
Ptr daug dažnai, 
fie “revoliucijos.” 
Suteptomis sąžinėmis, 
politiniai kaliniai. 
Tyla gera byla...
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Prezidentas Trumanas vėl 
išlydėjo Achesoną Europon. 
Misija pusiau slapta. Jis bus 
Londone ir Paryžiuje. Tarsis, 
sako, įvairiais reikalais.

Neseniai Acheson iš tos 
Europos sugrįžo. Buvo iškep
ta sutartis su Vakarine Vokie
tija. Vokietijai prižadėta tei
sė atgaivinti militarizmą su 
senaisiais hitleriniais genero
lais.

Ką Achesonas dabar iškeps, 
sužinosime tik vėliau. Bet vie
nas dalykas aiškus: Pagal 
mūsų prezidento ir valstybės 
sekretoriaus muziką vis ma
žiau ir mažiau Europos žmo
nių benori šokti.

Su Azija visai riestai. Ton 
prieš tą muziką jau šoka ne
suskaitomi milijonai.

V ★
k Pradžioje šio šimtmečio 
Meksikoje būdavo labai ma
doje generolu revoliucijos. 
Bet atrodo, kad jos bus išė
jusios iš mados. Liepos 6 d. 
prezidentiniai Meksikos rinki
mai žada praeiti ramioje at
mosferoje.

Randasi net trys kandida
tu. Darbo žmonių kandidatu 
yra pasauliniai garsus pažan
gietis Vincente Lombardo To
ledano. Jį remia Progresistų 
Partija ir Komunistu Partija.

Gal jis rinkimu dar ir ne
laimės, bet balsu gaus daug. 
Pažangiosios spėkos Meksiko
je rikiuojasi busimosioms ko
voms.

'k
jau Žinome, kodėl iš 

Lietuvos spruko M. Biržiška, 
?.r kodėl dabar plūsta Tarybi
nę Lietuvą. Jis karo metu ko
laboravo (bendradarbiavo) 
su hitlerininkais.

Dabar žinome, kodėl iš Lie
tuvos išsinešdino Ambrazevi
čius (J. Brazaitis). Jis karo 
metu buvo vienas iš stambiau
sių lietuviškų parsidavėlių 
Lietuvos okupantams ir nioko
tojams.

Dabar jair aišku, kodėl iš 
Lietuvos smuko Sidzikauskas. 
Jis irgi hitlerine smala susite
pė rankas.

Štai jums trys įžymiausi 
“Lietuvos laisvintojai.” Visi 
trys dideli Lietuvos plūdika>. 
Visi trys riebiai suteptomis są
žinėmis.

, Vienuolika Žymių veikėjų 
iffikomi kalėjime grynai už 

^politinius įsitikinimus. Didelė 
gėda demokratijai. Blogai, 
kai žmogus nebegali protauti 
taip, kaip jo darbininkiška są
žinė jam diktuoja.

Sąjūdis už politiniams ka
liniams amnestiją turėtų pra- 
plisti po visą kraštą ir priver
sti valdžią kalėjimo duris ati- 

' daryti.
Su neseniai New Yorke į- 

vykusia amnestijos konferen
cija pradžia padaryta gera. 
Dabar prasideda amnestijos 
komitetų steigimas. Jie susi- 
kurs kiekviename mieste, kur 
tik randasi pažangių žmonių.

Gražu prie to sąjūdžio ir 
lietuviams prisidėti. Kova už 
amnestiją politiniams kali
niams prisideda prie demo
kratijos stiprinimo ir praplė
timo demokratinių teisių vi
siems.

k
. Lietuviai turi protingą po
sakį. Jie sako: Tyla — gera 
byla, žmogus, per daug kal
bėdamas, išsiplepa visokias 
nesąmones ir savo šlovei ir 
prestižui pakenkia.
Apabar tos tiesos puikų pa- 

l|vwdį turime Eisenhowerio as
menyje. Juo daugiau jis kal
ba, tuo mažiair pasekėjų su
randa. laimingas ir garsus 
jis buvo, kai generolo unifor- 

- moję sėdėjo ir tylėjo. Dabar 
tampa paprastu, daug plepan
čiu politikierių; reakcijos ir
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Pietų Afrikos negrų 
kovos prieš rasizmą 
akoiįa įau pradėta

V aidžia suimineja negrus, kurie 
tiksliai laužo rasizmo įstatymą

Johannesburgas. — Pietų 
Afrikos ne baltieji gyvento
jai, negrai, indusai ir taip 
vadinamiej i spalvuot i e j i, 
oficialiai pradėjo kovos 
prieš rasistinę segregacija 
vajų. (“Spalvuotais” Pietų 
Afrikoje vadinami mulatai, 
baltų ir negrų maišyti žmo
nės, kurių daug gyvena 
Cape kolonijoje. Nemaišyti 
afrikiečiai vadinami ne
grais.)

Kovos akcija pasireiškia 
organizuotame pasipriešini-

I me ras. i s t i n i a m s įstaty
mams, kuriuos ne baltieji 
pasiryžę tiksliai laužyti. 
Pirmas dramatiškas išsto
jimas buvo pravestas Port 
Elizabethe, kur 30 negrų 
tiksliai užėjo ant baltųjų 
platformų geležinkelio sto-

i t vie. Jie tuojau buvo po- 
I licijos suimti ir įmesti ka
lėjimam

Malano valdžios atstovas 
pareiškė, kad policija sui- j 
minės kiekvieną rasistinių j 

! įstatymų laužytoją, nežiū-1 
rint, kiek jų atsiras. Negrų i 
Nacionalinis Kongresas į 
tai atsakė:

“Tegul jie bando visus 
suimti, ir jie pamatys, kaip 
to negalės. Jie negalės su
kišti milijonus į kalėjimus.”

Pasipriešinimo akcijai va-

dovauja trys organizacijos: 
Nacionalinis Pietų Afrikos 
Negrų Kongresas, Naciona- 
lis Indusų Kongresas ir 
“Spalvuotųjų” Taryba..

Negrai ir kiti ne baltieji 
savo pasipriešinimo būdą 
vadina “pasyviu pasiprieši
namu,” panašiu į tą, kurį 
vienu metu Indijoje ir pa
čioje Pietų Afrikoje, kur jis 
gyveno, vartojo Gandhi. 
M. ——i— ■ ■ ■    ■ ■■■■■■■    »■.»-». I I »■■■■« m nu,

Komunistas išrinktas 
Romos srities vadovu

Roma. — Romos provin
cijos tarybos pirmininku 
buvo išrinktas komunistas 
Giuseppe Sotgiū, advoka
tas, kuris jau seniai dar
buojasi pačios. Romos savi- 
valdyboje. Komunistas Sot- 
giu buvo išrinktas bendrais 
komunistų, kairiųjų socia
listų ir kelių nepriklausomu 
kairiųjų balsais. Kairieji 
turi daugumą Romos pro
vincijos taryboje, kuri tu
ri jurisdikciją virš pačios 
sostinės ir jos industrinių 
priemiesčių bei aplinkinių 
kaimeliu, c

Pietą Afrikos žmonės demostruoja Capetown gatvė
mis protestuodami prieš nacionalistinės valdžios reika
lavimą, kad Aukščiausia Teismas užgirtu fašistini rasi
nes diskriminacijos įstatymą. TarP maršuotoju yra par
lamento nariu, advokatu, generolu.

810,900 FORDAS"J,

Prezidentas vėsavo
ateiviams kenkiantį 
imigracijos Įstatymą
Abejojama, ar Trumanas bandys 
gaut pilną paramą veto naudai

Rijcka, Jugoslavija.—Čia 
i atvyko Britanijos laivyno 
Viduržemio jūroje vyriau- 

i sias komandantas admiro
las Mountbatten. Jis vyks 
i Belgradą ir pasimatys su 

j Titu.

j Darbiečių laimėjimas 
Olandijos rinkimuose

Haga. — Olandijos Darbo 
Į Partija pasiekė nelauktus 
Jaimėjimus parlamenti
niuose rinkimuose, ir gali
mas dalykas, kad valdžios 
vairas pereis iš. klerikalų į 
darbiečių rankas..

Ankstyvesniame parla
mento žemajame bute, iš- 

I rinktame 1948-tais metais, 
i katalikai turėjo 30 deputa- 
i tų, o darbiečiai 27. Da- 
| kartiniame abeji — katali- 
i kai ir darbiečiai — turi po 
30 deputatų. Kadangi, ka
talikai taip ilgai buvo prie 

i valdžios vairo, tai gali bū- 
i ti, kad karalienė įgalios 
; darbietį formuoti kabinetą.

Komunistai, kurie anks
tyvesniame parlamente tu
rėjo 8 deputatus, dabar tu
rės 6.

ORAS. — Labai karšta 
ir drėgna.

Britą A. Edenas 
apgailestaująs 
bombardavimus

Londonas. — Britanijos 
užsienio reikalų .ministras 
Anthony Edenas pareiškė 
parlamente, kad Britani
jos . valdžia apgailestauja 
kai kuriuos įvykius Korė
joje, ypatingai faktą, kad 
amerikiečiai bombardavo 
Jalu sritį, tai yra, Korėjos- 
Kinijos pasienį, be pasitari
mo su britais.

Edenas užtikrino parla
mentą, kad Britanijos val
džia vis dar stoja už karo 
apribavimą Korėjoje, tai 
yra, už neleidimą jam plės
tis Kinijon, ir taipgi už pa
liaubų pasiekimą.

Diskusijose, kurios' įvyko 
parlamente, griežei ausiai 
prieš Amerikos žygius Ko
rėjoje pasisakė kairesniųjų 
darbiečių vadas Bevanas. 
Bevanas ne tik smerkė 
Mandžūrijos sienos bombar
davimą, bet išreiškė abejo
nę, ar amerikiečiai tikrai 
kovoja prieš agresiją Korė
joje. Darbiečiai anksčiau 
buvo įsitikinę, jis sakė, kad 
Šiaurinė Korėja yra agre
sorė. Dabar, jis sakė, mes 
labai pradedame abejoti, ar 
ii tik nebuvo išprovokuota 
žingsniais, už kuriuos Ame
rika žymiai atsakominga.

I Mėnraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

JAU ĮPLAUKĖ $5,051.15
DAR REIKIA $4,948.85

Mūsų vajus šiaip-taip jau persivertė per pusę. Pra
tęsimas. vajaus aiškus, tačiau ir pratęsus vajų reikės 
sunkiai padirbėti, kąd atsiekti savo tikslą.

Mūsų šalyje šiemet yra labai,sunkus darbininkams gy
venimas. • Plieno pramonės darbininkai per keletą mė
nesių kovoja su darbdaviais už kontrakto atnaujinimą ir 
už algų pakėlimą. Pagaliau bos.ų užsispyrimas privertė 
juos streikuoti. Aišku, rūpesčių jr finansinių trūkumų 
varginami, jie neišgali tinkamai paremti savo dienraštį 
finansiniame vajuje. O plieno pramonėje Laisvės skai
tytojų yra daug.

Audimo ir adatos pramonėse, chroniškas nedarbas pa
sireiškė. O tose pramonėse taipgi yra.daug Laisvės skai
tytojų. Tai tos ir yra svarbiausios priežastys, dėl kurių 
mūsų dienraščio finansinis vajus šlubuoja.

Su dovanomis fondui šiuo kartu žinios tokios:
Birželio 14 d. Clevelande mirė klasiniai apsišvietęs dar

bininkas Vincas Česnulevičius. Savo testamente jis pa
skyrė Laisvei $50. D. G. Jusius, iš Worcester, Mass., 

(Tąsa 2-rame puslapy.])

Washingtonas. — Pre
zidentas Trumanas vetavo 
taip vadinamą McCarrano- 
Walterio imigracijos įsta- 
ty m ą, kuris žynį i o m is bal
sų daugumomis, buvo pra
vestas atstovų bute ir se
nate. šis įstatymas buvo 
žymiai taikytas prieš atei
vių teises ir prieš kai ku
rias rasines grupes. Įstaty
mą buvo pasmerkusios jvai-

Francūzijos maršalas 
kritikavo JAV taktiką

Paryžius. — Maršalas Ju- 
inas, vyriausias Francūzi
jos karininkas, kritikavo 
amerikiečiu taktika Korė
joje. Jis sake, kad vesdami 
karą Korėjoje savo būdu, 
amerikiečiai dažnai pastato 
Jungtines Tautas juokam 
luinas, kaip yra žinoma, 
yra generolo Ridgway ad
jutantas SHAPE' aukštoje 
komandoje.

Juinas reikalavo, kad 
amerikiečiai labiau padėtų 
francūzams vesti karą In- 
do-Kinijoje. Juino pareiš
kimai iššaukė sensaciją 
Francūzijos spaudoje.

Atstovu butas 
balsavo prieš 
kainą kontrolę

Vėliausios žinios
Pusanas. — Rhee valdžia 

suėmė du parlamento na
riu, kurie vadovauja opozi
cijai. Jie yra kaltinami pa
sikėsinimo prieš Rhee gy
vybę inspiravime.> Politi
nis teroras vie š p a t a u j a 
mieste nuo to laiko, kai se
nas korėjietis bandė Rhee 
nušauti.

niekad negavo įsakymų, 
nurodymų ar finansinės paL 
galbos iš Tarybų Sąjungos 
arba tarptautinės komunis
tinės organizacijos. Ji sa
kė, kad būdama Amerikos 
Kompartijos N a c i o n a 1 i o 
Komiteto nariu nuo 1938- 
tų metų, ji gali tvirtai tai 
liudyti.

konservatizmo apaštalu. žmo«- 
nėms nebesimato reikalo jį 
garbinti ir prieš jį be kepu
rės vaikštinėti. Tas per dide
lis plepėjimas visiškai sunai
kins Eisenhoverio garsią kar
jerą ir neblogą vardą.

Seotilas.—Kariniai veiks
mai vyko vakariniame fron
to sekto ryje, kur kinai-ko- 
rė j iečiai buvo atmušti iš 
dviejų kalvų. Amerikiečių 
aviacija tame pačiame sek: 
toryje sunaikino priešo 
tanką.

Kitur amerikiečiu aviaci
ja bombardavo bazes ir san
dėlius.

Jungt. Tautos, N. Y. — 
Tarybinis atstovas Jungti
niu Tautu Saugumo Tary
boje Malikas pareiškė, kad 
jis vetuotų amerikiečių įne
šimą perkelti bakteriologi
nio karo klausimą iš Sau
gumo Tarybos į nusiginkla
vimo komisiją.

Wshingtonas. — Kongre
so atstovų butas nubalsa
vo *118 balsų prieš 87 baig
ti kainų kontrolę liepos Si
mą dieną. Nubalsuota pa
naikinti beveik visas kon
troles, išimant nuomų (ren- 
dų). Tokiu būdu atstovų 
•buto, nusistatymas nesupuo- 
la su senato nusistatymu. 
Senate buvo nubalsuota 
prailginti kainų kontrolę 
aštuoniems mėnesiams.

Už kainų kontrolės pa
naikinimą Washingtone jau 
seniai darbuojasi įvairių 
labiau spekuliacinių indus
trijų lobistai. Kaltinimas 
keliamas, kad kainų kon
trolė yra “socialistinė” ir 
einanti prieš laisvosios ini
ciatyvos pamatus.

