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KRISLAI
J. Biliūno palaikai. 
Dashiell Hammett. 
Eisenhoweris ji skaitė. 
Piknikas Brocktone

Rašo R. MIZARA

Man patinka, kad Lietuvos 
vyriausybė nutarė tuojau per
kelti is Lenkijos į Anykščius 
rašytojo Jono Biliūno palai
kus.
| Taigi Anykščiai turės ir Jo- 
. io Biliūno muziejų, turės 
ir gražu jam paminklą.

Anykščiuose yra Baranaus
ko, — “Anykščiu šilelio" au
toriaus, — muziejus.

.Anykščiuose gy\ena ir ku
ria virš 70 metu amžiaus ki
tas lietuviu literatūros klasi
kas Vienu'olis-žukauskas.

Jo vėliausią apysaką, “l’uo- 
džiūnkiemj”, šiuo meti? skai
tau ir didžiai gėriuosi.

Kalbant apie Joną Biliūną: 
neseniai Vilniuje įvyko platus 
mitingas, kuriamo apie rašy
toją buvo pateikta, eilė refera
tų.

Greitu laiku bus išleisti Jo
no Biliūno raštai naujoje lai
doje.

★

Amerikos lietuviuose Jono 
Biliūno varda pastatė atitin
kamame lygyje Vincas Kapsu- 
ki^-Mickevičius.

Jis parašė apie jį knygą, 
kurią kadaise išleido mūsų 
Lietuvių Literatūros Draugija,

Kalbant apie rašytojus, ne
galima praeiti pro ameriki
ni detektyvinių apysakų kūrė
ją Dashiell Hammett’ą.

šis rašytojas populiarus pla
čiuosiuose amerikiečių sluoks
niuose, kurie mėgsta detekty
vines apysakas, detective stor
ies.

Jis parašė daug knygų. Kai 
kurie jo veikalai buyo įvai- 
dinti j filmas?

žodžiu, tai plačiai žinomas 
žmogus.

Tačiau...
Dashiell Hammett—pažan

gus vyras, pažangus veikėjas. 
Jis stojo už taiką, todėl nepa
tiko Amerikos ragangau- 
džiams.

Kadaise rašytojas TTammett 
atsiekė atsiklaupti prieš kon- 
gijresJpi ne-amerikinj komite
tą* Už tai jis buvo nubaustas 
šešiems mėnesiams kalėjimo.

Ptf to makartistai isakė ša
linti iš knygvnu-biblioteku jo 
knvgas! Deginti jo knygas pa
našiai. kaip ^kitu pažangesnių 
rašytojų, apskelbtų raudo
naisiais.

★
To jau buvo perdaug net ir 

prezidentui Eisenhoweriui.
Praėjusi trečiadieni prezi

dentas Eisenhoweris. pasikal
bėjime su spaudos korespon
dentais nasakė. kad us skaitė 
net keletą Hammett’o knygų 
ir nieko jose pavojingo nesu
rado.

Žinoma, jose nieko nėra 
mū«u kraštui pavojingo.

O kas gi pavojingo yra 
buvusiojo ambasadoriaus Jo
seph E. Davies’o knygoje 
“WBssion to Moscow"?

Y^čiau ir Davies’o knyga 
vr*Lmakartistų paskirta lau
žui... * *

Apie mūsų pikniką, įvykusi 
liepos 4 diena Brocktone, gali
ma tiek pasakyti: jis buvo di
delis, kultūringas ir spalvingas.

Gerieji laisviečiai sudėjo sa-

REPUBLIKONŲ VADAS 
SEN. KNOWLAND REMIA 
SYNGMANĄ, RHEE
Sako, Amerika turėtų ginkluot 
jį, karui prieš Šiaurinę Korėją

Washington. — Vadovau
jantis republikonų senato
rius William Knowland pa
rėmė Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidentą Syng- 
maną Rhee, kuris atmeta 
amerikonų siūlomas paliau
bų sąlygas.

Amerikinė komanda siū
lė tuojau pasirašyti pa
liaubas su Šiaurinės Korė
jos liaudininkais, o paskui 
per politinę valstybių kon
ferenciją spręsti, kaip pri
jungti Šiaurinę Korėja prie 
tautininku Pietinės Korė
jos.

Syngmanas Rhee reika
lauja iš anksto užtikrinti, 
kad Šiaurinė Korėjos Liau
dies Respublika bus jam 
prijungta.

Darytų taip, kaip Rhee
Senatorius Knowland pa

sikalbėjime su laikraštinin
kais sekmadienį per radiją 

, ir televiziją sakė:
—Jeigu aš būčiau Rhee. 

tai irgi nesilaikyčiau, iki 
būtų suvienyta Šiaurinė 
Korėja su Pietine. Nes jei
gu Šiaurinė Korėja būtų 
atskirai palikta komunis
tams, tai ir Pietinė Korėja 
taptų paversta komunisti
ne.

Sen. Knowland veikia 
kaip vyriausias republiko
nų vadas Senate, iki pa
sveiks senatorius Robertas 
Taftas.

Jis pokalbyje su kores- 
pbndentais taip pat pareiš- 
k:

—Jeigu Syngmanas Rhee 
nepasiduotų paliauboms ir 
pats kariautų dėl Šiaurinės 
Korėjos užėmimo, tai Jung-

414 amerikiečių žuvo 
per Liepos 4 šventę

New York.—Liepos Ket
virtojoj ir sekmadienį au
tomobiliai užmušė 249 ame
rikiečius. Nuskendo besi
maudant apie 100. Nušau
ta, sudegė bei kitaip žuvo 
65. Taigi ryšium su ta 
švente žuvo bent 414 žmo
nių, pagal dar nepilną ap
skaičiavimą.

vo laikraščiui,— prenumerato
mis ir dovanomis, — apie pen
kis šimtus dolerių.

Dėkui jiems!
Teko susitikti daug draugų 

ir draugių.
Worcesterio Aido choras, va

dovaujamas Jono Dirvelio, da
vė gražų koncertinį programą, 
kurį papildė Dirvelienė, Saba
liauskas, Wallen, Merkeliutė ir 
Brocktono trio.

Tikiu, kad mūsų korespon
dentai apie jį parašu Jsm u 1- 
kiau.

Dabar laukiame pikniko, ku
ris įvyks liepos 11 dieną Wood
side, N. Y.,—čia pat, po mūsų 
nosimi.

tinęs Valstijos turėtų jam 
duoti ginklų, amunicijos ir 
kitu reikmenų.

Knowlandas sykiu kaltino 
Trumano ir Eisenhowerio 
valdžias, kad jos “skriau
dė” Rhee, neatsižvelgda
mos į jo reikalavimus. Esą. 
reikėjo susitarti su Rhee 
pirma, negu buvo einama Į 
paliaubų derybas su Šiauri
nės Korėjos ir kinų komu
nistais.

Knowlandas ragino Ame
rikos valdžia bent dabXr 
reikalauti prijungt Šiauri
nę Korėją prie Pietinės. 
Kadangi, pasak Knowlan- 
do, “maištai sovietiniuose 
kraštuose silpnina komu
nistus, tai gal komunistai 
jau sutiktų užleisti Šiauri
ne Korė j ą” S y n g m a n u i 
Rhee.

Amerikos atstovai nematė 
jokiu riaušių Lenkijoje

Washington. — Jungti
nių Valstijų atstovai Len
kijoje ir Vokietijoje prane
šė, jog nėra jokių parody
mų, kad Lenkijos darbinin
kai bei kariuomenė būtų 
kėlę riaušes prieš savo val
džią ar prieš Sovietų Są
jungą. •

(Toki užginčijimą pakar
tojo New Yorko Times 
šeštadienį ir sekmadienį. 
Tačiau Times ir kiti ko
merciniai Amerikos laik
raščiai vis pasakojo apie 
lenkų kariuomenės ir dar
bininkų “sukilimus.”)

Berlin. — Amerikonai 
skleidė pasakojimus apie 
naujus streikus ir riaušes 
prieš Sovietų Sąjungą ry
tinėje Vokietijoje, Lenkijo
je, čechoslovakijoje, Ru
munijoje ir Bulgarijoje.

------------------- (

Vengrijos premjeru 
tapo Imre Nagy

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos seimas vėl išrin
ko šalies prezidentu Istva- 
ną Dobį, smulkiųjų žemės 
savininkų vadovą.

Pasitraukė ligšiolinis 
premjeras Matyas Rakosi. 
Jo vieton seimas ųžgyrė 
premjeru Imre Nagy* L

Nagy žadėjo jau netaip 
smarkiai statyti sunkiąją 
pramone, o daugiau gamin
ti kasdienio vartojimo 
daiktų, lėčiau kolektyvinti 
farmas ir įvesti tūlas leng
vatas privačiams smulkie
siems bei vidutiniams biz
niams. 

-------------------------------------------------- ■

ORAS.—Giedra, vešiau ir 
netaip šutins.

Septyni Hawaju unijų vadovai 
įkalinti kaip “suokalbininkai”

Honolulu, Hawaii. — Fe- 
deralis apskrities teismas 
nuteisė Jack Haifa ir pen-
kis kitus Hawaju unijų va
dovus po 5 metus kalėti ir 
po $5,000 baudos sumokėti 
už tai, kad jie “suokalbia- 
vę skelbti, jog reikėsią va
ru nuversti Amerikos val
džią.” Kartu su jais, pagal 
tą patį Smitho įstatymą, 
buvo nuteista Eileena Fuji
moto 3 metus kalėti ir $2,- 
000 sumokėti.

Jack W. Hali, Interna
tional Laivakrovių Unijos
direktorius, tapo paleistas

Valdžia aptaksuoja Mainierių 
Sveikatos ir Pensijų Fondų

Washington. — Taksų 
Biuras pereitą savaitę nu
tarė, kad Mainierių Unijos 
Sveikatos ir Pensijų Fon
das turi mokėti valdžiai 
taksus. Biuras taipgi rei
kalauja taksų už pensijas, 
kurias nusenę angliakasiai 
ar jų šeimos gavo iš to fon
do, pradedant nuo 1948 me
tu. ■

Jungtinės Mainierių Uni
jos pirmininkas John L. 
Lewis kreipiasi į federalį 
teismą, kad panaikintų šį 
taksu biuro nutarimą, u c

Sveikatos ir Pensijų Fon
das pamatiniai susidaro iš 
kompanijų įmokėjimų po 40 
centų už kiekvieną iškasa
mą toną anglies.

Pravda kaltina Amerikos 
spaudą už riaušių ir 
karo kurstymus

Maskva. — Prąvda, svar
biausias Sovietų komunistų 
laikraštis, kaltino Ameri
kos spaudą ir radiją už mė
ginimą sukurstyti “fašisti- 
nes~riaušes” čechoslovaki- 
joj, Lenkijoj bei kituose 
draugiškuose Sovietams 
kraštuose.

