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KRISLAI KARINIO LAIVO SPROGIMAI ŪŽMDŠĖ 1OO JŪREIVIŲi

Britų delegacija i Kiniją.
Pas mus—tarybiniai 

šachmatininkai.
Rašo R. MIZARA

nusj^ymdimas. kad \ aidžia tu- . 
ri teisę išdeportuoti bile ne-j 
pilieti, jei jis kada nors, gy
vendamas Jungtinėse Valsti-Į 
ipse. priklausė komunistu

i Anglijos Darbo Partijos 
i vadovai lankysis Kinijos 
Liaudies Respublikoje

Į

[i^aldininkas^ kuriuos McCarthy' 
.apmelavo kaip komunistus

-(•>

mus.

11 ė

daugumą.

kė daug maž taip:
—Komunistu partija oev

London. — Astuoni jos 
iždininkas; H. i 

adovai priėmė Kinijos j Earnshaw, buvęs pirmini"- Į

Washington. — Federale i nebuvo — jie 
grand džiūrė andai apkalti- rio galvoje gi 
no buvusį valstybės depart- 1 Teisingumo

j mento pareigūną Vai

Gallaghe-

Apart užmušti;j sužeista 
1200 Bennington laive, 
kuris jau ir pernai sprogo

liu nuo kranto.

> pa-i kas; Henry Franklin, Na- 
svečius cionalės Geležinkeliečių

i Unijos veikėjas; dr. Editha 
Summerskill, buvusios dar- 

valdžios sveikatos

kvietimą
rugpjūtyje ir rugsėjyje šie-

1 met.
Kinijon keliaus. Clement biečių

Attlee, buvęs premjeras i ministrė, ir Sam Watson.
buvęs partijos pirmininkas,

saika melavo,”', pareikšda 
mas, jog niekuomet nepri 
klausė Komunistu Barti 
jai.

Teisingumo departmen

į Gallagherį kai)) klastuoto- 
jją ir kreipėsi į teismą, kad 
irisai panaikintų bylą prieš 
i Lorwina.

Lorwinas šiuo laiku pro-

tone trečiadienį pražudė 
apie 100 jūreivių ir sužeidė 
daugiau kaip 200.

Pirmiausiai sprogo 
binu inžinu skyrius

ir oficierių.

kai ve tuo 
jūreivių

ant 
ga-

šis, d 1,100 tonų; gal 
viršutinio savo denio 
beriti kelis tuzinus karinių

darbiečių valdžios, kuri 
1950 metais pripažino 
liaudiškąją Kiniją.

politinė partija, pripažinta 
valstijų ir federalinės val
džios. del to negalima depor- j 
luoti sveturgimi už tai, kad j d(»\ a>, buvęs ministl US. 
jis kada nors jai priklausė. .

Taip, rodos, turėjo prabilti i delegatai yra vidutiniai bei 
visi teismo nariai. Bet ne ’ i dešinieji; Wilfred Burke, 
Dąuguma įu ėjo “pavėjui.” 'Darbo Partijos pirminin-

i Anglai pristatys
' Sovietam daiktų už

.... ,. ...; 112 milijonu doleriu lai}) Attlee, taip sesi kiti J ?
Bevan,

prieš Lorwina ir surado, 
kad , valdžios prokuroras 
Wm. A. Gallagher 
grand džiūrei melagingus 
kaltinimus prieš Lorwina. j šaukė
Gallagher buvo žadėjęs I džioje

•\ oi „ i I met laivas buvo už 75 vienas is 81 vai- j 
dininko, kuriuos ragangau- 

sudarė dis McCarthy 1950 metais, 
kalbėdamas Senate, ap- 

komunistais va

FBI policijos <

tur-
apa- lėktuvų, kurie nuo laivo Pa
kuo
ni v-

«•

jo

Universitetas atmeta
1 Lenkijos dovaną dėl 

ind d žiūre i lenkiškų pamoku 
kaip jau pirmiau išteisino. : _____

• I ▼ T • • n .» z 't ii v • i

Kitus 80

’r‘Z-; Vietnamiečiai išmušė 
ifrancūzus iš 2 fortą

tuotL jiems nepat i n k a m u s 
žmones.

Bet ne visos valstybės turi | kratiniai vietnamiečiai taip 
padariusios su .

I brikantai ir verslininkai
i per dvyliką paskutinių mė-;~
■ nešiu padarė kontraktus

bet tokių liudj

gontu
prješ Lorwina. i Vadinasi, McCarthy šim-i

tojų niekur itaprocentiniai nusimelavo. 1

i kitų sprogimu.
Tai buvo antra didžiau- 

I

i šia karinio Amerikos lai-
* . ..

i vyno nelaime taikos metu.
i Pati tragiškiausia nelaimė

amuosius.

t
staruosius metus čionaiti 
nis Columbijos Universite

įvyko 1952 m. balandyje, 
kada lėktuvnešis Wasp su- 

! sidūrė su kitu karo laivu 
i Hongsonu ir sprogo, pra-

K’vt 1 v vvi Linkti , | I

imdami jai pristatyt fab- j McCarthv’o a^CUta CorrU 
rikiniu dirbiniu bei kitu v ( ‘

‘ *• t .

Washington.
i , i . , • republikonaiTiek kontraktų anglai ra-1

Amerikos vy-! užklupo francūzus dviejuo- P°rtįlV0 savo valdžiai,

Hanoi, Indokin. — Domo-

ie, Hanoi pajūryje, kaf| valdžia nereikalauja ra- 
,n. portuoti jai visų sovietinių

— Keturi reivių kuopos, kuriai 
tyrinėjančio- klausė McCartby’o

vičiaus vardo skyrių, kur
: buvo dėstoma le"ku litera-1 
pūrą, istorija bei kultūra/ 

pri- i
agen-

eterius.

demokratus
a gen

ne
šti 

dėl 
ne

turi jokiu tuo atžvilgiu 
Washington!! sutarčių ir 
to nopiliečiai. kilę iš ją. 
galės būti išdeportuoti.

Lai šis teismo sprendimas 
paakstina kiekvieną ameri
kieti uoliau darbuotis, kad 
Walter - McCarran įstatymas

\:eton priimtas naujas.

atšauktas, bus pašalintas ant

tarinis Demokliso kardas’

Tenka pasidžiaugti Britu 
Darbo Partijos nutarimu sius
ti i«»vo delegaciją į Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Delegaciją vadovaus Mr. 
Attlee, buvęs Anglijos minis
trų pirmininkas. Delegacija 
bus Kjfjvijo.je apie porą mėne
sių, bandydama ' susipažint i 
su naujuoju to krašto žmo
nių gyvenimu ir politine san- 

' tvarka.
Kodėl gi šis darbicčiu žy

gis yra svarbus?
Todėl, kad jis padės, an

glams suprasti naująją Kini
ja, o tai reikš santykių geri-

Ši kelionė gali pasitarnau-

Na, n pas mus, į New Yor
ką, neužilgo atvyks tarybi
nių šachmatininku rinktinė.

Ji čia “imsis” su ameriki
niais šachmatininkais.

Tarybiniai šachmatinio spor
to meistrai buvo bevykstą pas 
musj praėjusiais metais, bet 
Valstybės dopartmentas tuo
met rmcjsi ju niekui- iš 
Yorkor rniesto neišleisti, 
tai jie grįžo 
mo. šiemet 
departmentas 
kalbamesnis,” 
sutiko atvykti.

Na. 
iš kelionės na
rnėsi! valstybės 

pasirodė “šu
tai tie svečiai Ir

spėjo susprogdint karinius.' 
savo įrengimus.

Vietnamo partizanai įsi- j 
veržė į 6 kaimus tik už 10 i 
mylių į vakarus nuo Hanoi ' 
didmiesčio.

lijos prekybos ministras 
Peter Thorneycroft, atsi-

vietnamiečių j Naujas ragangaudis primeta 
armija šturmuoja apgula- Į(Omunjzmą nef Fordui 
mus Irancuzus Yen Fu; * . 1
tvirtovėje, apie 35 mylios | Rockefelleriams ir kt. 
į pietus nuo Hanoi. ; 

Francūzai skaičiuoja, i Washington. — i 
kad 75,000 iki 100,000 parti-1 ragangaudis Aaron
zanų “prasikosė” pro fran- , gent nušnekėjo, kad net bi- 

•ių Rockefellerių, 
ir Carnegie kultūri- 

(founda- 
komuniz- 
visuome-

IS

noi apylinkę.

Užginta anglui mokslo
1 vyrui atvykti Amerikon

Washington. — Valdžia 
uždraudė atvykti garsia
jam Anglijos mokslininkui 
A. M. Dirac’ui, tarptautinės 
Nobelio dovanos laimėto
jui už pasižymėjimus fi
zikos moksle.

