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KRISLAI
Prekyba su Kinija.
Titta Ruffo.
Šachmatininku rungtynės.
Verti pagarbos veikėjai.
Kaltina Attlee. 1

Rašo R. MIZARA

Kinijos Liaudies Respubli
kos vyriausybe pasirašė su 
Britanijos firmų atstovais
prekybos sutarti.

Britai biznieriai buvo pa
siuntę savo delegaciją i Peki- 
. n. kur sutartis buvo pada
ryta ir pasirašyta.

Einant šia sutartimi, britai 
parduos Kinijai Įvairiu pre
kių už $S l.ooo.ooo; kinai 
parduos britams savo pro
duktu už tokią pat sumą.

Šios sutarties svarba glūdi 
tame, kad .ii pralaužia boiko
to ledą. Atsiminkime, mūsų 
krašto vyriausybė daro viską, 
kad suboikotuoti Kiniją, na, 
o štai, britai nusitaria ir pra
deda su Kinija didesnę pre- j 
kybą!

Neužilgo britus paseks i)’ 
Japonija ir kitos “Vakarų” 
šalys.

— _•__

Florencijos mieste, Italijo
je, mirė žymus dainininkas - 
baritonas Titta Ruffo. Jis 
buvo 7 1 motų amžiaus.

Dainininko tikroji pavardė 
HjU’k'i; Ruffo Capero Titta, bet 
jis vėliau ją sukeitė.

Titta gimė darbininko me
talisto šeimoje, ir pats iš ma
žens buvo išmokęs kalvio 
amatą. Tačiau, turėdamas 
nepaprastai gražų baritoną, 
jis pradėjo lavinti savo balsą 
ir pasiekė taip sakant daini- 
nio meno čiukurą.

Amerikoj jo vardas buvo 
žinomas nemažiau, kaip gim
tojoje Italijoje.

J Ameriką atvyksta grupė 
tarybinių šachmatininkų. Jie 
rungsis su amerikiniais šach
matinio meno meistrais.

Rungtynės prasidės liepos 
15 dieną New Yorke.

Mūsų krašte šachmatinis 
sportas nėra populiarus, nes 
šachmatai reikalingi didelio 
galvojimo. Bet šachmatai la
bai populiarūs ypatingai Ta
rybų Sąjungoje.

Sio.-W rungtynės žada at
kreipti’ į save viso pasaulio 
(lūnfresį.

Pietvakarinėse valstijose 
pasireiškė baisi sausra, nu
siaubusi didelius farmų plo
tus.

Naujojoje Anglijoje žmo
nės taipgi bėdavoją dėl lie
taus stokos. Jei lietaus greit 
nebus, tai sausra ir čia pri
darys nemaža nuostolių.

Tenka pagirti Massachusetts 
Valstijos veikėjus, kad .jie mo
ka sudaryti gerus tymus, pa
laikyti parengimuose tvarką, 
dirbti kolektyviškai.

Tai parodė seniau ruošiami 
jų didieji^-piknikai, tai paro
dė irusių metų liepos 4 dieną 
įvykęs piknikas Brocktone.

Kur tik pažvelgei, ten buvo 
tvarka. Vyrai ir moterys iž- 

pavyzdingai dirba, 
dirba!

tikras, kad ir mūsų 
piknike, kuris įvyks liepos 11 
d. Woodsideje, tvarka bus 
gera.

šiemet mes, kaip žinia, sa
vo piknike turėsime ir barą 
ir užkandžių.

PRAVDA TVIRTINA, KAD 
AMERIKA TYČIA NEVA 
NEGALI SUVALDYT RHEE
Sako, amerikonai tik skatina 
l<į savo pastumdėli straksėti

Maskva, liep. 8.—Sovietų 
komunistų laikraštis Prav
da. kaltina Ameriką už su- 
klimpimą derybų dėl pa
liaubų sutarties. Peikia 
slaptus prezidento Eisenho- 
werio pokalbius su Syng- 
manu Rhee, Pietinės Korė
jos tautininkų vadu. Tie 
pokalbiai, esą, tik skatina 
Rhee straksėti prieš pa
liaubas.

Pravda sako:
—Kas gali tikėti, kad 

Amerikos generolai ir di
plomatai “nepajėgia” su
valdyti tą padūkusį avan
tiūristą?

Kas gali tikėti, kad mi- 
zernasis Amerikos pastum- A

Kenyjoj anglai nužudė 
dar 241 negrą

Nairobi, Kenya.—Anglai 
garsinasi, kad jų kariuo
menė ir policija nuo perei
to mėnesio 23 d. iki šio mė
nesio 5 d. nužudė 241 ne
grą Mau Mau “teroristą” 
ir suėmė dar 193. Negrai 
gindamiesi užmušė 28 an
glus.

Per keleto mėnesių me
džioklę prieš Mau Mau an
glai nužudė viso 1,100 ne
grų.

Medinė koja pražudė 
D.. Pmcinską vonioje

Schenectady, N. Y.—Da
nielius P rucinskas tapo 
mirtinai nušutintas, kuo
met paslydęs įvirto i vonią 
viešbutyje.

Policija sako, tur būt, 
medinė Prucinsko koja 
kliudė ir paleido verdan
čiai karštą vandenį vonion, 
kurion jis įgriuvo, pilnai 
apsirengęs.

Prucinskas nepajėgė iš
lipti iš vonios ir šaukėsi pa
galbos. Išgirdę kiti žmonės 
ištraukė jį, bet pavėlavo. 
Nuvežtas Ellis ligoninėn 
tad po keliu valandų ir mi
rė.

Pųsan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų sei
mas pasiuntė sveikinimą 
kėlusiems riaušes vokie
čiams prieš komunistus ry
tinėje Vokietijoje.

Anglijos darbo unijose šiįio 
metu reiškiama didelio nepa
sitenkinimo Clement Attlee 
dėl to, kodėl jis neprašė pre
zidentą Eisenhowerį, kad Ju
liui ir Ethelei Rosenbergams 
būtų suteiktas prezidentinis 
pasigailėjimas.

Taip, Britų Darbo Partijos 
vadovas nusidėjo, atsisakyda
mas tarti žodį už Rosenber- 
gus!

dėlis Syngmanas Rhee bū
tų galėjęs sauvališkai pa
leisti 29,000 (ginčijamų) 
belaisvių iš stovyklų, jeigu 
karifiė amerikonų vyriau
sybė būtų tam pasiprieši
nus? 'J

Visos tos pasakos taiko
mos kaviliukams.—

Per potvynius žuvo 
apie 1,200 japonu

Tokio, Japonija.—Potvy
niai nuskandino bent 710 
japonų per dvi savaites Ky- 
ušu ir Hoųšu salose. 446 
kiti žmonės be žinios dingo 
arba žuvo.

Nuo užteršto vandens 
daugelis susirgo viduriuo
jančia kraujalige ir mirė.

Taigi potvyniai, kilę iš 
tvaniškų liūčių, pražudė 
apie 1,200 japonų. Sužeidė 
1,748 kitus. Sugriovė bei 
apardė tūkstančius namų, 
paliekant 1,259,000 žmonių 
be pastogės. Be to, potvy
niai sunaikino javus 60,000 
akrų plote.

McCarthy vis tiek kvos 
protestantų kunigus

Washington.—Atėjo tūks
tančiai telegramų ir laiškų, 
protestuojant, kad Joe Mc
Carthy su savo tyrinėjan
čia senatine komisija ry- 
žasi kvosti komunizmą tarp 
protestantų kunigų.

Bet McCarthy vis tiek 
užsuko mašiną jiems per 
šerenga varyti. O liudy
tojais. jis visųpirma pasi
kvietė išmestus iš - Komu
nistų Partijos Ben. Gitlo- 
wą, Josephą Zacką (Korn- 
federį) ir kitus samdomus 
šnipus.,

Pasakojimai apie naujas 
riaušes rytiniame Berlyne

■ ■ '’■■■— I

Berlin, liep'. 8.—Ameriko
nų skleidžiami pranešimai 
iš vakarinio Berlyno pasa
koja, kad vokiečiai vėl ke
lia riaušes bei demonstruo
ja rytiniame, sovietiniame 
Berlyno ruožte, reikalauda
mi paleist savo kaimynus, 
kurie buvo suimti už riau
šes birželio 17 d. Sakoma, 
demonstrantai reikalauja 
ir daugiau maisto.

Amerikonai taip pat skel
bia, kad vokiečiai grasina 
streikuoti prieš komunis
tus.

Tokio.—Amerikonai sklei
džia pranešimus, kad po
tvyniai Kwantungo provin
cijoj, Kinijoje, išvijo 5 mi
lijonus gyventojų iš namų.

Prof. Dr. Napthali Lewis su savo žmona po pasiro
dymo senatoriaus McCarthy tyrinėjimo komisijoje. 
Kadangi jo veikli žmona Helen atsisakė atlikti savo 
politinę išpažintį, profesorius neteko darbo. Jis buvo 
paskirtas vykti į Florence, Italiją ir ten universitete 

būti kalbų dėstytoju.

Sen. Wiley smerkia S. Rhee kaip 
pavojų pasaulinei taikai

Washington. — Įtakinga
sis republikonų senatorius 
Alexander Wiley smerkė 
Syngmaną Rhee, Pietinės 
Korėjos prezidentą, vadin- 
da,mas jį “pikčiurna ir be
protišku užsispyrėliu.”

Sen, Wiley, Senato užsie
ninių reikalų komiteto pir
mininkas, sakė:

“Rhee, atmesdamas siūlo
mąsias paliaubas, daro be
galinę žalą. Jisai lošia di
namitu, kuriuo .gresia už
kurti naują pasaulinį ka
rą.”

Taip Wiley atsiliepė į pa- 
reišk imą senatoriaus 
Knowlando, kuris pavaduo
ja sergantį senatorių Taf
tą, kaip republikonų vadą

Valdžia įsako išmest 
Gorkio, Fosterio, John 
Reedoir kity knygas

Washington. — Valstybės 
departmentas liepė sugrą
žint į amerikinius knygy
nus vakarinėje Vokietijoje 
ir kitur daugumą knygų, 
kurias ragangaudis senato
rius McCarthy buvo nuta
ręs pašalinti bei sudeginti.

Tačiaus valdžia įsakė iš
mesti knygas, parašytas 
amerikiečio, John Reedo, 
Komunistų Partijos pirmi
ninko Wm. Z. Fosterio, 
Maksimo Gorkio, sovietinio 
gamtininko' Lysenko ir ke
liolikos kitų amerikinių bei 
užsieninių rašytojų.

