
Žmonių teise.
Oratorių darbas.
Galėtų būti daug geriąu. 
L7 agų karalienė, 
partijos ir moterys. 
Sešerių metų priedas.

Rašč A, BIMBA

Jungtinės Valstybės, kaipo 
nepriklausoma šalis, rytoj bus 
176 metų senumo. Ją pagim
dė revoliucija. Ji davė Nepri
klausomybės Paskelbimą,1 ku
riame aiškiai pabrėžiama 
žmonių teisė j revoliuciją.

Mūsų reakcionieriams šis 
posmas baisiai nepatinka. Jų 
pasamdyti oratoriai liepos 4 
d. iškaneveikiči nesąmonėmis. 
Jie mums pasakoja, kad žmo
nės nebeturi teisės kovoti už> 
gyvenimą ir laisvę. Kas kriti
kuoja valdžios kvailą arba pa- 

' • vojingą politiką, tas 
veršyvus. Arba jeigu 

.merkia kapitalistinę 
ką, tas jau krašto 
apšaukiamas.

jau su ti
kas pas- 
santvar- 
•išdaviku

. šių metų liepos 4 
d. iškils ir blaivus balsas. Tai 
tais balsas už taiką i p prieš 

eakciją. Jį žmonės išgirs pik
nikuose ir susirinkimuose.

Progresas nėra miręs, žmo
nių teisių mindžiojimas nesu
derinamas su Nepriklausomy
bės Paskelbime išdėstytais 
principais.

Praėjusį sekmadienį įvyko 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centralinio Komiteto susirin
kimas. įdomus buvo sekreto
riaus pranešimas apie organi
zacijos stovį.

Negalima tikrai ir pilnai 
„pasidžiaugti. Galėtų ir turėtų 
būti daug geriau. Ar žinote, 
kad dar apie pora tūkstančių 
Draugijos nariu tebėra nepa- 
simoMi|ę duoklių už šiuos me- 
tus? Iš apie devyniolikos kuo- 

dar nėra gauta nė vieno 
cento duoklių?

Tuo tarpu garbės sąraše 
jau yra 65 kuopos. Jos stovi 
gerai. Jos duoda pavyzdį vi
soms kitoms kuopoms.

Sekretorius sako, kad visur 
matomas gražus narių atsilie
pimas apie Dr.., Kaškiaučiaus 
knygą “Sveikatos šaltinis”, 
žmonės rūpinasi savo sveika
ta. Šioje knygoje jie susiran
da daug gerų patarimų.

Aną dieną pats Churchill 
pripažino, kad Anglija stovi 
ant slenksčio bankrūto. Ame
rika turės gelbėti Anglijos 
kapitalizmą!

Bet už tai niekas negali sa
kyti, kad anglu karalienė tu- 

K rėš užsidėti tarbas ir eiti ka
lėdoti. Parlamentas žada jai 
dar pridėti apie $165,000 per 
rietus algos. Taip pat jos vy
rui pridės apie šimtą tūkstan
čių dolerių.

Jau ir tarpe demokratų ir 
republikonų kyla reikalavimas 
nepamiršti moterų. Republiko- 
nės ir demokratės mano, jos 
turėtų būti nominuotos į vice
prezidentus.

Labai gerai. Tegu mūšų se
ses netyli. Per daug ilgai jos 
buvo laikomos antraeilėmis 
pilietėmis.

Bet mes žinome vieną par- 
^tiją, kurioje moterys veikia 
pilnomis ir lygiomis teisėmis. 
Tai Progresyvių Partijoje. Jos 
kandidatu j šalies vice-prezi- 
dentus yra žymi'veikėja Mrs. 
Bass. Puiki proga Amerikos 
moterims balsuoti už ją.'

Kurie išgyvensime iki 1975 
metų, gausime net šešeto me
tų priedą. Taip kalba val
džios skaitlinės. Kai dabar 
darbininkas pameta dirbti ir 
pasitraukia “poilsiui” ir “ra- 
g* ei”, jis abelnai beišgyve- 

ik trejetą trumpų metelių/ 
dvidesėtkio metų 

ųs devynerius metus.
dar

RoKorėja. ‘— Šiaurinės 
rėjos atstovui prašant, tapo 
dienai atidėtos derybos dėl 
paliaubų Panmujįjonie.
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SENATAS UŽGYRE KONTRAKTĄ SU VAKARU VOKIETIJA
Anglijos seimas tiktai 30 
balsy dauguma užgyre Jalu 
elektrinių bombardavimą

Faktinai įtraukė vakarinę 
Vokietiją į Atlanto kraštų
sąryšį prieš Sovietus

London.—Darbiečiai An
glijos seime reikalavo pa
reikšti papeikimą premje
rui Churchillui ir jo konr 
servatorių valdžiai, kad ji
nai leidžia amerikonams 
taip sauvališkai vesti Korė-'lytąjį papeikimą valdžiai, 
jos karą.

Darbiečiai tvirtino, kad 
Amerikos lakūnai, bombar
duodami elektros jėgaines 
paliai Jalu unę, padarė pa
vojingą žygį be Anglijos ži
nios. Tokiais žygiais ame
rikonai galį įvelti ir Angli
ją į karą su Kinijos. Liau
dies Respublika.

Churchillas teisinosi, kad 
Amerika “norėjo” tartis su 
Anglija apie bombardavimą 
tų elektros jėgainių, kurios 
daro elektrinę jėgą ne tik 
Šiaurinei Korėjai, bet ir 
Mandžūrijai, didžiajai Kini
jos provincijai. Bet nepa
vykę pasitarti. Užtat da
bar Anglija skirs vieną 
aukštą savo karininką kaip

Amerika įsiskolino 
dar $4,700,000,000

Washington. -— Jungtinių 
Valstijų valdžia per pasku
tinius 12 mėnesiu išleido 66 
bilijonus., 145 milijonus do
leriu, tai yra, daugiau ne
gu bet kada per biudžeti
nius metus, apart Antrojo 
pasaulinio karo smarkiau
sio įtūžimo metų. ,

Per tuos 12 mėnesių val
džia gavo 62 bilijonus, 128 
milijonus doleriu tąksų, 
taigi beveik 20 bilijonų do
lerių daugiau, kaip bran
giausiais Antrojo pasauli
nio karo metais.

Bet Trumano valdžios iž
das per šiuos biudžetinius 
metus, nuo 1951 m. birželio 
30 d. iki 1952 įlietų birž. 30 
dienos, vis tiek turėjo dar 4 
bilijonus, 700 milijonų do
leriu nepritekliaus.

Šalies iždą į naujas sko
las Varo begalinis jos gin- 
klavimasis. ir svetimų kraš
tu ginklavimas prieš komu
nizmą.

Pasaulinės dešiniųjų unijų
I ’ s

sąjungos kongresas Berlyne
Berlynas. — Berlyno va

kariniame ruožte prasidėjo 
taip vadinamos Pasaulinės 
Laisvųjų Unijų Konfedera
cijos suvažiavimas. Prie 
šios uniju sąjungos priklau
so Amerikos CIO, . 
Britanijos unijos (TUC) ir 
dešinės atskalūnės unijos 
Francūzijoje, Italijoje bei 
kituose kraštuose.

AFL šiuo kartu atsisakė 
dalyvauti suvažiavime, nes 
kaltina, kad IGFTU randa
si socialistų kontrolėje.

Anglai ir kiti suvažiavi
mo vadai visųpirm plūdo 
Sovietus, apšaukdami juos 
“darbininkų pavergėjais.” ■■ 

vyriausiojo amerikonų ko- 
mandieriaus gen. Clarko 
štabo narį.

Taip Churchillui nuglos- 
čius dalyką, seimas 300 bal
sų prieš 270 ir atmetė siu-

Vadinasi, tiktai mehka 30 
balsų- dauguma u ž g y r ė 
Churchillo valdžios papė- 
džiavimą amerjkonam Ko
rėjos kare.

Kaip Indijos valdžia 
“dalina” dvarininką 
žemes valstiečiams

iNew Delhi, Indija. — In
dijos premjero Nehru val
džia “nusavino” tokias dva
rininkų žemes Uttar Pra- 
deš valstijoje, kurios nėra 
apdirbamos pačių dvarų, 
bet parsamdomos rendau- 
ninkams valstiečiams. > /

Valdžia pasižada apmo
kėti dvarininkams už “at
imtas” • iš jų žemes ir par
davinėti jas valstiečiams.

Uttar Pradeš valstijoje 
yra viso 43 milijonai, 800 
tūkstančių akrų dirbamo
sios, žemės. Dvarininkams 
priklausė apie 37 milijonus 
akrų tokios žemės, kurią jie 
pars.amdydavo valstiečiam. 
Pačių dvarų apdirbamos ir 
valstiečių turimos žemės 
toje valstijoje buvo tiktai 6 
milijonai akrų.

Vis dąr priklauso dvari
ninkams milžiniškoji žemės 
dauguma kitose Indijos 
valstijose.

Gręse J. Duclosui 
nužudymas ligoninėje

... . r

Paryžius. — Franci jos 
valdžia mojosi perkelti ko
munistų vadovą Jacques 
Duclosą iš kalėjimo į pri
vačią ligoninę “gydymui” 
nuo cukraligės.

Duclos griežtai priešinosi 
perkėlimui į ligoninę. Sa
kė: — Bijąu; kas. man ga
ilėtų atsitikti, jei būčiau 
patalpintas ton ligoninėn.- 
Jis nužiūrėjo, kad valdiniai 
daktarai ten būtų jį nuo
diję.

Tuo tarpu valdžia dar ne
drįso prievarta pergabent 
Duclosą iš kalėjimo į pri
vačią ligoninę.

Duclos buvo areštuotas 
už tariamą suokalbiavimą 

AFL* ^nuversti Francijbs valdžįą.

Visi traukime į didžiuosius dienraščio Laisves Piknikus. Montello, 
Mass, bus Liepos-July 4/5, ir 6 dienomis, Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Winter Street ir Keswick Road.

Brooklyn, N. Y. bus šeštadienį Liepos-July 5-tą dieną, Klaščiaus 
L Clinton Park, Betts ir Maspeth 'Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

$10,000 FONDAS 
$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
PRATĘSTAS IKI RUGPIŪČ10 16-TOS
Kviečiame visus stoti į talką 

dienraščio Laisvės paramai 
JAU ĮPLAUKĖ $5,384.15 
DAR REIKIA $4,615.85

su-Šiomis dienomis fondo reikalu matosį daugiau 
sirūpinimo. Stambesnėmis sumomis ateina aukos, 
stambesniųjų f kolonijų fondo reikalu geriausia atsižy
mėjo Worceštęris. Štai ką rašo Jonas Skliutas:

‘ t

“Daug Gerbiami Draugai:
čia rasite čekį už $76.00. Už pagarsinimą $10.00 

ir vieną prenumeratą $7.00, o kiti $59.00 tai aukos 
Laisvei nuo Worcesterio Laisvės patriotų.

Tai mes savo pareigą -atlikome, sukėlėme fondui
> $536.00, savo kvotą išpildėme su kaupu:

Draugiškai, J. Skliutas”
Šiuo kartu aukojusiųjų sąrašą Jonas Skliutas įteikė' 

sekamą:
P. šiušąs.................. . . .  ......................
Garsinimas......... . ..............................  •
P. Jucius s... .......... . . . ......... .......
J. Dekšniš'. .. . . ..... . . . . ....
J. Norvaiša .. •...... .. ........... .  •..
Jonas ir Marijona ..............
A. Vilčiauskas ----
Ieva Anėliauškiūtę ........ A ...... .......

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Kinija šauniai atžymėjo savo 
Komunistų Partijos sukaktį

Peking. — Kfnijos Liau
dies Respublika iškilmingai 
minėjo 31 metų sukaktį nuo 
Kinų Komunistų Partijos 
įsikūrimo.

Keen. Partijai vadovau
jant, kinai nušlavė fašis- 
tuojančią Čiang Kai-šeko 
tautininkų valdžią nuo Ki
nijos žemyno ir sėkmingai 
išvysto fabrikinę pramonę 
ir žemės ūkį. Komunistų- 
liaudies valdžia sykiu spar
čiai platina apšvietą.

(Tuo būdu Kinija “tapo

Paryžiaus teismas liepe paleist 
komunistų i vadovą J. Duclosą

Paryžius. — Čionaitinis 
apeliacijų teismas įsakė val
džiai tuojau palių o su o t 
Jacques Duclosą, Franci j oš 
Komunistų Partijos sekre
torių. Teismas surado, kad 
valdžia be faktų, klastingai 
kaltino Duclosą, būk jis su 
kitais komunistais suokal- 
biavęs varu nuversti Fran
ci jos valdžią .

$10.00
10.00

5.00 
r4.00 
. 5.00 
. 5.00

5.00 ‘ 
.5.00

galingiausia jėga Azijoje,”, 
kaip rašo amerikiniai 
Scripps - Howard laikraš
čiai/

(Burmos, Indo-Kinos ir. 
kitų Azijos kraštų žmonės 
ima iš Kinijos pavyzdį savo 
kovai dėl išsilaisvinimo nuo 
senosios santvarkos ir sve
timųjų imperialistų.
-- (Komunistai Azijoje “įgy
ją įtaką ir garbę/ kurią 
prarado vakarai (anglai - 
amerikonai), sako New 

i Yorko World - Telegram.)

Teismas taipgi nuspren
dė, jog valdžia neturėjo tei
sės areštuot Duclosą, kuris, 
kaipo Franci jos seimo na- 
ryš ir jo vice-pirmininkas, 
negalėjo būti liečiamas.

• Duclos buvo areštuotas 
laike demonstracijos gegu
žės 28 d. prieš atvykusį A- 
merikos generolą Ridgway, 
naują Atlanto kraštų armi
jų komandierių Europoj.

v

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Senatas 77 balsais 
prieš 5 patvirtino vadinamą 
taikos kontraktą su vakari
ne Vokietija.* Kartu Sena
tas. užgyre protokolą, kuris 
sako: Atlanto kraštų sąry
šis gins vakarų Vokietiją, 
bet jinai turės išvien su tais 
kraštais veikti “apsigynimo 
kare” (prieš Sovietų Sąjun-

Rytinė Vokietija 
atitveria Berlyną 
nuo vakarų agentų

—i-----
Berlin. — Rytinė Demo

kratinė Vokiečių Respubli
ka praveda apsaugos^ ruožą 
aplink vakarinę Berlyno 
dalį, kuri užimta ameriko
nų, anglų ir francūzų.

Amerikiniai korespon
dentai pasakoja, kad tai 
būsiąs “mirties ruožas,” 30 
iki'WjaTdu'' pločio. 
statoma, sargybos , bokštai, 
apginklūoti kulkosvaidžiais, 
kad užkirstų anglų - ameri
konų ' agentams atėjima į 
vakarinį Berlyną arba išė
jimą iš jo. •

Demokratinei Vokiečių 
Respublikai, esamai sovie
tinėje žinyboje, priklausę ir 
100 mylių pločio sritis tarp 
vakarinio Berlyno ir vaka
rų Vokietijos, užimtos an
glų, amerikonų ir francū
zų.

Jungtinės Valstijos., An
glija ir Franci ja jau pro
testavo Sovietų. Sąjungai 
prieš vakarinio " Berlyno 
atitvėrimą.

Norwood, Mass
Del 4-tos Liepos Laisvės 

pikniko
Kurie neturite kaip nu

važiuoti į Montello Tautiš
ką Parką, tai tie visi atei
kite prie Lietuvių Svetai
nės pirmą valandą po pie
tų. Iš čia visus nuveš au
tomobiliais J. Grybas, J. 
Krasauskas, A. Zaruba, J. 
Casper, F. Preibis, S. Dru- 
zas, V. Žilaitis, V. Navic
kas, J’ Trakimavičius, V. 
Kamandulis.

