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KRISLAI k HEE ŽAD A TIK PER
Kai iš aukštybės puola.
Žibalas ir politika.
Kur maldos nepagelbėjo.
Savotiškas argumentas.
Ožkos vilna ir Kazimieras.

Rašo A. BIMBA

Ir vėl-gražaus darbo turės 
komercinė spauda. Dabar jau 
socializmui tikrai būsią “ka-
put.”

Kodėl ?
I Ogi todėl, kad Berija sulai

kytas ir bus teisiamas. Jis 
paskelbtas tarybinės liaudies 
ir šalies priešu. Jam prime
tami kriminališki darbai.

Aukštai Berija buvo iškilęs, 
žemai jis nukrito. Panašiu 
pavyzdžiu kiekvienos šalies 
istorija yra kupina.

Negerai, žinoma. Geriau 
būtu, kad nė viena tauta ne
turėtu silpnavaliu, silpnadva
siu ir parsidavėliu. Bet ju 
buvo ir veikiausia dar ilgokai 
bus.

Kalbant apie byla prieš Be
riją, štai kas, man atrodo, pa
sirodys svarbiausia: Dar kar
tą bus parodyta ir įrodyta, 
kad vieno kito vado bei val
dovo sugedimas ir nupuoli- 

Znas nebegali socializmą mir- 
Z Onai pažeisti.
' ’Šoks atsitikimas, tiesa, pa
daro daug žalos ir nemalo
numo kraštui ir žmonėms, bet 
socializmas, kaipo nauja so
cialinė santvarka, pasilieka 
nepajudintas. Jo šaknys giliai 
suleistos. Jo ateitis užtikrin
ta.

Tą puikiai žino ir komer
cinė spauda, todėl laimėjimu 
savo pusėn Berijęs džiaugiasi 
tiktai labai rezervuotai.

Iranas turi susitaikyti su 
Britanija, arba negaus jo-

* kios ekonominės paramos iš 
Amerikos.

Taip pasakė mūsų preziden
tas Eisenhoweris Irano prem
jerui Mossadegh.

Atrodo žiauru, bet labai at
vira ir aišku.

Iraniečiai turi išsižadėti sa- į 
vo žibalo šaltiniu, jeigu jie 
nori susitaikyti su britais.

Kurį, kelią jie. pasirinks?
KaUbos eina, kad jie galvo

ja apvb užmezgimą glaudes- 
n i u k rys Žli su Tary b u Są j u n ga. 
PreSudento Eisenhowerio pa
spaudimas gali juos pastūmė
ti ton linkmėm

Texas valstijos gubernato
rius oficiališkai dezignavo į 
(paskyrė) liepos 5 diena mel- j 
dimuisi už lietų. Ir milijonai 
tikinčiųjų meldėsi per ištisą 
dieną.

Lietaus neiškrito nė vienas 
lašas. Nekrinta jis dar ir da
bar.

Šis gubernatoriaus žygis 
atidarys akis ne vienam tek- 
sasiečiui, jog joks dievas lie
taus nekontroliuoja.

Sausra yra baisi gamtos 
rykštė. Ji dažnai plaka žmo
nes čia, nepasigaili jų Azijo
je ir Europoje.

Ar skaitote Laisvėje einan- 
įjfc lįbino veikalą “Gamtos 
nūrg y ėjimas“ ?

M^J'sit.e, kaip socializmas 
kovoja su panašiomis gam
tinėmis rykštėmis.

Vienas žmogelis bara di
pukus, kam jie taiso ir kei-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Į.3 MENESIUS 'LAIKYTIS 
PALIAUBŲ SUTARTIES
Kinija tvirtina, kad Amerika

I skatina Rhee laužyt paliaubas
Seoul, Korėja, liep. 13.— 

Walter S. Robertson, prezi
dento Eisenhowerio pasiun- 

1 tinys, skrenda atgal i Jung- 
I tines Valstijas. Jisai gabe
na Eisenhoweriui slaptas 
nuolaidas, gautas iš Syng- 

j mano Rhee, Pietinės Korė- 
I ios tautininkų prezidento, 
i kas liečia busimąją paliau- 
■ bų sutarti.

Kol kas sužinota tiktai 
įšokančios nuolaidos iš 
i Syngmano Rhee pusės:

Jisai sutinka tik per 3 
mėnesius nelaužyti paliau
bų sutarties po to, kai ji 
bus pasirašyta. Jungtinės 
Valstijos tuo tarpu turi 
stengtis derybomis laukan 
išprašyti kinus, Šiaurinės 
Korėjos talkininkus.

IŠ pradžių S y n g m a n as 
Rhee reikalavo, kad Jung
tinės Valstijos panaujintų 
karą, jeigu politinė valsty
bių konferencija po 90 die
nų nuo paliaubų padarymo 
dar neužtikrins, kad Šiau
rinė Korėja bus prijungta 
Pietinei (tautininkų) Korė
jai. i

Robertsonas atmetė toki j 
karo panaujinamą, bet, pa- i 
galiau, sutiko, kad jeigu , 
Šiaurinės Korėjos liaudi- j 
ninkai slaptais Įsiskverbi- į 
mais ar. kitaip laužytų pa-į 
liaubinę sutartį, tuometi 
Amerika panaujintų karą, j 

Robertsonas kartotinai at
kalbinėjo Syngmaną Rhee 
nuo grasinimų, kad Syng-. 
mano tautininkai patys vie
ni kariaus, jeigu politinė 
valstybių konferencija nea
tiduos jam Šiaurinės Korė
jos.

Kinija teigia, kad Amerika 
padeda Syngmanui Rhee 

sabotažuot paliaubas
Peking, liep. 13. — Kini

jos radijas sakė, jog Ame
rika per slaptas derybas su 
Syngmanu Rhee iš tikrųjų 
padrąsina jį sabotažuoti 
bei apeiti busimąją paliau
bų sutartį.

Valdinis Kinijos radijas 
tvirtino, jog prezidento Ei
senhowerio pasiuntinys Ro
bertsonas negavo užtikrini
mų, kad Syngmanas Rhee

Dingo lėktuvas 
su 58 žmonėmis

Pearl Harbor, Hawaii. — 
Lėktuvas DC-6 dingo jūron 
su 50 keleivių ir 8 įgulos 
nariais. Jis lėkė iš Guam 
salos į Honolulu, Hawaii. 
Laivai bei kiti lėktuvai ieš
ko skridusių žmonių ar jų 
lavonų.

New Orleans. — Sudužo 
karinis Amerikos lėktuvas, 
užmušant 3 lakūnus.

vykdys paliaubų sąlygas.
Kinijos Liaudies Respu

blika reikalauja parodyti, 
ką Amerika darys, kad pri
verstų S y n g m a n ą Rhee 
vykdyti paliaubų sutarti.

Panmundžom, Korėja. —
Amerikos ir Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų 
tęsia derybas dėl 
sutarties.

atstovai
palialubų

Biznio planuotojai 
sako, Sovietų technika 
vejasi Ameriką

Washington. — Ameriki
nis Planavimų Sąryšis, biz- 
niškų tyrinėjimų grupė, su
rado, kad Sovietų Sąjunga 
sparčiai vejasi Jungtines 
Valstijas kas liečia darbo 
našumą pramonėje.

Planavimų Sąryšis, tarp 
kitko, primena, jog Sovie
tų Sąjungoje šiemet 300,000 
asmenų baigia inžinerijos 
mokslus, o Jungtinėse Vals
tijose — tiktai 23,000.

Aukštojo mokslo įstaigų 
skaičius Sovietų Sąjungoje 
per 10 paskutinių metų pa
kilo nuo buvusių tada 150 
iki i900 dabar.

Kodėl Eisenhoweris neduos 
tranui paramos

Washington.— Preziden
tas Eisenhoweris sulaikė 
medžiaginiai - piniginę pa
ramą Tranui dėl dviejų 
priežasčių, būtent todėl:

Kad Irano* premjeras 
Mossadeghas duoda komu
nistams “per daug laisvės” 
ir kad Irano valdžia nelei
džia anglams išnaudoti Ira
no naftos-aliejaus pramonę.

Teheran, Iran. — Karto
jasi pranešimai, kad Iranas 
planuoja daryti nepuolimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga,

Kongresmanai priėmė 
žalingą bedarbiam bilių

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas pereitą 
savaitę “netikėtai,” beveik 
pasalingai užgyrė republi- 
kono Reedo bilių, kuris lei
džia atskiroms valstijoms 
imti vadinamus “pervir
šius” iš bedarbių apdraudos 
fondo, ir naudoti tuos pini
gus visokiems kitiems val
diniams savo reikalams.

Jeigu ir Senatas priimtų 
šį bilių, tatai apšlubintų 
nedarbo pensijas visose 
valstijose.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir nekaršta.

Prezidento Eisenhowerio pasiuntinys valstybės sek
retoriaus pagelbininkas Walter S. Robertson (kai
rėje) vedė derybas su Pietinės Korėjos prezidentu 
Syngman Rhee. Jiedu pertraukė pokalbius ir leido 
fotografistams ju atvaizdą nuimti. Rhee, matyt, 
patenkintas, kad jam pavyko karo paliaubas su- 

sabotažuoti.

AMERIKA APLINKINIAIS
KELIAIS GABENS MAISTU
RYTINEI VOKIETIJAI

Washington. — Jungtinės 
Valstijos šią savaitę pra
dės gabenti maisto produk
tus, taikomus gyventojams 
rytinės Demokratinės Vo
kiečių Respublikos. Maisto 
dalykai bus siunčiami, ne
paisant, kad Sovietų Sąjun
ga ir rytinės Vokietijos val
džia atmetė tą pašalpą, ku
rią pavadino propagandos 
įrankiu.

Amerikiniai valgiai bus 
sukrauti į tam tyčia sandė
lius paliai vakarinės Vokie
tijos rubežių su rytine Vo
kietija.

Amerika tikisi, kad gy
ventojai per sieną iš rytinės 
Vokietijos pulsis tų valgių 
pasiimti.

Amerikonai taip pat lėk
tuvais nešdins maisto pro

Amerikos lakūnai atakavę 
belaisvių stovyklą, 
užmušdami penkis

Panmundžom, Korėja', lie
pos 13.—Generolas Nam II, 
vyriausias Korėjos liaudi
ninkų atstovas derybose 
dėl paliaubų, kaltino Ame
rikos, lakūnus, kad jie bom
bardavo ir apšaudė belais
vių stovyklą netoli Pyongy- 
ango, ‘Šiaurinės Korėjos 
sostinės. Sako, taip jie už
mušė 5 belaisvius, ameriko
nus bei jų talkininkus, ir 
sužeidė 15.

Nam II nurodė, jog stovy
kla buvo ryškiais ženklais 
pažymėta kaip belaisvių pa
talpa.

Anglai per 12 dienų 
nužudė 241 Kenyjos negrą

Nairobi, Kenya.—Anglai 
giriasi, kad jų kariuomenė 
ir policija per 12 dienų nuo 
birželio 23 iki liepos 5 d. 
nužudė dar 241 Mau Mau 
negrą, kaip įtariamus tero
ristus.

duktus į vakarinį Berlyno 
ruožtą, užimta anglu, ame- 
rikonu ir francūzu. Tai 
žmonės iš rytinės, sovieti
nės miesto dalies bus gun
domi bėgti i vakarini Ber
lyną. maisto pasiimti.