Už kontrolių panaikinimą 
balsavo beveik visi republi- 
konai ir didelė demokratų 
dalis.. Daugelis demokratų, 
kurie skaitosi prezidento 
Trumano rėmėjais, balsavo 
kartu su reakcinę daugu
ma.

Washingtonas. — Repu- 
blikonas senatorius Wiley 
atsikreipė į savo partijos 
kolegas su raginimu remti 
Trumano politiką Europoje.

New Yorkas.— Elizabeth 
Gurley Flynn pareiškė Mc- 
Carrano Tarybai, kad A- 
merikos Komunistų Partija

New Yorkas. — Ameri
kos Taikos Krusiada atsi
kreipė į Trumaną su ragi
nimu skubinti Korėjos pa
liaubų derybas.

Maskva. — Tarybinė ži
nių agentūra “TASS” sa
ko, kad amerikiečiai bom
bardavo kelios dienos atgal 
ne tik karinius taikinius 
prie Jalu upės, bet taikin
gus miestus, kurie neturi 
jokių industrijų ar kitų ka
riniu taikiniu, v C

riausios organizacijos, kaip 
tai: Katalikų Labdarybės 
Taryba, A m e r i kos Žydų 
Kongresas, ADA, CIO, 
N A AGP, Komunistu Tarti- 
ja, metodistai, baptistai, 
kveikeriai ir eilė kitų.

McCarrano-Walterio įsta
tymu nuo įsipilietinusių at- • 
eivių labai lengvai galima 
būtų atimti pilietybę ir juos 
deportuoti Į bet kokią šalį 
(ne būtinai gimtinę) ir ei
lė kitų provizijų žymiai pa
stato pavojun ateivių tei
ses. Be to, tas įstatymas 
buvo kritikuotas kaip ra
sistinis, nes. jis duoda žy
miai didesnes kvotas, negu 
to reikalauja proporcija 
Šiaurės ir Vakarų Europos 
nordikams, tai yra, germa
niškoms tautams, ir diskri
minuoja prieš Rytui bei Pie
tų Europos gyventojus. Be 
to, jis žymiai diskriminaci
niai - rasistinis savo nusi- 

j statymu prieš azijatus ir 
: kitus ne baltos rasės, žmo- 
; nes. ,

Prezidentas, vetuodamas 
I tą įstatymą, pareiškė, kad 
jis būtų anti-demokratinis 
bei prieš Amerikos tradi
cijas.

Republikonai ir tie de
mokratai, .kui’ie stoja už 
McCarrano įstatymą, tuo
jau padarė pareiškimus, 
kad Trumanas “papuolė po 
komunistų linija.”

Gerai informuoti stebėto
jai dabar labai abejoja, ar 
prezidentas Trumanas ti
krai kovos, kad neprileisti 
to įstatymo pravedimo, ne
žiūrint veto. Kongresas ga
li dviem trečdaliais veto 
atmesti ir įstatymą įgyven
dinti. Tik stiprus paties 
Trumano ir jo partijos 
spaudimas ant savo narių 
kongrese gali veto palai
kyti. Bet nurodoma, kad 
kaip tas nebuvo padaryta 
Taft-Hartley įstatymo at
sitikime, tas nebus padary
ta nė šiuo kartu.

Atstovų butas reikalauja 
kad Trumanas vartotų T-H

Washingtonas. — Kon
greso atstovų butas 190 bal
sų prieš 133 reikalavo iš 
prezidento Trumano, kad 
jis pavartotų Tafta-Hart
ley įstatymo įgaliavimus 
prieš streikuojančius plieno 
darbininkus. Pagal tą įsta
tymą iš streikierių gali bū
ti pareikalauta tuojau grįž
ti darban “atvėsimo perio
dui,” per kurį vėl būtų ve
damos derybos. \ Tie strei- 
kieriai, kurie j atsisakytų 
grrįžti, galėtų būti teismo 
baudžiami.

CIO vadai iš savo pusės 
jau yra pareiškę, kad plie
no streikieriai masiniai ne
klausytų Tafta - Hartley 
įstatymo.
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KORĖJOS KARO PRAPLĖTIMAS
MŪSŲ LĖKTUVAI pasileido daužyti-naikinti elektros 

jėgaines ant Yalu upės, prie pat Mandžūrijos rubežiaus. 
Tos jėgainės neturi jokios militarises strateginės svar
bos. Tai visi pripažįsta. Iš jų gauna elektros jėgą Man
džūrijos pramonės.

Naikinimas nuspręstas Washingtone generalinio šta
bo. Tai reiškia karo praplėtimą. Gen. Clark tiesiog ir 
pasakė: Jeigu priešas paleis darban savo lėktuvus prieš, 
mus, mes pasiųsime savo lėktuvus ant Mandžūrijos ir 

» sunaikinsime jos pramones.
Bet Mandžūrija yra dalis Kinijos. Visa Kinija bus 

įvelta. Karas išsiplėtos po visą Aziją. Tad vietoje pa
liaubų ir pabaigimo karo Korėjoje, planas yra karą iš
plėsti.

AUDRA ANGLIJOS PARLAMENTE
ANGLIJOS DARBIEčIAl sukėlė audrą parlamente 

dėl bombardavimo elektros jėgainių ant Yalu upės. Jie 
tame žygyje teisingai mato karo praplėtimą, žygis pa
darytas vienos Amerikos . Visai nepasitarta nė su An
glija, Amerikos talkininke. Tai pripažino ir premieras 
Churchill. Visą šį reikalą dabar diskusuos parlamentas, 
nors Churchillas buvo tam priešingas.

Apie užpuolimą ant Yalu nežinojo nė Anglijos apsi
gynimo ministras Alexander, kuris tik prieš dieną kitą 
sugrįžo iš Korėjos ir lankėsi Washingtone pas prezi
dentą Trumaną. Apie tai, pasirodo, nežinojo nė viena 
kita šalis, kuri tūri karo jėgų Korėjoje.

Kuomi debatai Anglijos parlamente užsibaigs, dar 
nežinia. Veikiausia Churchill laimės daugumą. .Konser
vatoriai, kurie turį daugumą, nenorės nuversti savo 
valdžią ir užleisti vietą darbiečiams arba skelbti naujus 
rinkimus. Bet Korėjos padėtimi Anglijos parlamente, 
net konservatorių tarpe, yra daug nepasitenkinimo, tai 
aišku.

DVEJOPI PAVEIKSLAI
ŠIOMIS DIENOMIS The N. Y. Timese tilpo dvejopi 

paveikslai — vieni iš Koje salos, kiti iš Šiaurinės Korė
jos. Abejuose kalbama apie karo belaisvius. Iš Koje 
salos paveikslai baisūs. Karo belaisviai sukruvinti,- su
žeisti, mušami įr gazuojami.

Birželio 25 d. telpa tam pačiam didlapyj paveikslas 
apie amerikiečius karo belaisvius šiaurinėje Korėjoje. 
Šimtai belaisvių susėdę ratu. Viduryje eina krepšinio 
lošimas. Niekas mūsų jaunų vyrų, patekusių karo ne- 
laisvėn, nemuša, negazuoja, nešaudo. Jie gražiai sau 
linksminasi. Nesigirdi, kad nors vienas būtų buvęs nu
šautas. belaisvių stovykloje.

Taft-Hartley įstatas plieno neduos
TAIP PAREIŠKIA Philip Murray, United Steelwork 

ers unijos prezidentas. Tai unijos atsakymas tiems, ku
rie ragina Taft-Hartley įstatymu sulaužyti plieno dar
bininkų streiką. Niekas neprivers darbininkus dirbti 
vergijos sąlygose.

Gerai, kad unijos prezidentas taip griežtai ir aiškiai 
pasakė darbininkų priešams. Tas gal paveiks ir prezi
dentą Trumaną dar kartą rimtai apgalvoti pirma, ne
gu griebsis Taft-Hartley įstatymo streiką sulaužyti.
' 'Jau trys savaitės plieno darbininkai randasi kovos 
lauke. Susitarimo nesimato. Plieno trustas nenusilei
džia. ,Jis nori, kad bile koks nusileidimas plieno darbi
ninkams būtų suverstas ant visuomenės pečių formoje 
pakeltos plieno kainos. Laikosi griežtai ir užsispyrusiai.

Bet laikosi ir darbininkai. Jų eilės solidaringos. Ne
sigirdi nei dejavimų, nei svyravimų.

Didžiosios mainierių unijos pareiškimas solidarumo 
ir pažadėjimas stambios finansinės paramos sustiprino 
plieno darbininkų ryžtą nepasiduoti. Tai gerai Tai už
tikrina streiko laimėjimą.

f 
I

VOKIETIJOS MILITARINĖ JĖGA
PAGAL ACHESONO iškeptą su Vakarine Vokietija 

sutartį, tuojau Vokietija gali pastatyti pusės milijono 
vyrų armiją. 0 ta pusė milijono labai greitai gali pasi- 
dvigubįnti arba pasitrigubinti. Juk taip buvo Hinden- 
burgo laikais. Reikėjo tik Hitlerio Vokietijos militariz- 
mą keleriopai padidinti .

Hi.ndenburgas pagimdė Adolfą Hitlerį anais metais. 
Šiandien Hindenburgo rolėje sėdi Adenaueris. Acheso- 
nas padarė Adenauerį tėvu naujo Hitlerio. Gal ims 
metus .kitus jį pagimdyti, bet Vakarinė Vokietija hitle- 
rizmu jau užveista.

NUSIŽUDĖ GENEROLAS
BIRŽELIO 24 D. Washingtone, generalinio štabo bu- 

veinėje Pentagone, tris kulkas sau krūtinėm suvarė ge
nerolas F. C. Brink.' Tai buvo labai žymi militarinė fi

Kas Ką Rašo ir Sako
NE ATVĖSO, 
BET SUSIPRATO

Mūsų kaimynas Juozas, 
Tysliava savo Vienybėje 
skundžiasi:

“New Yorko lietuviai, 
latviai ir estai atliko savo 
pareigą, paminėdami bai
siuosius 1941 metų birželio 
įvykius Paabltijy.,

“Tai įvyko praeitą sek
madienį.

“Deja, tenka nusiskųsti, 
kad publikos atžvilgiu šis 
minėjimas nebuvo gausus: 
trijų tautų žmonės nepajė
gė pripildyti Town Hall 
(Miesto Salės), — sales, te
turinčios 1,500 s.ėdimų vie
tų ...

V “Atrodo, kad ir siaubin
giausi įvykiai ilgainiui žmo
nių atminty išblėsta.ir, pa
galiau, tie patys žmonės 
tampa abejingesni .

“Kad ir tas komunistinių 
pramogų pikietavimo įkarš
tis ...

“Ar jis, dar tik vakar 
kunkuliavęs naujakurių šir
dys, taip pat nepradeda at
vėsti?”

Mums gi atrodo, kad čia 
klausimas daugiau susipra
timo, negu atvėsimo .

Vis daugiau ir daugiau 
tų pačių pabėgėlių prade
da pamatyti, kaip klaidinga 
ir bergždžia yra dėtis su 
tais, kurie niekina ir plūsta 
savo senuosius kraštus. Jie 
pradeda suprasti, kad ten 
pasilikę žmonės (Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje) gra
žiai susitvarko, gerai dirba, 
turi milžiniškų pasisekimų 
visose gyvenimo srityse. Jie 
pamato, kad tuščios yra pa
stangos istorijos ratą at
sukti atgal. • Todėl jie ne
beina į raketierių, pasiva
dinusių “laisvintojais,” su
sirinkimus triukšmauti .

Kita. Vis daugiau ir dau
giau lietuvių pabėgėlių pa
mato, kaip negražu, kaip 
nekultūringa pikietūoti gra
žius, kultūringus lietuviš
kus parengimus. Jie pama

to, kaip tokiais pikietais jie 
žemina ir puldo lietuvių 
vardą amerikiečių akyse. 
Štai kame visa paslaptis, 

| kurios Juozas Tysliava ne- 
į gali įsidėti į galvą.

NAUJI MELAGIAI 
SU NAUJAIS 
KALTINIMAIS

Neseniai turėjome reika-1 
lą su vokiškais melagiais., 
Beveik kasdien Draugas ir 
Naujienos, būdavo “išpuoš
ti” ilgiausiais ir ‘baisiau
siais pasakojimais neva vo
kiečių karo belaisvių, sugrį
žusių Vokietijon iš Tarybų 
Sąjungos.

Dabar Draugas pasikvie
tė talkon lenkiškus mela
gius.. Jis suradęs lenką “ži- 
,novą” apie padėtį Lietuvo-' 
je. Tai esąs koks ten-len-l 
kas jūrininkas. Jis, žino
ma, yra pabėgėlis. Jis pa
sakoja apie Vilnių. Vilniu
je nebelikę nei lenkų, nei 
gudų ,nei lietuvių. Visi jie 
iškraustyti i Sibirą, kartu 
su Aušros'Vartais!

Tai dar tik pusė bėdos, 
arba “lenko jūrininko” me
lo. Jis dar ir štai ką pa
reiškęs :

“Apie bet kokią moralę | 
negali būti jokios kalbos. 
Vaikai priklauso ‘Sovietų 
valstybei,’ o tėvai j juos ne
turi jokios teisės. Naujo
je Vilnioje ir Trakuose vei
kia darbo stovykla laukiau-! 
čioms kūdikiu motinoms. 
Pag’<mdžius, po keturių sa
vaičių jos iš tos stovyklos 
iškeliamos dirbti, o nauja
gimį turi palikti kaip dova
ną- Sovietų valstybei.” (D., • 
birž. 19 d.)

Aišku, kad šitokiam biau- 
riam melui netiki Draugo 
redaktoriai. Bet jie jį deda 
į laikraštį. Tegu tiki jo 
skaitytojai. Šimutis, žino, 
kad ir toks bjauriausias 
melas suras pasekėjų. O 
tikslas pateisina priemonę. 
Nebėra tokio purvo, kuris 
būtų per purvinas drebi- 
mui į akis Lietuvai.

Generolas Dwight D. Eisenhoweris keturiose skirtin
gose pozose pasikalbėjime su spaudos atstovais, New 
Yorke. Generolas stengiasi gauti republikonų partijos 
nominaciją, būti tos partijos kandidatu i Jungtiniu 
Valstijų prezidentą. Nežiūrint išviršinės jo pozos, vidu
jinė jo kryptis buvo ir tebėra užkarinė. Nors tiesioginio 
pasisakymo už karą jis gabiai mokėjo išvengti, tačiau 
nei žodeliu nepasisakė už veiklą prieš karą.

gūra. Per paskutinius dvejus metus jis buvo galva Ame
rikos karinės misijos padėti Francijai sutriuškinti Indo- 
Kinijos žmones. Šiomis dienomis jis buvo sugrįžęs 
Washingtonan pasitarti ir gauti naujas instrukcijas. 
Matyt, žmogus nebegalėjo panešti. Jis geriau pasirinko 
kulkomis baigti savo dienas Washingtone, negu grįžti 
Indo-Kinijon ir gelbėti plėšikiškų Francijos imperialis
tu kaili tame tolimame krašte, v **

Niekas, nepatiekia kitokios priežasties jo saužudystei. 
Generolas Brink—auka militarinės agresijos prieš ko
lonijos. žmones. Jo mirtis turėtų sunkiai užgulti ant 
sąžinės tų žmonių, kurie tą politiką vairuoja. ,

/

PASTABOS >
Metodistų bažnyčios pa-i 

girtinai darbuojasi už tai
ką. Pav., Ohio valstijos 
metodistų bažnyčių konfe
rencija šiomis dienomis, at
metė verstiną kareiviavi
mą ir pasisakė už keitimą 
Washingtono valdžios poli
tikos. Konferencija taipgi 
pasisakė už greitą karo bai
gimą Korėjoje ir pasiunti
mą taikos misijos į Kiniją 
ir Sovietų Rusiją.