Kiti desėtkai automobilių 
važiuos neorganizuotai.

Visas Norwoodas pakilęs 
važiuoti į Laisvės pikniką
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Tuo būdu vakarinė Vo
kietija yra faktinai įtrau
kiama į karinį Atlanto są- 
rysi.

Kad taikos kontraktas su 
vakarų Vokietija įeitų 
lion, tam dar reikią, 
jos, Franci jos. ir 
Vokietijos seimų

Tuose seimuose 
didelis pasipr i e š i n i 
šiam kariniam kontraktu

Sovietų lėktuvų stotis 
po oro koridorium

Frankfurt, Vokietija. 
Franci jos lakūnai 
pastebėję, kad Sovietai 
rakietinių lėktuvų 
kaip tik po oro 
tarp vakarinės 
ir Berlyno.

Sovietų Sąjunga leid 
pagal susitarimą, skrai 
anglų,, amerikonų ir f 
cūzų lėktuvams jtuo 
rium per 100 mylių 
sovietinį * rytų Voki 
ruožtą.

koridori

kas liečia Vokietiją
Londonas. — Ameri 

Jungtinės Valstijos, Br 
nija ir Francūzija 
gia vienodo turinio 
kurios bus įteiktos Ta 
Sąjungai. Tos notos 
apie Vokietija. Jos bus 
atsakymas į Tarybų 
gos a t si kreipimą 
svarstyti Vokietijos 
ni/jimo ir bendrų 
klausimą.

Jau yra žinoma, kad 
tu išdirbtos Vakarų 
atmes Sovietų kvietiii 
suruošti tų Keturių 
džiųjų valstybių 
ei ją. Jose bus 
kad Vakarai negali 
su neutralės Vokietijos 
nu ir kad “Vokietija 
Ii likti izoliuota nuo 
rų Europos,”^ tai yra, 
traukta nuo karinio A 
to Pakto.

Notos taipgi pasiūlys 
tą ir vietą Uėl Keturių 

•džiųjų užsienio reikalų 
nistrų pasitarimo. P 
rimai gal vyks 
ar Berlyne.

pnren-

konferei 
pasakyt; 
iii sutik

Jaunasis Willkie 
už teisingą samdą

New Yorkas. — 
Willkie, mirusio 
nų vado Wendell 
sūiįus, pareiškė, kad 
blfkonai būtinai turi 
už FEPC, Teisingos 
įstatymą, jeigu jie 
gauti negrų balsųsj 
Willkie yra Indiaij® 
lio narys. f
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Kas Ką Rašo ir Sako PASTABOS atlieka didėlį darbą, kurio 
neatliko nei* Amerikos Dar
bo Federacija, nei CIO.

Progresyvių Partija bus 
vienatinė visašališka parti
ja su‘savais kandidatais ir 
rinkimų platforma, kuri 
kovos prieš karą, už taiką.

Tai taikos partija, liau
diška partija, kurios- prezi
dentinis kandidatas Vin
cent Hallinan sėdi kalėjime 
už tai, kad jis atsisakė bū
ti savo partijos ir savo idė
jų išdaviku. Jis yra kovo
tojas už liaudies reikalus. 
Jis reikalavo baigti karą 
Korėjoje. Dabar jis sėdi 
kalėjime. Bet jo balsas'ir 
iš, kalėjimo pasiekia plačias 
darbininkų mases.

popiežių ?
Kaip ten nebūtų, betGro- 

mykui Draugas paveda be 
galo svarbią misiją.’ Girdi:

Atrodo, kad politikų ir dip
lomatų akys nuo dabar bus 
atkreiptos j Gromyko, naują
jį Kremliaus ambasadorių Di
džiajai Britanijai. Jau anuo 
kartu buvom pažymėję, kad 
Grdmyko pasiuntimas į Lon
doną yra reikšmingas dalykas.

Nereikia užmiršti, kad šian
dien Gromyko yra laikomas 
trečiuoju iš eilės sovietų dip
lomatu. Pirmoj ir antroj vie
toj yra Molotovas ir Višinskis. 
Kaikam galėjo atrodyti, <kad 
iškeliant jį į Londoną, suma
žinama jo reikšmė sovietų po
litikos ir diplomatijos sferose* 
Bet taip nėra. Stalinas turi 
specialų reikalą Londone. Jį 
galėsiąs atlikti tik Gromyko, 
kuris laikomas pačiu gabiau
siu Kremliaus diplomatu. Be 
to, jis yra neabejotinai ištiki
mas sovietams.

> Tai kokį gi “baisų” trik- 
są tas Gromyko tame Lon
done dabar turės iškirsti? 
Ir šios “paslapties” Drau
gas nepaslepia. Jis rašo: '

Jei Maskva vis dar tebesva- 
joja apie “keturių” konferen
ciją, tai Gromykos pareiga 
bus ruošti jai kelius prade
dant nuo Londono. Washing
tonas yra priešingas tokiai 
konferencijai. Paryžius ir 
Bonn’a gana stipriai ją palai* 
ko. Londonas dalinai pritaria. 
Gromyko bandys britus visai 
palenkti, kad tokiai konfe
rencijai sušaukti jokių abejo
jimų nebekeltų. Maskva sie
kia palikti Jungtines Ameri- 

•kos Valstybes'vienas. Tuo bū
du ir joms nebeliktų kitos išei
ties, kaip pritarti “keturių” 
susitikimui spręsti Vokietijos 
taikos klausimus.

Bet kodėl Draugas taip 
priešingas “keturių didžių
jų’' kpnferencijai? Ogi to
dėl, kad jis priešingas tai
kai. Jau pats vienas to
kios. konferencijos įvyki
mas būtų didelis taikos ša
lininkų ’ laimėjimas ir smū-,| 
gis karo kurstytojams. 
Draugas, kaip ir visa kry
žiokiškoji spauda, negali 
pakęsti nė vieno žygio, ku
ris kaip nors pakenktų 
naujo pasaulinio karo šali
ninkams.

Trys svarbios partijos 
ruošiasi savo konvencijoms. 
Chicago je. Prog r e s y v i ų 
Partija šį savaitgalį turės 
savo konvenciją. Republi
konų Partija — kitą savai
tę. Demokratų Partija — 
kiek vėliau.

Dabar daugiausia ant ra
dijo ir spaudoje būbnijama 
apie republikonų konvenci
ją. Republikonai nori pa
sirodyti triukšmingai, kad 
visas svietas žinotų, jog jų 
partija yra galingiausia A- 
merikoje, kad jie yra tur
tingiausi, kad su jais visa 
Wall Stryto‘Smetona.

DIPŪKAIIR 
LIETUVYBĖ

Kardelio Nepriklausomo
je Lietuvoje Anis Rūkas 
patiekia nuomonę vieno 
‘ * n u o š i rdaus dipuko.” Ji 
esanti ne kokia. Ji Tiečia 
dipukus ir lietuvybę. Mi
nėtas “nuoširdus dipukas” 

» manymu, 
6 months $4.5c i kai senieji išmirs, naujieji 

~ | ateiviai, t. y.—dipukai po 
8-9 metų ištautęs, lietuviš
kai nebekalbės. Nes dipu
kai ne tik valios, bet ir 
bendrai lietuvių reikalais 
mažiausiai sielojasi; jiems 
bile svetimybė, kad tik nau
ja geresnė.” Pats Ariis Rū
kas, daleldžia, “kad dipukai 
bent 14 metų ■ lietuvišką 
kalbą, kad ir suterštą, 
laikys.”
DEPRESIJA TIKRAI 
ATEISIANTI

Marijonų Drauge Dr. J. 
Budzeika teigia, kad depre
sija Amerikoje ateisianti. 
Jis sako: “Kadangi geri 
ūkio laikai taip nepapras
tai ilgai tęsiasi, yra daug 
pagrindo manyti, . kad jie 
gali kada nors p*asibaigti, 
tuo labiau, kad praeities 
patyrimas rodo, jog kiek
vieną gerovę seka daugiau 
ar mažiau sunki ūkio de
presija.”

Klausimas esąs tik laiko. 
Girdi:

“Niekas negali tikrai nu
statyti, kada ūkio depresija

$8.0C
per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.0C' “kad in
........ $8.00 per year Foreign countries, per year $9.00 | . ., . v *.

$4.00 per six mos. Foreign countries
Entęred as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. j 

under the Act of March 3, 1879.

VISI ŽMONES YRA SUTVERTI LYGUS...
LIEPOS KETVIRTOJI mūsų šalies tautinė šventė. 

Jungtinės Valstybės šiandien švenčia savo gimimo 176 
metus. Gimė jos sunkiose, ilgose, kovose. Gimė jos 
revoliucijoje, ginkluotame kohflikte su svetimais paver
gėjais ir išnaudotojais. Tai buvo pirma pasaulyje tikrai 
gigantiška modemiška revoliucija. Ji davė ne tik Ame
rikai nepriklausomybę, bet taipgi supurtė sostus ir ti
ronus visoje Europoje.

Washingtonas, Jeffersonas, Franklinas, Adamsas, 
Hancock, Otis ir.visa eilė kitų didelių, smarkių, energin
gų kovotojų už savo šalies ir jos žmonių laisvę ir ne
priklausomybę buvo tuolaikinių torių — reakcionierių 
niekinami, Šmeižiami, koliojami ir persekiojami.

Bet tie kovotojai siekė savo prakilnaus tikslo. Niekas 
jięms negalėjo pastoti kelio, jų idėjos ir idealai nu- 

- skambėjo garsiai po visus pasaulio kampus ir visur pa
vergtieji ir prispaustieji juose matė savo viltis ir troš
kimus.

Amerikiečių Nepriklausomybės Deklaracija, priimta 
ir .paskelbta 1?76 metų liepos 4 d., yra dokumentas, ku- 
riąme ypač šiandien visa pažangioji visuomenė suranda 
įkvėpimo ’ ir padrąsinimo siekti savo prakilnaus tikslo 
kovoje už šių dienų žmogaus laisvę ir teises. Kaip anais 
laikais anų laikų toriai ir tironai plūdo ir persekiojo ko
vingus žmones, siekiančius ir trokštančius laisvės, taip 
šiandieh makėranai, makartai, taftai, hūveriai, trųma- 
nąi ir achesonai ugnimi spiaudo, gąsdina, persekioja’ ir į

IS

kalėjimus sodina tuos, kurie turi drąsos ir ryžto ne- (ateis* Tuo klausimu galima
daryti tik daugiau ar ma
žiau tikslius spėjimus. Se
kant < Amerikos ekonomi
nę spaudą ir žymesnių 
ekonomistų bei biznierių 
pasisakymus, galima susi
daryti tokią nuomonę : 

w ____  _ ___ ___ _ ___ _ 1952-rais metais ūkio de-
Kad tarp tų teisių yra lygybė, laisvė ir siekimas laimės; Prūsijos laukti netenka. Ge- 
kad toms teisėms apsaugoti tarpe žmonių steigiamos vai- į L}!*10 gali testis^n<i 
džios, kurios savo teisingą galią įgatma./nuo sutikimo , 
valdomųjų; kad kur tiktai bet kokia valdžios forma pra
deda tuos tikslus griauti, žmonės turi teisę pakeisti ar
ba'pašalinti ją ir įsisteigti naują valdžią, paremiant jos 
pamatus tokiais principais ir suorganizuojant jos jėgas 
tokioje formoje, kuri atrodo jiems geriausia pasiekti 
saugumo ir lajines. O išmintis, iš tikrųjų, rodys jiems,

• kad seniai gyvuojančios valdžios neprivalo būti keičia
mos dėl nesvarbių ir pereinamųjų priežasčių, ir visų 
prityrimai rodo, kad žmonės Jabiau yra linkę kentėti, kol 
blogumai yra pakenčiami, negu atsteigti savo teises nu
griaunant tas formas, prie kurių jie yra pripratę. Bet 
kai ilga eilė skriaudų ir uzurpavimų, be pakaitos sie- 
kiančių to paties tikslo, rodo pasimojimą juos pavergti 
absoliutaus despotizmo jungui, tai yra jų teisė, tai yra 
jų pareiga nuversti tokią valdžią ir pasirūpinti naują 
sargybą savo ateities saugumui.
^‘šitaip kantriai kentėjo šios kolonijos ir tokia dabar 

yra būtenybė, kuri'verčia jas pakeisti buvusias valdžios 
Sistemas. Dabartinio Didžiosios Britanijos karaliaus 
istorija yra istorija pakartotinų skriaudų ir uzurpavi- 
rtių, kurių visų tiesioginis tikslas yra įsteigti šiose vals
tijose absoliučią tironiją.”

„{foęlel jie prieš jį sukilo ir jo viešpatavimą sutriuš- 
kįįo. Todėl jie nuvertė senąją santvarką ir įsisteigė 
naują. Todėl jie parodė visam pasauliui, kad žmonės, 
tuęi teisę ir gali gyventi savo gyvenimu ir rūpintis savo 
krašto reikalais.

pasiduoti jų sau valiai ir išnaudojimui.
.Amerikiečių Nepriklausomybės Deklaracijoje išdėstyti 

principai ir šiandien tebešviečia Amerikos darbo žmo
nėms Kelią į kovą uz savo teises ir laisvę. Jie savo De
klaracijoje pasakė:

“Mes laiKome sekančias tiesas pačias savaime aiškio
mis, būtent: kad visi žmonės yra sutverti lygūs; kad 
jiems jų Kūrėjas davė tam tikras neatimamas teises; I

LMS SUVAŽIAVIMAS IR MOKYKLA
Į LIETUVIŲ MENO SĄJUNGA yra be galo svarbi 

Amerikos pažangiosios lietuvių visuomenės organiza
ciją., Visi mes. didžiuojamės jos ilgų metų veikla ir at- 

' siekimais. Be čhorū ir kitų meninių grupių pažangus 
darbininkiškas, judėjimas neįmanomas. Todėl jų pa- 

i laikymas ir jų idėjų puoselėjimas yra reikalas visų.
Štai kodėl mūsų Visų dėmesys turi būti nukreiptas į 

idetuvių Meno Sąjungos Vasarinę mokyklą, kuri pra
sidės Worcesteryje tuojau po švenčių ir tęsis iki liepos 
20 d. Štąį kodėl mums visiems turi rūpėti Meno Są
jungos suvažiavimas, kuris, ten pat įvyks liepos 12 ir 13 
dienomis. Laisvė visuomet rėmė ir rems visas mūsų 
menininkų pastangas savo idėjomis ir veikla pasiekti 
plačiausią lietuvių visuomenę ir pakelti jos kultūrinį 
lygį. Mes vėliname geriausio pasisekimo tiek šiai Va
sarinei Meno Mokyklai, tiek Meno Sąjungos suvažia-

$yKazio Bevardžio Margumynai
National Board of Fire 

Underwriters praneša, kad 
per pastaruosius. 10 mėty 
gaisrai Jungtinėse .Valstijo
se padarė nuostolių 731,- 
405,000 dolerių.

Jungtinėse Valstijose ka
talikai turi 3 kardinolu^ 
Chicago j—Stritch, Detroite 
—Mooney Ir New Yorke 
Spellman..

Kazys Bevardis

Nesvarbu, kas bus išrink
tas republikonų kandidatu 
prezidento vietai, nes visi 
kandidatai yra vieno plau
ko —'■ šiuo metu vilkai avies 
kailyje.

