

maloniai šypsodama
— Labai prašom!
Iš už debesų vėl 

mėnulis. Atrodė, kad 
so, kad jam malonu',
neturi giminių. O Saša nusi
gręžė, slėpdamas nuo svečių 
savo' piktą, nusiminusį veidą, 
ir tarė, stengdamasis suteikti 
savo balsui džiaugsmingą, ge
raširdišką išraišką:

— Labai prašom! Labai 
prašom, brangūs sveteliai!
1885 m.

Bayonne, N. J.
Birželio 20 dieną išvežiau į 

Bayonnės ligoninę jaunikaitį 
Juozą Chepulį (Sharky), ilga
metį Bayonnės gyventoją. Li
ga dar nėra galutinai nustaty- . 
ta. Todėl jaunikių sosaides na
riai, kurie turite laiko, turėtu
mėte 
site: 
302.

ligonį aplankyti. Jį ra- 
Bayonne Hospital, Room

Lawrence, Mass.
Pastaba iawrencieciams
Busas į Laisvės pikniką

to, nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo, 41 Berkeley St. Ku
rie norite busu važiuoti, už
sisakykite vietą, apsirūpin
kite iš anksto.

S. Penkauskas

Worcester, Mass.
Worcesterio ir mūsų pla

čiosios apylinkės Laisvės 
rėmėjai, kviečiame liepos 4 
ir 5 visus į Laisvės naudai 
metinį pikniką, kuris įvyks 
Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Keswick Rd. ir Win
ter St., Montello, Mass.

Dabar, draugės ir drau
gai, kurie esate apsiėmę 
dirbti piknike, įsitėmykite: 
mašinos išeis nuo 29 Endi
cott St., 7:30 vai. ryte, lie-

MONTELLO, MASS.

Liko tik keletas dienų iki didžio
jo Laisvės pikniko, kuris įvyks lie
pos-July 4 ir 5 dienomis, Taut. 
Namo Parke, Montello. Komiteto ir 
darbininkų susirinkimas įvyks liepos 
1-mą dieną, Liet. Taut. Name, 8 
Vine St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašome vietinių ir iš toliaus atsi
lankyti, nes labai svarbu gerai pri
sirengti piknikui.

ELIZABETH, N. J.
L.L.D. 54 kuopos susirinkimas 

jvyks penktadienį, liepos (July) 3 
d., 8 vai. vakare, 408 Court St. Visi 
nariai būkite šiame susirinkime, nes 
turime nominuoti L.L.D. Centro Ko
mitetą sekančiam terminui.

A. S., sekr.
(127-128)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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Atsiminkite, kad Laisvės 
piknikas bus naujoj vietoj

Dienraščio Laisves piknikas, 
kaip žinote, įvyks šeštadienį, 
liepos 11, National Hali and 
Park, 65-13 38th Ave., Wood
side, N. Y.

Ši piknikams vieta yra mum 
nauja todėl, kad mažai toje 
vietoje piknikų turėjome. To
dėl tenka visiems įsitėmyti 
vietą. Nuvažiuoti subvėmis, 
busais ir automobiliais labai 
paranki vieta.

šioje vietoje galėsime par
davinėti savo valgius ir gėri
mus. Tuomi galėsime Laisvei 
daugiau pelno padaryti.

Tad visi dalyvaukime ir ki
tus kvieskime dalyvauti.

Laisvietis.

IDS 13 kuopos susirinkimas 
trečiadienį, liepos 1

Svarbu visiems LDS 13 kp. 
nariams dalyvauti šiame susi
rinkime, kuris Įvyks trečiadie
nį, liepos 1, Liberty Auditori
joje. Pradžia 8 vai. vakare. 

f ’

Taipgi butų svarbu matyti 
ir naujų narių. Dabar eina 
LDS vajus. Turime ir mes pa- 

' sidarbuoti. LDS narys.

F. Kusmano deportavimo 
apklausinėjimas biri 30

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas praneša, kad 
Felikso Kusmano deportavimo 
apklausinėjimas įvyks birže
lio 30 d., Imigracijos ir Natū
ralizacijos raštinėje, 70 Co
lumbus Ave.