Ar nors .viena Amerikoje 
katalikų bažnyčia yra pa
smerkusi šį pražūtingą Ko
rėjoje karą? 1 Ar nors vie
na bažnyčia pasisakė už su
sitarimą su Rusija ir Kini, 
ja?

Garsesnis ir garsesnis bal
sas kyla Anglijos Darbo 
Partijoje už taiką. Tai vie
nas reiškinys, rodąs Angli
jos daugumos žmonių troš
kimą tuojau baigti Korėjo
je karą ir tartis su kitomis 
didžiosiomis valsty b ė m i s, 
įimant liaudišką Kiniją ir 
Indiją, dėl pastovios taikos 
palaikymo.

Darbietis parlamento na
rys Sydney Silverman šio
mis dienomis smalkiai kri
tikavo premierą Churchillą 
ir užsienio reikalų minis
trą Edeną ęlėl nebandymo 
tartis su Sovietų Sąjunga, 
Kinija ir Indija. Jis reika
lavo nepriklausomo veikimo 
nuo Amerikos.

Kitas darbietis parlamen
to narys. Norman Dodds pa
smerkė Church i llo nusista
tymą, kuris aktualiai tik 
padeda Amerikai įtraukti 
pasaulį į trečiąjį pasaulinį 
karą.

Didesnė' ir didesnė opo
zicija Amerikos politikai 
kristalizuojasi Prancūzijo
je, Italijoje ir kituose Va
karų Europos kraštuose.

Vakarų Vokietija taipgi 
nėra išimtis.. Net ir soci
aldemokratai, kurie visada 
pūtė į Amerikos politikos 
dūdą, dabar sudaro tai po
litikai opoziciją. Sudaro 
opoziciją todėl, kad jie ma
to Vokietijos dau g u m o s 
žmonių nusistatymą už tai
ka, c

•

Valdiškas arbitratorius, 
sutikęs 7 ir pusę cento nu
mušti Bates. Manufacturing 
Co., Lewiston, Me., darbi
ninkams algas, žymiai pasi
tarnavo tekstiliečių baro
nams', kurie dabar jaučiasi 
smagiai ir pasiryžusiai vi
sur pradeda algų kapojimo 
vajų. ,

Ar tekstiliečių unija mo
kės tvirtai atremti darbda
vių puolimus., sunku pasa
kyti.

Šiuo laiku unijoje verda 
frakcijinė kova. Unijos va
dai pešasi už vietas. Bu
vęs unijos vice prezidentas, 
nelaimėjęs prezidento vie
tos, dabar bando uniją su
skaldyti' ir gerą jos dalį į 
Amerikos Darbo Federaci
ją nuvesti.

Prieš algų kapojimą ko
voti sėkmingai galima tik 
tada, kai unija yra vienin
ga ir demokratiniai tvarko
ma.

Dabar, kai tekstiliečių ba
ronai pasinio jo darbinin
kams algas kapoti, kai teks
tilės pramonėje nedarbas 
siautėja, uųijos vienybės 
klausimas turėtų stovėti 
pirmoje vietoje.

Angliakasių prezidentas 
John L. Lewis davė gerą 
pavyzdį, kaip reikia kovoti 
prieš darbdavių pastangas 
sutriuškinti unijas ir sulau
žyti darbininkų vieningu
mą. Jis pasiūlė plieno dar
bininkų unijai 10 milijonų

dolerių paskolą ir pareiš
kė viešai, kad šis plieno 
darbininkų unijos streikas 
turėtų būt paremtas, visų 
kitų darbininkų.

Lewis reikalauja vieningo 
unijų veikimo. Jeigu vie
nos pramonės darbininkai 
yra priversti išeiti streikai!, 
tai kitų pramonių darbinin
kai turėtų ateiti jiems pa
galbon. Tada darbdaviai 
pamatytų tikrąją organi
zuotų darbininkų jėgą. Ta
da darbdaviai nesikėsintų 
algas kapoti, unijas ardyti, 
darbininkų reika 1 a v i m u s 
paneigti.

Green ir Murray, jeigu 
jiems nors kiek apeina dar
bininku reikalai, turėtu tar- 

Ijf vtis. su Lewisu. 
t 

__  •__  " <
Vatikano organas L’Os- 

servatore Romano griežtai 
išstojo prieš Jungtinių Tau
tų pasiūlymą atsilikusių 
kraštų žmones supažindinti 
su gimdymo kontrole.

Popiežius, mat, nepaiso 
n e p a n e š a m o atsilikusių 
kraštų daugumos žmonių 
skurdo. Kuomet ten gim
dymo kontrolė nežinoma, tai 
milijonai vaikučių gema ir 
miršta, kiti išauga paliegė
liais. _ •_

Gimdymo kontrolė tų 
kraštų žmonėms reikalinga. 
Bet reikalingiausias yra jų 
ekonominio ir politinio gy
venimo pakėlimas ant aukš
tesnio laipsnio. Tokiems 
kraštams reikia pilnos ne
priklausomybės kurti savo 
gyvenimą, taipgi jiems rei
kia ekonominiai ir kultūri
niai padėti.

Kinija gali būti geru pa
vyzdžiu . Pirmiau milijonai 
žmonių badu mirdavo. Bet 
kai Kinijos liaudis, išsilais
vino ir susikūrė liaudišką 
respubliką, šuoliais jų eko
nominis ir kultūrinis gyve
nimas pradėjo kilti aukš
tyn. šiandien ten niekas 
nekalba apie badą, nes jis 
išnyko, ir dar didelį grū
dų perviršių parduoda In
dijai. Gr.

ŽINIOS IS LIETUVOS
KAUČIUKO AUGINTOJŲ 

PASITARIMAS
ŠIAULIAI, bal. 24 d. — 

Srities vykdomajame komi
tete įvyko rajonų žemės

ūkio skyrių ir MTS kaučiu- 
kininkystės agronomų pa
sitarimas, kuriame buvo ap
svarstyti koksagyzo sėjos 
klausimai.

Pranešimą padarė agro
nomas Jankauskas. Agro
nomai Razmiolavičius, Va
liukas, Mikoliūnas pasidali
no darbo patyrimu . 7
ŽVEJŲ LAIMĖJIMAI

KLAIPĖDA, bal/24 d.— 
Su naujais gamybiniais lai
mėjimais sutinka Gegužės 
Pirmąją Klaipėdos tralerių 
laivyno žvejai. 39 laivai 
sėkmingai įvykdė I ketvir
čio žuvies sugavimo planą.

Visaliaudinės darbo žmo
nių šventės proga puikią 
dovaną žvejams ruošia 
Klaipėdo.s statybininkai. 
Žvejų gyvenvietėje arti
miausiomis dienomis užbai
giama įrengti 15 naujų gy
venamųjų namų, kuriuose 
bus apgyvendinta 30 žvejų 
šeimų, v

Laiškas Redakcijai
Brangi Redakcija! X

Priimkite mano dovanėlę.x 
dėl mylimosios Laisvės. Šia- ^ 
me laiške daugiau neišga
liu. Žinoma, bus dar daug 
progų.

Man kas tai nesveikuoja- 
si. Po Baltimorės pikni
ko pergulėjau lovoje virš 
tris savaites. Matote, pa
gavau šaltį ar šaltis mane 
pagavo. Netekau keturių 
savaičių uždarbio. O ži
note, kai darbininkas ne
dirba, tai ir bėda. Kai su
čiupau biskį pinigų, tuojau 
siunčiu mano mylimai Lais
vei.

Būkite ‘ sveiki visi, mieli 
draugužiai. Dabokite savo 
sveikatą. Jūs esate IjūFbai 

. naudingi ir. reikalingi. Ko-_. 
vokite be paliovos už dar< 
bo žmonių reikalus. Mes 
vargšai jūsų niekados ne
užmiršime.

Kaip matome iš fondo 
įplaukų, tai vajų turėsite 
prailginti vienam mėnesiui. 
Tai ne gėda. Pažangiečiai 
lietuviai išpildys savo už- 

i duoti.
Spaudžiu jūsų dešinę, 

Draugiškai,
Steponas Raubickas

P. S. Kindest regards 
and best wishes to all en
gaged in this cause.

Sincerely,
Celia Raubickas

S10.000 FONDAS'.
(Tąsa nuo 1-mo psi.) 

prisiuntė Laisvės fondui tuos $50. (Mat, jis buvo palai
dotas Worcesteryje.)

Dėkojame Vinco Česnulevičiaus seseriai Cecilijai či- 
rienei už išpildymą brolio testamento ir reiškiame jai 
užuojautos dėl brolio mirties.

Geo. Bernotas pridavė $25.00 nuo grupės brooklyniečių 
Laisvės patriotų.

Pasiskaitykite gražų laiškelį Laisvės reikalu:
“Washington, D. G., 22-6-1952.
Brangūs Draugai Laisvięčiai!

Be progresyves spaudos pasaulyje viešpatautų tam
sybė, priespauda ir išnaudojimas. Atmuškime biau- 
rios reakcijos siautėjimą... skubėkime sukelti aukų 
į paskirtą fondą.
Prbgresyvė lietuviška visuomenė ir darbininkai abel- 
nai niekada nedaleis, kad mūsų mylima Laisvė nu
stotų išeiti. Čia rasite $10 mano auką.

Steponas Joniškietis”
Daugiau dovanų fondui suteikė šie apšvietos. brangin-

tojai:
J. M. Kaminskas, Chicago, Ill. .. ....................... $10.00
Irena ir Kancy Levanai, Brooklyn, N. Y.......... 5.00
J. Gerdauskas, Worcester, Mass. .’..................  3.00
Jonas Vitkūnas, Brooklyn, N. Y...................... 3.00
Petrė Naktinienė, Brooklyn, N. Y.....................  3.00
J. Raulinaitis, Worcester, .Mass............ :............ 2.00 f f
Širdingai dėkojame visiems už taip gražias dovanas 

fondui. Persilaužę į antrąją pusę nusistatytos sumos, 
darbuokimės kiek išgalėdami sukėlimui pilnos sumos—
$10,000. • Laisvės Administracija

2 pusi.—Laisve~ (Liberty)—PenktačL, Birželio-June 27, 1952
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Prasimanyti gandai apie Tibetą: 
Jie niekad nelupdavo numirėlių IŠ ISTORIJOS

Rašo I). M. ŠOLOMSKAS

Trečiojo šimtmečio koplyčia po 
Amer. ambasados namu Komoje

Tibetas visuomet Vaka
ruose skaitomas giliausių 
misterijų kraštu. Tibetas 
visuomet vaizduojamas kai
po slaptas kraštas, kuri 
valdo autokratiniai teokra
tinė dvasininku luomo kli
ka, kur žmonės niekad nesi
prausia ir baisiai smirdi, 
nes tepasi vien aliejais, kur 
jie lupa savo numirėlių 
odas ir likusį kūną išmeta 
plėšriesiems tyrų žvėrims...

Su laiku Vakaruose susi
darė nuomonė, kad tibetie
čiai tokie skirtingi nuo 
mūjJĮ, kad jie beveik ne šios 
planetos žmonės. Apie žmo
nes, kurie gyvena aukštoje 
Tižu Himalajų besirandan
čio je plokštumoje, kalbėta 
kaip apie mėnulio, ne žemės 
gyventojus.

Kinijos moksliniuose žur
naluose dabar pasirodė 
daug straipsniu apie Tibe
tą. Tibetas dabar yra au
tonominė Liaudies Kinijos 
dalis, ir ryšiai tarp Tibeto 
ir likusios Kinijos darosi 
kuo glaudesni. Kinu moks
lininkai dabar turi daug 
progų iš arti susipažinti su

Steve Mather, ir 
mūst tautiniai parkai

Robert Shackland savo 
naujoje knygoje “Steve Ma
ther of the National Park,” 
papasakoja apie JAV tauti
nius parkus, kur milijonai 
amerikiečių kasmet links
mai atostogauja.

Steve Mather gimė Ga
li fornijoj, 1867 m. Pratur
tėjęs savo biznyje, jis 1915 
m. nutarė pamatyti Ameri
ką — ir aplankė du tauti
nius parkus. Pamatęs, kaip 
prastai tie parkai buvo ad
ministruojami, jis parašė 
piktą laišką savo draugui 
Franklin K. Lane, tuometi
niam Vidaus Departmento 
Sekretoriui, kurio priežiū
roj radosi tautiniai parkai, 
fsekretorius Lane jam at

sakė: “Mielas Stepai, jei
gu tau, nepatinka, kaip tau
tiniai parkai prižiūrimi, at
važiuok į Washingtona ir 
pats sutvarkyk reikalą.”
Mather nuvažiavo į Wash

ingtona ir Kongresas ir 
valdžios pareigūnai turėjo 
paklausyti, kaip geriau pri
žiūrėti mūsų parkus. 1916 
m. Kongresas įsteigė Na
tional Park Service, įsaky
damas: “Užlaikykite natū
ralų groži, istorines vietas 
ir saugokite paukščius, kad 
Amerikos žmonės galėtų 
jais pasidžiaugti.” Steve 
Mather buvo paskirtas nau
jos įstaigos galva.

Per sekamus keturiolika 
metų, Steve Mather įvedė 
tokią tvarką tautiniuose 
parkuose, kad ji sulaikė 
privatišką e k s p 1 o a t aciją. 
Neužilgo Mather turėjo 
daug draugų ir priešų. Sep
tyni parkai buvo priskaity- 
ti prie tautinių parkų sis
temos. Tarpe jų buvo Aca- 

' National Park Maine 
'valstijoj, kuris labai nuken- 
"tėjo nuo gaisrų prieš kelis 
metus; Grand Canyon Na
tional Park Arizonos vals
tijoj; Mount McKinley Na
tional Park Alaskoj ir Zion 
National Park Utah valsti-

Tibeto žmonių gyvenimu .
Čia paimsime tiktai kelius 

dalykėlius, kuriuos teko 
matyti Kinijoje spausdina
muose leidiniuose (anglų 
kalboje) apie Tibeto žmo
nes.

Tibetėnai nelupa savo 
numirėlių odų, kaip tai bu
vo manoma Vakaruose. Tai 
yra visiškas prasimanymas 
keliautoju, kurie pasiekda
vo tik Tibeto rubežių, bet 
niekad paties Tibeto nepa
siekdavo.

Tibetėnai nedegina žen
klų savo veidų odoje. Ke
liautojai gal Įgavo tokią 
nuomonę užtikdami kūdi
kius su įdegimo žymėmis. 
Priežastis tam yra, kad pa
lapinėse visuomet kūrena
ma ugnis, 'ir dažnai kūdikis 
nesaugomas įsirita į dar 
karštus pelenus.

Tibetėnai nesilaiko ’ nuo
monės, kad visas likusis pa
saulis yra barbarai, kaip 
sakydavo Vakarų mokslį- 
ninkai. Tibeto vienuoliai 
gan daug studijuoja pasau
lio, ypatingai Azijos tautų 
istoriją . B. M.