Svarbu, kas tą konvenciją 
vadovaus, kas nustatys re
publikonų partijai gaires. 
0 tai jau dabar žinoma.

Vyriausias republikonų 
programos aiškintojas bus 
generolas McArthuras, ku
ris šiuo laiku darbuojasi, 
kad karą praplėsti.

Partijos rinkiminę plat
formą sudarė John Foster 
Dulles, kuris pradžioje An
trojo pasaulinio karo dirbo 
su Vokietijos- trustais ir na
ciais per International 
Niekei Korporaciją, o ka
ro metu aplinkiniais būdais 
jo agentai dirbo su naciais.

Senato užsienio santykių 
komitetas užgyrė Bonn su
tartį ir pridavė ją pilnam 

’Senatui svarstyti. r
Jau buvd ani šią stįjgr-v. 

tį šioje vietoje rašyta, irai v 
’sutartis, kuri gali įtgaivin- J 
ti Vokietijos militarizcną ir 
fašizmą ir taipgi pasku
binti trečiąjį pasaulinį ka
rą.

Reikėtų raginti senato
rius tą sutartį atmesti.

Indijos premieras Nehru 
parlamente pastebėjo, jog 
Korėjos karas, jeigu bus 
tęsiamas toliau, gali sukuri 
ti pasaulinį karą. Todėl jis 
ir vėl atsišaukė į kariau
jančius, ragindamas baigti 
Korėjos karą .

Nehru kartu pasmerkė

International Fur and 
Leather Workers Unija 
sėkmingai organizuoja žu
vų gaudytojus pietinėse 
valstijose. ' Unijos organi
zatoriai pasiekė ir Texas 
valstiją. Tūkstančiai žuvi-, Amerikos bombonešiais- 
ninku, didelėje daugumoje 
negrai, susirašė į uniją ir 
pastatė darbdaviams reika
lavimą: be kontrakto jie 
nežuvaųs.

Tokiu savo žygiu unija

daužymą Y a 1 u upės jė
gainių ' ant Mandžūri- 
jos rubežiaus. Jis tai 
skaito pavojingu žygiu,įjū
ris gali praplėsti Korėjos 
karą. < Gri-kis. ¥

$10,000 FONDAS
5.00
5.00
3.00
3.00
2.00

, Tais metais.V ' p : T

laukiama ūkio aktyvumo 
sumažėjimo, ir antroje me
tų pusėje galima laukti sti
presnio atoslūgio. Bet kiti 
ekonomistai spėja, ’kad sti
presnis atoslūgis galimas 
tik 1954 metais. Šiaip ar 
taip 1953 inėtai bus kritiš
ki ir tuo metu ūkio depre
sijos pavojus bus žymiai 
didesnius negu dabar. Jei
gu tačiau netolimoje atei
tyje kiltų visuotinis karas, 
tie visi spėjimai visiškai pa
sikeistų.” |
AUKŠTAI KELIA 
SOVIETŲ VADUS

Niekas taip aukštai neke-- 
lia ir nelaiko bolševikų va
dų, kaip lietuvišką klerika
linė spauda. Popiežius prieš 
juos nieko nereiškia. Apie 
savo bažnyčios bosą tik lai
kas nuo laiko teprisimena, 
bet, apie Tarybų ' Sąjungos 
arba Tarybinės Lietuvos 
vadovaujančius žmones ne
pavargstančiai piškina kas
dien. '

Šiuo „tarpu kunigų Drau
gas labai įsimylėjo į Andrei 
Gromyko. Apie jį Draugas 
jau duoda kelintą editorią- 
lą., 0 kada kas yra skai
tęs Drauge editorialą apie

SLA IR PRIEPLAKOS
Chicagos Vilnis rašo:

I Pradžioj liepos Clevelande 
i įvyks’ Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas. Kaip visuo
met, taip ir šiemet SLA' sei
mas bus apkarstytas ir iš prie
šakio ir iš užpakalio da trijų 
organizacijų seimeliais. Sei- 
mavos tautinė sandara,* tėvy
nės mylėtojų pabaltinti grabai 
ir socialdemokratų, sąjunga.

SLA Seimo delegatams lė
šas pamokės tos organizacijos 
kuopos, taigi sandariečiai ir 
sočialistąi galės atlikti savo 
grupinius reikalus SLA sąskai
tom Gudrūs tie žmonės. Gera 
jiems atsitūpti po Susivieniji
mo plunksnom.

Bet tas parodo, kad sanda- 
riečiams ir socialdemokratams 
labai mažai rūpi SLA reika
lai. Jie vyksta seiman, vaduo* 
darni esi tik savo partinių kro- 
melių, interesais. ‘ •

M
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, Pittsburg Kiečiai Horman Huddy, jo žmona ir du jy 
vaikai reikalauja visuomenines pagalbos, nes jiems su
streikavus pasibaigs jų alga' ir maistas. v

International Nickel Kor
poracija nuo Korėjos karo 
pradžios padarė gryno pel
no, taksus atmokėjus, $110,- 
000,000.

Dulleso korporacija pri
stato nikelį kiekvienai ka- 
nuolei, kuri vežama Korė-/ 
jon. Tai kaip jis gali stoti 
už karo Korėjoje baigimą?

MacArthuras ir Dulles-*- 
du dvyniai, kurie nustatys 
republikonų konve n ę i j a i 
gaires. Jų linija — Wall 
S try to linija, didžiųjų trus- 
tų linija.

Demokratų konvencijoje 
taipgi negalima nieko ge
resnio tikėtis. Demokratai 
irgi klauso Wall Stryto bal
so. ' , .

Dvi partijos — viena ka
rinė linija. Juk dar visai 
neseniai tas pats Dulles 
dirbo Valstybės Depart- 
mente ir nustatinėjo mūsų 
vyriausybei užsieninę poli
tiką. Tiktai rinkimų .metu 
jis pasitraukė iš tos vietos, 
o po rinkimų jis tikisi bū
ti valstybės sekretorium.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
V. Žitkus ........... ......................................
J. ir M1. Kižai ......................... ................
M. Sukackienė .............. '............... ..........
J. Bendorius ................ ...........................
B. Kook........... . .......... L . t..;................

Po $1: J. Petrik, M. Blažienė, Noruševičia, J.
Raulušaitis. ' j . .
Toliau Jonas Skliutas prašo pataisyti sekamas kląi- 

das: Anksčiau buvo paskelbta, kad Skliutas aukojo $10, 
o turėjo būti J. Skeltis aukojo $10. Antra, buvo paskelb
ta, kad Jęruševičiųs aukojo $5, o turėjo būti Naruševi
čius aukojo $5. , < į

Ląbai (pavyzdingai worcesterieciai pasirodė šiame va-^' 
juje.\ Stambia dalimi prisidėjo ir laiku atliko tą didelf 
darbą. Sveikiname worcesteriecius su jų pirmininku Jo
nu Skliutu už išlaikymą žodžio ir už taip puikią paramą 
dienraščiui.

Brooklynas yra nusistatęs sau kvotą $1,500, sukėlė jau 
$983.'-Sukelta graži suma, tačiau dar daug trūksta, bet 
Brooklynas savo nusistatymą atsieks.

Daugiau dovanų fondan atėjo nuo šių asenenų:
Jonas Litvinas, Brooklyn, N. Y.................     $10.00
Karolis Benderis, Brooklyn, N. Y. .;........... 10.00
K. A. F. V., Brooklyn, N. Y............................... 10.00

5.00
5.00 
3.00 
3.00 
2.00

John Wažnys, Richmond Hill, N. Y. ..
P. Zaruba, Brooklyn, N.,Y.......................
J. Blujus, Brockton/ Mass. ......................
Frank Muningis., Brockton, Mass..............
Stanislovas pilis, Woodbaalt, N. J...........
Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, 

už taip gražią finansinę paramą dienraščiui. Pradžia 
liepos mėnesio — darbininkų vakacijų laikotarpis, nes 
visos stambiosios pramonės uždaro fabrikus ir palei
džia darbininkus atostogoms. Prašome visų apšvieti^ 
branginančių žmonių ir laike vakacijų turėti mintyje^ 
paramą savo dienraščiui.

Laisvės Administracija Į

VISIEMS A.l.D.L.D. NARIAMS
Gerbiamieji Nariai ir Narės! 

1 i •

Lietuvių Literatūros Draugijos Kon-< 
stituėija nusako; kad visi nariai duokles 
pasimokėtų iki *1 dienai liepos. Tai ne pa
prastas konstitucinis reikalas, bet tai 
reikalas, kad Centro Komitetas galėtų 
laiku išleisti žUrpalą “Šviesą” ir khygas. 
Atminkite, kad kiekvieno “šviesos'’ nu* 
merio išleidimas ir išsiuntinėjimas at
sieina apie $600. Knyga “Sveikatos ŠaL . 
tinis,” kurią nariai gavo už 1951-1952 1 
metus, atsiėjo virš $3,000. v /

x Kaip gali Centro Komitetas paruošti 
žurnalą ir knygas, jeigu neturi pinigų? 
Kitokių įplaukų mes neturime, apart na
rinių duoklių. Gi, mūsų duoklė nedidelė. 
Prie dabartinio brangumo sunku verstis. 
Tai reikia, kad nariai sumokėtų duokles 
laiku. . • \ ,

Bet nepaisant, kad Konstitucija to rei
kalauja, kad Centro Komitetas atvejų . 
atvejais prašė, vis vien dar apie 2;000 
narių yra skolingi už 1952 metus duok
les. Dar yra ^ilė kuopų, kurių nariai šie 
met nieko nemokėjo.

Atsižvelgiant į tai, Centro Komitetas, 1 
kaip kitais metais, savo posėdyje, birže
lio 29 dieną, nutarė1 duoklių pasimokėji- 
mo laiką pratęsti iki 1 d. spalio (Octo
ber), 1952 m. Kas iki nuskirto laiko ne- 
pasimokės, tai nebesiskaitys gero stovio 
nariu.

Todėl prašome visus narius ir nares, 
kurių duoklės dar yra nemokėtos, tuojau 
pasimoketi kuopos valdybai. Atlikite tą 
savo organizacinę pareigą! Būkite na
riais lietuvių kultūros ir apšvietos Drau
gijos, kuri jau 37 metai gyvuoja, kuri 
tiek daug gražių ir prakilnių darbų at- 

. liko!
Kreipiamės į kuopų valdybų narius, 

kur dar yra skolingų narių, kad tuojau 
pamatytumėte tuos narius, išrinktumėte 
jų duokles ir prisųstumėte į Centrą. 
Kreipiamės į visus narius ir nares, pra
šydami pasistengti gauti naujų narilrijį 
Draugiją. Pašistatykime Visi už pareigą f 
stiprinti A.L.D.L. Draugiją!

ALDLD CENTRO KOMITETAS.
' 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Šiame plačiame pasaulyje...

Įvairių <šalių ir miestų 
didi zoologiniai sodai

Kai kas mano, kad zoolo
giniai sodai, kitaip vadina
mi žvėrynai,. yra naujoviš
kas dalykas, moderniškč 
pasaulio reiškinys. Mano
ma, kad kadangi senovėje 
miškai buvo tankesni, ir 
žmonės matė žvėris visur 
aplink save, jiems nebuvo 
reikalo steigti zoologinius 
sodus, nebuvo reikalo užda
ryti laukinių žvėrių už 
grotų.

Bet enciklopedijos sako, 
kactyzoologmis sodas buyo 
seniai žinomas dalykas, 
$et 12-tam e šimtmetyje 
prieš Kristų Kinijos kara
lius Wen jau turėjo įstei
gęs didelį žvėryną, kuriame 
radosi beveik visos anų lai
kų žinomos Azijos žvėrys.

Ir Europoje zoologiniai 
sodai pasirodė ne tik pa
skutiniu ar 19-tu šimtme
čiu. Taip, pavyzdžiui, Pa
ryžiaus Jardin des Plantes 
žvėrynas (kartu su botani
kos sodu) buvo įsteigtas 
1793-iais* metais. Ir per se
kantį šimtmetį zoologiniai 
sodai buvo įsteigti beveik 
kiekviename svarbesniame 
pasaulio mieste.
Kur^erys laikomi laisvose 
gamtiškose sąlygose, kur ne

Senoviškieji žvėrynai vi
si turėjo tendenciją laikyti 
žvėris labiausiai “saugiose” 
sąlygose, tai yra, už gro
tų, narvuose. Bet su laiku 
pastebėta, kad nors žvėrys 
vadinami “laukiniais,” jie

Iš Amerikos istorijos
John Cabot atrado Ameriką

Giovanni Cabotto buvo 
italas, kaip John Cabot ži
nomas anglams, pasižymė
jęs tyrinėtojas ir nuotykiu 
ieškotojas. Išplaukęs iš 
Bristolio. Anglijoje, 1497 
metais, jis pasiekė Šiaurės 
Ąlnerikos kontinentą, pen- 
kęriais metais vėliau Kris- 

Kohvmbo, kuris' kaip 
Ispanijos pavaldinys buvo 
išlipęs Vakarų Indijos salo
se.
? Tikroji John Cabot išlipi
mo vieta Amerikoje nėra 
Žinoma, bet sekančiais me- 

v tais jis ir vėl perplaukė At
lantą ir pasiekė Grenlandi
jos krantus. Tada jis pa
suko j pietus ir varėsi tur 
būt net iki Chesapeake 
Įlankos, Delaware valstyhę- 
je- . 'Nors per šimtmečius 
Kristofas Kolumbus ir Gi
ovanni Cabotto yra vadina
mi Amerikos atradėjais-eu- 
ropiečiais, bet dabar pa
skelbta, kad pirmasis ją pa
siekęs buvo vis dėlto Leif 
Ericson, norvegų keliauto
jas, kuris su savo vikingais 
Ameriką buvo pasiekęs 500 
metų anksčiau.
1881 liepos 2 dieną 
pasikėsinimas prieš 
prezidentą Garfieldą 
JVos įvedus James Gar- 

ltf#&ldą į p/ezidento parei
gai kovo 4 d., tūlas teisi
ninkas Charles J. Guineau 
pareikalavo^ kad jis būtų 
paskirtas JV konsulu Mar
seilles, Prancūzijoje. Savai
me aišku, jo prašymas bū
vi estas. Guineau, įsi

ne tokie jau baisingi, jeigu 
jie geriau traktuodami, ir 
pradėta juos laikyti labiau 
gamtiškose laisvose sąlygo
se. Jie vis dar atskirti nuo 
žmogaus, bet jie turi dau
giau vietos, vaikštinėja lau
ke, gyvena dažnai urvuose, 
kurie primena kalnuose, 
miškuose ar tyruose randa
mus. Keli dideli zoologiniai 
sodai ypatingai sudarė ge
ras beveik naturališkas są
lygas žvėrims gyventi.

Vienas tokių zoologinių 
sodu randasi Vincennes 
priemiestyje prie Pary
žiaus. Tas žvėrynas užima 
didžiulį plotą ir visi didie
ji žvėrys turi pakankamai 
vietos bėgiojimui, mankšti- 
riimuisi. Tigrai, pavyzdžiui, 
gali vaikščioti šimtus me
trų po uolas ir griovius, 
nors nuo stebėtojų ir kitų 
žvėrių juos saugiai atskiria 
vandeniu pripildyti gilūs 
grioviai. ir cementinės sie
nos. Beždžionės turi sau 
atskirą karaliją, didoką uo
lų salą ežeruko viduje, ir 
ten jos gyvena visai laisvo
se sąlygose, be narvų ir 
tvorų. Tik žiemos metu, 
kuomet oras yrą toks, kad 
jos negali jo panešti,' jos. 
paimamos į apšildytas pa
talpas.