Pravda liepos 6 d. rašė, 
kad Amerikos viešpačiai 
daro “naujas provokacijas, 
norėdami palaikyt karinį 
ūpą” tarptautinėje politi
koje prieš Sovietų'Sąjungą.

Anot Pravdos, “prie tų 
provokacijų prisideda ir 
tam tikras skaičius valdi
ninkų bei politinių Ameri
kos vadų.”

Rhee atmetąs naujas 
Amerikos nuolaidas

Seoul, Korėja. — Prane
šama, kad prezidento Ei
senhowerio pasiuntinys Ro- 
bertsonas siūlė naujas nuo
laidas Syngmanui Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentui. Bet Rhee 
atmetė ir šias nuolaidas, 
reikalą u d a m a s užtikrint, 
kad Šiaurinė Korėja, “jei 
ne kitaip, tai ginklais” bus 
prijungta Pietinei Korėjai. 

iš kalėjimo už naują dar 
$7,500 užstatą iki apeliaci-
jos teismo. Kiti šeši dar
negavo naujų užstatų, taigi 
tebėra kalėjime.

Pradiniai jų užstatai iki 
teismo buvo po $7,500. Da
bar gi reikalaujama dar po 
kitą tiek iki apeliacijai.

Byla prieš tuos unijų va
dovus tęsėsi per 7 mėne
sius. Liudytojai buvos šni- 
pai. Į

Ju advokatas Richardas 

savo maisto perviršius kaip 
iranki riaušėms kurstyti 
prieš Sovietų Sąjungą ryti
nėje Vokietijoje, Lenkijoje, 

Gladstein dabar ruošia ape->Čechoslovakijoje ir kitose 
liaciją federaliam apygar- rytų Europos šalyse, esan-
dos teismui San Franciscoj.

Angliakasiai, sulaukę 60 
metų amžiaus, ir išdirbę 
kasyklose 20 metų ar il
giau, gauna po $100 pen si
jos iš fondo per mėnesį.

Fondas yra išmokėjęs 500 
milijonų dolerių jau beveik 
milijonui asmenų — nuse
nusių, sužeistų bei sergan
čių mainierių, jų našlėms 
ir, vaikams. Fondas taipgi 
apmoka gydymų, lėšas ligo
ninėse. . , ■ .

Pranešama, kad šis Tak
su Biuro nutarimas nekliu
do daugumos kitų unijų, 
kur kompanijos pagal su
tartis įvedė senatvės pensi
jas darbininkams, be atski
rų gydymo lėšų ir kitokios 
paramos, darbininkams ar 
jų šeimoms.

Vakarą Vokietijos valdovai 
paveikė savo seimą, kad 
patenkintą Franciją

Bonn, Vokietija.—Vakarų 
Vokietijos seimas pereitą 
ketvirtadienį buvo atme
tęs Franci jos reikalavimą— 
sumokėti jai $11,800,000 už 
pašalpas, duotas vokiečiam 
po Antrojo pasaulinio ka
ro.

Vakarinės Vokietijos pre
zidentas Hermann Ehlers 
ir premjeras Adenaueris 
dėl to taip sujudo, kad ant 
rytojaus paveikė seimą at- 
šaukt pirmąjį tarimą. Tad 
seimas 190 balsų prieš 147 
ir nutarė atsiteisti Franci- 
jai už tą paramą dalimis 
per 20 metų.

Adenaueris su pasibaisė
jimu dėstė seimui, kad jei
gu jis atsisakytų atlyginti 
Franci j ai, tai ardytų karinį 
vakarų Europos frontą 
prieš komunizmą.

e

Indija ragina J. Tautas 
suvaldyt Syng. Rhee

New Delhi, Indija.—Val
dančioji Indijos Kongreso 
Partija pasmerkė Syngma- 
no Rhee atsisakyma pasi
duoti paliauboms. Reikala
vo, kad Jungtinių . Tautų 
seimas greitai nutartų 
veikti prieš Rhee.

IJ. VALSTIJOS NAUDOS . 
MAISTĄ KURSTYMUI
PRIEŠ SOVIETUS
Tikisi, kad bus atmesta pašalpa 
kuria siūlys Sovietu kaimynam
.Washington. — Amerikos 

valdžia planuoja pavartoti 

čiose Sovietų Įtakoje.
Kaip naudoti atliekamus 

Amerikos kviečius, sviestą 
ir kitus maisto- produktus 
propagandai prieš Sovietų 
Sąjungą, tatai svarstys"ir 
Trijų Vakarinių Didžiųjų 
konferenciją, kuri prasidės 
Washingtone ateinantį 
penktadienį. Dalyvaus 
aukšti Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Francijos val
dininkai.
Milžiniška daugybė maisto 

produktų sandėliuose
Amerikos sandėliuose su-

Protestantą kunigai 
smerkia McCarthy

Washington. — Protes
tantų kunigai per spaudą ir 
pamokslus smerkė ragan- 
gaudį kataliką senatorių 
Joe McCarthy ypač už tai, 
kad jis pasikvietė sau j pa
dėjėjus tauškalą J. B. Mat
thews, kuris šmeižia pro
testantų dvasiškius.

Matthews žurnale Ameri
can Mercury nušnekėjo, 
kad:

“Protestantų kunigai su
daro didžiausią pavienę 
grupe, remiančia komuniz
mą Jungtinėse Valstijose... 
Bent 7,000 protestantų ku
nigų tarnauja Kremliaus 
(Sovietų) sąmokslui.”...

Bet katalikų kunigų va
dovaujami Kolumbo Vy
čiai (Knights of Colum
bus) už tai pagyrė McCar
thy.

Kinija reikalauja 
griežtą veiksmą 
prieš Syngmaną Rheė

Peking, liepos 6.—Kinijos 
I radijas ragino Jungtines 
Valstijas daryti griežtus 
žingsnius, kad priverstų 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentą Syngmaną 
Rhee pasiduoti paliauboms, 
kurios laukia tik pasirašy
mo.

Kinija per Pekingo radi
ją pareiškė:

—Jeigu Amerika nedarys 
griežtų žingsnių prieš 
Syngmaną Rhee, tai paro
dys, kad jinai vis dar suo- 
kalbiauja su juo ir duoda 
padrąsinimą kriminali
niams jo ^planams prieš tai
ka.

(Rhee grūmojo pats vie
nas kariauti ir užimti Šiau
rinės Korėjos Liaudies

krauta už 3,200 milijonų 
dolerių grūdų, sviesto ir ki
tų maisto produktų, ku
riuos valdžia nežino kur dė
ti. Vien tik atliekamų kvie
čių supilta 1,750 milijonų 
bušelių, tai yra, trigubai 
gausiau, negu Jungt. Vals-
tijos galėtų per trejus me
tus suvartoti, jeigu net ne
būtų jokio naujo derliaus.

TAI BŪTU PROPAGAN
DA Iš VIENOS BEI 

ANTROS PUSĖS
Bonn, Vokietija. — Ame

rikos atstovai tariasi su, 
vakarų Vokietijos valdžia, 
kaip dar pakelti rytinės 
Vokietijos gyventojų ūpą 
prieš Sovietų Sąjungą. Pri
tariančiai svarsto šitokį 
planą:

Vakarinė Vokietija pasi
siūlys nugabenti rytiniams 
vokiečiams didžią daugybę 
amerikiniu kviečiu, mėsos, 

C f r

sviesto, džiovintų pupų bei 
kitų maisto produktų.' 
Amerikonai ir vakarų Vo
kietijos valdovai sakys: — 
Norime pašelpti alkanus 
žmones rytinėje Vokietijo
je.

Jeigu Sovietų vyriausybė 
sutiktų priimti tokią pašal
pą jiems, tai būtu pabrėžta 
gausingas Amerikos duos- 
numas. O jeigu Sovietai 
bei rytų Vokietijos komu* 
nistai atmestų ta malonę, 
tuomet vaKarų Vokietijos 
valdovai ir amerikonai sa
kytu tiems vokiečiams: — 
Matote, jog komunistai ne 
tiktai jus alkina, bet už
kerta ir amerikinę pagalbą.

Tokiu planu Amerika 
stengsis padėti Adenauerio 
valdžiai laimėti ateinančius 
rinkimus vakarinėje Vokie
tija i e.

Kurstančiais sumetimais 
taip pat bus žadama sušelp
ti lenkus, čechoslovakus, 
rumunus ir kitus artimuo
sius Sovietų kaimynus.

Daugelis automobilistą 
pavojingai Beprimato

New York. — Didžiojo 
New Yorko Apsisaugojimų. 
Taryba ištyrė akis 8,000 
automobilių vairuotojų ir * 
surado, jog 1,600 turi tokį 
prastą regėjimą, kad vien 
dėl to gali sudaryt' nelai
mes sau bei kitiems auto
mobilistams.

Daugelio regėjimas nuse
nęs, taip kad negali greitai 
pastebėti šviesų atmainas, 
pėstininkus bei gręsian
čius susidūrimus su kitais' 
automobiliais.

Respubliką, jeigu Jungti
nės Tautos pasirašytų pa
liaubų sutartį su ja.)
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Sakoma, kad didžiausias 
visame pasaulyje žuvinin
kystes uostas yra Los An
geles, Gal. Į žuvininkystės 
pramonę esą įvesdintu 
$200,000,000. ‘

Kasmet esą sugaunama, 
apie bilijonas svarų žuvies, 
kurios vertė pasi e k i a n t i 
apie $100,000,000. Iš žuva- 
vimo ir žuvies a {įdirbimo 
pragyvenimą daro 30,000 
žmonių. L

TRECIASIS PASAULINIS
JAUNIMO KONGRESAS

ŠIŲ METŲ LIEPOS MĖN. 25 dieną Rumunijos sos- 
tinėje, Bucharešto mieste, prasidės Trečiasis tarptauti
nis jaunimo kongresas. Jis tęsis iki liepos 30 d.

Ten pat kartu Įvyks ir tarptautinis jaunimo festiva
lis.

Kongreso šaukėjai rūpestingai darbuojasi, kad tiek 
kongresas, tiek festivalis būtu dideli ir spalvingi. Bu- 
charešte leidžiama keletoje kalbų laikraštukai, kuriuose 
smulkiai aprašomi tie pasiruošimai, kuriuos jaunimas 
atlieka Įvairiose šalyse besiruošdamas šiai didžiulei tarp
tautinei šventei.

. Mes gavome pora laikraštuko numerių anglų kal
boje. Jis pavadintas “Festival.” Išspausdintas gražia
me popieriuje gausiai iliustruotas iš jaunų sportininkų, 
menininkų veiklos nuotraukomis. Pasirodo, kad iš dau
gelio pasaulio kraštų jaunimas su savo talentais žada 
vykti į Buehareštą, i Kongresą, į Festivalį.

Taip, liepos mėnesio gale Bucharcšte įvyks didžiu
lis studentų ir jaunų darbininkų tarptautinis sambūris!