1 ...

Amerikonai atmušė Korėjos 
liaudininku atakas

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai išvien su 
kinais peiz 36 valandas 
įnirtingai atakavo ameri
konus ir jų talkininkus 
Porkchop Hill ir Arrow
head Ridge kalnuose, vaka
riniame fronte. Bet ame- 

Senate. Knowlandas pirm 
trejeto durnų gyrė Syng- 
mano RheA užsispyrimą — 
atmesti paliaubas, jeigu iš 
anksto nebus užtikrinta 
prijungti jam Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ka, v

Joe McCarthy kelia 
Rhee į padanges

O raudonbaubis Joe Mc
Carthy, kitas republikonų 
senatorius, antradienį gar
bino Syngmaną Rhee kaip 
“didžiausią visų laikų pa- 
trijotą.”

New Yorko Times kores
pondentas Wm. White tei- 
gja, kad ir dauguma kitų 
senatorių remia Rhee. v

Ragangaudžiai bijo 
H. Bridges įtakos 
Hawajy unijose

Honolulu, Hawaii. — Val
dinė komisija veiksmams 
prieš “neištiki m u o s i u s ” 
(subversyvius) pasako ja sa
vo raporte, kad Harry 
Bridges,., vakarinės Laiva- 
krovių Unijos pirmininkas, 
“komunistiniai kontroliuo
ja” darbo unijas Hawaii 
salose.

Komisijos raportas gąs
dina, kad tos unijos suda
rytų Jungtinėms Valsti
joms pavojų, jeigu kiltų 
karas su Rusija. Sako,, jos 
iškrikdytų įvairius darbus 
Hawaju salose.

Federalis teismas perei
tą savaitę pasiuntė kalėj i- 
man Jack Hallą ir 6 kitus 
unijinius vadovus Hawa- 
juose.

rikonai atmušė atakas ir 
atlaikė pozicijas.

Tada Korėjos liaudinin
kai ėmė šturmuoti ameri
konus vadinamuose Berlin 
ir East BeHm kalnuose.

KORĖJOS LIAUDININKAI 
SUTINKA PASIRAŠYT 
PALIAUBŲ SUTARTI
Bet reikalauja, kad Jungi. Tautos 
suvaldytų Syngman Rhee armiją

Seoul, liep. 8. — Šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
pjTėmė ^Amerikos generolo 
Marko W. Clark’o pasiūly
mą pasirašyti paliaubų su
tarti, nepaisant, jog tam 
priešinasi Syngman Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentas. Liaudiniu-

Vengry valdžia numuša 
(army mokesčius

Budapest, Vengrija. — 
Liaudiškoji Vengrijos val
džia numušė taksus už že
mę ir sumažino mokesčius 
javais iš tų farmų, kurių 
derlius nukentėjo nuo, blo
go oro.

čechoslovakija atšaukė 
neseniai išleistą įstatymą 
bausti verstinais darbais 
tokius darbininkus, kurie 
tyčia neateina dirbti.

Rumunijon Liaudies Res
publika panaikino raciona- 
vimą įvairiems valgiams 
bei sumažino jų kainas.

Anglai pasirašė prekybos 
sutartis su Kinija

London. — Nuvykus Ki- 
nijon, anglų biznierių dele
gacija pasirašė prekybos 
sutartis su Kinijos liaudies 
valdžia.

50 angliškų kompanijų 
pasižadėjo pristatyti maši
nų, elektrinių įrankių, au
deklų bei kitų dirbiniu už 
84 milijonus doleriu. Kini
ja už tai atmokėtų savo 
maisto produktais bei me
džiagomis.

Bet bijoma, kad Amerika 
uždraus anglam tą prekybą 
su Kinijos komunistais.

De Gasperi mėgins sudaryt 
Italijos ministry kabinetą

Roma. — Italijos premje
ras De Gasperi buvo pasi
traukęs po naujo seimo rin
kimų, kaip kad taisyklės 
reikalauja.

De Gasperio katalikai ir 
jų talkininkai per silpnai 
pasirodė rinkimuose; gavo 
tiktai 16 žmonių daugumą 
senate ir 13 atstovų rūme.

De Gasperis todėl neno
rėjo apsiimti i premjerus 
naujai tarnybai. Bet Itali
jos prezidentas Luigi Ei- 
naudi jį perkalbėjo. Taigi 
De Gasperis ir mėgins su
daryti naują ministrų ka
binetą.

Seoul, Korėja. — Syng- 
mano Rhee tautįninkai vėl 
demonstravo, refkalaudami 
prijungt jiems Šiaurinę Ko
rėją. • 

kai sykiu ragino paskirti 
laiką, kada sutartis turės 
būti pasirašyta.

Liaudininkai, tačiau, rei
kalauja, kad gem Clark, 
vyriausias amerikinis ko- 
mandierius Tolimiesiems 
Rytams, turi daryti veiks
mus, kuriais Syngmanas 
Rhee būtų priverstas vyk
dyti paliaubų sąlygas.

Gen. Clark birželio 29 d. 
ragino Korėjos liaudinin
kus ir jų padėjėjus, ’kinus 
pasirašyti paliaubas, nežiū
rint, kad R.hee reikalavo iš 
anksto užtikrinti, jog Šiau
rinė Korėja bus prijungta 
Pietinei (tautininkų) Korė
jai. Rhee grasino atmes
ti paliaubas ir pats tęsti 
karą, jeigu negaus tokio’ 
užtikrinimo.

Generolas Clark sakė, 
klausimas apie Šiaurinės 
Korėjos sujungimą su Pie
tine Korėja turi būti pa
vestas politinei valstybių 
konferencijai spręsti po pa
liaubų padarymo.

Kartu Clarkas pareiškė;
iog pats neturi galios prieš 
Pietinę Korėią, kaipo savi
stovią'valstybę, bet gali 
duoti isakvmus ' Pietų Ko
rėjos armijai, kaipo vy
riausias Jungtinių Tautų 
komandierius.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai, sutikdami pasirašyt 
paliaubas, tačiau, peikia 
amerikinę komanda, kad 
jinai leido Pietinės Korėjos 
tautininkams p a b ė g d i nti 
27,000 ginčijamų belaisvių • 
iš stovyklų ir kad nesisten
gia sugaudyti juos.

Vietnamo ir Laos karaliukai 
priimą francūzy pasiūlymą

Paryžius. — Vietnamo ir 
Laoso “karaliai” prane'šė, 
jog priima Franci jos pa
siūlymą eiti į derybas dėl 
“platesnės nepriklausomy
bės” tiem kraštam. Bet 
Kambodijos karalius pakar
tojo savo reikalavimą—su
teikti visišką -nepriklauso-- 
mvbę Kambodijai.

Vietnamas, Laos ir Kam- 
bodija yra Indo - Kinijos 
provincijos. Liaudininkai- 
komunistai jau atkariavo 
nuo francūzų daugiau kaip 
nusę Vietnamo. Provincijų 
karaliukus francūzai laiko 
savo įnagiais.

ANTRAS MIGo VAGIS 
PRIIMTAS AMERIKON

Washington. — Amerikos 
valdžia davė leidimą laiki
nai apsigyvent šioj šalyj ir 
Fr. Jarewskiui, antram len
kui, pavogusiam rakietinj 
Lenkijos lėktuvą MIGą.

ORAS.—Giedra ir nelabai 
karsta.
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TAIKOS DAR VIS NERA
KALBAMA, RAŠOMA apie mūšių sulaikymą, apie 

paliaubas Korėjoje, tačiau mūšiai ten tebeverda, žmo
nės tebežūsta, turtas tebėra naikinamas.

Dėl ko visa tai daroma?
Dėl to, kad Syngman Rhee klika nori karo, dėl to, 

kad Rliec žino, jog taip greit, kai]) katas Korėjoje baig
sis, jo ir jo klikos viešpatavimo dienelės bus baigtos.

Mes jau ne kartą nurodėme: Rhee nedrįstų taip 
ožiškai šiauštis prieš taikli, jei jis neturėtų įtakingų 
draugų Amerikoje. Rhee žino, kad jį palaiko eilė se
natorių, tokių, kaip K.nowland, McCarthy ir kiti.

Jis ne kurčias, jis girdi, kokius jam komplimentus 
siunčia Trumanas.

Dėl to Rhee šiaušiasi prieš taiką, prieš mūšių bai
gimą Korėjoje, Tolydžio mūsų sūnūs krinta mūšiuose,— 
miršta tik dėl to, kad toks liaudies neprietelius, kaip 
Syngman Rhee, nori karo.

JEAN-PAUL SARTRE STRAIPSNIS
KADAISE francūzų rašytojas, “egzistencializmo” 

filosofijos sugalvotojas, Jean-Paul Sartre buvo populia
rus Amerikos reakcininkuose.

Amerikoje buvo statomi jo veikalai ir labai .garbi
nami, nes jie buvo nukreipti prieš komunizmą.

I Tačiau Sartre padarė persilaužimą savo galvoseno
je. Be kitko, jis stojo i pasaulinį taikos šalininkų judėji
mą. Praėjusiais metais Sartre dalyvavo Vienuos Kon
grese taikai ginti. Nuo tada šis rašytojas patapo reak
cininkams negeru.

Bet dar labiau rašytojas nustatys prieš save mūsų 
krašto makartistus savo straipsniu, pasirodžiusiu Pary
žiaus dienraštyje “Liberation,” — straipsniu, nukreip
tu prieš Juliaus ir Ethclės žudytojus.

Pažangusis New Yorko savaitraštis “National 
Guardian” tą straipsnį išvertė į anglų kalbą ir išspaus
dino savo skiltyse.

Straipsnis meniškai parašytas ir turiningas. Jame 
rašytojas kerta smūgį po smūgio Rosenbergų žudyto
jams. Sartre nurodo, jog Rosenbergų nužudymas pa
rodė, kad šių dienu Amerika negali pasauliui'vadovauti.

PROFESORIUS KAZYS GRYBAUSKAS
ŠIŲ METŲ BIRŽELIO MĖN. 26 D. Kaune mirė 

Medicinos instituto profesorius biologijos mokslų dak
taras Kazys Grybauskas. Grupė velionio draugų pa
duoda Vilniaus Tiesoje apie jį sekamų davinių:

“K. Grybauskas yra gimęs 1886. VIII. 7 d. Dotenėnų 
km., Švenčionių raj. smulkių valstiečių šeimoje. Nuo 
pat vaikystės dienų domėjosi vaistingaisiais augalais. 
Per dideles pastangas nugalint materialinius sunkumus 
jam pavyko pasiekti mokslą.