Amerikos valdininkai

dalyvavo mokslininkų su
sirinkime Sovietų Sąjungo
je po Antrojo pasaulinio

įdomu bus matyti, “kurio 
kuriuos nugalės.”

Dar vis 
Indokinijoje 
Si nubos.

Nežiūrint 
Ženevoje
karna ir atrodo,

yra vilties, kad 
įvyks mūšiu pa-

visą 
rimtai

skers pain tų, 
dėl to kal

zai bus priversti priimti ne
maža demokratiniu vietna
miečiu reikalavimą. Prancū
zu imperialistai jaučia: jei 
jie to nepadarys, tai neužilgo 

I bus visai iššluoti iš Vietnamo*

jeigu jis butų
Draftuotas 

pirmos dienos elgėsi,

nioti, meluodamas po prie
saika. Užtat republikonai 
“mainais” nutarė nešaukti 
ir Struve Henselį, gynybos 
sekretoriaus pavaduotoją, 
liudyti prieš McCarthy ir

Senatą, kad priverstų Cai

Kapitonas J. M. Miller, 
komandierius Fort Dix ka-

Schine sakė esąs 
tas “naujoviškai pertvarky
ti armiją nuo viršaus iki 
apačios.” Jisai, milionie-

Bennington jau ir 
progo, užmušant 

1 Tam reikalui Lenkijos val-?ta4a 11 jūreiviu.
džia kasmet davė po $10- ■ - - ’ - -
000.

Dabar gi universiteto va
ldai atmetė šią kultūrinę

Schine is pat i Lenkijos dovaną; apšaukė 
; ją “komunistiniais pini- 
jgais,” nors už tuos pinigus 
įdavė lenkiškas pamokas 
priešingi naujajai Lenkijai

fesoriai.

nui Milieriui užfundvti ke- Vienam ligoniui išmušta 
lionę į Floridą.

Shine vengė karino mu
štro ir be leidimo važinėjo 

lį New Yorką (“aprūpinti 
j savo merginas,” kaip pats 
i McCarthy buvo pirmiau sa
ikus armijos sekretoriui).

Laivyno sekretorius Ch. 
S. Thomas, atlėkęs iš Wash- 
ingtono, peržiūrėjo Benn- * 
ingtoną po dabartinės 
laimės ir nerado jokių 
botažo ženklu. I'ačiau 
dar tyrinėjama, kodėl 
laivas vėl sprogo. Kai 
kaltina palaikius, nusenu- 

Isius laivo įrengimus. Lai
svas Bennington pastatytas 
1941 metais.

Pastarasis s p r o g imas

ne-

bus
tas

akis, kitam sulaužyti 
kaulai beprotnamyje

'lėktuvų nuo laivo pakilo, 
įdarydami karinius prati- 
i mus.

Į Fordo
I niai institutai 
tions) “skleidžia 
mą mokyklose ir 
nėję.”

Taip Sargentas 
jo tyrinėjančiam 
manu komitetui, 4. 7

damas “patrijotiniais 
metimais” aptaksuoti 
institutus, kurie iki 
paliuosuojami nuo

kongres- 
reikalau-

su- 
tuos 
šiol 

taksų

$88,000,000 politikieriam 
apsisaugot nuo A-bomby

Washington. — Skiriama 
88 milijonai dolerių įtaisyt 
valdi"inkams bei Kongreso 
nariams slėptuves ir spe
cialiai apginkluot Wash- 
ingtoną prieš atomines bei 
hydrogenines bombas. .

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas nutarė 
paskirti 82 milijonus dole
riu lėšų sau ir federaliams 
teismams per metus.

Valdžios agentai suėmė į Eisenhoweris vaišina 
dar 11 portorikiečių Haile Selassie

Washington.Washington, D. C. —FBI 
agentai sugaudė dar Ridentas Eisenhoweris 
portorikiečių, kurie kalti- į sveikino Ethiopijos 
narni kaip “maištininkai, 
suokalbiavę nuverst Jungt. 
Valstijų valdžią.”

4 porotorikiečiai dabar 
suimti New Yorke, 6 Chi- 
cagoje ir 1 Porto Riko sa-

Keturi kiti portorikiečiai 
pirmiau Įkalinti už Kongre
so Atstovų Rūmo apšau
dymą, kur kovo 1 d. jie su

Du kiti įmesti kalėjiman 
Danbury, Conn., už nedavi
mą atsakymų į tardytojų 
klausimus.

Anglai giriasi nukovę
Malaju partizany vada

Penang, Malaja. — Ang
lai skelbia, kad nušovė Lau

nu vadovą Penang apskri
tyje. Anglų valdžia buvo

vo akmenų laužykla; užmu- paskyrus $4,950 už jo gai
se 9 darbininkus. vą.

Prezi-

rątoriu Haile Selassie 
surengė jam pokylį 
tajame Name.

Selassie
duoti lė
Ethiopijoj ir uranium o ka-

impe- 
ir 

Bal-

Amerikai

liu karalium, dangaus c 7

num ir Judos liūtu.”
su

Francija nori valdyt 
bent pusę Indokini jos

Paryžius, 
valdžia jau 
pasiūlymą

— F r a n c ijos 
linksta priimt 
padalinti Indo- 

kad šiaurine 
jos pusė būtų “užleista 
Vietnamo* komunistams,”

cijos globoje, sako New 
Yorko Times koresponden
tas Lansing Warren.

b. sken itt. Vaistijinės i Neaišku, katra laivakroviu 
Creedmore Bepročių bigo- unjj |ajmjj0 balsavirtlUS 
nines tarnautojas, smu-, J J 
giais sutriuškino ir visai i 
apakino kairiąją vieno 
gonio akį.

mušė kitam ligoniui nosies ; 
kaula ii’ sulaužė kelis šon- i

Abudu budeliai tarnauto
jai suspenduoti ir areštuo
ti.

Automobiliai per šventes 
užrausią 340 amerikiečiu

New York. — Trečiadie- 
ini įvyko laivakroviu baisa- 
i’vimai dėl to, katros unijos 
ijie nori — ar senosios, ar 
naujosios federacinės uni- 

1 jos, kaip savo atstovo de- 
I ryboms su kompanijomis. 
• Balsavimai buvo 
valdinės darbo 
kuri juos prižiūrėjo, 
tarpu 2,500 policijos 
jo balsavimų vietas.

komisijos,
Tuo

sergė-

— Naciona-

sto apskaičiavo, jog ry
šium su Memorial Day 
švente automobiliai užmuš 
340 amerikiečių.

Pati sverte (kitaip va
dinama Decoration Day) 
bus pirmadienį, bet neiš
mintingi važinėjimai ir 
“ūžimai” tęsis per 3 dienas, 
pradedant nuo šeštadienio.

Jeigu oras bus geras, tai 
vieškelius užplūs bent 
milijonai a u t o m o*b i 1 i ų, 
skaičiuoja Saugumo

36 
kai}) 
Ta

Senoji unija gavo 9,110 
balsų, o naujoji 8,791, taigi 
319 balsų mažiau negu se
noji.

Bet yra 1,800 ginčijamų 
balsu iš vienos bei 

4
antros

O iki ginčai bus

Pernai rudens balsavi
muose senoji unija gavo 
1,492 balsais daugiau balsų 
nekaip naujoji. Tuomet 
naujoji reikalavo atmest 
4,399 balsus kaip ginčija
mus arba išgautus “per

Brooklyn, N. Y. Navai 
Shipyard laivų statykla šį 
mėnesį paleido dar 349 dar- 

Oras, — šilčiau ir lietus, bininkus.
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Kur link mus veda?
Staiga ant Amerikos ir viso pasaulio galvos pakilo 

baisus ir tamsus naujo karo debesis. Štai N. Y. Tinies 
korespondento James Reston pranešimas (geg. 26 d.) 
iš Washingtono. Jame skaitome:

‘Indokinijos militarinę padėtis blogėja sparčiau, ne
gu tikėtasi, ir šiandien Jungtinių Valstijų valdžia pasi
tinkama su pasirinkimu: paliaubos arba militarinę in
tervencija."

ĮVAIRUMAI
Daugiau faktų del čiepijimo prieš raupus

Hu
su- 

žmo-

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas
METŲ
TEISINA

Tokias išvadas minėtas- korespondentas padaro iŠ 
įvykusio valstybės sekretoriaus Dulles pasikalbėjimo 
diePa oirmiau su laikraščių korespondentais.