“Long Island Daily Press” 
rašo:

“Knygų degintojai yra 
bailiai. Jie bijosi kiekvie
no, kuris su jais nesutinka. 
Jie bijosi idėjų.

“Knygų degintojai remia
si baime, ir stoka pasitikė
jimo savimi ir žmonėmis...’’

PASAULINĖS TAIKOS
TARYBOS DEKLARACIJA
' PAS MUS JAU BUVO rašyta, kad Budapešte, Ven- 

grijos sostinėje, birželio mėnesio viduryje, buvo susi
rinkusi Pasaulinės Taikos Taryba taikos reikalams ap
spręsti. Ji posėdžiavo veik visą savaitę.

Tarp kitko čia buvo pm^kirtos tarptautinės taikom 
premijos tiems asmenims, kurie per praėjusius metus 
daugiausiai taikai dirbo.

Paskutinis Taikos Tarybos posėdis įvyko birželio 20 
d., pirmininkaujant Japonijos atstovui Ikuo Ojamai.

Šiame posėdyje buvo didžiu susikaupimu pagerbti 
Julius ir Ethelė Rosenbergai.

Ta proga posėdžio pirmininkas Ojama pasakė:
—Visiems yra suprantama mūsų pozicija šio negar

bingo reikalo atžvilgiu. Mūsų pasipiktinimas didžiulis, i 
Mes turime skirti visas mūsų pastangas kovai už taiką Į 
bei derybas ir dar plačiau išvystyti mūsų veiklą visame 
pasaulyje...

Taryba priėmė deklaraciją, kuri skamba:
“Pastarųjų mėnesių įvykiai sukėlė tautų įsitikini

mą, kad galima taikiai sureguliuoti visus tarptautinius 
nesutarimus.

“Tautos įsisąmoniną, kad atkaklios ir*tvirtos kovbs 
keliu jos gali pasiekti taikos pergalę.

“Pasaulinė Taikos Taryba, posėdžiavusi nuo birže
lio 15 iki 20 d. Budapešte, ragina tautas padvigubinti 
Savo pastangas, kad būtų pradėtos derybos siekiant tai
kiai išspręsti ginčijamus tarptautinius klausimus.

“Kiekviena tauta turi teisę laisvai pasirinkti gyve
nimo būdą ir privalo gerbti tą gyvenimo būdą, kurį lais
vai pasirinko kitos tautos.

“Reikalingas taikus įvairiu sistemų sambūvis tuo 
būdu tampa galimu, o ryšiai tarp tautu—naudingais 
visiems. .

“Šis sambūvis numato, kad visi konfliktai ir ginčai 
turi būti sprendžiami derybų keliu.

“Paliaubos Korėjoje, sudaromos prieš nustatant tai
ką, turi būti tučtuojau pasirašytos remiantis jau pa
niektais susitarimais. Bet koks naujas vilkinimas atne
ša naujas aukas, griovimus ir kančias. Lygiai taip pat 
turi būti nutraukti visi kiti vedami karai ir agresyvūs 
veiksmai prieš tautų nepriklausomybę. Ginklo naudo
jimas prieš bet kurį nacionalinį-išsivaduojamąjį judeji- 
fhą yra tarptautinio įtempimo veiksnys ir gali sukurti 
karo židinį.

“Vokiečių tauta turi teisę į susivienijimą ir naciona
linį suverenumą gerbiant sav.o kaimynų saugumą ir ne- ' 
leidžiant atgimti militarizmui bei revanšizmui.

“Japonija turi pilnutinai gauti savo nacionalinį su
verenumą remiantis taikos sutartimi, pripažinta visų 
suinteresuotųjų šalių ir garantuojančia Azijos ir Ramio
jo vandenyno tautų saugumą.

“Tautų saugumas ir taikos išsaugojimas gali būti 
užtikrinti, jeigu tautos privers gerbti savo suverenu- 
iną,.kovos prieš užsienio kišimąsi j jų gyvenimo tvarky
mą, pries karines bazes ir bet kurią užsienio kariuc.me- 
Uės. vykdomą okupaciją.

“Laipsniškas saugumo nustatymas įgalins sustabdy
ti ginklavimosi varžybas, pradėti su derybų pagalba ma
žinti apsiginklavimą ir tuos resursus, kurie iki šiol buvo 
skiriami griovimo ir mirties reikalui, panaudoti tam, kad 
būtų nustatytas aukštesnis gyvenimo lygis visiems.

“Tarp visų šalių turi būti nustatyti ekonominiai ir 
kultūriniai ryšiai lygybės bei savitarpio mindos pagrin
du ir be jokios diskriminacijos.

“Derybos pakeis įvykiu eigą. Suvienytųjų Nacijų 
Organizacija gali padėti vykti šioms deryboms, jeigu ji 
bus ištikima savo Įstatų dvasiai. Ji turi priimti visas 
valstybes, kurios kreipėsi su {įrašymu jas priimti. Ki
nijai, kaip ir kitoms nacijoms, turi atstovauti Suvieny-

Cyprus sala guli prie pat 
Graikijos. Ji turėtų {iri- 
klausyti Graikijai, bet pri
klauso Britanijai. Jos gy
ventojai yra graikai. Ją 
’matai užgrobė 1878 metais.

Dabar sužinome, kad ten 
prasidėjo bruzdėjimas už 
Cyprus salos išlaisvinimą 
iš po britų jungo. Esąs su
sidaręs bendras frontas. į 
bendrą, frontą įeiną bažny
čios dvasininkija ir komu
nistai.

Demonstracijos prieš bri
tus jau {nirto visą Cyprus 
salą.

Imperialistams' nauja be
da.

Prie pat didžiosios In
dijos guli Portugalijos ko
lonija Goa. Palyginti ma
ža kolonija -j).tik su 1,535 
ketvirtainių myliu žemės, 
{įlotu ir 638,000 gyventojų

Kadaise ši sala buvusi la
bai garsi. 16-tame ir 17r 
tame šimtmečiuose ji buvo 
skaitoma “Tolimųjų* Rytu 
Roma.”

Portugalai Goa užgrobė 
1511) metais, beveik iki vie
nam išskcrsda.mi vietos gy
ventojus musulmanus, ku
riem sala {iriklausė. Įsiga
lėjo katalikizmas.

Dabar Indija norėtų Goa 
atimti.iš Portugalijos. Bet 
Portugalijos fašistine dik
tatūra nū kalbėti nenori 
apie salos paleidimą iš savo 
rankų.

Indijos premjeras Nehru 
reikalauja portugalus savo 
grobio atsižadėti. Bet, gir
di, Indija nebandys spėka 
juos iš Goa išvaryti. Ge
ruoju gi vargiai kada nors 
Goa atiteks Indijai. &

M e to d i s tų baž n y č i o s vys- 
kupas Oxnam išvadino 
niekšais tuos, kurie norėtų 
Amerikos bažnyčias tyrinė
ti ir jose ieškoti' komunizmo. 
Savo labai aštrius žodžius 
iis taiko kongresmanui Vei
de, kuris neseniai žadėjo 
bažnyčias tyrinėti.

M ū si i vyri ausy be plant ro
ja paskolinti arba paauko
ti Ispanijos d i k t a t o r i u i 
Franco $226,000,000. Labai 
didelė krūva dolerių.

Abrahomo Lincolno Bri
gados komandierius Milton 
Wolff parašė laišką valsty
bės sekretoriui Dulles, 
Wolff sako: . .

“Diktatorius Franco durs 
peiliu Jungtinių Valstijų 
nugaron taip, kaip padare 
Syngman RF\cc.”

Ta paskola eis Franco re-

tųjų Nacijų Organizacijoje Kinijos išrinkta vyriausybė.
“Vadovaudamasi visu tuo, Pasaulinė Talkos Taryba 

nutaria pradėti plačią tarptautinę kampaniją už dery
bas. Šios kampanijos eigoje tautos išreikš įvairiomis 
organizuotomis formomis savo reikalavimą taikiai iš
spręsti visus' konfliktus ir visus ginčijamus klausimus 
tarp valstybių.

“Tik tautos gali, be paliovos kovodamos, pasiekti de
rybas, santarvę ir taiką.”

žimo sustiprinimui. Ispa
nijon žmones tam režimui 
priešingi. ,

Kartu su Rosenbergais 
buvo teisiamas ir nuteistas 
30 metų kalėjimai! Morton 
Sobell. Jis įkalintas Alca
traz kalėjime.

Rosenberganis gelbėti ko
mitetas tuojau {io jų nužu
dymo išleido pareiškimą 
Komitetas sako, kad jis 
stengsis Rosenbcfgus ištei
sinti, nors jų jau neliesi ran
da gyvųjų tarpe. Bus ke
liamas Sobell bylos atnau
jinimas. Teisėjo Douglas 
nuomonė, kad Rosenbergai 
ir Sobell buvo pasmerkti fie 
pagal tą įstatymą, suteikiu 
progą reikalauti Sobell by
los peržiūrėjimo.

Didžiulis Lietuvos popie
riaus fabrikas pavadintas 
garbingu poeto Juliaus Ja
nonio vardu. Vilniaus Tie
sa rašo:

“Šioje visaliaudinėje ko
voje patriotinę iniciatyva 
mūsų respublikoje parodė 
Juliaus Janonio vardo po
pieriaus fabriko kolekty
vas, kuris ėmė lenktyniau
ti už metinio plano įvykdy
mą pirma laiko ir pakvietė 
pasekti savo pavyzdžiu vi
sas respublikos įmones. Ja- 
iioniečiai garbingai vykdo 
savo pasižadėjimus. Susti
prinę pastangas kuo geriau 
išnaudoti įrengimus, nuo
lat keldami gaminių koky
bę, plačiai išvystę raciona
lizatorių judėjimą, siste
mingai mažindami produk
cijos savikainą, janoniečiai 
pasiekė gražius darbo re
zultatus — puses metų ga
mybos planas buvo įvykdy
tas pirma laiko. Nuo bir
želio 11 dienos fabriko ko
lektyvas pradėjo dirbti jau 
liepos mėnesio sąskaita. Šie 
įspūdingi J. Janonio vardo 
popieriaus fabriko kolekty
vo pasiekįmai’ rodo, kokia 
didelė yra socialistinio 
1 e n k t y n i a v i m o jėga.”

Mirė V. Pudovkinas, garsus 
Sovietu judžiij direktorius

Maskva. —- Mirė Vsevolo- 
das Pudovkinas, išgarsėjęs 
sovietinių j u d a m ų j ų pa
veikslų direktorius, 60 me
tų amžiaus.

Jam vadovaujant, buvo 
pagaminti tokie puikūs ju- 
džių veikalai, kaip Audra 
Azijoj, Motina, Admirolas 

! Nachimovas ir Peterburgo 
t talas.