Mathem buvo pirmas pri
pažinti, kaip greitai ameri
kiečiai įsigys mašinas ir ap- 
važinės visa Amerika. Ir 
nepaisant opozicijos tų, ku
rie tikėjo, kad mašinos turi 
būti paliktos prie parkų, o 
ne parkuose, Math erų i pa
sisekė pramušti naujus ke
lius ir įsteigti nakvynei vie- 

; tų parkuose, ir visuomenė 
pakviesta pasinaudoti. Gar
sindamas parkų groži, Ma
ther praleido daug savo pi
nigu, ypač per Pirmąjį pa
saulinį karą, kada žmonės 
negalėjo vykti į užsienį, jis 

j sugalvojo šūkį “See Ame
rica First!”

1915 m. 334,000 žmonių 
aplankė parkus, bet jau 
1928 m., kada Mather atsi-

I statė iš vietos, trys milijo
nai žmonių aplankė par
kus. 1950 m. beveik 32,- 
000,000 žmonių apl a n k ė

I parkus.
Shackland aprašo mūsų 

tautinių parkų istoriją nuo 
1872 m., kada pirmas par- 

| kas — Yellowstone — buvo 
įsteigtas, ligi šių dienų. Bet 
didesnė dalis knygos pa
skirta Mather’ui.*' (C. C.)

TSRS TEATRTJ ŠALIS
Tarybų Sąjungoje randa

si 800 teatrų, tai yra, tikrų 
dramos ar operos teatrų, 
neskaitant dešimčių tūks
tančių kino-teatrų ir nepa
stovių teatrinių įstaigų. Ži
nomiausi pačioje Tar. Są
jungoje, ir visame pasauly
je, yra rusiškieji klasikiniai 
teatrai: Maskvos Meno Te
atras, Mali j (dramos) tea
tras, Bolšoj (operos ir ba
leto) teatras, Puškino (dra
mos) teatras ir Kirovo (ope
ros ir baleto) teatras Le
ningrade.

New Yorkas. — Norman 
Thomas, Amerikos Socialis
tų Partijos vadas, kuris ne
seniai lankėsi Japonijoje, 
pareiškė, kad Amerikai ne
siseka Azijoje, ir jeigu da
lykai taip eis toliau, tai A- 
zija papuls po komunizmu.

KAIP GRAIKAI
APGAVO PERSUS

Penki šimtai metų pirm 
dabartinės skaitlinės, tai 
yra, apie 2,500 metų atgal, 
Persija (Iranas), tais lai
kais vadinama Ariana, bu
vo labai galinga tironiška 
valstybė . Ji apėmė didelę 
dalį dabartinės Indijos, ne
mažą plotą dabartinių ta
rybinių respublikų Užkau- 
kazijoje ir Užkaspijoje, 
Turkiją, Palestiną, Egiptą 
ir daugelį kitų plotų. Aria
noje viešpatavo despotiški 
karaliai. Jie siekė dar di
desnius plotus pavergti. 
Jiems priešinosi Graikija, 
kurj buvo kultūriškesnė, 
bet nedidelė, silpna palygi
namai su Ariana (Persija).

Persija pirmą didelį ant 
Graikijos užpuolimą pada
rė 492 metais* pirm krikš
čionybės gadynės. Galinga 
persų armija, palaikoma 
karinio laivyno, užpuolė 
Graikiją. Graikai gynėsi, 
bet negalėjo atsilaikyti. Ir 
štai, gamta ateina jiems. į 
pagalbą, nes didelė audra 
daug persų laivų sunaikino. 
Persų armija, negalėdama 
gauti reikmenų, netekus 
pagalbos iš savo laivyno, 
grįžo per Gellesponto per- 
lają (taip tada vadino da
bartinius Dardan.ellus) at
gal į Aziją. Graikija likosi 
išgelbėta.

Bet dvejais metais vė
liau, būtent, 490 m. pirm 
krikščionybės, persai vėl 
užpuolė Graikiją. Šį kartą 
persai atplaukė 600-tais lai
vų ir išlipo Graikijoj netoli 
Atėnų. Jau daugelis Grai
kijos vadų nusigando, neži
nojo nei ką daryti. Bet 
Femistoklas (Themistoc- 
les) nepuolė dvasioje. Jis 
paruošė tūkstančius vyrų 
kovai, užėmė strateginiai 
svarbią poziciją prie Mara
tono, kur graikų užnugarį 
saugojo dideli kalnai, šonus 
nuo apėjimo — du upeliu
kai ir balos, o prieš juos 
buvo persai, išlipę iš jūros.

Rimtesni istorikai mano, 
kad abiejų pusių buvo daug 
maž po 15,000 vyrų. Persai 
geriau lavinti ir ginkluoti. 
Jie laukė galingos savo rai- 
tarijos pribūnant. Graikai 
silpnesni, bet jie gynė sa
vo namus, žnąonas, vaikus, 
laisvę. Graikai, sužinoję, 
kad persams skuba jų rai- 
tarija, . tai nieko nelaukę 
pradėjo mūšį. Jis. buvo ne
ilgas, bet baisiai žiaurus. 
Grąikai prispaudė persus 
prie jūros. Persai skubėjo 
atgal į laivus ir pasitraukė. 
Istorijoj ši graikų pergalė 
žinoma, kaip Maratono mū
šis. Legendos sudarytos, 
būk jie nugalėjo 100,000 
persų. Bet tyrimas rodo, 
kad graikų pergalė nebuvo 
jau taip ryški, nes iš 600 
persų laivų jie sunaikino 
tik apie 10.

Vienok persai buvo at
mušti—priversti pasitrauk
ti. Graikai savo kritusius 
draugus palaidojo vienoje 
didelėje duobėje ir supylė 
ant jų piliakalnį.
Graiką laimę j imas 
prie Salamino salos

Po šio smūgio Persijos ka
ralius Kserksas (Xerxes) 
labai įpyko ir pradėjo ruoš
ti milžinišką aroniją ir lai

vyną prieš Graikiją. 480- 
tais metais pirm krikščio
nybės jis patsai vedė prieš 
Graikiją 1,800,000 karių ar
mija, ją aptarnavo 600 ka
ro ir transporto laivu. Ar
mija, laivynas ir armiją ap
tarnaujanti žmonės sudarė 
iki 5,000,000 vyrų jėgą.

Persai kėlėsi per Gelles
ponto (Dardanellų) perla- 
ja iš dabartinės Turkijos į 
Europą. Jų transporto lai
vai stovėjo skersai perlaja, 
o virš jų buvo nutiestas til
tas, per kurį perėjo persų 
armija.

Graikijos sausžemio jė
gos negalėjo nei kiek atsi
laikyti — traukėsi. Ant jū
rų graikai buvo taip pat 
silpni — jie turėjo tik apie 
125 karo laivus prieš persų 
600. Persai užėlnė veik vi
są Graikiją, jos sostinę Atė
nus. Dalis Atėnų gyvento
jų, daugiausiai moterys ir 
vaikai, pabėgo į Salamino 
(Salamis) salą, kuri yra 
netoli nuo Atėnų, už nepla- 
Čios ir negilios, jūrų perta
is o s.

Graikija jau buvo skaito
ma žuvusi. Bet, štai, Fe
mistoklas įtikimi kitus 
Graikijos vadus, kad reikia 
laikytis. Jis su nedideliu 
Graikijos kariniu laivynu 
(jo kariniai laivai buvo 
daug mažesni už pers.ų, su
prantama ,ir silpnesni) pra
dėjo plaukioti siauromis 
pertakomis, kurių Graiki
jos pakraščiais yra daug. 
Persų karo laivai jį sekio
jo-

Pagalinus Femistokliui 
pavyksta, jo nedideli karo 
laivai užėmė poziciją siau
rumoje tarp sausžemio ir 
Euboea salos, netoli Arte- 
misium, ir apkūlė persų ka
ro laivus.

Tai buvo panašu, kad 
žmogus gintųsi iš stubos, 
kada pas jį lenda banditai 
pro langą. Persai veržėsi 
iš jūros į siaurumą ,jų ne
daug laivų galėjo vienu 
kartu kovoj dalyvauti, o 
tas buvo Femistoklio nau
dai. Ir jis gerokai persų 
laivų sunaikino.
w Bet tai buvo tik pirmas 
Femistoklio gudrus žygis. 
Po šio mūšio jo karo laivy
nas nuplaukė siaura perta- 
ka tarpe sausžemio ir Eu
boea salos linkui Atėnų. 
Persai per visą naktį jį vi
josi.

Rytą,, kada jie pasivijo 
Graikijos laivyną, tai vėl jį 
rado siaurumoje tarpe saus
žemio ir Salamino salos. 
Čia įvyko antras mūšis tarp 
Graikijos ir Persijos karo 
laivyno. Sakoma, kad da
lyvavo, arba ten buvo, iki 
.1,000 laivų ir valčių iš abie
jų pusių ir apie 100,000 vy
rų. Tai didžiausias karo 
laivyno mūšis senovinėje 
istorijoje.

Graikijos laivynas laimė
jo pergalę. Mat, graikų lai
vai buvo nedideli, jie plaukė 
negiliai vandenyje, o persų 
daug didesni. Graikai liuo- 
sai manievravo siauroj ir 
negilioj pertakoj, o persų 
laivai prisvildavo prie jūros 
dugno, patys prasimušdavo 
sau dugną į povandeninius 
akmenis ,o čia juos puolė ir 
puolė graikų vikresni lai
vai. Sakoma, kad persų ka
ralius Kserksas, matyda

mas nelaimę, įpuolė į nuo
marą. Persai prie Salami
no salos neteko daug karo 
laivų ir žmonių. Ju karo 
laivynas traukėsi, o graikų 
laivai jį vijosi ir naikino. 
Persų armija, netekus pa
galbos iš savo laivyno, buvo 
priversta pasitraukti ir vėl 
skubėti per Gellesponto pen
iąją'atgal į Aziją.

Koki buvo laivai?
Tų laikų laivai buvo tik 

valtys, lyginant juos su da
bartiniais. Jie buvo medi
niai ir varomi žmonių jėga 
s.u pagalba irklų. Tų laikų 
kariniai laivai buvo apie 
120 pėdų ilgio ir apie 20 
pėdų pločio. Jie turėjo apie 
100 tonų įtalpos.

Irkluotojų buvo po tris ei
les virš vieni kitų abiejo- 
mis laivo pusėmis. Žemiau 
sėdinčių buvo trumpesni ir
klai, o aukščiau — ilgesni. 
Visi jie sutartinai irklavo, 
nes dirbo po bendra ko
manda. Tarpe irkluotojų 
vaikštinėjo perdėtiniai* su 
paikomis ir nagaikomis, ku
rių smūgiais “ragino” ir
kluotojus. Irkluotojai bū
davo dažniausiai karo ne- 
laisviai-imtiniai.

Mūšyje laivas stengėsi 
praplaukti arti pro priešo 
laivo šoną ir nulaužyti ir
klus. Tai skaitėsi atėmi
mu judėjimo galimybių. 
Laivai turėjo priešakyje, 
vos virš vandens., atstatytą 
smyglį, dažnai geležimi ap
kaltą arba ir visą geležinį, 
kurio pagalba stengdavosi 
pralaužti priešo laivui šoną 
ir taip jį nuskandinti.

Bet dažniausiai mūšis 
baigdavusi abordažu, tai 
yra, kada abu priešingų 
pusių laivai atsistodavo 
viens greta kito šonais, o 
žmonės mušdavosi šaltai
siais ginklais, iki kurie ku
riuos nugalėdavo. Parako 
ir kanuolių dar nebuvo.

Lytinis negalavimas 
ne visuomet fizinis

Chicagos daktaras Willi
am Saul Kruger sako, kad 
lytinis, negalavimas ir nega
lėjimas turėti vaikų, kaip 
vyruose, taip ir moteryse, 
gali turėti ne fizines, bet 
psichologines pri e ž a s t i s. 
Jis sako, kad moteris, kuri 
negali turėti vaiko, dažnai 
yra fiziniai pilnai sveika, 
visas jos organizmas tobu
las, bet psichologinė baimė, 
ar pasišlykštėjimas, jai ne
leidžia tapti nėščia.

Su vyrais tas atsitinka 
dar dažniau, sako daktaras 
Kruger is. Vyras gali ly
tiniai negalauti be mažiau
sios fizinės, priežasties. 
Kartais už tai atsakomin- 
gas koks nors nemalonus 
jaunatvės atsiminimas, ne
pasitikėjimas savimi arba 
neurotika. .

Daktaro Krugerio nuo
monė dalinai jau seniai ži
noma, bet Krugeris dabar 
teigia, kad daugumoje atsi
tikimų lytinis negalavimas 
turi psichologines priežas
tis, ir todėl kenčiantieji tu
rėtų eiti pas psichiatrus, 
ne fizinius gydytojus. Pats 
daktaras Krugeris yra psi
chiatras ...

Romoje dabar juokauja, 
kad Amerikos ambasada 
per paskutinius kelius me
tus atliko* bent vieną gerą 
dalyką: jos kieme giliai že
mėje rastos liekanos, senos 
krikščioniškos kop 1 y č i o s, 
kuri, kaip manoma, yra dar 
iš trečiojo šimtmečio. Taip, 
Amerikos ambasada su sa
vo Marshallo planu, su to
kiais lankytojais, kai]) ge
nerolas. Ridgway, visai ne
populiari Romos, žmonių 
tarpe. Bet, kuomet kelios 
savaitės atgal ambasados 
administratorius nutarė pa
statyti naują garažą amba
sados kieme, jis nežinojo, 
kiek populiarumo tas su
teiks. amerikiečiams Romo
je...

Ir kaip jis galėjo žinoti, 
kad neilgai pakasus dėl ga
ražo pamatų darbininkai 
pradės rasti seno pastato 
liekanas, ir dar kokio pa
stato! Romoje, mat, yra 
įstatymas, kad kur nors ra
dus seno pastato žymes, 
tuojau reikia pranešti mies
to archeologiniam skyriui.

Priimkite ir mano dvylekį
(Feljetonėlis)

Jūsų Dėdė Vincas, be
skaitydamas Laisvės laido
se prieteliaus P. Puodzio 
padavimus, kad atkišęs, me
džio šakutę ir begoglineda
rnas ant mūsų sieros žeme
lės paviršiaus, jis gali su
rasti, kurioj vietoj randa
si geras vanduo, manė, kad 
prietelius Puodzys tik štu- 
kavoja tai]) virožydamas.

Bet kuomet tas pats prie
telius Puodzys Laisvės nu- 
meryj 111-tam, iš 6-tos die
nos Juniaus, po antrašte 
“Kas link vandens suradimo 
su medžio šakute,” tai Ša
kutei ir geologijos diplomą 
išrašė, tai jūsų Dėdė Vin
cas,. net dusyk nusičiaudė- 
jęs. ir trejopai nusispjovęs, 
pamislino:

Na, ir kur tu, broli Puo- 
dzy, iki šiol buvai su savo 
stebuklingąja medžio šake
le? Juk jeigu būtum tą sa
vo paslaptį atidengęs nors 
dešimtį metelių atgal, tai 
šiandien jau būtum milijo
nierius ir garbingiausias 
žmogus sviete! Nekalbant 
jau apie Saharos pūstynes, 
nuvažiuok, brolyti, pas 
Long Island, N. Y., aplink 
H u nti ng t o n ą, gyvenančius 
farmerius, tai tik už paro
dymą, kurioj vietoj ir kaip 
giliai- žemėje randasi van- 

Dr. J. Robert Oppenheimer ir Dr . John Von Neuman 
stovi prie elektronišku “smegenų” Princeton, N. J. Jų 
išrasta nauja mašina padaro i vieną sekunde 2,000 mul- 
tiplikacijų.
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Mat, Roma tai ne New 
Yorkas ar San Francisco, 
Roma, senoviškoji Roma, 
tebeguli po sluoksniais že
mės po dabartine Roma, ir 
kiekvienas atrastas plytga- 
lis ir, tikriausia, kiekviena 
atrasta sena siena gali tar
nauti kai]) svarbus istorinis 
objektas.