Kusmanas buvo areštuotas 
ir Ellis Salon nuvestas birže
lio 22 d. Jis yra gimęs Estijo
je, išgyvenęs Amerikoje virš 
24 metus. Jis kaltinamas pri
klausyme prie Komunistų Par
tijos.

Nieko nelaimėjęs plėšikas 
atsidūrė kalėjime

William Fonnor, 64 metų 
amžiaus plėšikas, visą dieną 
buvo neramus, nes nei kvote- 
rio, nebuvo uždirbęs. Vidur
naktį jis bandė vieną krautu
vę apiplėšti. Bet policija jį 
sutrukdė ir kalėjiman pasodi
no. Prisipažino padaręs 9 api
plėšimus.

U . TONY’S
; UP-TO-DATE ?
| BARBER SHOP
į ANTANAS LEIMONAS

: Savininkas s
306 UNION AVENUE

; Brooklyn, N. Y.
5 Gerai Patyręs Barberis f

Virginia 0-612SPETER GUSTAITIS, JR., M. D. ,
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

r-^

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

Except Thurs. & Holidays
•87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Atmetė planus statyti 
projektą Ulmer Parke

Miestinė planavimo komisi
ja atmetė namų autoriteto 
siūlomą planą pastatyti 15 mi
lijonų vertėsi pigių rendų 
apartmentinį projektą Ulmer 
Parko teritorijoje.

Komisija nurodo, kad toje 
vietoje statoma daug dirbtu
vių, todėl esą geriausia palik
ti tik dirbtuvių statybai.

Namų statybos autoriteto 
pirm. Cruise teigia, kad tokis 
komisijos žygis užkerta nau
jam projektui kelią, nes nesu
randą kitos vietos.

Bet tie ponai visai nei nepa
galvoja apie ]usnynų nugrio
vimą ir jų vietoje naujų namų . 
statymą.

3,465 šeimos gavo pagalbos
Community Service Society, 

Jackson Weights gyvuojanti, 
yra suteikus šiokios tokios pa
galbos 3,465 Queens šeimoms.

Minima draugija, savo 
104-me metiniame raporte, 
nurodo, jog per didelis susi
kimšimas, tinkamų, but|U tru
kumas, per mažos įeigos suda
ro šeimose nesutikimus.

Draugija pataria tais klau
simais kreiptis Į jos raštinę, 
37-34 82 St., Jackson Heights, 
N. Y. žada suteikti tam tikrą 
pagalbą.

Rosenbergai nepaliko turto
Ethel ir Julius Rosenbergų 

advokatas Bloch paskelbė, 
jog jie jokio turto nepaliko, 
nes buvo beturčiai. Rosenber- 
gienė vaikams paliko tik ve
dybinį žiedą ir religinę table- 
tėlę.

Adv. Bloch yra vyriausias 
Rosenbergų vaikų apiekūnas. 
Jis gauna Rosenbergų vaikam 
jeigu parduodant Rosenbergų 
laiškų knygą, kurios jau išėjo 
10,000.

Plėšjkų pagelbininkas nuteis
tas kalėjime patupėti

Saul Shapiro tvirtino teis
me, kad jis nesąs tikras plė
šikas, nes nieko neapiplūšęs, 
tik ant gatvės plėšikų sargu 
buvęs. Teisėjas už tai pasky
rė jam nuo 71/2 L5 metų 
kalėjime pabūti plėšikų sar
gu.

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

-S

Kardinolas Spellmanas 
boikotuoja naują filmą

Kardinolas Spellmanas pa
skelbė boikotą naujai filmai, 
kuri padaryta iš teatralinio 
veikalo “The Moon is Blue”, 
F. Hugh Tierbelt parašyto.

Naujoji filmą dabar pradė
ta rodyti teatruose. Spellma
nas kviečia % visus savo sekė
jus tą filmą boikotuoti. Jis 
reikalavo jos darymą sulai
kyti, bet produseris atsisakė 
jo klausyti.

“The Moon is Blue” persta
tomas Henry Miller’s Teatre 
jau virš du metai su dideliu 
pasisekimu.

Generolas mano algas mažint
♦

Generolas Jeff e, vienas 
penkių Transit Authority na
rių, siūlo atidėti subvių ir bo
sų fėrų kėlimą iki spalio 15 d., 
bet kiti norėtų pakelti su lie
pos 15 d.