Maskvos žvėrynas yra 
ypatingas. Ten 'žvėrys irgi 
turi daug laisvės, bet be to 
jie ten turi dar ką kitą, 
dalyką, kuri galima būtų, 
pavadinti “brolybe.” Mat,i 

tikinęs, jog dėl to kaltas 
prezidentas, prisiekė jį nu
žudyti. Jis pasirinko pro
gą, kada prezidentas Gar- 
fieldas su* keletu draugų 
užėjo į Washingtono gele
žinkelio stoties laukiamąjį. 
Guineau, nepastebėtas^ pri- 
siŠalino prie prezidento iš 
užpakalio, staiga išsitraukė 
revolverį ir paleido dvejetą 
šūvių. Prezidentas Gar- 
fieldas kankinosi tarp mir
ties ir gyvybės ištisas 10 
savaičių iki neišlaikęs 1881 
rugsėjo 119 dieną mirė.'

Kaltininka's Guineau buvo 
nuteistas už žmogžudystę 
ir pakartas.

Nuo to laiko buvo apsi
spręsta, kad šitokie postai, 
kaip kad Guineau siekė, bus 
skirstomi ateityje pagal as
mens kvalifikacijas, ,bet ne 
pagal partinį bilietą.

Kaip atentatų aukos yra

Renee -Marcel!, $60 | savaitę uždirbęs mašinistas, jo 
žmona ir jų 12 vaikų išmesti ant gatvės iš jų namų New 
Yorke, kuomet jie pareiškė neišgalį mokėti pakeitę
nuomę* 

tarybiniai zoologai priėjo 
išvados, kad nėra tokio da
lyko, kaip “prigimti n ai 

; kraugeringi” žvėrys, kad 
kraugeringumas ir plėšru
mas yra ne įgimtas instink
tas, bet sąlygų rezultatas. 
Ir jie ėmėsi bandymo: ma
tyti, kaip gali sugyventi vi
sokie žvėrys. Dabar Mask
vos zoologinis sodas atrodo 
kaip to pranašo vaizdai: 
tigrai ir liūtai randasi prie 
pat stirnų ir kalnų ožkų, 
leopardai prie laukinių ave
lių, ir niekas nieko nedras
ko, niekas nieko neplėšia.

Didžiausias New Yorkę 
zoologinis sodas, Bronxo 
Zoo, yra vienas moderniš
kiausių. Lokiai, drambliai 
ir kiti dideli žvėrys jame 
įtaisyti na tu r ai iškošė ir 
moderniškose sąlygose. Ki
tas Amerikos zoologinis 
sodas, kuris pasižymi lais
ve žvėrimis, yra Brookfiel- 
do prie Chicagos. Kiti svar
būs Amerikos žvėrynai yra 
Nacionalis Zoologinis par
kas prie Washingtono, zSt. 
Louiso, Detroito ir Kansas 
City zoologiniai sodai.

Bendrai kalbant, geres
nius zoologinius sodus turi 
vėsesni Europos ir Ameri
kos kraštai, negu šiltieji 
Afrikos ir Azijos. Pavyz
džiui, Kairo zoologinis so
das yra didelis, bet jis'tu
ri veik tik Afrikos žvėris. 
Dalykas tame, kad kur vė
su, šiltų kraštų žvėris ga
lima kaip nors pritaikinti 
laikant juos apšildytose pa
talpose, bet Pietuose, kur 
karšta, šiaurinių žvėrių ne
galima laikyti, nes apšaldy- 
mo sistema per brangiai 
kainuoja ir dar neišvysty
ta. V. M.

Frankistinių budelių
žvėriškumai »

PARYŽIUS, V. 5 d. — Lai-
kraštis “Jumanite” praneša, 
kad frankistiniai budeliai Bar
selonos kalėjime žvėriškai 
kankįpa Lopesą Raimundo ir 
kitus Ispanijos patriotus.

Būna momentų sakoma šia
me pranešime, kai Lopesą 
Raimundo žvėriškai vienu me
tu muša 15—20 budelių, siek
dami gauti iš jo “parodymų.”’ 

“Jumanite” ragina prancū
zų tautą, sustiprinti kovą už 
tai, kad būtų paleisti LopeSas 
Raimundo ir jo draugai, ku
riems gresia mirties bausmė.

'"New York. — Wall Stif7 
to Šerų birža paskelbė, jog 
pusseptinto milijono ameri
kiečių yra pirkę įvairių 
pramonių Šerų,, tikėdamiesi 
pasipelnyti.

mirę kiti du Amerikos pre
zidentai : Abrahomas ‘ Lin- 
colnas 1865 m>. ir William 
McKinley 1901 m.

Common Council

Skaitant Sean O’Casey...
Airijos vadams nesiseka 

atgaivinti senąją kalbą
Dar prieš Pirmąjį pasau

linį karą, kuomet Airija 
dar buvo pilnai prijungta 
prie Didžibsios Britanijos, 
ten jau vystėsi, judėjimas 
dėl senos)airių (galų-kek 
tų) kalbos atgaivinimo. Ra
šytojas Sean O’Casey savo 
ilgoje (keturių tomų) bio
grafijoje vaizdingai aprašo, 
su i kokiu ideališku užside
gimu ir pasišventimu jauni 
nacionalistai airiai tuo lai
ku kovojo už tai, kad per 
ilgus šimtmečius angliškai 
kalbėjusi airių tauta at
mestų tą svetimą •'kalbą ir 
grįžtų prie nuosavos, i «

O’Casey aprašo veikimą 
tada plačiai išsišakojusios 
organizacijos, kuri vadino
si Gaelic League. Tos or
ganizacijos nariai savo tiks
lu, statėsi mokintis kiek "ga
lima daugiau senos airių 
kalbos, vartoti tik ją tarpu
savyje, platinti ją visur ir 
kovoti už jos teiseę rųoky- 
klose, bažnyčiose ir ft.

Ypatingai* sunkią kovą 
airių kalbos šalininkai ve
dė prieš kunigus, kurie pa
taikavo britiškiems oku
pantams. Kaip Lietuvoje 
kunigai vienu metu pa
mokslus rėžė lenkiškai ir 
apie lietuvių kalbos įsilei
dimą į bažnyčias, hei gir
dėti nenorėjo, taip Airijos 
katalikiški kunigai nei gir
dėti nenorėjo apie airiškos 
kalbos įsileidimą į bažny
čia.

Ir darbe,
KAUNAS. — -Kai Petras 

Škėlovas' grįžo iš Vakarų 
Vokietijos į gimtąjį Kauną, 
jam buvo 18 metų. Tačiau 
atrodė jis žymiai vyresnis. 
'Patirti vargai svetimame 
krašte, rūpesčiai susendino 
jaunuolį. Net geras futbo
lo draugas Pranas Liutke
vičius ir tas jo iš karto ne
pažino .

—Pasikeitei tu, Petrai,-L 
kalbėjo jo draugas Pranas. 
—Tačiau gerai, kad vargai 
praeityje. . Dabar tau pra
sideda naujas gyvenimas, 
štai toks, kaip mano, kitų 
draugį.

Taj buvo tikros tiesos žo
džiai. Petras Škęlovas grei
tai įsiliejo į naująjį gyveni
mą . Grįžęs,be jokios speci
alybės, jis pradėjo mokytis 
amato “Inkaro” gumos-ava- 
lynės kombinate. Po darbo 
su draugais vėl jį galėjai 
matyti futbolo aikštėje. Po 
pusmečio Petras, treneriui 
DzindZiliauskui vadovau
jant, vėl atgavo s'avo 
sportinę formą, tapo geru 
futbolininkų. Neatsiliko jis 
ir darbe. Greitai išfnokęs 
s.upiovė j o darbo, jis pradėjo 
viršyti gamybines užduotis. 
Apie jo gerą darbą rašė, 
įmonės sieniniame laikraš
tyje, kalbėjo viso kolektyvb 
susirinkime .

Kiek daug džiaūgsmo pa
tyrė etomis dienomis Petras. 
Jis pamatė, kaip didžiai 
vertinamas tėvynėje darbo 
žmogus, jo gamybinės per
galės.

. Petrą pamylėjo visas ko
lektyvas . Jis buvo įtrauk- 
kur treniruojasi kartu su

O’Casey ir jo draugų viltys 
vis dar lieka neišpildytos

sDaug laiko prabėgo nuo 
to laikotarpio, kuomet jau
nieji Airijos nacionalistai 
pirmieji pradėjo agituoti 
už savo tautinės kalbos at
gaivinimą. Airija dabar 
nepriklausoma. Bet ‘ nei 
O’Casey, kuris dabar gyve
na Dubline, nei jau mirę jo 
kovos draugai negalėtų 
pasidžiaugti, jeigu jie su
vestų sąskaitas, kiek at
siekta su senos airiu kal
bos. gaivinimu.

Airija dabar nepriklauso
ma. Ją valdo nacionalistai, 
tiesa, ne pažangūs naciona
listai,. kaip O’Casey (jis da
bar komunistas), bet reak
ciniai, klerikaliniai, katali
kiški. x Visgi — jie nacio
nalistai, ir kame ne kame, 
bet pastangų nedėjime at
gaivinti seną kalbą jų kal
tinti negalima, premjeras 
De Valera yra karštas se
nos airių kalbos šalininkas. 
Tokie pat yra ir jo minis
trai. Per tris dešimtmečius 
tie vadai deda pastangas 
laipsniškai išstumti anglų 
kalbą iš žaliosios Airijoš 
salos ir leisti joje, skambė
ki tik savajai airiška j ai,; tai, 
kuri ten buvo vartojaina 
apie tūkstantis metų at-; 
gal. Ir ko jie nedarė, kad 
tą kalbą atgaivinti, 'kad ją 
įdėti į milijonų airių bur
nas, kad nuplauti nuo Ai-

ir sporte
futbolo veteranais Ilgūnu, 
kopė į finalą. Ir štai įvyko 
lemiamas susitikimas tarp 
Gruzijos, iy Tarybų Lietu
vos komandų. Beveik iki 
pat rungtynių pabaigos nė 
viena iš komandų nesuge
bėjo pasiekti įvarčio.

Ir Staiga, atrėmęs ataką, 
gynėjas Mačiulis stipriai 
pasiunčia kaanuolį tiesiai" 
Škėlovui. Šis nedelsdamas 
perduoda į kraštą Daukšai, 
kuris, apėjęs varžovą, šau
na į vartus. Tačiau ka
muolys atsimuša į virpstą, 
bei čia pat atsiduria Škėlo
vas ir galva nukreipia jį 
tiesiai į kamputį. Rezulta
tas'1:0. Paliko dvi minutės 
iki varžybų pabaigos. Jų 
metu škėlovas pasiekia dar. 
vieną įvartį. Varžybas lai
mėjo Lietuvos futbolinin
kai. Jie 1948 m. ir iško
vojo TSRS jaunių čempio
no vardą . škėlovas pakvie
čiamas -į Lietuvos rinktinę, 
tas į kombinato futbolo 
rinktinę,* jam davė progas 
dalyvauti svarbiuose susiti
kimuose. 1 Jaunuolio gabu
mai darbe ii; sporte vis la
biau ryškėjo. Ir štai atėjo 
džiugi žinia—Petras įtrauk
tas į tarybų Lietuvos jau
nių rinktinę — jis vyks 
kartu su kitais futbolinin
kais į Voronežo miestą at
stovauti Lietuvą visasąjun
ginėse varžybose.

Įtemptai vyko kovęs. Lie
tuvos futbolininkai, nuga
lėję rygiečius, Taliną -bei 
kitus rimtus varžovus, iš- 
Penkausku, Galvieium, Sau- 
noriu ir kitais. Tarybų val

rijos paskutinį ilgos angliš
kos okupacijos požymį — 
anglų kalbą!

Pirmiausia, žinomu, jie 
steigė airių kalbos moky
klas mokytojams, kad būtų 
kas tą kalbą mokina. Da
bar, kuomet tų mokytojų 
yra pakankamai, airių kal
ba yra dėstomoji visose mo
kyklose, ' ypatingai prad
žios. Ir kas pasirodo? Vai
kai pačioje mokykloje kal
ba airiškai.(tas priversta), 
bet gatvėje ir namie kalba 
angliškai... -

f

Vienu metu De Valeros 
valdžia priėjo net tokios 
minties: platinti senąją 
kalbą masinių gyventojų 
perkėlimu. Mat, Vakarinė
je krašto dalyje, prie pat 
jūros ir gretimose salelė
se, kurios atskirtos, ir izo
liuotos nuo gyvųjų centrų, 
gyvena keletas šimtų tūks
tančių. airių valstiečių ir 
žvejų, kurie niekad nepa
puolė po angliška asimiliaci
ja, kurie visuomet palaikė 
savo tarpe seną airių kal
bą. . Na, De Valeros valdžia 
galvojo, kad jeigu tie airiš
kai kalbantieji žmonės bus 
išsklaidyti tarp • angliškai 
kalbančių po< visą Airiją, 
jie tą kalbą paskleis. ’ Pa
sakyta—padaryta: tie žve
jai ir valstiečiai to nelabai 
norėjo, bet . valdžia juos 
pradėjo ; “deportuoti” į 
krašto • gilumą, kad jie: “sų- 
airintų” Airiją.-; Bet rezul
tatai buvo <yisai, priešingi: 
per kelioliką’.metų''tie. airiš
kai kalbantieji >• tik tos 
kalbos? nepasklęidė, bet pa
tys'suanglėjo! !

f . ‘ r * ’ ‘

Tad, kaip -dabar dalykai 

džia sudaro visas sąlygas 
jaunimui sportuoti. Trene
rių tarybos, sporto moky
klos, platus sportinių orga
nizacijų tinklas — viskas 
skirta • sportiniam darbui 
išvystyti. Ir neatsitiktina, 
kad Petras Škėlovas, kaip 
ir daugelis kitų jaunuolių, 
per trumpą laiką tapo ži
nomu sportininku.

Petras neužmiršta ir dar
bo. Toliau tobulindamasis 
kaip futbolininkas, jis baigė 
fabrike organizuotus speci
alius kursus kvalifikacijai 
pakelti, tapo puikiu meis
tru.

- — Nėra dienos^kad škėlo
vas neįvykdytų dviejų ga
mybos normų, — pasakoja 
kombinato direktorius Mac
kevičius. A. Baranauskas 

3,500 Amerikos Darbo Federacijos narių atstovai ir 
Midvale Steel Co. atstovai Philadelphijoje pasirašo su- 
tartį, pagal kurię pakeliama algos 12 ir puse cento į 

valandę. ■ . ________________________

3 pu*!.-Lai«v8 (Liberty)-Ketvirtadieny Liepps-July 3, 195^

stovi Airijoje? Oficiali:' 
kalba yra * airių (rašoma;* 
specialiu raidynu, kurio#' 
angliškai skaitantis asmuo-* 
negali suprasti). Parla
mente ji dažnai vartojama. 
Įsakymai leidžiami joje. Ji* 
dėstoma mokyklose. Bet di
džiulė dauguma žmonių 
dar kalba angliškai, anglių* 
kai leidžiami laikraščiai, ir., 
anglų kalba faktinai dac^ 
yra tautinė airių kalba.