Na, kuomet kasėjai atra
do ko tai kieto ambasados 
kieme, archeologai buvo 
tuojau pašaukti ir kasimas 
pradėtas atsargių atsar
giausiai. Iš archeologinių 
knygynų pradėta nešti se
noviškos Romos žemėlapius 
ir prieita nuomonės, kad 
tai gali būti krikščioniška 
koplyčia, kuri, kai]) tai ro-: 
do įvairūs seni paminėjimai 
ir aprašymai ,turėjo rastis 
maždaug toje vietoje.

Kasta giliau ir surasta, 
kad tai tikrai ta koplyčia. 
Dar žymesnis archeologas 
buvo pašauktas, profeso
rius Michelangelo Cagiano 
de Azevedo, kuris dėsto ar
cheologija (romėnišką ir 
graikišką) Milano universi
tete. Pasirodė, kad sienų 
viduje, dar gan aiškiai ma.- 
tosi freskai - piešiniai, ir 
tuomi atradimas pasidarę 
dar svarbesnis., nes iš tre
čiojo šimtmečio romėniško 
meno mažai ko yra. Beje, 
ambasada nestatys garažo, 
toje vietoje... K. ’ '• 

duo, pasišienausi doleriukų 
daugiau, negu taksų kolekr 
toriai kad pasišienauja! 
Ten gyvenantieji farmeriai, 
kol suranda vandenį, šuli
nys daugiau kainuoja, negu 
visa fauna. Taj viena, gal 
jau ir pražiopsota, prietę- 
liaus Puodzio laimė.

Gi antra vertus, jeigu jau 
ta medžio šakelė “suuo
džia,” kurioj vietoj ir net 
kai]) giliai žemėje randasi 
vanduo, tai kodėl ta pati 
šakelė negali “suuosti,” ku
rioj vietoj randasi aliejus, 
geležies rūda, anglis ir ki
tokie žemės skarbai? Tad, 
brolis Puodzys, ką žinojo, 
jau pasakė, o jei ką turi, 
dar parodys, tai diplomuo
ti geologai turės eit \šu- 
nims šėko piauti. N.

Bet... gink die! Jeigtb 
brohs Puodzys., begoglinė- 
damas su sdvo medžio ša
kele po laukus, atsidurtų 
nelabai garbingoje įstaigo-( 
je, Dėdė Vincas už tai jo
kios atsakomybės neima!

Su aukšta pašėnavone,
Dėdė Vincas



Rusais atvažiuos j Laisves pikniką Lawrence. Mass
I» Waterbury, Conn., iš Baltimore, Md. ir iš Philadelphia, Pa.
Būtų* svarbu paskelbti, kur tose vietose, galima užsiregis

truoti važiavimui į pikniką. Norintieji važiuoti žinotų, kur 
kreiptis.

KELRODIS J LAISVES PIKNIKĄ
Ift NEW JERSEY’, pervažiavę tunelį, sekdami miesto rodykles, važiuokite 

per Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą laikykitės, po kairei ant Broad
way, pavažiavę 2 blokus, sukite po kairei j Marcy Ave., už 2 blokų bus 
Grand St. Extension. Čia sukite po dešinei ir važiuokite Grand Streetu 
iki davažiuosite tiltuką per kanalą; pervažiavę tą tiltuką, už vieno bloko 
sukite po kairei ir vėl už vieno bloko sukite po dešinei į Grand Street ir 
važiuokite iki davažiuosite geležinkelio tiltą; čia tik išlindę per apačią 
tilto, sukite po kairei ir už 3 blokų bus' Clinton Park.

Iš CONN. VALSTIJOS važiuokite per Whitestone Bridge. Pervažiavę 
New Rochelle, atydžiai tėmykite pasisukimą po kairei, pažymėtą LONG 
ISLAND. Čia pasisukę važiuokite vis tiesiai ir užvažiuosite ant Whitestone 
Bridge. Pervažiavę tiltą, laikykite ant Whitestone Parkway iki Northern 
Blvd. Važiuokite linkui Manhattan iki- 58th St., Woodside; sukite po kairei 
j 58th St. ir važiuokite juomi iki Maspeth Ave. Clinton Park yra ant kam
po Maspeth ir Betts Avenues.'

Paduokite savo buso draivėriui žemiau išspausdintą kelrodį:
Cross Bronx Whitestone Bridge. Go down Whitestone Parkway to North

ern Boulevard toward Manhattan to 58th Street in Woodside. Turn left 
on 58th Street and go along 58th Street in Woodside. Turn left on 58th 
Street and go along 58th Street to Maspeth Ave. Clinton Park is on Betts 
and Maspeth Aves.

Įvairios žinutės
Pacific Mill dirbtuvės dar

bininkams algos apkapotos. 
Mašinas perkraustė iš kitur ir 
kompanija pareiškė, kad dar
bininkams bus mokama die
niniams $1.25 į valandą ir 
naktiniams $1.29. Taipgi pa
sakė, kad tie, kurie už tiek 
nori dirbti,, lai dirba, o kurie 
nenori, gali eiti namo.

Tai ką reiškia, kuomet dar
bininkai ; nėra gerai
zuoti. Kaip kompanijai 
ka, taip ji ir elgiasi, 
turi AFL uniją, bet 
kams, pasirodo, nerupi
iiinkų reikalai, tik gauti rie
bias algas. 

—o---
Mūsų mieste bedarbė ne. 

mažėją, bet dar didėja. Wood

, organi- 
patin- 
Tiesa, 
vadu- 

darbi-

Vienas piknikas gražiai pavyko, dabar 
artinamės prie Laisvės pikniko

graži 
keli

prog- 
vyrų

Birželio 15 d. 4-rių Apskri
čių piknikas Maple Parke 
Methuen, Mass., labai gerai 
pavyko. Diena pasitaikė 
ir publikos suvažiavo 
šimtai.

Tame piknike dailią 
, ramą davė Norwoodo
ansamblis, vadovybėje jaunos 
ir gražios mokytojos Gerda 
Terhorst. Ji pati davė pikni
kui gražios akordinės muzi
kos programos atidarymui.

Gerda su Jonu Grybu su
dainavo ir porą gražių duetų.

žodžiu sakant, n'orwoodie- 
čiai ir Gerda Terhorst, kartu 
imant, davė labai puikią dai
nų ir muzikinę programą. Už 
tai jiems labai dėkingi rengė
jai ’

Trumpas kalbas pasakė: D. 
Jusius — usterietis, Julia 
Rainardienė — dorčesterietė 
ir vyriausią kalbą “Laisvės” 
dienraščio palaikymo klausi
mu pasakė Jonas Skliutas— 
usterietis. Pasekmėj to gero
kai surinkta aukų “Laisvės” 
paramai. Jonas pasakė gerą 
prakalbą.

Čia tenka pažymėti ir vieną 
nelemtą įvykį, būtent, lowe- 
lliečiai turėjo atsivesti su sa-

vimi garsiakalbį, na ir atsive
žė, bet ne . pilną prirengimą. 
Neapsižiūrėta, kad vienos 
svarbios dalies nepaimta. Oi, 
koks vargas ir nemalonumas 
teko panešti! Del to ir kalbė
tojai ir programos pūdytoj ai 
turėjo nukęsti. Už tai labai 
atsiprašome programos daly
vių ir visos publikos.

Turėsime žiūrėti, kad 
tyje tas neįvyktų. Reikia 
giau budrumo.

šių žodžių rašytojui

atei- 
dau-

to-1

teko 
garbė pirmininkauti ir to ne
malonumo dalį jausti su dide
liu apgailestavimu.

—o—
Didysis Piknikas Gal Bus 
Su Mažiau Klaidų

Dar niekad neturėjome 
dienų pikniką, bet šiemet
kį turėsime. “Laisvės” didysis 
piknikas, kuris šiemet rengia
mas Lietuvių Tautiškam Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd., 
Montello, Mass., prasidės lie
pos 4 d., penktadienį, su gra
žiausia dainų prograrha, ku
rią pildys: Laisvės Choras iš 
Hartford, Conn., vadovybėj 
Wilma Hollis; Vyrų Ansam
blis iš Norwood, Mass., su

mokytoja Gerda Terhorst; 
Liuosybės Choras iš Monte
llo, Mass., vadovybėj Ąl. Pot- 
sus. Solistės: Rožė Merkeliute, 
Aldona Wallen ir Ona Minei- 
kytė. Duetai: W. Juodeikis 
su R. Merkeliute ir Aldona 
Wallen su R. Merkeliute.

Ar visi esate pasirengę šitą 
taip turiningą koncertinę pro 
gramą girdėti ir jąją puikau
sią! pasigrožėti ?

Tikimasi, kad tą dieną 
daugtūkstantinė žmonių minia 
užviešpataus montelliečių gra
žųjį ilgametį pušyną.

Iš visų miestų bus pavarto
ti visokie budai nusivežimui 
žmonių, kad visi galėtų daly
vauti šitame milžiniškame są- 
skridyje.

Gi ant rytojaus — šešta
dienį jr sekmadienį bus tęsi
nys to paties pikniko. Kas no^ 
rėš ir kam patogu bus, galės 
visas tris dienas dalyvauti ir 
naudotis visais įvairumais.

Patarimas Bostonui, Haver
hill, Lawrence, Nashua ir Lo^ 
welliui: registruokitės pas vie
tinius laisvieČius važiavimui 
su busais, nieko nelaukdami, 
nes tuose miestuose yra orga
nizuojami busai.

Visi susitiksime Montellie
čių žaliajame pušyne, tik 
meiliau' ir draugiškiau, negu 
būdavo Maynard o smėlyne.

Jonas Karsonas.

Mill dirba keletas skyrių, bet 
ir ten darbininkai paliuosuo- 
jami iš darbo. Ąyer Mill vi
sai uždaryta stovi nuo Naujų 
Metų. American Woolen Co. 
papirko dar vieną dirbtuvę ir 
krausto į pietines valstijas. 
Ji mano išsikraustyti iš Nau
josios Anglijos. Tik neseniaj 
pasirašė sutartį su CIO unija 
ant dviejų metų, bet dabar 
tos sutarties nepaiso, keliasi į 
pietus. O valdininkai nepaiso 
priversti sutartis pildyti.

—o—
Puikiai pasisekė du paren

gimai. Pirmą parengimą turė
jom gegužės 18 d. Tai buvo 
bankietas Maple Parke. Buvo 
svečių iš plačios apylinkės. 
Publika puikiai pasilinksmino. 
Ig. Kubiliūnas ir J. Rainar
dienė iš Bostono puikiai pa
dainavo kelias daineles, Pub
likai patikd. Draugai J. Skliu
tas, S. Rainardas ir D. Lukie- 
nė pasakė trumpas prakalbę- 
les., Labai dėkojame kaimyniš
kų kolonijų draugams ir drau
gėms už atsilankymą.

4 Apskrities piknikas taip
gi gerai pavyko. Publikos bu
vo nemažai. Draugai pasima
tė su kitų kolonijų draugais. 
Buvo muzikai ė programa ir 
prakalbos. Denraščio Laisvės 
fondui sukelta aukų $51.

Dabar svarbu visiems ruoš
tis prie didžiojo Laisvės pikni
ko, kuris įvyks liepos 4 d., 
Montello, Mass. Rengėjai už
tikrina, kad visko visiems už
teks. Piknikas tęsis net tris 
dienas. Tai bus gera proga 
praleisti ten vakacijas. Iš 
Lawrence ir Haverhill busas 
išeis 11 vai. nuo Lietuvių Pi
liečių Klubo. Dabar laikas re
gistruotis.

■—o—
Surado S. Grando lavoną, 

išplautą ant smėlio. Jis buvo 
ieškomas per 1 mėnesius. Ne
žinia, kaip jis pražuvo ir kas 
jam pasidarė. Turėjo pusėti
nai pinigų ir automobilį. 
Įėjo dar gražiai gyventi, 
pairę nervai jį paveikė ir 
siskandino.

Taipgi ir daugiau lietuvių 
mirė. Pranas Palokas, Puido
kas. Velička, Bulatienė. Pa
laidoti su bažnytinėmis apei
gomis Mirusiųjų šeimoms ten
ka ištarti didelę užuojautą.

—o—
Manau apsilankyti pas gimi

nes Maine valstijoje ir patrau
kti į Kanadą pirma liepos 4. 
Aplankęs' gimines taipgi no
rėčiau būti ir Laisvės piknike. 
Gerai žinau, kad bus svečių 
ir iš tolimų miestų. Tai bus 
gera proga pasikalbėti, min
timis pasidalinti. Manome ap- 

I lankyti draugus Martinkus, 
taipgi ir su kitais draugais 
pasikalbėti.

—o—
Atrodo, kad busti streikas 

bus baigtas. Jis tęsėsi 17 sa
vaičių. Kaikurių lokalų strei- 
kieriai priima kompanijų 
siūlymą pakelti 15 centų į 
landą. Pirmiau reikalavo 
centų į valandą pakelti ir 
natvės pensiją. Kompanija 
reiškė streikieriams, jeigu 
rite,
sąlygomis, o jeigu ne, tai dar
bo neteksite. Kompanija dau
giau nebesidera 
riais.

Sena ir turtinga 
gyvuoja apie 100 
Venio jai streiko

Ga-
Gal
pa-

DIENRAŠČIO LAISVES DIDYSIS

PIKNIKAS
Prašome išanksto prisiruošti ir pasilinksminti kartu su 

savo seniai matytais d raugais ir pažįstamais

Įvyks Šeštadienį

Liepos 5 July
Klaščiaus Clinton Parke

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, LI. N. Y

Geo. Kazakevičiaus Orkestras gros šokiams
Pradžia 1 vai. dieną —:— Įžanga 75c

Brooklyno Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler, duos gražią 
dainų programą.

Laukiame svečių iš kitų kolonijų.

Pas Klaipėdos uostininkus
Rašo 

L. BALTKALNIS

pa- 
va- 
30 
se- 
pa- 
no-

tai eikite dirbti šiomis

sų streikie-

kompanija, 
metų. Gy- 
metu daug 

nukentėjo. Kurie toliau gyve
na, turęjo pasamdytais auto
mobiliais važiuoti. Brangi mo
kestis. \

—o—
Buvo susirgę trys draugai 

ir pusėtinai sirgo: Dabar jie 
jau pasveiko ir lankėsi Maple 
Parke. Teko su jais pasikal
bėti. Tai Petras Garjonis, S. 
šlakis, Dom. Bulauka. Jie yra 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir LLD 37 kuopos nariai, taip
gi Maple Parko Bendrovės 
nariai.

Linksma girdėti, kad jie 
pasveiko ir, vėl kartu su mu
mis dalyvauja .darbininkiška
me veikime.