Ar jau suplanuota intervencija? Dar neaišku. Bet 
labai svarbus sekamas korespondento pasakymas:

“Valstybes sekretorius Dulles pasakė spaudos kon
ferencijoj, kad perspektyvos morales Jungtinių Tautų 
sankcijos (užgyrimo) Jungtinių Valstijų ir kitų inilita- 
rinei intervencijai Indokinijoje pagerėjo.”

Vadinasi, jeigu Jungtinės Valstijos savo ginkluouto- 
mis jėgomis įsimaišys į Indokinijos karą, Jungtinės Tau
tos tą žygį užgirs! Lygiai tas pats atsitiks, kas atsitiko 
su Trumano “policiniu žygiu” Korėjoje. Pirmiausia 
lis metė karan Amerikos ginkluotas jėgas, o paskui 
kreipėsi į Jungtines Tautas užgyrimo (sankcijos 
jį tuojau gavo. Ir taip Korėjos “žygis” tapo ofi< 
kai Jungtinių ’Pautų karu.

O gal mūsų valstybės sekretorius tik blofina, kad ’ 
.daugiau, laimėjus Ženevos konferencijoje, išgąsdinant s 
Indokinijos bandininkus? Vargiai. Nesinori tikėti, kač ; 
tai būtu tik blofas, tik gąsdinimas. Reikia valstybės ' 
’eh'reto’ iaų.s pasisakymus imti už gryną pinigą, kaipo ' 
Fisenhowerio administracijos iau nustatytą politiką In- • 
dokinijos situacijos sprendimui.

. 1
Jo išvedžiojimai aiškūs: Jeigu Ženevoje nepavyks

ta pasiekti militarinių paliaubų ir politinio susitarime 1 
dėl baigimo Indokinijos konflikto, mūsų vyriausybė 
imasi antro pasirinkimo, pasak James Reston: milita-. 
rinės intervencijos.

Kas tie “kiti,” apie kuriuos sekretorius kalba, ku
rie dalyvautų toje intervencijoje? Gal saujelę armijos 
pasiustų Britanija. Gal šimtą kitą kareivių pasiųstų 
Filipinai, gal dar prisidėtų su mažomis jėgomis Thai- 
landas. Tai beveik viskas.

Taip buvo su karu Korėjoje. Indokinijos karas fak- 
tinai taptų tik Jungtinių Valstijų karu. Apie tai nega
li būti jokios abejonės.

Ar Amerikos žmonės nori tokio naujo už septynių 
ar astuonių tūkstančių mylių karo? Nenori. Jie save 
•entimentą puikiai įrodė didžiausiu džiaugsmu, kuriuo 
jie )>asitiko baigimą žmonių skerdynės Korėjoje. Dar 
mažiau pateisinimo būtų intervencijai Indokinijoje, dar 
mažiau Amerikos žmonės pritartų tokiai intervencijai.

Kalbant apie militarinę intervenciją Indokinijoje 
apart to, kad ji kaštuotų mūsų kraštui nesuskaitomus 
bilijonus dolerių ir gal kelis šimtus tūkstančių jaunų 
gyvybių, toks išplėstas karas veikiausia pavirstų nauju 
pasauliniu karu. Juk mūsų valdovai kasdien kalba apie 
“masinę reteliaciją.” Juk dažnai komercinėje spaudo
je skaitome apie tos “masinės reteliacijos” sąvoką, bū
tent, kad tai reikštų paleidimą lėktuvų su bombomis ant 
Kinijos ir Tarybų Sąjungos miestų! O tai, aišku, reik
štų visuotiną, pasaulinį karą, kuris galėtų virsti ir ato
miniu - hydrogeniniu karu!

Štai kame pati svarbiausia kalbamos militarinės 
intervencijos prasme ir didžiausias pavojus ne tik Ame
rikai, bet visai žmonijai.

Todėl Amerikos žmonės turėtų nedviprasmiškai 
pasisakyti prieš bile kokią Amerikos ir kitų kraštų tie
sioginę ir netiesioginę militarinę intervenciją Indoki
nijoje. Tegu tas tolimas kraštas būna paliktas jc 
žmonėms. Reikia, kad Ženevos konferencijoje būtų su
rastas kelias dabartinio ginkluoto konflikto užbaigimui. 
Pirmiausia turi įvykti mūšių sulaikymas (paliaubos), 
paskui seks politiniai susitarimai dėl Indokinijos pilnos Į mo. 
nepriklausomybės ir demokratinės laisvės

ir

Šypsenos
Motina, rodydama laik

raštyje vaikučių 
lūs, sako

paveiks-
sūneliui:

vra našlaičiai.
Jie neturi nei motinos, nei 
tėvo, neturi net nei tetos 
Brigytos. Ar tu norėtum, 
----------- 1_______________
2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penkt., Gegužės (May) 28, 1954 sąlygos

JAU ŠIMTAS 
KAI ANGLAI 
SAVO KLAIDĄ

“Kur skauda, ten čiupi
nėja,” — sako žmonių pa
tarlė. Taip yra ir su Ang
lijos valdovais. Šimtas me
tų atgal lordai - komandie
riai padarė žiopliausią klai
dą Krymo Kare, pasiųsda
mi pražūčiai raitarijos bri
gadą prie Balaklavos. Ir 
per šimtą metų jie vis ban
do pateisinti komandierių 
žioplumą.

Pastaruoju laiku Ame
rikoje pasirodė tuo klausi
mu dar kelios' knygos. Bet 
rimtesni apžvalgininkai jau 
pareiškia, kad anglų “The 
charge of the Light Bri
gade” buvo nepateisinama 
klaida. Taigi ir pakalbėsi
me apie tą įvykį, kuris taip 
nemalonus britų valdovams 
ir karininkams.

1854-1855 metais prieš 
Rusiją kariavo Turkija, 
Anglija, Francija, Sardini
ja su pagalba eilės kitų val
stybių. Tas karas istorijo
je yra žinomas kaipo “Ry
tu Karas.” v 

Rusijos priešai bandė 
pulti ją iš Baltijos, Baltųjų 
Jūrų ir Tolimuose Rytuo
se, bet niekur neturėjo pa
sisekimo. Gi Užkaukazės 
fronte Rusijos armija su
kūlė turkus ir užėmė Kar
šo tvirtumą.

Tik Kryme po vienuoli
kos mėnesiu žiauriu kovu 
rusai buvo priversti pasi
traukti iš Sevastopolio tvir
tumos. Todėl Rusijos prie
šai su noru tą karą vadina 
“Krymo Karu”, būk tik ten 
karas ir buvo, teprisimin
dami kitus frontus, kur jie 
prakišo.

“Karas Rusijai 
. suvaldyti.”

1 Rytų Karas tai buvo 
smegenis užpuolimas
Rusijos. Net Bruce Catton, 
darydamas išvadas apie 
klaidas anglų raitarijos 
brigados prie Balaklavos 
rašo “New York Timese”: 
“...vis klaidos, o pirmoji iš 
jų — tai patsai Krymo Ka
ras.”

Napoleono parbloškime 
vadovaujaųioji rolė pri
klausė Rusijai. Po to jos 
autoritetas , stovėjo aukš- 

: tai. Austrijos - Rusijos - 
I Vokietijos imperatoriai
■ buvo net sudarę “Šventąją 
I Sąjungą” veikti išvien prieš 
i kitus, o ypatingai prieš su-
■ kilimus, siekiančius nuver- 
i sti monarchijas.

Rusija vadovavo tai są
jungai. Ji virto Europos 
! žandaru. Caras pasiuntė 
savo armiją į Vengriją
1848 - 1849 metais ir pa- kurią pastarieji 
smaugė liaudies sukilimą.; nesugadinę paliko.

Ir štai anglu išdidus lor- 
j daš Raglan’as duoda įsa
kymą, kad anglų lengvo
sios raitarijos brigada ko
mandoje Lecheno išmuštų 
rusų jėgas ir išvaduotų 
pozicijas. Anglų brigaęla 
turėjo leistis linkui rusų 
kloniu, kuris buvo mylios ir 
pusės ilgio ir tik mylios 
pločio. Iš abiejų pusių 
nuo kalnų buvo atstatyta 
rusų kanuolės, netoliese bu
vo rusų raitarijos pulkai.

Francūzų maršalas 
i Armand’as paklusniai 
žiūrėjo į anglų lordą 
nieko nesakė, nes jie

buvo nusveriantis pasauli
nėje politikoje. Tas baisiai 
nepatiko kitų šalių valdo
vams.

Francijoj j imperatoriaus 
sostą atsisėdo Napoleono 
brolio sūnus Luis Napoleo
nas Trečiasis, baisus ne
nuorama.