Amerikos prezidentai,^ ; 
ir saksiškieji vardai

Nors Amerika yra šalife, 
kurios gyventojai susideda1 L 
iš daugelio tautinių kilmių « 
ir rasių, tik pažvelgus į tu- ' 
retų prezidentų sąrašą, g^ ' 
Įima pamatyti, kad di-( 
didelė dauguma jų bū-- 
vo anglo - saksai, bri-" 
tiškos kilmės, — bent taip“ 
liudija jų vardai. Tie art-* 
glosaksiški vardai: Wash
ington, Adams, JeffersOft/v\ 
Madison, Monroe, QuinėjP® 
Adams, Harrison, Tyler,'“ 
Polk, Taylor. Pierce, Bucha-'' 
nan, 'Lincoln, Johnson^-! 
Grant, Hays, Arthur, Gar
field* Harrison, Taft,- Wil*<i 
son, Harming, Coolidgė'p 
Hoover, Truman. •>$

Kaip matome, 25 angioma 
saksiški vardai. O ne an*i 
glosaksiški ?. Jų labaii ma^n 
žai: , . . - * » ••••-:

* Hf-jjn• v * t- '• - -
Van Buren (olandų kil«f 

mes), McKinley' (airių-keLl. 
tų. kilmės.), Theodore Roo^o 
sevėlt - ir F.r D. Roosevelt*» 
(olandų kilmės)'ir tiek.

Taftas pilnas pasitikėjimo, 
kad jis būsiąs nominuotas ..

Chicago. — Republikoriiį 
konvencijai artinantis, ČiA* 
jau pradeda suvažiuoti žyį-; 
miausi partijos vadai, tartt'‘ 
jų ir Robertas Taftas. Tąr< 
tas pareiškė spaudos at>’’ 
stovams, kad jis esąs pilnai 
pasitikėjimo, jog jis, o ,ne 
Eisenhoweris bus nominubV 
tas. Rytoj komitetas prtf-* 
dės svarstyti nesutikimi^ 
valstijų delegacijų atstovi" 
bėse, nes iš daugelio valstl- ’ 
jų .atvyksta dvilypės ddfe- , 
gacijos, kurios viena antr6Mw 
nepripažįsta. Ypatingai aš*“ 
trus konfliktas buvo Texd,-' 
se, kur Tafto ir Eisenhow«P! 
rio šalininkai buvo stipriai 
susipešęt * 'J. i



bofinmkų tumamento
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tūs. Svečiai visi džiaugiasi su 
skaniais valgiais, Po pįetų^ 
LĖS Nacionalis Vi.ce-Piminin- 
kas veda tvarką. Iš Ritų mies
tų svečiai išreiškia savo m-iv-

t

ę •
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j ROCKFORD, ILL. — LDS 
2^2 kuopa per visus metus 
rengėsi prie 7-to Nacionalio 
LDS Bolininkų Turnamento, 
kuris įvyko Rockforde gegu
žės 30, 31 ir birželio 1. Buvo 
išslysta aplikacijos daug plr- 
miau ir buvo sakyta, kad turi 
bfūti sugrąžintos prieš 18-tą 
dieną gegužės, bet kai kurios 
Kuopos dar labai-vėlinosi, tai 
Vietinė kuopa nežinojo ar ren
gtis dėl daug svečių ar dėl 
dažiau. Bet vistiek ruošėsi. 
Reporteris nori aprašyti tą 
b.ykį.

Gegužės 30 dieną visa 21.2 
kuopa susirinko pas Juozą 
Raškevičių laukti svečių iš to
limesnių vietų. Na, ir dagirdo, 
Kad jau detroitiečių du būriai 
Čia nuo anksti ryto. Belau
kiant ir chįcagiečių atvažiuo
ja. Sako, “didesnis būrys bus 
vėliau.” Iš New Yorko irgi su-

Gegužės 31 dieną ir vėl aš 
keliauju . į Bowling Alleys. 
Matau daug naujų žmonių, 
su kuriais vakar nesimačiau.

| Pasiaiškina, kad tik šiandien 
i atvažiavę. Per visą dieną ir 
j vakarą eina turnamentas. Y- 
patos^ kurios pabaigė savo

1 bolinimą, eina į mūsų miestą 
' pažiūrinėti’koks čia tas Rock- 
' lordas. Jiems dyvai, kad labai 
daug mato vyrų su barzdoms 
ir ūsais. Keli jauni vyrai sako, 
kad jiems teko užsimokėti 
“finą,” kad jie yra, nusiskutę. 
Paaiškiname, kad Rockfordas 
apvaikščios šimtmetį už kelių 
dienų, tai yra uždrausta vy
rams skustis, o moterims neva
lia pasipuošti veidus.

Bolinimas tęsėsi iki vėlai 
naktį. 11-tą vai. vakare dar 
vienas būrys bolininkų atva
žiuoja iš Chicagos. Da kai ku
rie bolina, o jau pas Juozą ir

laukėm dvi viešnias. Nutarta 
pradėti kaip 7 vai. vakare, 
tai ir aš nuėjau į Riverside 
Btxwling Alleys pažiūrėt kaip 
Čia bus. Ten detroitiečiai rū
pinasi, kad jų draugai dar ne
atvažiavę. Ale jau reikia pra
dėti vistiek.

• Prasideda pirmiausia poro
mis ir pavieniai lošti. (Singles 
and doubles.) Po tam Ruck- 
fordo vyrų tymas ir Rock for
do moterų tymas atlieka savo 
paskirtą bolinimą. • žiūram, 
kad štai atvažiuoja ir kiti de- 
tvoitiečiai. Mat, jiems ant ke
lio buvo nelaimė, trūko “tire” 
ir buvo biskį paklydę, tai susi
vėlavo. Bolinimas ‘tęsėsi iki 12 
vai. vakare. Svečiai dar nem’ri 
miegoti, tai nutarta grįžti p$s 
Juozą ir ten geriau susipažin
ti su svečiais. Aš^ir nelieku, 
važiuoju sykiu. Ale aš netoks 
jaunas kai kiti, tai man akys 
jau merkiasi. Reikia važiuoti 
namo, gult. Palieku jaunes
niu?.

vėl gužynė. Bet ne tik vieni 
svečiai, matau ir daug rock- 
ferdiečių. Tam paskutiniam 
tymui buvo labai gerai vie
niems lošti, nes kai girdėjau, 
jie išlaimejo pirmą vietą. Jų 
pirmininkas sako,, kad jiems 
gerai buvo lošti, kad niekas 
netrukdė. Baigęs bolinti ir tas 
tymas važiuoja pas Juozą. 
Ten tai baliavojo iki 5 vai. 
ryte, žinoma, jau manęs ten 
tada nebuvo. Girdėjau, kad 
vieno detroitiečio automobi
lius sulūžo, tai dirbo kol pa
taisė, paskui nieko nelaukęs 
grįžo į namus. Pasigedome jų 
ant bankieto. Keli būriai chi- 
cagiečių irgi grįžo į namus 
subatos vakare.

Nedėlioj, birželio 1 dieną, 
cinu į Labor Temple, kur bus 
išduoti laimėjimai. Dar anksti, 
bet šeimininkės visos dirba su
šilę. Skanus garas eina iš kuk
iuos. Stalai gražiai papuošti 
su gėlėmis. Viskas tvarkoje. 
Pirmą valandą prasideda pie-

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

t is. Po .tam pirmininkas padė
ka vo j a šeimininkėms. Prie šo
no stovi stalas pilnas gražių., 
brangių trofėjų-, kas jas lai
mės. Tėmijau, kiek galėjau; 
bet visų vardus nežinau,' tai 
nerašysiu; aš manau, kad bus 
tas viskas aprašyta toliau1 kito; 
reporterio. Tiktai atmenu, 
kad Chicagos merginos buvo 
pirma, o antra Rockfordo mor 
terys. Vyrų skyrius Chicagos 
vienas tymas pirmoji vietej, 
Detroito vytų tymas antroj 
vietoj; o Rockfordo vyrų ty
mas trečioj vietoj. Poroms ir 
pavieniu irgi Rockfordas ge
rai pasirodė. Po ceremonijų

i ėjo šokis. Muzika buvo netikė- 
| tai smagi. Svečiai nori šokti,. 
' a]e ir rūpi jau namai, tai rei
kia važiuoti. Vienas būrys det
roitiečių ir chicagiečių dar pa
silieka iki pat pabaigai. Link 
sminasi ir šoka prie geros m.u- 
z’kos. Klausiu: “Ir kur jūs 
gavote tokius linksmus muzi
kantus?” Sakp, kad iš LaSal 
le, 111. Mylėčiau dar kada vėl, 
i uos išgirsti.

Jau artinasi pabaiga, ma
tyti, kad visi LDS 212 kuopoj 
nariai jau pailsę. Ir kur jie 
gavo tos energijos, kad per 
tris dienas taip sunkiai gali 
dirbti ? Aš apie lai užklausiau 
jų pirmininko. Jis man sako, 
kad netik’ 212 kuopa dirbo, 
bet ir prie to darbo prisidėjo 
95-ta kuopa. Vieni jaunuoliai 

: nebūtų galėję tokį darbą at- 
‘ likti. Jis man ir primine, kad 
Juozas iš 95-tos kuopos irgi 

' sykiu bolino su Rockfordo ty
mu. šeimininkes visos buvo

■ 95-tos kuopos narės. "Tai labai 
I gerai, kad visi sykiu, senesni 
ir jaunesni, dirba!

I . štai kur aš buvau ir ką ma
čiau gegužės 30, 31 ir birže

lio 1 dieną!
—o.—

Birželio 29 dieną bus kitas 
nepaprastas įvykis mūsų ko
lonijoje. Tą dieną Neprigul- 
mingas Lietuvių Piliečių. Klu
bas .rengia pikniką. Piknikai 
yra. paprastas dalykas vasarą, 
bet ne toki kai šis bus. Mes 
visi vis kalbame kai būdavo 
senovėje ant piknikų, rodos 
daug smagiau negu dabar. 
Būdavo ristynės, lenktynes ir 
kiloki pamarginimai. Taip bus 
ir šį kartą. Rengiama kas nors 
nepaprasto kožną valandą 
per visą dieną, Vieta nauja: 
HI-Bra-El Park ant Black
hawk Road. Senovėje vadinė
davo Old Heidelberg Park.

: Apie kelrodį šį, sykį nerašy
siu, bet bus vėliau pranešta 
kur ir kaip nuvažiuoti.

Dabar užteks tik' priminti,, 
kad tą dieną užsirašykite ant 
kalendoriaus ir paskirkite ją 
dėl dalyvavimo. NLPK pikniko.

Reporteris.

Susipažinkime su Ohio 
apsigynimo organizacijomis

Tokioms darbo, žmonių ap
sigynimo? organizacijoms, kaip 
Civilių Teisią Gynimo ir Sve
turgimių Gynimo organizaci
jos, kurios neturi pastovaus 
b.udžeto’ tenka pasilaikyti iš 
.aukųb o. aukotojai irgi neturi 
nusistatę sau užduoties 
po' kiek paaukoti; Tai sunku 
verstis. O apsigynimo organi
zacijoms prisieina nevien gel
bėti politinius kalinius ir per
sekiojamus, skiriamus išde- 
portavimui sveturgimius, bet 
joms reikia vesti kovą už pra- 
šalinimą tos priežasties, kuri 
sudaro apsigynimo reikalą, tai 
yra, už panaikinimą. Smith ir 
M’cCarran įstatymų; su jų vi
sais priedais.. Taipgi apsigyni
mo organizacijoms yra prie- 
volė pastoti kelią ir policijos, 
brutališkumui, kuris kaip ka
da,' ypatingai negrus, . taip 
žiauriai terorizuoja ir žudo 
visai nenusikaltusius. Tik vie
nais metais buvo nužudyti ly
giai keli negrai, čia paminėsiu 
tik 3 : vienam jaunam 18 me
tų negrui einant šaligatviu, 2 
policistai eidami iš/paskos jį 
nušovė -r- “kaip nužiūrimą”, 
kitas negras dirbo dirbtuvėje, 
kurioje jo bosas paliepė jam 
parsivežus į savo namus nu
mazgoti jo automobilį ir atveš 
ti atgal. Negras pasiėmęs savo 
boso, automobilį važiavo link 
savo namų, o 2 Euclid' policis
tai, pamatę negrą važiuojant 
su gražiu Cadillac, pradėjo 
vytis ir negrui greitai nesus
tojus- nušovė jį ant vietos, tre
čias negras perėjo skersai gat
vę per raudoną šviesą, policis- 
tas netoli stovėdamas šaukė 
negrą ateiti pas jį, o negras 
nesiskubino ir tapo ant vietos 
nušautas. Panašiais'būdais bu
vo nįužudyti ir keli kiti negrai 
tais (pačiais metais. O kovo
jant su tuo visu blogumu apsi
gynimo organizzacijom .yra 
reikalinga išleisti tūkstančiai 
įvairios literatūros, kad pla
čiai supažindinti žmonių ma
ses ip kviesti jas talkon praša- 
linimui tų visų, blogumų. Lite
ratūra didžiumoje išsiuntinė
jama laiškais, reikalinga, su- 
adresuoti tūkstančiai konven
tų, juos pripildyti ir sulipinti 
pašto ženklelius. Tas vis
kas; apart gynimoj sudaro ■ 
daug lėšų ir darbo.' O kur dar 
raštinės rendos, telefonas ir 
šviesa. Apie algas, kad ir pa
stoviems darbininkams, nėra 
reikalo ir svajoti, nes yra nuo
latinis pinigų trukumas. O na
riai paprastai moka tik po 
metįnių duoklių.'

Bet nors viena apsigynimo 
organizacija čia yra būtinai 
reikalinga, nes reakcija vis 
dar daugiau puola tuos, kurie 
veikia už taiką, už geresnes

bemierį. darbininkų išnaudoji
mą. ab einat

' čia pasistengsiu pažymėti, 
nors tr.umpai, tik kelių, praei
gų metų apsigynimo organiza
cijų • sunkų vertimąsi. Svetur- 
gimių. Gynimo skyrius, nebe
pajėgdamas toliau tęsti' gyni
mo darbą; baigė jį 1946 me
tais. Tuomet susidarė^ kita vei
kėjų grupė,, kuri, sutvėrė Civi
lių Teisių Gynimo skyrių ir 
veikiančiu sekretorium buvo 
išrinktas sugabus ir atsidavęs 
veikėjas William Haber. Ha
ber sau pagelbai 1 suorganiza
vo gerą skaičių liuosnorių, di
džiumoje jaunų moterų ,ir už 
tai jam neblogai sekėsi vesti 
gynimo kaip Amerikos pilie
čių, taip ir sveturgimių darbą. 
Bet po 3 metų jo sunkaus dar
bo jam prisiėjo susirasti savo 
pragyvenimui kitą darbą. O 
veikiančio sekretoriaus darbą 
pasiėmė jauna veikli moteris 
Norma Kemen. Norma, dirb
dama progresyvės unijos rašti
nėje, dienomis galėjo telefonu 
atlikti jai reikalingus susisie
kimus, o vakarais, su pagalba 
liuosnorių, atlikdavo,, kitus dar
bus. Bet 1950 metais Normą 
susilaukė kūdikį iv dėl to pri
siėjo jai pasitraukti nuo to 
svarbaus darbo.

Tuomet buvo sušaukta Ohio 
veiklesnių žmonių konferencL 
ja, kurioje tapo suorganizuota 
“Ohio Bill of Rights Confe
rence”, kuri geriau atitiktų 
gynimui kaip. Amerikos pilie
čių, teisių taip ir sveturgimių. 
Elsie Zezrivy tapo išrinkta 
veikiančia sekretore. Elsie iš 
praeities žinojo, kad. jai rei
kės dirbti be algos, tai ji susi
rado darbą nuo ryto iki pie
tų, o po pietų iki 5-tos valan
dos dirba Ohio Bill of Rights 
raštinėje. Pavakaryj parva
žiavusi namuose pagamina va
karienę sau ir savo vyrui. O 
po vakarienės Zazrivy važiuo
ja ten, kur ji yra, daugiausiai 
reikalinga.

Nuo 1947 metų iki šiol ta
po suareštuoti deportavimui 7 
sveturgimiai. 1947 metais bu
vo areštuoti 4; 3 clevelandie- 
čiai ir vienas iš Niles, Ohio, 
taipgi Niles tapo suareštuoti 2’ 
Ukrainai, vienas iš jų areštuo
tas 1951, kitas 1952, ir dar vie
nas areštuotas Lorain,, Ohio.. 
Vienas iš areštuotų. 1947 me
tais tapo nuteistas išdeporta- 
vimui ir jis pats liuosnoriai iš
važiavo į savo šalį, Du iš areš
tuotų 1947 metais, ’ David 
Schossberg ir Joe Lukas-Luko- 
ševičius bu vo areštuoti iš'‘nau
jo, nors'jie ir buvo po kauci
joms, ir uždarė juodu į Aps
krities kalėjimą ir atsisakė 
paleisti juodu po kaudijomis. 
Bet apsigynimo, suorganizuo
tas žmonių ir advokatų spau
dimas privertė Imigracijos 
viršininkus, paleisti juos po

darbo sąlygas dirbtuvėse, už kaucijomis. Visi areštuotieji

BAR & GRILL
Pertvarko ir pagerino savo

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIU AMERIKOS 
PILIEČIU KLUBAS 
Puiki.Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms it Parems.

; VALGIAI -^DEGTINĖS - VYN.ĄI - ALUS 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAHTS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telephone E Vergreen 4-8174

Drauguži, šis dą-iktas nė
ra knyga. Kas šitą palie
čia, paliečia žmogų.

Walt Whitman
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pridėjimą, kelių centų, prie ai- buvo apklausinėjami po dau- 
gų,. kad darbininkas galėtų j gelį' kaltų ir visada advoką- 
tinkami.au pragyventi ir tinką-, tai. juos gynė. Bet, kaip dabar 
mai užlaikyti savo šęimą. Ir yra žinomi Smith ir McCar- 
puola tuos, kurie veikią prieš ran įstatymai ir teismų ne-'

Matthew A. 
BŪTOS 

(3UYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-51.72:

.............................. .........-................................................. —-------------

— ' i..........T ■., < .i. r. . . ■ .■ ■■ IU »' - -------

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South, 4th Street 
i BROOKLYN, N. Yi 
TeJ. EVergreen 7-6868 

VALANDOS:
- 9—12 rytę;/!—8 vakare 

Penkiadieniais atdaryta

j nuošalumas, nėra taip- lengvas 
j pašigauto žmogaus išgelbėjir 
' mas. Todėl tris iš anksčiau a- 
- reštuotus, tarpe kurių įeiną ir 
į Juozas. Lukoševičius, vietiniš 
? Imigracijos Biuras rado “kai-* 
! tais” ir dabar jų apeliąciįos' 
! jau priduotos. į šalies Imigra- 
? cijos , Bipcrą Wasjiingtone! 
? Tas sbdarys labai daug įšlai- 
;fdų, nes advokatai turės, su- 
! tvarkę visus apklausinėjimo 
t rekordus į knygute's, pasiųsti 
’ į Washingtoną. ir patiems ad- 
■ vokatams reikės važiuoti, / ka- 
, d a bylos bus pernagrinėjamos.

Dabar visi areštuotieji yra 
po kaucijomis, o už tuos, ku
rie patys negalėjo užsistatyti, 
apsigyninjo organizacija už- 

! statė, vięo sumoje $8,000. Tik 
I nekuriems, iš teisiamųjų yra 

'I prisakyta, nueiti į Imigracijos 
j raštinę pasirodyti kas mėne- 

, sis. Tas apsūrikina juos darbe, 
o nekūriems ir visai negalima* 

? darbo gautu
Atsteigtas Sveturgimių 1 
Gynimo, Skyrius

Praeitų metų spalio mėnesį 
j Ohio^Bili1 of Hights (Donferen-

ce įvykusioj. Ohio valstijos 
konferencijoj priėjo išvadost 
kad' dabar yra reikalas ir ga
limybių atsteigimui Sveturgi
mių Gynimo skyriaus Ohio 
valstijoj, kuris gins tik svetur
gimius. O Ohio Bill of Rights 
gins tik Amerikos piliečių tei
ses. Sveturgimių Gynimo sky
rius išrinko į veikiančios sek
retorės vietą Elsie Zezrivy.
Iš A. Jonikienės prąkalbų
Čia naujai susitveręs Svetur

gimių Gynimo Lietuvių Komi
tetas surengė draugei Alice 
Jonikienei prakalbas. Draugė 
Jonikienė tikį buvo grįžusi ).iš 
lygiai kelių konferencijų •: 
Sveturgimių Gynimo, Amnes
tijos Politiniams Kaliniams, 
kurie nuteisti sulyg Smith 
minčių kontrolės įstatymu ir 
misijoje pas Kongresmonus su 
reikalavimu atmetimo McCar- 
ran-Walter biliaus.

Iš to viso savo žygio draugė 
Jonikienė buvo kupina naujų, 
svarbių žinių, todėl jos pra
kalba buvo visiems naudinga 
ir pamokinanti. Jonikienė sa
ke, kad tie politiniai kaliniai, 
del kurių vyko Amnestijoj 
Konferencija, nėra nei kuomi 
prasikaltę prie* Ąmeriką, nes 
jie dirbo tik. už Amerikos 
žmonių gerovę ir už tai priva
lo būti paliuosuoti iš kalėjimo. 
Ji ragino prisidėti su parama' 
gynimui deportuojamų svetur
gimių ir veikti už panaikinimą 
Smith, McCarran -ir Taft-Har
tley įstatymus. Draugė Joni
kienė pabrėžė, kad baimė 
veikti prieš reakciją reiškia 
pagalbą reakcijai įsigalėti 
mūsų gyvenime; Moterims, 
draugė Jonikienė patarė, kad 
jų svarbiausiu, veikimu priva
lo būti už taiką ir baigimą 
Korėjos karo, \

Aukų surinkta sveturgimių 
gynimui $18.75. c U U

J. N. S..'

z .

Visos- moteriškės yra ge
ros — geros kam nor$ ar
ba geros niekam.

Anglų patarlė

ĮVAIRIOS žinios
Amerikiečių šeimininkavimas 
Italijoje-

ROMA, V. z3 d. — Laikraš- * 
čiai “Unitą” ir “’Avanti” pra
neša, kad stambios Biorenci- 
jos optikos aparatūros gamyk
los “Galileo” techninis direk- * 
torius komunistas Džanfranko 
Musko “saugumo , savitarpio 
užtikrinimo valdybos” misijos 
vadovo amerikiečio Deitono 
įsakymu buvo atleistas iš uži
mamos vietos, šiandien ^ūks,. 
tančiai gamyklos darbininkų, 
ir tarnautojų, i protestu o d asolr 
'pfrfeš įžūlų amerikiečio Deito
no kišimąsi į Italijos pramo
nės reikalus, paskelbė 24 va
landų streiką.

Laikraštis “Unitą” kvalifi
kuoja šį neteisėtą inžinieriaus 
Musko atleidimą, kaip “poli
tinę represiją,” amerikiečių, 
padiktuotą ir ręmiamą tų, ku
rie amerikiečiams tarnauja.

Anglų valdžios organų 
savivaliavimas Honkonge

PEKINAS, V. 3 d. ■— Kaip 
praneša Sinchua agentūra, bar. 
landžio 25 d. anglų valdžios 
organai neteisėtai ištrėmė iš. 
Honkongo 10 darbininkų kin.ų» 
remdamiesi tuo, kad- jų buvit 
mas Honkonge esąs anglų val
džios organams nepageidauįA- 
mas. ' 'WJ./

Policijos valdyboje darbinin?^ 
kai kiną! buvo anglų policijos 
mušami ir įžeidinėjami. Cianj- 
Cianj-czianas buvo sunkiai su
žeistas.

Graikijos policijos 
savivaliavimas

.ĄTŽNAI, V. 3 d. — Atėnų 
priemiesčio Meristem gyvento
jai. gegužės. į d. nuvyko į Ke- 
sarinį padėti vainikus ant ka
po 200 kovotojų, kuriuos su
šaudė vokiškieji fašistai oku
pacijos metu. SusirinkusiųOf 
sius išvaikė policija,, o kai ku
riuos jų suėmė.

k

'/■i

t

CHARLES J. ROMAN
* • t

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

Liūdesio valandoj kreipkitės prie, manęs dieną 
a# naktį, greit suteiksime modernišką patarnfe* 

. vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
' mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
č kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

4 pusi.^-Laisve (Liborty)-Ketvirtadien., Liepos-J ui y 3, T99
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NEW JERSEY NAUJIENOS DORCHESTER, MASS.

EDGEWATER. Fort! 
Motor Co. darbininkai, pri
klausą CIO unijai, išsiderė
jo 23 centus daugiau už 
<Wbo valandą. Tas pridėč- 
1 |as skaitomas kaip “high 
cost bf living bonus” ir bus 
mokamas per 3 mėnesius— 
birželio, liepos ir rugpjū
čio. Po to vėl darbininkai 
su kompanija derėsis apie 

padėtį pragyvenimui reik
menų kainų. 

t —o—
HACKENSACK. Bergen 

pavieto mūrininkų (brick
layers) AFL unijos lokalas, 
turįs 1,200 narių, pasirašė 
naują kontraktą su 40 c. 
daugiau mokesčio už darbo

valandą. Dabar mūrininkų 
alga — $3.65 už darbo va
landą.

' —o—
FAIRVIEW. Tarpe vie

tos italų prasidėjo smarkūs 
kivirčai dėl pirmenybės 
rengime šv. Rokui festiva
lio. Praeityje festivalius 
rengdavo šv. Roko ir Povi
lo italų draugijos. Pernai 
Our Lady of Grace para
pijos klebonas Pompei pa
veržė šį šventą biznį iš 
draugijų. Todėl dėl šių me
tų festivalio rengimo eina 
smarkūs ginčai ir vieni ki
tiems grąsimmai. Doleris 
supešdina ir šventablyvus 
žmones.

K. D.

Iš atsibuvusio 4 apskričių 
pikniko

Minimas piknikas įvyko bir
želio 15 d., Maple ‘ Parke, 
Lawrence, Mass,

Moterys prisidėjo su auko
mis prie, moterų stalo. /

Montellietes: B. Lapinskie
nė, K. Kalvelienė, R. Wallant, 
U. Zaleckaitė, M. Markevičie
nė, G. Shimaitis, A. Stirienė 
pridavė $14.

Worcesterietes gerai darba
vosi piknike ir sukėlė nemažą 
sumą pinigų.

Taip pat ir norwoodietes ge
rai dirbo.

šios moterys aukavo valgių 
prie stalo: S. Penkauskienė 2 
pyragu, P. Mitskcvičiene vie
ną didelį pyragą, V. Kviet-

kauskienė sūrį, O. Klimienė 
pyragą', M. Trakimavičienė, 
Eva Naurienč ir S. Budrevičie- 
nė kdgelį ir pyragą, N. Gry
bienė keiką, Ignas Kubiliūnas 
aukavo du kartus “nifty nile”.

Varęlu visų apskričių, dėko
ju. moterims ir vyrams, kurie 
su kuo nors prisidėjo, kad pa
darius tą pikniką sėkmingu.

Kadangi jau visai arti mū
sų didysis dienraščio Laisvės’ 
piknikas, kuris įvyks liepos 4 
d., Lietuvių Tautiniame Par
ke, Montello, Mass., tai aš ir 
vėl noriu paprašyti visus mo
terų klubus, draugijas bei pa
vienes ’moteris, kad su kuo 
nors prisidėtų paaukodamos 
moterų stalui, kurį mes kas 
met turime dienraščio Laisves 
piknikuose/ ■ Julia Rainard.

GYVIEJI KOVOJA«
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MASS. LIETUVIŲ 3 DIENŲ

PI fH1K A S f
Paramai Dienraščio Laisvės

t

LIEPOS - JULY
4-tą, 5-tą ir 6-tą d<l.

19 5 2

LIET. TAUTIŠKAME

GERDA TERHORST
Pasižymėjusi dkordionlstė 

ir Norwoods Vyrų Ansamblio 
mokytoja.

PARKE
Winter St. ir Keswick Rd.

MONTELLO, MASS.
ALDONA WALLEN, solistė

Hartfordo Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, atvyksta^dainuoti šio pikniko programoje.

Amerikos Nepriklausomybės diena, Liepos-July 4 d.,—didelė šventė. Tą dieną iš visų Naujosios 
Anglijos kampų suvažiuos tūkstančiai amerikon iškai patrijotingų lietuvių. Nepriklausomybes 

diena bus atžymėtą su puikiausia dainų-muzikos programa, kurią pildys:
LAISVES CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėj Wilma Hollis

ANSAMBLIS iš Norwood, Mass., vadovybėj Gerda Terhorst
LIUOSYBES CHORAS iš Montello, Mass., vadovvbej Al. Potsuę.
Solistės: ROSE MERKELIu^E, ALDONA WALLEN, ONA MINEIKYTE
Duetai: W. JUODEIKIS su R. MERKELIuTE ir ALDONA WALLEN su R. MERKELĮ ŪTE 

Bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų ir atvyks asmenų iš paties Laisvės 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/ . , A-

Tad, gerbiamiej i jaunimas ir senimas, visi šuva žinosim atžymėti 176-tus metus nuo Amerikos 
Nepriklausomybės pasiskelbimo. Visi Jbūkim šiaine istoriniame piknike!

Rengia MASSACHUSETTS APSKRIČIŲ BENDRAS KOMITETAS.
■ .> • . • * ( ■ < ' ’ ; \: •<
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(Tąsa)
Nuo pusės šeštos ligi septynių mūsų 

žmonės pagal įsakymą ,duotą per visas 
nacionalines organizacijas, visaip sten
giasi uždelsti patikrinimą barakuose. 
Naujiena kaip žaibas aplėkusi visą sto
vyklą, visur svarstoma. Karinė organi
zacija tuo metu ruošia veikimo planą. 
Septyni revolveriai išdalyti ištikimiems 
žmonėms — 'komunistams. Į ki-akvieną 
mėginimą panaudoti jėgą nutarta atsa
kyti Hanso nužudymu ir sukilimu. Ka
reivis, atėjęs iš laisvės, praneša, kad Pol- 
trumas ir jo žmonės iš savo pusės su
teiks paramą. Kai tik prašidės grumty
nės, viena kovos grupė ateis prie stovyk
los vartų ir sutartoje vietoje gaus gink-

- Tuo metu Kūno ir Hermanas, buvęs 
Melko stovyklos raštininkas, nuėjo pas 
Hansą. Jie davė jam suprasti, kad sto
vykloje neramu. , Hansas akiplėšiškai 
atsakė: “Nė vienas iš jūsų neišeis iš sto
vyklos gyvas.”

Aštuntą valandą visi kaliniai susiren
ka aikštėje. Išblyškęs nuo įniršimo Han
sas užlipa ant stalo ir pasako kalbą. Du 
esesininkai su automatais, nukreiptais 
į minią, stovi iš abiejų jo pusių. Hansas 
pareiškia, jog jis ir jo kareiviai nuspren
dę grumtis, kad sulaikytų priešo puoli
mą. Jis siūlo visiems kaliniams eiti į 
penktąjį tunelį nuo neišvengiamo bom
bardavimo pasislėpti.

Griausmingas “ne,” išsiveržęs iš de
šimties tūkstančių burnų, buvo jam at
sakymas. /

Hansas stovi nesiryždamas. Pirmą 
kartą jis sumišęs. Ir jis paskelbia, ra
minamai mo'stelėjęs ranka:

— Na gerai, neikite.
Devintą valandą viršum aikštės iškyla 

balta vėliava. Mūšis laimėtas. Iš visų pu
sių skamba džiugūs šauksmai.

Dešimtą valandą balta vėliava nuleis-- 
ta. Naujas aliarmas. Pasklinda gandas, 
kad esesininkai pasilieką ir rengiąsi kau
tynėms.: Karinė organizacija, susitarusi

su Poltrumu, nutaria pradėti ir atakuo
ti esesininkus iš užnugario. Sudarytos' 
dvi savanorių grupės, viena iš jų — tik 
iš komunistų.. Vadovauti imasi rusų, 
prancūzų ir ispanų karininkai.

Vienuoliktą valandą Hansas, kuris nie^ 
kur ir nebuvo išvažiavęs, atvyksta į kon- 
torą. Jis paaiškina, kad norėjęs nusiųs
ti žmones į tunelį humaniškumo sumeti
mais, ir pareiškia: %

—Man buvo įsakyta prieš išvykstant 
išžudyti visus kalinius. Aš to nepada
riau ir savo atsakomybe atsisakiau vyk
dyti įsakymą, kurį laikau nusikalstamu. 
Atsisveikinu su jumis; mes einame į kai-* 
nūs grumtis. Bet karas nebaigtas, kada 
nors mes atnaujinsime jį drauge su ame
rikiečiais prieš bolševikus. ' .
. Paskiau jis atsigręžė į Bartą, pasitei- , 
ravo apie jo amžių, šeimos padėtį, kalini
mo terminą ir pašaipiai tarė: ' A’
' — Rytoj tu būsi laisvas.

Vidurdienį vėl pakelta balta vėliava/ 
Kaliniai sužino, kad Hansas išvažiavo ir; 
pavedė vadovauti stovyklai reguliarios' ’ 
kariuomenės karininkui. • ;A

Trečią valandą Antonenas oficialiai! 
patvirtino šią naujieną. Esesininkai pa- 
lieka stovyklą. Liko tik seniai kareiviai, 
kurie saugo stovyklą iš lauko pusės.

Ogiustas baigė savo pasakojimą.
Tą minutę du esesininkai iš kepyklos 

nutraukė pro mus. Laikydami rankas 
ant revolverių makštų, jie greitai nuėjo 
stovyklos vartų linkui.

Niekas jau jų nebesveikina.
Bokšteliuose tebestovi sargybiniai su 

nukreiptais į stovyklą kulkosvydžiais.
Ten, už vartų, jie vis dar tebėra šei

mininkai, bet čia, pačioje stovykloje, jie* 
nepakankamai stiprūs, kad diktuotų“ 
mums savo įstatymus.

Mes matome Vilį, jis su savo koman
da grįžta iš patikrinimo aikštės.

Jis džiaugiai pareiškia mums:
— Šiąnakt nedirbsime.

/ t

/ (Bus daugiau) A '

WORCESTER, MASS
Menininkų mokyklos ir 
suvažiavimo belaukiant

• Jau tik kelios dienos beliko 
iki liepos 6 d., kurioje prasi
dės atostoginė meno mokykla 
Olympia Parke.

Ši mokykla jau bus penk
toji iš eilės menininkų va
sarinė mokyklėlė, kurios pasi
sekimu rūpinasi ir stropiai 
prie jos ruošiasi LMS 2-roji 
Apskritis. -

Daug kilnių ir gražių prisi
minimų ir pasekmių paliko 
jau įvykusios mokyklos. O 
šiais metais atostoginė mokyk
la jaut ir tuomi pasidaro išdi
di, kad pasiekė penkių metų 
jubiliejų ir savo jubiliejaus 
rhinėjimui ir pagerbimui susi
laukė menininkų nącionalio 
suvažiavimo, kuris, savaime 
aišku, šalę atvykusių mokinių 
dar sutrauks daug žymių sve
čių, atstovų, veteranų meni
ninkų apkalbėjimui savo veik
los reikalų. Tai retas toks kil
nus, gražus menininkų sąskri- 
dis. Tai paseka sėkmingai į- 
vykusios -meno 
mokyklos 
Jauku jos 
kus tokių, 
vaisių.

Šis jaunų ir veteranų meni
ninkų suvažiavimas taipgi tei
kia garbės ne tik mokyklos 
darbuotojams, bet ir worces- 
teriečių gražiajam Olympia 
Parkui ir visam mūsų šiaurės 
kampučiui, kur žymūs sąskry
džiai yra retenybė. Kaip wor- 
cesteriečiams, taip ir apylin
kės draugams darbuotojams 
bus graži proga susitikti ir 
pasveikinti daug tolimų sve
čių, pasidalinti mintimis ir pa
tyrimais.

Mokyklos ir suvažiavimo 
laikn tad prašome ir kviečia- 
nje Worcesterio ir apylinkių 
lietuvių ' visuomenę lankytis 
Olympia Parke,

Mes worcesteriečiai ir šios 
apylinkės mano ir kultūroj rę-

atostoginės 
per koletą metų, 
rengėjams susilau- 
gražių savo darbo

inęjai jau iš praeities esame 
susipažinę su įvairiais įvykiais 
besitęsiant mokyklai.\Čia nors 
dalinai primename, kad su 
mokyklos pradžia, liepos 6 d., 
kiekvieną vakarą Olympia 
Parke įvyks dainų, šokių, mu
zikos, paskaitų ir žaislų prog 
ramos. Liepos 12. d., 9 vai. ry
te, prasidės menininkų suva
žiavimo posėdžiai. Tos pačios

Cudahy, Wis. ,
Iš LDS 7-tos Apskrities 
Komiteto posėdžio

Birželio 22 d. įvyko LDS 
tos Apskrities komiteto pose-; 
dis pas d. B. Thomas. Visi ko- - 
miteto nariai dalyvavo.

Tarp kitų rapbrtų buvo ra
portuojama iŠ atsibuvusio pa-- 
rengirho, kur chicagiečiai su- *! 
vaidino veikalą “Tetos TurA 
tai”. Nors publikos buvo ne-.J,.

dienos vakare įvyks gražus i Perdaugiausia, bet pelno liko,., 
koncertas. Sekmadienį, liepos ^^.00. _ t itt
13 d., įvyks tradicinis meni
ninkų piknikas, šeštadienį, lie
pos 19 d. vakare, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Kndicott St., į- 
vyks mokyklos užbaigos kon
certas.

Kviečiame Worcesterio i 
apylinkių meno mylėtojus, ir! 
rėmėjus pasinaudoti šia gra
žia proga, skaitlingai lankyti I 
mokyklos parengimus. Mo-ka. pradėjo’ pulti ir prašyti," kadį 

vyktume namo. Jei ne tięw 
gyvūnėliai, tai butume buvę?* 
per naktį . F. B. .'<Z

'Užbaigus posėdį dd. prane-"! 
šė, kad LDS 100 kuopa rengia"; 
išvažiavimą pas A Šarkius,;;, 
ant Ūkės. Visi sėdome į auto-;” 
mobilius ir nuvykę radome bū-»- 
relį draugų, d. A. šimauską 
uiž baro ir gaspadines prie- 

ir j stalo vaišinant svečius.
Linksminomės iki vėlaus va^ 

karo. Viskas buvo gerai, beft" 
ant galo tie nelabieji uodai”;’

So. Boston, Mass
Laisves piknikan iš So. Bos

tono įvažiuos busai: pirmas bu- 
sas 12:30 dieną nuo Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpos, 318 Broadway, So. 
Boston. Antras busas 1 vai. po 
pietų, ir jei reikės bus ir dau
giau busų. Todėl 4 d. liepbs 
AJV Nepriklausomybės šven
tės dienoje visi keliai teveda 
į dienraščio “Laisvės’’ pikniką 
kuris įvyks Montellos draugų 
pušyne. Kviečia visus,

Komisija

Šypsenos

Verona. — Generolas En
rico Fra ttini tapo paskirtas 
NATO sausžemio jėgų vir
šininku Pietinėje Europoje. 
Tuo paskyrimu nepatenkin
ti graikai, kurie karo me
tu buvo italų okupuoti.

Tikrai geras arklys
Arklių lenktynių‘agen-j; 

tas kartą pasiūlė Jankai ufc 
penkinę tikietą ir nurodė:,: 
gerą arklį, kuris tikrai lafr4* 
mesiąs. Janka pasipirko ti- . 
kietą ir nuvažiavo į lenkty- 
nes. Pamatė, jog jo arklys :* 
bėga paskutiniuoju.

Pamatęs tą patį agentą, J 
prišoko prie jo ir sako:

“Tu sakei, kad tai geras ;: 
arklys, o matai, koks jis’Į 
‘geras’!” ' . “J

“Šiur jis geras! Pats ma- J 
tai, kad net vienuolika ar- ;: 
kliu vos-ne-vos įstengė jį Z 
aplenkti,” suramino Janką :: 
agentas.

Jakėnų t Petras

5 pusi.—Laisvi ( Liberty)-* Ketvirtadien., Liepoa-July 3, 19M ,
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Pasiruošimas naujiems 
mokslo metams
> OBELIAI, IV. 25 d. — Ra
jono mokyklos pradėjo pasi-' 
puošimą naujiems mokslo me
tams. Atlikta mokinių regis
tracija, vežamas kuras, staty
bai bei remontui reikalingos 
medžiagos. Bajorų, Ignotiškio 
Uaimo mokyklos jau pilnai ap
sirūpino kuru. > ve 
’Pasiruošimo naujiems moks
lo metams klausimas buvo 
^varstytas neseniai įvykusia
me rajono mokyklų t vadovų

auklėjimo klausimais

• KAUNAS, IV. 25 d. ^Ku
rto kultūros institute Įvyko 
penktoji studentų mokslinė 
konferencija. Buvo perskaity
ta eilė darbų, jų tarpe ir ko- 
fektyvinių. Studentai Balčiū
nas, Šeškevičius, Kupstys ir 
Karčiauskas pakeikė darbą te
ma “Medžiagos išdėstymas 
Savarankiškai mokantis plau
kymo būdų”, Bernotaitis —< 
^Ištvermė ir jos ugdymo me
lodika lengvojoje atletikoje.”
*
• Konferencijoje dalyvavo 

^večiai iš Minsko kūno kultū-
‘•xjos instituto. Studentai Buro

vas, Gorbunovas, Dmitrijevas 
paskaitė savo darbus temo
mis “Nepastovios kūno padė
ties veikimas Į toninių reflek
sų dydį”. “Fizinio auklėjimo 
organizacija pionierių stovyk
lose” ir kitomis. A. Paltarokas

ĮPedagoginio instituto 
laikraštis

< VILNIUS, V. 1 d. — Išėjo 
iš spaudos pirmasis naujo laik
raščio “Tarybinis studentas” 
numeris. Jo medžiaga skirta 
Gegužės Pirmosios šventei.

“Tarybinis studentas,” lei
džiamas Vilniaus pedagoginio 
instituto, išeis kartą per savai
tę. Tąi — trečiasis mūsų res- 
!Publikoje aukštosios mokyk- 
os laikraštis. '

JAV SĮ ŠEŠTADIENĮ ĮVYKSTA

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

Brooklyn© Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler, 
duos gražią da inų programą.

DIENRAŠČIO LAISVES DIDYSIS

PIKNIKAS
Pasimatykite su svečiais iš kitų miestų Laisvės piknike. 
Įsigykite naujų pažinčių. Pasilinksminkite ir pasivaišin

kit savo dienraščio didžiojoje iškilmėje.

--- O—r- . X '
Dėl vakacijų turite matyti 

skyriaus delegatą Ubarevičių. 
Jisai išpildys tam tikras blah- . ’ ■ ’ ’» ■ 
kėlės ir gausite savo vakaci- 
jas. Bet būkite duokles užsi- 

j mokėję, kitaip negausite va
kacijų. <• J. S

I '

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

Liepos 5 July
Klaščiaus Clinton Parke

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I. N. Y.

. ---------------- --------—--------WBtacw»Biiii>iiliit“f>r .’įįį.Į. nu n n i n

NewYork)rfg/eMsly nlm
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Atsinaujino 15-kos Liepos 5-tą Laisvės piknike 
susitiksime daug svečią

Foley
New

Praėj usį pirmadienį 
Square teismabutyje, 
Yorke, atsinaujino 15-kos dar
bininkų vadų komunistų teis
mas. Jis buvo pertrauktas, 
kuomet viena iš tų, Elizabeth 
Gurley Flyrin, buvo pakviesta 
liudyti valdinei komisijai. Ten 
jinai gynė savo partiją — ko
munistų partiją, kaipo ameri
kinę darbininkų Įkurtą, ir dar
bininkų reikalams ginti palai
komą organizaciją.

; Apie jos Įdomų liūdymą 
jau buvo rašyta Laisvėje.

Dr. ir Mrs. Petriką 
atostogaus Kanadoje

Daktaras Antanas Petriką 
ir jo žmona Margaret liepos 
4-tą išvyksta porai savaičių 
atostogų. Ketina aplankyti 
daugelį įdomybių Kanadoje, 
o likusia atostogų dalį praleis-, 
vešioje ir gražioje Maine vals-

Liberty Auditorijoje
Restauranas bus atdaras 

Laisves pikniko diena, liepos 
5-tą, nes tikimasi, kad atvys- ] nebuvo 
tantie'ji i pikniką iš toliau sve
čiai norės pamatyti ir Lietu
viu Kultūrinį Centrą. Kviečia
me, užeit. Čia galite susitikti 
su 'draugais, pabuvoti belau
kiant pikniko. Auditorija yra 
vėsi, patogi vieta. Kas norės, 
galės gauti ir vafgio.

Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill, N. Y.

’ 1 Vedėjas.

Masiniais būriais, busais, 
atvyks Į Laisvės pikniką sve
čiai iš Baltimorės, Philadel- 
phijos, Waterburio.

Iš daugelio kitų miestų at
važiuos grupės" svečių karava
nais privatinių auto. O dar ki
ti atvyks traukiniais, lėktu
vais. Vargiai rasis bent viena 
Įžymi lietuvių ’kolonija kelių 
rytinių valstijų plote, kuri ne
būtų atstovauta, dienraščio 
Laisvės metinėje iškiloje.

Ir ištiesų, kur daugiau bū
tų galima tinkamai pasilinks
minti ir tiek daug senų drau-j 
gų, giminių, buvusių kaimynų

Iš Kriaučių Susirinkimo
Birželio 25 d. Įvyko lietu

vių kriaučių 54-to skyriaus su
sirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje. Finansų raš
tininkas pateikė savo atskai
tą. Joje buvo pažymėta, kad 
konvencijai rezoliucijų išverti
mas anglų kalbon daug kai
navo.

Tikrenybėje, reikalingosios 
rezoliucijos mažai kainavo. 
Bet per daugybę tų rezoliuci
jų susidarė didelės išlaidos. 
O tų rezoliucijų tūlos visai 

reikalingos. Lokalo 
taryba buvo pagaminusi 4 
rezoliucijas ir jos buvo susi
rinkime vienbalsiai priimtos. 
Bet nusidėvėję pas kriaučius 
politikieriai dar prikergė 4 
rezoliucijas. Vyriausia jų re
zoliucija buvo Hermano rezo? 
lipcija, kurioje jie siūlė, kad 
visi komunistai būtų iš lokalo 
išvalyti. Tos rezoliucijos išva
lė'ne komunistus iŠ lokalo, bet 
gufbą. Ir lokalo finansus pa-

susitikti ir naujų pažinčių Įsi-’ 
gyti. Tas tegalima tiktai Lais
vės piknike, kuris Įvyksta tik 
vieną kartą per metus. Kartą 
per metus susieiti mylimų 
draugų 'būryje niekam nėra 
perdaug, perdažnai. Artėjant 
gyvenimo rudeniui, kas žino, 
kokia sveikata, kokios sąlygos 
susidarys /kitiems metams. 
Tad pasidžiaugsime proga su
sitikti šiemet, sako žmonės.

• Piknikas Įvyks jau šį šešta
dienį, liepos (July) 5-tą, Klas- 

jčiaus Clinton Parke, Betts ir 
I Maspeth Avės., Maspeth, L. L

pro- 
V ei-
gra-

tuštino. Tačiau tie patys žmo
nės, kuri’e už tas rezoliucijas 
balsavo, verkia, kad tos ,rezoj 
liucijos perdaug lokalui kai
navo.

Kada tie pas kriaučius už
kliuvę politikieriai ateis Į 
tą ? Tai sunku pasakyti, 
kiausia juos pataisys tik 
bo lenta.

—o—
Kriaučių piknikas įvyks lie

pos 26 d., Klasčiaus Parke, 
tad likosi išrinkti pikniko dar
bininkai: J. Juškauskas, A. 
Zięas, žėruolis, J. Aymanas. 
šie žmonės turės pasidarbuoti 
parke.

—o—
Delegatas V. Ubarevičius 

pateikė raportą iš dirbtuvių 
stovio. Lietuviškos dirbtuvės 
jau pradeda dirbtinėti biskį 
po daugiau. "

Delegatas prąnešė, kdd bu* 
vo didžiausia bėda su dviemis 
dirbtuvėmis. Matulis buvo pa
sigavęs firmą, kurios darbas 
priklauso Atkočaičiui. ''Bet. 
unijos įr “manufekčierių” vy
riausias teismas priteisė, kad 
Matulis yra kaltininkas ir ne
turi teisės daugiau tos firmos 
darbą dirbti. Dabar kriaučių 
yra vakacijos. Po vakacijų 
Atkočaitis pradės dirbti, o 
Matulis susirado sau kitą fir
mą ir atsisakė daugiau dirbti 
ginčijamos firmos darbą. Iš 
delegato raporto atrodo, kad 
tos 2 lietuviškos dirbtuvės gy
vuos puikiai. Atkočaičio kriau- 
čiai, nenusiminkite, pradėsite 
dirbti.

Auto nelaimėje ant kelio 
užmiestyje tapo užmuštas 
brooklynietis. vaikutis Allan 
Ross ir pavojingai sužeista jo 
motina, taipgi jos brolis.

Kelrodžiai į Laisvės Pikniką
Išsikirpkite žemiau paduotus kelrodžius, lead išvengti klaidžiojimo. Aty- 

džiai jsitėmykite nurodymus. f i

Iš 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 į Marcy Ave., už 2 Jblokų 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 blękų bus Clinton Park.

Važiuojantiems ir CONN. VALSTIJOS patarimas: Nepaisykite rodyklių 
j Brooklyn. Laisvės piknikas bus MASPETH’E. Pervažiavę New Rochelle 
atydžiaia tėmykite pasisukimą po kairei su užrašu: LONfj, ISLAND (čia 
pasisukimas po tiltuku). Ir kur daugiau bus užrašų Long Island, — nesi
sukite, važiuokite tiesiai ir tiesiai iki pervažiuosite Whitestone Brdge.

Pervažiavę Whtestone tltą, laikykite ant Whitestone Parkway iki North
ern Blvd. Važiuokite linkui Manhattan iki 58th St., Woodside; sukite po 
kairei į 58th St. ir važiuokite juomi iki Maspeth Ave. Clinton Park yra 
ant llampo Maspeth ir Betts Avenus. \ '

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

ern Boulevard t6ward 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 tp Maspeth Ave. Clinton Park is,on Betts 
and Maspeth Aves,. , \ , J. '

Greenpointo gaisre
1 mirė, daug sužeistų
Brooklyno dalyje vadinamo

je Greenpoint praėjusį pirma
dienį iškilusiame gaisre mirė 
1 asmuo, sužeistų ir apdusin- 
tų dūmais buvo apie 40. O kai 
visus suskaitys, gal bus buvę 
ir daugiau nukentėjusių. Tur
to supleškėjo apie milijono 
dolerių sumai. Apie 100 as
menų liko benamiais, keli šim
tai kitų buvo laikinai išvyti iš 
buto.

Gaisras prasidėjo apie 9 ry
to Shampain, Citron & Clark 
sandėlyje 1119 Manhattan 
Avė. Pribuvę vietiniai gaisra- 
gesiai pamatė, jog gaisras 
pleškina senukus pastatus, 
kaip skiedras, kad jis akimir
komis plinta. Iššaukta gaisra- 
gesių grupės net iš Manhat
tan, taipgi iš Queens. Darba
vosi virš 40 gaisragesių. Ta
čiau ugnis spėjo nušluoti tą 
sandėlį, beveik į griuvėsius 
paversti viešbutį, 12 stubelių, 
septynis kitus industrinius pa
status.

Po 16 valandų prakaito, 
dūmų rijimo ir žaizdų visas 
blokas atrodė kaip karo griu
vėsiai: rūko, garavo. Visas 
miestas buvo tarsi debesiu ap
trauktas. Gaisragesių grupė 
likosi per naktį ir sekamą ry
tą dežuruoti prie rūkstančių 
laužų, kad ugnis nepasklistų 
po miestą. Greenpointe, kaip 
ir visame Brooklyne daugybė 
namų yra balaniniai, vienas 
prie kito subrukti ar visiškai 
sienomis ir stogais sulipę, 
.gatvės siauros. Keliomis va
landomis ugnis galėtų pasiek
ti tūkstančius namų.

Gaisre žuvo sandėlio sar
gas Walter Roble, 60 metų, 
gyvenęs 1134 Manhattan Avė. 
Pas tėvus buvusi atvykusi ki
tur gyvenanti duktė Mrs. 
Florence Radzike stuboje bū* 
dama’ išgirdusi tėvo balsą, 
'šaukianti pagalbos. Ji' nebė
go prie sandėlio durų Box St. 
šone, bet rado jas užrakintas. 
Bandymai jas greit išlaužti 
nepavyko. Tėvas nutilo pir
miau.

Pasiieškojo "laimės” 
iki apiplėšimo

Howard, Baker, 36 metų, 
Sunnyside gyventojas, tikėda
masis “laimės” gemblerystėje, 
ptasilošęs Į skolas. Tad pra
ėjusį pirmadieni bandė api
plėšti banką Greenpointe. Ir 
buvo pasičiupęs $4,000, bet 
banko tarnautojo tapo pasi-, 
vytas ir suimtas.

Baker sakėsi nežinąs, dėl 
ko jis taip pasielgė. “Turbūt 
rūpesčiai apie skolas man su
maišė protą,”'sakė jis: Pada
rius kratą pasirodė, kad jis 
buvo beginklis, tik baugino.

Į ,
Dauguma kriaučių šapų 

New Yorke užsidarė dviem 
savaitėms. Atostogos paliečia 
395,000 amalgameitų unijos 
narių. . - '

Iš Kliiibiečiij Susirinkimo
Birželio 27 d. įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių Klubo 
nepaprastas susirinkimas sa
voje patalpoje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Nepap
rastas susirinkimas buvo šau
kiamas todėl, kad įvyko gas- 
padoriaus rinkimas.

Direktorių pirmininkas A. 
Velička pranešė iš direktorių 
susirinkimo, kad direktoriai 
savo susirinkime nutarė reko
menduoti klubui palikti tą pa
tį ga^padorių Juozą Zaka
rauską. Klubiečiai išklausė 
pranešimo ir vienbalsiai priė
mė direktorių rekomendaciją 
palikti J. Zakarauską klubo 
gaspadoriumi dar vienus me
tus.

Keletas klubiečiiį, kalbėda
mi susirinkime,, nurodinėjo, 
kad būdamas gaspadoriumi 
Zakarauskas atliko. klubo 
naudai daug gerų darbų. Pri
siminta kai kas ir iš klubo to
limesnės praeities. Klubo pra
eitis, trumpoje sutraukoje, 
maždaug tokia:

Lietuvių Amerikos' Piliečių 
Klubui įsigyjant nuosavą na
mą reikėjo’daug pinigų, o jų 
neturėjo. Prireikėjo skolintis. 
Šv. Jurgio Draugija paskolino 
$15,000. Taipgi kriaučių' Ne- 
prigulmingas Klubas paskoli
no $15,000. Sąryšyje su tuo 
turiu priminti ilgiau išbuvu
sius klubo gaspadoriais, kurių 
gaspadorystės laikais klubas 
daugiausia „skolos atmokėjo.

Velionis Masiulis buvo išbu
vęs keletą metų. Bet tuo lai

Geltonoji margarina 
vietoj sviesto

Liepos 1-mą įėjo galion į- 
statas,- leidžiantis pardavinėti 
dažytą margariną. Pirmiau 
per 66 metus tas buvo uždrau
sta tikslui apsaugoti vartoto
jus nuo pardavimo margarino 
už sviestą ir jo kalną.

Pirm įėjimo įstatymo ga
lion, '775 restauranai buvo 
padavę prašymus leisti varto
ti margariną vietoj sviesto. 
Taipgi miestas paskęlbė, kad 
visoms ligoninėms vartos mar
gariną. Kiek nepasiskelbusių, 
apgavingai, vartos sviesto vie
toj mąrgąrino, niekas nežino 
ir, tikriausia, nežinos. •

Trijukai ne visiems 
atneša laimę

Gimdami grupėmis -r-’ po 
tris, po keturis — naujagi
miai daug kam atneša lai
mę,. Bet ne Salvatori Scarnati. 
Spaudoje išgarsiniYnas jo tri- 
įjikių greta su jo paveikslais 
'Scarnati galėjo ‘ įklampinti 
rimton bėdon.

Pamačiusi aprašymą ir pa
veikslą, atsirado kita Mrs. 
Scarnati, jo pirmoji, kuri įro
dė turinti 4 metų dukrytę Ma
ry Ann, bet nei nesiruošianti 
gimdyti įrijuikų.

Scarnati tapo suimtas. KJis 
noriai prisipažino, jog jis yra 
tėvas su Helen Mingey prigy-
ventų naujagimių , trijukių 
dukrelių ir dar vieno kūdikio. 
Bet jis tebesąs su ja nevedęs, 
tad negalimas kaltinti daug
patystėje. Dar daugiau, jis
Helen mylįs ir riorįs vefeti, bet 
jo žmona neduodanti ištuokos.

Išsiaiškinus, kad jo žmona 
išėjo nuo jo dar 1950 metais 
ir kad jis oficialiai su Helena 
nevedęs, prokuroras įsakė 
Scarnati paleisti. Tačiau iš 
trijukių bent finansinė laimė 
tapo abejotina. Garsintojai sa
vo biznių su dauggimiais kūdi
kiais jau buvo pasiūlę daug 
kontraktų, bet, sakoma, pra
dėjo trauktis.

Įdomu, ar jie tas trijuikes 
nubaus už tai, kad jos nemo
kėjo pasirinkti rištos meilės 
tėvus. / 

šku klubas neturėjo piniginės 
naudos. Dar turėjo nelaimes, 
buvo patrotinęs savo leidimą 
pardavinėti alų ir degtinę, ba
ras buvo uždaryta^, rodosi- 
viršaus 6 mėnesius. \ K ,

Po to buvo išrinktas gMspj/ 
doriumi velionis Karpus.'Nie
kad. nebuvusiam biznyje nela
bai sekėsi gaspadoriauti, bet 
vargais negalais vertėsi. Klu
biečiai direktoriai patarė Kar
pui ieškotis tinkamo žmogaus, 
kuris yra patyręs už baro dir
bti. Tas velioniui Karpui pa
vyko ant naudos. Juozas Za
karauskas buvo klubietis ir 
dirbo už baro pąs velionį Si- 
mniškį. Karpui pavyksta par
sikviesti Zakarauską dirbti 
klube už baro. Klubas tuojau 
pasidarė gyvesnis su kostume- 
riais ir- finansais. Karpus ap- * 
mokėjo $5,000 skolos, pasili
ko tik $25,000. Nelaimei, Kar
pus mirė.

Klubiečiai išrinko gaspado-, 
riumi J. Zakarauską. Nuo to 
laiko bus viršaus 10 metų. Per 
tą laikotarpį Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas išmokėjo 
visas skolas. Dabar netuiĮ^ jo
kios skolos ir puikiai gyvuo
ja. Juozas Draugelis praėW 
siame susirinkime raportuoda
mas klubo piniginę vertę žy
mėjo, jeigū aš neklystu, kad 
klubo turtas su nuosavu na
mu ir pinigais siekia $80,000.

Ar mes katras norime, ar 
nenorime tai pripMinti, bet 
Zakarauskas atliko milžinišką 
darba klubo naudai.

J. Stakvilevičius.

Šunims liūdnos dienos
New York o' valstijoje įėjo 

galion įstatymas, kuris leidžia 
sugaudytus palaidus šunis ir 
kates vartoti medikališkiems 
tyrinėjimams. .

Tyrinėtojų -šioje apyblkėje 
ir pirma netrūko. O dabaj^ 

(stėigiant Long Islande baldje- 
rijologiniam karui laboratori
ją, daleistina, greitai dings 
Šuneliai, kurie'bus nepasipuo
šę apykaklėmis ir antnosėms. 
Kai kada pateks ir pasipuošu
sioj i.

Laikraščiams padaugės biz- 
,nis iš paieškojimo dingusių 
šunų. *-

Vydamasis pasigauti Long 
Island traukinį, bronxietis 
Raymond Ė. Coyle, 41 metų, 
paslydo ir nukrito po trauki
niu ties Amagansett stotimi. 
Du paskutiniai vagonai ant jo 
užvažiavo ir ten pat užmušė.

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE A.

Reikalinga pora priežiūrai farrfa’sL 
apskritų metų darbas, reikia tuvfetf- 
draiverio laisnius. Kreipkitės:

Mr. Lewis, 37-W. 57th St., N.Y.C. 
Tel. Plaza 5-9181. (129-134)

PARDAVIMAI
Parsiduoda naujas modemiškas 

namas, 4 kambarių, attic ir skiepas, 
fomika sinka, šešios šėpos indų susi
dėjimui; automatiškas aliejum ap
šildymas (vandeniu šildoma), žemės 
plotas -— frontas 60 pėdų, ilgio 110 
pėdų. Mortgage’ius' sulig susitarimo. 
Kaina $10,000, randasi Huntington, 
L. I. Kelrodis: Važiuokite Northern 
State Parkway iki 110 Route, 40
Exit, į .Huntington pasisukus reikia 
važiuoti North, pavažiavę apie 1% 
mailę Amitiville Rd., už 2l/z blokų 
rasite tą namą. —

Telefonts 4-5759 R.
(129-131)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daik 
liai, ligonių kambariui reikmer 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai: /

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

TU. EV. 7-6288
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