Gen. Jeffe aiškina, kad ga
lima sumažinti išlaidos numu- 
šinėjant kai kuriems transpor- 
tacijos darbininkams n algas. 
Jis- tikrina, kad 2,100 darbi
ninkų gauną didesnes algas, 
negu jiems priklausą.

Bet gen. Jeffe nieko nesako 
dėl transportacijos darbinin
kų reikalavimo algas pakelti.

Karas laimėtas prieš polio
Nacionalės vaikų paraly

žiaus Įstaigos pirmininkas O’ 
Connor pareiškė 200 savano
rių veikėjų prieš polio ligą, 
jog karas jau esąs prieš tą li
gą laimėtas.

O’Connor .aiškina, jog su
rasta trys skirtingos polio li
gos virusų rūšys, kurios pada
ro žmonijai daug žalos. Dabar 
pritaikoma tam tikri vaistai, 
kurie su laiku tuos virusus su
naikins.

Jis taipgi atžymėjo, kad 
1952 metai buvo “blogiausi 
metai polio istorijoje”, ta liga 
susirgimų skaičius pakilo net 
30 procentų.

Nesurado 400 vietų
Miestinis namų autoritetas 

perėmė du metai atgal Forest 
teritoriją naujam projektui 
statyti ir žadėjo 400 gyvento
jų surasti naujas vietas.

Bet iki šiol nieko nėra pa-- 
daryta, o iš namų iškrausty- 
mo diena yra birželio 30. 
Argi valdžia išdrįs išmesti ant 
gatvės 400 gyventojų?

Smerkia McCarrano aktą
National Federation of Sett

lements and Neighborhood 
Centers prez? David Rosen- 
stein, išvykdamas Į Europą še
šiom savaitėm, pasmerkė Mc- 
Carran-Wąlter imigracijos ir 
natūralizacijos įstatą. ..

Aišku, kai jam reikėjo im
tis pasportą, tai susidūrė su 
visokiais keblumais.

Automobilis užmušė moterį

Mrs. Diane Brill mirė ligo
ninėje už dviejų valandų nuo 
automobiliumi sužeidimo prie 
jos pačios namų.

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. 7-8233
I /

Kaimynas priglaudė 
išmestą negru šeimą

Janie Warren šeima su po
licijos pagalba buvo išmesta 
iš pusantro kambario apart- 
mento, už kurį mokėdavo $16 
į savaitę.

Gerai, kad atsirado nuošir
dus kaimynas, kuris- jos šei
mą pas save priėmė. Kitaip, 
nebūtų turėję vietos gyventi.

Mrs. Janie Warren mokė
davo reguliariai vendą per 
daugeli metų. Bet dabar ne
teko darbo, tai ir negalėjo 
laiku susimokėti, nors, žadėjo 
prie pirmos progos susimokėti.

Čigonė pagydė $4,500
Ledų išvežiotojas Vincent 

Companelli pasiskundė polici 
jai, kad jis nebeatgauna iš 
čigonės jai paduotų $4,500.

Jis tai padaręs patartas či
gonės, kuri jo viduriuose 
skausmus gydžiusi. Jis palikęs 
tik palaikyti tuos pinigus, o 
dabar—nei pinigų, nei čigo
nės, o viduriuose dar didesni 
skausmai.

Policija buvo nuvykusi į 
tą vietą, bet rado dvi čigonai- 
tes sesutes ir jas areštavo. 
Teisėjas turėjo jas paleisti, 
nes nebuvo jokio įrodymo, 
kad jos butų tuos $1,500 paė- 
musios.

Pagerbė Rosenbergus
Darbininkų Jaunimo Lyga 

suruošė birželio 23 d. nužudy
tų Rosenbergų memorial) mi
tingą. Dalyvavo virš 500 žmo- 
n i ų.

Kalbėtojai nurodinėjo, jog 
jiedu yra karinės isterijos 
aukos. Ragino visus kovoti už 
taiką, laisvę ir demokratiją.

Padegtos išmatos nutroškino 
šešių menesių mergaitę ,

Ei’ma Rodriques, 6 mėnesių 
amžiaus, užtroško begulėda
ma savo lopšelyje, kuomet 
koridoriuje padegtų išmatų 
dūmai Įsiveržė Į kambarius. 
Jos motina ir dvi sesutės taip
gi buvo pritroškintos, bet li
goninėje atgaivintos.

