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KRISLAI
Užbaigsime gražiai.
Duona ir propaganda.
Taikus sambūvis.
Dolerinis revolveris.
Dešimt ir dešimt.

Rašo A. BIMBA

Dabai- jau aišku, kad dien
raščio Laisvės astuonių tūks
tančiu dolerių fondo vajus pa-

KORĖJOS LIAUDININKAI 
K AI TINA AMERIKĄ UŽ 

“NAUJO KARO PLANĄ’’
Planuojatna siųsti Korėjon dar 
daugiau Jungi. Tautų armijos

$8.000 FONDAS LAISVEI “T
Vajus pratęstas iki Liepos 15 DEL VOKIETIJOS/

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

Bet nežada konferencijos tarp 
Eisenhowerio ir Malenkovo

vyko gerai. Tikslą pasieksime 
labai gražiai.

|Bet tas dar nereiškia, kad 
tuo pasibaigia visos finan

sinės bėdos. Ypač tie draugai, 
kurie dėl vienos ar kitos prie
žasties savo dalies neįdėjo į 
šį vajų, turėtų paaukoti prie 
pirmos progos.

Turėkime mintyje ateitį. 
Dar viskas tebebrangsta. o

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkų ir Kinijos radijai 
kaltino Amerikos valdžią, 
kad jinai, kalbėdama apie 
paliaubas, planuoja paskui 
panaujinti karą prieš Šiau
rinę Korėjos Liaudies Res-' 
publiką .

Korėjos liaudininkai tei-

Los Angeles. — Henry 
Cabot Lodge, Amerikos at
stovas J u n g t i n ė ms Tau
toms, pirmadienį sakė, jog 
Amerika daro planus, pa
gal kuriuos kitos Jungtinės 
Tautos turėtų pasiųsti Ko
rėjon daugiau kariuomenės 
į talką amerikonams .

Ši atskaita yra paruošta liepos 14 dieną. Dar buvo 
dvi dienos laiko iki vajaus pabaigos. Fondo reikalas
stovi šiaip:

Šiuo kartu Įplaukė $608.00. Iš anksčiau gauta

laikraščio įplaukos neauga. 
Daug gerų, duosnių laisviečių 
numirštu Pasidaro spraga. 
Gyvieji turime ją užlopyti.

Tai juk visiems aišku.
—o—

Niekas niekuomet negirdėjo 
apie jokį badą Rytinėje Vo-

gia, kad slaptos Eisenhow
erio pasiuntinio Robertso- 
no sutartys su Pietinės Ko
rėjos tautininkų prezidentu 
Syngmanu Rhee yra tokios, 
kaip “bomba, kuri užtaisy
ta sprogti po tam tikro lai
ko.”

kieti joje. Staiga mūsų šalies 
administracija ji surado ir po 
prievarta perša- vokiečiams 
duoną. Jie neprašo ir nenori, 
’bet mūsų prezidentas vistiek 
maisto vokiečiams siusiąs ir 
Pios maitinsiąs prieš jų norą! 
' Tokių prajovų istorija dar 
Vi oliavo mačiusi.

Tuo tarpu spauda pilna vai
zdų iš mūsų Texas ir kitų val
stijų, kur sausra viską sunai
kino. Milijonai žmonių atsidū
rė apgailėtinoje padėtyje.

Kodėl šito vokiečiams bru
kamo maisto nepasiųsti saus
ros sunaikintoms sritims?

—o—
Vis daugiau balsų pasigirs

ta už socializmo ir kapitaliz
mo taikų sambūvi (sugyveni
mą). Idėja gera ir sveika.

Korėjos karas įrodė moder
niškose sąlygose karo neprak- 
tiškumą. Tiek daug kraujo 
pralieta ir tiek daug gyvybių 
paklota, o kas įaimėta? Ab
soliutiškai nieko.

.Visiems ir visur reikia kal
bėti už taikaus sambūvio idė
ją.

—o—
Yra toks dalykas, kaip do

lerinis revolveris. Jį nutarė 
panaudoti mūsų Kongresas. 
Priimtm^e Diliuje dėl teikimo 
ližsitauui' finansinės paramos 
aiškreai pasakyta, kad jeigu 
Vakarinės Europos kraštai 
nepaskubins ginklavimosi, ne
gaus bilijono dolerių.

Ginkluokitės prieš savo no
rus ir geriausius aprokavimus, 
arba negausite iš Amerikos 
dolerių!

Europa karo nenori. Ji dar 
nepamiršo buvusiųjų dviejų 
pasaulinių karų.

—o—
Neseniai Tarybų Sąjungoje 

lankėsi dešimt Amerikos laik
raštininkų. Jiems ten buvo 
leista važinėti po visą kraštą 
ir nakvoti ten, kur jie norėjo 
ir pasirinko.

Šiomis dienomis Amerikon 
turėjo pribūti pakviesti tary
biniai šachmatininkai, visa de
šimt jų. Bet jiems buvo iš ank
sto nustatyta, kad jie čia turės 
iMe$įhlti kojos iš New Yorko 
iwesllt ir užsidarę būti viena
me h (Medyje. Tokio nedraugiš
kumo šachmatininkai nelaukė 
ir nesitikėjo. Jie supyko ir iš 
Paryžiaus sugrįžo namo.

Tuo būdu lenktynės tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
šachmatininkų nebeįvyks.

Derybose su amerikonais 
Panmundžome liaudininkai 
vėl reikalavo užtikrinti, kad 
Syngmanas Rhee susilaikys 
nuo karo panaujinimo po 
to, kai bus pasirašyta pa
liaubų sutartis. / v

Japonijai grūmoja 
I didžiule krizė I

Tokio, Japonija.—Ameri
kos užsakomi kariniai dar
bai laikinai pakėlė Japoni
jos pramonę, bet kai įvyks 

į Korėjoje paliaubos ir Ame- 
! rika sustabdys karinius sa
vo užsakymus japonams, 
tuomet Japonijoje prasidės 
pragaištinga krizė, kaip 
kad perspėjo Japonijos val-

I džia.
Per paskutinius 12 mė- 

i nešiu buvo iš Japonijos iš- 
? gabenta užsienin ir parduo- 
i ta dirbinių už 1,300 milijo- 
I nu dolerių, tai yra, 30 pro- 
i centų mažiau, negu pasku- 
j tiniais metais pirm Antro- 
! jo pasaulinio karo.

Užsieninį Japonijos biznį 
nupuldė ypač tai, kad Ame
rika užgynė pardavinėt- rei
kalingus Kinijai dalykus.

Amerikonai baliūnais 
kursto čechoslovakus

Berlin.— Amerikonai pa
leido pavėjui tūkstančius 
guminių baliūnų su kurs
tančiais plakatais į Čecho- 
slovakiją. Tuos baliūnus 
jie vadina “laisvės vėjais.” 
Plakatai ragino žmones nu- 
evrsti esamąją valdžią kaip 
komuništinę ir baigėsi žo
džiais: “Čechai, žinokite, 
kad jūsų valdžia silpnesnė, 
negu jums atrodo.”

Amerikonų grupė, pasi
vadinusi “kryžeivišku Žy
giu už Laisvę,” ketina, pa
siųsti viso 12 milijonų tb- 
kių baliūnų į čechoslovaki- 
jU-

Štai jau prie ko privedė 
mikartinė isterija. Ja pavo
jingai jau serga labai daug 
žmonių labai aukštose vietose.

Paryžiaus policija 
nužudė septynis 
demonstrantus

Paryžius. — Kariniai gin
kluota policija žmogžudiš
kai užpuolė 20,000 žmonių 
demonstraciją, kurie an
tradienį maršavo, minėda
mi Bastilijos dieną.

Policininkai mėtė troški
nančias ašarines bombas ir 
šaudė, taikydami ypač mo- 
r o k k i e č iams bei tunisie
čiams. Nužudė 7 demon
strantus ir sužeidė apie 
100.

Maršuodami demonstra
cijoje, morokkiečiai ir tu
nisiečiai šaukė išlaisvint 
Morokką ir Tunisiją nuo 
francūziškų pavergėjų.

Atakuojami demonstran
tai gynėsi visokiais brū
kliais ir apdaužė kelias de
šimtis policininkų.

Sovietų seimas 
susirinks liep. 28

Maskva. — Šaukiama So
vietų ^Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos (seimo) susi
rinkimas liepos 28 d.

Aukščiausioji Taryba, ša
lia kitko, spręs valstybės 
biudžetą (pajamų - išlaidų 
sąmatą) ir svarstys bei 
tvirtins tarybos prezidiu
mo padarytus nutarimus. 
O tarp nutarimų yra paša
linimas buvusiojo vidaus 
reikalų ministro L. P. Be
ri jos.

Anglų geležinkeliečiai ragina 
Vakarus prekiaut su Rytais

Paignton, Anglija. — Di
džiosios anglų Geležinkelie
čių Unijos suvažiavimas 
vienbalsiai pareikalavo su
šaukti prekybinę konferen
ciją Anglijos, Amerikos, 
Sovietų Sąjungos, Kinijos 
ir Franci jos.

Suvažiavimas ragino at
kurti prekybos laisvę tarp 
vakarinių valstybių, iš vie
nos pusės, ir Sovietų Są
jungos ir Kinijos, iš antros 
pusės.

Kartu geležinkeliečiai pa
smerkė Pietinės Korėjos 
prezidentą Syngmaną Rhee 
kaip paliaubų ardytoją.

$7,358.12, viso Aplankė $7, 
$33.88. j
Per A. Smith, / 1
Philadelphia, Pa.:

F. Lešinskas......... $5.00
L Zigman......... .  2.00

Per A. Bakūnienę.
Cliffside, N. J.:

G. Stasiukaitis....... 7.00
J. Bakūnas............. 5.00
K. Bevardis ........... 5.00
P. Luima.................. 4.00

966.12. Dar reikia sukelti

I Ch. Derenčius ...... 3*.00
K. Mažeikienė ....... 2.00
Mrs. Puzon.............1.00

Per A. Bimba,
Richmond Hill, N. Y.
(Laisves piknike):

A. Ažius ............... 10.00
Charlie Meškauskas 5.00
N. Kisielius ............  5.00
Peter Press ............ 3.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

REIKALAUJAMA IŠTIRTI,
kaip McCarthy pralobo

Cambridge, Mass. — Pal- 
meris Hoyt, dienraščio 
Denver Post leidėjas, ragi
no Amerikos profesorius ir 
mokytojus ištirti, kokiais 
būdais ragangaudis repu- 
blikonas senatorius Joe 
McCarthy taip smarkiai 
pralobo.

Palmeris Hoyt kalbėjo 
vasarinėje Švietėjų Konfe
rencijoje Harvardo Uni
versitete. Jis statė klausi
mą: Kaip senatorius Mc
Carthy, gaudamas tik po 
$15,000 metinės algos iš 
valdžios, per ketverius pa
skutinius metus galėjo pa
sidėti 172 tūkstančius dole
riu i bankus? L, C

George Schuster, newyor- 
kinės Hunter Kolegijos 
prezidentas, reikalavo, kad 
generalis prokuroras Her
bert Brownell viešai paro
dytų raportą apie McCar- 
thy’o finansus. Tas rapor
tas buvo įteiktas teisingu
mo departments sausio 
mėnesį šiemet, bet vis dar 
slepiamas.

Hoyt stebėjosi, kad val
džia ir Kongresas tai]) pa
siduoda “totalitariniam is
teriškam” r a g a n gaudžiui 
McCarthy’ui, kuris 'veikia 
“kaip įstatymų leidėjas, 
kaip vykdomoji valdžia ir 
kaip teisdarystės depart- 
mentas.”

Laikinai apstabdytas 
Korėjos liaudininkų 
ofensyvas

Izraelio policija 
gaisriniais vamzdžiais 
blaškė demonstrates

Seoul, Korėja, liep. 15.— 
Smarkūs lietūs ir ameriko
nų artilerija bent laikinai 
apstabdė Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų ir kimj ofensy- 
vą prieš Amerikos talki
ninkus, Pietinės Korėjos 
tautininkus.

Liaudininkai tuo ofensy- 
vu nubloškė pietinius tau
tininkus per tris iki ketu
rių mylių atgal, užėmė 
Lookout kalną ir daugelį 
kitų pozicijų.

Tautininkams pagalbon 
sukruto ir amerikiniai pės
tininkai.

Pietų Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngmanas 
Rhee griežtai įsakė saviš
kiams — “žūti vietoje, bet 
nesitraukti nę žingsnio at
gal.”

Korėjos liaudininkai kal
tino amerikinius lakūnus 
už bombardavimą ir ap
šaudymą turgavietės Pyon- 
gyange, Šiaurinės Korėjos 
sostinėje.

' Jeruzalė. — Apie 1,000 
izraeliečių moterų ir mer
ginų demonstravo prieš Iz
raelio seimą; protestavo, 
kad valdžia . įteikė seimui 
bilių, reikalaujantį įvest 
verstiną karinę ar darbinę 
tarnybą jaunesnėms mote
rims.

Policija leido smarkias 
vandens sroves iš gaisrinių 
vamzdžių, blaškydama de- 
monstrantes.

Kitos moterys išsiskirstė, 
tik viena sudžiūvusi senutė 
nesijudino iš vietos ir mel
dėsi. Pabaigus jai melstis, 
policininkai ir ją šalin nu
stūmė.

Valdžios bilius reikalau
ja dvejiems metams imti 
izraelietes į karinę tarny
bą, o kurios religiniais su
metimais atsisako nuo ar
mijos, tokias draftuot į 
verstinus valstybinius dar
bus.

ORAS.—Vidujiniai šilta, 
dalinai apsiniaukę.

Washington.— Amerikos, 
Anglijos ir Francijos užsie
nio reikalų ministrai for
maliai pakvietė Sovietų Są
jungą atsiųsti savo užsieni
nį ministrą į konferenciją, 
kur būtų sprendžiama, kaip 
sujungt rytinę ir vakarinę 
Vokietiją į vieną vokiečių

Jau leidžia tyrinėt 
raketieriy Ryaną, 
laivakroviu vadą j

Albany, N. Y.—žemesnis 
New Yorko valstijos teis
mas buvo užgynęs grand 
džiūrei tyrinėti asmenines 
pajamas raketieriaus Jose- 
pho P. Ryano, federacinės 
Laivakroviu Unijos pirmi
ninko. Bet valstijinis ape
liacijų teismas panaikino 
užgynimą ir leido tyrinėti, 
kokiais būdais Ryanas tiek 
prisipinigavo.

Jis buvo kaltinamas už 
narių duoklių pasilaikymą 
sau, už kyšius iš gengste- 
rių ii* kompanijų ir už pa
sisavinimą pinigų, kuriuos 
Ryanas buvo surinkęs ko
vai prieš komunistus uni
joje.

Demokratai apleido 
McCarthy o komisiją

Washington*. — Keturi 
republikonai, tyrinėjančios 
Senato komisijos' nariai, 
nutarė, kad McCarthy, ko
misijos pirmininkas, gali 
samdyti pagalbinius sau 
valdininkus, nieko nesi- 
klausdamas. McCarthy pats 
už save balsavo.

Trys kiti komisijos na
riai, demokratai, todėl pa
sitraukė iš komisijos, pro
testuodami prieš tokios va
lios davimą McCarthy’ui.

Kunigas dejuoja, kad 
Amerika bedieviška

Plainfield, Nr J.—Prela
tas William C. McGrath 
sakė, 70 milijonų amerikie
čiu dar niekuomet nėra bu- z 
vę bažnyčioje.

Kalbėdamas kataliku mi
sijoje, kun. McGrath pa
reiškė:

— Amerikiniuose Yale, 
Harvard bei kituose uni
versitetuose yra ne dau
giau religijoj, kaip Mask
vos mokyklose. Dievas tik 
tiek tegauna vietos Krem
liuje, kaip ir Amerikos uni
versitetuose. 25 milijonai 
mokyklinių Amerikos vaikų 
niekad nėra girdėję Dievo 
žodžio.

valstybę. Pakvietimas taip
gi perša, kad ta konferen
cija suplanuotų sutartį dėl 
savistovumo atkūrimo Au
strijai. Ta konferencija bū
tų po vakarinės Vokietijos 
rinkimų, kurie įvyks rug
sėjo 6 d.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles, Anglijos 
užsieninio ministro pava
duotojas Salisbury ir Fran
cijos užsienio reikalų mi
nistras G. Bidault sutarti
name r savo pareiškime siū
lė, kad Vokietija būtų su-' 
vienyta per visuotinus bal
savimus (pagal amerikinį 
planą).

Jų pareiškimas, tačiaus, 
nieko nesako apie siūlymus 
suruošti platesnę Keturių 
Didžiųjų sueigą — prezi
dento Eisenhowerio, Sovie
tų premjero Malenkovo ir 
Anglijos ir Francijos prem
jerų.

Užkaukazės armija 
pasmerkė Beriją

Maskva.—Generolas Alek
siejus Antonovas, Užkau
kazės komandierius, pa
reiškė, jog visi armijos ko
munistai užgiria pa varymą 
L. P. Berijos iš Sovietų vi
daus reikalų ministro vie
tos.

Gen. Antonovas kalbėjo 
specialiame Užkaukazės ka
rinės srities susirinkime 
Tiflis mieste, sov i e t i n ė s 
Gruzijos sostinėje.
. Antonovas yra Gruzijos 
Komunistų Partijos komi
teto narys. Jo komanduo
jama sritis apima Gruziją, 
Armėniją ir Azerbaidžianą.

Kiti kalbėtojai tame susi
rinkime reikalavo aštriau
siai nubaust Beriją, kaip 
Sovietu liaudies išdaviką. 

c *■

POLITIKIERIAI BIJO 
IRANO SUTARTIES 
SU SOVIETAIS

Washington. — Kai kurie 
politikieriai bijo, kad Irano 
premjeras Mossadegh ne
padarytų sutarties su So
vietų Sąjunga dėl Irano 
naftos naudojimo, — sako 
Scripps - Howard laikraš
čiai.

Kodėl sugriuvo statomas 
namas, užmušant 3 žmones?

White Plains, N. Y. — 
Westchester apskrities pro
kuroras Samuel Faille pra
dėjo tyrinėti, dėl kokios 
priežasties sugriuvo stato
mas keturiu aukštu namas 
pereitą penktadienį Scars
dale, užmušant tris darbi
ninkus ir sužeidžiant 10 ki
tų.
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FERAS PAKELTAS!
TAIGI, PRADEDANT SU ŠIŲ METŲ liepos 25 d., 

Didžiojo New Yorko darbo žmonės, naudojantieji mies- 
tavus traukinius ir busus, jau turės pasimokėti po 15 
centų fėrą (fare).

Taip nutarė Transit Authority taryba, tai užgyre 
“miesto tėvai” (Board of Estimate).

,Kol kas fėro kaina paliekama po 10 centų tose busų 
linijose, kurias valdo privačios kompanijos. Gi Fifth 
Avenue linijos busuose fėras pasiliks 12 centų,—kol kas.

Visa tai kiekvienai didmiesčio šeimai, naudojančiai 
miestavus traukinius bei busus susisiekimams, reikš, jog 
per metus reikės pridėti tarpe 30 ir 60 dolerių!

Šis sąmokslas, — sąmokslas fėrui pakelti, — buvo 
atliktas republikonų ir demokratų suktu susitarimu. Jis 
buvo atliktas tam, kad užtikrinti pelnus tiems, kurie 
kerpa nuo bonų kiuponus, — turčiams, perleidusiems 
miestui subvių sistemą. Kaip žinoma, miestas nupirko 
iš privačių kompanijų aplūžusią transportacijos sistemą, 
užmokėdamas už ją pasakiškas sumas. Ir dabar tas su
mas turi apmokėti darbo žmonės. Švaisto tuos pinigus 
ir sukti politikieriai. .

Tuomet, kai fėras buvo pakeltas iš 5 centų i 10, bu
vo skelbta, būk tai išgelbės transportacijos sistemą iš 
deficito ir, svarbiausia, suteiks galimybes pagerinti visą 
važiuotės sistemą.

Žmonės mokėjo po dešimtuką ir laukė, lauke ir mo
kėjo. Važiuotės sistema ne tik nebuvo pagerinta, bet žy
miai pabloginta.

Dabar ir vėl pučiami žmonėms dūmai Į akis: page
rinsime važiuotės sistemą, bet jūs mokėkite aukštesni 
fėrą.

Bet Manhattano Borough prezidentas Robert W. 
Wagner sako: neužilgo bus pakelta fėras iki 20 centų, 
gi važiuotės sistema vis menkės, vis blogės.

Šis mūsų “miesto tėvų” žygis privalo priversti kiek
vieną newyorkieti rimtai pagalvoti ir pagalvojus, kai 
ateis lapkričio 3-čioji diena, iššluoti iš vietų kiekvieną, 
kuris yra atsakingas dėl fėro pakėlimo!

.Del tarybinių šachmatininkų susilaikymo
TARP KITŲ DALYKŲ, tarnaujančių tarptautinei 

taikai ir gražesniam tarptautiniam sugyvenimui, yra 
šalių apsikeitimas savo menininkais bei sportininkais.

Kai iš vienos šalies į kitą atvyksta, sakysime, me
nininku trupė bei sportininkų, pagastroliuoja,, žmonės 
pradeda geriau pažinti tą šalį, iš kurios svečiai yra at
vykę.

Šiandien ypatingai tokie apsikeitimai būtų naudin
gi mūsų kraštui ir pasauliui, jei jie būtų atliekami su 
Tarybų Sąjunga, apie kurią komercinė spauda ir ra
dijas yra tiek daug kvailų dalykų paskelbę.