(Washington© valdžia lyg 
ir nepaiso, kad tokie sienos 
perbėgimai galėtų privest 
prie susikirtimų.)

Amerikos politikieriai 
skelbia, laųį rytinės Vokie
tijos valdžia ir Sovietų Są
junga, atmeš'd ama a m e r ik i - 
ne g e r a d a r ystę, tuomi 
skriaudžia rytinius vokie
čius.

Amerikiniai steb etoj a i 
tuo tarpu patyrė, kad ry
tiniai vokiečiai nealksta, 
nors ir “stokuoja jiems kai 
kurių maisto produktų.”

Beria kiršino vienas 
Tarybų Sąjungos tautas 
prieš kitas

Maskva. — Buvęs Sovietų 
vidaus reikalų ministras 

-Lavrenti jus .B^ria kėlė Lie
tuvos, Ukrainos, Gruzijos 
ir v kitų tarybinių respubli
kų žmonių neapy kantą 
prieš rusų tautą, taipgi 
kurstė vaidus ir tarp kitų 
tarybinių tautų.

Už tuos ir kitus priešin
gus sovietinei politikai 
veiksmus Beria tapo paša
lintas iš valdžios ir atiduo
tas aukščiausiam Tarybų 
Sąjungos teismui.

Visa \ Sovietų spauda 
smerkia Beria, kaip šalies 
išdaviką, tarptautinio im
perializmo įrankį.

Tūkstančiai masinių su
rinkimų taipgi užgyrė 
smerkimo rezoliucijas prieš

Mexico City. — Meksikos 
gynybos ministras Matias 
R. Santos, sakė, jo valdžia 
nesiųs kariuomenės į jokį 
užsieninį karą.

MOLOTOVAS SAKO, AMERIKA ŽADA 
MAIŠĘ RYTINIAMS VOKIEČIAMS 
TIKTAI DEL PROPAGANDOS
Praneša, kad Sovietų Sąjunga 
tinkamai šelpia rytų vokiečius

Berlin. — Sovietų Sąjun
ga ir rytinė Demokratinė 
Vokiečių Respublika atme
tė prezidento Eisenhowerio 
pasisiūlymą duoti rytiniam 
vokiečiam maisto už 25 mi
lijonų dolerių.

Sovietu užsienio reikalu 
ministras Molotovas pa
reiškė. jog Amerika naudo
ja siūlomąjį maistą tiktai 
kaip propaga n d o s įnagį 
prieš Sovietų Sąjungą ir

Reikalaujama priimt 
i Į taikos derybas tik 
dalyvaujančius kare

Washington. -^( Vadovau
jantis republikonų senato
rius Knowlandas ir kiti po
litikieriai ragina preziden
tą Eisehhoweri priimti tik 
dalyvaujančius Korėjos ka
re Amerikos talkininkus į 
busimąją taikos konferen
ciją. Jie reikalauja atmes
ti nuo konferencijos Indiją, 
Sovietu Sąjungą bei kitus 
Jungt. Tautų kraštus, kurie 
nekariauja išvien su ameri
konais prieš Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respubliką.

Kare prieš Korėjos liau
dininkus, apart Amerikos, 
kovoja Australija,. Anglija, 
Turkija, Naujoji Zelandija 
ir 11 kitu šalių. U €

35,000 vaikų Įskiepyta 
nuo kūdikių paralyžiaus

Elmira, N. Y. — Pereita7 i

sekmadienį šioje apylinkėje 
buvo įskiepyta-35,000 vaikų, 
nuo kūdikinio p'aralyžiaus, 
i leidžiant jiems gamma
globulino į kraują.

Gamma globulinas yra iš 
tam tikros kraujo dalies 
padaryti skiepai. Jie dali
nai saugo nuo apsikrėtimo 
kūdikiniu paralyžium per 
ketvertą savaičių. O ku
rie, nepaisant tų skiepų, su
serga, tai jų liga būna leng
vesnė.

Dvigubėja Sovietų 
audeklų gamyba

Maskva.—čionaitinis ra
dijas teigė, jog Sovietų Są
jungoj šiemet bus paga
minta dvigubai daugiau 
aukštos rūšies audeklų ne
gu 1952 metais.

Korėjos liaudininkai sek
madienį sakė, jog nušovė 
dar 4 amerikinius lėktuvus.

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad numušė 7 ra- 
kietinius Korėjos liaudinin
ku lėktuvus. 4*

prieš rytų Vokietijos demo
kratine valdžia.

v <

MOLOTOVO 
PAREIŠKIMAS

Maskva. — Sovietų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras Molotovas, šeštadie
nį atmesdamas prezidento 
Eisenhowerio žadamą mais
to pašalpa rytinei Vokieti
jai, pareiškė:

—Kas liečia jūsų siūlomą 
maistą rytinei Vokietijai, 
tai aš matau reikalą at
kreipti Jungtinių Valstijų 
dėmesį j sekamus faktus:

Jūsų pranešimas neteisin
gai nušviečia būklę rytinė
je Vokietijoje. Ir tai ne
stebėtina. Nes jūs žinias 
apie rytų Vokietiją gaunate 
iš tokių šaltinių, kaip aukš
tasis Jungtiniu Valstijų ko- 
misionierius Vokietijai ir 
Adenaueris, vakarinės Vo
kietijos premjeras, kurie 
yra kalčiausi už tvarkos ar
dymą (riaušes) rytinėje 
(sovietinėje) Berlyno daly
je-

Jeigu kriminaliniai ele
mentai, jūsų pusės suorga
nizuoti birželio 17 d., iš 
amerikinės Berlyno dalies, 
nebūtų deginę maisto ir ki
tų reikmenų sankrovas; jei
gu jie nebūtu užpuldinėję 
rytinės Demokratinės Vo
kiečių' RespubliRos valdžios 
įstaigas, tai nebūtu įvykę 
jokio tvarkos krikdymo.

Jūs padarėt^ nutarimą 
suteikti $15,000,000 vertes 
maisto, negaudami tam ry
tinės Demokratinės Vokie
čių Respublikos valdžios 
sutikimo.

Toks poelgis šiandieną • 
įžeistų net kolonijos gyven
tojus, nekalbant apie teisė
tos demokratinės valdžios 
žmones.

Visa tai aiškiai parodo, 
kad Jungtinėms Valstijoms 
nerūpi maisto teikimas vo
kiečiams, bet kad jos daro 
propagandos manevrą, ku
ris nieko bendra neturi su 
tikraisiais Vokietijos žmo
gių reikalais.
>Aš todėl pranešu Jungti

nių Valstijų valdžiai, jog 
Sovietu valdžia suteikė vo
kiečiams gyventojams pa
ramą, jau pirmiau atsiųs
dama jiems maisto produk
tų, pagal stiprius ir drau
giškus ryšius, esamus tarp 
Sovietų Sąjungos ir Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos.

Sovietų vyriausybė yra 
pasiryžus ir toliau prista
tyti visų reikalingų maisto 
dalykų, jeigu bus prašoma, 
ir kitais būdais padėti De
mokratinės Vokiečių Res
publikos gyventojams, pa
gal susitarimus tarp Sovie
tų Sąjungos ir Demokrati
nės Vokiečių Respublikos.
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BERIJA PAŠALINTAS
ĖJ^S TARYBŲ SĄJUNGOS vidaus reikalų minis

tro pareigas, Lavrentij Berija, tapo pašalintas iš tos vie
tos ir bus atiduotas aukščiausiam tos šalies teismui už 
kriminalinius veiksmus.

Pirmiau Tarybų Sąjungos komunistų partijos cen
tro komiteto plenumas Beriją pašalino.iš partijos, o vė
liau ministrų taryba pašalino ji iš vyriausybes.

Pašalinus Beriją, jo vieton paskirtas Scrgiejus N. 
Kruglovas, pirm kelių mėnesių ėjęs vidaus reikalų mi
nistro pareigas.

Apie Berijos kriminalinius veiksmus partijos centro į 
komitete pranešimą padarė Malenkovas, Tarybų Sąjun
gos premjeras, sako spauda. Vėliau Maskvos Pravda 
tuo reikalu parašė editorialą, kuriame buvo įrodinėta 
Berijos nusikaltimai Tarybų Sąjungos valstybei: jo ry- ! 
žimasis pasigrobti šalies galią, jo palaikymas ryšių su Į 
kapitalistiniu pasauliu, ir 11. Berija savo veiksmus at
liko maskuotai, tačiau jie buvo vyriausybės organų įžiū
rėti ir jų atlikėjas suimtas.

Mes to Maskvos editorialo kol kas negavome, ne- | 
skaitėme, todėl ir platesnių komentarų dėl kaltinimų I 
Berijai negalime šiame straipsnyje padaryti. .

Viskas smulkiau paaiškės tuomet, kai prasidės Be- į 
rijos teismas.

Kai kurie “galvočiai” bando šį dalyką išpūsti per
daug dideliu. Tūli dėl to net pranašauja Tarybų Sąjun
gai pavojų.

Mums gi atrodo, kad jų džiaugsmas perankstyvas. 
Socializmo šalis šiandien yra galinga, valstybė tvirta, 
marksistiniai-leninistiniai kadrai dideli ir visas šalies 
valdymo aparatas užtenkamai lankstus, apdairus ir bu
drus. Todėl bet kokia valdžios aparate atsiradusi kri
zė, ar kaip ją pavadintume, bus lengvai išgyvendinta 
ir šalis žygiuos pirmyn dar greitesniais tempais.

United States, per year .......... $8.00
United States, per 6 months.... ?4.50 
Queens Co.................. $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six rubs.

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

Entered as second class matter) at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879.

Seniau Berija ėjo pareigas valstybinio saugumo mi
nistro, bet po Stalino mirties, kai buvo reorganizuota 
krašto vyriausybe, vidaus reikalų ministerija ir valsty
binio'saugumo ministerija tapo sujungtos į vieną ir Be
rija buvo paskirtas jai vadovauti.

DABAR JAU RELIGIJA
KAI FAŠISTINĖ REAKCIJA PRADEDA siautėti, 

jai galą surasti nėra lengva. Pirmiausiai ji puola ko
munistus, vėliau tuos, kurie komunistams pritaria, o dar 
vėliau—kiekvieną, kuris tik fašizmui nepritaria.

Kad taip yra, liudija įvykiai mūsų krašte.
Pirmiausiai buvo pulti komunistų vadovai, tūli’ jų 

jau sėdi kalėjimuose tik dėl to, kad galvojo kitaip, ne
gu reakcininkai nori. Kiti komunistų vadovai,—keletas 
dešimtų jų,—nubausti kalėjiman, bet apeliavo į aukš
tesnius teismus. *

Vėliau pradėti pulti rašytojai, visuomenininkai, ak
toriai, dailininkai, artistai, darbo unijų vadovai. Juos 
kol kas vyriausiai puola kongresiniai komitetai, bet 
pastarieji grasina: perduosime jus teismui, įkišime į 
kalėjimus, jei būsite negeri.

Pradėtos deginti knygos; kitos knygos, kurių auto
riai, visuomenės gerbiami, kurių raštai ne blogą, o tik 
gerą daro mūsų šaliai, šalinamos iš knygynų-bibliotekų, 
esančių užsienyje.

Neprisotinamųjų fašistinių gaivalų ir tas nepaten
kina.