Atėmė pinigus ir laikrodį
Henry Roberts buvo apiplėš

tas savoje krautuvėje. Jis ne
teko $200 ir laikrodžio.

14’/2—24’/ž9230
Inj
Pattern 9230 (for short, fuller 

figures) Half Sizes 1414. IG’/fn 1816» 
201^, 2216, 24%. Size 16% takes. 
3% yards 35-lnch fabric.

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

Brooklynas ir Queens turės 
aukštesnius nuosav. taksus

Brooklyn© ir Queens gyven
tojai turės dar šiais metais 
mokėti aukštesnius taksus, ne
gu Manhattan gyventojai. 
Nustatyta $3.87 už kiekvieną 
nuosavybės $100.

Bet tai ne viskas. 1954 pla
nuojama Brooklynui ir Queens 
uždėti virš $4.00 ant kiekvie
no šimto doleriu miesto Įkai
nuotos nuosavybės.

Reikalauja milijono dolerių 
už nepamatuotų areštavimą

Staten Island gyventoja 
Mrs. Anna Wentworth reika
lauja iš miesto $1,175,000 at
lyginimo už nepamatuotą jos 
areštavimą, už jos vardo paže
minimą ir kitų skriaudų pada
rymą.

Ji buvo areštuota tuo laiku, 
kai Staten Islande kriminalys- 
tės buvo tiriamos.

——- — • I

Nori ir bijo veteranų namų 
projektą visai uždaryti

Board of Estimate susirinki
me buvo svarstytas klausimas, 
kaip uždaryti Manhattan 
Beach veteranų namų projek
tą.

Dėl to turėta daug karštų 
ginčų, bet prie nieko gero ne
prieita. Mat bijomasi prieš 
miesto viršininkų rinkimus to
kius opius klausimus spręsti..

Chiropraktas laimėjo

Chiropraktas Irving Good
man buvo areštuotas ir kalti
namas be leidimo gydąs žmo
nes. Bet teisėjas jį išteisino 
prirodydamas, kad New Yor- 
ko valstijos reguliacijos lei
džia • chiropraktams gydyti 
žmones be leidimo, jeigu tik 
jie yra baigę valdžios užgirtą 
c h i i’O p r a k tų mokyklą.

Washington© turtuolė 
apiplėšta

Atvykusi iš Washington o 
aplankyti savo tėvus, Mrs. 
Barbara Parrot prarado $100, 
ir $2,500 vertės žiedą. Kai 
jos automobilis sustojo ties 
raudona lempa, plėšikas įšo
ko į jos automobilį ir ją api
plėšė.

Vienas plėšikas užmuštas, 
keturi suimti

Policija užtiko penkis plėši
kus, įsiveržusius į vieną 
Bronxo krautuvę. Vienas ban
dė pabėgti, parmušė polleis
tą, bet kelios kulkos jį pasi
vijo ir ant vietos užmušė. Ki
ti buvo suimti.

Policistas užmušė bevažiuo
jantį automobiliųm porterį

Policistas Chas. Wermelin- 
ger vijosi smarkiai važiuojan
tį Fred North. Negalėdamas 
pasivyti paleido dvi kulkas, 
kurios pervėrė North galvą ir 
krutinę. Jis ant vietos^ mirė.

Suimtas automobilių plėšikas 
’.Candido Arroya areštuotas 
ir kaltinamas automobilių a- 
piplėšime ir narkotikų parda
vinėjime. Jis bandė apiplėšti 
policijos automobilį, tai pa
kliuvo bėdon.

Radijo vagilis sukandžiojo 
policisto kairę ranką

Policistas sulaikė gatvėje 
James Lewis, kuris nešėsi nau
ją radiją. Lewis pagriebė po
licisto kairę' ranką ir sukan
džiojo, Policistas nuveštas li
goninėn, o Lewis—kalėjiman.

Persišovė, nuvažiavo į 
ligoninę ir ten mirė

Santo Giancola revolveriu 
persišovė savo krutinę, tada 
įsėdo į automobilių ir nuva
žiavo į St. Johns ligoninę ir 
ten už 10 minutų pasimirė.