Todėl po eilės suokalbia- 
vimų ir susitarė Anglija, 
Turkija, Francija “suval
dyti Rusiją.” Joms talkon 
ėjo Austrija, Švedija ir 
Vokietija, kurios laike Ry
tų Karo tai siuntinėjo Ru
sijai ultimatumus, tai trau
kė prie Rusijos sienos sa
vo armijas ir tuo būdu ver
tė Rusiją laikyti ten daug 
karo jėgų, kad jų negalė
tų mesti prieš anglus, pran
cūzus ir turkus.

Apie tą karą savo 1*1 ku 
šiame skyriuje buvo rašy
ta, todėl čia apie jį daugiau 
nerašysime. Mūsų tikslas 
dabar nušviesti įvykį prie 
Balaklavos, kur buvo su
naikinta anglų raitarijos 
brigada.

Anglijos - Franci jos di
delis laivynas iškėlė armiją 
į Krymo pussalį. Po eilės 
žiaurių kovų, anglų - fran- 
cūzų ir turkų armija ap-

žmonės pusiau nevalgę, 
kur drėgnumas, purvynas 
gatvėse ir namai be venti
liacijos, be tyro oro. Tai 
žinoma, kad čiepai ten nuo 
raupų ligos neapgins.

Dar daugiau ir aiškiau 
yra gražių įrodymų.

Daktaras Carr, redakto
rius Medical Talk iš Co
lumbus, Ohio, sudėjo tame 
leidinyje vardus 40 tūks
tančių daktarų iš Jungtinių 
Valstijų ir kitų angliškai 
kalbančių šalių, kurie pasi
sakė, kad yra priešingi čie- 
pijimui (vaccination).

Tas daktaras, kalbėda
mas pridūrė, kad čiepiji
mas yra “apgavystė, rake- 
tierystė, veidmainystė ir

(Pabaiga)
Iš pirmos pradžios medi- 

kaliai daktarai buvo , prie
šingi tam barberini Ed. 
lenner’iui, kuris išmislijc 
čiepus nuo raupų, ir reika
lavo jį areštuoti, nurodyda
mi, kad tai nėra jokis mok
slinis išradimas, ir Jenner 
esąs pavojingas žmogus.

Betgi Ed. Jenneris 
do pas suvargusius, 
skurdusius, alkanus
nes ir pradėjo įtikinti tė
vus ir motinas, kad priim
tų čiepijimą. Nuo to 
sklido čiepijimas visoj 
ropoj.

Šiandien jau žmogus 
priverstas čiepyti dėl di
džiulių biznių ir palaiky
mui vaksinu - čiopų išdir
by sč i ų.

Pusėje 19-tojo šimtmečio 
lordas Shaftesbury, kalbė- ----- t;— ;■
damas Anglijos parlamen- r*e energingai laikosi 
te, pasakė labai užtikrinau-1 vistovumo ir sąžiniškumo.

raupų I 
že-

ii

riai ir teisingai, kad
priežastis randasi tarp

I minusios klasės žmonių
i juos paliečia.

Jis toliau sako:

pa-
Eu-

Ir jis nedvejotinai mano su
rasti kitus 40 tūkstančiu 
tokių, teisingai protaujan
čių daktarų, kurie laikosi 
nepriklausomų minčių.

Geriausias ir tik vienin
telis apsigynimas nuo rau
pų (smallpox) ir kitų pa
liečiančių žnjogų pavojingų 
ligų yra turėti švarų ir 
,sveiką kraują; o kad krau
jas būtu sveikas, reikia pri
silaikyti maždaug gamti
nio, natūrali© gyvenimo — 
gauti saulės spindulių, tyro 
oro, švaraus vandens ir ge
ro, sveiko, gryno maisto.

To prisilaikant, bus gera

., „ kiu prisidėti su kova prie
didelis pavojus, gręsiantis 40,000 daktarų, reikalau- 
žmoniškumo principams.” j jaučių, kad nė vienam ne- 

Dr. Carr didžiuojasi, ras-j būtų atimta laisvė tais fal- 
damas 40,000 daktarų, ku- ' šyvais įstatais, jeigu žmo- 

sa- gus nesutinka.’

SKIRTINGA NUOMONĖ

As įsitikinęs, Kad rei- 
I kia imtis pagerinti gyvena- 
I mąsias patalpas (lodžin- 
Įgus), tada ir raupų pavo- 
I jų bus galima panaikinti.”

Septynioliktame ir aš- 
, tuonioliktame šimtmečiuo- 
i se laukai buvo labai pras- 
I tai apdirbami; maisto vi- 
i sad trūkdavo, o ypač vergų Į 
• - baudžiauninkų lūšnynuo

se, kur nebuvo nei švaros 
nei duonos, nei tyro oro.

■ Todėl neapasakoma dau
gybė žmonių mirdavo ne 

' tik raupais, bet ir kitomis 
pavojingomis ligomis.

Prievartinis žmonių 
čiepijimas skaudžiai' įžei- 

; džia intelektualius jaus- 
i mus ir žmogaus asmenį, už- 
I gina būti laisvam.

Tas išmislas nuo feodali- 
i nių Europos laiku su prie
varta tebežydi Jungtinėse 
j Valstijose ir po šiai dienai.

Priverstinas čiepijimas 
i niekados neišvengs raupų 
ligos, kur sąlygos pagami
na dirvą raupų plėtojimui- 

Į si ir kitoms ligoms.
Ir štai kur yra neginči

jamai įrodoma, kad čie- 
pijimai neapsaugo net per 
dviejų mėnesių laikotarpį. 

I kaip surandame iŠ raporto 
daktaru, V Z 
žurnale

Gerbiamo bendradarbio 
i K. Depso straipsnis iškelia 
lopius liaudies sveikata lie- 
| čiančius klausimus. Reikia 
pažymėti, kad pažangiečiai 
sutinka, jog geriausias bū
das kovoti prieš ligas yra 

i kovoti prieš sąlygas, kurios 
| tas ligas gimdo: skurdą, ne- 
Į dateklių, nešvarą, persidir- 
i bima, susikimšima,' netin- 
i karnas gyvenimo patalpas 
!ir tt., kas reiškia, — kovo
jimą už geresnę; socialę 
santvarką.

I
I

Bet tas dar toli nereiš
kia, kad mes paneigiame 

i mediciniškas metodas, ku
ries siekia sulaikyti arba 
sušvelninti egz ’ist uo j a nčias 
ligas. Medicina visuomet 
savyje turėjo prietarų, kaip 
turėjo mokslas bendrai, bet 
pažangių medikų, kaip 
mokslininkų bendrai, tiks
las yra siekti kuo didesnio 
aiškumo, realistiškumo ir 
tobulumo. Taip, pavyz
džiui, fiziologija, chirurgi
ja ir kelios kitos šakos so-

Bet kovodami 
už- 

ir
už tai, mes negalime 
bėgti istorijai už akių 
urmu smerkti mediciną.

K. Depso nuomonė apie 
“asmens laisvės paneigimą” 
yra pamatiniai klaidinga. 
Vienintelis klausimas yra., 

medicinos 
žmonijai 

tik ant to 
klausimą

dviejų armijos
kurie rašo anglų
Lancet (1944 metų lapkri-

Jie sa-

Šimtas atstovingų ar
mijos narių Egypte buvo 
įčiepyta 1943-44 metais nuo 
raupų, ir visi sirgo, apart 
keturiu.

70 įčiepytų buvo užpulti 
tos baisios ligos per 2 me
tų laikotarpį 16 iš jti su
sirgo raupais per 2 mėne
sių laikotarpį . Kiti 14 bu
vo pavojingai raupų ligos 
prispausti. Iš 13 įčiepytų 
bent vienas mirė nuo rau
pų kraujo trūkimo, tiktai už 
dviejų menesių po čiepiji-

Sevastopolį gynė veik iš
imtinai Juodųjų Jūrų rusų 
jūreiviai Aplinkui tvirtumą 
išaugo kita eile apsupančių 
priešų tvirtumų, o netru
kus ir didelių kapų, kurie 
ir dabar yra “Prancūzų ka
pai,” “Anglų kapai,” “Tur
kų kapai.”
Sunaikinta anglų brigada 

prie Balaklavos
Balaklava— nedidelė Juo

dųjų Jūrų prieplauka, *pie 
dešimtį mylių į pietus nuo 
Sevastopolio. Įsiveržėliai 
miestelį buvo užėmę, ir ta
me fronte buvo anglų ir 
turkų armija. Rusijos iš
laukinė armija siekė . pa- 
liuosuoti Sevastopolį nuo 
apgulos — išmesti įsiveržė
lius. Pradėjus žygius, ru
sai išstūmė anglus ir tur
kus iš Balaklavos ir pastū
mėjo linkui Sevastopolio.