Pudovkinas, tarp kitko, 
parašė dvi knygas — Fil
mų 'Technika ir Filminis 
Vaidinimas. Iš tų knygų 

■'mokėsi ir amerikiniai Hol
ly woodo judžių direktoriai 
ir aktoriai.

1950 metais Sovietų vy
riausybė apdovanojo Pu
dovkina Lenino Orderiu.

New York. — Apsimetė 
liga 465 Long Island gele
žinkelio tarnautojai. Taip 
ir sustabdo 90 traukinių. 
Kompanija veda derybas 
dėl jų grįžimo darban.

Saddle Mountain, Okla.— 
Mire Kiowa inelijonų gen
ies vadas Hunting Horse, 
sulaukęs 107 metų amžiaus, 
buvęs gen. Custerio armi
jos žvalgas. 1

j istorijos muziejų tapo šiomis dienomis pasiųsta ir 
Egipto monarchija. Vardu vyriausybės leitenantas 
pulkininkas Anwal Al-SadaL pasirašo paskelbimą 
Egipto respubliką. Apatiniame paveiksle pirmasis 
prezidentas gen. Mohammed Naguib pirmininkauja 

ministerių tarybos susirinkime.

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Bravorų darbininkai 
tebestreikuoja

tiška, jog darbininkai negali 
jos panešti. Automobilistų uni
jos Local 581 įgalino prezi
dentą Bird sušaukti specialj 
narių susirinkimą paruošimui 
kovos prieš tą paskubą.

Taip pat Local 999 turės 
balsavimus nutarimui strei
kuoti prieš panašią paskubos 
sistemą Buick kompanijos 
fabrike.

—o---
Geros sąlygos Kanados 
unijų suvienijimui

Hamilton, Canada. — čio
nai buvo sušaukta Conference 
on Labor Unity. Konferencijo
je dalyvavo 427 atstovai nuo j 
70,000 organizuotų darbiniu- | 
kų.

Konferencijoje plačiai kal
bėjo International Union oi 
Mine, Mill and Smelter Work
ers unijos kanadjškis direkto
rius Nels Thibault. Jis nuro
dinėjo, kad dabar sąlygos la
bai prielankios greitam apsi- 
vienijimui visų Kanados unijų 
į vieną didžiulį ir galingą 
centrą.

Konferencija priėmė rezo- Į 
liuciją, kurioje raginamos j 
darbo unijos siekti tokio apsi- 
vienijimo.

—o—
Unijistų lapelis

Detroit, Mich. — Ruošian
tis prie Briggs Local 212 rin
kimų, eiliniai nariai išleido 
lapelį. Jame eiliniai unijistai 
pasisako prieš penkerių metų 
kontraktą įr reikalauja kovoti 
už naują algų pakėlimą.

—o—
Bijo baisios eksplozijos

Pittsburgh, Pa. — Natūrali
nio gazo kompanijos šioje 
apylinkėje steigia po žeme 
milžiniškus gazo sandėlius. 
Mainierių unijos prezidentas 
John Lewis perse rgsti, kad 
šitie sandėliai gali eksploduo- 
ti ir išmesti į padanges visą 
Pittsburghą.

—o—
Gavo algų pakėlimą

Chicago, 111, — Milk Wagon 
Drivers Local 573 5,200 na
rių ir Dairy Employes Union 
Local 754 2,800 narių pasira
šė sutartį su' samdytojais. 
Naujajame kontrakte pažy
mėta, kad šitie darbininkai 
gauna algų priedo po $7 ‘ per 
savaitę. Pakėlimas įėjo gallon 
nuo gegužės 1 d.

—o—
• Unijų vienybės susitarimas

/

Chicago, Ill. — Reikia pasi
džiaugti, kad Amerikos Dar
bo Federacijos Meat Cutters 
and Butcher Workmen unija 
ir CIO Packinghouse Workers

Milwaukee.,- Wis. — šio 
miesto bravorų darbininkų 
streikas įžengė į aštuntą sa
vaitę. Darbininkai nutarė 
6,274 balsais prieš 348 atmes
ti kompanijų- pasiūlymus. 
Streikas apima 7,500 darbi
ninkų. Jie priklauso prie CIO 
Brewery Workers unijos.

Samdytojai pasiūlė pakelti 
algas 15 proc., darbininkai gi 
reikalauja 35 proc. pakėlimo.

“°—
Kanados Unijistų balsas

Blantford, Canada. — Uni- 1 
ted Auto Workers unijos 26- j 
to distrikto vykdomoji taryba 
pasisakė už tai, kad trumpiau
sioje ateityje Įvyktų “Keturių 
Didžiųjų” konferencija taikos 
reikalų apsvarstymui, šis au
tomobilistų unijos distriktas 
atstovauja • 75,000 narių.

—o— 
Laikraštininkai prieš 
ragangaudžius

Boston,' Mass. — Birželio 
30 d. čionai prasidėjo 20-toji 
American Newspaper Guild 
konvencija. Savo pranešime 
unijos prezidentas i larry 
Martin pasmerkė kongresinius 
ragangaudžius ir knygų de
gintojus. 

f

Konvencijoje dalyvauja 250 
delegatų.

—o—
Japonijos unijistai vienijasi

Tokyo.—Japonijos tarnau
tojai gerai organizuoti. Jie 
turi dvi unijas. Didžiausia yra 
Federation of Government 
Employes unija su 1,700,000 
narių. Kita valdžios tarnauto
jų unija vadinasi Federated 
Council of Government Emp
loyes Union. Dabar šios uni
jos nutarė susivienyti ir suda
ryti vieną didžiulę organiza
ciją.

—o—
Gal susitars veikti bendrai

St. Louis, Mo. — Amerikos 
Darbo Federacijos Boot and 
Shoe Workers unijos prezi
dentas John J. Mara išreiškė 
pageidavimą susitarti su CIO 
United Shoe Workers unija ir 
sudaryti bendrą frontą dery
bose su samdytojais.'

Mara pareiškė, kad jo at
stovaujama unija reikalaus iš 
samdytojų pilno unijos pripa
žinimo ir samdytojų finansuo
jamos sveikatos ir gerovės' 
programos. Dar negautas at
sakymas iš CIO unijos.

—o—
Kovos prieš nesvietiška 
paskubą darbe

- Flint, Mich. — Fisher One
fabrike paskuba tokia negvie-

unija pasirašė svarbią sutartį. 
Abi unijos pasižada nekenkti 
viena kitai. Abi unijos bend
rai laikysis derybose dėl nau 
jo kontrakto. v

Toliau susitarta, kad šios u-l 
nijos laikys susirinkimus bent 
syki per mėnesį ir ieškos būdu 
organiškam susivienijimui j 
vieną didelę industrinę uniją. 
Jei tokia vienybė įvyktu, ši 
mėsos darbininkų unija būtų 
viena iš didžiausių organizaci
jų.

Amerikos Darbo Federaci
jos unija dabar turi 2(10,000 
narių, o CIO — 119,000. Be 
to, tokia vienybė tuojau lai
mėtų j apvienytą organizacijų 
tūkstančius dar neorganizuotų 
tos pramonės darbininkų.

—o— •
Floridoje steigia 
“unijistų kaimą”

New York. — Taip nutarė 
čionai įvykusi Upholsterers 
International Union konvenci
ja. Tai bus poilsio vieta seno 
amžiaus sulaukusiems unijos 
nariams. “Kaime” galėsią su
tilpti apie penki šimtai šeimų.

“Unijistų kaimas” bus stei
giamas Floridoje į šiaurę nuo 
West Palm Beach. j

Upholsterers unija turi apie 
54,000 narių.

—o—
Pirmoji valstija

Oregon bus pirmoji valsti
ja, kurioje tapo priimtas įsta
tymas, suteikiantis lengvatų 
dėl dirbančiųjų motinų. Nuo 
dabar šioje valstijoje darbi
ninkės motinos galės išsiimti iš 
taksų mokėjimo išlaidas, ku
rias jos pasidaro, kai nori kur 
nors išeiti ir pasisamdė vajkų 
prižiūrėtojus. Niekur kitur to
kio įstatymo nesiranda. Darbo 
unijos visur kelią tokį reika
lavimą. 

—o—
Savitarpinės pagalbos 
sutartis

Pranešama, kad ‘ Amerikos 
Darbo Federacijos Internatio
nal Association of -Machinists 
unija ir CIO United Aj4xj 
Workers unija pasirašė savi
tarpinės pagalbos sutartį. Su
tartyje parodoma, kad abidvi 
unijos bendromis jėgomis or
ganizuos neorganizuotus dar
bininkus ir bendru frontu lai
kysis derybose su samdytojais.

Ši sutartis skaitoma didžiau
sios. svarbos. Abidvi unijos 
yra labai didelės — kiekvie
na turi daugiau kaip milijoną 
narių !

—o—
Mainieriai laimėjo

Washington, D. C. — Pre
zidentas Eisenhoweris buvo 
paskyręs Thom Lyon, iš Salt 
Lake City, Utah, fedoraliniu 
kasyklų inspektoriumi. Pfieš 
paskyrimą griežčiausiai užpro
testavo United Mine Workers 
unija. Buvo parodyta, kad šis 

.sutvėrimas yra organizuotų 
darbininkų priešas' ir kad jis 
gauna $5,000 pensijos per me
tus nuo Anaconda žalvario 
tresto. Prezidentas Eiseaiho- 
wer turėjo nusileisti ir I^wjįo_ 
paskyrimą atšaukti. ,

Joseph Curran, National 
Maritime Union preziden
tas. Jo vadovaujama uni-j 
ja buvo per keturias dic-y 
nas sulaikiusi laivų judė
jimą New Yorko uoste. 
Jūrininkai laimėjo nuo 2 
iki 6 proc. algų pakėli

mą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antradien., Liepos-Jųly 7, 1953



M.* ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

Ir pačiuose pirmuosiuose savo knygos 
puslapiuose Viljamsas pasakoja apie 
bandymus ir tyrimus, kurie visiškai pa
tvirtina Lenino mintis.

DIRVOS DERLINGUMO 
PASLAPTIS

Kokiais bandymais mėgino mokslinin
kai įrodyti, kad “mažėjančio derlingumo 
dėsnis” yra teisingas? Jie duodavo au
galui vis daugiau ir daugiau vandens, o 
maistingųjų medžiagų davinio nekeisda- 
vo. Arba, atvirkščiai, duodavo vis dau
giau Inaisto, o vandens nepridėdavo. Ir 
derliaus kreivė kildavo vis lėčiau, o pas
kui infdavo kristi ir’prieidavo iki nulio.

Iš paviršiaus žiūrint, bandymas atro
dė be priekaištų. Buvo tiriama maisto 
arba vandens įtaka “esant kitoms sąly
goms lygioms”. Bet taip daryti bandy
mą galėjo tik žmonės, nesuprantantieji 
reiškinių tarpusavio ryšio.