Pradėti pulti ir dvasininkai,—pasiryžta ir juos va
ryti per šerengą, inkvizuoti, šmeižti, niekinti.

Aną dieną kongresinis ne-amerikinis komitetas pa
skelbė, būk mūsų šalyje yra apie 7,000 protestantiškų 
dvasininkų, kuriuos reikią inkvizuoti.

Kas gi visu tuo šį komitetą informavo?
Jį “informavo” visokie šnipai, visokie visuomenes 

atmatos, kurių žodžiu jokis padorus žmogus netiki.
Philbrickai, Kornfederiai, Gitlowai, Petrovai, John- 

eonai, Marhuesee’iai ir jiems panašūs šniukštinėtojai 
“liudija,” būk esą daugelis protestantiškų dvasininkų 
“parsidavę komunizmui,” juos reįkią inkvizuoti, terori
zuoti.

Vadinasi, jei dvasininkas, pildydamas savo religijos 
etinius principus, skelbia, kai? karas Korėjoje būtų baig
tas, kad baltieji sugyventų žmoniškai su negrais, kad 
pasaulyje būtų taika, kad Amerika sugyventų prie- 
teliškai.su Tarybų Sąjunga, jis yra apšaukiamas “ko
munizmui pritarėju” ir turįs būti inkvizuotas! '

Bloga, bloga, bet prieš tą blogą negalima užsimerkti, 
o reikia veikti.

PREZIDENTO PIECK’O 
ATSIŠAUKIMAS

Liepos 2 d. Vakarų Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos prezidentas Wil
helm Pieck išleido į savo 
krašto žmones atsišauki
mą - kreipimąsi. Amerikos 
spaudoje ligi šiol jis nebu
vo paduotas, — imame jį iš 
Eltos pranešimo. Atsišau
kimas šitaip skamba:

Brangieji tėvynainiai, bran
gioji bičiuliai ir draugai!

Pastarosiomis dienomis ir 
savaitėmis man buvo perduo
ta taip daug sveikinimų, svei
katos linkėjimų ir pasitikėji
mo pareiškimų, kad aš laikau 
savo pareiga nuoširdžiai pa
dėkoti už tai visiems musų 
respublikos darbo žmonėms 
ir visiems mano draugams. 
Kaip tik šiomis dienomis, kai 
imperialistinės jėgos organi
zavo fašistinę avantiūrą, nu
kreiptą prieš Vokietijos De
ni o k r atinę Respubliką, aš 
jaučiausi itin artimai susijęs 
su visais mūsų Tėvynės dir
bančiais ir taikingais pilie
čiais. -*

Iš tūkstančių laiškų ir iš 
lankytojų pasisakymų priė
mimo valandomis mano kan
celiarijoje man buvo žinomi 
mūsų gyventojų reikmės ir 
poreikiai. Todėl gegužės mė
nesio- pabaigoje, kai mano 
partijos Politinio biuro atsto
vai informavo mane apie Po
litinio biuro posėdžius, aš vi
siškai pritariau partijos ir 
vyriausybės kurso pakeitimui. 
Šis naujasis kursas, kuria 
birželio 9 d. buvo praneštas 
visuomenei, siekia pakelti vi
sų gyventojų sluoksnių pra
gyvenimo lygį, bendro padė
ties pagerėjimo mūsų respubli
koje ir likviduoti bedūgnę 
tarp mūsų Tėvynės Rytų ir 
Vakarų.

Kaip tik todėl, kad nauja
sis kursas padeda darbo 
žmonėms, nes jis tarnauja 
vienybės ir taikos reikalui, 
kaip tik todėl jo bijo tautos 
priešai — monopolininkai ir 
karo kurstytojai. Nuo to 
momento, kai gavau pirmą 
žinią apie fašistines provoka
cijas Berlyne, man pasidarė 
aišku, kad šios provokacijos 
turėjo tikslą sužlugdyti nau
jąjį partijos ir vyriausybes 
kursą. Provokatoriai piktam 
p a n a u d o. j o nepasitenkinimą, 
kurio, be abejo, būta tarp 
dalies darbo žmonių, kurie iš
kėlė kai kuriuos pagrįstus rei
kalavimus, nukreiptus prieš 
esamus trūkumus. Tačiau ir 
laikinai suklaid. darbo žmonės 
labai greitai suprato, 7 kokį 
pavojingą kelią norėjo juos 
įstumti fašistiniai avantiūris
tai ir jų užsieniniai kurstyto
jai. ’ '

Kaip savo laiku reichstago 
padegimas, taip dabar pade
gimai aikštėje “Potsdame!’ 
Plac’’ turėjo tapti signalu 
naujajam karui. Daugumos 
darbo žmonių tvirto laikymo
si, liaudies policijos drąsių 
veiksmų bei tarybinės kariuo
menės savalaikio ir protingo 
įsikišimo dėka gaisro kibirkš
tis buvo sutrypta pirmiau, ne
gu ji įstengė įžiebti naująjį 
karą. Už tai aš reiškiu savo 
nuoširdžią padėką visiems, 
kurie savo pasiau.koj a m a i s 
veiksmais gynė mūsų demo
kratinę santvarką ir taiką.

Dabar reikia su dar dides
niu jėgų įtempimu toliau tęs
ti naująjį kursą. Visos jau 
priimtos, pradedant nuo bir
želio 9 d., ir dar planuojamos 
priemonės gyventojų padėčiai 
pagerinti turi būti įvykdytos 
sparčiai ir ryžtingai. Tam 
reikia, kad visiško pasitikėji
mo pagrindu bendradarbiau
tų visi, kurie nuoširdžiai ko
voja už liaudies gerovę. Kiek 
vienas darbo žmogus dabar 
turi geru darbu . ir sąžiningu 
savo uždavinių vykdymu pa
dėti pagerinti savo, šeimos 
pragyvenimo lygį! Kiekvienas 
doras vokietis dabar 
turi suprasti, jog fašistiniai t 

provokatoriai turi būti sumuš
ti, kad būtų išlaisvintas ke
lias į savitarpio supratimą 
tarp vokiečių, kad galima 
bfttų pasiekti tikrai laisvų 
rinkimų surengimą visoje Vo
kietijoje ir teisingos taikos su
tarties sudarymą.

Pirmyn mūsų partijos ir 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos vyriausybės naujuo
ju kursu, už tautos gerovę, už 
Vokietijos vienybę ir už taiką 
visame pasaulyje!

APIE RINKIMUS 
KANADOJE

Neužilgo įvyks Kanados 
parlamento rinkimai. Del 
jų Toįroųto Liaudies Balsas 
šitaįp^pasisako:
z Rinkimams besiartinant, 
kaip liberalai, taip ir konser- 
vatai pradėjo labai švelniai 
kalbėti, daug žadėti. Bet ne
reikia ilgai galvoti, kad su
pratus, kodėl taip. Tas karto
jasi prieš kiekvienus rinki
mus.

įdomu tas, kad nereikia gi
liai knistis, kad įrodžius, jog 
tas yra tiktai rinkiminė agi
tacija. Jie patys - vieni kitus 
sumuša. Pavyzdžiui, kada 
ponas Drew, konservatų lyde
ris, žada sumažinti taksus ant 
$500,000,000, tai liberalai at
sako : “Tur būt atimant se
natvės pensijas iš senelių.’’ 
Pats premjeras pasakė, kad 
Drew pažadai neįgyvendina
mi. Panašiai sumuša liberalų 
prižadus konservatų lyderiai.

Darbo žmonėms reikia tu
rėti galvoje ne tai, kuri parti
ja iš senųjų gali daugiau duo
ti. Jiems reikia dėti pastan
gas kuo daugiau išrinkti pa
žangių žmonių, kurie vestų 
kovą už darbo žmonių reika
lus. Jei tokių žmonių bus 
parlamente, tai bus galima iš
sikovoti daugiau, nežiūrint, 
kurie bus valdžioje, konscr- 
vatai, ar liberalai.

Ontariją valdo konserva- 
tai, o visą Kanadą — libera
lai. Ar yra skirtumas? On- 
tarijoj geriau, negu kitur, 
nes čia unijos tvirtesnės, par
lamente yra progresyvus žmo
gus, kuris nuolatos kovoja už 
liaudies interesus.

Saskačevanojc yra C C F 
valdžia. Ir tenai nedaug ki
taip. Kodėl ? Todėl, kad iš
rinkimas CCF, liberalų, kon
servatų ar social kreditorių 
dar nereiškia pakeitimą eko
nomines sistemos. Skirtumas 
tarp tų partijų gali būti tik 
tas, kad viena iš jų gali bū
ti aštresnė, kita prielankesnė 
darbo žmonių organizacijoms. 
Bet ir tas ne visada ir ne vi
sur gali būti tikru faktorium.

Istanbul, Turkija. — Tur
kijos valdžia siunčiu Korė- 
jon naują armijos būrį vie
ton išdaužytų ten turkų.

New Delhi, Indija. — Ke
turios ketvirtainės mylios 
sąrančių apgulė Indijos 
sostinę New Delhi.

Keturi CIO lyderiai kelionėje i Stockholmą. Ten jie da
lyvaus “International Confederation of Free Trade Uni
ons” konvencijoje. Iš kairės Į dešinę: United Steelwork
ers unijos vice-prezidentas James G. Thimmes, Amalg
amated Clothing Workers prezidentcis Jacob S. Potofs- 
ky, CIO sekretorius James Carey ir CIO prezidentas 

Walter Reuther.

Kaip Šiauliai statosi Visokios pastabos
Šiandien sekmadienis, ir 

Šiaulių gatvėse pilna žmo
nių. Skveruose, soduose, 
aikštėse — visur suaugu
sieji ir vaikai. Išėjo pasi
vaikščioti ir Antanas Jan
kauskas su savo žmona Ste
fa bei neseniai pas jį iš 
Kauno atvažiavusiu draugu 
Jonu Komskiu. Jie vaikš
to miesto gatvėmis, groži
si naujais namais.

— Atsimeni, Stefa, kaip 
mūs Šiauliai atrodė po ka
ro ?

—Kaip neatsiminsi: ap
linkui griuvėsiai, akmenų 
ir pelenų krūvos. Šitoje 
gatvėje buvo išlikę tik keli 
namai.

Jie ėjo- Tilžės gatve. Ka
ro metu joje buvo sugriau
ti beveik visi namai. O da
bar čia išaugo nauji pasta
tai. Statybos darbai mies
te prasidėjo tuoj po to, kai 
pasibaigė karas.

A. Jankauskas išdidžiai 
apžvelgė naujuosius pasta
tus. Jis, garsus miesto mū
rininkas, dalyvavo- daugelio 
namų statyboje. Kai jie ėjo 
pro viešbutį, jis. pasakė: /

—Šito pastato sienose 
mano rankomis suklota de
šimtys tūkstančių plytų. 
Tokio didelio viešbučio mū
sų miestas niekuomet ne
buvo matęsi

Šalia viešbučio stiebiasi 
taip pat neseniai pastaty
tas didelis gyvenamasis na
mas. Jame gyvena įvairių 
įmonių bei įstaigų darbi
ninkai ir tarnautojai.

Jankauskai ir jų svečias 
nuėjo į skverą ir atsisėdo 
ant suolo. Antanas ėmė to
liau pasakoti, kurių namų 
statyboje jam teko dirbti.