Klaipėda — stambus jū
ros uostas Baltijoje, Tary
bų Lietuvos srities centras. 
Didžiulė krovinių srovė 
praeina per jį į užsieni ir į 
šalies gilumą. Dieną naktį 
verda darbas prieplaukose. 
Greitiniais metodais pa
kraunami ir iškraunami lai
vai, ištisos virtinės auto
mašinų ir auto k r a u t u v u 
pristato krovinius į sandė
lius, į geležinkelio vagonus. 
Uostas gyvena įtemptą dar
bo gyvenimą.

Dar neseniai uostas - ir 
miestas buvo tik griuvė
siai. Išbėgdami fašistiniai 
grobikai viską čia sunaiki
no. Atrodė, kad praslinks 
dešimtmečiai, kol uostas 
pradės veikti. Bet didvyriš
kos uostininkų pastangos, 
padaugintos iš didžiulės vi
sos Tarybų šalies pagalbos, 
įgalino per trumpą laiką 
nuveikti tai, kas atrodė ne
įmanoma — Klaipėdos uos
tas pilnutinai atstatytas.

Technika ir specialistai
Daugeriopai, palyginti su 

.prieškariniu lygiu, . padidė
jo mechanizmų 
Galingi portaliniai 
ištraukia iš triumų didžiu
lius krovinius, elektra varo
mi transporteriai, autokra- 
nai palengvino žmogaus 
darbą. Dabar uoste 91.5 
procento visų pakrovimo - 
iškrovimo darbų atlieka 
mechanizcnai.

Naujoji technika yra rei
kalinga šimtų specialistų. 
Jie rengiami uosto moko
majame kombinate. > 1951 
metais 106 krovikai tapo 
mechanizatoriais, brigadi
ninkais, sandėlininkais, pa
krovimo - iškrovimo darbų 
vadovais; 229 žmonės pato
bulino savo kvalifik a c i j ą 
techninių žinių minimumo 
kursuose. Valstybė šiam 
tikslui paskyrė 100 tūkstan
čių rublių.

LTždarbiai
Uoste galioja premijinė - 

progresyvinė darbo apmo
kėjimo sistema, t. y., darbi
ninkai gauna atlyginimą 
pinigais, papildomai prie-al
gos, už kiekvieną pirma lai
ko apdorotą laivą ir už 
Valstybinio plano viršijimą. 
Esminis uždarbio papildy
mas yra priemoka už iš
tarnautus metus. Po 3 me
tų uostininkas, nepaisant 
jo atliekamo darbo, kas mė
nesį gauna priemoką, kuri 
sudaro 10 procentų uždar
bio, po 5 metų — 15 pro
centų, ir kiekvieneriais se
kančiais metais — dar po 
2 procentus.

Sparčiai kyla uosto žmo
nių kultūros lygis, daugėja 
jų techninės žinios. Štai 
keletas pavyzdžių. Per 
trumpą laiką jaunas krovi
kas Butvilas tapo vyrės-' 
niuoju- darbininku, monte
ris Paceržinskis — telefono 
stoties viršininku, šaltakal- 
vis Kuzmickas — mechani
nių dirbtuvių meistru.

Tarybų šalis aukštai ver
tina uostininkų darbą, ge
riausius iš jų apdovanoja 
ordinais. Daugelio Klaipė
dos uostininkų krūtinę puo
šia tie apdovanojimai.

skaičius.
kranai

Mediciniška pagalba
Tarybų valstybė nuolat 

rūpinasi uosto darbuotojų 
sveikata. 1952 metais bus 
išleista daugiau kaip šim
tas tūkstančiu rubliu darbo 
apsaugos ir saugumo tech
nikos priemonėms. Uosti
ninkai, kaip ir visi kiti ša
lies darbo žmonės, gauna 
nemokamą medicininę pa
galbą . Uoste yra puiki po
liklinika, naujausia tech
nika įrengta ligoninė, ku
rioje yra 100 lovų, 3 svei
katos punktai. Vienerių 
metų eigoje kiekvienas dar
bininkas, tarnautojas, inži
nierinis - techninis darbuo
tojas gauna atostogas, ku
rias apmoka valstybė. 1952 
metams paskirta uostinin
kams šimtai atilsimų į sa
natorijas ir poilsio namus. 
Daugelis atilsinių išduoda
mos nemokamai, už liku
sias darbininkai tesumoka 
tik 30 procentų jų kainos.

Klaipėdos uostininkai tu
ri puikų klubą . Čia yra 500 
vietų žiūrovų salė, staciona
rinis kinas, kambariai ra
teliu darbui, biblioteka su 
skaitykla. Uostk 
jų vaikams prie
organizuota daug ratelių: 
meninės saviveiklos, jaunų
jų natūralistų, automobili
ninkų.

Uostininkų vaikai
Uostininkų vaikais di

džiai rūpinamasi. Kasmet 
šimtai moksleivių poilsiau
ja pionierių stovykloje, 
esančioje Palangoje — ku
rorte Baltijos pajūryje. 
Uoste yra vaikų lopšelis,

ELIZABETH, N. J.

DOMINIKO KRUČIO

Ignas
W. ir M. Žukas
A. Skairus
P. ir L. Vaičionis
B. Makutienė
J. Wizbaras
D. ir B. Martin
L. Šerelienč
K. Čiurlis
A. Gudaitis.

larbuoto- 
rfubo su-

Boston- 
padarė 

nuostolių 
Ugniagc-

No. Andover jauni išdykė
liai, vaikščiodami 
Maine geležinkeliu, 
kompanijai $3,000 
sukurdami gaisrą.
.šiai turėjo daug darbo. Dabar 
policija ieško tų padaužų.

—o—
Lietuvis ūkininkas J. Shla- 

kis iš Andover pametė $180 
ant So* Broadway. Turėjo 
konvertuke po $10 ir $20. Jei 
kas rasite, grąžinkite jam.

S. Penkauskas.

vaikų darželis. Vasarą jie 
išvyksta į Milneragių va
sarvietę, esančią pajūrjde.

Gyvenimas Klaipėdos jū
ros uoste kunkuliuoja. Ti-< 
kri dėl savo rytdienos, ge
rai aprūpinti materialiai, 
jausdami valstybės rūpini
mąsi jais, tarybiniai uosti
ninkai savo darbu stiprina 
taiką visame pasaulyje.

Australiečiai reikalauja 
laisves JAV komunistams

Sidney, Australija. — Au
stralijos Demokratinių Tei
sių Komitetas, kurio pirmi
ninkas yra kunigas Collo- 
cottas, išleido pareiškimą, 
kuriame reikalauja, kad A- 
merikoje kalinami po Smi- 
tho aktu komunistų ;|kiai 
turėtu būti išlaisvinti.

Connecticut Valstijos

PIKNIKAS
Didysis Visos Valstijos Sąskridis 

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 13 JULY
Jau laikas kolonijose samdytis busus vykimui 

į šį pikniką.

Liifht House Grove
Station 23, East Hartford, Conn.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Kviečiame visus į šį gražų pasilinksminimą.
Rengėjai

peijkiu rūšių, užvardinta atskirais var

Salvc, a remedy for Skin irritation, 
greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
nosies arba burnos nudegimą, ausų

Dešimts Metu Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos; 
gydo pailes ir 11. Mostis yra 
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb 
Kvepianti mostis, stebėtinai 
"athletes” kojų nesveikumą,
skaudėjimą ir gelbsti nuo “Hay fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pains, šita mostis yra nuo 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
smegenim (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M. J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi
sson Ivy. Šita mostis greitai prašalina visokius niežėjimus ir išbėri
mus. Kaina $1.25.

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Piles, šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar 
ne. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostį vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WKNB iš New Bri
tain, Conn. Kurie pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžutę dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biznio. Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite če
kį arba "Money Orderį” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA
» P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn. ~~~

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.

4 pus).—Laisve ( Liberty.)-Penktad., Birželio-Junė



CLEVELANDO ŽINIOS
l ių sueiga, kurioje įvairios tau
tos vaišinasi ir linksmina savo

Į tautiškais šokiais ir muzika su
sirinkusius j sueigą. Virš mi
nėto laikraščio štabe yra ir 
šnipų, kuriuos jie vadina re- 

' porteriais. O tų “reporterių“ 
■ užduotis yra su uostinėti iš 
anksto, kurioje svetainėje į-

; vyks-jų štabui nepatinkama 
!sueiga ir tuojau pulti tos sve
tainės savininkus, kad neduo- 
i tų svetainės, nes tai būsianti 
j komunistų sueiga. Toks tų 
“reporterių“ pagrasinimas pa
veikė ir Į Kroatų svetainės di
rektorius ir .jie tik vieną dieną 
prieš įvykstant sueigai atsake 
svetainę ir, žinoma, tas kata
likų diecezijos viršininkams

1 padarė daug džiaugsmo, ne-

Nenaudėlių džiaugsmas 
greitai baigėsi

Kaip pirmiaus buvo rašyta 
Clevelando žiniose, kad Spau
dos Laisvės organizacija, ku
lti suaideda iš įvairių tautų ir 

darbo žmonių, rengia 
valgių festivalį ir kultūros va
karą. Juk tai rodosi, kad ge
resnės ir malonesnės sueigos 
ir negali būti, kurioje- ne vien 
yra proga susipažinti su Įvai
rių tautų ir rasių darbo žmo
nėmis, bet ir pavaišinti vieni 
kitus su tokiais valgiais bei 
gardumynais, kokie buvo ga
minami tų tautų šalyse. Tai | 
sueigai buvo paimta Kroatų 
svetainė.

Bet Clevelando katalikų di
ecezijos organo “Catholic 
Universal Bulletin’’ štabui, ku
rio pirmininku yra tos diece
zijos vyskupas, nepatiko toks 
tautų ir rasių draugiškumas ir

3-jų DISKŲ DIDYSIS LAISVES

PIKNIKAS

GERDA TERIIOKST

Pasižymėjusi akordionistė 
ir Norvvoodo Vyry Ansamblio 

mokytoja.

ALDONA WALLEN, solistė

r Choras, vad. Wilma Hollis, atvyksta dainuoti šio pikniko programoje.

merikos Nepriklausomybės diena, Liepos-July 4 d.,—didele švente. Tą dieną iš visų Naujosios 
Anglijos kampų suvažiuos tūkstančiai amerikoniškai patrijotingų lietuvių, Nepriklausomybes 

diena bus atžymėta su puikiausia dainų-muzikos programa, kurią pildys:
LAISVeS CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėj Wilma Hollis
VYRU ANSAMBLIS iš Norwood, Mass., vadovybėj Gerda Terhorst
LIUOSYBĖS CHORAS iš Montello, Mass., vadovybėj Al. Potsus
Solistės: ROSE MERKELIŪTĖ, ALDONA WALLEN, ONA MINEIKYTe
Duetai: W. JUODEIKIS su R. MERKELIŪTE ir ALDONA WALLEN su R. MERKELIŪTE

Bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų ir atvyks asmenų iš paties Laisves personalo.
ART MASON ORCHESTRA GROS ŠOKIAMS

$300 bus išdalinta prie įžangos bilietų. Dovanos bus tokios: 1—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 
5—$15, 6—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, ir 10—$5.

Tad, gerbiamieji jaunimas ir senimas, visi šuva žinosim atžymėti 176-tus metus nuo Amerikos 
Nepriklausomybes pasiskelbimo. Visi būkim šiame istoriniame piknike!

Rengia MASSACHUSETTS APSKRIČIŲ BENDRAS KOMITETAI

atsižvelgiant, kad Kroatų sve
tainė pasiliko tą vakarą tuš
čia ir negavo už .ją rondos.

dienų reakcijos siautėjimas iš
mokino daugelio tautų ir ra
sių darbo .žmones solidarumo/ 
O tarptautinis darbininkų so- 

ilidarirmas pajėgia nugalėti vi
ską. Tą patikrino perkėlimas 
minimos sueigos i kitą vietą 
ir panaudojimas Įvairiausių 
būdų pranešimui visų tautų 
žmonėms, kur Įvyks valgių 
festivalis ir kultūros vakaras 
— i vieną dieną. O -tiems, ku
rių nebuvo galima pasiekti, 
kad pranešti apie tą .juodvar
nių padarytą nešvarų •šposą, 
atsirado daug liuosanorių, ku
rie savo automobiliais nuva
žiavę prie Kroatų svetainės 
atvežė Į naują vietą visus ir 
nauja svetainė tapo užpildyta 
svečiais.

Naujoje vietoje tautų ir 
rasių sueiga buvo labai entu- 

| ziastiška. Valgių buvo suneš- 
I (a tiek daug, kad svečiai vai- 
l ge iki sočiai ir kada tik kuris 
' užsimanė, bet nepajėgė jų su- 

Bet tas niekadėjų džiaugs
mas greitai pasibaigė, nes šių

j valgyti. Jauni ukrainų šoki- 
l kai gražiai padilgino svečių

LIEPOS-JULY

4-tą, 5-tą ir 6-tą dd

LIET. TAUTIŠKAME
PARKE

Winter St. ir Keswick Rd.

MONTELLO, MASS.

jausmus. Tik buvo per karš
tas oras ilgesniam šokinėji
mui. Buvo gerų kalbėtojų ir 
svečiai sumetė aukų spaudos 

j reikalams daugiau negu buvo 
tikėtasi.

1 „ . ..Aukštesnioji katalikų dva
siški ja jau save pilnai nusi- 
maskavo ir pasirodė, kad 
jiems nerūpi maldos nei už- 
grabinis gyvenimas, bet reak
cinė, darbo žmonių išnaudo
tojų politika. Vyskupinio laik
raščio “reporteriai“ nešnipi
nėja tų vietų, kur susirenka 
ištvirkėliai, girtuokliai, ir apie 
juos nuogos mergaites šokinė- 

: ja. Rep.

La Paz, Bolivija. — Boli
vijos policija paleido jankį 
inžinierių A. Brown.ą, kuris 
atsisakė apleisti Huamuni 
miestelį, kaip jam buvo įsa
kyta. Policija jam įsakė 
apleisti miestelį, nes. vieti
niai kasyklų darbininkai 
buvo prieš jį labai pasipik
tinę.

W., 
s ■

«««

CHICAGOS ŽINIOS |New Haven, Conn.
Rūpinsis daktaru į

A. Graičiunu

Liet. Literatūros Draugijos : 
pirmos apskrities valdybos! 
susirinkime buvo tartasi ir; 
apie sunkiai negaluojantį Dr. | 
A. Graičiūną.

Susirinkime dalyvavo ir J» 
Thomas, artimas Graičiūnų 
šeimai.

Visi sutiko, jog reikia pra
nešti mūsų visuomenei apie 1 
daktaro Graičiūno būklę. J is i 
daug darbavosi plačiajai vi- Į 
suomenei, tai nereikia jį už
miršti. Buvo pranešta apie į 
nuomones tūlų waukeganie- 
čiu, kuriems Dr. Graičiūno 
reikalai visuomet buvo arti 
širdies.

Šį nedeldienį būrys chica- 
giečių atlankys daktarą.
R. Mizara lankysis Chicagoj

“Laisves’’ redaktorius R. 
Mizara praleis savo vakacijas 
kur nors toli nuo New Yorko. 
Ta proga jisai apsilankys ir 
Chicago j ir dalyvaus Progrc-' 
syvių Partijos, konvencijoj, - tas.
kad raportavus^savo laikraš- į Brighton Park ir Marquette 
čiui apie konvenciją. j Park kuopos dar neišrinko de-

Skaitlingiems Rojaus drau- legatų. Reikia pasiskubinti.
gams Chicagoje bus malonu 
su juo pasimatyti.