4 šeimos pabėgo iš ugnies
Long Island City keturios 

šeimos laimingai pabėgo iš 
smarkiai degančio namo.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA
NAMŲ DARBININKE

Ranch Type namuose. Mylinti vai
kus. Visi moderniniai įrengimai. Dar
bas visai vasarai, kiek nors turi kal
bėti angliškai. Gera mokestis. Šau
kite po 6 P. M.

Great Neck 2-9521
(127-129)

STALŲ PATARNAUTOJOS

Patyrimas Nereikalinga
Dėl Banko Dining Rūmų

10 A. M. iki 3 P. M.

5 dienų Savaitė

Duodamos Uniformos
Amžiaus 25 iki 40

*57 William St., N. Y. C. (3rd II.)

(arti visų Wall St. Subways) 
Ateikite tarp 9 A A. M. ir 4 P. M.

(127-129)
REIKALINGA

MOTINOS PAGELBININKft
Nereikia virti, nėra sunkaus dar

bo. Prižiūrėjimas vaikų amžiaus 2 ir 
5 metų. Nuolatinis darbas. $35 j sa
vaite, pridedant atskirą rūmą ir 

maudyne. Turi kiek nors kalbėti 
angliškai. Darbas naujuose Long Isl
and namuose. Paliūdyjimai.

Šaukite:
FRanklin 4-4057

(127-129)

MALE and FEMALE

NAUJA MEZGIMO DIRBTUVE 
su moderninėm mašinom reikalauja 
SINGER OPERATORS ir KNIT
TERS.

MAR^O KNITTING MILLS
1 Wyckoff Avė., prie Jefferson St. 
stoties; Canarsie Line, įėjimas per 
Parking Place, Jefferson St., 3-čios 
lubos. Žinokite, kreipkitės j MARGO.

G L. 6-6872.
(125-127)

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

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

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

80 Warren St., N. Y. C. (Rm. 307)
Tel. CO. 7-4138—Klauskite Herman

I / (126-139)
— ■ <*■’ ----------------------——

PUIKIAUSI DARBAI
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKAS—virėjos, namų ap- 
tarnautojos, motinom pagelbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuves 
darbininkai, apvalytojai, aptaišyto- 
jai, daržininkai, virėjai ir šefai.

Daug darbų. Guolis vietoje. Mies
te ar užmiestyje. Tuojau duodami 
darbai. Kreipkitės tuojau:

43 W. 47th St., N. Y. C.
ROULEX AGENCY 
Tel. W. CO. 5-3293

(126-139)

REAL ESTATE
COLLEGE POINT

2 šeimom mūrinis namas, 1 maši
nai garadžius, šiltu vandeniu šildo
ma, oil burner, Whitehall virtuvė, 
š^pukės, Magic Chef gas range, ša
ligatviai ir kanalizacija.

Kaina: $18,500. Tel. FL. 9-5153.
GENE C. FUSCO 

BUILDER
7-12 & 7-14 127th St., College Point

J127-129)

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

Už.rašykit Laisvę Savo Draugui.

MIRĖ
Ignas Daužickas mirė anks

ti sekmadienio rytą, birželio 
28 d., Kings County ligoninė
je. Pašarvotas Aromiskio šer
meninėje, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Išlydės apie 
10 vai. trečiadienio rytą, lie
pos 1-mą.

Liko liūdesyje broliai Povi
las ir Jonas, abu gyvena ^šia
me mieste, taipgi sesuo, gyve

nanti Burlington, N. J.
Velionis ilgus metus dirbo 

pas Petrą Kapicką bartende- 
riu. Dalyvaudavo lietuvių pra
mogose. Turėjo plačių pažin
čių. Pastaraisiais keleriais me
tais kentė akių ir bendrai ne- 
sveikatų, buvo daromos ant 
akių operacijos. Neseniai tapo 
paralyžiuotas, nuo to ir mirė.

Reiškiame užuojautą velio
nio Igno giminėms ir kitiems 
artimiesiems.
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REIK ALI NG OS OPER ATOR AS

Nuolatinis darbas. Naktinis šiltas
6 iki 12 P. M. »

Gera Mokestis. Kreipkitės:
A. & L. FROCKS

232 S. 11 th St., Mt. Vernon, N. Y. 
šaukite: MO. 7-0917

(121-127)

FINGERWAVER—M AN ICURI ST 
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.

Nuolat. 5 dienos.
Gera alga. Kreipkitės: 

GLORIA HARPER’S BEAUTY 
SALON

115 Greenwich Ave.
(arti 12th St. & 7th Ave.)
N. Y. C. Tel. WA. 9-9050

(121-127)
PATYRUSI

STAFF DIETICIAN

5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas. 
Alga pagal sutartį.

Šaukite:
HORACE HARDING HOSPITAL

IL. 7-1300
(121-127)

OPERATORAS

VIEN TIK PATYRUSIOS

Merginų sportswear. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:

DAPPER NOVELTY CO.
253 W. 26th St., N. Y. C. (rm. 502)

(123-127)

REIKALINGOS 
DOLL WIGGERS 

Patyrusios. Nuolatinis darbas, we- 
ra mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės: ♦
P. M. A. DOLLS 

21-38 — 441 h Rd., L. I. C. 
Ind.—Elly Ave. Station 
I.R.T. 45th Rd. Station 

(125-1.31)

REIKALINGA 
MENDER — PATYRUSI

Dirbti prie quilted goods. Nuola
tinis darbas. Aukšta alga. Puikios 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
QUILT CRAFT

353 — 391h St., Brooklyn 
Tel. SO. 8-1531

(125-129)

MERROW OPERATORAS
Single needle, preserkos ir egza- 

minuotojos naujoje dirbtuvėje, gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.

SANBROOK KNITTING MILLS 
30 Prince St.

(arti Park Ave. ir Tillary St.)
Brooklyn. Tel. UL. 2-8700 

(125-129 į

REIKALINGA

FINGERWAVER

TEDDY’S BEAUTY SHOP 
1622A Broadway, 
Brooklyn, N. Y. < 

(Halsey St. Stotis) . .
(127-133)

OPERATORAS
Overlock ir Merrow; button ir 

buttonhole darytojos. Dirbti prie 
vaikučių kalatų. Nuolatinis darbas. 
Gera alga. Kreipkitės:

SAUTER BROS.
17 East 22nd St. (11 th floor) 

N. Y. C.
(127-131)

REIKALINGOS OPERATORAS

Patyrusios prie suknelių. Gera al
ga. Nuolatinis darbas. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

JEANNINE DRESS CO.
117 West 63rd St.. N. Y. C.

Tel. SU. 7-5951 )
(127-133)

NAMŲ RUOŠĖJOS

VIRTUVĄ.! PAGELBININKAS

Dirbti Bankos darbininkų restau- 

rante. Valandos: 11 ryto iki 4 popio- 

lų. 5 dienų savaitė. $22.50 į savaitę. 
Atostogos ir pašalpos.

Amžiaus nuo 30 iki 45.
Kreipkitės 46 Cedar St. 4th floor, 

New York 5,
Nuo 9:30 ryto iki 3:30 popiet. (Arli 

Wall St. subvių)'
(127-129)

REIKALINGA 
PATARNAUTOJA

Patyrusi. Valandos 10 A. M. - 6 P.M. 
Nuolatinis darbas. Alga priskaitant 
gerus tipsus. Kreipkitės:

FRIEL’S YE OLD TAVERN 
672 Myrtle Ave., Brooklyn 

Tel. MA. 4-9135
(127-131)

REIKALINGA 
MOTERIS

Patyrusi prie užbaigimo naktinių 
(negliges). Suprantanti paternas ir 
kirpimą. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Kreipkitės:

ADELINE LINGERIE
25 W. 57th St., 

N. Y. C.
* (127-131)

KAMBARIŲ 
VALYTOJOS.

Mokančios kalbėti angliškai.
5 dienos. 40 valandų. $34.40 į sa
vaitę. Kreipkitės:

HOUSEKEEPER
5th Ave. ir 9th St.,

N. Y. C.
(127-128)

REIK ALI NG A Fl N G ER W A VER
Patyrusi—pilna operatorė. /Nuola

tinis darbas, gera mokestis. Puikios 

darbo sąlygos’.
ŠAUKITE MISS ADELE 

GEdney 8-9304
(127-133)