Ypatingai skaudžiai nu
kentėjo turkai: ju visa ar
tilerija pateko į rusų ran
kas.

Ant vieno kalno buvo su
sirinkę anglų ir francūzų 
komandieriai ir 
kaip rusai naikino 
ir anglus. Ten buvo
cūzu maršalas St. Armand, 
anglų vyriausias kor^an- 
dierus lordas Raglan’as^ ir 
kiti.

Rusų jėgos užėmė kal
nus, traukė savo artileriją, 

beidami

— .ar ta ar kita 
priemonė yra 
gelbstinti ar ne, 
pamato galima 
argumentuoti. Bet jei skie
pijimas prieš kokią nors li
gą yra šiuolaikinių medici
nos autoritetų pripažintas 
kaip reikalingas, priešintis 
tam iš “asmens laisvės” 
taško yra lygiai kaip prie
šintis privalomam moks
lui, švaros įstatams ir ki
toms organizuotos visuome
nės pažangos priemonėms. 
Toks priešinimasis yra in
dividualiai buržuazinis ir 
marksistų griežtai smer
kiamas.

Medicinos žurnaluose ėjo 
ir eina diskusijos apie tai, 
kaip pagerinti tą ar kitą 
skiepijimą. Statistika daž
nai parodo, kad skiepiji
mas prieš tam tikras ligas 
tam tikrose sąlygose neat
neša lauktų rezultatų.

Bet cituoti tokias disku
sijas ir iš to padaryti išva
das, kad bendrai skiepiti 
yra apgaulingas prietaras, 
yra neatsakominga.

Niekas negali paneigti, 
kad iki Pasteuras išvystė 
anti-nuodus prieš hidrofo- 
biją (pasiutusio šunies ar 
kito gyvūno įkandimo su
keltą ligą), tos ligos paseka 
dažniausiai buvo mirtis. 
Tiesa, kad ankstyvieji anti- 
hidrofobiniai skiepijimai bu
vo kartais pavojingi, bet 
tikriausiai n epą vo j i ngesn i 
negu pati liga.

Nuo to laiko nueita toli. 
Štai tik šiomis savaitėmis 
buvo pranešta, kad patobu
lintas anti-hidrofobinis se
rumas, bandytas su geriau
siomis pasėkomis nuo 1948 
metų, buvo išvystytas po 
tūlo daktaro H. Korpows- 
kio vadovybe šioje šalyje.

Verta pažymėti, kad K. 
Depso nuomonė apie “gam
tinį naturalį gyvenimą” tu
ri tam tikrą misticizme 
antspalvį. Tyras oras, šva
rus vanduo 
vartojamų 
chemikalų ?) 
stas, vis yra

be- 
ant

jungoje, žengia avangarde 
ir rodo kelią likusiam me- 
dikaliam pasauliui.
Čiepijimas yra viena mok

sliškai mediciniškų meto
dų, kurį iki šios dienos pri
pažįstą kaip reikalingą ir 
teigiamą visų šalių medi
kai, iškaitant socialistinių 
šalių. K . Depsas savo 
straipsnyje neduoda fak
tiškų įrodymų, kaip čiepi
jimas prieš raupus ir kitas 
ligas atneša tokius fata
liškus rezultatus, kuriuos 
jis įvardina. Taipgi ne la
bai prasminga cituoti 115 
metų senumo raštą apie 
čiepijimą dabar, nes vi
siems aišku, kad kiekviena 
mediciniška metodą pačioje 
pradžioje netobuliausia ir 
atnešanti įvairias kompli
kacijas, bet ji su laikų to
bulinama.

Kad čiepijimas prieš tam 
tikras ligas, kaip tai hi- 
drofobiją ir kitas, atneša 
teigiamų rezultatų, kad 
įskiepyti apserga nepalygi
namai lengvesne forma ir 
tuo pačiu laiku išvysto at
sparumą bakterijoms, yra 
įrodyta statistika visame 
pasaulyje. Gal kada nors 
ideališkoms sąlygoms eg
zistuojant, ši metodą, kaip 
ir daugelis kitų medicinos 
metodų, nebus reikalingos, 
nes bus panaikintos ligos

m ate 
turkus 

fran-

zmogaus organizmą gerame i 
stovyje, to dar toli nevisuo- 
met užtenka, kad pataisyti 
sunegalavusius organus. Ir, 
kalbant apie tą “natūrali” 
gyvenimą: laukiniai žvėrys 
tikriausiai gyvena “natu
ral}” gyvenimą, jiems tik
riausiai nėra oro, vandens, 
saulės ir kitų elementų sto
kos, bet (mažai kas tai ži
no), limpamos ir chroniškos 
ligos jų tarpe labai papli
tusios, mirtingumas labai 
aukštas,, ir jei, įsivaizduo
kime, jie turėtų savo tarpe 
saviškius gydytojus (MD, 
“alopatus”, kaip vadinat, o 
ne “natūralistus”, drauge 
Depse) jų mirtingumas 
kristų.

Dalykai net tokie papras
ti, kaip jie paviršutiniškai 
atrodo.

Kaipgi Anglijos armija 
medikalį 

nepasisekimą čiepijimo nuo 
raupų? Nagi, išleidžia įsa
kymą, liepiantį kiekvienam 
vyrui, kuris buvo susidūręs 
su raupų liga ir neįsičiepi- 

I jo per dvi savaites, tai bū

_ atsiliepia į tokį
į jiems ką nors dovanoti?”

Sūnelis: “Taip, mama, 
atiduokime jiems tetą Bri- 
gytą.”

Sutaisė Kas Kitas
tinai turi įsičiepyti.

Dabar aiškiai matome,Barcetona, Ispanijai Ame-T 1 v.
ka rudenį pradės statyti kad ciepai pries raupus ne

sau karines, bazes Ispani- pasiekia savo tikslo, jeigu 
tik būna tinkamos sąlygos 
raupų ligai plėtotis; o tos 

randasi ten, kur

(be miestuose 
apšvarini mo 

“grynas” mai- 
gerai skam

bančios frazės. Bet jei gry
nas oras, švara, sveikatin
gas maistas gali palaikyti

>

A. šilenas

St. 
pa- 
bet 
jau 

buvo gerokai apsipyko
karo nepasisekimų ir vie
nas antrą kaltino dėA “ne
veikios.”

Anglų brigados koman- 
dierius, gavęs įsakymą iš 
kito lordo, perskaitė ir ne- 

(Tąsa 3-me puslapyje)



Montello, Mass.
Laisvės naudai ir piknikų 

reikaJ&ins turėsime draugišką 
Vakarą, kuris atsibus penkta
dienio vakare, gegužės 28-tą, 
Liet. Tautiško Namo užeigos 
kambariuose. Ten biski pasi
linksminsime ir pasikalbėsime 
apie Laisvės vajų sukėlimui 
10 ,tūkstančių dolerių fondui, 
taip pat ir apie piknikus:

Apskričių pikniką, kuris 
Įvyks birželio (June) 20 d., 
Lawrence;

Laisvės pikniką, kuris Įvyks 
liepos 1-5 dienomis, Montello.

Taip pat apkalbėsime vie
tinių organizacijų piknikus, 
kurie Įvyks Liet. Taut. Namo 
Parke:

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovės piknikas Įvyks ge
gužės 30 ir 31 dienomis. Pra-j 
sideda 1 vai. dieną;

Vienybės Draugystės piknh 
kas ^birželio 6 •

LIJS 67 kp. birželio 13;
Bifrutės Pašaipiuos Drau

gystės birželio 27.

PITTSBURGH, PA.
GARBE—KAM, IR Už KĄ?

Pittsburgho smetoniniai po
nai labai myli vienas kitą “pa
gerbti” ir štai kaip: susiieš
ko iš savo ponijos kokį poną, 
kuris save dažniausia tituluo
jasi kokiu tai “prezidentu,” 
pasiima viešbutyje kambarį 
ii tenai rengia tą “pagerbi
mo parę.”

Pittsburgho lietuviai gana 
turtingi lietuviškomis svetai
nėmis. Bet ponams yra per 
prasta tenai su prasčiokais 
susitikti. Nors ir ponai turi 
obalsį “lietuvis pas lietuvi,” 
tačiau tas j u obalsis yra tik 
dėl prasčioku, kad jų doleris 
nepakliūtu i svetimtaučiu biz
nierių rankas...