“Buržuazinės Lietuvos laikais K. Grybauskas dirbo 
Botanikos sode, jis gyvu žodžiu ir asmeniniu pavyzdžiu 
propagavo vietinių vaistinių žaliavų rinkimą savo kraš
to laukuose, miškuose ir pievose.

“Nuvertus buržuazinę priespaudą ir įvedus tarybų 
valdžią Lietuvoje, Kauno Botanikos sodui atsivėrė nau
jos perspektyvos. Nuo 1945 m. prof. K. Grybauskas pa
skiriamas sodo direktorium ir ėjo tas pareigas iki 1952 
metų.

“Tarybų valdžios metais žymiai pakilo prof. K. Gry
bausko mokslinių tyrimų apimtis.

“Tarybų valdžia aukštai įvertino prof. K. Grybausko 
mokslinį ir organizacinį darbą. Jis buvo apdovanotas 
medaliu už šaunų darbą Didžiajame Tėvynes kare ir tais 
pat metais jam buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniu
sio mokslo veikėjo vardas. 1950 m. jis buvo apdovano
tas Darbo Raudonosios Vėliavos ordinu.

“Greta mokslinio darbo prof. K. Grybauskas uoliai 
dalyvavo ir visuomeniniame darbe. 1948 m. jis įstojo į 

. Komunistų partijos narius, aktyviai dalyvavo kiekvie
noje rinkiminėje kampanijoje ir pats buvo išrinktas Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Buvo 

.aktyvus politinių ir mokslinių žinių skleidėjas.
“Jausdamas reikalą nuolatos palaikyti ryšius su bro

liškųjų respublikų botanikais, prof. K. Grybauskas 1950 
m. buvo vienas iš iniciatorių, įsteigusių Visasąjunginės 
Botanikų Draugijos Lietuvos TSR skyrių. Treiis metus 
jis ėjo šio skyriaus tarybos pirmininko pareigas..

“Šviesus prof. K. Grybausko atminimas išliks Lietu
vos gamtininkų širdyse.”

Socialu J. Tautų taryba pa
džiovė “raportą apie 

vergų darbą”
Geneva, Šveic. — Jung

tinių Tautų Socialu - Kul
tūrinė Taryba 10 balsų 
prieš 5 nusprendė visai ne- 
svarstyt vadinamą raportą 
apie “verstiną - vergų dar

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

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

bą” Sovietų Sąjungoj, Če- 
ehoslovakijoj, Rumunijoj ir 
Bulgarijoj.

Amerika reikalavo tuo
jau viešai diskusuot ir pa
sauliui „skelbt tą raportą. 
O kada taryba vis tiek jį 
atidėjo, dėl to Amerikos 
atstovas smarkiai užpro
testavo*

Energijos Šaltiniai Lietuvos 
/ respublikoje

Pasaulinis jaunimo Festivalis 
-Kongresas šiemet

VILNIUS. — Nežiūrint 
to, kad Lietuvoje yra žy
mių vandens išteklių—upių 
ir nutekamųjų ežerų, čia 
buržuazijos viešpata v i m o 
laikotarpiu nebuvo pasta
tyta nei vienos hidroelek
trines. Tokių elektrinių 
statymas buvo nenaudin
gas užsienio akcininkams, 
laikiusiems savo rankose 
negausias Lietuvos šilumi
nes elektrines S-r durpių 
įmones. €

B u r žu azi j o s viešpata v i- 
mo metais beveik visos Lie
tuvos elektrinės naudojo 
brangiai atsiėjusią impor
tuojamą anglį bei. skystą 
kurą, tuo tarpu kai vieti
niai durpių ištekliai nebu
vo naudojami. Buržuazinė 
Lietuva buvo “garsi” kaip 
šalis, užėmusi vieną pasku
tiniųjų vietų pasaulyje 
elektros energijos išdirbio 
ir suvartojimo atžvilgiu. 
Čia elektros energija kai
navo brangiau, negu bet 
kurioje Europos valstybėje.

Padėtis iš pagrindų pasi
keitė po to, kai Lietuvoje 
buvo paskelbta Tarybų val
džia.

Per trumpą laiką buvo 
užgydytos sunkios karo pa
darytos žaizdos.. Visos stam
bios Lietuvos elektrines bu
vo atstatytos ir rekonstruo
tos, o be to buvo pastatyta 
ir naujų.. Respublika pra
dėjo elektrifikuoti žemės 
ūkį — buvo imta statyti 
hidroelektrines bei šilumi
nes elektrines kolūkiuose, 
mašinų - traktorių stotyse 
ir tarybiniuose ūkiuose.

To išdavoje elektros ener
gijos išdirbis Lietuvoje iki 
pirmojo pokarinio penkme
čio pabaigos daugiau kai]) 
dvigubai viršijo prieškari
nį lygį-

Praėjusiame penkmetyje 
smarkiai padidėjęs elektros 
energijos suvartojimas pa
aiškinamas tuo, kad galin
gai vystomos įmonės, palei
džiami veikti nauji fabri
kai gamyklos, ištisos pra
monės šakos, tolydžio ke
liama respublikos darbo 
žmonių gerovė. Ypatingai 
—320 procentų — padidėjo 
elektros energijos suvarto
jimas Lietuvos sostinėje —

Stambiausias statybos ob
jektas respublikoje nauja
jame penkmetyje bus Kau
no hidroelektrinė. Praeis 
keletas metų, ir 
užtvanka perkirs upę, par konferenciją.

Senato šulai po pasitarimo su prezidentu Eisenhovvc- 
riu. Iš kairės į dešinę: Robert A. Taft, Samuel K. 
McConnell ir Sherman Adams. Jie norėjo susitarti 
su prezidentu dėl pakeitimo Taft-Hartley Įstatymo. 
Bet, sakoma, pasitarimas neprivedė prie jokio susita
rimo. Organizuoti darbininkai seniai reikalauja tą 

nelemtą Įstatymą palaidoti.

ir kolu- 
Elektros

Dirbtinė vandens talpykla 
įgalins hidroelektrinę nor
maliai veikti per ištisus 
metus. Pigi energija'ims 
bėgti laįdais į respublikos 

• pramonės centrus ir kolū
kinius kaimus.
energijos pagrindu atsiras 
naujų pramones įmonių.

Kauno hidroelek t r i n e s 
statyba — tai tik pradžia 
didelių darbų Pabaltijo Jr 
tame tarpe Lietuvos van
dens ištekliams panaudoti.

Lietuvoje, statomos taip 
pat šiluminės elektrinės. 
Tačiau jos naudos ne iš to
li atvežamą kurą, kai]) tai 
buvo pirmiau, o> vietinį — 

tuvoje yra labai didelės.
Per pokarinius metus nu

veiktas didelis darbas iš
aiškinant ir visapusiškai iš
tiriant respublikos durpy
nus, įsisavinant juos. Į dur
pių laukus atėjo galinga 
technika, mašinos pakeitė 
sunku fizini žmonių darbą.

Šiuo metu kurą elektri
nėms, tiekia eilė durpynų: 
Baltosios Vokės, Radviliš
kio, Bačiūnų, Karpiškio. 
Kitais metais ims veikti 
dar vienas durpynas. Dė
ka to visos veikiančiosios 
šiluminės elektrinės respu
blikoje bus pilnutinai ap
rūpintos pigiu vietiniu ku 
ru—durpėmis.

Atstatant ir toliau vys
tant Lietuvos energetikos 

imoniu. 1 ■ Lietuva buvo 
siunčiami ir dabar 'tebe
siu nčiami nauji įrengimai, 
aparatūra, medžiagos, me
chanizmai, pagaminti bro
liškųjų tarybinių respubli-

Savo ruožtu jau virto 
'sistema, kad Lietuvos ener
getikai, siekdami praplėsti 
savo žinias, nuvyksta’ į ge
riausias šalies elektrines. 
Tatai jiems yra didelė prak
tikos mokykla.

Be stambių valstybinių 
elektrinių statybos, numa
toma išvystyti kaimo ener
getiką. Penktojo penkme
čio metais elektros lempu
tes užsidegs tūkstančių 
kolūkiečių namuose.

A. Gruodis

— Pravda pagy-

chillą už patarimą sušaukti
didžiule Keturių Didžiųjų valstybių

Amerikos komercinėje, 
spaudoje nieko nesimato 
apie didžiulį tarpt autinį 
jaummo f e s t i v a lį, kuris 
įvylįsjrugpiūčio 2 16 dieno
mis Rumunijos sostinėje 
Buchareste. Mus pasiekė 
laikraštukas, leidžiamas an
glų kalba Festivalio Ruoši
mo Komiteto. Jame randa
me daug informacijų apie 
festivali.

I >aaiški, jog pasaulinis 
jaunimo festivalis įvyks ry
šyje su tarptautiniu jauni
mo kongresu. Tai bus tre
čiasis pasaulinis jaunimo 
kongresas. Jis šaukiamas 
aptarimui taikos reikalų. 
Iniciatyvą kongresui ir fes
tivaliui davė Pasaulinė De
mokratinio Jaunimo Fede-

Kongresas ir festivalis 
organizuojama labai plačiu 
mastu. Tikimasi skaitlingų 
delegacijų iš visų pasaulio 
kraštų. Tiktai nežinia, kaip 
Rumunijos sostinę pasieks 
jaunimo delegaęijos iš to
kių kraštų, kaip Jungtinės 
Valstijos. . Galima tikėti, 
jog bus rimtų trukdymų su 
pasportais ir išleidimais.

Laikraštukas “Festival” 
labai entuziastiškai rašo 
apie ruošimąsi šiam jauni
mo sąskridžiui. Bus dele
gacijos iš tokių kraštų, ku
lbe nebuvo pirmiau turėję 
atstovybes jokiame tarp- 

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
lėktuvais

Liberty, N. Y. — Šioje 
apylinkėje, Catskills kalnų 
srityje, randasi du didžiau- 

•vienas “Con
cord,” kitas “Grossinger’s.” 
Pirmajame dirba 500 dar
bininkų, o antrajame—600.

Viešbučiu savininkai ne
siskaito su darbininkų uni
jomis. Tuo būdu Amerikos 
Darbo Federacijos dvi uni
jos paskelbė streiką prieš 
liepos 4 dieną. Darbininkai 
smarkiai darbuojasi strei
ką laimėti. Jie net pasi
samdė du lėktuvu pravedi- 
mui sėkmingo pikieto. 
Aukštai ore turistai mato 
unijų prašymą neiti į mi
nėtus hotelius. Taip pat 
pasamdyta ’ penkiasdeši m t 
automobilių bei sunkveži-■ 
mių pikietuoti užstreikuo- 
tus hotelius.

Savininkai sako, kad net 
ir toks smarkus pikietas 
nekenkia jų bizniui, nes, 
girdi, turistai nepaiso. Bet, 
žinoma, tai bus tiktai svieto 
akių muilinimas. Jie turės 
unijoms nusileisti ir jas 
pripažinti.

Į si viešbučiai—

Reikalauja skaitytis 
su unija

Washingtonas. — Sena
torius John Sherman, repu- 
blikonas iš Kentucky, siūlo 
prezidentui Eisenhoweri u i 
atsiklausti mainierių uni
jos prezidento John Lewiso 
nuomonės dėl suradimo tin
kamo žmogaus būti kasy
klų inspektoriumi. Senato
rius mano, kad paskyrimas 
žmogaus tai atsakingai vie
tai, kuris neturi mainierių 
unijos pasitikėjimo, neduos 
pageidaujamų rezultatų.

Tuo tarpu prezidentas 
Eisenhoweris esąs pasiūlęs 
mainierių unijai ir kasyklų 
kompanijoms susitart 
kandidato į kasyklų 

dėl 
in- 

lau-
kiąs rekomendacijos.

Transportininkai baigė 
streiką

St. Louis, Mo.—šio did
miesčio busų ir gatvekarių 

tautiniame c jaunimo kon
grese. Pavyzdžiui, f Bu- 
charestą pribus delegacijos 
Trinidado ir Cameroons.

Telpa laiškas iš Irano. 
Nedaug tesame girdėję 
apie jaunimo sąjūdį tame 
mums tolimame krašte. Ira
no jaunimo atstovas rašo, 
kad jie ten iš sykio galvo
ję į Buchąrestą pasiųsti 
delegaciją tiktai iš 250 jau
nų vyrų ir moterų. Bet, 
girdi, atsiliepimas ir entu
ziazmas susidarė toks pla
tus, jog dabar aišku, kad 
Irano delegacija susidėsian- 
ti iš 1,000 jaunų vyrų ir 
moterų!

Iš Indijos pranešama, 
kad kongresą ir festivalį 
užgyrė Visos Azijos Demo
kratinė Jaunimo Asociaci
ja ir prisius skaitlingą de
legaciją. Naujosios Zelandi
jos jaunimo delegacija jau 
išvykusi į Buchąrestą. Vi- 

j sa eilė Indonezijos jaunimo 
organizacijų pasisakė už 
dalyvavimą Bucharest© są- 
skridyje.

Ir Jungtinėse Valstijose 
yra susidaręs Kongreso- 
Festivalio Komitetas. Jis 
rašo sąskridžio ruošėjams, 
jog Buchareste bus atsto
vaujamas ir Amerikos jau
nimas. Bet, kaip jau saky
ta, kažin ar Eisenhowerio 
vyriausybė išleis delegaciją.

Salietis

v a i r u o t o j ai buvo išėję i 
streiką ir sustabdę trans- 
portaciją. Kadangi strei
kas nebuvo oficialiai unijos 
autorizuotasautorizuotas, tai darbiniu- galais apset
kuose. kilo pasidalinimas. hektarų

darbą, kiti pasiliko strei- į losui daug kukurūzus, pro-
■................. . sos, saulėgrąžų. Tai pa

dėjo skebais vadinti. Bet dės sustiprinti pašarų ba-

Vieni t u o j a u s sugrįžo į 

kuoti ir dirbančiuosius pra- 

liepos 2 d. streikas pasi
baigė.

Atmetū “vienybes” 
pasiūlymą

Cincinnati, Ohio. — (TO 
International Brewery 
Workers unija, kuri turi 
70,000 narių, atmetė Ame
rikos Darbo Feder a c i j o s 
Interna tional Teamsters 
unijos pasiūlymą “organiš
kai” susivienyti. Toks su
sivienijimas būtų reiškęs 
bravorų darbininkų unijos 
pasitraukimą iš CIO. Bra- 
vorininkai sako, kad Fede
racijos unijos lyderiai ne
norėjo tikros vienybės. 
Jiems rūpėję tiktai išsi
traukti iš CIO unijos at
skirus lokalus ir tuomi uni
ją sugriauti. *

Laik raštininkai prieš 
diskriminaciją

Boston, Mass. — CIO 
American Newspaper Guild 
konvencija priėmė visą eilę 
gana gerų rezoliucijų. Vie
noje rezoliucijoje ši laik
raštininkų unija pasisako 
prieš rasinę diskriminaciją. 
K o n v e n c ija instruktavo 
unijos tarybą ateityje dery
bose su laikraščių savinin
kais griežtai laikytis to 
dėsnio, jog negali būti jo
kios rasinės diskriminaci
jos. Šiandien daug laikraš
čių neįsileidžia negrų į sa
vo štabus.

Kita konvencijos rezoliu
cija kalba apie moterų ly
gybę. Unija reikalauja mo
terims lygaus atlyginimo 
už lygų darbą. Kaip vi
sur kitur, taip ir ko
merciniuose laikraščiuose 
moterims d a r b i n i n k ėms

2 pus!.—Laisvė (Liberty) — Ketvirtadien., Liepos-July 9> 1953

ŽINIOS IS LIETUVOS f
Pusmetinis planas
Įvykdytas pirma laiko

žinkelio Vilniaus apygar
dos stotys pirmalaike įvyk
dė pusmetinį pakrovimo 
planą. Jų tarpe — Stasilų, 
Valkininkų, Lentvario, Pa
nerių, ’• Vievio, Ignalinos, 
Kirtimu stotvs. * v v

Moksleivių darbų paroda
Vilniuje, Parodų pavilijo- 

ne, pasibaigė pirmoji sosti
nės vidurinių, septynniečių 
ir specialiųjų m o k y k 1 ų 
moksleivių, o tai]) pat vai
kų namų auklėtinių vaizdi
nių darbų paroda.

Vilniaus miesto švietimo 
skyrius apdovanojo pirmo
jo laipsnio diplomu už pie
šinius ir gerą estetinį 
moksleivių auklėjimą VI 
vidurinę mokyklą. Už brė
žinius ir moksleivių auklė
jimą, įdiegiant politechninį 
apmokymą, pirmojo laips
nio diplomu apdovanotu 
VIII vidurine mokykla. \,r

Už puikius piešinius ir 
brėžinius apdovanota eilė 
moksleiviu.

Už gerą piešimo - braižy
bos dėstymą pagyrimo la-

II vidurinės mokyklos mo
kytojui Norkui ir VIII vi
durinės mokyklos mokyto
jui Dolenko.

Kolūkinėms fermoms
JURBARKAS.—šiais me

tais “Pirmūno” ir “Pir
myn” kolūkių nariai pir
mieji rajone baigė grūdi
niu, techniniu kultūrų ii* 
šakniavaisių sėją. Pašari
niais runkeliais, morkomis,

į viršum yjandjr 
Šiais metais čia pasčAi si- 

sos, saulėgrąžų. Tai

zę nuolat augančioms fer
moms. J. Petrayičius

Jie baigia universitetą
Vilniaus universitetas šie

met išleidžia beveik 4.5 
karto daugiau specialistų, 
negu prieš septyneris me
tus. Aukštąjį mokslą bai
gia 490 jaunuolių. O po 
pusantro mėnesio jaunieji 
specialistai stos i darbą 
įvairiose liaudies ūkio ša
kose.

“Žalgirio” staklių gamy
kloje, Eidukevičiaus vardo 
odos - avalynės kombinate 
ir kitur dirbs jaunieji .che
mikai. Universitetą baigiu 
nemažas geologų būrys. 
Dalis jų bendrada rJb i a u s 
Lietuvos geologinio valgy
mo ekspedicijoje, Titl iš
vyks dirbti Kauno hidro
elektrinės statybos vietoje. 
50 diplomantų mokysis to
liau. P. Ūdras

šienapiūtč
• JONIŠKĖLIS, birželio 14 
d.— Laukuose bręsta geras 
vienamečių ir daugiamečių 
žolių derlius.

Joniškėlio bandymų sto
ties ūkyje birželio 11 dieną 
pradėta šienauti daugiame
tės žolės. Nupiauta 30 tiek
tai ų dobilų. 5.5 hektaro 
dobilm nupiovė per dieną 
arklinės šienapiūvės vai
ruotojas drg. Dapkus.:

mokama daug mažiau.
Toliau

sakė
konvcncija (wi- 

už ‘ pataisymą JVčZl-
4 c C a r r a n irfftig ra

cijos įstatymo ir patarė 
tmijos vadovybei daugiau 
rūpintis finansavimu' CIO ; 
Politinės Veiklos Komiteto.



Montello, Mass. WATERBURY, CONN. tų sun tekšėjusių dipukų, pa
skleidė 4,000 lapelių anglų kal-

“L.” spaudos tradicinis 
piknikas buvo puikus

C Liepos 4 d. giedri, saulėta 
/padange, tikrai 4 ideališkas 
’oras davė galimybės pripildy
ti montell iečių Tautiško Namo 
P a r k ą kupinai pažangios 
spaudos rėmėjų. Publiką su
darė apie, trys tūkstančiai.

Programa pradėta ir išpil
dyta. kaip buvo skelbta, su 
ta išimtimi, kad du chorai ne
galėjo pribūti. Tuo būdu 
worcesteriškis Aido Choras, 
vadovaujant Jonui Dirveliui. 
pradėjo ir užbaigė programą. 
Jie sudainavo, rodos, 8 dai
nas. Jų dainavimą publika 
labai pamylėjo ir daug aplo
dismentų suteikė. Kiti pro
gramos dalyviai — solistės, 
duotai ir trio — taipgi gra
žiai atsižymėjo. Laisvės re
daktorius U. Mizara pasakė 
trumpą, bet reikšmingą pra- 
kalbėlę. Po t<> šokiai tęsėsi 
iki vėlumos vakaro ir visi 
linksmai piknikavo.
. Piknikui dovanos, kurias 
laimėjo piknikieriai, yra šios:

Montelliečiu : K. čereškie-
I ‘
nes bapka, mėsos kepsnys ir 
kiti pridėčkai. Pasidarbavo 
T. Kominskienė, surinkdama 
$25.00.

A. Kukaiticnės importuota 
graži staltiesė su napkinais. 
Ji pati pasidarbavo, surinko 
$25.00.

J. Stygienės keturi rankų 
darbo žiurstukai, pasidarba
vo J. Rainardienė, surinko 
$8.00.

Ona Sidarienė iš Bakers
field, Cal., atvežė meksiko- 
nišką pintinę dėžutę su si
dabriniu $1 ir žiurstuką. ji 
pati ir Jeskevičienė, worces- 
terietė, pasidarbavo, surinko 
$10.00.

Norwoodiečių: Uždavinio’ 
bonka degtinės ir Zarubienės 
suris: Pasidarbavo Grybiene, 
surinko $25.00.

Lavvrenciečių: Didelė bes
it ė j vairių . saldainių ir pyra
gaičių (cookies). R. čiula- 
dienė parūpino. Pasidarbavo 
Kuodienė, Mikulienė, žinskic- 
nė; surinko $12.50.

Worcesterieciu: Dcksnienės 
rankų darbo megstinė staltie
sė ir Stankienės du megstiniai 
kukurūzai. Ausejicnė pasi
darbavo, surinko $12.50. Le
ono žalimo odinis moteriškas 
rankenėlis (hand bag). Jis 
pats pasidarbavo, surinko 
$10.00.

Juliaus Hirman iš Arling
ton, Mass., bonka degtines.

. SU BAIME NEGALI 
APSIGINTI

Nors labai skubėdamas va
žiavau link namų pro šią apy
linkę, ne<s mano žmona, likusi 
namuos^, gan nesveikavo. Man 
norėjosi užsukti į Waterbury, 
kur gyvena mūsų geroji gimi
naitė ir darbšti draugijiniame 
judėjime Klementina Yenke- 
liunienė. Taipgi aš esu susi
domėjęs waterbųriečių kores
pondencijomis, kurios nušvies
davo jų pavyzdingą draugijinį

Pasidarbfytfo Žukausk i e n ė , 
dorchesterietė, surinko $10.

Kitokių dovanų, ypač mais
to, buvo atvežta ir priduota 
prie moteriF stalo. Draugė 
Čercškienė padarė sąrašą, 
matysite vėliau1 spaudoje.

Piknikas buvo pasekmingas 
ir gražiai aptarnautas. Kas 
gavo dovanas prie įžangos 
tikietų, veikiausia J. Grybas 
praneš. Dauguma jas atsi
ėmė ant vietos.

Kaip ir visada, atskaitai 
padaryti nepoilgo suvažiuos 
atsakingi komitetnariai. Su
šaukimą jų ture/; padaryti 
pikniko gaspadorius George 
Shimaitis, nes montel 1 iečiai 
daugiausia atsilyginimo są
skaitų turės atlikti. D. J.

M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimąs
(Tąsa)

Irj visa žygin prieš sausrą stojusi ar
mija — tai armija, kuri neša gyvybę.

O kaip vyks puolimas? Kokiose ribose 
ir kokiomis kryptimis bus kertami smū
giai priešui?

Norint tai įsivaizduoti, reikia atsi
minti, iš kur priešas veržiasi?

Priešas puola daugelyje vietų ir įveda 
į mūšį įvairių ginklo rūšių kariuomenę.

I Karšti, viską išdžioviną vėjai — saus- 
vėjai — įsiveržia į juodžemio stepes iš 
pietryčių, iš Vidurinės Azijos dykumų. 
Sausvėjai praeina iš Azijos į Europą pro 
vartus tarp Uralo ir Kaspijos.

Bet yra dar viena kryptis, kuria saus- 
vėjis gali smogti smūgį: į derlingas 
Šiaurės Kaukazo žemes jis įsibrauna iš 
čia pat esančių Pakaspijo smėlynų ir 
druskožemių.

Žiemos vėjai, nupučiantieji sniegą nuo 
laukų, ateina dažniausiai iš pietų.

, Juodosios audros siaučia atvirose vie
tose tenai, kur pučia stiprūs vėjai ir kur 
subyrėjusi į dulkes dirva negali atsispir
ti vėjui.

Smėlynai puola visur, kur tik jiems 
duodama valia: šlaituose, kur viršutinį 
dirvos sluoksnį yra nuplovęs vanduo; 
upių užliejamuose slėniuose, kur iškirsti 
miškai; dykumoje, kur ganyklos yra gy
vulių ištryptos.

Griovos puola šturmu kalvų šlaitus. 
Juo statesnis šlaitas, tuo greičiau teka 
vanduo, tuo jam lengviau išrausti dirvo
je išgraužą, o išgraužą — paversti grio
va. A

Xwur, visomis kryptimis priešas turi 
bfctivtremtas.
’Reikia išgelbėti laukus nuo sausvėjų, 

nuo žiemos pūgų, nuo griovų, nuo juo
dųjų audrų.

Reikia apginti upes nuo išsekimo.
Reikia sustabdyti smėlio, kuris užpus

to kelius ir kaimus, sodus ir pasėlius, 
slinkimą. z

O kokie gynybiniai įrenginiai ir ko
kios ginklo rūšys turi būti panaudoja
mos mūšyje?

Prieš ardomąją vandens ir vėjo jėgą 
turi būti paleisti į mūšį medžiai, krūmai, 
daugiametės žolės.

Išsirikiavę miškų juostomis, medžiai 
ir krūmai gins varpas nuo sausvėjų, dir
vą — nuo nupustymo ir nuplovimo.

Prie griovų pasodinti želdiniai su
tramdys griovas. Želdiniai smėlynuose 
sustabdys smėlio slinkimą. Daugiametės 
žolės pakeis dirvos struktūrą, įgalins ją 
sukaupti ir-saugoti vandenį.

X ~Kur bus gynybinės ribos?
"U X i r moji tūkstančių kilometrų ilgio gy-

* n>|į*nė užtvara iš šešių miškų juostų iš
kils abiejuose Uralo upės krantuose — 
nuo Višnevos kalno iki Kaspijos jūros. 
Ji pastos kelią' sausvėjams, -ateinan
tiems iš Vidurinės Azijos, ir saugos nuo 
sąnašų Uralo upę.

Už šios gynybinės linijos eis kita, iš

keturių juostų, už 200—300 kilometrų 
nuo pirmosios. Ji nusitęs Užvolgio ste
pėms nuo Čapajevsko ties Kuibiševu iki 
Vladimirovkos Volgos žemupyje.

Trečia užtvara, taip pat t iš keturių 
juostų, laikys frontą nuo Stalingrado iki 
Čerkesko. Ji apgins šiaurės Kaukazo 
juodžemio stepes nuo karšto Pakaspijo 
dykumų vėjo.

Busimųjų “karinių” veiksmų žemėla
pyje yra ir kitos gynybinės linijos, ei
nančios didžiųjų upių pakrantėmis. Jų 
svarbiausia paskirtis — saugoti upių 
vagas nuo polaidžio ir liūčių vandens šė
limo.

Daugybė upelių, tekančių į upes grio
vomis ir lenkėmis, apiplėšia laukus, nu
nešdami nuo jų juodžemį ir palikdami 
juos be drėgmės atsargų. O įtekėdami 
į upes, upeliai užneša jas dumblu ir smė
liu, sudaro upėse-seklumas ir slenksčius. 
Ir prie šių upių užteršimo prisideda pa
vasario potvyniai, kai, grįždamas į savo 
vagą, vanduo nusineša viską, ką jam bu
vo pavykę pagriebti.

. Štai šitą vandens siautėjimą turės su
turėti plačios miškų juostos,, kurios, nu- 
sitęsdamos šimtus kilometrų, išaugs 
upių pakrantėse, į upių slėnius išeinan
čiose griovose ir daubose. Tokių gynybi
nių linijų bus trys-^prie Volgos, Dono 
ir Šiaurinio Doneco.

Dar dvi linijos nusitęs stepėse upių 
takoskyromis: pirmoji — nuo Kamyšino 
iki Stalingrado, tarp Volgos ir į Doną 
įtekančios Ylčvlės upės, ir antroji — 
nuo Penzos • iki Kamensko, takoskyrose 
tarp Dono intakų — Chopro ir Medvedi- 
cos, Kalitvos ir Beriozovos. Šios aukštu
tinės miškų linijos sulaikys vandens nu
tekėjimą šlaitais, neleis susidaryti grio
voms, sustabdys dirvą nupustančius vė
jus.

Vadinasi, iš viso bus sudarytos astuo
nios galingos linijos vandeniui ir vėjui 
pažaboti. Jis užims 118 tūkstančių’ hek
tarų ir nusitęs, kartu sudėjus, 5,320 ki
lometrų.

Ir vis dėlto*net tokio galingo fronto 
nepakaks kovai su priešu.

Be valstybinių gynybinių linijų, kurios 
saugos visą stepių ir miškastepių kraštą, 
reikalingos dar ir žaliosios užtvaros ap
link kiekvieną lauką kolūkyje arba tary
biniame ūkyje.

Vienos miškų juostos turės nusitęsti 
iš šiaurės į pietus, gindamos laukus nuo 
sausvėjų, ateinančių iš rytų. O kitos 
turi būti pasodintos skersai pirmųjų — 
iš vakarų į rytus. Jų uždavinys bus su
laikyti pietų vėją, kovoti su pūgomis. 
Tada kiekvienas laukas bus iš keturių 
pusių aptvertas žaliomis sienomis.

O be to, miškų želdiniai išaugs smėly
nuose, griovose ir daubose, stačiuose kal
vų šlaituose.

(Bus daugiau)

veikimą. Daugiausiai manė ža
vėdavo jų aprašymas apie su
rengtus pietus ir vakarienes, 
nuo kurių likdavo, pelno apšvie- 
tos reikalams.. Tie pietūs ir va
karienės, kaip Waterburio ko
respondentai aprašydavo, ne- 
vien būdavo darbščių waterbu- 
riečių pavyzdingai ir skaniai 
priruošti, nevien, kad būdavo 
sukviečiama daug svečių iš pla
čios apylinkės, bet tose didelėse 
sueigose apšvieta irgi nebuvo 
pamiršta. Jose svečiai būdavo 
pakviečiami kalbėti, ar riors 
trumpai išsireikšti apie tų die
nų svarbesnius reikalus. Da
bar iš Waterburio tokių kores
pondencijų pasidarė retenybė..