Gamtoje viskas susiję. Ir pakeitus 
vicffią būtiną sąlygą, reikia keisti ir kitą. 
į *r štai Viljamsas savo knygoje įtiki- 
naitiai parodo, kad derliui didinti nėra 
ribos, jei augalui bus duota vienu metu 
visa, ko jam reikia: daugiau vandens, 
daugiau maisto. Čia dar galima gerinti 
augalo prigimtį, kad jis rištų vis dau
giau saulės energijos!

Teisingai atliktame bandyme derliaus 
kreivė, užuot kritusi žemyn, išsitiesia ir 
staigiai kyla aukštyn.

Vadinasi, gamtoje nėra užtvarų, ku
rios trukdytų žmogui pajungti žemę sa
vo valiai. Bet norint taip nepaliauja
mai kelti dirvos derlingumą, reikia pla
ningai, protingai tvarkyti visą gamtą.

Miškai takoskyrose, laukai nuolaidu
mose ir pievos upių slėniuose — tai trys 
vieno organizmo organai. Tarp jų netu
ri būti nesutarimo. Miškai turi aprū
pinti drėgme ir maistu laukus, turi gin
ti augalus nuo sausvėjų, o dirvą —■ nuo 

kad jos nenuplautų vanduo ir nenu- 
-iistjĮtų vejas. Pievų žolės turi grąžinti 

3-iukSrtis derlingumą. Lauko kultūros 
turi grąžinti derlingumą pievoms.

Bet kuriame fabrike mašinų darbav C,

jungia bendra gamybos eiga. Ir .gyvo
sios visų žemės ūkio cechų “mašinos” 
turi taip pat dirbti sutartinai ir sude
rintai.

Augalininkystės cecho žaliosios maši
nos — medžiai, žolės, javai — dirba kū
rybinį darbą. Jų liekanos, “sudilusių 
mašinų” nuolaužos — šaknys, lapai, at- 
mirę ūgiai — neturi gulėti, kaip miręs kapita
las žemėje. Tai, kas mirė, turi būti su
ardyta, kitaip tai neleis vystytis tam, 
kas gyva.

Šį ardymo darbą dirba gyvosios žem
dirbystės cecho mašinos — bakterijos. 
Jų yra tūkstančiai bilijonų kiekviename 
dirvos hektare. Jos grąžina augalams 
medžiagas, kurių reikia audiniams sta
tyti.

s O tai, kas lieka žemės paviršiuje — 
šiaudus, pelus, bątvinlapius, — gyvuli
ninkystes cecho darbo “mašinos” paver
čia nneWu, vilna, mėsa, oda. Ir gamybos 
atliekos, — mėšlas — vėl grąžinamas 
laukams. '

Taip vyksta vienu metu ir ardymas ir 
kūrimas. Ir uždavinys yra vairuoti šitą 
dalykų eigą, kad visi cechai ir visos ma
šinos dirbtų kiek galint našiau ir taip, 
kaip reikia žmogui.

Tikslingas, suderintas visų žemės ūkio 
mašinų darbas ne mažina, bet didina' 
derlingumą...

Prieš daugelį metų studentas Viljam
sas bergždžiai mėgino suprasti, kur glū
di derlingumo paslaptis. Ir štai akade
mikas Viljamsas atskleidžia tą paslaptį 
knygoje, skirtoje socialistinės epochos 
studentams.

' Kai jis pats mokėsi, moksle dar buvo stip
rios neteisingos, nedialektinės pažiūros. 
Mokslininkai neretai pamiršdavo apie 
daiktų tarpusavio ryšį ir tyrinėjo kiek
vieną reiškinį taip, tarsi jis nesikeistų, 
negyventų laike. Tiems mokslininkams 
svisada buvo stepė, juodžemis visa
da h\vo juodžemis.

Nekokios yra Viljamso pažiūros. Su 
didžiuliu dėmesiu studijuoja jis dialek
tinį materializmą. Ir dirvos mokslą jis 
sąmoningai paverčia dialektiniu mokslu, 
mokslu,, kuris mato ryšį tarp atskirų 
reiškinių, o nenagrinėja jų atitrauktai 
vieną nuo kito, mokslu, kuris mato nuo

latinius pasikeitimus gamtoje ir jos vys
tymąsi. Jis žino: reikia galvot dialek
tiškai, norint įsiskverbti į gamtos praei
tį, norint numatyti jos ateitį, ir ne tik 
numatyti įvykių eigą, bet ir tvarkyti ši
tą eigą.

Aiškiai piešia Viljamsas savo knygoje 
didingą mūsų tundrų, miškų ir stepių 
praeities paveikslą. Jis Ttyk), kaip įkan
din besitraukiančių ledynų traukėsi į 
šiaurę tundros, kaip paskui tundras slin
ko. miškai, paskui miškus — stepės, pas
kui stepes — dykumos.

Šiame besikeičiančiame paveiksle tun
dra, miškas, stepė, dykuma nebebuvo 
daugiau nejudinamos dekoracijos, kaip 
jos būdavo vaizduojamos anksčiau. Vis
kas gyvena, viskas vystosi kovoje to, kas 
nauja, su tuo, kas sena, vidinių priešta
ravimų kovoje. Dirvos, kurias mes ma
tome — miškinės, stepinės, dykuminės, 
— tąi vieningo dirvos formuojamojo 
proceso stadijos, pakopos. Mes matome 
vystymosi rezultatus, o patį vystymąsi 
gali mums nupiešti tik mokslas.

Viskas keičiasi didžiojoje gamtos sce
noje. Ir žmogus negali ir neturi būti 
abejingu dramos žiūrovu. Nuo jo pri
klauso, kad gamtiniai procesai būtų pa
kreipti taip, kaip tai jam reikalinga.

Neprotingu įsikišimu jis padėjo dyku
mai užslinkti ant stepių, laukų ir sodų. 
Protingu, planiniu socialistiniu darbu jis 
užkerta kelią dykumai pulti laukus ir 
pats pereina į puolimą prieš dykumą.

DIDĖJANČIO DERLINGUMO 
DĖSNIS

Geriausias mokslo patikrinimas — tai 
patikrinimas, kurį padaro gyvenimas. 
Viljamso priešininkai, atgyvenusių teo
rijų šalininkai, jam prikaišiojo, kad jis 
susižavįs apibendrinimais, darydamas 
juos iš nepakankamo skaičiaus faktų. 
Tai buvo neteisinga ir tada: Viljamso 
žalieninė sistema pagrįsta itin atidžių 
žemės ir žemdirbio darbo ištyrimu. O da
bar faktų, kurie patvirtina Viljamso 
mokslą, susikaupė tiek, kad juos sunku 
būtų išvardyti. Kasdien laikraščiai 
mums skelbia žinias apie kolūkių ir ta
rybinių ūkių, jau nebe pirmi metai tai
kančių žalieninę sistemą, laimėjimus.

Štai Salsko rajonas, plika stepė, ku
rios gamta niekuo neapsaugojo nuo de
ginančio dykumos alsavimo. Sausvėjai 
ateidavo iš anapus Kaspijos ir deginda
vo žolę. Uraganai nupustydavo dirvą 
per pusantro verško, nunešdavo žemę 
nuo pasėtų sėklų, palikdami jas plikas, 
juodais žemių debesiais užtemdydavo 
saulės šviesą. Trūko vandens: visame 
rajone tebuvo tik du tvenkiniai. Valstie
čių laukuose išaugdavo tik 4—5 centne
riai rugių iš hektaro, o užėjus sausrai 
laukai visiškai atsisakydavo maitinti 
žmogų.

Derlingumo kreivė buvo panaši į karš
čiuojančio ligonio temperatūros kreivę: 
ji tai imdavo kilti, tai vėl leisdavosi že
myn. Žmogus čia. visu kuo priklausė 
nuo stichijos.

1936 metais Salsko stepėje prasidėjo 
puolimas prieš sausrą. Įsisavindami ža
lieninę sistemą, kolūkiečiai ėmė sodinti 
palaukėse medžius ir krūmus, sėti liu
cerną, giliau arti žemę. Kovai su stichi
ja Tarybų valstybė juos apginklavo ne 
tik traktoriais ir mašinomis, bet ir mok
slo ginklu.

Praslinko keturiolika metų, ir viskas 
aplink neatpažįstamai pasikeitė.

Daugelyje kolūkių laukai aptverti mi
škų juostomis. Daugiametės žolės ir 
ankštiniai augalai grąžina laukams der
lingumą. Įrengti tvenkiniai ir vandens 
baseinai. Į seklias Salsko upes atitekė
jo vanduo iš Kubanės — naujuoju Nevi- 
nomysko kanalu. Kolūkiuose taisyklin
gai įdirbama dirva.’ Ir rezultatai maty
ti : derlingumo kreivė nenukrypstamai 
kyla aukštyn, nepaisydama oro užgaidų.

Taip didžiulėje kolūkinių laukų labo
ratorijoje įrodomas Viljamso mokslo tei
singumas.

Socialistinėje žemdirbystėje veikia 
didėjančio dirvos derlingumo dėsnis.

1946 metai buvo Salsko stepei vieni iš 
sausringiausių per paskutiniuosius pen
kiasdešimt metų. Ir vis dėlto xkolūkie- 
čiai gavo vidutiniškai bevelk po 14 cent
nerių grūdų iš hektaro.

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Ruošiamės prie meno 
festivalio

čiais ir kavute. Ačiū drau
gėms už vaišes. J. K. S.

pastatas vidurinei i 
Pradėtas statyti kino teatras, 
įrengiamas didelis skveras.

mokyklai. Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

Birželio 22 d. ‘Vilnies’ sve
tainėje įvyko LMS Apskrities 
Komiteto susirinkimas, kuria
me daugiausia laiko pašvęsta 
festivalio klausimu. Iš raportų 
pasirodė, kad Chicagos ir Ci
ceros Moterų Klubo Choras 
smarkiai rengiasi prie festiva
lio ir veik kiekvienas Choras 
rengia ką tai tokio nepapras
to, kur pirmą kartą bus su
dainuota ar suvaidinta, ką 
žiūrovai bei dailės ir muzikos 
mylėtojai matys ir girdės fes
tivalio programoje.

Skaitytas laiškas nuo J. 
Krasnisko iš Clevelando, Ohio. 
Nors sako, kad šiuom kartu 
daug vilties negalima dėti ant 
Clevelando menininkų, bet 
bent keletas jų žada festiva
lio programoj dalyvauti.

Roselandas apart Aido Cho. 
ro ir jo solistų dalyvaus su 
jaunuoliais meno veikėjais, 
Helen ir Richi Misevick.

Iš LMS 1-mos Apskr. Komi
teto ir Liaudies Teatro valdy
bos raportų pasirodė, kad 
šauktam menininkų ir simpa- 
tikų susirinkime festivalio 
klausimu, birželio 6 d. ‘Vil
nies’ svetainėje, kur dalyvavo 
50 su viršum žmonių ir visi 
vienbalsiai užgyrė festivalio 
rengimą ir kiekvienas dalyvis 
—dalyvė prisižadėjo vienokiu 
ar kitokiu būdu prigelbėti fe
stivalio darbe.

Smagu yra girdėti, kad 
Liaudies Teatro, artistai pra
dėjo ieškoti 
perstatymui 
m o j.

Nutarta
Dailės ir Dramos Klubo sekr. 
G. K. Budriui, ar direktoriai 
pilnai užtikrina, kad Mildos 
Teatro pastatas bus prireng
tas festivalio skirtoms die
noms, spalio 1-2-3-4, nes laiko 
mažai beliko.

Linksma naujiena, kad ir 
Brooklyho ir apylinkės meni
ninkai susidomėjo festivalio 
klausimu, ir turės savo re pre- 
zentaciją. LMS 1-mos Apskr. 
Komiteto pirm. J. Stulgaitis, 
birželio 27 d. vyksta atosto
gų į rytines valstijas ir mano 
dalyvauti rengiamam Laisvės 
dienraščio piknike liepos 4-5 
d. Montello, Mass. Juozas 
stengsis padaryti kontaktą su 
rytų menininkais, kad daly
vautų LMS 1-mos Apskrities 
busimam f esti vai yj spalio me
nesio.

Nusisekęs piknikas

Sekmadienį, birželio 28-tą, 
Žagarės klubo išvažiavimas, 
kuris įvyko J. Lepos darže 
piknikautojų privažiavo daug. 
Oras buvo labai gražus. Per 
visą mielą dienelę linksminos, 
uliavojo ir prie šaunios Peivio 
orkestros garsiai patrepsėjo.

Pavakaryje buvo ir prog- 
ramėlis. Klubo pirmininkas 
Kriščiūnas pasakė agitatyviš- 
ką prakalbėlę, kviesdamas 
stoti į jų klubą, šermukšnis 
perstatė Ex-Mainierių Chorą, 
kuris su savo vadove Tilvikic- 
ne padainavo keletą liaudies 
dainelių. Davė progos pasi
klausyti jų dainavimo. Neku
rtos dainelės buvo sudainuo
tos vykusiai, žinoma ne taip 
gerai skamba ant lauko kaip 
svetainėje kada dainuoja.

R. š.

Telmano vardo žvejų artelėje

ŠILUTĖ. — Telmano vardo 
žvejų artelės, pirmoji brigada 
įsipareigojo penkmečio planą 
įvykdyti pirma laiko. Kartu 
žvejai pažadėjo duoti šiais 
metais viršumplaninės žuvies 
350 tonų. Brigadoje, plačiai 
išvysčius socialistinį lenktynia
vimą, pasiekti gražūs rezulta
tai. Brigada žymiai viršijo II 
metų ketvirčio planą. Goberio 
grandis jau gegužės mėn. į- 
vykdė metinį planą ir dabar 
žvejoja 1954 m. sąskaita.

Pastaruoju metu pirmaujan
čioji artelėje brigada prisiėmė 
papildomą įsipareigojimą — 
metinį žuvies sugavimo planą 
baigti vykdyti antrojo ketvir
čio gale.

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.

(130-136)
DESK CLERK. Experienced. Age 

50 or over. Apartment house. Hours 
Midnight to 8 A. M. Steady position 
for right man. Phone ST. 2-2601, 
Mr. Sigler or Mr. Ruch for appoint
ment.

(130-133)
HAM BONER, SAUSAGE MAKER, 
HELPER. Must be experienced men 
only. Steady work; good working 
conditions. Apply in person.

324 N. Randolph Street.

ENVELOPE DIE CUTTER. Ex
perienced preferred. But will train. 
Steady work; good working condi
tions for right man. Apply 9 A. M. 
—5 P. M. 4545 Tacony Street.

(130-132)

tinkamos 
festivalio

parašyti

dramos
progra-

laiškas

J. D. Bendokaitis.

Geras susirinkimas

187 kp. birželio 29 d.LLD 
susirinkimas buvo skaitlingas. 
Pirmininkavo P. Blaškienė. 
Ilgus metus buvus nutarimų 
raštininku J. Demenčiui aplei
dus Chifcagą, jo vietą užėmė 
gabi narė B. Senkevičienė ir 
perskaitė nutarimus.

Finansų sekr. pranešė, kad 
gauta knygos “Po Audros”, 
kurią gaus kiekvienas LLD 
narys. A. Yuris, pranešė, kad 
LLD ir LDS Apskričių pava
sarinis piknikas buvo nepa- 
sekmingas, ir todėl sekantis 
piknikas atsibus rugpiūčio 30 
dieną, tikietai bus geri ir kas 
turi dar platinimui, lai plati
na.

Jacksonparkiečiai per 
gelį metų praktikuoja 
žiavimą Jackson parko 
ir suteikia pietus. Tą
rengiasi padaryti ir šiais me
tais, rugpiūčio 9 d. Tuo rei
kalu rūpintis išrinkta komisi
ja. Prisiminta ir apie “festiva
lį”, kad LLD Apskritis daly
vautų ir pateiktų ką nors kul
tūringo. Pravesta balsavimas į 
LLD Centro Valdybą dėl se
kančių dviejų metų. Nuomi- 
nuota geri kandidatai.

Pranešta, kad mūsų orga
nizacijų narys John Mitchell 
randasi Billings ligoninėj. 
Kam laikas pavelija, aplanky
kite ligonį.

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyti liepos 27 d.

Užbaiguis sŲsįrinkimą J. 
Yurienė ir B. ’■ Senkevięjenė 
pavaišino, skaniais pyragai-1

dau- 
išva- 
sode 
patį

Los Angeles, Cal.
Birželio 21 d., Arroyo Seco 

parke įvyko Lietuvių Laisves 
ir Piliečių Pašalpinio Klubo 
išvažiavimas, žmonių suvažia
vo daug. Tai senas progresy
vių lietuvių klubas; jis buvo 
daug skaitlingesnis nariais 
iki į čia atvyko lietuviškas ku
nigas, kuris prAdėjo klubą 
apgriauti...

Išvažiavime buvo ir iš kitur 
svečių.
Teko išsikalbėti su vietiniais, 

būtent J. J. Pupiu, J. Zeku 
(Redlando) ir kitais apie rei
kalą, kad ‘Vilniai’ yra reika
linga finansinė parama, Mil
dos pastato įsigijimui irgi rei
kalinga parama. Labai gra
žios mintys. Vietiniai draugai 
turėtų pasidarbuoti šiame rei
kale.

Knygos kolūkiečiams

“Vištyčio’’ kolūkio skaityk
la pastaruoju laiku gavo dau
giau kaip 200 politines ir gro
žinės literatūros knygų. Jų 
tarpe V. I. Lenino Raštai, G. 
Nikolajevos “Piūtis”, A. Vie
nuolio “Puodžiūnkicmis”, J. 
Dovydaičio “Neramus žmo
gus”, knygos žemės ūkio klau
simais ir kt.

AUTOMOBILE MECHANIC. Must 
be first class. Combination 
Body and Mechanical ability. Also 
needed: AUTO MECHANIC’S HEL
PER. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. Black
& Stalford, Willys Dealer. 2nd 
Street Pike & Welsh Rd., Bethayres, 
Penna.

man. „

(130-132)

Kolūkiečiai gausiai skaito 
tarybines knygas.

MECHANICS or man having some 
mechanical experience on cars, to 
test cars and install equipment in 
new Fords. Excellent opportunity 
to gain automotive experience. In
terview. Mr. Marvill. KOELLE- 
GREENWOOD CO., 161 W. Chelten 
Avenue.

$

čia matyt didelis atslūgi
mas vadovaujančių draugų. 
Jau kiek laiko nematyti Kali
fornijos žinių ‘Vilnyje’. ‘Vil
nies’ rudeninio išvažiavimo 
bilietų irgi niekas neplatina. 
Kame dalykas, draugai los- 
angeliečiąi?

Neteko sužinoti kas veikia
ma lietuvių tarpo gelbėjimui 
sveturgimių nuo reakcijos 
puolimų. O šis darbas labai 
svarbus. Spauda praneša, kad 
mes lietuviai turėsime sukelti 
$1,500 pinigais tam darbui.

Oras čia labai palankus ir 
lietuvių vis daugiau apsigyve
na, j ypač senesnio amžiaus. 
Tiek žinių šiuo sykiu iš mūsų 
krašto. Nekoresp.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Baigus universitetą

VILNIUS. — Netrukus, 
sibaigus valstybiniams egza
minams, šimtai naujų aukštai 
kvalifikuotų specialistų papil
dys mūsų respublikos liaudies 
ūkio darbuotojų gretas. Vien 
tik Vilniaus universitetas šie
met išleidžia 490 jaunųjų 
specialistų, kurie stos dirbti į 
respublikos įmones, -fabrikus, 
gamyklas, įsijungs į valstybi
nį aparatą, papildys ideologi
nio fronto darbuotojų eiles.

Ekonomikos mokslų fakul
tetą baigia šiemet 48 studen
tai, jų tarpe finansininkai 
draugai Augustinavičiūtė, Sa- 
dūnas, Ralevičius, pramonės 
ekonomikos specialistai šatai- 
te, Uždavinyte ir kiti.

Dauguma jų dirbs valstybi
niame aparate —Finansų mi
nisterijoje, Valstybiniame ban
ke, Valstybinėje Plano komi
sijoje ir kitur. Mane paskyrė 
dirbti Finansų ministerijom

Po kelių dienų įvyks pasku- 
tinjs valstybinis egzaminas.

įsilieję į gausias respubli
kos liaudies ūkio darbuotojų 
eiles, mes sieksime atsidavu
siu darbu įnešti savo indėlį į 
komunizmo statybos reikalą.

E. Bertašiutė.

pa-

(131-134)
TOOL & DIE MAKERS (2); also 

MACHINIST (1). Must be 1st class 
for tool work. High rates and over
time. Steady work; good working, 
conditions. Apply in person, or phone 
JE.. 3-3558. ORBAN BROTHERS 
MACHINE & TOOL CO., 4114 Wor
rell Street.

(131-133)
BOOKKEEPER. Experienced in 

double entry control system. Full 
charge of small set of books for * 
private hospital. Steady position for 
right person. Apply or phone Mr. 
Hoistrum, CH. 7-1600.

' WISSAHLCKON HALL 
9801 Germantown Ave.

(131-133)
• WELDERS. Combination preferred 
Also needed METAL WORKERS. 
Heavy gauge. Must know drawings. 
Apply in person or phone. Mr. Tabor, 
UNITED FABRICATORS COMPA
NY, 24 W. Clements Bridge Road, 
Runnemede, N. J. Timber Creek 2- 
3361.

(132-134)
AUTO GLASS MAN. Experienced.

Top wages.
GENERAL AUTO GLASS CO.,

5113 Westminster Ave.
GR. 7-9096

(132-134)
AUTO MECHANICS. Experienced. 

Must be first class. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. See Mr. Zeitz, WOODBURY 
MOTOR CO., 537 Mantua Avenue, 
Woodbury, N. J.

(132-134)
METAL SPINNER. Experienced on 

brass and silver for church goods 
manufacturer. Good pay. Health in-, 
surance, steady work. No slack sea
son. ASSOCIATED METALCRAFT 
CO., 185 Master Street. NE. 4-8750.

(132-134)
HELP WANTED-FEMALE

Anykštiečiai aptaria 
“Puodžiūnkiemį”

Anykščių Kultūros namų sa
lėje įvyko rajoninės bibliote
kos organizuota skaitytojų 
konferencija A. Vienuolio ro
manui “Puiodžiūnkiemiui” ap
tarti. Konferencijos dalyviai, 
išnagrinėdami žymiojo lietu
vių rašytojo kūrinį, kalbėjo 
apie jo didelę auklėjamąją- 
pažinimo reikšmę.

Konf erenci j o j e d alyvavo 
pats A. Vienuolis, kuris savo 
kalboje pareiškė, kad numato 
romaną tęsti toliau, parodyda
mas jame pagrindinius veikė
jus fašistinės okupacijos ir 
kolūkių organizavimosi laiko
tarpiu.

Tvarkomas rajono centras

DAUGAI. — Neatpažįsta
mai pasikeitė Tarybų valdžios 
metais Daugų išvaizda. Atlik
ti dideli rajono centro tvarky
mo darbai. Nutiestos 
gatvės, kurių abiejose 
pakilo daug namų, 
mūrinis dviejų aukštų
tas pastatytas rajoninių įstai
gų tarnautojams. Gatvės ir 
namai apšviečiami elektros 
šviesa.

Dabar baigiamas statyti 
gražus administracinis pasta
tas,. Statomas didelis mūrinis

plačios 
pusėse 
Didelis 
pasta-

: MATTHEW
; BUYUS
> (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

WAITRESSES. With or without 
experience. Good working conditions. 
Steady work and good pay. Plus 
insurance Plan. Apply in person.

1427 Walnut Street.
(132-138)

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

Jei jūs norite parduoti na-

skelbimą kaina žema.

eni

Rugpiūčio 23] August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa

3 pusi.-Laisvė ( Liberty) r-Antradien., iepos-July 7, 1953 Jį
s

SHENANDOAH, PA

.Dienraščio Laisves Paramai
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Halley kandidatuos | 
į majorą

Liepos 2-rą Halley buvo 
susišaukęs spaudos atstovus į i 
City Hali spaudos konferenci- i 
jų salę, kuri vos praeinamai Į 
prisipildė reporteriais. Visi | 
laukė išgirsti ar jis liberalų 1 
partijos nominaciją priims ir I 
kokios talkos jis tikisi iš ki
tur. I

Halley pareiškė: "Kandi-1 
datuosiu ir kovosiu.”

Jo klausė, ar jis priims de
mokratų partijos nominaciją. 
Halley atsakė, jog tai yra 
"taktikos klausimas.” Kad 
tas galės būti atsakyta tiktai 
tuomet, kuomet didžiosios 
partijos "aiškiai pareikš, ką 
jos ketina daryti.” Kol kas, 
sakė j’is, demokratai nei nesi- 
siūlo j j nominuoti.

Halley sakė, kad yra gali
mybių, jog jo kandidatūra bus 
ant dviejų balotų. Tas antra
sis, spėjama, būsiąs nepriklau- j 
somos (independent) partijos! 
balotas. O gal dar ir ant ko- j 
kios kitos nepriklausomos ' 
grupės. Tai būtų tam. kad 
norintieji jį paremti galėtų 
tai padaryti be rėmimo ku
rios nors, partijos, jeigu nesu
tinka tą partiją paremti.

Klausiamas, kurių pagei
dautų, kad būtų kandidatais į 
Miesto Tarybos prezidentą ant 
to paties baloto. Halley tiesio
giniai neįvardijo nei vieno. 
Vienok sakė, jog jis gerbia 
Newbold Morris, jau seniau 
ėjusį tas pareigas.

Kokia bus jo kampanijos 
programa. Halley žadėjo pa
sakyti vėliau. Vyriausiais 
punktais turėtu būti “apvaly
mas” politinės atmosferos 
mieste ir "sėkminga” kova 
už tinkamus santykius su Al
bany. •

Halley savo pasipriešinimą 
diktavimui iš Albany buvo 
stipriai pareiškęs tuomet, kai 
jis kovojo prieš gubernato
riaus Dewey pasimojima pa
kelti miesto važiuotos linijų 
fėrą. T-as.

Valdžiai paskelbus, kad ims 
180 darbininkų paprastiems 
miesto darbams, būriai vyrų 
stoviniavo per pora dienų, 
laukdami progos įteikti pra
šymus.

Bronxe pradėjo paruošia
muosius darbus statybai nau
jo bibliotekos skyriaus prie 
Terry Ave. ir 205th St.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LETMONAS

Savininkas
.306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

g------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
į--------------------------------------------------------------------------- --------------- E I e r i ų.

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODA1TIS '
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

Su grįžtantieji veteranai _ 
pageidauja i taikos

Liepos 2 dieną laivu Gen. 
Sturgis j New Yorką atplaukė 
1,581 Korėjos karo vetera
nas. Sugrįžtančius pasitikti 
susirinko goj apie tūkstantis 
jų artimųjų- 1* laimės sulau
kus savuosius gyvus, daugelis 
verkė. Bronxiete Mrs. Mary 
Proscia apalpo, bet čia pat 
ne už ilgo tapo atgaivinta.

Vaikinėjai jaunučiai, dau
gumoje vos 22 metų, bot bai
siai daug pergyvenę ir rūstūs 
dėl tų bereikalingų pergyve
nimų. Nei iš vieno kalbančio 
nesigirdėjo ■ pagarbos Syng- 
manui PJioe. Visi pasipiktinę 
io bandymu trukdyti sustab
dymui karo ir daugelis tą savo 
pasipiktinimą reiškė nevaržo
mai.

"Norėčiau Rhee nušauti.” 
pareiškė jaunuolis korpora- 
las John Doemor, pittsburgh-

Demokratai statysią 
kandidatu Hoganą

Demokratų partijos, lyde
riai New Yorke esą vis dau- 

i giau linkę statyti kandidatu į 
į majorą dabartini distrikto 
i prokurorą Brauk S. Hogan, 
! brooklynietį. Manoma, kad jį 
I remtų Dewey i)- Eisonhowerio 
• repnblikonai.

N o m i n a v i m a s i • p p u b 1 i k o -
nams priimtino kandidato rei
kštų, kad demokratai atiduo
da republikonams ir miesto 

. valdžią. Atiduoda be mūšio. 
1 Bot ai' demokratų eiliniai su 
tuo sutiktų, tai jau kitas klau- 

I simas. Daleistina, kad tas 
I viršininkų poravimasis dau- 
I giau eilinių paakstintų bal
suoti ir išrinkti Halley, kuris 
pasipriešino kėlimui fėro.

Apeliacinis teismas 
neužtare mokytoją

• šeši newyorkieciai mokyto
jai, suspenduoti ar atstatyti iš 
tarnybos kreipėki į valstijini 
apeliacinį teismą. I'rašė, kad 
jis panaikintų žemesniojo teis
mo nuosprendį, kuris leido 
atstatyti mokytojus dėl to, 
kad jie atsisakė atlikti politi
nę išpažintį.

Apeliacinis teismas palaike 
žemesniojo teismų ragangau- 
dišką nusprendi.

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 

ietis. ant kurio krūtinės vos 
sutelpa visokį garbės pažy
miai už nuopelnus fronte.

Deemer sakė, kad jis steng
sis grįžti Japonijon. kaip 
greit galės tam pasiruošti. 
Keliaus parsivežti japonaitę 
žmoną ir-2 metų dukrytę.

B r o o k 1 y n i e t fs k o r p o r a 1 as 
Robert P. Kremnitzor sakėsi, 
jog jis kartą buvo susitikęs 
Rhee akis į akį. Jis dabar 
gailisi, kad su juo neatsiskai
tė tuomet. Jis sakė: "Visi vai
kinai šiame laive yra juo pa
sipiktinę. Daugelis stebisi, ko 
jiems reikėjo būti Korėjoje.”

Daug kitų, kuriuos spėjo 
reporteriai užklaust.)', pasisakė 
panašiai. Klausiamuosius ap
stoję kiti reiškė savo pritari
mą žodžiu "tiesą sako,”- arba 
tik žostais.

Kas kaip gina 
sveturgimius

Nepaskelbti vardai aukavu
sių per šių meti.) pirmą pus
metį :

J. Klevinskas, Scrąnton, Pa., 
-••praleista pernai meti) atas
kaitoje .;..................... S I 5.00

J. Banaitis, Blushing, N. Y.,
G. 00

Motorų Sąryšis per Niaurą
10.00

Pirma apskritis per Baroną
1 0.00

B. P. Vaikaitis, Clinton, N. J.
5.00

Maspethietis veikėjas 2.00
Kearny draugai per V. Ži

linską 22.00
Ridgewood iečių grupė per 

J. Kalvaitį 10.00
Geros draugės, Brooklyn, 

N. Y.. 47.00
J. šalčius 1.00

. P. Poškaitis 1.00
Williamsburgiečių grp. 5.00 
Pattersoniečiai 10.00
Kearny draugai per V. .Ži

linską ' 5.00
K. Depsas 4.00
B i ngh a m ton i et is 2.00
Baltimorės draugės per 

Stankevičienė 25.20
J. Kovas 2.00
Kearny draugai per Globi- 

čių, ■ 20.00
Laisves rėmėja 3.00
Jordan 10.00
D ė k a v o j am o už p a ram ą 

aukščiau minėtiems ir prašo
me kitus šiam svarbiam tiks
lui paaukoti. Pinigai dabar 
labai reikalingi, kaip niekuo
met pirmiau Vįebuvo.

Money . or Jej^ius rašykite: 
V. Globich, o pasiųskite: An
na Jones, 39 E. 98th St., Broo
klyn 12, N. Y. z

Komitetas.

Aktorė Elizabeth Taylor ir 
jos tėvai apsiskundė policijai, 
kad iš jų buto viešbutyje St. 
Regis išvogta $10,000 vertės 
branjįumynų.

Yonkerse prie Cross County 
Parkway ir Central Ave. di
džiosios New Yorko krautu
vės įrengia savo skyrius. Sta
tyboms išleis 30 milijonų do-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. .

Tol. BV. 7-6283

Pasirašė daugiau 
sau galios

Gubernatorius Dewey pasi
rašė specialės Valstijos Seime
lio sesijos priimtą bilių, ku
riu o mi gubernatorius įgyja 
beveik neribotą galią ant mie
stų .valdžias. Taipgi suteikia
ma dar daugiau galios proku
ratūroms.

Įstatymas įgalina guberna
torių atstatyti majorus ar po
licijos viršininkus, jeigu jie 
bjitu įkaitinti suktybėje.

Leidžia prokurorui reika
lauti perkelti teismus ten, kur 
jam patogiau. Iki šiol teisę 
turėjo tik teisiamieji (pri
klausant, kas to prašė).

Suvaržyti liūdytojų teises 
taip, kad jie negalėtų išsisuk
ti nuo sau priešiško liūdymo.

Įkurti tyrinėjimo įstaigą, 
kuri turėtų teisę tyrinėti bile 
kur, bile kurią valdinę įstai
gą.

LAISVĖS
PIKNIKAS

RENGIA DIENRAŠČIO LAISVĖS BENDROVĖ

NATIONAL HALL& PARK
65-13 38th Avenue Woodside, L. I.

(38th Avė. ir 65th St. kampas)
------- . Į >--------

George Kazakevich’s Orkestrą Šokiams
H--------------------ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:-------------------- □

Sietyno Choras iš Newark ir Brooklyno Aido Choras
Diriguojant Mildred Stensler duos gražių liaudies dainų.

□------------------------ ---------------------------------------------------- 13
Rengėjai pavaišins gerais valgiais ir gėrimais, čia taipgi 

turėsite malonių pasimatymų su svečiais iš kitų miestų. Tad 
ateikite patys ir pakvieskite savo draugus į šį gražų sąskridį.

Laisvės Piknikui Kelrodis
• žemiau paduotas braižinys parodo tarp kurių gatvių yra 

tas parkas ir ant kurių subway stočių reikia išlipti.. Iš East 
New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti INDEPENDENT 
LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys gaunamas ant 
kampų Union Avenue ir Grand St.; taipgi Union iv Metropo
litan Avės. Imkite traukinį į Queens pusę, išlipkite ant 65th St. 
stoties.

Automobiliais važiuojant nuo Richmond Hill Queens Blvd., 
privažiavę 69th Street, sukite po dešinei, važiuokite iki perva
žiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Roosevelt Ave. suki
te po kairei ir čia rasite National Hall & Park.

Važiuojant iš New Jersey ir iš New York miesto, per WiL- 
liamsburg tiltą, pervažiavę tiltą, laikykitės po kairei ir važiuo
kite iškeltu keliu į Long Island. Pervažiavę Kosciusko tiltą, 
ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuokite sker
sai Queens Blvd, iki Roosevelt Ave. Čia sukite po dešinei, va
žiuokit iki 69th St., sukite po kairei į 69th St., antram bloke 

vėl zsukite po kairei ir čia bus Parkas.
Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 76th 

Street; sukite po kairei į 76th St., ir važiuokite iki Roosevelt 
Ave.; sukite po dešinei į Roosevelt Ave., važiuokite iki 69 St., 
čia sukite po dešinei, antram bloke sukite po kaitei ir čia bus 
parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai privažiavus 
lengva pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko nuo Roosevelt Ave. Tarp 
69th St. Ir 65th PI. ant Roosevelt Ave. pasiparkinę karus, galite pėsti 
ateiti j parką

Įvyks šeštadienį

Liepos-July 11
Pradžia 2-rą vai.; po pietų. Įžanga 75c 
Bus naujoje vietoje. Prašome gerai įsitėmyti:

IBronxieciu Torres dukrytė, 
3 metų, mirė ligoninėje po 
nukritimo'nuo gaisrinių laiptų 
antrame aukšte.

Medaus mėnuo blogas 
su vogtais doleriais

i New Yorke areštuotas 18 
metu vyrelis ir jo nuotaka, 17 
metų, įtarti* bandyme gauti sa
vo medaus mėnesiui pajamų, 
iš apvoginėjimo namų. Sykiu 
suimtas jaunojo brolis, 16 
metų. Jų bute radę vogtų ra
dijų ir kitų panašių daiktų.

Jie eidavę po namus. Mo
teriškė pabeldžia duris. Jei 
niekas neatsiliepia," vyrai at
plėšia duris. Jei atsiliepia, 
moteris pasisako ieškanti kū
dikių prižiuro ves darbo.

New York komercinė spau
da atidarė visas savo kanuo- 
lęs prieš Halley ir jo pasekė- 
jūs. Pyksta, kad Halley stato
mas kandidatui į majorą.

Siūloma New Yorko miesto 
vaikams ir šeimoms teismus 
sujungti į vieną įstaigą.

1 Brooklyno Raudonasis Kry
žius šiame vajuje surinkęs 
milijoną dolerių.

šimtai tūkstančių miesto 
vaikų tapo paleisti iš mokyk
lų iki rugsėjo 14-tos.

Dviguba nelaimė
Brook lyne tapo areštuotas 

Charley Wyatt, 74 metų, ži
nomas per apie 50 metų kaip 
vagis. Suėmimas jam buvo ne
laimingas ir negarbingas. 
Kaip buvęs du kartus visam 
gyvenimui nuteistas, bet iš
leistas pataisoms, jis nesitiki 
iš kalėjimo^ beišeiti. Negarbė 
yra tame, kad jį suėmė mote
ris.

Wyatt pasibeldęs į Mrs. 
Pearlman buto duris ir pasi
sakęs atnešusiu jai pašaukimą 
stoti teisman už neuždengimą 
atmatų bačkos. Ji pareikala- 
vo paliudymo. Jis neturėjo ir 
ėjo šalin. Ji sekė paskui. Už 
poros blokų jis jau pradėjo 
bėgti. Jinai jį sučiupo už pe
čių, Jis bandęs išsinerti iš 
sermėgos, bet nepavyko. JĮ 
išlaikė iki pribuvo policija. 
Jo kišenėje radę pundą įvai
rių raktų.

Lokalas išsiderėjo 
trumpesnes valandas

International Ladies Gar
ment Workers Unijos Lokalas 
62-ras išsiderėjęs, kad darbo 
savaitė būtų '35 valandos vie
toje dabar esamų 37 ir pusės.

Alga turėtų pasilikti ta pati, 
kokią dabar gauna. Bet ar ji 
tokia-pasiliks, kada 6 procen
tų priedą išdalins dirbantiems 
akordinį darbą (piece work), 
tai išsiaiškins tiktai tą priedą 
išdalinus skirtingiems darbo 
skyriams ir atskiriems gaba
lams.

Perdaug tardymo
Ellen Knauf f, veterano 

žmona, išėjo iš imigracijos 
raštinės nelaukusi iki pabaigs 
tardymą. Ji su savo advokatu 
buvo atėjusi paduoti prašymą 
pilietybės.

Tardymą nutraukė, kai ją 
pradėjo tardjrti apie buvusį 
prieš keletą metų jos įtarimą, 
būk ji buvusi Čechoslovakijai 
šnipė. Ji dėl to buvo kelerius 
metus laikoma Ellis Islande ir 
tik po ilgo laiko išteisinta ir 
įleista kaip pastovi gyvento
ja. Ji sakė, kad pilietybės ji 
nori tikros, ne kokios miglo
tos.

Būrys gražių merginų bu
vo suėjusios Į Hotel Marguery 
į gražuolių kontestą išrinkti 
Miss New York. Titulą laimė
jo dirbančio už algą elektris- 
to duktė Joan Kaible, 22 me
tų, iš Queen Village.

Įpratinti šaudyti vienas į 
kitą, grupė vaikų Newarke 
atracTo užtaisytą tikrą šautu
vą. žinoma, ir tuo taikČ vie
nas Į kitą. Pasėka: vienas fi
rn etų amžiaus šaulys tapo pa
šautas galvon.

\ ■■ —................ ..................... ...

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 16 ir 17 Amsterdam, N. Y., 
July 18 ir 19 Manchester, Conn.

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

J. Klimas, prane^jas.

4 putl.-Lakvl) [(Libert^)-Antradien., Liepos-July 7, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA 
FINGERWAVER k

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

(Halsey St. Stotis)
(127-133)

REIKALINGOS OPERATORES
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)

REIKALINGA FINGERWAVER
Patyrusi—pilna operatorė. Nuola

tinis darbas, gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos.

SAUKITE MISS ADELE
* GEdney 8-9304

(127-133)

MOTERIŠKE

Patyrusi
Dirbti prie Stationery

Ir Fountain — Puikus Darbas

132)

7202 3rd Ave., Brooklyn 
Tel. SH. 5-9216

MALE and FEMALE

NORITE GERO DARBO • 
MANYKITE 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, eleveiteriam 
vyrai, Chefs, virtuvei vyrai, a i- 
symam vyrai, daržininkai, namų deter 
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

, (126-139)

PUIKIAUSI DARBAI
DUODAMI TUOJAU /

MOTERIŠKES—virėjos, namų Ap- 
tarnautojos, motinom pagelbipHiKčs, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė- 
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnąutojai, virtuv’^'"' 
tojai, aptaisy*darbininkai, apvanojai, aptaisy* 

jai, daržininkai, virėjai ir v^fai.
Daug darbų. Guolis vietojo. Mies

te ar užmiestyje. J -J- - 1
darbai. Kreipkitės \ tluoj

43 W. 47th St., 
ROULEX AGE 
Tel. W. CO. 5-:

Tuojau duodami 
ojau:

HELP W MALE

93
(126-139)

LYDYTOJAI

$1.71’/ž I Valandą

Paprastiems Darbininkams 

$1.56 Į Valandą

CECO STEEL PROD. CORP.
625 Glenwood Ave., 

Hillside, N. J.

(13-135)

INDŲ MAZGOTOJAI 
Ir

VYRAI VIRTUVEI
Patyrę. Gera alga, pridedant val- 

gj. Kreipkitės ištisą dienąa bi dieną.
Matykite Steward. J
50 Greene Ave., Brooklyn,«N. Y.

\ / (>32-134)

aunuo- 
simu-

Subvėje, Canal\St. stotoje, 
atrasta mieganti 12 metų 
gaitė. Ji buvo nuvesta Į mei 
gaičių prieglaudą. Rytą ją i 
ten atsiėmė jos motina, 
viena nei kita nesame sav<y pa
vardės.

Dviejų šešiolikini^ 
lių vairuojamas auto 
šė į elektros stulpą ir vos ne- 
uižvertė jį ant mašinos. Vai
ruotojai areštuoti, vienas su
žeistas. Spėja, kad auto buvęs 
vogtas.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N J Y.

L. L. D. 185 kuopos susirihkimas 
įvyks ketvirtadienį, liepos-July 9 d:, 
pradžia 9 vai. vakare, LibertyJAu
ditorium, 110-06 Atlantic Avė. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti ir pa- 
simokėti duokles.

VaUdyJa.
(131-132) J f

BROOKLYN, N. Y7
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 7 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. .

Valdyba. \