Paskiausias toksai “pager
bimas” Įvyko gegužės 16 d.. 
šį m., Schenley viešbutyje. 
Tenai “gerbė’’ poną preziden
tą Lietuvių Kambario, P. Pi- 
varūną. Nors ta “pare” bu- 
\o per kelis mėnesius garsi
nama iš dviejų* lietuviškų na

šiuos minėtus piknikus tu- c|jj0 stočių ir gerai būbnyta j 
retume užsimarkiuoti žėdnas, per smetonine spaudą, j tą 
Kuris tik myli gražius, viešus “parę” susirinko apie vienas i 
suėjimus, praleisti laiką ty- šimtas asabų. priskaitant ir !
name ore ir sueiti savo ge- ; 
rus draugus. Susiėjus pasi
kalbėti, paremti organizaci- valdė lietuvių svetainę, iš- 
jas, kurios rengia piknikus ar vaikė progresyvius žmones, 
kitas pramogas, viskas eina j 1 Dabar parengimų niekas no- į 
sveikatą, kuomet atlieki savo daro jų svetainėje. Jų užei- 
nžduoti. Vo.H- biznis smunka. Jannuo-

__ :__ liai komiteto nariai tuomi tų 
Reikia priminti apie Nor- j ‘antininkų elgesiu piktinasi, 

woodo tautininkus. Jie už- i G. Shimaitis

garbės svečius (be įžangos 
bilieto).

Pavalgę, pradėjo drožti spy
rius apie tuos “didelius” dar
bus. kuriuos “atliko” p. Pi- 
varūnas dėl Liet. Kambario. 
Spyčių sakytojai, matomai, ne 
visi žino tikros pradžios, kaip 
Liet. Kambarys pradėjo orga
nizuotis ir kas tenai daugiau
sia veikė ir aukojo dėl to 
kambario, tai gal del to ir ne
prisiminė. Bet ir ponas vice
prezidentas P. Dargis, kuris 
turėjo tai žinoti, droždamas 
savo spyčių nė žodžiu nepri
siminė apie tuos, kurie tikrai 
daug darbo pridėjo dėl Liet. 
Kambario, tai Juozas Baltru
šaitis ir Dr. J.’ T. Baltrušaitie
nė. Ponas Dargis, matomai, 
pamiršo ne tiktai pirmą su
sirinkimą per lietuvius dėl 
įsteigimo to kambario, bet pa
miršo ir visą veikimą dėl jo.

Dar kartą turiu priminti 
vice-pirmininkui. kad SLA 
yra paaukojęs gal būt pusę 
pinigų, kiek reikėjo Įsteigimui 
to Liet. Kambario. Daugely
je SLA Seimų buvo aukota. j 
Dargis neprisiminė nė vienu i 
žodžiu apie SLA auką, boti 
laivo daug reklamuota tie, ku- Į 
rie tikrai mažai prisidėjo.

Gal užteks pasakius taip: į 
siaura ir veidmainiška politi
ka turi labai trumpą atmin
ti ir regėjimą. Kas buvo va
kar. pamiršta šiandien, nes 
kitaip veidmainių nebūtų pa
saulyje ... V. B.

Vaizdai iš mūšy šalies vakary
Rašo JONAS JAUNASIS

(Tąsa)
Sodai

Apelsinų-oranžių sodai buvę Los An
geles pasididžiavimas. Kur šiandien jie? 
Praeiti^ šešėlis. Juos apniko namų sta- 
tyWns industrija. Žali sodai virsta iš 
kojų vienas po kito, užleidžia savas vie
tas namų statybai. Kas metai jų skai
čius mažėja, o namų grandinės auga.

Žemės plotai mieste stovi tušti, bet 
namų industrija randa, kad soduose sta
tomi namai pelningesnį. Ten lygi žemė, 
lengviau namą statyti. Distriktai nauji, 
greičiau namas parduoti ir už sugrįžu
sį pelną pirkti žemę būsimajai statybai. 
Tunka abu: namų industrija ir sodų sa
vininkai. Kad sodai išnyks, tai kitų 
reikalas.

Los Angeles auga, didėja už miesto 
ribų. Tūli entuziastai mano, kad jis su 
I960 metais bus trimilijoninis miestas. 
Statistika irgi optimistiška. Bėgiu pa
starųjų penkerių metų industrija paki
lusi 79 procentais. Jei kaip; buvęs tu
ristinis Los Angeles, taps industrijiniu. 
Mieste ilgus metus sklidusį oranžių pa
tvarų aromatą pakeis dvokiantis garas 
iš industrijiniu kaminų.
B*wery

^Karalienė girtuoklystė yra skurdo 
draugė ir motina. Ji visada greta su gy
venimu. Eisi rytuose ar vakaruose, ją 
sutiksi. Karti tikrovė.

USdysis New Yorkas turi garsią gatvę 
Bowery. Tvirtove girtų, alkanų ir nu
plyšusių. Kelio galas. Los Angeles to 
Boweres tipo yra Penktoji gatvė. Skur
di vieta. Kokių penkių blokų tarpas už 
Los Angeles gatvės į rytus. Tirštai žmo
nių, bet mažai blaivių. Seni ir jauni, be 
išimties, girti, murzini. Nosis nusibroz
dinę, kaip iš mūšio grįžę. Tursena ant 
vietos tarpe išgertų pantukių, tampo 
vieni kitų skvernus, skandina vargą 
arielkoje. Kas dieną kartojasi ta pati 
scena. Kada jie prasi blaivo gal nei pa
tys nežino. Dienos, gal ir amžius taip 
praeina. Ar jiems patinka tokia buitis? 
Abejoju. Ji*e neturi jėgų pakilti. Lieka 
alkoholio aukomis, bevilčiais šešėliais. 
Deja, jiems į pagalbą, kad išeiti iš šios 
prarajos, niekas neskuba.

Koks supuolimas! Kokia vieta, tokie 
žmonės. Kur aplinkuma skurdi, gir
tuoklystė tarpsta. Ji bijo šviesos.
Šilini

Šakiai mirga, akis peni einant gatve. 
Tarpe kitų, • šūkis: “Džiaugiuosi esąs 
Kalifornijoje.”

Skaitai, galvoji ir nesupranti, kam 
jis? Kodėl? Už ką džiaugtis? Argi čia 
kas ne taip, kaip kitur? Valgai — mo
kėk. Važiuoji — mokėk. Lovoje miegi— 
mokėk. Dievą garbini — mokėk. Nie
ko už nieką. Mokėk už viską. Už tai 
džiaugtis turi!

Kad džiaugsmas ir dirbtinas, džiaukis. 
Širdis verkia: “smile” — šypsokis. Pil
vas alkanas — šypsokis.

Alkanais pilvais žmonių čia yra, kaip 
ir visur. Pasisuk prie Central Market 
mieste, visada rasi tokių prisėdusių. Jie 
žino, kas markete ir kas aplink jį. Kada 
vaisių ar daržovių atmatų bačka išrieda 
iš marketo, kaip vanagai išgraibo tą, 
kas ką paspėja. “French fried pota
toes” bačka tik pasirodo lauko pusėje, 
žiūrėkite, jie ir apsisuko, jau ir tuščia. 
Kas dieną ten sukiojasi ir minta bačkų 
atrankomis, kaip žvirbliai. Ai’ jie džiau
giasi esą Kalifornijoje — jiems patiems 
žinoti.
Plaza

Plaza — miesto ašis. Ispanų tradici
jų palikimas. Ketvirtainio bloko skly
pas. Ją juosia Los Angeles, Plaza, Main 
ir Sunset gatvės. Mi-estas išaugo, išsiša
kojo, bet ji, miesto kamienas, maža. Įsi
kūrimo metu Plaza užėmė geografinį 
centrą ir dabar tebepasilieka jo valdove.

Kukli aikštelė ta Plaza. Snaudžia ke
turi seni-platūs medžiai ir apie tiek ma
žesnių, keletas krūmokšnių ir paminklas 
Don Felipe de Neve. Publikos patogu
mui įrengtas plytų mūro suolas aplink 
aikštę, o vidus turi medinius suolus ir 
cemento takais išmargintas.

Don F. de Neve statula vaizduoja žmo
gų su ilgais plaukais, ranka laikanti 
prie krūtinės prispaustą skrybėlę, piršti
niuotomis rankomis, plačiu-liūosu rūbu 
nuo pečių kabančiu, ilgais aulais batais 
su šparais — raitelį. Dedikuota Kali- 

' fornijos 150 metinėms ir atminčiai mie
sto fundatoriaus Don F. cle Neve.

Stipraus įspūdžio statula nesukėlė. 
Jei figūra būtų užsodinta ant arklio, ki
taip atrodytų. Neve anais laikais buvo 
žymi asmenybė: gubernatorius, Regla
mento autorius ir viršiausias provinci
jos valdovas.