Neseniai atrodė, jog taip ir bus pradėta daryti. 
Jungtinių Valstijų šachmatininkų sąjunga pakvietė Ta
rybų Sąjungos šachmatų meistrus atvykti čia ir rung
tis su mūsų krašto to sporto meistrais. Šiaip taip buvo 
gautas iš valstybės departmento leidimas tarybiniams 
svečiams atvykti šion šalin. Tačiau jų judėjimas buvo 
griežtai aprėžtas . Tarybiniai šachmatininkai norėjo, 
kad jiems būtų leista pagyventi, pasiviešėti Tarybų Są- 
jungos, nuomuojamame vasarnamy j, esančiame netoli 
New Yorko miesto. Valstybės departmentas atsakė: 
ne, jūs galite ten nuvykti, apsidairyti, bet jums ten ne
valia pabūti, jūsų gyvenimas privalo ribotis tik New 
Yorko miestu.

Na, ir dėl to tarybiniai šachmatininkai, kurie jau 
buvo kelyje į Ameriką, susilaikė nuo kelionės baigimo.

Mūsų karių nuotaika Korėjoje
NEW YORK TIMES korespondentas Korėjoje, Ro

bert Alden, rašo to laikraščio praėjusio sekmadienio lai
doje apie mūsų krašto karių nuotaikas Korėjoje.

Jos yra labai liūdnos. Kiekvienas amerikietis karys 
galvoja: gal būt karas neužilgo baigsis, — taip skelbia 
ir radijas,—tačiau jis, karys, dar vis turįs trūnėti pur
ve ir tikėtis, jog bet kurią minutą jis galįs būti priešo 
užatakuotas.

Amerikiečiai kariai pradeda neapkęsti pietkorėjie- 
čių,—labiausiai jie neapkenčia Syngman Rhee, to aršaus 
Korėjos liaudies neprieteliaus.

“Daug grąsinančių dalykų fronte kareiviai sako 
prieš prezidentą Rhee,” rašo Mr. Alden.

Ir kur gi nesakys? Kas gi šiandien.yra atsakomin- 
gesnis už karą Korėjoje, jei ne Rhee?, Kas šiandien daro 
viską, kad karą tęsti, kad žmones žudyti, kad žmonių 
turtą’naikinti, jei ne Rhee?

Tiesa, jam pritaria, jį palaiko Amerikos makartis- 
tai ir kitokie liaudies priešai. Tačiau amerikietis karys, 
esąs Korėjoje, apie makartistus nedaug težino, nes tuo 
klausimu jam nesuteikiamos tikros žinios. Todėl vy
riausias jo pyktis ir yra nukreiptas prieš Rhee ir tą 
kliką, kuri šiandien valdo Pietų Korėją.

Visokios Pastabos
Visiems dabar aišku, kad 

amerikiečių prestyžas užsie
niuose tapo labai pamuštas. 
Vienas kolumnistas (Riesel) 
net sušunka: “Mes neapkenčia
nti. Mūsų, nenori.”

Pakėlimui mūsų vardo ir 
garbės prezident. Eisenhowe- 
ris pasiuntė Piętų Amerikon 
savo brolį Dr. Milton Eisenho- 
werį. Su ta pačia misija jau be
veik visą pasaulį apmaršruta- 
vo Adlai Stevenson. O rudenį 
prezidentas žada pasiųsti su 
“geros valios” misija Europon, 
Azijon ir gal Afrikon vice-pre- 
zidentą Nixoną su žmona.

Bet ar šitos ilgos ir iškas
ti ngo.s kelionės pataisys daly
kus? Tenka paabejoti.

Amerikiečių vardą užsieniuo
se nupuldė prasta, neišmintin
ga politika.

Ką padarė Amerikos presty- 
žui McCarthy su .savo agentais 
ir savo knygų deginimo filoso
fija, nebepataisys nei visas tu
zinas artimiausiu prezidento 
prietelių.

Amerikos kišimasis į kitų 
kraštų vidinius reikalus ir sie
kimas pasaulinės vadovybės vi
sur žmonėms labai paduoda 
hitlerizmu. Jie to bijo ir neno
ri.

Užsieniuose žmonės nenori 
ne Amerikos žmonių, bet Ame
rikos politikos.

Deja, mūsų krašto vadovybė 
dar ir šiandien tos tiesos nesu
pranta, arba, greičiau, nenori 
suprasti.

L. Pruseika Vilnyje pastebi:
“Smetoninis diplomatų šefas 

Lozoraitis pasibalnojo ir Kru
pavičių ir žalkauską. Akurat 
taip, kaip šimutis ir Balkūnas 
pasibalnojo Grigaitį.

Lozoraitis ir Krupavičius nu- 
I tarė ateinantį rudenį šaukti A- 
j merikoj dar vieną politinį ker
mošių. Jų įsaką pildys ir Ame
rikinė Taryba.

Socialdemokratai nekenčia 
Lozoraičio, bet prieš bosų įsa
kymus negi papusi.” ✓

Jugoslavijos diktatorius Tito 
irgi įmatąs pasikeitimus Sovie
tų politikoje. Jis gi, žinoma, 
nesikeičia. Jis jau seniai išsi
žadėjo visko, kas kada nors jo 
gyvenime buvo panašu į komu
nizmą.

Nėra tokios šalies, kuri sto
vėtų ant vietos. Klausimas tik
tai tame, kur link?

Vėl žmonės galės palyginti. 
Mūsų valstybės departmentas 
patvarkė, kad Sovietų šachma
tininkai negalės nė kojos iškel
ti iš miesto. Jiems uždrausta 
net Sovietų Jungtinėse Tautose 
delegacijos namuose Glen Cove, 
L. L, apsigyventi. Jie turės bū
ti uždaryti ir laikomi Roosevel- 
to hotelyje.

Bijoma, kad jų pasimaišy- 
mas tarpe žmonių gali juos ap
krėsti komunizmu!

Bet šiandien pat Tarybų Są
jungoje lankosi amerikietė Mes. 
Mesta. Ji važinėja po visą 
kraštą.

Prieš kiek laiko Tarybų Są
jungoje lankėsi dešimt ameri
kiečių laikraštininkų. Jie taip 
pat Aplankė ten daugybę mies
tų irwietu.

TaiN<ur daugiau baimės ir 
geležinės uždangos?

Juk labai daugelio žmonių 
galvose iškils toks klausimas, 
kai jie pasiskaitys mūsų vals
tybės departmento kvailus pa
tvarkymus dėl sovietinių šach
matininkų.

Visi atradimai apie atominę 
energiją turėtų išvažiuoti iš 
slaptingumo kategorijos. Nie
kas nėra juk slepiama apie el
ektros energiją.

Vis didėjančiam Amerikos 
žmonių skaičiui tai darosi aiš
ku.

Net jau ir prezidentas Ei- 

Visą reikalą, vadinasi, valstybės departmentas apvertė 
ant šono.

Kam iš to nauda?
Nauda tiems, kurie nori palaikyti šaltojo karo at

mosferą. Tai ir viskas!

senhoweris pradedąs apie tai 
rimčiau pagalvoti. Pasak pra
nešimo iš Washingtono, prezi
dentas esąs: tos nuomonės, kad 
jau galima ir reikia Amerikos 
žmones informuoti apie ameri
kinius ir tarybinius atominius 
pabūklus.

Juo greičiau slaptybės maska 
bus numesta, tuo mažiau bus 
naujam karui iškilti progų.

Mūsų Sveikatos, Apšvietos ir 
Gerovės departmento sekretorė 
ir kabineto narė Mrs. Hobby 
susilauks aplodismentų nuo vi
sų, kuriems jau paausiai praži
lo ir viršugalvis iš plaukų iš
lindo. Ji sako, kad prieš se
nesnio amžiaus žmones pilna 
visokių prietarų. Nenorima 
skaitytis su jų išmintimi ir 
amžiumi. Jie ir darbo nebega
li gauti.

Pati Mrs. Hobby nebe vakar 
iš kiaušinio išsiritus!. Ji, ma
tyt, ir ant savęs jaučia tuos 
kvailus prietarus prieš išmintį 
ir amžių.

Gerai, kad ji savo aukštą vie
tą valdžioje panaudotų užtari
mui senių ir atsteigimui jų 
garbės.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas George Meany 
smarkiai sudejavo Stockholmo 
International Confederation of 
Free Trades Unions konvenci
joje. ' Jis mano, kad ateis ne
darbas. Jis mano, kad tai bai
siausia rykštė prieš darbinin
kus. Jis kvietė visus kovoti 
prieš tokią krizę.

Viskas gerai ii1 viskas tvar
koje. Geoi’ge Meany pamiršo 
prisiminti, tačiau, kad ir jo va
dovaujama Amerikos Darbo 
Federacija neturi jokios pro
gramos krizės išvengimui. Jis 
pamiršo savo kolegoms Stock-! 
holme pasisakyti, kad jis pats 
galvą guldo už kapitalizmą, ku
ris tas krizes ir tuos nedarbas 
gimdė ir gimdo. į

Indijos mieste Calcutta jau Į 
kelinta diena tęsiasi smarkiau- j 
sios žmonių kovos, žmonės pro-' 
testuoja prieš gatvekarių fėro 
pakėlimą. Daug žmonių sužei
sta, daug suareštuota.

Mūsų komercinė spauda apie 
tai labai gražiai tyli. Ji labai 
užimta Rytiniu Berlynu.

Kiek tų meksikiečių slaptai 
stengiasi pereiti rubežių ir pa
tekti į Jungtines Valstijas, pa
rodo daviniai apie areštus. Tik 
per vieną birželį parubežyje 
buvę sulaikyta 94,317 žmonių..

Meksikiečius slaptai Ameri- | 
kon vilioja raketieriškos agen
tūros, tarnaujančios stambie
siems žemės savininkams.

Meksikiečiai dirba -už daug 
mažesnį atlyginimą.

Jie1 vadinama “šlapnuga- 
riais” (wetbacks), nes dažniau
sia per upes ir vandenis bando 
persikelti per rubežių.

Prezident. Eisenhower skun
džiasi. Jis dar vis nesurandąs' 
gero, protingo ir energingo 
žmogaus indėnų reikalų komi- 
sioniėriaus vietai: O indėnų 
reikalai labai apleisti, beveik 
pamiršti. Daugelis jų badauja. 
Jie stena ir dejuoja.

Tai žinąs ir prezidentas. Lai
ke rinkimų jis žadėjęs indėnų 
reikalus tuojau ir gerai sutvar
kyti, bet, ot, dar vis nesuradęs 
tinkamo žmogaus!

Tai bent pasiteisinimas! Tuo 
kvailu pasiteisinimu preziden
tas dar tik labiau suerzins in
dėnus.

Jau turime ir naują ,nesusi- , 
pratimą su Britanija. Eisenho- 
werio administracija pusiau 
slaptai esanti pažadėjusi duoti 
arabiškiems kraštams ginklų 
už apie $140,000,000. Sužinojo 
Britanija ir užprotestavo. Ji 
bijanti, kad tais amerikoniš
kais ginklais arabai galį pa
kenkti BritanijobAjnteresams.

Šis klausimas iškils įvyksian
čioje Amerikos, Britanijos ir 
Francūzijos užsienio reikalų 
m i n i str ų konferencijoje.

Bandomas išdeportuoti Jacob 
Burck, Ghicagos komercinio 
laikraščio “The Chicago Sun- 
Times” kartunistas. Jis gimęs 
Lenkijoje. Jis Amerikon at
vežtas 1914 m. dar tik de
šimties metų amžiaus berniu
ku.

Visas idėjas, kokias tas vy
ras turi, laimėjo čia, Ameriko
je,— ne Lenkijoje, n'e kur ki
tur. Tai kodėl jis dabar už tas 
idėjas turėtų būti gąsdinamas 
išdeportavimu iš Amerikos?

Argentinos ii’ Čilės diktato
riai susitarė sudaryti “biznio” 
uniją. Kviečia jon ir kitas Pie
tų Amerikos respublikas.

Tas nepatinka Jungtinių Val
stijų komerciniams intere
sams. Gali pakenkti Amerikos 
investmentams ir pelnams vi
soje Pietų Amerikoje.

Hawaii yra Jungtinių Vals
tijų kolonija. Kongreso yra 
sumanymas ją paversti 49-tą- 
ja valstija. Atsiranda ir 
priešų. Kongresmanas Pilli
on iš New Yorko bijo komu
nistų. Gii'di, Hawaii valstija 
prisiųstų du “raudonus” sena
torius, arba “Sovietų agen
tus.”

Tos salos gyvenimas esąs 
International Longshoremen’s 
unijos įtakoje. O tai unijai 
vadovauja Harry Bridges.

Gražiausia pasakius, kon
gresmanas Pillion nemiegoda
mas sapnuoja.

’ ’ A. S.

Šypsenos
Aukščiau dievo

Atėjo žmogus prie upės 
kranto, ir ėmė šaukti val
tininką, kad jį perkeltų per 
upę. Tas atsiliepė antroje 
pusėje ir paklausė, ką rei
kia perkelti, — ar ne poną 
nuovadą?

—Duok valtį, aš aukščiau 
nuovado, — šaukia žmogus.

—Tad jūs būsite ponas 
apskrities viršininkas?

—Aukščiau viršininko!
—Tai, iš tiesų, ponas gu

bernatorius?
—Net aukščiau guberna

toriaus!
—Tuoj paduosiu. Jūs, 

reiškia, būsite pats prezi-
dentas?

—Aukščiau prezidento!
—Reiškia, pats dievas?
—Ir aukščiau dievo: aš 

pats dievus padarau. Aš— 
dievadirbis!

Sutaisė Kas Kitas

Miss Burdie Labeau yra 
darbininkė vienoje Bur
bank, Calif., mašinšapė- 
je. Ji čia parodo žiurstą, 
kuris yra padalytas iš 
stiklo ir audeklo. Jis 
sveria apie trejetą sva
rų ir pilnai apsaugo dar
bininkę nuo lekiančių 
nuo masinos metalinių
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$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Jonas Wanagas .... 2.00
P. Kunz ................  2.00

Per J. J. Mockaiti,
Bridgeport, Conn.:

A. Purvinis........... 10.00
' C. Baltrėnas,

Milford, Conn. ... 5.00
M. Kairis ................... 5.00
A. Jocis.................. 5.00
A. Katinas ............. 5.00
Draugas ................  5.00
Naujakuris............... 5.00'

Per R. Mizarą
(Laisvės piknike):

M. S., B’klyn, N. Y. 25.00
A. A. ir F.,.

B’klyn, N. Y. ... 5.00
J. ir 6. Staneliai .. 5.00

Vincas ir Ona........... 5.00
K. Reklienė,

Maspeth, N. Y. .. 1.00
J. Švireika,

’ Richm. Hill, N. Y. 1.00 
Per Liliją.
Laisvės piknike
prie stalo:

W. L., B’klyn, N. Y. 10.00 
Jonas Sabaliauskas,

Valhalla, N. Y. 10.00 
Mrs. A. Philipse,

Stamford, Conn. 10.00 
Vaitiekus Želvys,

Waterbury, Conn. 3.00 
Vincas Krasnitskas,

Waterbury, Conn. 2.00
Jonas Senienas,

Bellmore,
L. I., N. Y.......... 2.00

Mary Lazauskienė,
Hillside, N. J. ... 2.00

Antanas Slegus,
Newark, N. J. ... 2.00 

Jonas Krumin,
Brooklyn, N. Y. 1.00

Per M. Stensler 
ir E. Mizarienę 
(Laisvės piknike):

A. Gustaitis ........... 5.00
A. Balčiūnas ......... 5.00
G. Bernotas ......... 5.00
Draugas ................  5.00
P. ir M........................5.00
V. ir G. Danilevičiai 5.00 
Julia .*........................ 4.00
A. Zurnis ............. 3.00
Julius ir Jonukas

Kauliniai ........... 3.00
Mrs. Žigaitienė ...... 2.00
M. Smaižilienė .... 1.00 
K. Čiurlys............... 1.00
Bistrajus ............... 1.00
F. Zavis .. .............. 1.00
J. Litvinskas ......... 1.00

Per E. Brazauskienę 
ir Bertha Walins 
(Laisvės piknike):

Ursula Walins ... 10.00
George Wareson .. 2.00 
V. Tauras ............. 1.00
Clem Simon ......... 1.00
B. Walins .........  1.00
D. M. Šolomskas .. 1.00 
P. G.......................... 1.00
A. Jocis ................. 1.00
Walter ..........................25

Per Margaret Ciberka 
ir G. A. Jamison 
(Laisvės piknike):

Ona Krutulienė ... 1.00
Margaret Ciberka .. 1.00

y Draugas ................. 1.00
M. Kuntz...................1.00
A. Žaįkauskas......... 1.00
P. Šolomskas ...... 1.00 
A. Dagys ............... 1.00
Philips .................... 1.00
Smulkiais ............... 1.75

Pėr Adelė Vatickas ir
Tise Bimba
(Laisvės piknike):

Fairlawnietis ....... 5.00
Friend .................... \ 1.00
John Semėnas 1.00
Friend .................... 1.00
S. Bimbienė ........... 1.00
K. PetrOski.............1.00

Per S. Sasną,
Laisvės piknike:

Al ir Biruta Walins 10.00 
M. Panelis ........... 10.00
Jonas Klevickas .. 10.00 
Joe-Weiss  ........... 10.00
Juozas Steponaitis 5.00 
Ona’ Kvėderiūtė ... 5.00 
Juozas Sabaliauskas 5.00

Vera čereška.........
Raymond ................ 5.100
J. Grubis .............  5/00
Charles Alex ..........  5.00
Joe Bimba .............. 5.00
Antanas Matulis ... 5.00 
Mr. Ručinskas....... 5.00
S. Radušis .............. 5.00
Mr. Raulinaitis

Toronto, Canada 5.00 
Pr. Savičius........... 5.00
Leo Karizna ......... 5.00
Vincas Jokubonis .. 5.00 
Ona Lukauskienė .. 5.00 
Sofija Petkas ......... 5.00
Anykštėnai ............... 5.00
P. Poškaitis ............. 2.00
Mary McDonald ... 2.00 
Juozas Zeidat .......  2.00
Mikulėnas ............. 2.00
Špokas .................. 2.00
Zajankauskienė .... 2.00 
J. Barkus ............... 1.00
V. Šibeikienė ......... 1.00
Mr. Kruzaitis......... 1.00
St. Poškaitis...........1.00
Draugė ...............,. 1.00
Leonardas Zurnis .. 1J)O 

Per P. Buknį, A
Laisvės piknike:

Kapicko, Leipos ir
Lazausko Stalas $32.00

Muzikantas ir
ir svečias ......... 20.00

Zigmas Gailiūnas 10.00 
J. šimanskas ....... 5.00
Mrs. Kanapa 3.00
P. Beeis ................  2.00
D. Petrick .. .......... 1.00
F. Klaston.................1.00

Nuo pavienių:
Stanley Yurkin, New

Britain, Conn. . 25.00
Laisvės rėmėja

Miami, Fla..........10.00
Dominick Derkintis,

Wilkes-Barre, Pa. 10.00 
Antanas Yankus, /

Dorchester, Mass. 10.00
A. M. Metelionis, .

Chicago, Ill.........10\0&
Mrs. Kunevich, i1 f

Maspeth, N. Y. 5.00 
Margaret Valinchus,

New Haven, Conn. 5.00 
Peter ir Kath.

Juozapaięiai,
Binghamton, N. Y. 5.00

L. J. Kasper,
Cleveland, N. Y. 5.00

V. Žilinskas,,
Woodhaven, N. Y. 5.00

J. Banza,
Danbury, Conn. 4.00

V. Miliauskas,
Bloomfield, N. J. 2.00 

Ona Vertelienė, W. Pt.
Pleasant, N. J. .. 2.00

J. Bernadys,
Gardner, Mass. .. 2.00 

Jos. Wagnis,
Rumford, Me. ... 2.00 

Petras Kazakevich,
Newark, N. J. ... 2.00

J. Pešina,
So. Boston, Mass. 2.00

K. Karlonienė .. .1. 2.00
J. Raulinaitis, r a

Worcester, Mass. /2.00 
Antanina Zalders,

Collinsville, Ill. 2.00
J. Matonis, No.

Bellingham, Mass. 2.00
S. Brusokas,

Brooklyn, N. Y. 1.00
T. Laučius,

Brooklyn, N. Y. 1.00

Į pabaigą pasirodė rim
tas susirūpinimas garbin
gai baigti vajų. .Labai gra
žus dalykas! Iš aukščiau 
paduotos atskaitos matome 
ilgą eilę vardų, aukojusių 
gana stambiomis sumomis. 
Vajus eina prie gražios už
baigos.
Dėkojame visiems aukoju

siems ir visiems pasidarba
vusiems auku rinkimu. Esa
me tikri, kad su liepos M* 
ta diena vajus busfgajrnifv 
gai baigtas. Į gala^ šios 
savaitės- paduosime pilną 
atskaitą, ir jau tada fondė 
sukėlimas bus baigtas.

LaisVės Administracija



Detroit, Mich
Dalyvaukite spaudos piknike

Liepos 19 d. Beechnut Gro
ve. Jparke, Inkster, Mich., su- 
vaduos progresyviai lietuviai 
ne tik iš Detroito, Windsoro, 
bet ju bus ir iš tolimu koloni
jų.

Piknikan ruošiasi važiuoti 
skaitlingas būrys chicagiečių. 
Atvyks veikiausia nemažai iš 
Grand Rapidso, Clevelando ir 
iš visos artimos ir tolimesnes 

. apylinkės lietuviai.
Detroitiečių organizacijos 

kuopos kaustosi, kad tūkstan 
čius svečių ir viešnių kuo ma
loniausiai ' priimti 
tarnauti kaip su 
užkandžiais, taip 
užsigėrimais.

šis piknikas yra rengiamas 
. parėmimui “Vilnies”, kuri tei
kia daug žinių detroitiečiams 
skaitytojams, ypatingai jų 
yra ketvirtadienio skyriuje.

Piknike prie įžangos kas 
metais išduodama daug pini
ginių dovanų. Tas bus ir šių 
matų Spaudos Piknike.

Organizacijų veikėjos ir vei
kėjai, uiž įžangos tikietų pla
tinimą Detroito Organizacijų 
Sąryšio komitetas skiria tris 
pinigines dovanas. Tad pasi
naudokite proga. Daugiausia 
įžangos tikietų išplatinę gau
site dovanas ir kartu sumobili
zuosite mases žmonių didžiu
liam mūsų progresyvūs spau
dos sambūriui, liepos 19-tą, 
Beechhut Grove Parke.

Kvieslys.

46 dienų Park-Davi's 
streikas laimėtas

176,lokalo
Chemical Workers

29 d. buvo

CLEVELANDO ŽINIOS
‘Taika reiškia darbus, namus’

Sako UE. 735 News: — 
Yra viltis, kad Korėjos karas 
galės baigtis už kelių dienų. 
Bot kada mes sveikiname šias 
viltis už Taikli pasaulį, daug 
darbininkų yra susirūpinę, ką 
taika reikš jų darbams. Jie 
jaučia, kad jiems yra vienas 
pasirinkimas iš dviejų: karas 
ar depresija, bedarbė.

ir juos ap- 
skaniausiais 
ir įvairiais

2,300 narių 
United 
(CIO), birželio 
streikas laimėtas prieš Park-
Davis vaistininkišką firmą po 
46 dienų kovos.

Unija savo nariams iškovo
jo 4V2C. valandai pakėlimą 
algos nuo gegužės 1 d. Taip
gi 19c. valandai dėl gyveni
mo išlaidų pakėlimas priskir
tas prie abelnos algos ir .“es
calator” skyrius sutartyje pa
naikintai. Du apmokami pus- 
švenčiai iš va k arėję Kalėdų ir 
Velykų pridėti.

Kor.

— Tas nėra mūsų pasirin
kimu'. Faktai įrodė, kad blo
gėjimas mūsų pragyvenimo 
normos prasidėjo kartu su 
karine ekonomija. Tik taikos 
laiku yra galima turėti visko 
pakankamai.

—Tik pažiūrėkime, kas at
sitiko su mūsų pragyvenimo 
lygiu laike Korėjos karo. Fc- 
deralio budžeto pareikalavi
mas dėl sekančių metų yra su 
virš 78 bilijonų dolerių, iš 
kurių virš 57 bilijonų eis vien 
karo reikalams. Tas reiškia 
du ir pusę kartų daugiau ski
riama užsienių karo reika
lams, negu Amerikos žmonių

karas

M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas

būti daroma: 
darbininkams 

nuošimčiais.
4 padaugintų

(Tąsa)
Buvo'liūdna Visockiui žiūrėti į šį niū

rų vaizdą. ' Ar tam žmonės sodino me
džius, kad juos taip žalotų? Ir vis tiek 
net ir ši žiauri operacija nepadėjo miš
kui: medžiai nudžiūdavo didžiuliais kie
kiais, nelyginant nuo epidemijos...

G. N. Visockis buvo vienas artimiau
sių Dokučajevo padėjėjų. Kai Dokuča- 
jevas pasirinko savo bandymams tris 
sklypus — Akmeninės stepės, Derkulo ir 
Veliko-Anadolės, — Visockis pasidarė 
Veliko-Anadolės sklypo vedėju.

Tenai jis išdirbo dvylika metų ir per 
tą laiką pasodino daugiau kaip 500 hel^ 
tarų laukų apsaugos juostų.

^įisockis ryžtingai.stojo prieš “norma
lų” miško želdinių tipą. Ne guobas, ir 
ne vinkšnos turi užimti svarbiausią'vie
tą stepėje, juodžemio dirvoje, o patva
riausia ir vertingiausia rūšis — ąžuolai. 
O kad ąžuolai geriau augtų, reikia so
dinti greta jų ne priešus, kuriuos paskui 

.tenka kapoti kirviais ir kardais, bet 
draugus. Tokių draugų nesunku suras
ti. Tai krūmai — geltonosios akcijos, 
totoriniai klevai, ožeksniai, sausmedžiai, 
gudobelės.

Krūmai spirs ąžuolus augti, vers juos 
stiebtis į šviesą. Krūmai gins ąžuolus ir 
nuo pavasario šalnų ir nuo vešlių stepių 
žolių. Krūmai patręš laukus nukritu- . 
siais lapais. Ir tuo pat metu jie nepra
lenks, neperaugs ąžuolų. Jie galės aug
ti taip, kaip jiems patinka: “su kaili
niais, bet plika galva”.

Šią išvadą patvirtino pati gamta: kur 
nors kirtimuose, tarpumiškėse, griovose 
ir upių aukštupiuose krūmai imdavo 
augti patys, be žmog 
apsupdami kiekvieną sutinkamą ąžuoliu
ką taikiu pomiškiu, jie nuvarydavo nuo 
jo aavT šešėliu laukines žoles, gelbėdavo 
jį niuo, stepių atšiaurybių.

vietoj krūmų drauge su ąžuolais gali
ma sodinti gerai pavėsį pakenčiančius 
medžius — platanlapius klevus, liepas. 
Šį “paunksminį” sodinimo tipą sukūrė 

‘miškininkas N. J. Dachnovas.
Platanlapio klevo vainikas yra ne toks 

plačiai išsiskėtęs', kaip uosio arba guo
bos. Jei klevas auga ne per arti ąžuolo, 
tai jis neužstoja saulės savo kaimyno 
galvai. Ir išeina taip, kad, spirdamas 
augti ąžuolą, klevas jo nenustelbia, o žo
lę nustelbia, trukdo jai augti.

Dachnovas taip pat dirbo Veliko-Ana- 
dolėje. Jo ąžuolų-klevų sodiniai ir šian
dien patraukia dėmesį. Šiuose sodiniuo
se liekni galingi ąžuolai yra apsupti 
tamsiais klevų vainikais. Ant žemės ne
bėra nė ženklo stepių žolės. Koja mina 
negyvus lapus. Aplink pavėsinga, vėsu, 
kvepia grybais. Net nesinori tikėti, kad 

> . visa tai pietuose, stepių krašte, o ne 
wwės miške.
4Twlabar, susumuodama šimtą metų 
frukefeio bandymo, kuris buvo padarytas 
Veliko-Anadolėje, rezultatus, mūsų šalis 
didžiuojasi tuo patyrimu, vieninteliu pa
saulyje.

Stepių platybėje, kur vasarą sausa ir 
. karšta, o žiemą yra atšiaurus oras ir iš- 

, krinta mažai sniego, kur dažnai siaučia

s pagalbos, ir,

juodosios audros ir sausvėjai, pavyko su
kurti dviejų su viršum tūkstančių hek
tarų ploto miškų salą. Čia esama nema
žai tokių medžių, kurie yra sulaukę iki 
penkiasdešimt, iki šimto metų ir dar ne
ketina nudžiūti.

Į Veliko-Anadolės miškų ūkį atvažiuo
ja mokytis jauni miškininkai. Veliko- 
Anadolėje susirenka mokslininkai, kai 
reikia apsvarstyti miško veisimo stepėse 
klausimus.

Miškų sala stepėje virto didžiule labo
ratorija po atviru dangumi, kur moksli
ninkai tiria miško gyvenimą ir sudėtin
gus santykius tarp įvairių medžių ir 
krūmų rūšių.

DIPLOMATIJA IR KARAS
Kai mums tenka kariauti su priešiš

komis gamtos jėgomis, mes turime at
minti, kad toje pačioje gamtoje esama ir 
tokių jėgų, kuriomis galima remtis šioje 
kovoje.

Jau ne kartą mums yra pasitaikę su
darinėti sąjungą su kriokliais, siekiant 
įveikti neprieinamus kalntįs. Ir galin
ga krioklio jėga, tekėdama laidais, imda
vo varyti mašinas, kurios graužėsi į ak
meninius kalno šonus.

Pasitaikydavo ir taip, kad karštas dy
kumos vėjas, sukdamas vėjinių variklių 
sparnus, traukė mums iš žemės gelmių 
išganingą vandenį.

Ir štai dabar, kai mes kovojam-e su 
sausra,’SU sausyėjais, mums taip pat rei
kia mokėti laiku sudaryti gynybos ir 
puolimo sąjungas su gamtos jėgomis. Be 
karo, reikalinga ir diplomatija. Šią dip
lomatiją yra puikiausiai įsisavinęs aka
demikas T. D. Lysenko.

Stepė ir miškas, sako Lysenko, nuo se
nų laikų buvo priešai. Stepė nugalėdavo 
mišką, nes stepei padėdavo žmonės. Jie 
kirto medžius ir laisvino vietą puolan
čioms stepių žolėms.

B-et iš antros pusės, žmonės ir patys 
kovojo su stepe, ardami dirvoną, rauda
mi piktžoles, ašuotes pakeisdami kvie
čiais. ”

Vadinasi, žmogus kovojo su stepe, kai 
ji puldavo jo laukus, ir padėdavo jai, kai 
ji kariavo prieš mišką.

Bet jei stepė yra miško ir lauko bend
ras priešas, tai reikia suvienyti mišką 
ir lauką, ąžuolus ir kviečius kovai su ste
pe.

“Jei vienas trukdo dviem-, — rašo Ly
senko, — tai visada tuos du galima su
vienyti, nors laikinai, prieš jų bendrą 
priešą.”

Sodindami miškų juostas, mes taip ir 
elgiamės: miškas gina lauką nuo stepių 
atšiaurybių, nuo sausvėjų,-nuo juodųjų 
audrų.

O ar negalima padaryti taip, kad ir 
laukas' nors iš pradžių padėtų miškui ko
voti su stepe? Juk kol medeliai dar jau
ni, jiems nelengva kovoti su stepių žolė
mis. Tenka keletą kartų per vasarą 
rauti piktžoles ir tai daryti ne vienerius 
metus, o daug metų pagrečiui, kol me
džiai sūglaus vainikus. Kiek tam reikia 
darbo ir laiko!

(Bus daugiau)

socialūs apdraudos, sveikatos . 
ir gerovės reikalams! Dolerio 
vertė nupuolė per pusę. Far- 
merių kaihos, visuomet yra 
barometru Amerikos ekonomi
jos sveikumo, jau nupuolė 16 
nuošimčių. Perkančiųjų ant 
išmbkesčių skolos jau siekia 
iki 16 ir puses bilijono dole-- 
rių, tai yra daugiau, negu bet 
kada istorijoje. Prekių išveži
mas į užsienius, į kitas šalis 
nupuolė 19 nuošimčių. ’

—Pakol Košėj os
korporacijoms atnešė fantas
tiškus pelnus, bėgyje 1950-52 
metų jos susižėrė sau 123 bi
lijonus dolerių, vidurinė Ame
rikos šeima iš $4,000 metinių 
įeigų turi išmokėti $1,011 tie
sioginių ir netiesioginių tak
sų karo išlaidoms ir korpora
cijų pelnams.

—Ne. Karas neatnešė ge
rovės nei sveikos ekonomijos, 
sako UE 735 News. — Tik 
pasibaigęs karas ir karu bau
ginimas galės atnešti pasto
vią gerovę Amerikos liaudžiai. 
Tik štai kas turi

— Numažinti 
taksus 25-kiais 
Tas šeimynai iš
pirkimo galę, kuri lygintus 12 
ir puse cento algos pakėlimui.

— Sulaikius militarines iš
laidas. Vieno moderniško, 
sunkaus bomberio kaina lygi
nasi pastatymui 30 mūrinių 
ir pilnai įrengtų ligoninių., ar
ba nutiesimui naujo vieškelio 
50 mylių. Kiek reikia sumo
kėti taksomis už pabudavoji- 
mą vieno destrojerio, už tuos 
pinigus būtų galima pastatyti 
800 naujų namų. O budavoji- 
mas ligoninių, mokyklų, kelių 
ir namų reiškia darbus tiems, 
kurie budavoja, ir tiems, ku
rie gamina budavojimui me
džiagą ir ją pristato.

—Išplėtimui užsieninės pre
kybos, paliuosavus daugelį 
kraštų nuo sunkios karinių 
išlaidų naštos, tuojau jie būtų 
pasirengę pirkti farmų pro
duktus ir fabrikų pagamintas 
prekes iš Jungtinių Valstijų. 
O užsieninė prekyba suteiks 
daugybę darbų Amerikos 
žmonėms. Turėdami viltį Ko
rėjos karo pabaigai, mes pri 
valome reikalauti iš preziden
to Eisenhower išpildyti savo 
pasižadėjimus suteikti taiką 
ir gerovę. Jo paties išsireiški
mas, kad budavojimui orlai
vių ir kanuolių išlaidos galė
tų būti’ nukreiptos į budavo- 
jiriią mokyklų bei ligoninių. 
Pasirodo, kad jis žino kelią į 
taiką ir darbus, ries privalom 
būtinai reikalauti, kad jis ei
tų tuomi' keliu.
UE gina 3 darbininkus
United Electrical, Radio and 

Machine Workers of America 
unijos distriktas 7-tas metė
si su visa išgale apginti UE 
lokalo narę Myrtle Dennis, 
kuri neperseniai tapo suareš
tuota su nieko vertu apkalti
nimu neva pasporto “klasta- 
vime”. Myrtle Dennis buvo 
UE 735 lokalo'išrinkta važiuo
ti su Amerikos unijų delega-

I
I

ci j a, kuri 1951 metais buvo 
pakviesta per Pasaulinę Dar
bo Unijų Federaciją atva
žiuoti į Paryžių susipažinimui 
su Federacijos veikimu. Ame
rikos unijų delegacijai būnant 
Paryžiuje, gavo pakvietimus 
iš Italijos, čechoslovakijos, 
Lenkijos ir Tarybų Sąjungos 
susipažinimui su tų šalių uni
jiniu judėjimu.

Myrtle Dennis, sugrįžusi į 
Clevelandą, parašė keliatą 
straipsnių iš savo gautų įspū
džių lankymosi tose šalyse į 
Clevelando negrų laikraštį 
Call and Post. Taipgi ji kal
bėjo keliuose negrų darbinin
kų susirinkimuose, ir už tai 
reakcionieriai dabar stengiasi 
jai atkeršyti. Todėl UE dist
riktas 7 sudarė programą su
kėlimui fondo sesutės Dennis 
apgynimui ir reikalavimui at
mesti apkaltinimą prieš ją. į 
tą darbą yra pakviesti visi 
Ohio ir Kentucky UE lokalai.

Priedui 7-tas Distriktas rei
kalauja imti akcijos už apgy
nimą Walter Lohmas ir “rau
dono” Hupman. Juodu yra po 
ataka Taft-Hartley akto.

J. N. S.
—o—

Atlankėme Eva Simans *»
Draugė Simans dar nėra to

kia ligonis, kad turėtų nuola
tos gulėti lovoje, bet Evutės 
sveikata yra gan nusilpusi ir 
ji ką tik gali vaikštinėti. To
dėl mes keliolika draugių su
sitarusios, nuėjome patyko- 
mis Evutės atlankyti ir palin
kėti jai greito ir visuotino pa
sveikimo, kad vėl galėtų dar
buotis kartu su mumis ir ki
tomis tautomis, ir rašinėti į 
mūsų spaudą. Turėjome atsi- 
nešusios ir užkandžių, kuriais 
visos kartu su Evute ir Juozu 
pasivaišinome ir geriausioje 
nuotaikoje praleidome kelia
tą valandų. Visos draugės su
metė po dolerį kitą nusipirki
mui jai dovanėlės. Bet Evute, 
gražiai pad ūkavo jusi, paskyrė 
tuos pinigus Ohio Komitetui, 
kuris gina persekiojamus svo
tu rgimius.

Dar kartą linkiu draugei 
Evai Simans greito ii- visuoti
no pasveikimo. Julia Werner.

ALM Klubo narių dėmesiui
Amerikos Lietuviu Mote

rų Klubas nusitarė neturė
ti susirinkimų iki rugsėjo 
17-tos. Tai, draugės narės, 
isitėmykite paskirta dieną, 
kad nebūtų veltui kelionė.

Moterų Klubas rengia 
pikniką rugpjūčio 30 d., dd 
Rūbų ūkyje. Tai gražioj 
vietoj, ir rengimo komisija 
kviečia visus vietinius ir 
apylinkės lietuvius tą dieną 
pasižymėti ir dalyvauti mū
sų klubo piknike.

Klubietės visados gerai 
prirengia piknikus su ska
niu maistu, prieskoniais ir 
atsilankiusius nuošird ž i a i 
priima ir pavaišina. Bus 
gera muzika šokiams. At
silankę praleisite laiką ty
rame ore ir pasimatysite su 
draugais, draugėmis ir pa
žįstamais. A. R.

v
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įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.
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Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
į' šį puikų pasilinksminimą, 'turėsime svečių iš 
Brooklyno. Kviėčiame Philadelphia ir Baltimorę. 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 

‘atsilankyti.
Labai graži vieta piknikui, linksniai praleisite 

laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai. į

BINGHAMTON, N. Y
Du Klimai rodė paveikslus

Vietinis lietuvis fotogra
fas A. Klimas, kuris laiko 
Lietuvių Bendrovės Name 
studiją, turėdamas kamerą, 
nuima krutamus paveiks
lus vestuvių, laidotuvių, 
procesijų, jr vaizdus Zmi- 
traičių darže ir kitur, kai 
pražydi gėlės, ir prie 
gos parodo kai kur 
rinkusiems.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

WOOD WORKERS. Experienced 
on sash, doors and special Mill 
work. Union men. 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)

pro- 
susi-

musVa, netikėtai pas 
pribuvo ir kitas Klimas, 
Jurgis Klimas, iš Brooklyn,

Lietuvių salėje rodė jo pa
ties pagamintus paveikslus 
“Birutfe.” Paveikslai įdo
mūs. Perstato iš Lietuvos 
istorijos, kas dėjosi ir nu
tiko prieš šešis šimtus me
tu.

Susirinko būrelis draugų, 
pašauktų per telefoną ir 
ypatiškai pamatytų, pažiū
rėti, ką du Klimai parodys. 
Neapsiriko: paveikslai gra
žūs, visiems patiko.

Brooklyniškis J. Klimas 
sakė turįs dar gražesnę fil
mą “Paparčio Žiedas,” ku
rią šįsyk pamiršęs atsivež
ti. Bet vėliau kada nors 
atsivešias ir parodysiąs, jei- 
gu tiktai sveikas ir drūtas 
bus.

AUTO MECHANIC
Must be First Class

for
Highest Paying Shop in Phila.

Contact Mr. Gorham
COLONIAL MOTORS

166 W. Chclten Ave. VI. 4-9035
(137-140)

MEN (2)
For

NEW CAR MAKE READY *
Installing radios and accessories. 

Experienced preferred, but no 
necessary. 

Steady work.
Contact MR. GORHAM X 
COLONIAL MOTORS

166 W. Che) ten 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.

(137-139)

Bostonas ir Ap

MECHANICS
Experienced on busses. Own tools. 

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

Atydai įvykusio Laisvės pikniko visų 
kolonijų organizacijų komitetų. ..

Visų komitetų susirinkimas įvyks 
sekantį sekmadienį, Jiepos-July 19d., 
prasidės 10 vai. ryto, bus Piliečių 
Klubo salėje, 318 Broa iiiy, South 
Boston, Mass.

Visų kolonijų komitetų prašom 
dalyvauti šiame susirinkime. Čia bus 
išduotas pikniko raportas ir visi su
žinosite kokios buvo pikniko pasek
mes.

BAKER. 2nd Hand. Bread, rolls 
and sweet dough. S?t. wk., £L3fcork- 
ing conditions. 5 day wk. Day-work. 
Ins. Fund and vacation. Apply in 
person or phone: Mr. Thomas Ko
cher, Norristown 8-5480. PERFEC
TION BAKERY, Haws Ave. & Wash
ington St., Norristown, Pa.

(139-141)

OPPORTUNITY 
Ono of the world’s fastest

Geo. Shlmaitis, 
pikniko rengimo gaspadorius. 

(139-141)----

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Derliaus nuėmimas Kinijoj

PEKINAS. — Laikraštis 
“Gunženžibao” 
kad 
Čžencziano 
nanio, 
Sikano
Guansi ir Guanduno pro
vincijose valstiečiai nuima 
gausų žieminių kviečių 
derlių. Eilėje pagrindinių 
kviečius auginančių rajonų 
— provincijose, esančiose 
Chuanche upės • baseine — 
derliaus nuėmimas j a u 
baigtas, o likusiuose — ar
tinasi į pabaigą.

Nančženu, Baoczi ir Vei- 
nanio rajonuose (provinci
ja Šensi) vidutiniškai nuo 
vieno mu (vienas mu lygus 
0.06 hektaro) surinkta 170- 
180 czinių (vienas czinis ly
gus 0.5 kilogramo), kas yra 
15-30 procentų daugiau, ne
gu praeitais metais. Čženc
ziano, Fucziano ir Junanio 
provincijose kviečių derlius 
daugiau kaip 10 procentų 
viršijo praeitų metų derlių. 
20 procentų * padidėjo kvie
čių derlingumas Guičžou 
provincijoje.

Eilėje rajonų, kuriuos iš
tiko gaivališkos nelaimės 
(šalnos, kruša, audros, sau
sra, žemės ūkio kenkėjų su
gadinti pasėliai), dėka at
liktos kovos su šiomis gai
vališkomis nelaimėmis bus 
nuimtas žymiai didesnis 
derlius, negu buvo 
ma.

most successful Life Insurance 
mpany will add 4 young me to 

present outstanding Sales Depart
ment.

Successful performance and 
sive training will lead to managerial 
position. College, married,, teaching, 
coaching or athletic background 
helpful. But not essential.

Starting salary $300 per month. 
For interview call Mr. Aufhammer, 
supervisor for Lee Agency, Penn 
Mutual Life Insurance Co. Lombard 
3-7321.

owing

zprane 
šiais metais Šensi, 

Fucziano, Ju- 
Guičžou, Syčuanio, 
Chunanio, Cziansi,

(139-141)

PAINTER. Used Cars. Ex- 
periencQtl. Steady work; good work
ing co 
Mr.

itions. Apply in person.' See 
Mh prison.

QUAKER CHRYSLER
4233 Frankfod Ave.

(139-141)

HELP WANTED—FEMALE

DICTAPHONE TYPIST
Young lacfy with knowledge 

shorthand for secretarial 
open in our system sales 
dept. At present, co 
we will move short! 
section.

Call LO.

of 
position 
anager’s 
located,ally 

to Northeast

3-4746 '
(137-143)

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

(135-141)

REAL ESTATE

MANTUA TERRACE
5 room bungalow. Lot 25x150. 

Porch on both ends. Water, gas, elec- 
tric. 1 block A transportation; 2 
blocks from schcxil. Priced for quick 
sale. Only $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 Tipick sale. Only 
$20,000. CHARLES E. GELLEN- 
THIN (Realtor), MAntua Terrace, 

honah 8-0150.Mantua, N. J. '
(137-143)

M TTHEW A

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Pilietybė. — Kai Sokrato 
teisėjai paklausė, kurios 
šalies piliečiu jisai save va
dina, jisai pareiškė: “Esu 
pasaulio piliečiu.” Nes ji
sai laikė save viso pasaulio 
gyventoju ir piliečiu.

Cicero

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

3 pus!.-Laisvi (Libėrty)-Ketvirted., Liėpos-July 16, 1953'
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kovoja už gamybinių planų 

įvykdymą pirma laiko
VARŠUVA. — Lenkijos’ 

įmonėse vis platesni užmo
jį įgauna judėjimas už pus
metinių gamybinių planų 
įvykdymą pirma laiko.. Po 
metalurgijos gamyklos 
“Ferum” pusmetini gamy
binį planą Įvykdė 5 kitos 
metalurgijos gamyklos, be 
kita ko, “Sosnovec,” “Bail- 
don,” “Batorij” ir kt.

Pusmečio planą taip pat 
jau įvykdė eilė akmens an
glies šachtų.

Kova už pusmetiniu ga
mybinių planų įvykdymą 
pirma laiko derinama su iš
vystymu socialistinio lenk
tyniavimo. Vienos iš stam
biausių Lenkijoje cemento 
gamyklų “Odro” darbinin
kai įsipareigojo iki liepos 
22 d. išleisti viršum plano 8 
tūkstančius tonų cemento.

Tokius pat įsipareigoji
mus prisiima priešakinių 
tekstilės, mašinų gamybos, 
chemijos ir kitų pramonės 
saku imoniu kolektvvai. . k v v <.

Vengrijos liaudies armijos 
dainų ir šokių ansamblis 
' BUDAPEŠTAS. — Ven
grijos liaudies armijos dai
nų ir šokiu ansamblis da
vė tūkstantąjį koncertą. 
Įkurtas prieš ketverius lme- . 
tus, ansamblis susideda iš 
choro, orkestro, šokių gru-! 
pės ir solistų grupės. Da
bar jo kolektyve yra apie 
300 žmonių. Ansamblis tu- i 
ri didelį pasisekimą kari
nėse dalyse ir civilinių gy
ventojų tarpe. Jo repertu
are — vengrų liaudies dai
nos ir šokiai, Vengrijos 
Liaudies Armijos dainos, 
dainos apie taiką ir drau
gystę tarp tautų, klasikinės 
ir tarybinės muzikos kūri
niai. Ansamblis atlieka kul
tūrinį - švietimo darbą ka
rinėse dalyse, rengia ten 
tematinius koncertus su 
pranešimais apie muziką. 
Jis koncertavo Tarybų Są
jungoje.

Vengrijos Liaudies Armi
jos dainų ir šokių ansam
blis — pirmasis kūrybinis 
tokio tipo kolektyvas Ven
grijoje. Po jo buvo įkurti 
ir kiti stambūs panašaus 
tipo saviveiklos kolektyvai.

TONY’S
UP-TO-DATE

j BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS I

5 Savininkas |
306 UNION AVENUE I

Brooklyn, N. Y. I

3 Gerai Patyręs Barberis <

tn... .......... .................. — . . ■ - ------ ----------H
/

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI

By ' ApįiMmmt 8’-Z(l ’ Mth Strcet

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
a------------------------------------------------------ —--------------—ra
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Teisėjas apribavo
■ Hearns pikietus

Apeliacines Divizijos teisė- 
i jas Albert Cohn gale praėju
sios savaitės . Įsake, kad 800 

; streikuojančiu II earns darbi- 
i ninku gali turėti tiktai po 3 
i pi kietu otojus prie kiekvienu 
i d tiru.

Pasinaudodama tuo nuo
sprendžiu firma uždarė kele- 

' rias duris. Tuomi visai suma- 
i žino skaičių pikietuotojų. 
Daugelis vartotojų bus apgau
ti. Jiems gali pasirodyti, kad 

I ištikro tiktai keli koki nenuo- 
į ramos bando krautuvėn ėjimą 
į stabdyti.
: Teisėjas yra makartiečių 
artimas bičiulis

Hearns streikierius atsto
vą u j anti u n i j a—D i str i b u t i ve, 
Processing and Office Wor
kers of America District 65— 
prieš tūlą laiką buvo pašauk
ta pas makartiečių džiūrę. 
Norėjo šniukštinėti unijos 
knygas ir atimti unijai teisę 
derybų Nacionalės Darbo San
tykių Tarybos priežiūroje. Sa
kė iešką unijoje ‘raudonųjų.”

Įdomu, kad tam šn inkšti lie
jimui vadovavo generalio pro
kuroro asistentas makartietis 
Roy Cohn, šio teisėjo Alberto 
Cohn sūnus. Tuomet du unijos 
vadai. David Livingston ir 
Jack Paley, tapo nuteisti po 3 
mėnesius kalėti kiekvienas už 
bandymą apsaugoti unijos re
kordus.

Tų pačių makartiečių šaka, 
Veldės Neamerikinių Veiksmų 
Komitetas, liepos G-tą buvo at
vykęs i New Yorką vėl ka
mantinėti Distrikto 65-to va
dus, Hearns streiko vadus. 
Tardomieji nieko nepasakė 
streikierių nenaudai. O strei- 
kieriai pasiliko, kaip mūras, 
su savo vadais. Tardymas ne
gelbėjo sulaižyti streiką.

Po to sekė teisėjo Albert 
Cohn nuosprendis apriboti pi- 
kietą trimis pikietuotojais. 
Hearns streikieriams, visiems 
unijistams ir bendrai darbo 
žmonėms teikiama tikrai stam
bi pamoka apie makartizmo 
reikšmę darbo žmonių organi
zacijoms ir uždarbiui.

Veiteriy streikas 
uždarė užeigas

Tūkstančiui patarnautojų 
prie stalų sustreikavus, užsi
darė apie -125 paskilbę restau- 
ranai, kafejos. Veiteriai yra 
nariais trijų AFL Consolida
ted Dining Room Employes 
lokalų: 1, 16 ir 219-to.

Veiteriams sustreikavus, su
stabdė darbą ir kitų skyrių 
darbininkai, atsisakydami per
žengti veiterių pikieto liniją. 
Ginčas kilęs dėl bosų atsisa
kymo mokėti į pensijų .fondą.

Pakeltą f erą, 15 centų, 
pradės imti 25-tą

Gubernatoriaus Dewey su 
majoru Impellitteri uždėtasis 
miestui Transit Authority pra
ėjusį pirmadienį nutarė, kad 
pakeltą fėrą pradės imti šio 
mėnesio 25 dieną. Tuos “toke- 
nus” pradės pardavinėti pora, 
ar trejetą dienų anksčiau.

Iš karto tokenus vartosime 
•tiktai važiuojant subways. Bu
šais važiavimui tebepasilieka 
piniginė mokestis (cash).
Po rinkimų tikisi kito 
pakėlimo fėro

Laike tarimo Įvesti tą auto
ritetą balsavusieji prieš jo Į- 
vedimą dui miestinės Budžeto 
Tarybos nariai dabar vėl pa
kartojo savo Įspėjimą visuo
menei, kad šis pakėlimas fė
ro nebus paskutinis.

Rudolph Halley, Miesto Ta
rybos prezidentas, sakė, jog 
jis “labai bijosi,” kad vėliau 
fėras gali būti* pakeltas iki 
20 c.
Robert F. Wagner, Jr., Man

hattan prezidentas, sakė, kad

Po 45 mėty prašalino 
iš eilinio darbo

Nicholas Lana, 74 metų, 
gyvenantis 752 Clawson St., 
Oakwood Heights, Staten Is
land, tapo prašalintas iš pa
prasto miestinio darbo kaip 
buvęs demokrato Alfred E. 
Smitho rekomenduotas.

Lana tapo atstatytas iš dar
bo tuojau po to, kai jis papra
šė pensijos, kuri jam priklau
so po 45 metų patenkinančiai 
atlikto darbo. Atstatymu iš 
darbo atimama teisė gauti 
pensiją. Jis būtų gavęs po 
$100 per mėnesį.

Oficialiai tas atstatymas pa
teisinamas tuo, būk paduoda
mas aplikaciją jis padavęs 
neteisingą pavardę Lana. Jo 
tikroji pavardė buvusi Joseph 
Porgie. Taęiau iš tokio valdi
ninkų pasiteisinimo net jų pri
tarėjai juokiasi, o tūli ir pyks
ta. Jie sako, kad tokia savo 
taktika republikonai daro sau 
negarbę ir pastoja savo na
riams kelią tapti išrinktais J 
valdviete.s ateityje.

/—Ką bloga galėjo padaryti 
vardas, kuomet darbininkas 
nieko blogo nepadarė?—klau
sinėja žmonės.

Lana -dirbo paprastą darbe
lį vandens pumpavimo mies
tui stotyje prie Oliver ir 
South Sts., Manhattane. Už tą 
darbą jam mokėjo po $138.80 
algos du kartu per mėnesį.
Lana kreipėsi Į vyriausią teis

mą Manhattane, kad atsteig- 
tų jam jo darbą.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes S*

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

“fėras eis aukštyn, o patarna
vimas žemyn,” nes tokia yra 
tų “važiuotės autoritetų isto
rija visuose miestuose po visą 
šalį.”

Iš Wagnerio įspėjimo su
prantama, kad visur, kur tik
tai valdžia nori pakelti fėrą, 
įveda tuos autoritetus. Įveda 
tikslu pasiteisinti save, būk 
tai jie, renkamieji valdinin
kai. esą'nekalti dėl pakėlimo 
fėro.
Asmeniui kainuos po $30 
iki $60 metams

Šis valdininkų tarimas kelti 
fėrą kainuos po dešimtuką 
ekstra kas darbo diena mo
kantiems vieną fėrą, po 20 
centų ekstra mokantiems du 
ferus.

Prisidės penkinė su virš 
važiuojančiam į bažnyčią, į 
savo klubą, į teatrą ar parką, 
ar į svečius. Ta penkinė kele
riopai padaugės turinčiam 
vestis šeimą.

Nominavo kitus du 
savo kandidatus

Liberalų partija nominavo 
kitus du savo kandidatus būti 
viename sąraše su Halley.

Kaip buvo spėjama, kad li
beralų partija bandys įtikti 
Dewey republikonams ir Im- 
pellitterio demokratams, taip 
ir Įvyko. Nominuotas į Miesto 
Tarybos prezidentą teisėjas 
Juvenal A. Marchisio yra de
mokratas. Laike karo buvo 
amerikinės pašalpos Italijai 
viršininkas. Nominuotasis į 
miesto iždininką republikonas 
Chase Mellen Jr., buvęs New 
York o republ ikonų lyderiu 
1933-35 metais, yra žinomas 
Dewey žmogus. Ir dabar jišai 
yra nariu republikonų parti
jos apskrities komiteto, kš už
siėmimo bankierius.
Patsai Halley yra įregistruo

tas demokratų partijos bal
suotoju.

Auto užmušė praeivę
Dvi moterys tapo sumuštos 

automobiliumi eidamos gatve 
prie 44th St. ir Third Ave., 
New Yorke. Viena tuojau mi
rė. Kitos gyvybė randasi pa
vojuje. Jų šuo išliko nesužeis
tas.

Trejų metų Bella Phillips 
nukrito nuo gaisrinių kopėčių 
4-me aukšte 241 Powell St., 
Williamsburge. Pavojingai su
sižeidė.

PARSIDEDA VASARVIETĖ Už PUSĘ KAINOS
Užlaikoma 30 žmonių. 10 akrų derlingos žemės ap

tvertą; gali laikyt 3 karves. Kaina $12,000. Pardavi
mo priežastis — nelaime, sveikatos praradimas. Vie
ta randasi 6 mailės nuo Kingstono rytpiecių pusėj, 1 
maile nuo 9 W kelio ir tik pusė mailės iki West Shore 
gelžkelip stoties. >

Nerašykit laiško,-—ligonis savininkė negali atsakyt. 
Atvykite ar šaukite telefonu: 591R1

■/ , K. Sinko Ulster Park, N. Y.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenuė
(arti 14th St.) ____ ___________________

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos Ir AoldaL Šauni Orkestrą.

Fėro kėlėjai sako, 
kad 15 c, neužteks

Fėro kėlimas iki 15, centų 
yra tik pradinis, ne paskutinis, 
įspėjo pasipriešinusieji fėro 
kėlimui du valdininkai, Halley 
ir Wagneris. Kad jų Įspėjimas 
ne iš‘piršto išlaužtas, galima 
spėti iš pačių fėro kėlėjų išsi
reiškimų.
Liepos 13-tą, kai įvyko Tran

sit Authority balsavimas pa
kelti fėrą iki 15 centų prade
dant liepos 25-ta, to autorite
to pirmininkas .generolas 
Hugh J. Casey sakė, jog 
“net su tuo 15 centų fėru” va
žiuojantieji “gaus transporta- 
ciją pigiau, negu ji kainuoja.”

Kad keleivis taip “neišnau
dotų” autoriteto, tikimasi ne 
už ilgo kito kėlimo fėro. Vie
nok tikimasi, kad tas nebus 
vykdomas pirm miesto val
džios rinkimų. Tačiau jis gali 
būti įvestas tuojau po lapkri
čio 3-čios.

Majoro paskirtims 
siūle ir ši atidėti

Majoro Impellitteri vienas 
iš dviejų paskirtinių Ephraim 
F. Jeffe autoriteto pofeėdyje 
pasiūlė ir šį fėro kėlimą atidė
ti iki po gruodžio 31-mos. Ta
čiau visi stebėtojai suprato, 
jog tai nebuvo nuoširdus ban
dymas fėro mokėtojui padėti. 
Kad tuo žestui norėta padėti 
majorui Impellitteri laimėti 
kandidatūrą ir rinkimus i ma
jorą.

Pakėlus fėrą tuojau, Impe- 
llitterio kreditas tarp fėro 
mokėtojų liksis labai žemas, 
nes visi žino, kad jis padėjo 
gubernatoriui Dewey tą auto
ritetą ir jo keliamą fėrą mies
tui užkarti. T-as.

Jaunukų karo įrankiai
Queens teisėjui paskelbus, 

kad nebus baudžiami tie, ku
rie savanoriai suneš tarpusavi
niam karui Įsigytus įrankius, 
būrys jaunuolių tuos įrankius 
sunešė. Dviemis dienomis pirm 
teismo tarpe suneštų ginklų 
buvo 8 medžiokliniai šautu
vai, keli revolveriai, peilių, 
nagaikų, lazdų.

Įsakas sunešti ginklus buvo 
paskelbtas sulaikius 5 lyderiu- 
kus teismui už pirmesnę mu
šei kystę, kurioje vienas 16 
metų vyrukas tapo nušautas. 
Įtartieji toje žmogžudystėje 
taipgi yra tiktai 16-17 metų 
amžiaus.

William G. BenedikJ, buvęs 
departmentihės krautuvės vir
šininkas, mirdamas palikęs 
savo slaugei Mary Jane Evans 
$30,000. Jį slaugiusi per 10 
metų.

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM  ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas,

Putotus valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

NEW YORK
HELP WANTED "FEMALE

REIK A1JN G A ARTIST E
Patyrusi. Dvi spalvom šepečiu.
Patyrusi. Dviem spalvom šepečiu. 

Dirbti prie shower curtains dar
bas nuo kavalkų. Atsineškite šepe
čius. Gera mokestis. Kreipkitės:

ROOM A
1148 St. Nicholas Ave., N. Y. C.

(kampas 168 St.)
(139-140)

REIKALINGOS
STALŲ PATARNAUTOJOS 

Dieniniam ar naktiniam darbui.
Duodama valgis ir uniformos.

MISS BRŲtON, PASITARIMUI
Kreipkitės:

HOWARD JOHNSON’S
1st Ave. ir 171h St., N. Y. C.

(139-145)

REIKALINGOS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Patyrusios. Nuolatinis darbas,
gera vieta. Kreipkitės:

DEVON RESIDENCE HOTEL
306 W. 1)41h St., N. Y. C.

Tel. AC. 2-0690
(139-141)

HELP WANTED-MALE

G ELEŽIES D A RBI NIN KAI— 
(DAUG) 

Kompetentiški, Patyrę 
Puikiausi Nuolatiniai Darbai

Geros Algos — Linksma Aplinka 
Klauskite: E. C. Boas 

CENTRAL IRON MEG. CO. 
1202 Broadway, Long Island City 

(138-140)

LYDYTOJAIt
$1.71’6 J Valandą

Puikios Darbo Sąlygos

Kompanijos Pašalpos

CECO STEEL PROD. CORP.

625 Glenwood Ave.,

Hillside, N. J.

(139-143)

REAL ESTATE
BORO PARK — BROOKLYN

Gražus stucco ir plytų atskirtas, 
2 šeimom namas. 5 ir 3 rūmai,. Visi 
modernizuoti. Ištaisytas skiepas. Ga- 
radžius, aliejum šildomas, storms, 

Venetians, karpetai, skalbimui maši
na, šaldytuvas. Atviri porčiai, kie
mas užpakalyj. Arti visų patogumų. 
Tikras pirkinys. Tik $18,500. Sau
kite savininką:

G E. 5-7836
(139-145)

RASTA PIKNIKE

Dienraščio Laisvės praėju
siame piknike (liepos 11 d.), 
National Hali ir Park kieme 
rasta karteliai (single strand 
pearls) ir akiniai dėžutėje.

Savininkai virš minėtu daly
kų gali' atsiimti Laisvės rašti
nėje bile dieną (tik ne šešta
dieniais ir sekmadieniais) ; 
raštinė atdara iki 5 v-> v.

L. Adm-cfya.

^SUSIRINKIMAS ~
Brooklyn-Richmond Hill

Svaraus susirinkimas, Į kurį 
kviečiame susirinkti LLD* kuo
pų paskirtus delegatus, Įvyks 
Kultūriniame Centre liepos 17 
d., 7:30 v. vakaro. Kalbėsime 
pikniko surengimo reikalais. 
Malonėkite dalyvauti. Prašom 
nesivėluoti. Komisijos narys.

(139—140)

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

JURGIS KLIMAS
Filmininkas Jurgis Klimas savo 

atostogų proga aplankys daugelį lie
tuvių kolonijų. Bot tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birute, kunigaikštis Keistutis, ir 
daug kitų Brooklyn© 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,

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

COUNTER — GIRL
Yra vieta jaunai moteriškei 

užkandžių įstaigoje. Turi mokėtu pa
daryti salads ir sandwiches. 51 die
nos — 10:45 iki 5 P.M. /

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

K tu? ink i t ės:
Employment Office 

v (137-139)

RHINESTONE— RASTERS 

/ Su patyrimu.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės: 
APEX

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

REIKALINGA VIRĖJA
Pagerėjimui Chef. 

Suaugusi moteriškė..
Geras darbas.

Kreipkitės:
SWEDISH HOSPITAL

1350 Bedford Ave., Brooklyn
(137-141)

COUNTER — WAXTRESSES

Patyrusios ir greitos.
Gera alga ir tipai.

Kreipkitės:

1000 Surf Ave. (Coney Isllyid) 
Brooklyn .*

(1X6-W

REIKALINGOS RANKINES
SIUVĖJOS \

Prie moteriškų odinių pirštinių. 
Nuolatinis darbas, gera mokęsi is. 
Kreipkitės:

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

t M U.. 5-7720 / '
ąjY)6-lJ24

HAND CROCHETERS

Nuolatinis

Kreipkitės:
F. & F. EMBROID

43 W. 27th St., N. Y. C. (

darbas. Gera mokestis
Vien tik patyrusio:

BEAUTICIAN — MUNICURIST

$50, priskaitant komisas, k

Puikiausia proga. '

Linksmos darbo sąlygos. y
TELEFONUOKITE: JU. 6-9071

(134-14(1)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie sportswcjp. ' 

Gera mokestis. Oringa vieta.
Kreipkitės:

LIPMAN BROS.
135 W. 26th St., N. Y. C.

Tel. AL. *5-1366
(138-140)

OPERATJ^ES Z

Patyrusios. Darbas prie slip covers.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
TRADE DECORATORS INC. 1

1066 Coney Island Ave.,
Brooklyn

Tel. GEdney 4-3918
(137-141)

REIKALINGA COUNTER GIRL
Patyrusi. Dirbti luncheonette. Nuo
latinis darbas, gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

TOPSIN CUSTARD
2479 Southern Blvd., Bronx, N. Y.

(139-141)

SINGER-MERROW OPERATORES

Patyrusios prie moteriškų sweate- 
rių. Nuolatinis darbas. Graži ap
linka.

LONDON KNITTING MILLS
1027 Grand St., kamp. Morgan Ave. 

Brooklyn. ST.

MALE and FEMAliZ?

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

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

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

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

(126-139)

PUIKIAUSI DARBAI
, DUODAMI TUOJAU
MOTERIŠKES—virėjos, namų ap- 

tarnautojos, motinom pagelbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaites, virtuvės ianf j- 
lio ir tray girls, auklės. ; J i 

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

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

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

. (126-139)"