Daugiau aukų Laisvei

Liet. Literatūros Draugijos
pirmos apskrities, valdyba pa- rius delegatus, o Cicero vieną, 
skyrė “Laisvės“ fondan $10.-į G. M.

WORCESTER, MASS.
Palaidojus clevelandietį 
Vincą Česnulevičių

Vincas Česnulevičius gimė 
1878 m. Narulių kaime, Mer
kinės valsčiuje, Alytaus aps
krityje. į Ameriką (Jungtines 
Valstijas) atvyko 1910 nų ir 
nuo 1914 m. pastoviai gyveno 
Cleveland, Ohio. Pradėjo ne
sveikuoti jau du motai atgal, 
tačiau vis vaikštinėjo, nebuvo 
didelis ligonis, tik ūmai su
krito birželio 14 d. ii- po kelių 
valandų užmerkė akis .amži
nai.

Jis buvo pavienis, iš amato 
mašinistas. Turėjo vienatinę 
seserį Ciciliją Čirienę čia Wor- 
cestery., Ji gavo telefonu pra
nešimą apie jo mirtį. Ciciliją 
nors virš 70 metų amžiaus bū
dama, tuojau lėktuvu nulėkė i 
Clevelandą ir sutvarkius daly
kus parvežė brolio palaikus i 
Worcesterj, kur čia jos vyras

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VILNIAUS. ŠALDYTUVE

VILNIUS, bal. 24 d.—Ge
gužės Pirmąja įmonės dar
bininkai ir tarnautojai pa
sitinka su gražiais gamybi
niais laimėjimais. Įsijungę 
į socialistinį lenktyniavimą, 
jie sparčiai vykdo prisiim
tus šventei įsipareigojimus: 
pirma laiko įvykdyti mėne
sinį planą, pateikti tik 
aukštos kokybės produkci
ją

Pirmojo š .m. ketvirčio 
planą šaldytuvo gaiflybi n in
kai įvykdė ir viršijo, žy
miai pakilo jų darbo našu
mas, o gaminių savikaina 
per tą laikotarpį sumažėjo 
20.3 procento. Visa tai įga
lino įmonę duoti daugiau 
kaip pusantro šimto tūks
tančių rublių pelno valsty
bei .

Siekdamas naujų gamybi
nių-laimėjimų, Vilniaus šal
dytuvo kolektyvas sėkmin
gai kovoja už teisę gauti 
Lietuvos TSR Ministru Ta
rybos ir Lietuvos KP Cen
tro Komiteto pereinamąją 
Raudonąją vėliavą.

J. Stasiūnas

Už ketvirtį milijono rublių 
viršumplanines produkcijos

ŠIAULIAI, bal. 23 d. — 
Arte j ančioš tarpt autinės 

00. Liet. Dari). Susivienijimo 
apskr. paskyrė tam reikalui 
$5.00.

Po dolerį sudėjo J. Stulgis, 
O. Remeikienė ir J. Gelgau
das.

L. Prūseika, kuris tuo rei
kalu daugiausia rūpinasi, ga
vo padėkos laišką iš “Lais
vės“ a d m i n i s t r a c i. j o s.

Daugelis chicagiečių priža
dėjo priduoti savo aukas kiek 
vėliau. Rep.

— o-—
Delegatai i LDS Seimą

Rose lando LDS kuopa išrin
ko seiman delegatu Ign. Ur
moną.

Northsides kuopą seime at
stovaus N. Botyrienė. Detroi- 
tan, veikiausia, važiuos ir N. 
Botyrienės duktė.

S. Tilvikas atstovaus seime 
West Pul Įmano Kuopą. Sparks 
klubą atstovaus Anna Petru
lienė, o redwingeriiis J. Gi- 
zevičiutė. Sorority klubo dele
gatė bus Helen Kwain. Vei
kiausia bus ir antras delcga- 

Burnside kuopa taip pat turės 
{delegatą, tik vardo neteko pa- 
itirt.

Pirmiau pranešta, kad B.rid- 
geporto kuopa išrinko ketu-

palaidotas Vilties kapinėse, 
šalimais ir brolį palaidojo 
birželio, 19 d.

Vincas 'buvo laisvų pažiūrų 
ii* mylėjo pažangą; skaitė 
dienraščįus Laisvę ir Vilnį ir 
kitokią pažangią spaudą. Jis 
ir mirdamas pažangios apšvie-’ 
tos nepamiršo, savo testamen- Į 
te paskyrė po $50 virš minė- j 
tie m s d i e n rašę i a m s.

Kadangi jis buvo ne vietos 
gyventojas, tai čia kaip ir ne
žinomas. Todėl laidotuvės ne 
skaitlingos buvo, daugiausia : 
giminės.

Jis paliko čia seserį Ciciliją 
Čirienę, čirienės keturis vai
kus ii- šešis anūkus, jau už- ! 
augęs jaunimas.

Pas graborių Dirsą ir ant 
kapinių prakalbėlcs pasakė 
D. G. J u si u s. ‘

Nuoširdus drauge, ilsėkis 
ramiai! D. J.

darbo žmonių šventės—Ge
gužės Pirmosios garbei 
“Bangos” duonos kombina
to kolektyvas įsipareigojo 
įvykdyti keturįu menesių 
gamybos planą iki balan
džio mėn. 25 d., gaminti tik 
aukštos kokybės, gaminius, 
sutaupyti nemaža kuro ir 
pagaminti iki šventės už

SO. BOSTON HARDWARE, Inc. 
JOHN KLIMAS, Mgr.

322 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Mūsų dideliame sandėlyje yra visko, kas tik reikalinga 
prie namų pataisymo ir išdabinimo iš^ vidaus ir lauko.

Chi-Namel Paint Tei.-. so. s-nse

5 pusl.-^Laisvė (Liberty)-Penktad., Birželio-June 27, 1952

Važiuos busu į Hartfordą

jjLD 32 kuopa savo susirin
kime nutarė surengti busu 
kelione į liepos 13 spaudos 
pikniką, kuris atsibus L’ght 
House Grove, Hartford, Conn.

Vieta labai graži, apaugusi 
daugeliu gražių medelių. Pui
ku ir malonu .praleisti dieną 
tekioje malonioje < jotoje. Me- 
deliai ir upė sudaro didelį pa
našumą į Lietuvos Panemunės 
šilą.

Taigi, turėsime gerą progą 
liepos 13 d. tą gražią vietą ap
lankyti, Jau dabar patartina 
užsisakyti buse vietą. N tin
tieji busu važiuoti, klauskite 
sekamų: Blanch White, Ami- 
lia Miller, Autose Šoliun. J. 
Aleksa, J. Konca, B. Medl/y.

Apie buso išėjimo laiką bus 
vėliau parašyta.

Mirė geras draugas

Mirė Juozas švilpa. Palai
dotas St. Francis kapinėse.

Nors mūsų kuopoje jis ne
prigulėjo, bet mes įvertir.'nne 
jo simpatingumą.

Didele užliejau!a jo žmo
nai.

Laikas eina bl jgyn

Rodos laikas įmetu pagerė
ti, bet vis eina blogyn. Nuola
tos kainos ky.i, štai p.c.so 
kvorta pakilo J •entais, dm,na 
—- 2 centais. O u/.darbiai st<>- 
\ i ant vielos.

Mat daug darbininkų dar 
neorganizuoti, tai bosai elgia
si su neorganizuotais, kaip 
jiems tinka. Kitas vaizdas 
yra su tais, kurie yra organi
zuoti. Tuos nebepajėgia tiek 
daug pavergti ir išnaudoti.

Sunday Herald pripažįsta, 
kad New Haveno yra žemiau
sias dienos uždarbis visoje 
C on n octi cut valstijoje.

Abu dienraščiai — vieno 
nuosavybė

Mūsų mieste išeina du dien
raščiai — rytinis Journal 
Courier ir vakarinis Register. 
Abu jie yra vieno žmogaus 
nuosavybė.

Dienraščių savininkas yra 
turtuolis. Suprantama, jis ne
užstos už darbo žmones. Ką 
tuose laikraščiuose rašo, tai 
lari but “teisybė“, nori-ar ne.

J. S. K.

New Yorko uoste tapo iš
kilmingai pasitiktas puošnus 
pačių amerikiečių statytas 
didlaivis United States. Lai
vas kainavo $’73,00(1,000.

250,000 rublių viršumplan.i- 
nių gaminių.

Šiuos savo socialistinius 
Įsipareigojimus įmonės dar
bininkai ir tarnautojai gar
bingai vykdo. Jau balan
džio mėn. 18 d. trys ketvir
tadaliai mėnesinio plano 
buvo Įvykdyti. Socialistinio 
lenktyniavimo metu žymiu 
mastu pakilo darbo našu
mas ir pagerėjo gaminių 
kokybė. St. Vėtrys



IŠ LIETUVOS
Meniniu pajėgu patikrinimas

VILNIUS, IV. 22 d.—LTSR
dramos teatre, Vilniuje, įvyko 
respublikinė Verslinės koope
racijos darbuotoju menines 
saviveiklos kolektyvų apžiūra, 
kurioje dalyvavo Vilniaus ir
Kauno verslinės kooperacijos 
darbuotojų meninės saviveik
los rateliai. Sekmadienį buvo 
surengtas apžiūros baigiama
sis koncertas, kuriame daly
davo, 350 saviveiklininkų.

Baigiamąjį koncertą pradė
jo Kauno miesto Verslinės 
kooperacijos klubo choras, 
atlikęs eilę tarybinių dainų: 
Kuprevičiaus “Mes už taiką, 
jaunieji draugai“, Tulikovo: 
“Tarybinio jaunimo maršas“ 
ir kt.

Vilniaus miesto artelių 
“Audėjas“, “Raudonoji žvaig
ždė“, “Aušra“, Kauno miesto 
Salomėjos Nėries vardo, 
“Spartuolio“ šokių ratelių da
lyviai scenoje atlieka lietuvių 
ir baltarusių liaudies šokius..

... Salė nutyla. Raudonos 
uždangos fone matome nedi
delį berniuką. Tai Vilniaus 
klubo meninės saviveiklos ra
telio dalyvis Marcevičius. Jau- 

fdinančiai skamba jo ^balsas. 
“Tokia liaudis nebus nugalė
ta“, — šiais žodžiais baigusi 
deklamuoti Marcevičių žiūro
vai palydėjo audringais ploji
mais. Liaudies priešai, parsi
davę imperialistiniams agre
soriams, turi būti nublokšti 
nuo darbo žmonių kelio, — 
tokia mintimi prabyla i žiū
rovus Kauno miesto Salomė
jos Nėries vardo artelės dra
mos ratelio pastatyta Se Man 
Ir pjesė “Salos žmonės“.

įtemptai apžiūrai ruošėsi 
Vilniaus artelės “Darbas“ mo
terų choras. Jo repertuaras 
dar negausus, tačiau žiūrovus 
pairaukė savo įvairumu.

Visos šios artelės choro da
lyvės yra darbo pirmūnės. Vi
sos jos darbo normą įvykdo 
Iki 150 procentų ir daugiau.

Artelės “Audėjas” darbo 
pirmūnės su pasisekimu atliko 
lietuvių liaudies šokius “žio
geliai“, “Subatėlė“.

Įvykusioje apžiūros dalyvių 
konferencijoje buvo apsvars
tyti apžiūros rezultatai. Pir
mosios vietos paskirtos Kauno 
verslinės kooperacijos klubo 
chorui bei šokių kolektyvui ir 
Kauno miesto Salomėjos Nė

ries vardo artelės dramos ra
teliui už korėjiečių rašytojo 
Se Man Ir pjesės “Salos žmo
nės“ pastatymą. Pirmoji vieta 
taip pat paskirta Kauno “Bal
tijos” artelės darbuotojui 
Vaikeliui, antroji — Vilniaus 
verslinės kooperacijos savi
veiklininkams Rudovič ir Tru- 
škovai. <

Į Baltarusijos TSR Versli
nės kooperacijos meninės sa
viveiklos respublikinę apžiū
rą buvo atvykę Tarybų Lietu
vos Verslinės kooperacijos sa
viveiklininkai.

Dabar gi svečiai iš Balta
rusijos stebėjo saviveiklos ko
lektyvų pasirodymus, kalbėjo
si su saviveklininkais. . Karš
tais plojimais sutiko žiūrovai 
koncerto pabaigoje Minsko 
klubo saviveiklininkų pasiro
dymą. Į Vilnių iš Minsko Ver
slinės kooperacijos klubo at
vyko choro, tautinių šokių, 
individualių atlikėjų atstovai. 
* Apžiūra, iš viso, praėjo su 

^pasisekimu. Tačiau būta ir 
trūkumų, žiūrovą stebino tai,
kad apžiūroje iš viso nedaly
vavo Šiaulių ir Klaipėdos sri
čių Verslinės kooperacijos 
meni/iės saviveiklos kolekty- 
Lai. Tai yra labai rimtas res-

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677
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įdomu žinoti apie 
savo svečius

Dienraštis Laisvė savo pik
nikuose visuomet turi gausiai 
svečių iš kitų miestų, kitų 
valstijų, o kai kada ir iš už
sienio, ypač iš Kanados, šie
metinis piknikas, įvyksiantis 
liepos 5-tą, • Clinton Parke, 
Maspethe, nebus išimtimi.

šiemet tikimės dar daugiau 
svečių iš toliau, nes piknikas 
įvyks šeštadienį, tarp dviejų 
šventadienių. Visiems bus pro
ga be paskubos sugrįšt namo 
sekamos savaitės darbui.

Atvykimas svečių iš toliau 
mūsų programoms suteikia 
daugiau šventiškumo ir malo
nias nuotaikas. Tačiau būtų 
dar smagiau, jeigu tie mieli 
sveteliai, kuriems galima savo 
sąlygas iš anksto numatyti, iš 
anksto praneštų apie būsimą 
savo atsilankymą. Pasėka bū
tų naudinga visiems. Piknikan 
atvykę brooklyniečiai žinotų, 
ko ieškoti pirmiausia. Ir ne 
vienas būtų jau iš anksto ap

sirūpinęs vaišėmis, o taip pat 
ir lova svečiui, jeigu rastųsi 
reikalas pernakvoti.

Taigi, nepadarysite klaidos 
iš anksto apsiskelbę, jog at
vykstate į pikniką iš toliau. •

Vietinėms grupėms taipgi 
jau laikas planuoti savo sta
lus.

Eiliniai malioriai 
atsiekė laimėjimu

Kovingi eiliniai nariai dvie
juose žymiuose maliorių loka- 
luose, 848 ir 905, išrinko vi
sus eilinių narių pastatytus 
kandidatus lokalo valdybon 
ir į komisijas.

Lokalo 442 rinkimuose lai
mėjo bendras iš kelių grupių 
sleitas, kuriu įeina ir progre
syviai. Čia visi buvo susibūrę 
prieš dabar esantįjį Painters 
District Council 9 finansų sek
retoriumi Martin Rarback, 
reakcininką. Viršininkais iš
rinkti Isadore Wedman ir 
Max Schneider.