Kaip pati Plaza yra paprasta,* jos ir 
publika susideda iš plebėjų ir liaudies. 
Vieni sėdi atskirai, kiti šnekučiuojasi 
grupėse, o treti “velnio ašaras” šinkuo- 
ja. Vieną pantukę išmieruoja, eina ap
link dešimtukus rinkdami dėl kitos pan
iukęs. Taip ir skandina savus vargus, 
nedalią.

(Bus daugiau)
g*   JI—J I. J J? j ■ JUS! Į .■ —r. '
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Montello-Norwood ir 
So. Boston, Mass.

Gegužės 22 Norwoode pa
statytoji operetė Pepita ge
rai pavyko. Ją suvaidino at
važiavę Brooklyno Aido ir 
Newarko Sietyno chorai, va
dovystėje Mildred Stensler su 
akompanistu Frank Bal wood. 
Vaidintojai ir. choristai savo 
loles atliko pagirtinai.

Publikos buvo su viršum 
trys šimtai. Mūsų brangi 
progresyvė publika, susirin
kusi iš visos apylinkės, turė
jo pasitenkinimo iš dainų ir 
daug smagaus juoko, nes 
operetė yra komiška. Publika 
davė didelį kreditą mokyto
jai, pianistui, aktoriams ir 
choristams. Daug juos įver
tino, kad padėjo daug triū
so ir . energijos susimokyti to
ki ilgą komišką ir pilną dai
nų veikalą, kokiu yra Pepi
ta. Publika likosi pilnai už
ganėdinta.

J. Krasauskui vis dar rūpi, 
kad Laisvės vajus sukėlimui 
10 tūkstančių fondo vis dar 
neina kaip reikia. Jis papra
šė P. Buknį, Laisvės adminis
tratorių, kad pertraukoje pa
kalbėtų apie vajaus reikalus. 
Buknys, trumpoje kalboje, 
nurodė visus spaustuvės sun
kumus ir nesvietišką visko 
pabrangimą. Tam reikalui 
paprašė aukų. Viena bosto- 
nietė padavė $10. Gal gališ
kas $10, Trakimavičius $5. 
Kiti aukojo po dolerį. Viso 
aukų surinkta $116.70, Pas
kui A. Mažiukna pridėjo $1.- 
30, tai viso surinkta $118. Pi 
nigus beskaitant, man juoko 
padarė J. Krasauskas. Jis
sakė: neprašysi, negausi; pa
prašėme ir gerai surinkome.

šį parengimą sumanė J. 
Grybas. Surengė trijų ko
lonijų komitetas: Norwood, 
Montello ir So. Boston.

Norwood ietes, su N. Gry
biene priešakyje, pagelbsti- 
mos south bostoniečių, gerai 
aprūpino svečius valgiais. 
Valgiams dovanų gavo ir iš j 
Montello.

, G. Shimaitis

Worcester, Mass
Primintinas dalykas

Gegužės 22 d. worceste- 
riečiai gražiai, skaitlingai 
nuvažiavo (rodos, net septy
nios pilnos mašinos) į Nor
woo d ą pamatyti operetės 
“Pepitos,” kurią suvaidina 
Brooklyno Aido Choras ir 
Newarko Sietyno Choras, va
dovaujant M. Stensler. Vai
dinimas buvo geras ir gražus, 
iš darbo žmonių menininkų 
geriau negalima norėti. Pu
blikos buvo kupina didžiulė 
Finų Salė, nes iš plačios apy
linkės suvažiavo meno mėgė
jai. Tai buvo paskutinis žie
minio sezono svetaininis stam
bus parengimas.

Dabar vienas didžiausių 
Naujosios Anglijos lietuvių 
piknikų įvyksta Berželio 20 d.( 
Maple Parke, Lawrence - Me
thuen, Mass.

šis piknikas — vienatinis 
plataus masto, apart spaudos 
pikniko, kuris bus liepos 4 d., 
Montello, Mass. Jis labai rem
tinas ir jis bus gražus. Jo 
programoje dalyvaus du jau
nuoliai broliai Valentai iš 
Stoughton, Mass., akordionis- 
tai, gros duetą. Taipgi south- 
bostoniškis vyrų kvartetas ir
gi dainuos. Garsinimuose sa
koma : ganėtinai gausime vi
sokių gėrimų ir valgių, švie
žių, namie gamintų, naudingų 
sveikatai. O naujai atgimu
si os gamtos ža 1 i u o j anč i am e 
Maple Parke, daugybę malo
nių draugų susitiksime, tik so- 
tinkis tais patiekalais ir gy
vu gamtos oru. Taigi, vvorces- 
teriečiai, rengkimės ir nepa
mirškime birželio 20 d. va
žiuoti dar skaitlingiau j Law
ren cą, negu važiavome į Nor- 
woodą, o nesigailėsime.

D. J.

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

drąsiai pabilo: “Bet, Sir, 
rusu kanuolės tiesiai nusta
tytos į klonį, ir jų kanuolės 
klonio gale!” Bet karo dis
ciplina yra savo vietoje — 
įsakymą žemesnieji turi 
vykdyti.

Anglų brigada puolė į tą 
klonį. Rusų ugnis iš tri
jų pusių kirto juos skersai 
ir išilgai. Per dešimt mi
nučių jau pusės anglų rai
telių nebuvo gyvųjų tar
pe. Klonis nuklotas lavo
nais užmuštų žmonių ir 
arklių ir vaitojančiais su
žeistais. Dabaigimui anglų 
naikinimo puolė juos rusų 
raiteliai ir kazokai, ir vei
kiausiai nebūtų likę nė vie
no anglų raitelio, bet, fran- 
cūzai matydami savo “ge
rus draugus” bėdoje, palei
do į mūšį savąją raitariją, 
Prancūzų pagalba pasinau
dojo anglų raitelių likučiai, 
ir 1(95 sugrįžo į tą vietą, iš 
kur jie taip “pergalingai iš
jojo.” ij

Balaklavos mūšyje ru- 
sai neteko 617 užmuštų ir 
sužeistų. Anglų brigada 
buvo virš 600, o kiti davi
niai sako, kad virš 1,000. ! 
Bendrai anglai, turkai ir 
francūzai neteko virš 1,500 
užmuštų ir sužeistų. Ru-, 
sai pačiupo anglų - turkų ( 
kanuolės, vėliavas ir dėžes 
su kanuolių sviediniais. 
Mūšis prie Balaklavos pa
kėlė jų armijos ir Sevasto
polio gynėjų ūpą.

Anglai visokiais būdais 
bandė ir bando pateisinti 
savo klaidą. Jie patys pri
pažįsta, kad “Light Bri
gade” žygis kariniai nieko 
nedavė, bet “parodė anglų 
pasiryžimą... karaliams ir 
komandai atsidavimą” ir tt. 
Tūlas jų poetas net poemą 
parašė, kur sako, kad ang-; 
lai su kardais puolė rusų 
kanuolės.

Aš gi manau, kad pra
džioje šio rašinio paduota 
patarlė pilniausiai tinka 
anglų militaristams.

Anglija žada vis tiek 
laikytis su Amerika

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Edenas, atlėkęs iš Ženevos 
konferencijos, slaptai ta
rėsi su premjeru Churchi- 
llu, kaip toliau laikytis to
je konferencijoje.

Paskui pranešta, kad 
Anglijos ministrų, kabine
tas pareiškė pasitikėjimą, 
jog Edenas ir toliau dar
buosis dėl derybinės taikos 
Indokinijoje, bet jeigu per 
dvi sekamas savaites Viet
namas atmestų Anglijos bei 
kitų vakarinių kraštų pa
siūlymus, tai Edenas ga

lėtų pasitraukti iš Ženevos 
konferencijos.

Anglija iš pradžios ne
sutiko su amerikiniu pa
siūlymu tuojau organizuot 
naują karinę sąjungą ko
vai prieš komunizmą pie
tiniai - rytinėje Azijoje, 
bet, galų gale, Anglija vis 
tiek laikysis vieno fronto 
su Jungtinėmis Valstijo
mis, kaip teigia tas pra
nešimas.

Hanoi, Indo kin. — Viet
namo liaudininkų mina be- 
sprogdama sudraskė kari
nį fotografuotoją ameriki
nio Life žurnalo, Robertą 
Capą.

Berlin. — Amerikonų ko
manda vakariniame Berly
ne perkrikštijo savo “Tru
man Hali” į “Berlyno Ko
mandos Pirkinių Centrą.”

Athenai. — Naujas že
mės drebėjimas purtė mie
stus šiaurinėj Graikijoj.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

LAWRENCE, MASS.