Nors trumpai teko viešėti 
pas mūsų mylimą giminaitę 
Klementina, bet atsitiktinai čia 
užėjo veiklus draugas Vincas 
Jokubonis ir taipgi atsižymėję 
veikėjai draugai Strižauskai. 

, Besikalbant su viršminėtais 
'draugais ir kartu su Klementi
na, paaiškėjo, kad Waterburio 
Liet. Literatūros Draugijos 
kuopa turi arti šimto narių, L. 
D.S. kuopa gal irgi panašaus 
dydžio. Tik choras, kuris taip 
gražiai buvo išsilavinęs ir savo 
dainelėmis palinksmindavo ne
vien Waterburio sueigas, bet ir 
apylinkės miestus, esąs jau'-pa-' 
krikęs. Tai didelis nuostolis! 
Kita nesmagi žinia, tai kad nuo 
dabartinio reakcijos siautėjimo 
esą daugelis pažangiečių įsi
bauginę, kad nepatektų į ra- 
gangaudžių nagus; kiti, kad ne
nustotų darbo ir dėlto esą bi
josi pasirodyti viešame veikime 
ir už tai esą visuomeninis vei
kimas žymiai sumažėjęs.

Tiesa, dabar nekuriems pri
sieina būti atsargesniems vie
šame veikime. Bet šiame re
akcijos siautėjimo laikotarpyje 
paliauti visai veikus būtų išda
vystė tų Amerikos žmonių, ku
rie veda kovą už išlaikymą tai
kos ir demokratijos. Mums bū
tų prasižengimas pasiduoti bai
mei bei laukti, kad kiti kovotų 
už mūsų reikalus, už mūsų lai
svę. Mums visiems yra aišku, 
kad nuo žvėries su baime nega
lima apsiginti, bet reikia imtis 
kovos priemonių pirmiau, negu 
žvėris uždės savo leteną ant 
mūsų kūno. Besočiai monopo
listai, nujausdami sau galą, pa
sigriebę mūsų šalies valdymo 
vairą, ryžtasi įvesti fašistinį 
režimą ir ieško progų užkurti 
atominį karą. Už tai milijonai 
Amerikos žmonių nesitraukia 
iš savo kovos lauko, nors neku
ria iš jų yra terorizuojami..

Kita buvusi publikos nubau- 
ginimo nuo viešų sueigų prie
žastis, tai žiaurus dipukų už
puolimas ant pikniko. Geriau
sias kovos būdas su tokiais su- 
niekšėjusiais dipukai, kurie už
puldinėja jiems niekuomi ne
kliudančių organizacijų sueigas, 
tai išaiškinimas Amerikos žmo
nėms, kas jie per vieni. Kokius 
kruvinus darbus jie atliko Lie
tuvoje: laike Smetonos kruvi
nojo fašistinio režimo ir laike 
hitlerinės Vokietijos okupaci
jos. Kuomet plačiai Amerikos 
žmonės bus supažindinti ir di
pukai patys savo elgesiu tą įro
dys, tuomet bus galima gauti 
paramos iš kitų tautų prieš už
puolikus. Clevelande jie buvo 
padarę žiauresnį užpuolimą, ne
gu bet kurioje kitoje lietuvių 
kolonijoj. Bet organizacija, ku- 
kurios svarbi sueiga buvo žiau
riai užpulta, vietoje nusigąsti

boję tarpe kitų tautų ir išleido 
peticijas, kuriose buvo nurody
ti jų praeities darbai, ir buvo 
pasiųstas protestas miesto po
licijos viršininkui už nedavimą 
apsaugos nuo užpuolikų. Po pe
ticijomis pasirašė 9 lietuvių or
ganizacijos ir 36 kitų tautų or
ganizacijos. Peticijos buvo pa
siųstos: policijos viršininkui, 
visiems Miesto Tarybos na
riams, mūsų ir kitų tautų spau
dai. Tas pridavė dipukams 
proto daugiau neužpuldinėti.

Waterbury j e tokia kovos me
todą gal neveiktų taip gerai, 
nes čia esą 80 nuošimčių gy
ventojų katalikai, kurių d vaši š- 
kija daugumoje eina su reakci
ja. Bet eiliniai, geriau susi
pratę katalikai neužgirs tokių 
niekšiškų, bereikalingų užpuo
limų, ir kartais galėtų prigelbė- 
ti numalšinti užpuolikus/

Čia mūsų draugai sakosi ne
są girdėję, kad ragangaudžiai 
kada būtų atvažiavę į Waterbu
ry bet ko tyrinėti'ir taipgi ne
girdėję, kad kas būtų iš svo
tu rgim i ų ^areštuotas išdeporta- 
vimui. Tas rodo, kad čia abel- 
nai darbininkų veikimas yra 
silpnas. Darbo unijos veikian
čios silpnai ir jose esą daug 
išdavysčių atsitikimuose strei
kų.

J. N. S.

Bethlehem, Pa.
^VISOKIOS PASTABOS
Aplaikiau knygą “Po Aud

ros”. Tai puiki knyga iš pra
ėjusio karo ir pokarinio laiko
tarpio. Paėmęs į rankas negali 
padėti, pakol neverčia kitas už
siėmimas. Išleista Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos. 

* * *
Aš buvaus net nusigandęs 

skaitydamas, kad draugas I). 
M. šolomskas rezignavo iš L.D. 
L.D. centro sekretoriaus vietos 
iš priežasties nesveikatos. Da
bar vėl nudžiugau pamatęs jo
jo rankraštį ant voko su knyga 
“Po Audros”. Kur gi mes gau- 
tumę kitą tokį energijos ir pa
siryžimo pilną draugą?

* * *
Mums ,svečiuojantis pas žen

tą Queens Village, L. L, mūsų 
sūnus sako a “Pop, some lady 
wants to see you.” Man iššįu- 
bavus “alio, alio”, inteligentiš
ka laidė sako: “Ar tavo šitas 
rankraštis^?” turėdama rankoje 
laišką. “Taip,” sakau, “mano.”

Jinai pamojo ranka kiton pu
sėn gatves į vyrą, stovintį šalia 
mašinos, ir .sako: “Eikš še ir 
paimk daiktus — kvortą me
daus ir kitą kokį gėralą.” Su
ėję vidun gražiai pasišnekėjo
me kaip artimiausi gimines. 
Tai buvo draugai Gaškauskai. 
Būtų miela, kad ir vėl kada su
sieitumėme. Gal ant Laisvės 
pikniko liepos 11 d.?

* * *
Liepos 5 d. apsilankiau pas 

F. M. Žukauskus, su tikslu, sa
kau, gal atsinaujintų prenume
ratą ir kiek paaukotų į Laisvės 
aštuonių tūkstančių dolerių 
fondą. Fran o nebuvo namie, o 
jo žmona po to “strok” vis dar 
negali gerai skaityti.

F. P. Žavis.

Dialogas. — Dievas: “Kas 
tave padare žmogumi?”

Žmogus: “O kas tave pa
darė, dievu?” žemaitis

SHENANDOAH, PA.
Z' ' <'

Dienraščio Laisves Paramai s

PIKNIKAS
įvyks Sekmadienį į

Rugpiūčio 23 August
Swank's Grove
Brandonville, Pa.

Miami, Fla.
VIETINĖS ŽINIOS

“Miami Herald” liepos 3 d. 
ant pirmo puslapio buvo atvai
zdas pasišiaušusio žmogaus su 
geležiniais pančiais ant rankų. 
Tai II. Glover, 50 metų, savi
ninkas kelių pigiųjų namukų 
(Shanty-town), N. W. 113 Ter
race ir 13-tos gatvių. Jis gele
žiniu ilgu raktu (wrench) smo
gė per galvas trim vaikam, 
smoge iš peties, sunkiai sužeis
damas.. Vaikai kraujais paplū
do. Jie yra 6,, 9 ir 10 metų 
amžiaus. Vaikams pirma pa
galba suteikta Jackson Memo
rial ligoninėje.

Gloveris nepaleidžiamas iš 
daboklės. Jam gręsia už tai 20 
metų kalėjimas, nes tai jau 
trečias jo toks elgęsis. Pasta
rasis žvėriškiausias.

Philadelphia, Pa.. J
HELP WANTED—MALE

•
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 2808.
________________________ (130-136)

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. Marvil!. KOELLE- 
GREENWOOD CO., 161 W/CJielten 
Avenue.

(131-134)

Kaltinama ir jo žmona Alice 
tame žygyje. Jis aiškinasi, 
kad kaimynų išdykę vaikai iš
daužydavo jo langus ir ištryp
davo žolę ir kitokios žalos pa
darė. <

Nereikia perdaug girti ir tė
vus už neprižiūrėjimą savo iš
dykusių vaikų, kurie be gfllo 
erzina' tokius pikčiurnas, kaip 
kad ii' tas Gloveris, kuris pri
sivirė sau košės iki ausų.

* * *
Svečias iš Reading, Pa., Dr. 

S. Asher, apsistojęs apartmen- 
te 4710 Pine Tree Drive, iš po 
nakties buvo apvogtas. -Dingo 
$940. šiauriečiai, čia atvažikvę 
atostogom, turi būt atsargūs, 
kad kas nenukniauktų jų sū- 
taupų, skiriamų dėl good time.” 

* * *
Gazolinas buvo atpigęs iki 

24 centų už gorčių. Bet pasta
ruoju 'laiku pasiuto brangti su 
kožna diena. Dabar jau 29 cen
tai, o aukštesnės rūšies gasas, 
31.centas.. Ir sako, kad tai dar 
ne viskas. Ir kada tam bus ga
las? Kalba žmonės, kad val
džia turės įsikišti sustabdyti »tų 
gazolino branginimą.

* *, *
Iš po didelių sausrų, birželio 

mėnešis buvo slapiausias, be
veik kožna dieną ir naktį lietus 
lijo po kelius kartus. Tai nau
jakuriam, kurie prie savo na
mų augina žolę — pievą, mede
lius ir gėles buvo didžiausia 
laimė, kai viskas puošniai su
žaliavo. Ūkininkai taipgi 
džiaugėsi.

* * *
Po gero pusmečio baigtas 

statyti Lietuvių Piliečių Klu
bas, N. W. 37th Avė. ir 34-tos 
gatvės. Pastatas lėšavo maž 
daug 30 tūkstančių dolerių, 
šauniai atrodo. Dabar laukia
ma pareinant leidimo — “lais- 
nės” dėlei vartojimo stipresnių 
gėrimų. Ta proga rengiasi prie 
atidarymo Klubo. Be abejo, 
bus kokios nors ir iškilmės su 
kalbėtojais ir dainomis.

V. J. Stankus.

Bulgarijos pramone paga
mino pirmąjį kombainą
SOFIJA.—Georgijaus Di- 

mitrovo vardo žemės ūkio 
mašinų gamyklos R u s ė s 
mieste kolektyvas pagami
no pirmąjį tėvyninės ga
mybos kombainą. Bulga
riškam kombainui pavyz
džiu buvo; tarybinis komba
inas “Stalinec-6,” plačiai 
p a g a r sėjęs Bulgarijoje. 
Naujojo kombaino išban
dymai davė gerus rezulta
tus.
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MATTHEW A. i
BUYUS :

(BUYAUSKAS) • J
LAIDOTUVIŲ 5

DIREKTORIUS 2
• «

426 Lafayette St. J
Newark, 5, N. J. <

MArket 2-5172 J

3 pusi.--Laisve

WELDERS. Combination preferred / 
Also needed METAL WORKERS. 
Heavy gauge. Musjt 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., 135 Master Street. NE. 4-8750.

• (132-134)
AUTO GLASS MAN. Exp. Top 

wages. \St. work; good working con
ditions. Apply in person or phone:

GENERAL AUTO GLASS CO., 
5113 Westminster Ave. GR. 7-9096.

(134-140)

WOOD WORKERS. Experienced 
on sash, doors and special Mill 
work. Union men. Steady year round 
work; good working conditions. Ap
ply in person or phono: Mr. Paul, 
VI. 8-2500. PENN LUMBER, Bel
field Ave. & Highest., Germantown.

(134-140)
AUTO BODY & FENDER MEN 

(2). Steady. Must bo 1st class. Exp. 
on wreck work. Must have own 
tools. Top pay. Good working con
ditions. Apply or phone Mr. Beyko. 
WA. 2-1194. ORIANNA AUTO BODY 
WORKS, 915 N. Orianna St., Phila.

(134-136)

TRUCK DRIVER. Experienced. 
Must have license. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. G. FERGUSON & CO., 15 
N. 7th Street.

(134-136)
HELP WANTED—FEMALE
WAITRESSES. With or without 

experience. Good working conditions. 
Steady work and good pay. Plus 
insurance Plan. Apply in person.

1427 Walnut Street.
(132-138)

Housework. Settled woman. Help 
with cooking and to assist in care 
of invalid. 2 adults. Live in, $35 wk. 
St. position for right woman. Phone 
Wayne 1554W for interview.

(134-140)

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

SUSIRIKIMAI
' DETROIT, MICH.
L.L.D. 188 kuopos svarbus susi

rinkimas įvyks sekmadienį, liepos- 
July 12 d., pradžia 11 ual. ryto, ant 
Rusų Restauranto, 2934 Yemans St. 
Čia turėsime daryti naujų tarimų 
dėl paramos dienraščiui Laisvei ir 
taipgi dienraščiui Vilnjai. Yra*galy
bė ir kitų reikalų aptarmui. Taipgi 
bus delegatų raportai. Tad visi pri
būkite j šį svarbų susirinkimą.

Valdyba.
(134-136)

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 155 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadieni, liepos-July 13d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite atsilanky
ti, nes turime svarbių reikalų apta
rimui. —A. W.

(133-135)

HARTFORD, CONN.
Pranešamo visiems Literatūros 

Draugijos nariams, kad L.L.D. 68 
kuopos svarbus susirinkimas įvyks 
pirmadienį, liepos-July 13 d., prasi
dės 7:30 vai. vakare, Laisvės Cho
ro svetainėje. 157 Hungerford St. 
Susirinkimas lyra svarbus tuomi, kad 
1953 metų knyga jau gatava ir jau 
prisiųsta kuopai, kiekvienas narys 
ją gaus šiame susirinkime, tad atei
kite pasiimti ją. Antra tai bus cen
tro valdybos nominacijos, visų narių 
yra pareiga dalyvauti ir atlikti no
minacijų balsavimus. O trečia, tai 
kurio dar nesate užsimokėję duoklių 
ateikite ir užsimokėkite.

Finansų Raštininkas.
(133-135)
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NewYorto^K^zferZInloi
Sustreikavo 1,200 

trukmany
Statybininkams medžiagas 

pr istat i nė j ančių sunk vež i m i ų 
Vairuotojai nedirbo praėjo s j 
pirmadienį. To pasėkoje susi- 
trukdė daugelio statybų darbai. 
Jeigu su streikieriais nebus 
tuojau susiderėta, galop šios 
savaitės turėtų sustabdyti dar
bus prie visų statybų, nes jos 
neturėtų medžiagų.

Sustabdymas darbo paliestų- 
tūkstančius kitų darbininkų.

Trukmanams buvę pasiūlyta 
po 30 centų mokesties priedo už 
valandą. Jie reikalauja dau
giau priedo ir kitų pagerinimų.

Iš atostogų
Maspethiečiai lietuvių dar

buotojai Wm. Kartonas • ir jo 
sūnus Wm., Jr., šiuo tarpu ato
stogauja Kalifornijoje. Iš ten 
savo draugams Brooklyniečiam 
ir kitiem rašo: “Linksmai ato
stogaujame San • Francisco 
mieste.”

Sykiu su atostogautojais 
brooklyniečius sveikina buvu
sios brooklynietės,Madeline Mi- 
jat ir Elzbieta Vilkaitė.

Keturi užsimušė 
auto nelaimėje

Vieno auto vairuotojui pra
radus kontrolę, auto peršoko 
saugumo zoną ant Cross Island 
Parkway ir smogė priešais at
einantį auto. Užsimušė pakly
dėlio auto vairuotojas David A. 
Storey, brooklynietis, ir užmu
šė susitiktame auto važiavusius 
Mr. ir Mrs. John Sattler iš 
Valley Stream ir jaunuolį jų 
giminaitį Fred Sommer.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc,

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

5 ' Savininkas i>
306 UNION AVENUE \ 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

0------------------------------
Virginia 9-6125

Draugai visuomet ateidavo 
talkon Laisvės reikalais

Tikimasi, jog to pat principo 
vedini dienraščio Laisvės skai
tytojai ir prieteliai masiniai 
susirinks į laikraščio metinį 
pikniką šį šeštadienį, 11-tą lie
pos. šiemet jūsų talka ypačiai 
reikalinga.

Piknikas šiemet ruošiamas 
naujoje vietoje: National Hali 
ir Park, 38th Avė. ir 65th St., 
Woodside, L. L Vieta yra did
miesčio ribose, iš visur lengvai 
privažiuojama ir netoli eiti iš 
bile kurios stoties ten nuvažia
vus.

Lš Independent GG traukinio 
išsėsti 65th St. stotyje.

Iš BMT ar IRT Corona-Flu
shing traukinio išsėsti 69 St. 
stotyje.

Pikniko pradžia 2 vai. šo
kiams gros Jurgio Kazakevi
čiaus orkestras. Patys Laisvės 
direktoriai dirbs .svečius tinka
mai priimti, pavaišinti, turės 
geriausių vaišių. Tačiau niekas 
nekliudys šeimoms ar gru
pėms asmenų atsinešti vaišes iš 
namų, žodžiu, piknikas bus 
šaunus.

Hearns savininkus įtarė 
užkvietime tardytojų

Brolius sulaikė 
po aukšta kaucija

Anthony ir Michael Galgano, 
38 ir 39 metų amžiaus, sulai
kyti kaip liudytojai. Kiekvie
nam nustatyta po $50,000 kau
cijos. Abu tebebuvo kalėjime.

Abu broliai tapo nužiūrėti, 
kad jie galį ką nors žinoti apie 
nužudymą James V.. Manzo, 32 
metų. Jis nušautas praėjusio 
sekmadienio popietį ir kūnas 
išmestas iš auto gatvėje.

Tyrinėjime esą nustatyta, kad 
Manzo buvo Galganų sesers Mrs. 
Rose Russano meilužis. Jinai 
laukiasi jo kūdikio. Gi jis, bū
damas vedęs ir tėvas poros vai
kų, nešini ošęs divorsuoti savo 
žmoną, nors buvęs žadėjęs Mrs. 
Russano vesti. Jos vyras ran
dasi kalėjime už apiplėšimą.

Kadangi Manzo turėjęs ryšių 
su gembleriais, o broliai Galga
no jau ne kartą buvę areštuoti 
ir teisti už įvairius prasikalti
mus, tad daleidžiama visokių 
galimybių. Tačiau lig šiol ne
turi parodymų, kad broliai bū
tų žmogžudystę papildę.

Aido Choras
Aido Choro pamoka įvyks 

šio penktadienio vakarą, lie
pos 10-tą, 8 valandą. Visi 
choristai prašomi atvykti. 
Norime turėti sėkmingą prak
tiką, kad galėtume gražiai 
atsižymėti Laisvės piknike 
liepos U-tą. Esame pasiža
dėję ten dainuoti.

Choro prezid.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

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

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

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

Except Thurs. & Holidays

H---------------- ------------------------

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., N.Y.
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Jam vėsu, bet jo 
kaimynui termas

Brooklyne susivaidijo ir pa
siekė teismą du kaimynai. 
Priežastis: vienas jų įsitaisė 
savo lange motorą orui regu
liuoti bute. Jam buvę buvę la
bai gerai miegoti. Bet kaimy
nai sako, kad ties jų langu iš
kištas motęras kelia nesvietiš
ką bildesį. Neužsidarę langų 
jie negali užmigti. Gi užsida
rius langus šiame tvankiame 
ore irgi negalima miegoti.'

Teisėjas pareiškė, kad čia 
jau einasi klausimas, kiek vie
nas asmuo gali darytis sau pa
togumo kitų asmenų lėšomis. 
Dalykas jam esąs naujas ir dėl 
to negalįs akių plotu išspręsti, 
turįs pastudijuoti, gauti kitų 
nuomonę, taipgi pats pamatyti 
-—išbandyti, kaipi tokia Įranga 
veikia. Bylą atidėjo. Gi pasi- 
ruošdami tolimesnei bylos eigai 
abu kaimynai pasisamdė po ad
vokatą.

Central Parke ant suoliuko 
rastas apie 65 metų vyro kū
nas. Jam peršauta galva ir re- 

įvolveris ten pat, Tiriama, ar 
ištikro jis yra savižudis.

Raketierystes bylą 
atidėjo iki rudens

Saro Mogavero ir Louis Ga- 
ccione per savo advokatą Har
ry Gittelsoną prašė teismą ati
dėti. Sąlygos esančios nepalan
kios. Jie sakė: “šiandieninė 
isterija .dėl padėties pajūryje 
gali atimti teisiamiesiems pro
gą gauti bešališką teismą.”

Teisėjas Harold Stevens be 
barnies sutiko .bylą atidėti iki 
rugsėjo 14-tos. Oras tuomet bus 
patogus. Teisiamieji bus turėję 
įvalias laiko pasiruošti apsigy
nimą, o gal ii* isterija bus at- 
slūgusL

Tai tikrai žmoniška. Tik pri- 
mintina, kad tie abu yra tei
siami kaip suokalbininkai iš
gauti iš kompanijos neužpelny
tų pinigų ir įtarti kaip išnau
dotojai unijos saviems reika
lams. Jeigu tikrieji darbinin
kų vadai tokias sąlygas teis
muose gautų, būdami nekaltais, 
nei vienas nebūtų nuteistas.

ši mielaširdystė teisiamiems 
už raketierizmą taipgi gėdin
gai primena tą teismų pasku
bą, su kokia buvo nužudyti 
Rosenbergai.

Stebėtojas.
-- J___ __ —....

Mieste įvyko daug 
važiuotes nelaimių

Didžiojo New Yorko ribose 
švenčių laikotarpiu įvyko 272 
važiuotes nelaimės. Jose 3 as
menys užmušti ir 410 sužeisti, 
šventės laikotarpį skaito nuo 
vidurnakčio penktadienio rytą 
iki vidurnakčio sekmadienio 
vakarą.

Nesupratęs ant tikieto esa
mų Įrašų, nei angliškos kalbos, 
portorikietis Juan Martinez 
pasijuto skrendančiu ne namo, 
bet Į Vokietiją. JĮ persodino Į 
kitą lėktuvą jau Newfoundlan- 
de.

Liepos 6-tą įvykusiame Kon
greso Neamerikinių Veiksmų 
Komiteto posėdyje tyrinėti 
krautuvių darbiniitkų uniją 
vienas unijos viršininkas liudi
jo, kad jam' buvo grasinta 
“kalėjimu,” jeigu įvyks Hearns 
streikas. Grasinimas buvęs pa
kartotas streikui tęsiantis.

Hearns darbininkų streikas 
eina 8-tą .savaitę. Kompanijos 
visokiausios pastangos sudau
žyti streiką negelbėjo. Aštun
tą savaitę iš Washingtono at
vyko pono Veldės vadovauja
mas komitetas tardyti unijos 
vadus.

Komiteto posėdyje liūdijo 
Carl Andren, Distributive, Pro
cessing and Office Workers of 
America Distrikto 65-to vice
prezidentas. Jis sakė, kad 
pirm streiko ir streikui prasi
dėjus jam ne kartą teko kalbė
tis su milijonierium Albertu 
M. Greenfield, Hearns ir dau
gelio kitų krautuvių savininku. 
Andren sakė:

“Mums buvo grasinama, kad 
jeigu streikas Įvyks, šis komi
tetas atkeliaus, o štai jis ir 
čia... Man grasino, kad aš at
sidursiu kalėjime, jeigu Įvyks 
streikas.”

Kongresmanas K it Clardy, 
pirmininkavęs posėdžiui, norė
jo žinoti, ar Andren tiesiogi
niai kaltina Greenfieldą at- 
kvietime komiteto. T tai 'And
ren atsakė:

“Man rodos, jums žinoma 
faktas, kad aš esu išgąsdintas 
komiteto ir to, kokios bus jo iš
davos.”

Andren sakė, jog jam stato
mi klausimai sukelia ^ąusmą, 
kad “jam statomi spąstai.”

Linkėjo, kad komitetas vely 
imtųsi baigti streiką.

David Livingston, unijos fi
nansų sekretorius, liudijęs vė
liau, sakė, kad jis prašęs komi
teto čion .atvykimą atidėti po 
užsi'baigimo streiko. Ir čia jis 
bandė tą prašymą pareikšti. 
Jis sakė:

“Leiskite man prašyti/ kad

šie tardymai būtų atidėti iki 
Hearns streikas bus...”

Tik tiek ir spėjo pasakyti. 
Clardy tvodamas kūjeliu į sta
lą jį .sustabdė.'

šešiems tos unijos viršinin
kams buvo Įteikti pašaukimai 
atvykti Į tą* komitetą tardy
mams. Pašaukti tada, kada 
yra degantis reikalas visiems 
būti veikloje laimėti taip ilgai 
užsitęsusį streiką.

Visi liudijusieji pirmą tar
dymo dieną unijos viršininkai 
atsisakė teikti atsakymą i ne- 
konstitucingus klausimus, nau
dojosi Konstitucijos laiduota 
asmeniui apsauga.

Kiti pašauktieji liudyti bu
vo William Michaelson, Arthur 
Osman, Jack Paley ir Peter 
Stein. Su jais dalyvavo ir 
unijos advokatas Arthur Shein
berg.

Pažymu,' kad šis unijos vir
šininkų pašaukimas tardymui 
yra jau trečiasis tos unijos gy
venimo. Kaip šis, taip ir du 
piiynieji pašaukimai “pataikė“ 
kaip tik tokiais laikais, kada ta 
60,000 narių turinti unija bu
vo pačiame čiukure kokios 
nors svarbios kovos už pageri
nimą nariams sąlygų ir už uni- 
jizmą. —.Y.

Rosenbergų laiškų 
antroji laida

Laisvėje buvo minėta, kad 
Ethelės ir Juliaus Rosenbergų 
laiškai iš kalėjimo baigiami 
spausdinti knygoje. Ji buvo pa
baigta spausdinti pirm pat Ro
senbergų nužudymo. Knygos 
tuojau pritrūko. Dabar prane
šama, jog antrosios laidos 
spausdinama 50,000 kopijų. 
Parduoda po $1. Pelnas eina 
Rosenbergų vaikų išlaikymui 
ir mokslui.

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, privatus įėjimas, patogiai 
įrengtas, gražioje vietoje,, arti Fo
rest Park. Prašome šaukti. Virginia 
7-7256 W.

(133-135)

NEW YORK
"help “wanted—female

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios ant Singer mašinos.
Darbas ant Sportswear. įb 

Nuolatinis darbas. Gera mokesti*.
' Kreipkitės: /

LA BON MODE
48 Canal St., N. Y. C. (6th floor)

(134-138)

BEAUTICIAN — MUNICURIST 

$50. priskaitant komisas.

Puikiausia proga.

Linksmos darbo sąlygos.
TELEFONUOKITE: JI’. 6-907) 

(134-140)

RHINESTONE —PASTERS
Vien hk Patyrusios. Nuolatinis 

Darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:
BILLARD

63 West 3«th St., N. Y. C.
(133 135)

REIKALINGA VIRĖJA
Nauja moderninė, pilnai įrengta 

virtuvė. Gera alga. Gyvenimas vie
toje. Kreipkitės:

ST. MARY’S HOSPITAL FOR 
CHILDREN

2161h St. & 29th Ave., Bayside
Tel. BA. 4-0400

(133-135)

MALE and FEMALE

MATYKITE HERMAN
NORITE GERO DARBO

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, aptai- 
symam vyrai, daržininkai, namų dar
bui vyrai, lab. pagalbininkai, visokių 
rūšių ligoninėm darbininkai. Valgių 
sandėliui vyrai ir viešbučiam darbi
ninkai, Miesto ar užmiestyje darbai. 
Tuojau statoma j darbą, gyvenimas 
vietoje ar kitur. ’Kreipkitės anksti.
CJaremont Majestic Agency

80 Warren St., N. Y. C. (Rm. 807) 
Tel. CO. 7-4138—Klauskite Herman 

(126-|39)

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

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

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvė.-^** - 
darbininkai, apvalytojai, aptaisytoji * 
jai, daržininkai, virėjai ir š/yi. r

Daug darbų. Guolis vietoje. Mies
te ar užmiestyje.
darbai. Kreipkitės

43 W. 47th
ROULEX
Tel. W. CO. 5-3293 ■

(126-139)

Tuojau duodami 
tuojau:

St., N..Y. C.
AGENCY

Įvyks Jau Šį Šeštadienį

NATIONAL HALL & PARK
Woodside, L. I

HELP WANTED MALE

Laisvės Piknikas
Liepos-July 11 Dieną
65-13 38th Avenue (38th Aye. ir 65th St. kampas)

- Šauni Dainų Programa
Brooklyno Aido Choras

vadovaujant Mildred, Stensler x
Dainuos gražiausias lietuvių liaudies 

dainas.
Rengėjai aprūpins valgiais ir gėrimais. 

Puikiausi namie gaminti valgiai, šaltas 
alus, degtinės ir kiti įvairūs gėrimai.

George Kazakevich's Orkestrą
Gros šokiams nuo 5 P. M. iki vėlumos.
Pradžia 2-rą vai. popiet. Įžanga 75c.

Bus naujoje vietoje. Prašome gerai įsitė- 
myti kelrodį.

Bus daug svečių iš kitų miestų. Todėl 
būkite ir visi brooklyniečiai, pasimatykite 
su sau maloniais svečiais ir pasivaišinkite.

*v

0

Laisves Piknikui Kelrodis
■MMMM ► ... - < v WWW HP' • —

Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti INDE
PENDENT LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys gau
nama,si ant kampų Union Avenue ir Grand St.; taipgi Union ir 
Metropolitan Avės. Imkite traukinį Į Queens pusę, išlipkite 
ant 65th S,t. stoties.

Automobiliais važiuojant nuo Richmond Hill Queens Blvd., 
privažiavę 69th Street, sukite po dešinei, važiuokite iki perva
žiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Roosevelt Avė. suki
te po*kairef ir čia rasite^Nationaf 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 sukite 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 kairei ir čia bus 
parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai privažiavus 
lengva pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko nuo Roęsevelt Avė. Tarp 
69th St. ir 651h PI. ant Roosevelt Ave. pasiparkinę karus, galite pėsti ’ 
ateiti į parkų 1

LYDYTOJAI

$1.71 H J 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
gį. Kreipkitės ištisą dieną, pi dieną. 
Matykite Steward. A
50 Greene Ave., Brooklyn M. Y.

r (Ff-134)

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 
taipgi ir kitas įdomias filmas J i 
July 16 ir 17 Amsterdam, y., 
July 18 ir 19 Manchester, cJbnn.

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

J. Klimas, pranešėjas. A

SKELBKITES LAISVĖJE