Lokalai 51 ir 454 dar tu
rės rinkimus penktadienį, lo- 
kalas 490 rinks pirmadienį. 
Lokalai 101.1 ir 261 tebepasi
liko reakcininkų kontrolėje, 
kaip buvo lig Šiol.

Svarbiausia maliorių diena 
bus birželio 28-ta, kuomet jie 
rinks Distrikto 9-to tarybą. 
Balsavimas bus vykdomas ma
šinomis, St. Nicholas Arenoje. 
Eilinių narių kandidatu dis
trikto finansų sekretoriaus 
pareigoms yra Sam Rosen, o 
reakcininkų — dabartinis, 
Martin Rarback.

Greta sekretoriaus, kiekvie
no lokalo nariai ten pat rinks 
ir savo biznio agentą.

publikines apžiūros trūkumas.
Apžiūroje pasirodę Kauno 

ir Vilniaus kolektyvai taip 
pat nepasižymėjo repertuaro 
įvairumu.

Dramos ratelių pastatymų 
buvo labai maža, ir jie nepa-
tenkino žiūrovų. Persilpnai Į 
saviveiklą dar įtraukiami ga
mybininkai. Tai ypač pasaky
tina apie Kauno saviveiklinin
kų kolektyvą. B. Kirdeikis

LDS 200 kuopos 
naujienos

Birželio men. susirinkime, 
įprastu budu, pirmininkas Ka
tinas atidarė mitingą, sekre
torė A. Burba perskaitė pro
tokolą, Mrs. A. Yakštis priė
mė duokles.

Daug kas buvo aptarta apie 
praeities nepabaigtus darbus. 
Sutvarkę juos, sprendėm a* 
teities. Pirmiausiai nominavi- 
me delegatus į LDS Seimą, 
kuris įvyks Detroite. Yra iš 
rinkti 2: pirmininkas J. Ka
tinas ir B. Malin. B. Malin 
dar nedavė žodžio, ar tikrai 
važiuos. Jeigu aplinkybės ne
leistų važiuoti Maliną, tuomet 
A. Katinas žadėjo užimti jo 
vietą. Kuopa paskyrė $100 
keliones išlaidoms.

Mūsų narei Mrs. I. Bimba 
už dovanotus $25 LDS kuopos 
iždui, tikslu apmokėti kelio
nes delegatams į konferenci
ją, nariai labai dėkingi už 
taip garbingą paramą.

Kuopa nutarė ateinantį še
štadienį, birželio 28-tą d., 5
vai. po pietų, keliauti Į Jones 
Beach. Ir ten po atviru dan
gum turėti 'Hbeach parų.“

Taigi, visi nariai ir simpati- 
kai tokių pramogų labai pra
šomi dalyvauti iškiloje. Būki
te Auditorijoje 5-tą valandą. 
O iš čia automobiliais keliau
sime. . Kelionė nekainuos, tik 
ten ant vietos bus vadinamoji 
“sklatka,” susidėsime kukurū
zams, klemsams, gėrimams. 
Ir kartu galėsime paminėti 
šventus Petrus.

Rašau apie Petrus todėl, 
kad kaip tik dabar grįžo min
tis * Lietuvą ir prisimenu ma
no brolį Petrą. Birželio pa
baigoje visuomet duris apkai
šydavau žalumynais i)- aprik
davau įvairių spalvų kaspinė
liais, kad plevėsuotų. Tokiu 
būdu .praeiviai žino, kad toje 

‘gričioje yra Petras. Na, o 
Petras surengdavo vakaruš
kas ir saldainių iš atlaidų pa
rnešdavo. Atlaidai vadindavo^ 
si kermošius.

Taigi, 260 kuopos nariai 
garantuoja, kad nepaprastai 
gerus laikus turėsite. Tokiu 
būdu patartina ko daugiau
sia susirinkti nariams ir no 
nariams, nes 200 kp. mielai 
kviečia jus visus kartu1 pasi
linksminti.

Po susirinkimo, kaip visuo
met, restorane jau buvo pri
ruoštas stalas sir kava ir na
mie pagamintais įvairaus sko
nio .pyragaičiais. Juos paga-, 
mino ir padovanojo Mrs. Ber
notas iš'Richmond Hill, Aldo
nos mamytė. Komisijoje buvo 
apsiėmusios Elena ir Aldona. 
Kuopa širdingai dėkoja Mrs. 
Bernotas už gardžius pyragai
čius, nes tokių' būdu kas. mė
nuo atlieka iždui po truputį 
pelno.

Šiuo laiku Ruth Bell ir Al
dona Bernotas atostogauja. 
Linkime atostogas linksmai 
praleisti ir sugrįžusios mums 
daug kelionės įspūdžių papa
sakoti. Ypač Aldona, kuri lei
džia laiką Kuboje.
Dėmesio nariams!

Liepos mėnesį mitingo ne
bus. Tik rugpj ūčio pirmąjį 
ketvirtadienį susirinksime,
kaip ir visuomet, Liberty Au
ditorijos rudojoje salėje.

Narė Ę. Brazauskienė.

Robert Polsunas, 12 metų, 
nuo balandžio menesio būnan
tis žydų ligoninėje, ten turėjo 
iškilmingas pradinio mokslo 
užbaigtuves, kurias jam su
ruošė slaugės, sujaudintos van 
ko pastangomis mokytis ne
žiūrint nesveikatos.

Brooklyne vienos užkandi
nės savininkas pašauktas teis
man dėl to, kad jis nedėjo 
“malted” į, tariamąjį “mal
ted milk.” Inspektorė sakė, 
kad mažai kur teprisilaikoma 
nuostato daryti “malted” su 
tikruoju “malted.“

LLD apskritis 
vykdė pikniką

Nežiūrint lietaus, pilnutėlis 
busas brooklynieČių ir Rich
mond Hill gyventojų praėjusį 
sekmadienį nudardėjo į Great 
Neck, kur buvo rengiamas 
LLD 2-sios Apskrities pikni
kas. Lietui neleidus publikai 
paskinti po visą gražų Steam
boat Inn daržą ir po ^apylin
kę, atvykusieji baliavojo salė
je ir kitur įstaigos patalpose,

fhuvr r.:.i^7ku;;iii ii Brook- 
I lyno ir savomis mašinomis, 
i žinoma, būtų nuvykę daugiau, 
pasėkos būtų buvusios’ visa-

I pusiškai geros, jeigu ne lie
tus, Bet pasėkos būtų buvu
sios blogesnes — nuostolis — 
jeigu susirengus piknikui jis 
būtų likęsis nevykdytus. Už 
drąsą piknikauti net lietuje 
pagirtina komisija ir publika.

Piknike dalyvavo ir grupė 
aidiečių, įvykdė savo pažadą 
piknikautojams padainuoti. 
Atvyko ir mokytoja Mildred 
Stensler, taipgi pianistas Pra- 

, nas Balevičius. Po programos, 
Mildred išskubėjo į New Jer
sey, kur kitas jos vadovauja
mas choras, Sctynas, sykiu su 
rusais rengė savo pikniką. 
Tai nuostabios energijos as
muo toji gabi ir darbšti meni
ninkė. B. K.

Teisėjas atsisakė 
spręsti evikciją

Vyriausio miestinio teismo 
teisėjas DickstMn atsisakė 
spręsti Knickerbocker Villa
ge gyventojo Edward Strick
land evjikcijos bylą. Jis sako, 
kad jis tame distrikte su vi
sais pažįstamas, dėl to gal 
nesugebėtų bešališkai spręsti.

Dickstein yra atstovavęs tą 
d įstrik tą Kongrese per 24 me
tus. Gi norimasis prašalinti iš 
to poniško projekto asmuo 
yra negras, ten įleistas gy
venti kito, balto asmens pa- 
sinuomotame bute. Remda
miesi tuo faktu, projekto sa
vi nikai bando ' išsiaiškinti, 
būk Stricklandą nori praša
linti iš buto ne dėl diskrimina
cijos, bet dėl to, kad jis ne
sąs reguliariu gyventoju. Ren- 
dalininkai gina Strick landą..

—---------- ------------------------------------------------------ t

Miestas vėl prašė 
Seimelio sesijos 

•Z l

New Yorko Miesto Taryba 
savo posėdyje praėjusį antra
dienį priėmė rezoliuęiją, ku
ria prašo gubernatoriaus De
wey, kad jis sušauktų specia
lų Valstijos Seimelio sesiją. 
Ta sesija turtų paskirti mies
tui daugiau pinigų miesto rei^ 
kalams, nes ir su specialiais 
taksavimaįs miestas negalė
siąs išsiversti.

New Yorko miestas sumoka 
valstijai didžiausią nuošimtį 
taksų, bet gauna atgal mažes
nį nuošimtį, negu kiti valsti
jos miestai.

Tokią pat rezoliuciją tary1- 
•ba buvo priėmusi prieš šešetą 
savaičių, bet gubernatorius į 
tai atsakė nieko neveikimu.

Dviejų dienų streikas sulaikė visus Long Island trau
kinius. Gelžkelio darbininkai laimėjo savo reikalavimus.

4

WI *1 e v| «.Vaikas iškrito is 
einančio traukinio

• - - - -
Douglas Flick, 11 m., iš

krito iš einančio aukštojo 
traukinio larpan tarp dviejų 
vagonų, Bron.xe. '

Pripuolamai, vaiko tėvas 
važiavęs iš darbo tuo pat 
traukiniu. Pamatęs savo sūne
lio draugą traukinyje, pak
lausu,"kur Douglas. Berniukas 
atsakė: “čia pat, užpakalyje 
mūsų.“ Bet kada jiedu atsi
grįžę, vaiko nesimatė. Išieško
jo po visus vagonus. Neradę 
išsėdu pirmoje stotyje. Gatvė
je pamatė nukritusį vaiką jau 
apstotą* būrio žmonių, pavo- 
j’ugai susižeidus}.

Šis nelaimingas'tėvas gal ir 
j lokalias dėl vaiko nelaimės. 
Vaikai važiavo vieni. Tačiau 
traukiniuose dažnai matosi 
šiurpių vaizdų, dėl kurių ga
lėtų įvykti nelaimių, ir ku
riose būtų tėvai kalti. Vaikai 
stumdosi ties užtvarėlėmis, 
ant jų kabinėjasi, į jas kojas 
kaišioja, per langus galvą ir 
rankas kaišioja, bet ten pat 
sėdintieji tėvai jų neįspėja. 
Vaiuai turėtų būti išmokyti 
net nestovėti ties užtvaromis 
ir dūVimis.

Bedarbiams

Jeigu tebesate bedarbiu, ir 
tebegaunate nedarbo apdrau- 
dos čekį, jūs privalote persi
registruoti birželio 30-tą, iš 
naujo paduoti prašymą ne
darbo apdraudos. Persiregis
truojant turėsite paduoti in
formaciją, kiek savaičių iš
dirbote paskiausiomis 52-mis 
savaitėmis ir kiek uždirbote. 
Po to turėsite atbūti naują 
laukimo laikotarpį (perijodą) 
ir tik po to pradėsite iš naujo 
gauti nedarbo apdraudos. če
kį, jeigu iš jūsų suteiktos in
formacijos pripažins jus turin
čiu teisę apdraudą gauti. j

Aplikacijas galite gauti 
pirm išsibaigimo dabartinių 
apdraudos metų. .

Nedarbo apdraudos metai, j 
kaip ir visokį valdinių įstaigų i 
budžeto metai, prasideda lie- } 
pos 1-mą, baigiasi sekamų 
metų birželio 30-tą.

Tokių nuo praėjusio pusme
čio tebesančių bedarbiais ir 
tebegaunančiais apdraudą 
mieste esama apie 100,000 as
menų. t .. i

Kiti apie 50,000, kurie jau 
buvo išbaigę savo apdraudos 
gavinį pirm birželio 29-tos, 
bet tebėra bedarbiais, taip 
pat galės gavimui apdraudos 
užsiregistruoti birželio 30-tą. 
Bet ar jie turės teisę iš ųaujo 
pradėti gauti nedarbo apdrau
dos čekį, priklausys nuo bu
vusio jų darbo ir uždarbio 
paskiausiomis 52-mis savaitė-- 
mis. ’ '

Valdinės darbam duoti ir 
nedarbo apdraudos raštinės 
direktorius Milton O. Loysen 

‘praneša, jog gavimui nedar
bo apdraudos čekių aplikan- 
tas turi būti bėgiu 52 savai
čių išdirbęs ne mažiau 20 sa
vaičių. Ir turi būti bėgiu tų 20 
savaičių ' uždirbęs ne mažiau 
$300.' .

Aido Choras
Pamoka įvyks šio pėnkta- 

dienio vakarą, Liberty Audi
torijos Music Room. Visi na
riai prašomi dalyvauti visose 
pamokose, nes mes dar turėsi
me išstojimų dainuoti progra
mose šj sezoną.

Choro prezid.

Plėšikėliai užėmė 
viešbuti *

Trys jauni banditukai praė
jusį ketvirtadienį užėmė ir 
per tris valandas išlaikė savo 
rinkose 297 kambarius turintį 
\iešbutį Emerson, 166 W. 75th 

St.. New Yorke. Tuo laiku jie 
apvalė nuo visokių vertybių 2G 

svečius ir Viešbučio darbinin
kus.

Banditai patys atsakinėjo 
telefoną ir į asmeniškus pa
klausimus, informacijų raštine- 
ie, operavo keltuvą. Išeinan
čius ar ateinančius svečius 
nuvedė raštinėm suguldė aut i 
grindų. Išeidami, daugelį pa- Į 
liko veik nuogai nurengtus, j 
lead neišeitų policijos pašauk-1 
t:.

Arthur Weidler, 42 .rm, Į 
Parkų Departmento darbiniu-( 
kas,’ atrastas uždusęs gasu sa
vo bute, Maspethe. Dujų pri
ėjo iš užgesusio ar šiai]) at
sukto vandens šildytuvo.

BTonxe areštavo 6 vyrus ir 
15 moterų, susirinkusius lošti’ 
pokerį. Vėliau lošėjus paleido, 
bet buto savininką sulaikė po 
$1,000 kaucijos.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
I

Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 
GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAHTS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S |
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

‘ Savininkas •
306 UNION AVENUE |

Gerai Patyrę Barberlal

6 pusL-Laisvė (Liberty)-Penktad., Birželio-June 27, 1952

PRANEŠIMAS
GREAT NECK, N. Y.

Išleistuvių Banketas

Išvyksta i Floridą pastoviai 
apsigyventi Marcinkevi
čiai, seni Great Necko gy-i 
ventojai ir veiklūs žmone^ Ši 
sekmadienį, birželio-June^2$r 
d., Kasmočių salėje, 91 Ste
amboat Rd., 4-tą vai. po pietų 
įvyks jų išleistuvių banketas. 
Kviečiame visus atsilankyti.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

CYPRESS HILL, 8 šeimų, 4 apart - 
meni ai po 3 kambarius ii’ 4 po 4 
kambarius, kampinis namas, 20 me
tų kaip statytas, pločio 35x100, ga
rage, nauji šaldytuvai ir pečiai, 
aliejum šildomas, ekstra didel kam
piniai kambariai. įplaukų neša 
$5,056.00 j metus Pardavimo prie
žastis -■ savininko liga. šaukite: 
TA. 7-6731. (126-127)

GARSINKITeS LA IS Ve J»
Užrafiykit I.alsvę Savo Draugui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-0233

I I

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS \

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street k 
BROOKLYN, N. Y. f ! 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta




