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KRISLAI
Nelabosios ligos.
Malenkovas gyvas.
Opera ‘‘Dekabristai.”
Tautininkai skylėje.

. Rašo R. MIZARA

78 metų amžiaus Cluirchill- 
as susirgo ir gydytojus Įsake 
jam per menesi laiko nieko Į 
neveikti, o tik ilsėtis.

Dabar jis ilsisi savo dvare i 
ir viską “ima lengvai”, kaip 
sį'.ko pranešimai. <

V Anthony Eden, Britanijos i 
užsienio reikalu ministras, te- i 
bėra vienoje Bostono ligoninė- ; 
je, _ dar nepasveiko po n esc- I 

• niai atliktos jam operacijos.
Taigi du žymiausieji luitų' 

valdžios vyrai negaluoja. Dėl i 
to ir Bermudos konferencija ; 
atidėta mažiausiai mėnesiui.

Tiek Church ii las, tiek Edo- j 
nas pastaruoju metu buvo I 
“pakrypę Į gerąją pusę”, dėl į 
to jų susirgimas šiuo metu yra j 
blogas dalykas.

Bet tuo džiaugiasi tie, kurie 
buvo priešingi Bermudos kon
ferencijai, ir kurie priešingi 
Churchillo sumanymui, kad po 
Bermudos konferencijos Įvyk
tu konferencija su Malenko-

► VU.
—o— • •

Beje, kalbant apie Malonko-
’ ą:

i*is žinoto, kad pasta
ruoju metu komercinės spau
dos rašeivos ji buvo jau palai
doję? '

Taip, buvo skelbę/ būk jo 
jau gyvo nebesą. Kai kurie 
politiniai išsigimėliai ta tema 
raš^ net editorialus.

Malenkovas, žinoma. yra 
’gyvas ir sveikas.

Birželjo 27 dieną Malenko
vas ir kiti vyriausybės nariai 
buvo nuvykę Į Did.vjĮ Teatrą 
Maskvoje pamatyti naujos 
operos.

Bet nebuvo ten Beri jos, Ta
rybų Sąjungos vidaus reikalų 
ministro*. Taigi' dabar toji pa
ti spauda, matyt, pradės zau
nyti, būk jau Berijus nesą gy
vo !

Ir taip daina be galo’
—o—i

Beje, Įdomus ir tas faktas: 
pas mus, Amerikoje, teatrai 
vasarą miestuose užsidarinėja, 
ypatigigai operos.

<> Maskvoje buvo pasta
tytą ) Jom j era,. — nauja Jur- 
g'uJ^Žaporino opera “Dekab- 
risty.”

Tai opera, matyt, vaizduo
janti sukilimą, Įvykusi 1825 
metų gruodžio mėnesį, — su
kilimą, kuriame dalyvavo ano 
meto pažangioji rusų inteli^c 
gentija ir kariuomenės dali^ 
niai.

Kokio pasisekimo ši nauja 
kompozitoriaus Paporino ope
ra susilaukė, kol kas žiAių nė- 

—o—
Juliaus ir Ethelės Rosenber- 

gų nužudymo priežastį bene 
ryškiausiai apibudina žymusis 
Amerikos istorikas ir moksli
ninkas Dr. W. E. B. DuBois. 
Kalbėdamas prie jų kapo, šis 
virš 80 metų amžiaus senukas 
pasakė:

—Jiedu buvo užmušti dėl to, 
atsisakė meluoti. *

Čikagos Sandaros redakto
rius rašo apie Washingtone 
sušauktą^Jietuviškų tautininkų 
monarchistinj sambūri Min
daugo karūnacijai pamilsti. 
Jo žodžiais:

(Tąsa 3-čiam pusi.)

i CLARK SAKO “NEGALĮS 
PRIVERST” SYNG. RHEE 
PASIDUOT PALIAUBOM
Paliaubos būtų tik tarp J. Tautų 
ir Korėjos liaudininkų komandų

Seoul, Korėja. — Ameri
kos generolas Mark Clark, 
vyriausias Jungtinių Tautų 
komandierius, siūlėsi’ pasi
rašyti-paliaubų sutarti su 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkais, nepaisant, jei Svng- 
manhs Rhee, Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentas, 
ir atmestų paliaubas. Bet 
Jungtinės Tautos, anot 
Klarko, negalėtų priverst 
Pietinę Korėją vykdyti pa
liaubas.

Gem Clark savo laiške 
atstovams Korėjos liaudi
ninku ir kinu savanoriu 
Panmundžome birželio 29 
d. sako:

“Aš manau, jūs suprasi
te, jog paliaubos, kurių mes 
vieni ir kiti ieškome, tai 
būtu kariniu komandierių 
susitarimas iš abieju pusių 
sulaikyti karo veiksmus. 
Jungtinių Tautu komanda 
v ra karinė komanda ir ne
turi galios ant (Pietinės) 
Korėjos Respublikos, kuri 
yra savistovi, nepriklauso
ma valstybė.”
Atmeta pamatinį 
liaudininkų reikalavimą

Šiais žodžiais generolas' 
Clark atmeta Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų tvirtini
mą, kad Pietinės Korėjos 
tautininkų valdžia taipgi 
turėtu privalomai vykdvti 
paliaubas, kurias pasirašys 
abiejų kariaujančiųjų pu
siu vyriausi komandieriai.

Gen. Clark aiškina, kad 
Pietinė Korėja pavedė tik
tai savo armiją vyriausiai 
Jungtinių Tautų komandai, 
o nati Svngmano Rbee val
džia pasiliko nepriklauso
ma. f

Vengia svarbiausio 
klausimo

Gen. Clark kartoja:
“Paliaubos, kurių mes 

norime, yra karinės paliau
bos tarp komandierių iš 
abieju pusių ir paliečia jė
gas, kurias valdo vienos ir 
antros pusės komandieriai.

“Mes užtikriname, jog 
dėsime visas pastangas, kad 
mums bendradarbiautų 
(Pietines) Korėjos Respu
blikos valdžia. Jungtinių 
Tautų komanda, kiek išga
lėdama, ives karines apsau
gas, *kad paliaubų sąlygos 
būtų vykdomos.”

Bet jeigu Syngmanas 
Rhee ištrauktų Piet. Korė
jos tautininku armiją iš 
Jungtinių Tautu komandos, 
tai generolas Clarkas Jau 
nevaldytų ju-armijos5| Ką 
tad Jungtinių Tautų I ko-

K o rėja, birž. 30.—Ameri
konai praneša, kad jų lakū
nai per dieną nušovę 15 
rąkietinių -šiaurinės Korė
jos lėktuvų/

manda darytų, jeigu Rhee 
su savo armija tęstų karą? 
Pro šį klausimą gęn. dar
bas tylomis praeina.

Gen. Clark teigia, kad 
Pietų Korėjos tautininkų 
valdžia ir armija peržengė 
Jungtinių Tautų komandos 
valią, kuomet jie pabėgdi- 
no 27,000 ginčijamų belais
vių iš stovyklų.

Korėjos liaudininkai rei
kalavo sugaudyti tuos be
laisvius. Bet^ gen. Clarkas 
sako, tai negalimas daly
kas.

šaukia pasirašyti 
komandierių paliaubas f 
Jisai tiktai kviečia Šiau

rinės Korėjos liaudininkų 
atstovus tuojau sueiti Į pil
nutine derybų sesiją su 
amerikonais Panmundžo
me; susitarti apie grąžini
mą dar liekamų belaisvių ir 
paskirti laiką paliaubų su
tarčiai pasirašyti tarp abie
jų pusių komandierių. 

- ---- 7'--- - -------- - -  -—... ...............

3 Vakariniai Didieji 
slaptai tariasi

Washington. — Aukštieji 
Amerikos, Francijos ir An
glijos valdininkai veda 
slaptas derybas po to, kai 
neribotam laikui atidėjo 
formulę Bermudos konfe
renciją tarp prez. Eisenho- 
werio, Anglijos premjero 
Churchillo ir Francijos 
premjero.

Konfereącija atidėta, esą, 
todėl, kad'Lreikią Churchil- 
lui “sveikatą pasitaikyti.”

De Gaulle’o fašistai 
norį užvaldyti Francija
Paryžius.—-Naujasis Fran

cijos premjeras Joseph La- 
niel paKvietė ir tris fašis- 
tuojančius generolo D e 
Gaulle’o politikierius i savo 
o r g a n i zuojamą dešiniųjų 
ministru kabinėta.

V v

De Gaulle’o. komanda, ta
čiau, pareiškė, jog išbrauks 
iš savo organizacijos visus 
tokius, kurie eis į sudėtinę 
Francijos valdžią.

De Gaulle su saviškiais 
žada nuošaliai nuo valdžios 
darbuotis, iki “pri b r ę s 
jiems laikas” užimti Fran
ci ją.. ‘ -

Wiley geidžia Kinijos 
"bunto” prieš Sovietus

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wiley 
svajojo ir pranašavo, kad 
gal Kinijos Liaudies Respu
blika “sukils ir atsimes” 
nuo sovietinio fronto.

Naujasis Francijos premjeras 
pritaria derybom su Sovietais

Paryžius.—N au j as i s Fra n -
cijos premjeras Joseph La- 
niel žadėjo siekti tokių, tiks
lų:

Eiti. linkui Keturių Di
džiųjų k o n f e r e n cijos su 
prezidentu Eisenhoweriu, 
Sovietų premjeru Malenko- 
vu ir Anglijos premjeru 
Churchillu. Nes Sovietu Są
junga padarė eilę žingsnių, 
kuriais stengiasi išvystyti 
“naują dvasią” tarptauti
nėje politikoje. Francija gi 
nori ištirti gerąsias Rusi
jos intencijas per Keturių 
Didžiųjų konferenciją.

. Vokiečių armija
Francija sutiks, kad va

karinė Vokietija sudarytu 
savo armiją, kuri turi būti 
Įjungta į bendrąją vakarų 
Europos kariuomenę atra
mai prieš komunizmą. 
Francija, tačiau, priešinasi 
ir priešinsis atkūrimui sa

Kambodijos armija užėmė 
francūzų valdžios rūmus

Pnompenh, Kambodija.— 
Tautinė Kambodijos armi
ja užėmė visus valdžios rū
mus šiame mieste, Kambo
dijos sostinėje. Kambodie- 
čių ministrai prašė savo 
armijos ginklų, kad asme
niškai galėtų apsiginti nuo 
francūzų.

Kambodija yra pietinė 
provincija Indo Kinijos, 
francūzų kolonijos.

Kambodijos karalius No
rodom pereitą savaitę gra
sino pradėti ginkluotą ko
vą prieš francūzus, • jeigu 
jie neduos Kambodijai ne
priklausomybės.

Kambodija turi 20,000 
tautinės armijps. Bet frau- 
cūzai yra suvarę 800 savo 
oficierių ir saržentų kam- 
bodiečiams komanduoti.

Prancūzai pereitą savai
te subūrė pulkus morokkie- 
čių ir alžyrų (iš Afrikos) 
i Kambodijos sostinę 
Pnompenhą, kad nuslopin
tų gręsiantį kambodiečių 
sukilimą.’

Francūzai karininkai taip 
pat apstatė savo lėktuvų 
stotį patrankomis, atkreip

J. Valstijos įsiskolina 
dar 8 ir pusė bil. dolerių

Washington. — Republi- 
konai buvo žadėję subalan-' 
suoti šalies iždą, kad gau
namos pajamos padengtų 
išlaidas.

Dabar gi vienas aukštas 
Eisenhowerio valdini n k a s 
lėmė, jog baigiant finansi
nius metus liepos 1 d., Jung
tiniu Valstijų iždas liks įsi
skolinęs dar 8,500 milijonų 
dolerių daugiau.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako numušę dar 
3 Amerikos lėktuvus.

ORAS. —- šilčiau, dalinai 
apsiniaukę ir tvankiau.

vistovios vokiečių armijos, 
nes savarankiška vokiečių 
armija 'būtų pavojinga de
mokratijai ir vėl gręstų su
ardyti taiką. .1

Francūzų karas 
Indo-Kinijoj

Francija tikisi, kad Ame
rika ir kiti jos talkininkai 
duosniau parems francūzų 
karą prieš Vietnamo liau
dininkus, Indo - Kinijoje. 
Francija, iš i savo pusės, 
stengsis sumobilizuoti tau
tines armijas trijų lndo-Ki- 
nijos provincijų — Vietna
mo, »Laoso ir Kambodijos-— 
karui prieš Vietnamo ko
munistus - liaudininkus.

Francija supranta, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, tur būt, neduos daug- 
menįškos talkos komunis
tams Indo -/Kopijoje prieš 
francūzus net ir po paliau
bų pasirašymui Korėjoje." 

tomis tiesiog į miestą; ap
ginklavo civilinius francū
zus ir sudarė karinį ruož
tą francūzams gyvento
jams apginti.

LAOSO IR VIETNAMO 
TAUTIEČIAI TAIPGI 
PRIEŠ FRANCŪZUS

Hanoi, Indo-Kin.— Fran
cūzai buvo išmuštravę 500 
Laoso tautiečių kaip smar
kuolių karui prieš Vietna
mo liaudininkus. Bet šie 
laosiečiaj pereitą savaitę 
persimetė į liaudininkų pu
sę.

Laos yra vakarinė Indo- 
Kinijos provincija.

Vietnamo karaliukas Bao 
Dai jau taip pat reikalauja 
nepriklausomybės nuo 
Francijos. O iki šiol jis bu
vo klusnus Francijos tar
nas.

(Nors visoie Jndo-Kinijo- 
je išsivysto bruz d ė j i m. a s 
prieš francūzus, bet Fran
cijos valdžia vis tiek žada 
s ū m o bilizuot Kambodijos, 
Laoso ir Vietnamo tautie
čius karui prieš Vietnamo 
komunistus - liaudininkus.

Čiangininkai ketina vis 
dar laikytis Burmoje

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko generolai iš Burmos 
pranešė, kad jie ir. toliau 
ten laikysis, sudar yda m i 
frontą prieš Kinijos Liau
dies Respubliką.

O amerikonai neseniai 
sakė, būk perkalbėję Čiang 
Kai-šeką atsaukt iš Bur
mos apie 12,000 jo įsiver
žėlių. * . * »

Kuomet čiangininkai bu
vo išmušti iš Kinijos, tai 
dalis jų paspruko Burmon. 
Ten jie gyvena plėšikauda
mi ir užpuidinėdami bur- 
miečius.

I KORĖJOS LIAUD ĮNINKA I 
I ATMETA CLARKO PLANA 
KAIP “APGAVINGA”
Kaltina Amerika už sumoksią 
su Rhee - iškrikdyti paliaubas

rios butų padarytos tarp 
Jungtinių Tautų ir Korėjos

Korėja, birž. 30.—Šiauri
nes Korėjos liaudininku ra
dijas atmetė generolo M. 
Clarko, vyliausio ameriko
nų komandieriaus, pasiūly
mą. — pasirašyti paliaubas, 
kurios nebūtu v e r s t i n o s 
Syngmanui Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentui.

Liaudininku valdžios ra
dijas vadino Clarko pasiū
lymą “išsisukinėjančiu, ap- 
p/avingu.” Tvirtino, kad 
S y n g m a n as Rhee, pagal 
suokalbi su ameriko n a i s, 
savivališkai paleido iš stovy
klų i Pietinę Korėją 27,000 
imtiniu, kurie, sakoma, “ne- 
-u t m ką grįžt namo.”
Nužiūri, kad suokalbiai)ja

ma panaujini karą
šiaurinės Korėjos radijas 

taip pat įtarė, kad ameri
konai tiktai “glosto ir lepi
na” Syngmaną Rhee, kuris 
grasina pats vienas kariau
ti, nepaisant, paliaubų, k u-

Korėjos liaudininkai 
užėnūj/dar 4 pozicijas

Į Korėja, birž. 30. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
išvien su kinais šturmu už- 

į ėmė keturias kalnų pozici- 
' jas Čonvdho srityje, paliai 
vieškelį Į Seoul ą, senąją 
Korėjos sostinę, vakarinia- 

, me fronte.
Rytiniame fronte liaudi

ninkai numušė Pietinės Ko
i' rėjos tautininkus nuo Look- 
i out kalno.
i ____________________1

Politikierius plūsta 
teisėją Douglasą

I : <

Wa sh i n g to n.—D em o k r a - 
! tas kongresmanas Wheeler 
reikalavo pasmerkti Aukš
čiausio Teismo, teisėją Wm. 
Douglasą, pavaryti ji iš 
tarnybos ir nubausti kaip 

I “niekšą, išdaviką.” Tai to- 
i dėl, kad Douglas buvo ati- 
i dėjęs Juliaus ir Ethelės Ro- 
i senbergų nužudymą elek
tros kėdėje.

V aidžiai reikal a u j a p. t, 
Aukščiausio Teismo daugu
ma ant greitųjų atmetė 
bausmės atidėjimą. Tad Ro- 
senbergai ir buvo nužudyti 

| birželio 19 vakare už vadi- 
; namą “bandymą išduoti So
vietams atominius Ameri
kos sekretus.”

FRANCŪZAI SUėMe 38 
MOROKKIEČIUS

Rabat, Morokko.— Pran
cūzų žandarai areštavo 
38 Morokko natrijotus. Tie 
m o r o k k i ečiai esą nariai 
slaptos organizacijos, kuri 
planuoją išlaisvint Morok- 
koi nuo Francijos.

liaudininkų k o m a n dierių. 
Taigi spėjama, kąd prezi
dento Eisenhowerio pa
siuntinys Walteris "Robert- 
sonas S c o n 1 e kuždasi su 
Syngmanu Rhee, kaip Rhee 
galėtų, jei ne dabar, tai 
kiek vėliau panaujinti karą, 
kad “privienyt šiaurinę 
Korėją pietiniams Korėjos

i tautininkams.”
Syngmąnas Rhee antra- 

Į dieni pareiškė, jeg generolo 
Clarko pasiūlymas “neturi 
nieko bendra su Pietinės 

į Korėjos valdžia.” O vienas 
aukštas Rhee valdininkas 

i smerkė generolą Clarką 
' net už abejotiną pasižadė- 
' Įima “kiek galint, naudoti 
savo jėgas.” kad komandie
rių paliaubos būtų vykdo-

■ mos.
Eisenhowerio pasiuntinys 

I Robertsonas jau penktą 
! dieną slaptai tarėsi su 
i Syngmanu Rhee; praneša- 
' ma, kad jis perkalbinėjo 
I Rhee pasiduoti būsimajai 
' paliaubų s u t a rč i a i. Bet 
i Rhee statė savo reikala- 
i vi mus. Taigi ir vėl su- 
, klimpo “maloinios” jųdvie- 
i ju derybos, kaip sako Unit- 
i ed Press.

_____ ;_________

' McCarthy planuoja 
kvosti ir Truman?

i ę' * -----------------

: \ Washington. — Ragan- 
i gaudis republikonas sena- 
I torius Joe McCarthy gra- 
' sinoykvosti buvusįjį prezi- 
; derifą Trumaną, ar Truma- 
į nas užslėpė vardus įtaria- 
1 mų atominių šnipų, kuriuos 

i am perdavė Kanados val
džia 1945 metais. Tada Ka
nados valdovai vedė bylą 
prieš saviškius šnipus, ku
rie, sakoma, veikę išvien su 
Jungtinių Valstijų šnipais.

McCarthy dabar užklausė 
. teisingumo depart m e n t ą į 
ar Trumanas pridavė vadi
namų . šnipų vardus. De- 
partmentas atsisakė pra
nešti, ar turi tuos vardus 
ar ne.

Ką Trumanas pasakytų 
apie McCarthy, tai 

netiktų spaudai
New York.— Reporteriai 

čia užklausė Trumaną, ką 
iis. norėtų pasakyti apie^s 
McCarthy’o daromą jam. 
priekaištą. Trumanas at
siliepė/:

—Ką aš galėčiau pasaky
ti apie McCarthy, tai jūs 
negalė tumėte spausdinti. 
Todėl nieko nesakysiu.

Tokio. — Japonija prade
da derybas dėl kariniai-pi- 
niginės para iii o skurią 
Ameriką pasiūlė.
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NESKAITĖ- )
ST. LOUIS POST DISPATCH,/daugiau mažiau li

berališkas dienraštis, aną dieną paraše ecjitorialą apie 
Juliaus ir Ethelės Rosenbergų nužudymą.

Laikraštis apgailestauja tą faktą,, kad aukščiausio 
teismo- teisėjai neperskaitė Rosenbergų bylos; nesusipa
žino su ja!

Šešis kartus nusmerktieji mirti asmenys apeliavo,' 
prašė aukščiausįjį teismą, kad jis jų- bylą peržiūrėtų, 
pernagrinėtų, peržvelgtų^ bet nei vieną kartą aukščiau- 
sias<ijįsmas nesiteikė tai padaryti.

1 Šį faktą, faktą, kad aukščiausiojo teismo, nuriai ne
skaitė Rosenbergų bylos dokumentų,—valdžios/kaltini
mo, liudininkų liudijimo, teisėjo Kaufmano sprendimo 
ir tt., — iškėlė patsai aukščiausio teismo narysjteisėjas 
Hugo Black. 9

Ir tai iškeldamas, teisėjas Black stojo už tjii/ kad 
būtų toji byla aukščiausiame teisme pastudijuota; pe iš
nagrinėta, o tik tuomet padarytas sprendimas. Dėl to 
teisėjas Black buvo priešingas ir vėliausiam aukščiausio 
teismo sprendimui, kuriame buvo neva spręstas klausi
mas, pagal kurį įstatymą Rosenbergai buvo teisti: pa
gal ,1917-tais metais, išleistą, ar pagal tą, kuris buvo 
išleistas 1946 metais? j

Tik vienas aukščiausio teismo narys buvo ųbičiW 
susipažinęs su Rosenbergų byla, — tai teisėjas W 
Douglas, 
žudymo vykdymą neribotam laikui. Bet tr< 
poi to aukščiausio teismo dauguma,—šešiais 
balsus, atmetė teisėjo Douglaso sprendimą.

St. Louiso dienraštis dėl to, kas įvyko 
bergais, daro tokią išvadą: jis siūlo prajeįsti 
kad aukščiausias šalies teismas atidžiai perž'iūrėtipper- 
skaitytų kiekvieną bylą, kiekvieną apeliaci.jiL Lj^čiančią 
asmenį ar asmenis, nusmerktą mirti.

Mums svarbu prilp šito fakto priminti tai: preziden
tas Efsenhoweris, atmesdamas Rosenbergų prašymą jų 
nežudyti, sakė, būk jie turėję “visas progas teismuose.” 
Komercinė spauda, užgirdama Rosenbergų nužudymą, 
sakė panašiai. Girdi, Rosenbergai turėjo, teisę ir ta 
teise naudojosi, kreiptis j visus šalies teismus, visas in
stancijas su savo byla.

Taip, jie turėjo teisę tai daryti. Bet kas iš tos tei
sės, jei aukščiausias šalies teismas neišstudijavo jų by
los! i i

m 
jis buvo nukėlęs Rosenbergų pu

ti a o: v

toscn-

DABAR JAU AIŠKU j
PO VISŲ TŲ TRIUKŠMŲ dėl nudaryto Rytų Vo

kietijoje pučo, prieš savaitę laiko ten įvykusio, dabar 
jau yra aišku, kad juo buvo norėta padaryti “ką tai to
kio didelio.” • .

Taip,- tie, kurie yra pasiryžę “išlaisvinti pavergtas” 
tautas, ryžosi išnaudoti Rytu Vokietijos teisingą darbi- 

• ninku mitingą kontr-revoliucijai, civiliniam karui. O 
Jei ten būtų civilinis karas įvykęs, tai, tenka manyti, jis 
būtų turėjęs didesnės reikšmės visam pasauliui negu 
karas Korėjoje. .

Tiek Dulleso, tiek kitų, trokštančių matyti civilinį 
karą kylantį liaudies demokratijos šalyse, tikslas aiš
kus: visą daryti, kad jis ten prasidėtų, naudojant tam 
pačias sukčiausias priemones.

Pinigų užtenka. Ginklų užtenka.
Neprivalome užsimerkti prieš tą faktą, jog tiek Ry

tų Vokietijoje, tiek* kitose liaudies demokratijų šalyse 
yra elemento, kuris pučams pritaria ir laukia civilinio 
karo. Tuo elementu yra buvusieji dvarininkai, įvairūs 
fašistinio plauko valdininkai, buvusieji fabrikantai ir jų 
pakalikai. Tokio elemento užtenkamai yra* ir Rytų Vo-

Tačiau pučas ten buvo užgniaužtas laiku ir abejoja
ma, ar jo šalininkams ' pavyks kitą kartą tokį “sukili- 

v mą” įvykdyti.

Smagūs ir patenkinti Aukščiausio Teismo nuospren
džiu jūrininkų unijos vadai. Iš kaitės i dešinę: Har
ry Bridges, Henry Schmidt ir J- R» Robertson. Mat, 

Auk ščiausias Teismas panaikino bylą prieš juos.

tokia . sunki, kaip 
Pasiutusios ginkla- 
^aržybos, kurios 

didžiausius pelnus 
plačiausias

darbas, kuris daug mažiau 
apmokamas, negu suaugu
siųjų.

Italijos konstitucijoje yra 
straipsnis, draudžiąs vaikų 
naudojimą darbui. O iš 
tikrųjų, daugiau kaip mili
jonas vaikų, užuot lankę 
mokyklą, dirba rūdos kasy
klose, anglies šachtose, ta
bako fabrikuose ir kitose 
sveikatai kenkiančiose įmo
nėse.

Kapitalistiniuose kraš
tuose dėl sistemingo bada
vimo, del stokos medicini
nės pagalbos, dėl nepake
liamo darbo vis didėja vai
kų mirtingumas. Turkijoje, 
pavyzdžiui, iš 800 tūkstan
čių kasmet gimstančių vai
kų miršta 400 tūkstančių. 
Niujorke per pirmuosius 9 
mėnesius 1952 metais iš 
kiekvieno tūkstančio nau
jagimių mirdavo, neišgyve
nę mėnesio, 24 kūdikiai, o

kų gynimo dieną, mobili
zuoti visas pažangiąsias jė
gas į kovą prieš karą, skur
dą ir priespaudą, į kovą už 
vaikų gyvenimą ir teises.

Dar niekad žmonijos is
torijoje vaikų padėtis ka
pitalistiniuose kr a š t u o s c 
nebuvo 
dabar, 
v i mosi' 
duoda
kapitalistams, 
liaudies mases įstumia į ne
regėtą skurdą ir vargus. 
Imperialistai grasina pa
sauliui nauju karu, nors 
dar žmonijos atmintyje te
begyvi praeito karo baisu
mai. Yra apskaičiuota, kad 
antrojo pasaulinio karo me
tu maždaug 40 milijonų vai
ku’liko našlaičiais., 
sugriauta apie 30 milijonų 
na.mų — tai reiškia, kad 
daugelis milijonų vaikų liko 
be pastogės, be mokyklų.

Imperialistų ruošimasis 
karui reikalauja iš motinų 
ir vaiku didžiausiu atiku: 
jis atima motinišką džiaugs
mą, negailestingai pakerta 
vaikų sveikatą ir net gyvy
bę, begėdiškai trypia vaiku 
ir motinų teises. Kokia ga
li būti kalba apie vaikų ge
rovę Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kur 74 procen
tai viso šalies biudžeto 
skirta kariniams tikslams. .

j Pats JAV prezidentas Ei- 
senhoweris š. m. balandžio 
16 4. savo kalboje yra pa: 
reiškęs, kad vienas šių lai
kų sunkusis born b o neši s 
kainuoja tiek, kiek kai
nuoja 30 su 
rinių mokyklų 
nyti, kad ato 
gamyba arba 
zių svetimose šalyse steigi
mas kainuoja dešimteriopai 
daugiau. Prancūzijos vy
riausybė 40 procentų savo 
biudžeto skiria kariniams 
reikalams. Kuo daugiau 
lėšų kapitalistiniuose kraš
tuose naudojama karui pa
ruošti, tuo sunkesne naš
ta gula ant ' darbo masių 
pečių, tuo blogiau maitina
si ir blogiau gyvena darbo 
žmonių vaikai. . v

Seniai praūžė karas. Ta
rybų Sąjungos žmonės jau 
ir pamiršo apie- kortelių 
sistemą, o, pavyzdžiui, An
glijoje, kuri daug mažiau 
^ukentėjo nuo karo, negu 
Tarybų Sąjunga, iki šiol 
tebėra kortelių sistema la
biausiai reikalingiems mais
to produktams, kas irgi ne
gali neatsiliepti labai’ skau
džiai vaikams.

Norėdami pralobti, mono
polistai nuolat kelia kainas 
pramoninėms prekėms bei 
maisto produktams. Pavyz
džiui, Anglijoje tik per vie
nus 1952 metus duona pa
brango 25 procentais, svies
tas — 20 procentų, cukrus 
—17 procentų ir .tt. Rea- 
jųąis darbininkų uždarbis 
praeitais metais Anglijoje 
buvo beveik trečdaliu že
mesnis, negu prieš karą, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse 30 procentų ir tt.

Darbo žmonių gyvenime 
sąlygų blogoj imas visų pir
ma atsiliepia vaikams, ken-friamas motinos ir vaiko 
kia jų sveikatai ir vysty
muisi.

Daugelyje kapitalistinių 
šalių, o ypač kolonijose, pla
čiai išnaudojamas vaikų

Buvo Į negrų rajone — 48.

tinėse šalyse negauna išsi
lavinimo. Vien 35 JAV 
valstijose trūksta daugiau 
kaip 325 tūkstančių klasių 
kambarių.. Milijonai vaikų 
išauga beraščiai. Vieton 
mokslo žinių vaikams bru
kamos žalojančios • vaikų 
sielas knygiūkštės, apraši
nėjančios žudynes, plėši
mus, šnipų bei diversantų 
žygius. Ir nenuostabu, kad, 
pa vyzdžiui, Jungtinių Ame
rikos. Valstybių vaikai, pri
siskaitę gangsteriškų nuo
tykių aprašymų, užsiiminė
ja plėšikavimu bei daro ki
tokius .
mus.

Geros 
žmones
rėti i toki vaiku likimą ka
pitalistiniuose k r a š t uose; 
Vis plačiau ..sklinda kovos 
banga už vaikų padėties 
pagerinimą. Įvairiose šaly
se organizuojami komitetai 
vaikams ginti, kurie su visu 
griežtumu reikalauja iš vy
riausybių atkreipti dėmesį j 
vaikų išnaudojimą, užkirsti 
kelią ginklavimosi ’ varžy
boms, kurios yra tiesiogi
niai vaikų vargo ir nelai
miu kaltininkai. Pažan
giuosius žmones šiandien 
jungia vienas šūkis: Išsau-

Chicagos Moterų Kultū
ros Klubo pusmetinis susi
rinkimas, įvykęs 9 d. birže
lio, pasižymėjo savo skait- 
lingumu dalyyių, rimtomis 
diskusijomis klubo reika
lais ir draugišku pa^ižmo- 
nėjimu, puikiomis vaišėmis.

Tarpe svarbesnių nutari
mų buvo vienas, .tai kad 
Moterų Klubas rengs rude
ninį pikniką “beach party” 
Jackson Parke, prie lagū- 
no. Ji^Hvyks apie vidurį 
rugsėjo mėnesio.

Kitas svarbus ir jaudi
nantis dalykas buvo, kad 
vienai draugei plaęiai pa
aiškinus reikalą, draugės 
ant vietos sumetė 15 dole
rių n u p i r k i m ų i knygos 
“Laiškai iš Mirties Kame
ros,” tai bus 15 kopijų tų 
knygų, ir dar $10 paauko
ta iš iždo tam reikalui. O 
reikalas svarbus, nes visi 
pinigai sukelti parduodant 
minėtą knygą eis į tam ti
krą fondą vaikučiams Ju
liaus ir Ethelės Rosenber
gų, l<irie nužudyti elektros 
kėdėje ir apie kurių nekal
tumą randasi vis daugiau- 
ir daugiau įrodymų.

Beje, taipgi nutarta ”per 
vasarą pertraukti susirin
kimus. Tad dabar klubo 
narės susirinks net rugsėjo 
9 dieną.

Po'Susirinkimo kelių na
riu triūsu buvo suruošta 
tikra “pare.” Mat, drau
gės Plečkaitienė ir Grigie
nė šventė savo gimtadie
nius, prie jų prisidėjo d-gė 
Mažeikienė, na, ,ir jos kuo 
puikiausiai pavaišino visas 
su tortu, namie keptu py
ragu, arbata, vynu ir tt.. 
ir tt. . Klubietės jas sveiki
no sudainuodamos “Happy 
Birthday” ir gražioje nuo
taikoje draugės praleido 
vakarą.

Išsiskirsčius nekurios na
rės dar sumanė užeiti į Mil
dos namą, kur praktikavosi 
LKM Choras. Čia- taipgi 
radome nemažą parinkę, 
nes choristai, išreikšdami 
savo džiaugsmą, ' kad rado 
pastogę pastovioj vietoj, 
savame name, sumanė irgi 
biskelįšpąbaliavotin. Ir, la
bai gražiai mes, jnoterys, 
kad ir neprašyti svečiai, 
buvome pavaišintos. Ačiū 
jiems už vaišes ir draugiš
kumą.

Susirinkime kluban įstojo 
viena nauja narė. Nors po- 
valiai, bet visgi augame.

65-kiij šaliy moterys 
reikalauja laisves 
Katherine Hyndman .

Sveturgimių teisėms gin-ž 
ti nacionalis moterų komi
tetas gavo Tarptautinės 
Moterų Demokratinės 1«V- <.

Katherine Hyndman tei
sėms ginti.

Minima Federacija infor
muoja, jog 65 š:i|ių moterų 
organizacijos reikalauja iš

Hyndman, Kuri nuo uioZ 
metų spalio menesio tebėra 
uždaryta Lake County ka
lėjime, (Town Point, Ind.

portavimui. Ji yra*pasižy
mėjusi veikėja, ypač plieno 
•industrijoje. Ji areštuota 
dalinant lapelius, šaukian
čius baigti - Korėjoje karą.

Federaliai viršininkai yra 
ja visai atskyrę nuo pa
saulio. Tik jos vyras turi 
teisę vieną laiškutį parašy
ti į savaitę. j

(leneralis p r o k u r o r a* 
Brownell gauna laiškų ir 
telegramų iš visų pasaulio

Ne-koi’espondentė
čija paleisti Mrs. Katherine 
Hyndman.

i vairius nusikalti-

valios pažangus 
negali ramiai žiū-

^ršum mū- 
Reikia ma- 

inių bombų 
karinių ba-

aiku darže-

Tarybų Sajų n g o j e. dar 
prieš karą buvo didžiau
sias pasaulyje įvairių vaikų 
ištaigų tinklas. Dabar šių 
ištaigi! skaičius žymiai pa
didėjo. Penktojo penkme
čio pabaigoje vietų skaičius, 
vaikų lopšeliuose palyginti 
su 1950 metais padidės 20 
procentų, o
liuose>—40 procentų/'-

Jokia valstybei taip nesi
rūpina švietimo 
kaip Tarybų Sąjunga.

Tarybų Sąju 
skirtos švietimi 
nuo 22.5 milijardo rublių 
1940 metais iki 57.3 milijar
do rublių 1951 metais, t. y. 
daugiau kaip du su puse 
karto. Pokariniais metais 
pastatyta daugiau kaip 23 
tūkstančiai mokyklų. Ket
virtajame penkmetyje bu
vo užbaigtas perėjimas į 
privalomąjį septynmetį ap
mokymą, o dabar einama 

’ prie visuotiniodešimtmečio 
apmokymo. '• ,

Ypatingas dėmesys ski-

reikalais,

ngoje lėšos, 
i, padidėjo

sveikatos apsaugai. Kiek
viename miešto, i; t dažname 
rajone ir net apylinkėse 
yra sveikatos apsaugos 
įstaigos, skirtos motinoms

ir vaikams. Mažųjų pilie
čių sveikatingumu rūpina
si daugiatūkstantinė me
dicinos darbuotojų armija. 
Tarybų valstybė organi-

Štai, baigiasi mokslo metai, 
ir šimtai tūkstančių tarybi
nių vaikų išvyks į pionie
rių stovyklas, poilsio na
mus ir sanatorijas.

Jei anksčiau Lietuvoje tik 
nedaugelis darbininkų ir 
darbo valstiečių vaikų te
galėjo mokyt s, tai šiandien 
mokyklų durys plačiai at
vertos visiems. Tarybų Lie- 

j tuvoje veikia 3,5i98 pradi
nės ir vidurinės mokyklos. 
Besimokančių skaičius sie
kia daugiau kaip 400 tūks
tančiu. Tai kelis kartus 
daugiau, negu 1939 metais.

Buržuazijai valdant, vai
kų darželiai buvo steigiami 
tik miestuose. Lankyti juos 
tegalėjo tik pasiturinčiųjų 
tėvų vaikai. Darbo žmogui 
leisti savo vaiką į darželį 
buvo nematyta prabanga. 
Dulkinos gatvės, purvini, 
u žg r i oz d y t i d a r b i n i n k ų 
priemiesčių kiemai — štai 
kokiomis sąlygomis augo, 
darbininkų • vaikai. Darbo 
valstiečiu vaikai nuo mažu- X c 
mūs dirbdavo kaimo buo
žėms.

Dabar padėtis visiškai ki
tokia. , Iš esmės pagerėjo 
darbo žmonių gyvenimo są-v 
lygos. Tarybinė vyriausy
bė kasmet didesnes lėšas 
skiria respublikos darbo 
žmonių vaikų priežiūrai ir 
auklėjimui. Vien^tik dar
želių priešmokyklinio am
žiaus vaikams Tarybų Lie
tuvoje yra 178. Vaikų dar
želiai ir lopšeliai steigiami 
kolūkiuose.

Šiemet Tarptautinė vai
kų’ gynimo dierrn sutampa 
su svarbui įvykųvkovoje už 
taiką — su Pasaulinio mo
terų kongreso sušaukimu 
birželio 5 dieną, Danijos 
sostinėje K o p e n h a g o j e. 
Kongresas apsvarstė klau
simus, jaudinančius kiek
viena moterį, kiekviena mo- 
tiną: dėl moterų teisių, dėl 
vaikų ir šeimos židinių gy
nimo nuo naujo karo grės
mės. Platus pasiruošimas 
kongresui rodo, jog mote
ly s yra tvirtai pasiryžusios 
kovoti* už taiką, prieš impe
rialistinius karus.

I. Povilavičiūtė

Naujosios Anglijos Lietuvių Dviejų 
Dienų Piknikas Jau Čia Pat; Ta 

Didžioji Iškilmė Bus Liepos 
4-5 Dienomis Montello, Mass.

(lies reikalu gynėjui dienraš
čiui Laisvei. Mylėkime Laisvę, 
nesVik ji ištikimai gina darbo f 
žmonių pusę kasdieniniuose 
reikaluose. Tuomi parodykime ' 
savo prijautimą.

J. M. Karsonas. ( r

.ir muzikos

Albany. N. Y.—Dega miš 
kai dešimtyje vietų Adiron

Kuomet Naujosios Anglijos 
lietuviai skaitys šiuos žodžius, 
tai bus belikę tik kelios die
nos iki šeštadienio, kuriame 
rengiamas Laisvės paramai 
metinis didysis piknikas.

Piknikas ruošiamas per dvi 
dienas: šeštadienį, liepos 4 d. 
bus didžioji dalis pikniko su 
gražiausia dainų
programa, taipgi ir ^smagūs 
šokiai prie Ait Masons orkest- 
ros, prasidės nuo J1 vai. ryto 
ii- baigsis vėlai vakare. Gi 
sekmadienį piknikas prasidės I 
su ankstyvu popiečiu ir tęsis j 
iki vėlumos, kiele žmonės my- į 
lės leisti laiką tame stebėtinai 
viliojančiame pušyne. Trum
pas laikas beliko iki tai di
džiai iškilmei, bet dar yra lai
ko" pakankamai, kad nusi- 
spręsti tikrai dalyvauti tame 
tūkstančių žmonių piknikinia- 
me sambūryje. Veikiausia yra 
nemažai žmonių, ifpric dar 
nėra buvę Laisvės piknike, tad 
reikia darbuotis visiems Lais
vės mylėtojams, taip gerai ir 
taip sąmoningai, kad kuo dau. 
giausia ir tokių žmoąių nuvež
ti į pikniką. Lai jie pasigrožč- 
ja kartu. Geriausia proga dam 
giau žmonių nuvesti, tai orga
nizuojant važiuotę bosais. G 
tik reikalui esant ir automo
bilius pavartoti. Važiuokime Į 
visi į šį garsųjį pikniką, net 
ir tie, kurie nepilnai jaučiasi 
Šveikais; ir ve kodėl: šitas 
lietuviškos liaudies piknikas 
yra rengiamas labai puikiai 
žaliuojančiam pušyne, k ui' ■
švara ir klimatas pilnam svei
katingumui ir poilsiui atitinka, j 
Todėl, kad platus susitikimas ! 
su draugais, pažįstamais, bei 
giminėmis visuomet, teikia ge
rą nuotaiką ir susiraminimą. 
Ir dar del to, kad yra labai 
malonu ir sveika girdėti dai
nuojant tokius chorus, kaip\į 
Laisvės SBchoras iš Hart ford. 
Conn.; Aida choras iš Wor
cester ir ■ L i u o s y b ė s 
choras iš Montello, Mass. Vėl 
gi duetas: Mrs. Dirvelis ir 
Jonas Sabaliauskas; tokios so
listės, kaip Aid. .Wallen ir 
Rožyte Stripinis, ir veikiausia 
kas daugiau bus. Tai vis dai
lės pažibos, kas kelia klauso- 
vuosc ūpą ir malonumą. Rei
kia dalyvauti /ir dėl to, 
suteikti geresnę paramą liau-

valstijojc.

į London. — Anglija pla- 
■ nuo ja daryti naujus atomi
niu ginklų bandymus Au-

lis, padarant $300,000 nuo
stolių.

Today’s Pattern

9191 34—48

Pattern 9191 (transGv. to m In 
sizes 34, 36, 38, 40, 42. 44. JO. 48. 
Size 36 takes 4% yards 35-ii h.

I Užsakymą su 35 centais, ir 
pažymėjimu f orimos mpne-
rio ir dydžio siųskite Pat
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusi.—Laisvėj (Liberty) —Trečiadien., Liepos-July 1, 1953
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Visiems ALDLD Nariams
Gerbiami Nariai!

Kiek laiko atgal buvo* pa
dribta, kad Generalis Pro- 

ro ras . pr a nešė mūsų 
Draugijai, jog jis pagal Ex
ecutive, Orders No. 9835 ir 
No. 10450 ruošiasi ALDLD 
paskelbti subversyviška or
ganizacija. Kartu buvo pri
siųsta ir taisyklės, pagal 
kurias jis mano tą pada
ryti.’ -

Musų Draugijos Centra
linis Komitetas atsakė Ge- 
neraliam Prokurorui, kad 
tokiam jo sumanymui yra 

< griežtai prie š i n g a s, kad 
Draugija nėra prieš mūsų 
šalies Konstituciją ir lais
vių teises prasižengusi.

Mūsų Draugija susjorga- 
nizavo li915 metais, o per
siorganizavo 1921 metais, 
pasiremiant Jungt. Valsti
jų Konstitucija, kuri gva- 
rantuoja piliečiams laisvę 
religijos, žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizaci
jų, kad “prašalinti skriau- 
uhs ir įvykdyti teisybę.”

Mūsų Draugija yra gavu
si iš visos eilės valstijų čar-

\

per visą jos gyvavimą ne
buvo nei iš vienos- valsti
jos pastabų, kad mes būtu
me prasikaltę prieš šalies

Mūsų Draugija statė savo 
tikslu vienyti lietuvius 
Amerikoje, skleisti jų tarpe 
apšvietą ir solidarumą ir ji 
savo tikslus prakilniai vy
kino gyveni man. Mūsų 
D r a u g i j a prisidėjo prie 
abelno lietuvių kultūrinio 
auklėjimo; jį paruošė ir pa
gelbėjo šimtams savo narių

Mečiais; ji daug gelbėjo mū
sų šaliai laike Japonijos ir 
Vokietijos užpylimo ir už 
savo darbus gavo padėką 
nuo Jungtinių Valstijų pre
zidento ir kitų atsakomi l i

' Todėl Draugijos Centra
linis Komitetas skaito Ge- 
neralio Prokuroro pasikėsi
nimą prieštaraujantį šalies 
laisvosioms tradicijoms ir

jos vardą ir teises.

I Jetuviu Literai ū r o s 
Draugijos Centralinis Ko
mitetas kviečia visus Drau
gijos narius nuo š i r d ž i a i 
darbuotis Amerikos demo
kratijos teisių ir tradicijų 
gerovei, mokėti duokles, 
laikyti susirinkimus, dar
buotis, kaip ir pirmiau dar
bavomės n u t a t y to m i s 
Draugijos taisyklėmis.

Mūsų Draugijos nario 
duoklė yra metine, tai yra, 
kas metai jis pasimoka $2, 
o šeimos narys temoka 25 
centus. Pagal Draugijos 
Konstituciją, įdek vi e n a s 
narys turi pasimokėti duo-

daugi dar vaa daug nariu, 
n e |) a s i m o k ė j 11 s i ų duokles 
už 1953 metus, tai Draugi
jos Centralinis Komitetas 
nutarė pratęsti duoklių pu
si mokėjimą iki 1 d. spalių 
(October), 1953 m. Nariai, 
kurie dar nepasimokėjote 
duoklių, esate prašomi kuo 
g re i č i ausiai į i; įsi mo keti.

Amerikos Lietuvių 
Darbininku Literatūros 
Draugijos

Centralinis Komitetas

■r

M. ILJINAS ,

Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

Keturiolika metų ti 
bandymas. Kiek vamk

Taip iš įvairiu pusiu /ykdo Viljamsas 
prie savo tikslo:-artėdama

50
milijonų kubinių centimetrų. Ir visą si 
vandenį teko perleisti per ultrafiltrus, 
išgarinti vakuume. Čia reikėjo nemaža 
kantrybės ir atkaklumo. Viljamsui ne-' 
trūko nei vieno, nei kito.

Reikėjo lėšų. Bet žemes ūkio depą r t- 
mentas nedavė pinigų bandymams, ku
rie, valdininkų nuomone, buvo visai ne
būtini. Ir Viljamsas turėjo leisti 
rų statybai visą savo uždarbį.

Jis aplamai darė daug dalykų, 
nebuvo . numatyta “statute”. Jis 
paskaitas.apie pievininkystę, nors tokio 
dalyįo nebuvo programoje? Jis ruošė 
drėkinamuosius laukus ties Maskva. 
Šiuose laukuose bakterijos, 'gyvenančios 
dirvoje, ardė organines medžiagas, ku- 

• rias buvo atnešęs irš miesto nuotėkio van- 
- duo. Vanduo nutekėdavo švarus, skaid

rus.- O suardytos organines medžiagos 
grįždavo į gamtos apytaką: jos buvo au
galų maisto šaltinis.

Žmones pasakojo, kad Vasilijus Ro- 
bertovičius ne tik vadovavo, bet ir pats 
.dirbo lauke, ir taimj^ad du stiprūs dar
bininkai negalėjo jam prilygti.

Bet argi panašus į savo instituto kole
gas šis profesorius — juodadarbis, apsi
vilkęs kiltiniais marškiniais ir apsiavęs 
rusiškais batais, beeinąs paskui plūgą?

Jis užveisė pievų žolių daigyną, kur 
surinko tris tūkstančius įvairių šių au
galų rūšių. Jo išvestieji hibridai žino
mi dabar visame pasaulyje. Amerikos 
fermeriai gerai pažįstai “liucerną-kazo- 
ką”,ir “flanzeno geltonąją liucerną”. 
Žod*is. “kazokas” tik labai neaiškiai bylo
ja apie rusiškąją tos liucernos kilnųjį O 
Hanseno vardas 
liucernai tik todėl, kad Hanzen as ją 
vežė iš Rusijos.

Savo daigyne Viljamsas taip pat elgė
si nephofesoriškai: savo rankomis sėjo, 
kūle, valė derlių.

Departamento valdininkams buvo ne
suprantamos visos tokios, atrodo, įvaL 
rios išmonės. O tuo tarpu ir betoninės 
kameros — lizimetrai, ir drėkinimo lau
kai, ir pievinių žolių daigynai buvo -įvai
rios prieigos į tą tvirtovę, kurią Vii- - 
jamsas rengėsi užimti.

Drėkinimo laukuose akimi nematomos 
bakterijos paversdavo tai, kas negyva, 
maistu tam, kas gyva, arde organinę 
medžiagą, kad ją galėtų kurti augalai. 
Pažinti šį nematomą darbą, vykstantį 
dirvoje, Viljamsui reikėjo, kad galėtų 
įspėti derlingumo paslaptį.

Reikėjo taip pat suprasti, kas tai yra 
puVąnos, kurias sudaro bakterijos. < Ir 
štai )lgus metus .Viljamsas kantriai iš- 
ski/inėja iš praeinančių pro lizimetrus 
vandenų puvenų rūgštis.

Po daugiamečių žolių danga dirvoje 
atsiranda daugiau puvenų, ji darosi der- 

flingesnė. Vadinasi, reikia .ištirti ir 
P daugiametes pievų žoles. ' X

Tarp kita ko, tai dar ne puolimas, tai

Metai po metų Viljamsui vis aiškėja 
> darbas, kuris vyksta žemėje1 ir kurį

Kodel, galvojo jis, daugiametės žolės

kame-

kuriu 
skaito

Monteuo gaspadinėms
Kaip matome, tai Montello, 

Mass., įvyks didelis spaudos 
piknikas liepos 4 ir 5 dd. To
dėl prašome Mentei los gaspa- 
dinių, kad jos paruoštų ir dėl 
mūsų valgių ir gėrimų!

Draugiškai, J. Vaicekauskas, 
*. Binghamton, N. Y.

Montello, Mass.
Mirimai

Birželio 1 d. mirė Napoleo-

šūviais 13 metų berniokas, 
kuomet juodu netikėtai susiti
ko ant Court St. prie tuščių 
lotų. Ten, mat, buvo bernio
ko vogtų pištalietų slėptuve.

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

MONTELLO, M ASS

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

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

Keswick Rd. ir Winter St. tMontello, Mass.

BROOKLYN, N. Y

lingunią? Ar tik ne todėl, kad žolių šak- 
. nys išgrąžo, susūdrina dirvą, priverčia 

ją-trupėti, dalija ją trupiniais. Iš nu-' 
mirštančių šaknų susidaro puvenos. Ir 
šios puvenos, kaip cementas, suteikia 
trupiniams tvirtumo.

Ankštiniai augalai padeda tam dau
giamečių žolių darbui. Jie apriųiina dir
va kalciu, be kurio “cementas” būtų ne- 
tvirtas. Jie ima iš oro azotą — maistą 
sekančioms augalų kartoms.

O kodėl suarta, nualinta dirva darosi 
nevaisinga? Todėl, kad jos trupiniai, jos 
podėliai-, suardyti. Akėčios,'vežimai, ar-

plovė kalcį, bakterijos suskaidė puvenas. 
Kasmet vis daugiau trupinių virsta dul
kėmis, ir šios dulkės užpildo tarpus tarp 
kitų, dar likusių sveikų trupinių.

Tokioje dirvoje sparčiai vyksta auga
lų liekanų irimas: rudenį joje nerasi nė 
šaknelių. Bakterijos paverčia šias lie
kanas maistu, tinkamu augalams. Bet 
augalai negali juo pasinaudoti: jiems 
trūksta vandens. O vandens trūksta to
dėl, kad susigulėjusi, kaip milteliai, dir
va prastai kaupia vandens atsargas. 
Užuot įsisunkęs, vanduo nuteka žeme,

Ką gi reikia daryti, kad dirva būtų 
derlinga?

Reikia laikas nuo laiko kaitalioti lau
kuose javų sėjimą su daugiamečių žolių 
ir ankštinių sėjimu. Tegu pievų daugia
metės žolės padeda laukams vėl pasida
ryti derlingais. O laukų vienmečiai au- - 
galai tegu, savo ruožtu, padeda pievoms./ 
Juk jeigu pievą ilgam laikui užleisime, 
tai ji taip pat neteks derlingumo.

Tokia natūrali dalykų eiga nenaudin
ga žmogui. O žmogus ją gali pakreipti 
dens tekėjimą nuolaiduma, miškas toly
giai visą vasarą girdo vandeniu žemes- 
savaip, laikas nuo laiko suardamas pie
vas ir sėdamas tenai laukų ir daržų au-

O laukui ir pievai turi dar padėti miš
kas takoskyrose. Miškas sulėtina van- 
galus.
nius laukus, miškas tuos laukus maitina. 
Juk po medžiais ant žemės yra sukaup
tos negyvuose lapuose didžiulės atsargos 
maistingųjų medžiagų,, kurias .šaknys 
yra ištraukusios iš gilumų. Bakterijos • 
ir grybai suskaido šias liekanas, o van
dens apytaka neša maistingąsias medžia
gas žemyn —laukams ir pievoms.

Taip protingam Viljamso žvilgsniui 
atsiskleidžia ta darni tvarka, kurią žmo-- 
gus turi sukurti - gamtoje, iškyla naujos 
žemdirbystės sistemos — žalienines sis
temos — bruožai.

(Bus daugiau)

Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vieto, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

National Hall & Park
65-13 38th Ave. Woodside, L. 1.

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Jis bijojo, kad tas sena^ žmo
gus gali pranešti policijai, to
dėl Jį nušovė.

Zupka .mirė už savaites lai
ko. Buvo laisvų pažiūrų, atei
davo į darbininkiškus paren
gimus, priklausė prie 1WO. 
Paliko nuliūdime žmoną Ge
nie (Szwaikzowska) Zupka. 
Palaidotas laisvai Melrose ka
puose. .

Birželio 7 d. po operacijos 
Saugus, Mass., ligoninėje mi
rė: Jennie IV (Adomaitis) 
St|mkus, Frank Stonkaus žmo
na, montcliečių Walter ir Ju- 
gasčs Adomaičių duktė. Jiedu 
gyveno Lynn, Mass, šermenys 
buvo pa-s tėvus, 22 Snell St. 
Šermeninėje buvo daug gra
žių gelių ir daug lankytojų, 
daug buvo ir ašarų. Jos visi 
gailėjosi, nes dar jauna tebe
buvo, tiktai 33 metų. Paliko 
nuliūdime savo mylimą vyrą, 
9 metų sūnų, savo mylimus tė
velius, brolį Edward, kuris gy
vena Long Island, N. Y. ir ki
tus gimines bei draugus, ku
rių turėjo daug Lynu ir Mon- 
telloje. Brocktone buvo baigu
si aukštesnę mokyklą.

Philadelphia, Pa
7 MALE and FEMALE

Žolynas.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

trui sumokėta $2,500. ČiurKo- 
nies ansamblio kelione į Wa- 
shingloną galėjo siekti $3,000. 
Brošiūrų, programų apie Lie
tuvą išdalinta veltui už kokią

kieto reikėjo pridėti trejetas 
tūkstančių dolerių, o kur pa
ruošimo darbai, siuntinėjimas 
kvietimų ir tt.?”

Deficitas, pasak Vaidylos, 
siekiąs $14,600.

čių vadovo žodžiais: tai turėjo 
padengti “keli asmenys, ku
riems vis»s tas dalykas 
arti širdies.*’

Tegu !...

ĮVAIRIOS ŽINIOS

buvo

lau-

Bulgarijoje ruošiamasi 
derliaus nuėmimui

SOFIJA: — Bulgarijos 
kuose bręsta gausus derlius.
Mašinų-traktorių stotyse, dar
bo kooperatiniuose žemdir
bystės ūkiuose ir valstiečių- 
pavieniii inkų ūkiuos^ prasi dė
jo pasiruošimas derliaus nuė- 
m i m u i. M aši n ų -tra k to r i ų 
lyse 
nai, 
ūkio

sto
rom ontu o jam i kombai- 

traktoriai ir kitos žemės 
mašinos.

Bulgarijos lengvosios 
pramonės vystymasis

SOFIJA*. — Bulgarijos

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS
a Įvyks Sekmadienį

Rųgpiūčio (August) 2d
RUBOS ŪKYJE

prie kelio 422

5-kios Vertingos Dėvimos Pri<| Įžangos Tikieto
CRA MUZIKA ŠOKIAMSAUKA 25 CENTAI

Rengia LLD 22-rą kuopa ir LLI) 51-ma'kuopa

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

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

P.-S.: Važiuųjant iš CleY&lando automobiliais, privažiavus Wellshfield, 
Ohio, dar pavažiuot 2 ir pusę mylias ir rasite pikniko vieta.

s ■ k Rengimo Komitetas.

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

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

(127-130) 
_________ u,--------------------------------------

AUTO MECHANIC 
And HELPER

Experienced. Own tools.. Good sa
lary, excellent chance for advance
ment duo to expansion. All benefits. 
Phone Ed Malloy, DE. 4-6812.

. (127-130)

lengvoji pramonė vystosi 
sparčiu tempu.' Plataus var
tojimo reikmenų gamyba 
šiais metais padidėjo dvigu
bai palyginti su 1948 me
tais ir trigubai palyginti su 
prieškariniais 1939 metais. 
. Itin dideli laimėjimai pa
siekti tekstilės, odos ir ava
lynės pramonėje.

Plečiama tekstilės pramo
nės žaliavos bazė. Palygin
ti su prieškariniu laikotar
piu žymiai padidėjo pluoš-, 
tinių kultūrų auginimo plo
tai.

MONTELLO, MASS
L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki-' 

mas įvyks liepos-July 6 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Liet. Taut. Namo ' 
kambariuose. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes yra atėjusi nauja Šių 
motų laidos knyga — “Po Audrosi’, 
tad būkite susirinkime ir pasiimkite 
ją. Taipgi išgirsite raportą iš įvy
kusio Laisvės naudai pikniko.

Valdyba.
(128-130)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

3 pusL-Laisve (Liberty)-Trečiadien., Liepos-July 1, 1953

Baltimore, Md.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

WELDER-MfX'HANIC
Experienced. Steady work; good 

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

' (127-129)

MECHANIC'S. 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 2.808.

(127-129)

For Sale
Sacrifice at. $4,250.00. Owher 

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)

SUSIRINKIMĄ)
ELIZABETH, N. J.

L.L.D. 54 kuopos susirinkimas 
įvyks 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)

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, Coll
ingswood, Jn. J., Collingswood 5-5906 

(127-130)

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

Day and evening employment ser
vice, 502 Linden Street, ęaffhdcn, 
N. J. Woodlawn 4-3.869.

(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. II. 
Loring, SUBURBAN MOTORS, 
1200 Collings Rd., Fairview, Cam
den, N. J.

(127-130)



NowYorki^/WaZlnloi
Iš klubiečiu susirinkimo

Birželio 26 d. įvyko Lietu
viu Amerikos Piliečiu Klubo 
nepaprastas „susirinkimas sa
voje patalpoje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Įvyko 
klubo gaspadoriaus rinkimas. 
Kaip paprastai, kas metai bū
na gaspadoriaus rinkimas ar
ba, perrinkimas to paties. % 

ši ame susirinkime d i rėktos 
rių pirmininkas Alekas Velič
ka davė pranešimą iš direkto
rių. Direktorių yra manymas, 
kad dabartinis mūsų klubo 
gaspadorius Juozas Zakaraus
kas yra geriausias gaspadorius 
už visus kitus buvusius 'Senes
niais laikais ir nurodė kodėl. 
Jam užėjus gaspadoriauti 12 
metų bėgiu Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas gerai atsistojo 
ant Kdjųx Pirm- jo gaspado- 
rystės klubas buvo pusėtinai 
Įlindęs Į skolas. Šv. Jurgio 
Draugijai klubas buvo skolin
gas $14,000, Kriaučių Nepri- 
gulmiįigarn Klubui taipgi 
$15,000. Per šiuos 12 motų 
minėtas skolas atmokėjo ir 
mūsų klubo- pastatas yra be 
jokių skolų. Mūsų klubas da
bar jau turi ir sutaupų pini
gais, neskaitant nastato. Klu
bo sutaupęs jau* siekia $26,- 
000.

Taipgi ir kiti direktoriai nu
rodinėjo tuos gaspadoriaus 
Zakarausko atliktus geros 
'gaspadorystės darbus.

Vo visų .direktorių . raportų 
ir nurodymų, pašalpinio sky
riaus pirmininkas brolis K. 
Kreivėnas—Rudo nariams no
minuoti klubox/ gaspadorių. 
Vienbalsiai nckpjnavo tą patj 
Zakarauską ir iTkosi išrinktas 
dar vieneriems metams.

Po rinkimų gaspadorius vi
sada klubiečiams pafundiria, 
taip ir dabar buvo padaryta.

Iš raportų pasirodė, kad 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas pusėtinai gerai stovi 
finansais ir nariais. Tačiau 
yra gera proga naujiems na
riams Įstoti Į klubą. Dabar 
vykdomas metinis vajus gavi
mui naujų narių senesnio am
žiaus, iki 45 metų. Taigi, ne
praleiskite progos, Įstokite j 
klubą. Yra mokama ligoniams 
ligoje pašalpa ir įnirusiems 
pomirtinė. Tai yra auksinė 
proga apsidrausti kad ir se
nesnio amžiaus vyrams. J. S,

Užrašyki t Laisvę Savo Draugu!.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Virginia 0-6120

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

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

Except Thurs. & Holidays

PETRAS KAPISKAS 
IR I

VINCAS SODAITIS

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

Telephone EVergreen 4-8174

Lai R 
pa

ice kariauja vienas, 
eiske darbiečiai

American Labor Party buvo 
sušaukusi taikai paremti masi
ni mitingą Randall's Island 
Stadiume, New Yorke. Nežiū
rint spraginančios kaitros ir 
sutros birželio 28-tą, susirinko 
apie 4,000 publikos. Dalyviai 
pasisakė už tuojau ištraukimą 
Jungtinių Valstijų armijos iš 
Korėjos, jeigu’ Rhee vis dar 
trukdys sustabdymui karo.

Vito Marcantonio, vienas 
vyriausiųjų kalbėtojų mitinge, 
tos partijos pirmininkas New 
Yorkp valstijoje, sakė, kad 
tas mitingas buvo planuotas 
paminėti karo paliaubas Korė
joje. “Tačiau mes matome, 
kad užbaiga karo kas dieną 
atidėliojama...” Jeigu tas 
“suktas tironas” nori kariauti, 
lai kariauja. “Išvežkime mū
sų vaikinus iš Korėjos ir lai

Iš Kriaučių susirinkimo
Birželio 24 d. Įvyko lietuvių 

kriaučių 54-to skyriaus susi
rinkimas unijos svetainėje, 11- 
27 Arion PI. Kriaučių dalyva
vo pusėtinas burei isr'Trppai- 
sant, kad buvo didėlis dosnu
mas oro. Matomai, kriaučiai 
domėjosi savo vakacijomis, 
kadangi šis buvo paskutinis 
susirinkimas pirm ^'akacijų.

Iš aukštesniųjų unijos įstai
gų buvo duodami raportai va- 
kacijų klausimu. Amalgamei- 
tų kriaučių unijos nariai pra
dės savo vakacijas liepos 3 d. 
Tai ateinantį penktadieni ap
leis dirbtuves. O .jų vakacijos 
baigsis, jie grįš i dirbtuves 
liepos 20 d.

Pirm apleidimo dirbtuves 
vakacijoms, kuris kriaučius ar 
kriaučiųvienė išdirbę vienoje 
dirbtuvėje metus laiko, gaus 

•už dvi savaites atostogų mo
kestį’. Bet bus daugelis kriau
čių tokių, kurie vaikščiojo po 
dirbtuves Į naujas vietas, tai 
pasiliks be vakacijų. Taipgi 
daugelis kriaučių gaus tik po 
vieną savaitę vakacijų mokes- 
ties. Dar bus didelis skaičius 
kriaučių, kad gaus tik pusės 
savaitės mokestį todėl, kad 
dar neseniai pradėjo toje dir
btuvėje dirbti ir tik viršaus 
pusės metų ten yra išdirbę.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, čia tik paviršutiniai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868

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

15

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

Šyngman bando kariauti.”
Marcantonijaus. šis pasiūly

mas buvo pasitiktas audringa 
ovacija.
Ragino rimtai pasiruošti 
miesto valdžios rinkimams

Marcantonijus Įspėjo sau
gotis nuo pasirinkimo “ma- 
žesniojo blogo.” Jis sakė, kad 
tuo mažesniuoju blogu prista
tinėjamas Halley. Vienok 
Halley neatstovauja liaudies 
interesų, kaip kad jų neatsto
vauja Dewey nei Impellitteris. 
Jis sakė, kad ALP statys savo 
kandidatus visoms svarbio
sioms vietoms. '

Mitinge taipgi turėta Įspū
dinga meno programa. Ją su
teikė dainos, muzikos ir šokiu 
solistai ir grupės. Gi vaikų 
programoje buvo ir magikas.

. I. S.

išdėsčiau, kuris kokias vaka
cijas gaus. Smulkmeniškai iš
dėstyti užimtų labai daug lai
kraščio vietos. Patariu, vaka
cijos laiku kreiptis pas savo 
delegatą V. Ubarevičių, 11-27 
Arion PI., unijos svetainėje. 
Jisai patarnaus visiems išaiš
kinti, kuriam kokios vakacijų 
mokestys priklauso einant uni
jos nuostatais. Kreipkitės ank
sti rytą, 9 vai. ,

Amalgameitų unijos nariai 
turi savo sveikatos centrą, 
tai Sidney Hillman Health 
Center, į kurį mes visi nariai 
kas metai mokame po $10. 
Artimoje ateityje ta mokestis 
bus įtraukta į duoklių korte
lę. Vietoje mokėjimo $3, mo
kėsime $4 į mėnesį, tai nerc- 
kės mokėti atskirai tos dešim
tinės ahKnietų,

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos lietuviai, vėlinu 
.jums visiems linksmai praleis
ti ' savo vakacijas ir laimingai 
sugrįžti į savo darbavietes.

J. Stakvilevičius.

Planuoja statyti 
naujas mokyklas

Miestinė švietimo .Taryba 
yra pasiūliusi miesto valdžiai 
statybas naujų mokykloms pa
statų, kurie kainuotų šimtą 
milijonų dolerių. Juose tai pin
tųsi' 34,400 mokinių. Tas gal 
palengvintų šiek tiek nenor- 
mališką ankštumą mokyklose.

Imant apskritimis, numaty
ta 11 statybų Queense, 9 
Brooklyne, 5 Bronxe, 4 Man
hattan e, 1 Rich monde. Iš tų 
30 pastatų 16 būtų pradinėms 
mokykloms. . '

Wagner kandidatuos 
majoro pareigoms
Manhattan© prezidentas Ro

bert F. Wagner, Jr., savo pra
kalboje’ per radiją praėjusį 
sekmadienį pasiskelbė, kad jis 
stengsis gauti demokratų no
minaciją į majorą. Taipgi, kad 
jis laukia paramos ir iš neprn- 
klausomų grupių.

PEIST LANE
DRUGS, Inc,

405 So.‘4th Street 
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

Broliai Poškaičiai
A n ą d ieną rašiau 

apie Petrą P o š k a i t Į 
ir jo gražią auką dienraš
čio Laisvės fondui. Birželio 29 
d., pirmadienį, jis ateina į 
Laisvės raštinę ir sako: šian
dien yra Petrinės, aš gi esu 
Petras, tai ta proga dar paau
kojo Laisvei $10. Ir sako jis: 
Jeigu, mes neremsime savo 
darbininkiškos spaudos, tai 
kas ją rems?

Be to, Petras su savimi at
sinešė nuo savo taip pat nuo
širdaus darbininkiško judėji
mo rėmėjo brolio Stanley laiš
kutį ir dešimtine. Stanley ra
šo : *

“Vėlinu Laisvei ilgiausio 
gyvenimo ir aukoju jos para
mai dešimt dolerių.

Su pagarba,
Stanley Poškaitis.”

Ačiū jums, draugai, už su
teiktą Laisvei paramą. Mes ir
gi jums vėliname ilgiausio ir 
smagiausio gyvenimo. Jūsų 
aukštas Įvertinimas Laisvės 
rolės Amerikos lietuvių gyve
nime ir kovose už šviesesnę ir 
gražesnę ateitį turėtų patar
nauti pavyzdžiu daugybei ki
tu susipratusiu lietuvių.

A. B.

Rockefellerio žmona 
sugrįžo Į New Yorką
Barbara (Bobo) Rockefeller 

(leva Paulekiūtė) su savo sū
neliu Winnie praėjusį penkta
dienį atsikraustė iš Indianos i 
New Yorką ir apsigyveno savo 
vyro bute, savo puošniame 
bute 770 Bark.Avė.

Jos vyras Winthrop (su ku
riuo ji negyvena sykiu jau 
virš trejetą metų, bet nėra 
oficialiai išsiskyrę) prieš tre
jetą savaičių išvažiavęs Į Ar
kansas valstiją. Anot jos, ji
sai ten nuvykęs gauti ištuoką 
(divorsą). Išvažiuodamas bu
vęs tarnams Įsakęs saugoti bu
tą nuo jos. Tarnai taip ir da
rė. Tačiau Rockefellerienė 
ten įsigavusi be jokio vargo. 
Kaip? Pavartojusi gudrumo. 
Paprašiusi keltuvo- operato
rių paskambinti durų varpelį, 
o pati su sūneliu stovėjusi 
pi’ie sienos greta durų. Du
ryse yra langutis. Tarnaitė, 
pamačiusi keltuvo operato
rių, be abejonės atidariusi 
duris. Tuomet Rockefellerienė 
su sūneliu ir įspruko į butą. 
Tai padariusi savo advokato* 
patariama.

Apžiūrėjusi butą, .Rockefe
llerienė sako, kad labai pato
gus gyventi. Ji nežinanti, kaip 
ilgai ji tenai išgyvens. Ji pasi
ryžusi iš ten neišeiti iki nebus 
pasiruošusi išeiti visai. Ji tiki
si, kad maisto jai parneš kiti. 
Tiesa, tarnai netarnauja. Vie
nok - išbuvusiai ant fa'rmos 
trejus metus šeimininkystė to
kiame bute tik baikos, s/ako ji.

Dėl ko ji taip padarė? Ji 
norinti vyrui parodyti, kad ve
dybos nėra juokai. Kad jos 
neturėtų būti taip lengvai 
imamos ten, kur yra vaikų. 
Greta to, ji norėjusi parodyti 
svietui, jog ne taip yra, kaip 
jos vyras prieš keletą savaičių 
apskelbė spaudoje, kad būk 
jai paskyręs milijoną dolerių. 
Tuomi leido suprasti, būk ga; 
vusi pinigų ji sutiksianti di- 
vorsuotis. Ji sako, kad-su ja 
panašios Nutarties visai nebu
vo.' Kad tas fondas buvęs su
darytas tikslų' parodyti svie
tui, būk ji esanti tiktai “auk- 
sagauda.”

Dėl miglos sekmadienį^ vie
nas brooklyniečių auto nuva
žiavo nuo kelio ant smėlio pa
jūryje ties Jones Beach. Auto 
tris kaytus apsivertė. Du ke
leiviai užmušti, vienas susižei
dė.

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

Daužickas laidojamas 
trečiadieni

Igną Daužicką laidos tre
čiadienį, liepos 1-mą dieną, šv. 
Jono kapinėse. Iš Aromiskio 
šermeninės, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne, išlydės apie 
10 vai. ryto. Draugai ir pažįs
tami prašomi palydėti. Mirti 
anksti šeštadienio rytą, ligo
ninėje, ištiktas paralyžiaus.

Daužickas ilgus metus dirbo 
bartender i ii plačiai žinomoje 
Petro Kapicko užeigoje (da
bartinėje Kapicko ir Sodai- 
čio), 32 Ten Eyck St.,.Brook- 
lyne. Kaip malonus žmogus 
ir geras patarnautojas jis tu
rėjo daug pažinčių.

Per 21 metus gvveno 
svetimoje stuboje

Dvi brooklynietės šeimos, 
gyvenusios grota viena'kitos 
per 21 metus, nežinojo, kad 
abi gyvena ne savo stuboje, 
nors abieji buvo stubą pirkę- 
si. Padėtis išryškėjo vienai tų 
šeimų dabar norint parduoti 
savo namą.

Klaida įvykusi namų par
davėjo raštinėje. Dviem jau 
noms šeimoms veik vienu ir 
tuo pat kartui perkant pana
šias stubas, į dokumentus įra
šyta ne ta, kurią jie' pirko. 
Dabar, prisiėjus parduoti, ve
teranui namą perkant, jam 
pinigus skolinanti įstaiga vyk
dė dokumentų tikrinimą (title 
search) ir atrado klaidą.

Dėl klaidos galėjo būti ir 
painiavų. Per tuos 20 su virš 
metų vieni ir. kiti savaip na
mus taisė, .dėjo priedų, geri
no. Tačiau iš naujo apkaina- 
vus atrasta, kad -abu narna) 
tebepasilieka vienodos kainon 
namais.

Trumanas atvyko 
New Yorkan

Buvęs prezidentas Truma
nas galo praėjusios savaitės 
atvyko į New Yorką. Koki jo 
tikslai, neskelbiama. Kalbama 
kad gal bandysiąs aplopyti jo 
administracijos laikais skau
džiai nukentėjusią demokratų 
organizaciją. Tačiau šiuo 
tarpu tokių veiksmų dar nesi
matė.

Rendu pakėlimai 
palietė pašalpas

Miestinės labdarybės virsim 
ninkas McCarthy sako, kad 
vienu tiktai gegužės mėnesiu 
įstaiga, turėjot išmokėti virš 
šimtą tūkstančių dolerių dau
giau pašalpgavių rendoms. 
Rendos tapo pakeltos 41,000 
pašalpgavių šeimų. Bendroji 
pakėlimų suma per šeimą sie
kia* $3.40 mėnesiui. Po tiek 
miestinė pašalpos įstaiga turė
jo dadėtj davinio .tiems, ku
riems iš pašalpų fondo užmo
ka re n d as.
Reikia išmokėti daugiau ren

doms, įstaiga yra priversta 
iiedamokėti kur nors kitur, 
kokiam kitam biednuomenes 
reikalui.

Lokalai nepritaria 
uni jų jungimui i

CIO International B'rewery p
Workers Unijos viršininkai 
buvo pradėję derybas sujung
ti tą uniją su AFL Internatio
nal Brotherhood of Teamsters. 
Tačiau dabar spėjama, kad 
tos derybos turės nutrūkti ir 
kad planuojamoji vienybė ne
įvyks.

Derybas pakrikdė rezigna- 
vimas bravarinių unijos gene-| 
ralės tarybos nario Henry 
Bartels iš derybų komiteto. 
Jisai savo pareiškime sako, 
kad jungimas nėra idėjinis, o 
tiktai viršininkų asmeniškais 
sumetimais, Įsistiprinti aukšto
se vietose, su geromis algomis.

Bartels sako, kad deryboms

NEW YORK
MALE and FEMALE

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, cleveitoriam 
vyrai, Čbefs, 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. 807) 
Tel. CO. 7-4138—Klauskite Herman

(126-139)
PUIKIAUSI DARBAI
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKES—virėjos, namų ap- 
larĮiaųtojos, motinom pagclbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyto- 
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)

HELP WANTED^M ALE

PUODŲ MAZGOTOJAS 
(pagelbėjimui prie daržovių) 

VIRTUVEI VYRAS
Abelnai valymas, palaikymui šva

ria naują virtuvę. 40 vai. savaitė: 
geros darbo sąlygos. Gera alga.

Šaukite:
Jamaica Hospital, Miss McKean, 

JA. 6-7500, extension 144 
(128-130)

REIKALINGAS VYRAS
Jaunas, prie būdavojimo ama'o 

(For Waterproofing). Nesvaigsląs 

ant virvinių palaipų.
Tel. JA. 9-0022

REAL ĮSTATE
COLLEGE POINT

2 šeimom mūrinis namas, 1 maši
nai garadžius, šiltu vandeniu šildo
ma, oil burner, Whitehall virtuvė, 
šėpukės, 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

(127-129)

BROOKLYN
Dviem šeimom namas, 5 ir 6 

kambarių apartmentai. Randasi tuš
čias apartmentas, naujas stogas, 
aliejum šildomas, šaldytuvas. Arti 
visų komunikacijų ir mokyklų. Ap- 
kainuotas greitam pardavimui už 
$10,000. Šaukite:'- IIY. 6-»7931.

(128-130)

JURGIS KLIMAS
Filmininkas Jurgis Klimas savo 

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

Klimas lankysis Binghamton, N. 
Y., July 7, 8 ir 9 ir pastatys Operą 
“BIRUTĘ” ir ‘‘Paparčio Žiedas**, 
taipgi ir kitas įdomias filmas.

July 10, 11 ir 12 Rochester, N. Y.; j 
July 16 ir 17 Amsterdam, N. Y., | 
July 18 ir 19 Manchester\Conn.

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

J. Klimas, pranešėjas./ - - - -
ir apsijungimui pamatu nesi
vadovauta -unijiniais princi
pais, nariams gerovės princi- ‘ 
pais.. Narių nei nesiklausta 
dėl ko ir kokios vienybės jie 
norėtų. Dėl to jo rezignaciją 
ir nusistatymą užgyrę brava
rinių darbininkų devyni loka
lai, turintieji savo eilėse 11,- 
000 narių.

Peštynės jiem baigėsi 
mirtimi ir kalėjimu

Du vyrai—abu, jau ne pie
menys, po 40 metų—Long Is
land City susivaidijo už mote
rį. Thomas Thornton pastipri-

4 pusl.>I«ahvB ’(Liberty)- Trečiadien., Liepos-July 1, 1953
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DAPPER NOVELTY CO.
REIKALINGOS J

DOLL WIGGERS -v
Patyrusios. Nuolatinis darbas. Gw-

ra mokestis. Puikios darbo sąlygoj. 
Kreipkitės:

P. M. A. DOLLS 
21-38 — 44th Rd., L. I. C. 
Ind.—Elly Ave. Station 
I.R.T. 45th Rd. Station 

(125-1.31 )
MERKOW OPERATORES

Single needle, preserkos ir egza- 
minuotojos naujoje dirbtuvėje, gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.

SANBROOK KNITTING MILLS 
30 Prince St.

(a'rti Park Ave. ir Tillary St.)
Brooklyn. Tel. UL. 2-8700

(125-129)
reikalingV

fingerwav/er

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

• (Halsey St. Stotis) 
(127-133)

OPERATORES
Overlock ir Morrow; button ir 

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

SAUTER BROS. /
17 East 22nd St. (lltli/floor)

N. Y. C. / 
__________________ ______ į (127-131)

REIKALINGOS OPEkAoRES C

Patyrusios prie suknelių. pora 5x7- 
ga. Nuolatinis darbas. Piukids darbo 
sąlygos. Kreipkitės: Į

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

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

NAMŲ RUOŠĖJOS
VIRTUVE.! PAG ELB) NIN K ES

Dirbti Bankos darbįninkų restau- 

rante. Valandos: 11 ryte iki 4 popie- 

tų. 5 dienų savaitė. $22.50 j savaitę. 
Atostogos ir pašalpos.

Amžiaus nuo 30 iki 45.
Kreipkite!; 46 Cedar St. 4th floor.

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

Wall ,$t. subvių) /S'
(127-1291

REIKALINGA / 
PATARNAUTOJA /

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

FRIEL’S YE OLD TAVERN \
G72 Myrtle Ave., Brooklyn

Tel. MA. 4-9135 . f
(i.;-i3i/

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) y

KAMBARIŲ 
VALYTOJOS

Mokančios kalbėti angliškai.
5 dienos. 40 valandų. $34 40 j sa
vaitę. Kreipkitės: .

HOUSEKEEPER
5th Avė. ir 9th St., 

N. Y. C.
(127-131)

REIKALINGA I INGERWAVER
Patyrusi - pilna operatorė. Nuola- / 

tinis darbas, gera mokestis. Puikios . 

darbo sąlygos.

ŠAUKITE MISS ADELE 
, dEdney 8-9304

(127-133)

REIKALINGA
MOTINOS PAGELBININKfc

Nereikia virti, nėra sunkaus dar
bo. Prižiūrėjimas vaikų amžiaus 2 ir 
5 metų. Nuolatinis darbas. $35 j sa
vaitę, pridedant atskirą rūmą ir 

maudynę. Turi kiek nors kalbėli 
angliškai. Darbas naujuose Loitg Isl
and namuose. Paliūdyjimai.

Šaukite:
FRankiln 4-4057 \

(127-^’91

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 fl.)

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

(127-129)

REIKALINGA
NAMŲ DARBINlNKfi

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

Great Neclc 2-9521
(127-1^9)

nęs savo argumentą klupsčiu, 
smogęs savo oponentą George 
Dennerleinen. Tasai virto, už
sigavo galvą į suolą ir nuo to 
mirė. Thorntonas bus teisia
mas kaip žmogžudys.

f