—Matai, dramos teatras, 
kinoteatras “Pergalė,” o 
ten, Vilniaus gatvėje—“El
nio” odos ir avalynės kom
binato gyvenamasis namas, 
o arčiau prie stoties — ge
ležinkelininku namas. Visi 
šitie namai pastatyti po 
karo. Į juos įdėtas ir ma
no darbas.

Antanas pasakojo apie 
tai, kaip iš broliškųjų ta
rybinių respublikų į mies
to statybos objektus at
siunčiama įvairi statybinė 
technika. Šiauliuose naujo
siose statybose dirba skre- 
periai, keltuvai, transpor
teriai, ekskava,toriai, kra
nai ir kitokie mechanizmai. 
Visi daug darbo reikalau
jantieji procesai statyboje 
yra mechanizuoti.

Platų užmojį mieste įga
vo gyvenamųjų namų sta
tyba. Per pokarinius me
tus perduota eksploatuoti 
dešimtys tūkstančių kvad
ratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Statybos darbų ap
imtis kasmet didėja. Visur 
matyti naujų statybų pa

stoliai. Statybos darbąi 
Šiauliuose vyksta lig šiol 
neregėtais tempais.

—Koks gražus pastatas, 
— sako J. Komskis, rody
damas į naujai statomus 
korpusus netoli Per galės 
aikštės. — Kas čia bus?

—Tai Tarybų Rūmai. 
Juose bus daugiau kaip 200 
darbo kambarių, o taip pat 
posėdžių salės ir eilė pagal
binių patalpų.

—O kas ten matyti, tolu
moj?—klausia Jonas.

—Nauja mokykla Dau
kanto gatvėje, — atsako A. 

.Jankauskas. Joje mokysis 
960 moksleivių. Greta mo
kyklos įrengiamos sporto 
ir vaiku aikštelės. 

k-

Matydamas svečio smal
sumą, Antanas pasakoja 
jam apie miesto naująsias 
statybas:

—Pereitų metų rudenį 
pradėjo veikti pirmoji nau
jos ligoninės eilė. Dabar 
statoma antroji eilė. Ligo
ninei statyti bei įrengti 
valstybė asignavo 20 mili
jonų rublių. Mieste taip pat 
statomas naujos geležinke
lininkų ligoninės pastatas.

Ant Vilniaus ir Komu- 
narų gatvių kampo stato
mas gyvenamasis namas 
dviračių gamyklos . darbi
ninkams, priešais dramos 
teatrą — dar vienas nau
jas gyvenamasis namas 
“Elnio” odos ir avalynės 
kombinato darbinink a m s . 
Aušros alėjoje statomas 
naujas kinoteatras, kuris 
bus įrengtas pagal naujau
sią techniką. Artimiausiu 
laiku bus perduoti eksploa
tacijon “Elnio” kombinato 
ir “Verpsto” trikotažo fa
briko vaikų lopšeliai.

Pokariniais metais Šiau
liuose plačiai išsivystė pra
monės įmonių statyba. 
Mieste jau gamina produk
ciją dviračių gamykla, ale
bastro gamykla, naujai per
tvarkytas “Verpsto” fabri
kas. Statoma mechanizuo
ta duonos gamykla, avaly-' 
nes fabrikas “Elnio” kom
binate . Naujos įmonės sta
tomos taip, kad darbinin
kams būtų sudarytos visos 
sąlygos kultūringai ir 
džiaugsmingai dirbti .

Daug metų “Verpsto” 
fabrike dirba Antano žmo
na Stefa. Ji atsimena tuos 
laikus, kai įmonės cechuose 
buvo taip ankšta, jog dviem 
žmonėm sunku būdavo pra
silenkti. i Patalpoje visada 
viešpatavo tamsa, nuo tvan
kaus oro svaigdavo galva.

Ir štai dabar viskas pa
sikeitė. Stefa iškilo iki ga
mybos vadovo: ji dirba 
techninės kontrolės sky
riaus viršininku. Ji mato, 
kaip pasikeitė darbininkų 
darbo sąlygos. Naujųjų 
fabriko korpusų plotas yra 
daug kartų didesnis, negu 
pirma. Erdviuose cechuo
se — daug šviesos, grynas 
oras. Prie fabriko dabar 
vra klubas, biblioteka, skai
tykla, meno saviveiklos ra
telių kambariai. Fabriko 
kiemas gerai sutvarkytas. 
Čia pasodinta vaismedžių, 
uogų, įtaisytos k 1 umbos. 
Kiemo centre įrengtas gra
žus, fontanas.

... Saulė krypsta į va
karus. Nuvargę nuo ilgo 
pasivaikščiojimo, Jankaus
kas su žmona ir svečiu 
grįžta namo. Jankauskai 
turi patogų butą naujame 
namp.

Sekančią dieną mūrinin
kas Antanas Jankauskas 
i lipa į statybos pastolius, 
kad vėl klotų plytas į bu
simųjų pastatų sienas. Iš 
aukštumos jam atsisklei-
2 pu^l.—Laisvi (Liberty)~ Antradienis, Liepos-July 14, 1953

Metodistų bažnyčios vysku
pas Oxnam išvadino niekšais 
tuos, kurie žlda ieškoti ko
munistų tarpe protestą n tišl# V 
kunigų. O tarpe kunigų 
bažnyčiose komunistų ieško
ti yra pažadėjęs kongresma- 
nas Veide.

Vyskupas Oxnam pasakė: 
“Aš reikalauju, kad būtų 
įvardintas nors vienas dvasi
ninkas, kuris turi didžiai at
sakingą poziciją bet kurioje 
protestantiškoje bažnyčioje ir 
kuris yra Komunistų Partijos 
narys.”

Columbijos universiteto Sla
viškų kalbų departmentas pa
sirašė įdomią sutartį su Na
tional Science Foundation. 
Departmentas išvers iš rusų 
kalbos į anglų kalbą 1,000 
puslapių sovietinių moksli
ninkų pranešimų iš fizikos 
mokslo srities. O minėta 
foundacija tuos raportus iš
leis knygos formoje.

Mūsų mokslininkai mano, 
kad tarybiniai mokslininkai 
yra daug ką pasiekę fizikos 
moksle. Jie nori iš jų p^B4 
mokyti.

Ką daro senatorius McCar
thy, kad neužprot estu o j a 
prieš Columbijos universitetą 
ir prieš National Science 
Foundation? Kas gali užti
krinti, kad tuose raportuose 
nebus pasislėpusi “raudonoji 
ragana”?

Įdomus pranešimas iš Ro
mos. šiomis dienomis krikš
čionių demokratų šėlas ir Ita
lijos premjeras yde Gasperi 
atėjo į Italijos Komunistų 
Partij os patalinis ir per iš
tisą valandą kalbėjosi su Pal- 
miro Togliatti.

Neseniai įvykę parlamenta
riniai rinkimai, matyt, įtiki
no de Gasperį, kad Komu
nistų Partijos vadovybės ne
galima ilgiau ignoruoti. • •

--------• y /
Los Angeles miesto Theatre 

Mart vaidinama pjesė “The 
Drunkard.” šiomis dienomis 
įvyko 7;451-mas perstatymas. 
Pradėtas vaidinti dar 1933 
metų liepos 6 dieną.

Šis perstatymas supliekė 
visus rekordus. Veikalas nu
kreiptas prieš girtuoklystę.

New Yorke ant Broadway 
ilgiausia yra išbuvęs veikalas 
“Life with Father,” komedi
ja. Buvo perstatytas 2,213 
kartų.

. Londone gautas iš Maskvos 
per radiją pranešimas apie 
naujus atradimus operavimui 
žmogaus širdies. Naujais 
įrankiais esą nebe pavojinga 
peilio pagalba žmogaus širdį 
pataisyti.

Pranešimas baigiasi: “Pa
siektieji rezultatai parodo, 
kad dar vieną mūsų svarbiau
sią organizmo dalį ejalima 
gydyti. Tikimasi, kad ■sovie
tinė medicina nugares J ne 
tiktai organiškus širdies'Trū
kumus, bet ir įgautus trūku
mus.”

Nešimas apšvietos į kaimą 
pasilieka svarbi problema vi
suose kraštuose. Nereikia nė 
aiškinti, jog tuomi labai su
sirūpinta ir Lietuvoje.

Labai populiarios yra kai
mų bilbiotekėlės bei knygynė
liai. Apart veikiančių cen
truose pastoviu knygynėlių, 
plačiai veikia kilnojamieji kai
mo knygynėliai.

Skaitau pranešimą iš Ne
menčinės, Tik viename rajo
ne veikia 30 kilnojamų bibli
otekėlių.

A. Salietis
__ i.__________________ .

džia plati gimtojo miesto 
panorama. Beveik kiekinį 
no j e gatvėje matytf 
namai, stiebiasi nauj^sta- 
tybų pastoliai. Dar nie
kuomet Šiaulių- gyventojai 
nebuvo mate tokio statybos 
užmojo. N. Mikalauskas

teli%25c5%25a1kai.su


Wilkes-Barre, Pa
Aš su žmona ir Krutuliene 

nearėme aplankyti Kasparie- 
nę, 
gaičAs, kurie 
Bario, Pa.

los dukterį ir žentą Gri- 
gyvena Wilkes-

Kasparienė
• maloniai mus 

vaišino. Kasparienės žentas
su dukteria pusėtinai gražiai 
įsikūrę. Jie pirkę apysenį
2 šeimų namą, kurį darbštusis 
Kasparienės žentas Grigaitis 
aptaisęs taip, kad išrodo ge
resnis ir gražesnis nei nau
jas.

ir Grigaičiai 
priėmė ir pa-

Ant rytojaus, birželio 21 d., 
3 vai. po pietų, įvyko kapi- 

korporacijos mitingas, 
kuriame dalyvavo nedidelis 
skaičius narių. Man patinka 
pildančiojo komiteto sąstatas, 
į kurį įeina šie asmenys: Pir
mininkas Bill Grigaitis, fin. 
sekretorius A. Mack (Krutu
li ūtė), protokolų sekretorė 
Grigaitienė ( K a s paraityto). 
Jie visi čia gimė.

lietuvių kalboje;
sekretore skaito

CHICAGOS ŽINIOS
JAUKIOJE JONIKU ŠEIMOS 

SUEIGOJE
Netikėtai ir nelauktai liepos 

3 d. “Vilnies” svetainėje įvyko 
šeimyniško pobūdžio koncertu- 
kas, kuriame programą išpildė 
Leonas Yonikas, prigelbstint 
Ęstellei Bogden ir Helen 
K wain.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

Kasparienė buvo gana sun
kiai susirgus, bet jau baigia 
pasveikti, nes jau vaikšto ir 
gana gerai išrodo, ir žada vėl 
dalyvauti visuomeniniame ju
dėjime. Po pasikalbėjimų 
apie visokius dalykus, at
sisveikinome ir einame, kaip 
štai Grigaitis dar mums pa
stebi, kad ant rytojaus jie 
laikysią kapinių korporacijos 
susirinkimą, ir pakviečia, jei- 

’ gu norimo, galime jame da
lyvauti. Padėkoję už pakvie- 
tiniL. atsakėme, kad būsimo.

Pirmininkas B. Grigaitis 
gražiai ir tvarkingai veda su
si ri n k imą 
protokolų
protokolų užrašus gražiai lie
tuviškai ir finansų sekretore, 
taip pat atskaitas duoda gra
žiai lietuviškai. Taip pat ir 
visi raportai, kuriuos tik da
vė, skambėjo gražiai lietuviš
kai. Didelis kreditas priklau
so jų tėveliams, o daugiau
siai jiems patiems, kad jie ne
sigėdi savo tėvų prigimtos 
kalbos, nes jie supranta, kad 
juo žmogus aukščiau pakilęs 
apšvietojo, tuo daugiau ger-

Pasinaudojus atostogų pro
ga, Yonikų vaikai suvažiavo j 
Chicagą praleisti keletą dienų 
su tėvais. Sūnus Leonas Yoni
kas atvažiavo iš New Yorko, 
o duktė Ida su anūke Barbora

i.

ji1 priklauso prie aukščiau ap
sišvietusiu žmonių, c 4

Taip pat teko man patirti

dar ir tai, kad šis naujasis, 
susidedąs iš jaunųjų lietuvių 
kapinių korporacijos komite
tas daug pavyzd i ngiau ir tei
singiau veda reikalus. Nes 
yra sakoma1, kad pirmiau tie 
seniai esdavosi tarp tavęs ir 
net po teismus tąsydavusi; 
del to ir iždas visuomet bū
davęs tuščias, Dabar gi 
kas sutvarkyta taip, kad 
rh vietos betvarkei.

\ Taip ir turi būti visose 
ganizacijose. V.

atvažiavo iš Californijos. Tai 
įvyko Yonikų šeimos susivieni
jimas — bent kelioms dienoms.

Yonikų duktė Ida niekad ne
buvo girdėjusi savo brolį Leo
ną dainuojant, nes kai? ji išva
žiavo Calįfornijon, jos broliu
kas buvo dar jaunas vaikas. Ir 
Leonas (brolis) nelabai aiškiai 
atsiminė .savo sesutę. O dabar 
Ida jau subrendus moteriškė ir 
motina, o Leonas jau vyras ir 
aukštai pakilęs muzikoje.-

Na, kad geriau supažindinti 
dukrą ir gimines su sūnaus at- 
siekimais, tai tėvų 
ant greitųjų ir buvo 
muzikalis vakarėlis, 
kui Leonui Yonikui 
išpildyti programą
žvaigždutės Estelle Bogden ir 
Helen Kwain. Visiems akom
panavo Choro vedėjas Deffner. 
Pirmininkavo Tex žebraitis.

MELŽĖJOS PRANEŠIMAS 
MOKSLINEI TARYBAI

r
M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

Taip medžiai yra susiję su dirva. Šis 
ryšys visiems krinta i akis: medis šakni
mis įeina į dirvą. Bet yra nematomų 
ryšių, kuriuos ne iš karto pastebėsi.

nuo trako. Krūmai, apsupdami jaunu
čius medelius iš visų pusių, verčia juos 
greitai stiebtis į šviesą, varo juos augti. 
Miškininkai dėl to tuos krūmus ir vadi
na “pavara”. •

Bet pavara naudinga miškui ne tik to- 
r'ėl: ji padeda medžiams kovoti su žole. 
Žolė žudo mažus medelius, atima iš jų 
šviesą ir drėgmę. O krūmai nustelbia 

savo pavėsiu. Jeigu jų nebūtų, že- 
lė laiške apželtų viksvomis.
Kai miškas pamiškėje veržiasi į stepę, 

priekyje avangardu traukia krūmai ir 
išstumia žolę.

Ir dar vieną paslaugą padarų jie me
džiams: krūmuose suka lizdus paukščiai, 
o paukščiai kariauja su vikšrais ir vaba
lais, kurie graužia žievę ir lapus.

Savo ruožtu, įžėlusį žolė suteikia prie
globstį pelėms, kurios graužia jaunus 
ūgius. Bet ir su pelėmis yra kam susi
doroti — tai suopiai, pelėdos, lingės.

Visa tai turi suvokti žmonės, sudaran
tieji miškų juostų projektus. Štai kodėl 
tyrinėtojų būriuose atsidūrė įvairių spe
cialybių žmonės.

Pavyzdžiui, entomologas turi iš anksto 
išaiškinti, su kokiais šešiakojais priešais 
— vabzdžiais — medžiams teks susidur
ti. O ornitologas tūri nuspręsti, kokie 
paukščiai gali padėti medžiams kovoti su 
vabzdžiais ir kaip tuos paukščius apgy
vendinti naujame, ką tik “atstatytame” 
miške.

Be paukščių, sukančių lizdus krūmuo
se, yr%nemaža tokių, kurie gyvena dre
vėse bt jauname miške drevėtų m-e- 

np’fcti. Vadinasi, teks paukščiams 
7 dirbtines dreves, inkilus.

Varnėnai — seni žmogaus draugai. 
Ne veltui žmonės kiekvieną pavasarį 
džiaugiasi jiems parlėkus.

Štai ką tik atlėkęs varnėnas rimtai ap
žiūrinėja jam paruoštą-“vasarnamį”. Jis 
pažvelgia pro įlekiamąją angelę, nelygi-’ 
nant pro plačiai atdaras duris: ar neįsi
kūrė čia jau kas nors? Bet. vasarnamis 
niekieno neužimtas. Varnėnas šmurkš
teli vidun — tik juoda uodega kyšo iš 
lakos.

Akimirka jis išlekia iš inkilo ir atsi
tupia greta ant beržo šakos. Viskas at
rodo jam tinka. Vasarnamis patogus. 
Viršum lakos padarytas stogelis: vadi
nasi, lietus nepateks vidun. Laka įreng
ta pakankamai aukštai: jei katei ateis 
į galvą kišti į ją savo leteną, ji negalės 
pasiekti jauniklių, tupinčių apačioje.

Vasarnamis geroje vietoje: 
tv 

ta d 
varnas.

Bet vasarnamis neišvalytas, jame 
daug pernykščių šiukšlių. Varnėnas 
imasi valyti: kantriai mėto lauk viso
kius trūnėsius, susikaupusius per metus.

Pagaliau vasarnamis išvalytas. Var-

netoliose 
inys, kur bus galima nulėkti atsi- 

Bus ir kaimynų. Varnėnai mėgs- 
Ugiją: išvien lengviau nubaidyti

vis
lie

or-

nėnas, tupėdamas pačioje beržo viršūnė
je, plazdena sparneliais, lankstosi, čiul- 

,ba visas švelniausias daineles, kokias tik 
jisai moka: “Parlėk mano mieloji, vis
kas paruošta! Vien tavęs tetrūksta”.

Ateis laikas — varnėne išperės jau
niklius, ir varnenūi nebus kada dainuo
ti. Tėvams terūpi tik viena — auginti 
vaikus. '

Pasitaiko, kad varnėnai krinta,, netekę 
jėgų, .daugybę kartų lakiodami šen ir 
ten, ieškodami maisto jaunikliams. Ir 
nieko nuostabaus: jaunikliai greit auga, 
jiems daug reikia.

Varnėnui net neateina į galvą, kad jis 
ne tik jaunikliais rūpinasi, bet ir padeda 
žmonėms: išgelbsti daržus, sočius, miš
kus nuo žalingų vikšrų. Tą darbą dirba 
ir daugelis kitų miško gyventojų: zylės, 

• nykštukai, kikiliai, i
Bet čia štai kas negerai: paukščiai 

mėgsta sukti lizdus ten, kur jie gimė, 
kur gyveno jų proseneliai. Kiekvieną 
pavasarį jie nuskrenda tūkstančius kilo
metrų viršum sausumos ir jūros, norė
dami grįžti namo, į gimtąsias vietas.

Bet juk naujoji miškų juosta dar ne
spėjo virsti namu paukščiams. Kaip pa
daryti ją gyvenamą?

Čia teks griebtis gudrybės, kad būtų 
galima mūsų sparnuotuosius talkininkus 
pripratinti prie naujų vietų. Pavyzdžiui, 
bus galima dėti kikilių kiaušinius į jų 
giminaičių — žvirblių -— lizdą. Žvirblis 
su žvirble išves ir išmaitins pamestinu
kus. Rudenį jaunieji kikiliai išlėks žie
moti, o pavasarį grįš ten, kur jie gimė— 
į miškų juostą.

Bet -visų sudėtingiausias yra tas 
grindinis uždavinys, kurį turi 
miškininkai: iš kokių medžių ir 
“statyti” mišką?7

Norint teisingai atsakyti į šį 
mą, reikia žinoti, I 
Įvairios medžių rūšys ir kokie yra jų 
tarpusavio santykiai: ar jos gyvena ne
santaikoje, stelbia viena kitą arba, at
virkščiai, padeda viena kitai’ kovoti su 
stepių negandais.

Reikalingi bandymai, ir ne mažame 
žemės sklypelyje botanikos įsode, o šimtų 
ir tūkstančių hektarų plot-e. Ne su at
skirais medžiais, o su ištisais miškais 
reikia daryti bandymus, siekiant išaiš
kinti, kiek jie atsparūs ir kaip ilgas jų 
amžius.

Bet medis gyvena ilgai, žymiai, ilgiau 
už žmogų. Iki šiol dar tebėra gyvi ga
liūnai ąžuolai, kuriuos yra pasodinęs 
Petras Pirmasis. O ar yra mūsų tarpe 
Petro amžininkų?.. Prireiktų ne vienos 
miškininkų kartos, kad būtų galima iš- 
bapdyti stepėje įvairius medžių ir krū
mų derinius.

Ką mums daryti? 
stepių pertvarkymą 
nūkiams?

pa- 
spręsti 
krūmu

klausi-
kaip laikosi stepėje

•Imtis bandymų, o 
palikti mūsų proa-

Nc, , mūsų laimei, 
pradėti jau soniaj.

(Bus daugiau)

bandymai stopoje

iniciatyva 
surengtas 
Daininin- 
pagelbėjo 
Chicagos

Publiką sudarė Jonikų gimi
nės ir dainininko artimi drau
gai ir draugės.

Vakarėlis praėjo labai sma
giojo ir draugiškoje atmosfero
je. —Buvęs.

NEPAPRASTAI GRAŽUS 
VISŲ TAUTŲ 

PIKNIKAS
Nepriklausomybės Dienoje 

piknikas rengtas Santa Fe Par
ke buvo įvairiaspalvis savo 
dėtingumu. Oras pasitaikė 
ras, tai žmonių buvo pilnas 
džiuli.s parkas, miškas.

Pasiekus pikniko vietą dešim
tą valandą ryte, jau buvo gra
žūs būriai žmonių prieglobsty
je ąžuolų sukant sau vietoves 
visai dienai.

su-
ge- 
di-

Lietuviai kaip keliais praėju- 
! siais mętais tvarkė gėrimus. 
! Bulgarai ir grekai kepė paukš- 
i tieną, kitos tautinės grupės kit-kit-

at- 
ku-

Meksikiečiai turėjo šėtrą 
minčiai Refugio Martinez, 
ris Imigracijos išdeportuotas 
iš Chicagos už kelių dienų mi
rė gegužės 7 d., savo gimtinia
me mieste Tampico. Iškaba 
viršuj šėtros sakė: “Refugio 
Martinez, buvęs organizatorius 
United Packinghouse Workers, 
atskirtas nuo savo šeimos ir iš- 
depor luotas mirė gegužės 7-tą 
Tampico, Mexico.“

Surinkta daug parašų ant pe
ticijos gen. prokurorui Brow
nell, reikalaujant paleisti ant 
užstato Katherine Hyndman. 
Ji randasi Indianos kalėjime 
8-tas mėnuo.

Kalbėjo buvęs kongresmanas 
Bernard 
jos. Jis 
šaukimą 
to.

iš Minnesota valsti- 
ragino veikti už at- 
Walter-McCarran ak7

Atsilankiusieji iki vėlumos 
nesiskirstė, nes dar buvo vie
na diena švenčių ant rytojaus. 

- Lietuvių šiemet buvo dau
giau piknike. Northsidiečių bu
vo gražus būrys ir jie, kaip 
ir visi atsilankiusieji marga
spalviame įvairių tautų pikni
ko turėjo gerus laikus.

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

Vilnius.—Niekada nemaniau, 
kad paprasta žemaičių žale gali 
duoti po 6,000 kg. pieno ir dau
giau, — kalbėjo savo praneši
me garsioji Tryškių tarybinio 
ūkio melžėja Elena Norkutė.

Pranešimo klausėsi profeso
riai, dėstytoja:!, studentai, gau
siai (susirinkę į specialiai su
šauktą Lietuvos žemės ūkio 
akademijos mokslinės tarybos 
posėdį.

E. 'Norkutė priminė, kad ta
me pat tarybiniame ūkyje 1948 
metais iš kiekvienos karvės vi
dutiniškai tebuvo primelžiama 
po 2468 kilogramus pieno per 
metus, o jau pernai — 4815 kg. 
O pati Norkutė iš 8 jai paskir
tų Lietuvos žalųjų veislės kar
vių primelžė po 6102 kg. pieno 
3,7% riebumo ir iš kiekvienos 
karvės gavo po sveiką, istiprų 
veršelį. Viena iš jos prižiūri
mų karvių davė pernai 7223 ki
logramų pieno!

E. Norkutė mokosi trimečiuo
se zootechnikos kursuose. Ta
rybinį ūkį dažnai lanko žemės 
ūkio ir Veterinarijos akademi
jų darbuotojai. Jie padėjo su
daryti Tryškių tarybinio ūkio 
bandai selekcinio veislinio dar
bo planą.

Su meile kalbėjo mokslines 
tarybos posėdyje tarybinio ūkio 
melžėja apie savo darbą, Ir jei 
Tryškiuose Norkute ne kartą 
gaudavo naujų žinių iš čia at
vykusių mokslo darbuotojų, tai 
šį kartą daugelis posėdžio daly
vių rūpestingai klausėsi jos 
pranešimo apie tai, kaip ji pa
siekė savo laimėjimus. Apie tai 
savo pasisakymuose pareiškė 
agronomijos fakulteto dekanas 
P.. Svetika, asistentas D. Pau
li onyte, studentai A. Bulotaitė, 
S. Svegždaitė, J. Kemeši's ir ki
ti.

Rekordiniai pasiekimai, kar
vių melžėjos draugystė su mok
slininkais, jos pranešimas mok
slinėje taryboje... Argi apie tai 
seniau galėjo svajoti kaimo mo
teris?

Docentas J. Petraitis.

NAUJOS MAŠINOS DROBĖS 
FABRIKE

pačios 
tuščias 
audėjai 

mašinos

KAUNAS. — “Drobės” ce
chuose dūzgia naujutėlės audi
mo staklės “AT-175 š”, au
džiančios vilnonę medžiagą. 
Šiame penkmetyje jas pradėjo 
gaminti Klino mašinų staty
bos gamykla. Naujosios staklės 
daug tobulesnės ir našesnės, ne
gu ligi šiol naudotos. Jos turi 
automatus šeivų pakeitimui. 
Kai šeivos išsiaudžia ir verpalų 
jose nebelieka, staklės 
automatiškai pakeičia 
šeivas pilnomis. Todėl 
nebereikia atlikinėti
užtaisymo, mašina tai daro pa
ti, nesustodama. Su šiomis sta
klėmis išaudžiama dvigubai au
dinių, negu su seno tipo staklė
mis. Naujos staklės turi tobu
lesnį siūlglaudį.' Ataudui nutrū
kus, siūlglaudis automatiškai 
sustabdo stakles. Yra ir kitų 
patobulininmų.

“Drobėje” taip pat įrengti 
universaliniai medžiagų dažy
mo apartai. Anksčiau “Drobė
je” dažymui buvo vartojami 
primityvūs mediniai kubilai. 
Dažymo aparatuose yra mata
vimo prietaisai, greičių keiti
mas, dažymas vyksta uždaryto-

SHENANDOAH, PA
Dienraščio Laisves Paramai

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa

je kameroje. To dėka sutaupo
ma daug garų, drėgmė nepa
tenka į patalpas ir jų negadi
na. O seniau dėl tirštų garų pa
talpose nuolat būdavo tamsu, 
drėgna. Su šiais universaliais 
dažymo aparatais nudažoma 40 
procęntų daugiau audinių, negu 
būdavo nudažoma su senais 
įrenginiais. Jie pagaminti iš 
nerūdijančio plieno.

šiemet 
gaus dar 
str ūkei jos 
špūliavimo
mo mašinų, kryžminių špūlia
vimo mašinų. Vilnonių audinių 
fabrikas šiemet teikia^dvigubai 
daugiau produkcijos, negu pe
reitais metais.

“DrobėsV fabrikas 
daug naujos kon- 
įrengimų: • ataudų 

automatų,

AUTO GLASS MAN. Experienced. 
Top wages.

GENERAL AUTO GLASS CO., 
5118 Westminster Ave.

GR. 7-9096
(135-138)

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

(134-140)

d vėjini

'Daugiau kaip 40 pasiūlymų 
pateikė ^šiais metais Panevėžio 
siaurojo geležinkelio apygardos 
racionalizatoriai ir išradėjai

Kolūkiečių-teatro mėgėjų ra
telis sukurtas Mažeikių rajono 
“Ventos” kolūkyje. Ratelis su
rengė spektaklius “šviesos ke
liu” ir “Jaunosios gvardijos” 
žemės ūkio artelėse.

P. Valys.

Nauja ligoninė statoma Val
kininkuose, Eišiškių rajone.

J. Versekėnas.

AUTO MECHANIC
Must be First Class _ ___

for
Highest Paying Shop in Phila.

Contact Mr. Gorham
COLONIAL MOTORS

166 W. Chcltcn Ave. VI. 4-9035
(137-140) _______ - - --, * ■   ----- Į- t, - * ]| -

MEN (2)
For

NEW CAR MAKE READY
Installing radios and accessories^ 

Experienced preferred, but no 
necessary.

Steady work.
Contact MR. GOTHAM 
COLONIAL MOTORS

W. Cheltcn Ave. VI. 4-9035
(137-140)

CLERK
Young man for general office

work. Must be able to type. A per
manent position with established 
steel warehouse. Air conditioned 
office. 5 Day week. Reply by hand 
written letter only stating full per
sonal details to CONCORD STEEL 
CORP., Casper and Ontario Streets, 
Philadelphia, Penna.

166

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nacionalinių mažumų gy
venimas Liaudies Kinijoje 
/ ŠANCHAJUS. — Kini
jos nacionalinių mažumų 
laimėjimai, jų pasiekti liau
dies valdžios metais, ryš
kiai liudija triumfą nacio
nalinės politikos, kurią vyk
do Kinijos ’ Komunistų 
partija ir Kinijos centrinė 
liaudies vyriausybė. Kini
joje gyvenančioj nacionali
nės mažumos drauge su vi
sa didžiąja kinų tauta da
bar kuria naują gyvenimą, 
tvirtai žengia liaudies de
mokratijos keliu, savo eko
nomikos ir nacionalinės kul
tūros vystymo keliu.

Kaip pranešė laikraštis 
“Sinvenžibao,” šalyje suda
ryta daugiau kaip 100 au
tonominių nacionalinių ra
jonų.

Naujas žingsnis stipri
nant bei vystant visų Kini
joje gyvenančių tautybių 
draugišką vienybę ir susi
telkimą yra “Nuostatai .del 
rinkimų į visos Kinijos ir 
vietinius liaudies " atstovų 
susirinkimus.” Laikraštis 
rašo, kad, nors nacionali
nės mažumos Kinijoje su
daro tik 1/14 visų šalies gy
ventojų, sutinkamai su Rin
kimų nuostatais joms bus 
suteikta apie 1/7 visų vie
tų Visos Kinijos liaudies 
atstovų susirinkime. Šis 
faktas, pabrėžia laikraštis, 
įrodo, kad-mažos tautybės 
pasidarė pilnateisiais šalies 
piliečiais.

—Rinkimų .nuostatai, — 
rašo baigdamas laikraštis, 
—ryškiai liudija nacijų ly
giateisiškumą esant liau
dies demokratinei valdžiai.

Kinijos demokratinės 
lygos CK plenumas

. PEKINAS. — Agentūra 
Sinchua praneša, kad birže
lio 8 d. Pekine po 13 dienų 
darbo pasibaigė Kinijos de
mokratinės lygos CK 7-asis 
plenumas. Plenume pareng
toji bendroji Kinijos demo
kratinės lygos darbo linija 
numato, kad lyga, komunis
tų partijos vadovaujama, 
turi vienyti inteligentiją, 
stiprinti ir plėsti liaudies 
d e mokratinį vieningąjį 
frontą, aktyviai dalyvauti 
visose liaudies politinės vei- 

’klos rūšyse ir naujosios 
demokratijos statyboje Ki-1

____________ (137-139)

MECHANICS
Experienced on busses. Own tools. 

Good working conditions, good pay. 
For interview apply Gray Line Of
fice. Gray Line Motor Tour, Inc., 
826 N. 3rd St., between 10 A. M. 
and 4 P. M.

(137-139)
HELP WANTED—FEMALE

DICTAPHONE TYPIST
Young lady with knowledge of 

shorthand for secretarial position 

open in our system sales manager’s 
dept. At present, centrally located, 
we will move shortly to Northeast 
section.

Call LO. 3-4746
(137-143)

OPERATORS. Auto seat covers. 
Must be experienced. Good hours, 
good pay. Apply in person. DEWCO 
TIRE SERVICE CO., 905 N. Watts 
Street.

(135-141)
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)

REAL ESTATE
MANTUA TERRACE

5 room bungalow. Lot 25x150. 
Porch on both ends. Water, gas, elec
tric. 1 block to transportation; 2 
blocks from school. Priced for quick 
sale. Onl£ $2,000.

MANTUA. Vacant store, 2 apart
ments. Center of town. Large lot 
with all conveniences. Convenient to 
transportation, must sell, because of 
illness, priced for quick sale. Only 
$20,000. CHARLES E. GELLEN- 
THIN (Realtor), Mantua Terrace, 
Mantua, N. J. Wenonah 8-0150.

(137-143)

:MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

nijoje. Pagrindinis visų ly
gos narių tikslas šiuo me
tu — aktyviai dalyvauti vi
sos tautos pastangose, įvyk
dyti svarbiausius uždavi
nius, iškilusius šaliai šiais 
metais.

Plenume kalbėjęs premje* 
ras Čžou Enlajus padare 
politinės padėties apžvalgą 
ir sustojo’ ties valstybinės 
statybos uždaviniais.
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Sugrįžusiam vyrui 
kita pati?

Spaudai paskelbus apie su- 
grįžin^ą paklydėlio vyro, Queens 
gyvenanti sugrįžėlio duktė ga
vusi iš Detroito pašaukimą te
lefonu. Pašaukėja, kaip iš bal
so sprendė, atrodžiusi senyva 
moteris. Ji sakiusi, kad Char
les Stickel, 84 metu, yra jos 
vyras.

Stickel tikrino šeimai, kad 
jis dabar esąs pavienis. Po ap
leidimo pirmosios žmonos ves
toji jo antra žmona esanti mi
rusi.. Jis sakosi dabar noris 
gyventi su šeima, kurią prieš 
50 metu buvo apleidęs, ir kad 
jis įrodysiąs, jog su juomi vis
kas tvarkoje.

MIRĖ
Frances B. Vaivadas, 65 m. 

amžiaus, gyveno 83-21 256th 
Street, Floral Park, mirė Jie- 

' pos 9 d., Terrace Heights li
goninėje, Queens. Kūnas bu
vo pašarvotas Stutzmann Fu
neral Home. 224-39 Jamaica 
Ave., Queens Village, L. I.

Liepos 13 d., 10 vai. ryto 
įvyko mišios Our Lady of 

'Snows bažnyčioje, No. Floral 
Park. Vėliau kūnas palaido
tas šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
dvi dukteris Anna F. Budwei- 
tis ir Frances Coyle.

Teisėjas mokykloje
New Yorko vyriausias ma

gistratas Murtagh išvykęs Yale 
universitetan i 4 savaičių kursą 
apie alkoholizmą. Kursas pri- 

\ taikytas teisininkams, policijos 
[ viršininkams, industrijai per- 

sorialo samdydojams ir dakta
rams, taipgi socialiams darbuo
tojams.

Gražuolės areštuotos 
dėl narkotikų

Nfew Yorke suimtos dvi gra
žuolės merginos, įtartos gavi- 
nėjime nuo vyrų po šimtinę už 
naktį. Tačiau šį kartą jos su
laikytos dėl ko kito. Pas jas ra
dę narkotikų, kuriuos, spėja
ma, jos planavusios parduoti.

Merginos gyvenančios 57 E. 
77th St., po $400 per mėnesį 
rendos mokamame bute. Iš to 
jau aišku, kad jos turi parduo
ti ką nors. Iš darbo niekas ne
išgali tiek rendos mokėti.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

? Savininkas
306 UNION AVENUE

< Brooklyn, N. Y.
< Gerai Patyręs Barberis

m------------------------
Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
I j,----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- Q)
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Tarybinis chess tymas 
įžeidimo nepriėmė

Tarybų Sąjungos geriausiųjų 
chess žaidėjų tymas buvo pasi
ruošęs sėsti į laivą Queen Eli
zabeth kelionei į Ameriką. Čia 
buvo jau suplanuotas žaidimas 
su amerikonais chesso žaidė- 

I jais. Tačiau kaip tik tuo lai
ku tapo išaiškinta, kad Ameri
kos valdžia leis jiems būti tik
tai New Yorko miesto ribose.

Paaiškėjo, kad net pas saviš
kius draugus Long Islande ne
galės pabūti.

Tarybiniai žmonės pasijuto 
įžeistais. Sportininkų tymas nė
ra Amerikos areštantų tymas, 
kurio žingsniai turėtų būti ap
riboti viešbučiu ir gatvėmis ap- 

, link tą viešbutį. Tokio įžeidi
mo nepriėmė, atsisakė Ameri
kon keliauti.

Ar tymas vis dar atvyks, 
kad ir vėliau, jeigu tos įžei
džiančios 'sąlygos būtų praša
lintos, šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo aišku. Sakoma, kad jie 
kol kas tebepasiliko Franci joje.

Kalbamieji tymo saviškiai 
Long Islande yra Tarybų Są
jungos delegacija Jungtinėms 
Tautoms. Delegacija turi rezi
denciją Glen Cove, L. L Vieta 
yra už 12 mylių nuo New Yor
ko miesto rubežiaus, už Queens, 
apskrities.

J. V. Chess Federacijos pre
zidentas Harold M. Philips, ad
vokatas, sakosi nusivylęs tokia 
padėtimi. Jis kvietęs- tarybi
nius žaidėjus su tikru nuošir
dumu, norėjęs žaismę įvykdyti. 
Ir dabar kreipęsis į J. V. Vals
tybės Departmentą, raginęs 
prašalinti visas skerspaines. 
Nuo to ar jos bus prašalintos, 
priklausys, ar tarybiniai chess 
sporto meistrai atvyks Ameri
kon.

Dvasiškiai pasisako 
prieš mekartizmą

Daug New Yorko miesto dva
siškių šiomis dienomis stipriai 
pasisakė prieš mekartiečių ant
puolį ant protestoniškų bažny
čių.

Praktiškam antpuoliui pa
ruošti, McCarthy veiksmų di
rektorius J. B. Matthews buvo 
parašęs 'straipsnį, kuriame sa
kė, būk protestoniški dvasiš
kiai esą “didžiausia grupė J. V. 
komunistų aparato rėmėjų.”

Dėl to antpuolio kilo tokia 
audra protestų iš pačių dva
siškių ir visuomenės, kad Mc
Carthy pasijuto įklimpęs savo 
pasidaryton balon. Protestų pa
sėka buvo tokia, kad, pagaliau, 
McCarthy savo direktorių Mat
thews turėjo atleisti.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Antikristus New Yorke 
ir Washingtone

Mekartiečių užpuolimas ant 
protestoniškų dvasiškių iššau
kė visuomenėje pasipiktinimą. 
Dėl to ir bažnyčiose pamoksluo
se girdisi visokių komentarų.

Dvasiškis Adam C. Powell, 
abisinijonų baptistų bažnyčios 
vadas New Yorke, pareiškė, 
kad McCarthy pradėjimas savo 
puolimą ant bažnyčios vadų 
reiškia “antikristaus atėjimo 
valandą.”

Powell, kaip dvasiškis ir kaip 
kongresmanas, geriausia pažįs
ta McCarthy ir jo talkininkus.

Atidengė kovotojai 
paminklą

Liepos 8-tą įvyko apeigos 
atidengimui darbininkų kovo
tojos Mother Ella Reeve Bloor 
paminklo Jefferson School of 
Social Science bibliotekoje, 
New Yorke.

Trumpoje, įspūdingoje pro
gramoje dalyvavo jos darbo 
draugai: Elizabeth Gurley 
Flynn, James W. Ford. Mokyk
los vedėjas Dr. Howard Sel- 
sam oficialiai atidengė pamink
lą. Pirmininkavo jos šeimos 
narė ir draugė Jessica Smith..

Paminklas susideda iš bronzi
nio velionės biusto ir vietos pa
dėti svarbiausiems pažymiams 
iš jos nuostabiai nuodarbaus 
gyvenimo.

Amerikonai Tarybų 
Sąjungos svečiai

Daugelis rimtų amerikonų 
kalba ir rašo, kad mūsų šalies 
Valstybės Departmento poelgis 
su tarybiniais chess sporto mei
strais uždėjo mums kitą juodą 
akį.

Darbininkų laikraščio sporto 
reikalais rašytojas Lester Rod
ney primena, kad amerikonės 
chesso žaidėjos Mrs. Mona 
Karff ir Mary Bain praėjusią 
žiemą žaidė Tarptautiniame 
Moterų Chess Turnamente, 
Maskvoje. Kad jos ten buvo 
nevaržomos ir keliavo, kur no
rėjo. Jos abi buvo nuvažiavu
sios ir 'į Leningradą, esantį už 
400 mylių nuo Maskvos, z

Rašytojas taipgi primena, 
kad buvusioji mūsų šalies am
basadorius Luxemburge, Mrs. 
Perle Mesta, dabar vieši Tary
bų Sąjungoje, apkeliauja tūks
tančius mylių to krašto ir vi
sur mandagiausia .sutinkama.

Taip pat visi dar atsimena
me, kad visai neseniai iš ten 
sugrįžo būrys amerikonų re
daktorių. Jie ten taip pat ne
buvo ant virvės pririšti, nebu
vo jiems įrengto geto.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868

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

............................. ................. .................../

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6286

Fabrikantą kaltina 
nusukime taksų

New York Pants Co. .savi
ninkas ir Royal Industrial 
Bank tarybos pirmininkas Isi- 
dor Wolrich, 60 metų, kaltina
mas nusukus nuo valdžios 
$375,000 taksais už 1945 me
tus. Jis sakėsi nekaltas. Jį 
paleido po $2,500 kaucijos.

New Yorke išbandoma lieti 
gatvėms pagrindą su asfaltu, 
kurin įmaišyta gurno. Taria
ma, kad toks pagrindas būsiąs 
stipresnis ir tylesnis. Juomi 
dabar grindžiama First Avė.

Filmos-Teatrai
ASTOR TEATRE

Pradėjo rodyti naują filmą 
“Stalag 17.” Bando pavaizduo
ti amerikonų belaisvių gyveni
mą nacių kempėse praėjusio 
karo laiku.

CAPITOL TEATRE
Rodoma ’muzikališka ir ro

mantiška “Melba,” apie daini- 
ninkę-aktorę Nellie Melba.

RADIO CITY MUSIC HALL
Pradėjo rodyti naują filmą 

“The Band Wagon,” technispal- 
vę muzikališka. Scenoje spek
taklis “Alpių Aidai.”

STANLEY TEATRE
Pradėjo rodyti ukrainų fil

mą “Ukrainian Concert Hall.” 
Filmą yra spalvinė. Antroji 
filmą “May Night” , parodo 
vaizdu ir meno veiksmų iš 
daugelio Tarybų Sąjungos 
vietų.

VICTORIA TEATRE
Rodo “The Moon Is Blue,” 

su Empire State pastato ir kai 
kuriomis kitomis New Yorko 
scenomis. Linksma, romantiška 
komedija.

BRONX ŠEIMA NETEKO 
SŪNAUS KORĖJOJE

Mr. į r Mrs. Calogero Dam ia
no liepos 8-tą gavo iš valdžios 
žinią, kad jų sūnus Charles ta
po užmuštas Korėjoje.

Vaikinėlis būtų buvęs 18 me
tų amžiaus ateinantį mėnesį. 
Tarybon įstojęs praėjusį lap
kritį. O prieš keletą savaičių 
gavę Seattle-pašte užantspau
duotą laišką. Supratę, kad jis 
jau randasi kelyje užjūriu. Ta
čiau niekas nesitikėjo, kad jis 
ne už ilgo jau galės grįžti na
mo lavonu, šeimą sukrėtė tas 
smūgis.

Pagerbs uniįistą
New Yorko jugoslavų salėjė, 

liepos 10-tą, ruošiamas pobūvis 
pagerbti unijistą William Al
bertson. Pobūvis įvyks gal 
pirmas tos rūšies — dviejų šif- 
tų: vieno pradžia 3 vai., kito 
8:30. Taip daroma dėl to, kad 
pobūvyje tikimasi daug veite- 
riip

Albertsonas yra buvęs AFL 
Waiters Lokalo 16-to finansų 
sekretorius, šiuo tarpu jis yra 
vienu iš šešių teisiamųjų dar
bininkų vadų Pittsburghe vyk
domoje Smith Akto byloje.

REPUBLIKONAI ATIDĖJO 
NOMINACIJĄ

Republikonų lyderių susirin
kimas, įvykęs liepos 9-tą tikslu 
nominuoti kandidatą į majorą, 
nutarė nominavimą atidėti ne
ribotam laikui;

Pirm šio susirinkimo buvo 
kalbama, kad jie .statysią pro
kurorą Hoganą, kaip republi
konų ii’ demokratų bendrą kan
didatą į majorą. Hogano įvyk
dytosios ant smulkiųjų gemb- 
lerių ablavos sukėlė daug kal
bų ir įtarimų, kad tai buvusios 
tikslu pasigarsinti. Tad spėlio
jama, kad dėl to republikonai 
atidėjo savo nominaciją. Jie 
norį gerai apsižiūrėti, ar dėl 
tų ablavų Hogano kreditas pa
gerėjo ar pablogėjo.

Gerai pasikalbėjome 
ir pasivaišinome

Pra ė j u s i o k e tv i rt a d i enio 
mūsų LLD 185 kuopos susirin
kimėlis buvo linksmas ir. nau
dingas. Tiesa, nedaug narių 
tesusirinko, bot kurie suėjo
me, smarkiai pasikalbėjome 
kuopos reikalais. Mums džiu
gu buvo iš komisijos išgirsti, 
kad kitos LLD kuopęs priside
da prie mūsų sumanymo su
rengti Great Nccke pikniką, 
vietoje neįvykusio apskrities 
pikniko. Mūsų komisija palik
ta darbuotis toliau i)- bendrai 
su kitomis kuopomis pikniką 
įvykdyti.

Taip pat nusitarta greitoje 
ateityje turėti draugišką išva
žiavimą kur nors Į Long Is
landą. Turime komisiją, kuri 
tuomi rūpinasi. Jai palikta 
viską paruošti.

šiame susirinkimo atsilanko 
nariai jau gavo centro išleis
tą naują knygą “Po Audros”. 
Kurie nariai nebuvote susirin
kime, matykite sekretorių, 
Charlie Balčiūną ir pasiimkite 
knygą. Nutarėme atsišaukti ! 
tuos narius, kurie dar nemo
kėjo duoklių už šiuos metus. 
Jie prašomi tuojau pasimoke- 
ti.

Ir dar va kas buvo įdomu, 
šį mėnesį turėjome net dvie
jų narių gimtadienius. Tai Jo
no Grybo ir Vinco Globičiaus. 
Jų gimtadieniai jiems veltui 
nepraėjo: jie mus labai gra
žiai ir gausiai pavaišino—ar
batėle, sūreliu, vyneliu ir alu
čiu. Mes gi jiems palinkėjome 
dar labai ilgai gyventi ir vėl 
savo gimtadienių nepamiršti.

Ir, kitame mūsų kuopos su
sirinkime, kuris įvyks rugpjū
čio mėn. pradžioje, turėsime 
vaišių. Tiktai jau kuopos na
riai nepatingėkite atsilankyti.

šį sykį turėjome porą ar 
trejetą kitų kuopų narių. Jie 
buvo mūsų laukiami svečiai. 
Taip pat mes kviečiame dau
giau svečių dalyvauti su mu
mis ir mūsų busimajame susi
rinkime. Narys.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

čia savo lietuviškas pavardes.
Kas bus, girdi, kai sugrįši

me Lietuvon su naujomis pa
vardėmis? Viena, nesurasime 
.savo giminių; antra,, ir svar
biausia, kaip mes “teisiškai ir 
giminingumu Įrodysime savo 
teises į palikimus, paveldėji
mus, testamentus, net gal į 
buvusia tikrą nuosavybe?”

Ypač nuosavybė svarbu.
Nežinau, kiek pagelbės ar 

pakenks pavardžių reikalai. 
Man aišku tik vienas dalykas: 
mažais vaikais pasiverčia tie, 
kurie sapnuoja apie savo pa
veldėjimus ir nuosavybes Lie
tuvoje.

Man vis neaišku buvo, kaip 
ir iš kur atsirado Kazimieras, 
kurių vieną ir mes lietuviai 
skaitome savo šventuoju.

Dabar viską išaiškina Pran
ciškonų Darbininke Dr. Jonas 
Matusas.

Labai toli Tibeto kalnuose 
esą gražių ožkų su labai švel
niomis vilnomis, kurių me
džiaga ten vadinama ‘Kašmir’

Paėmė ‘Kašmirą’ vokiečiai 
ir padarė ‘Kazimir? Pasiėmė 
jį lietuviai ir pasidarė ‘Kazi
mierą’ !

Dr. Matusas griežtai už
draudžia Kazimierą vadinti 
Čarliu. Tai esą įžeidimas mū
sų šventojo Kazimiero.

Taip pat, žinoma, didelis 
įžeidimas tų Tibeto ožkų, iš 
kurių vilnų gimė Kazimieras, 
o ne Čarlis.

PASKYRĖ KOMISIJĄ 
STREIKUI TAIKYTI

Statybai medžiagų pristati
nėtoj ų streikui užsitęsus į ant
rą savaitę, majoras Impellitteri 
paskyrė trijų asmenų komisiją 
tarpininkauti tarp firmų ir 
streikierių.

Streike randasi tiktai 1,200 
sunkvežimių vairuotojų. Bet 
pristatinėjimui medžiagų nu-

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie slip covers. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

TRADE DECORATORS INC.
1066 Coney Island Ave., 

Brooklyn 
Tel. GEdney 4-3918

(137-141)
COUNTER — GIRL

Yra vieta jaunai moteriškei mūsų 
užkandžių ištaigoje. Turi mokėti pa
daryti salads ir sandwiches. 5 die
nos — 10:45 iki 5 P.M.

BLOOMINGDALES
160 E. 60th St., N. Y. C.

Kreipkitės:
Employment Office 

(137-139)
RHINESTONE— PASTERS

Su patyrimu.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės: 
APEX

28 West 38th St., N. Y. C.
( 137-139)

REIKALINGA VIRĖ,M

Pagelbėjimui Chef. 
Suaugusi moteriškė..

Geras darbas.
Kreipkitės:

SWEDISH HOSPITAL 
1350 Bedford Ave., Brooklyn

(137-141)
HELP WANTED-MALE
PAKUOTOJAS — ABELNAI 
FABRIKO DARBININKAS 
Patyręs. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės: .

FLOWER CRAFT
201 New Main St. (kampas Nepper- 

han Ave.), Yonkers. YO. 5-9884 
han Ave.), Yonkers

YO. 5-9884
(136-138)

SUPERINTENDENTAS

Patyręs Pataisymams.
Midtown 6-aukščių, elevejteris.

Aliejum šildomas, Incinerator, $175 
j mėnesi ii’ 3 kambariai. Kalbantis 
angliškai.

Šaukite: KI. 3-0125.
(137-138)

REAL ESTATE
MIDDLE VILLAGE, QUEENS

2 šeimų namas, 11 kambarių, 5 ir 
6 rūmų. Atskiras, decontrolled, tuo
jau užimami abu apartmentai. Prie
šakyje ir užpakalyje porčiai, sode
lis, screens ir kiti reikmenys. Arti 
visų transporlacijų, krautuvių ir mo
kyklų. Greitam pardavimui, kaina 
$14,500.

DA. 6-0729
(136-137)

BUDAVOTOJUI SU NUOSTOLIU

Naujas mūrinis 2 šeimom namas.
5’.-2 ir 4 kambariai. Pilnas skiepas 
ir garadžius. Matykite savininką, 
kad jvertinti.

ARROW HOMES.------"
Fairbanks 4-2076 t

(136-138)

JURGIS KLIMAS
Filmininkas Jurgis Klimas savo 

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

Klimas lankysis 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, pranešėjas, 

trūkus, gręsia sustabdymas ki
tų statybos darbų. Tuomet pa
liestų iki 250,000 darbininkų. 
Jau gale pirmos savaitės arti 
pusė to skaičiaus buvo užbaigę 
darbą.

AKTORIAUS “TURTAS” •
New Yorke birželio 5-tą mi

rė aktorius Roland Young, apie 
65 metų. Jis buvo vaidinęs 
scenos veikaluose ir filmose per 
40 metų. Turėjo daug žvaigž
dinių rolių*.

šiomis ‘ dien'omis palikimų 
teisme užrekorduota jo palik
tas turtas. Pinigų veik nelikę. 
Jo turtas knygomis ir paveiks
lais aprokuojamas apie $5,000 
— jeigu rasis pirkėjų. Taipgi 
likę daug lazdų, kurias jis-var
tojo įvairiose rolėse.

COUNTER — WAITRESSES

Patyrusios ir greitos.
Gera alga ir tipai.

Kreipkitės:
FELT.MAN’S INC.

1000 Surf Ave. (Coney Island) 
Brooklyn

(136-141)
REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos. 

Darbas prie sijonų. Turi pasiūti visą 
drabužį. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:

TREMONT SPORTSWEAR
555 E. Tremont Ave. Bronx 

(Room 613)
CY. 9-5913

(136-138)
REIKALINGOS RANKINĖS

SIUVĖJOS
Prie moteriškų odinių pirštinių.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

PARK & SCHLISINGER
419 _ 4th Avė., N. Y. C. (12th fl.) 

M U.. 5-7720
(136-142)

REIKALINGA 
GĖLIŲ DARYTOJA 
Patyrusi brancher. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės: 

FLOWER — CRAFT
201 New Main St. (kampas Nepper- 
han Ave.), Yonkers. Tel. YO. 5-9884

(13(5-138)
MOTERIŠKĖS

Vien tik su patyrimu. Dirbti prie 
džiulerių. Nuolatinis darbas. Pra
džiai $1.00 j valandą. Kreipkitės:

LYN RUE INC. f 
195 Williams St., N. Y. C. 

\ (135-137)
HAND CROCHETERS

Vien tik patyrusios. Nuolatinis
darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
F. & F. EMBROIDERY

43 W. 27th St., N. Y. C. (81 h floor)
(135-139)

REIKALINGOS OPERATORĖS

Patyrusios ant Singer mašinos.
Darbas ant Sportswear. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės: 

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

(134-7J8)

BEAUTICIAN — MUNICURIST

$50, priskaitant komisas.

Puikiausia proga.

Linksmos darbo sąlygbs.
TELEFONUOKITE: JU. 6-9071

(134-140)

MALE and FEMALE
Vyras ar Moteriškė, patyrę prie

Salad.
Patyręs virtuvės vedėjas.
BelI-Hop virš 21 m.
Reikia ir Apvalytojaus dėl aukš

tos klasės vasarinio resorto, Kreip
kitės darbo dienomis nuo 9-11 A.M.

CI. 6-9676
(136-138)

NORITE GERO DARBO —
MATYKITE HERMAN

MOTERIŠKĖS — 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. 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 jAgency

80 Warren St., N. Y. C. 807) 
Tel. CO. 7-4138—Klausi/Merman

CJB26-139)

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

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

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyto- 
jai, daržininkai, virėjai ir šefai.

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

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

Y (126-139)
HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENTAS

. West 51 Street — 26 šeimų namas, 
aliejum šildomas — aukšta alga, 
pridedant apartmentą. Visi pataisy
mai.

TO. 7-5830 ,
(136^)

VIRĖJAS jį

Patyręs gaminime gerų ameriko
niškų valgių mažame restaurante. 
Taipgi SHORT ORDER VYRAS 
prie Grill ir Counter. Gera vieta x 

sąžiningam ir nuolatiniam darbinin
kui. Proga pakilimams.

Šaukite: HOlis 4-5738.
(135-137)
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