TURKIŲ BANKETAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadienį

Gegužės 29 May
Vakariene Bus Duodama 7-tą vai. Vakare 

Gražioje Vietoje — Tyrame Ore

MAPLE PARK
Kviečiame visus į šį gražų pasilinksminimą ir prašo

me susirinkti anksti, kad visi paskirtu laiku galėtume 
vakarieniauti.

ROCHESTER. N. Y

Labai svarbus užkvietimas
Laisvės Fondo sukėlimui

PIKNIKAS
Rengia L.L.D. Moterų ir Vyrų Kuopos

Birželio 5 June
Naujame Gedemino Name

575 Joseph Ave. Rochester, N. Y.

Visus Rochesterio lietuvius kviečiame į šį pikniką. Visi 
branginame apšvietą, tad rūpinkimės spaudos palaikymu. 
Atsiminkime kas būtų jei neturėtume spaudos, nieko neži
notume.

Nevalgykite namie tą dieną, nes piknike bus skanių val
gių ir gėrimų visiems užtenkamai. Visi būsite pasitenkinę 
_  turėsite gerus laikus puošnioje Gcdemino svetainėje.

Visus nuoširdžiai kviečia Moterų ir Vyrų L.L.D. Kuopos- 
Pradžia 6-tą vai. vakare

1-tą ir 5-tą
Liepos-July

įvyks didysis Laisvės paramai 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos 
lietuvių organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 
skaitlingasis lietuvių sąskridis 
iš visos Naujosios Anglijos

Piknikas bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Keswick Rd. ir 
Winter .St-, Montello, Mass. Jau 
laikas užsisakyti bu'sus vyki
mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius

Iš anksto įsigykite įžangos bi
lietus, nes prie iš anksto per
kamų bilietų yra skiriamos do
vanos. Pasinaudokite dovanu 
proga. Bilietai jau yra plati
nami.

NEW HAVEN, CONN
n

Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 
žymiausi vaidintojai: J. Budrevičius, Elena 
Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Eva Mizarie- 
nė, Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskienė. 

Režisierius R. Mizara

Daugelyje vietų suvaidintas ir visur su puikiau
siu pasisekimu, veikalas pribus į New Haveną

“Ne visada katinui užgavėnes’’
t

Keturių veiksmų komiška drama
Parašė didysis dramaturgas A. Ostrovskis

Stato Scenoje L.Ų.S. 16-ta kuopa

Prašome jsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

Sekmad., Birželio 6 June
Lietuvių Svetainėje

243 Front St. New Haven, Conn.
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Teko sužinoti. K 
M rs. K n i z i k e v i č i e n ė. 
dare operaciją. Dabar 
yra parvežta Į namus.

serga

jau ■
NewWko^ėž^2lnlos

NEW YORK NEW YORK
REA I, ESTATE- MALE and FEMALE

jam
darė operaciją.

Viktoras Gaidis 
buvo ligoninėje.

irgi i

Laivakroviu rinkimams 
tūkstančiai policijos

Ilgiausia sirgo ir daug pro 
nikankino Mrs. Krasauskienė, 
su nugarkauliu. Jai taipgi 
padare operacija. Kalbėjaus’
su jos
jinai po biskelĮ 
jau yra

Kalbėjausi per 
Ona Wellus. Ji 
jaučia gerai pati.

Laivakroviu balsavimų die
ną, gegužės 26-tą, ties balsa
vimų vieta ir unijų centrais 
pastatyti būriai specialūs ir 
uni formuotos policijos Speci
aliai tam parinkti slaptosios 
'policijos agentai matėsi ke
liomis dienomis pirm rinkimų 
Įvairiose vietose, kur laiva- 
kroviai susirenka.

Unija nustatė važi notes 
linijų streikui dieną

CIO Transport. Workers 
Unijos Lokalo 100 valdyba 
ir komitetas savo susirinkime 
iiiitare, kad unija skelbs 
streiką, jeigu valdinis Transit 
Autoritetas nepatenkins dar
bininkų reikalavimų.

ers Cniją vieninteliu darbi 
ninku atstovu derybose si 
samdytojais. * . ,

Streiką pradės
na-

Taksai ant Įžangų 
arti užgyrimo

PLAUKU DABINTAM 
ar moteriškė. Patvrb.

l’uikios są- -tinis darbas.

FRANKLIN StJUARE 
aukštų nird/ic 
namas, viršus

C’i.vvenamasis ir
modernine \ irluvė, 
tile maudynė. Pil.

skiepas. 1.000 
šiltu vandeniu
karam gara-

37-39
COLONY BEAUTY SALON 

82iul St., Jackson Heights, L.I.
HA. 6-7870

< ioi-Ui7)

procen- 
ir ki- 

is taigų 
Tie tak- 

organizacijų 
religines |

Gerai būdavot as 21- 
ir plytų šingeliuofas 
tinkamas 2 rūmam, 
valgymui rūmai, 
pantry, sunporch,
nas pusiau ištaisytas 
galionų tankas lauki*, 
aliejum šildomas, 2 
džius, kiemas 40x100
tvora. Arti visų patogumu. Savinin
kas parduoda šiuos naujai dekoruo
tus namus labai prieinamai.

Saukite Savininką: 
Floral Park 2-0877

( 104-106)

BARMAID

I »i< na dar-

vyru. Jis sake. Kad 
eina geryn, 

parvežta Į namus.

telefoną su 
sakosi nesi- 
o jos vyras

John jau ilgokai serga jr ma
žai nuo lovos atsikelia.

Taipgi serga Bronė Zmi- 
traitė, randasi namie.
Velydama greito pasveikimo 

visiems ligoniams.
Josephine

po stipria policijos apsauga, ! 
pirmadieni važinėjo no mies-

i.osios ILA unijos patalpomis, 
pastangose a t i t r a u kti nuo 
i LA unijistų balsus.

mo

riai susirinkimuose.

Boston, Mass
Metodistu dvasininkai- 
už taiką Indokinijoje

XT . . 7 < • i

vo su 60 mašinų. Bet tuojau 
po to uždraudė mobilizuoti 
motorkadas. reiškiant, kad 
ILA negali naudotis tokia pat 
agitacijos priemone, kokia 
naudojasi AFT< N. L.

Streikuotų 4 1.000 darbinin
kų, vairuojančių ir prižiūrin
čių subways traukinius ir 
lis, taipgi autobusus.

Į te i k ta m e sam <1 y toj ams 
punktų sąraše vyriau: 
kalavimais yra:

Pakelti mokesti po 
valanda.

misija buvo užgyrusi unijos 
pripažinimo ir kontrakto rei
kalavimą. Taipgi pripažino 
ir reikalą mokesties priedo, 
liktai pasiūlė mažesni priedą, 
iki 15 centu, ir ne’'visa kar-

rei

per

sisakė priimti majoro komi
sijos planą? Atsisakė pasi
rašyti kontraktą. O priedus 
sutiko duoti tūliems tik po 5 

1 centus ir ne daugiau 12 c.

Dieną pirm rinkimų 
vėl puolė uniją

chusetts valstijos metodistų 
bažnyčios dvasininkų konfe
rencija. Joje dalyvavo 450 
delegatų iš 212 bažnyčių.

Ginkluoti sargai prie 
kompanijų balsavimų

Virš visokių kitų buvusių 
riaudų ir šmeižtų senajai

; Advokatų Gildija
: rinko valdybą

V isa šališkosios

Miestine Budžeto 
jau nutarė uždėti 5 
tus taksų ant teatrų 
lokių pasilinksminimo 
ir pramogų bilieto, 
sai paliestų ir
pramogas, išskiriant 
ir labdarybę. Jais tikisi su
linkti apie $17.600,000 me
tams.

Taip pat nutarė pratęsti ir 
auto vartojimo taksus, kurio 
vra vieniems $5, kitiems $1.0 
metams, šiais taksais gauna 
apie $8,700,000 metams.

Minėtos tarybos nuospren
dis nėra paskutiniu žodžiu. 
Ateinanti antradieni, birželio 
l-mą, Įvyks viešas posėdis, 
kuriamo pateiks savo argu
mentus teatrų, kabaretų, res
taurant! i)* kitų panašių Įstai
gų 
'u 
i o 
su
dis priklauso Miesto

savininkų, taipgi muzikai) 
unijos atstovai. Po viešo 
posėdžio, galutinas tų tak 
priėmimo ar atmetimo žo

Advokat 11

Filmos-Teatrai
BILL’S BAR & GRILL 
44-69 21st SL, L. I. ( .

Telefonas :
RA. 9-9 15(1

< 102-193)

rūpinosi ir taikos 
klausimu. Konkrečiai jie an- 
diskusavo ir priėmė rezoliu
ciją dėl padėties Indokinijo-

išlaikymo ■ ]jl( fjrmoR
New York Central gelžke- 

viršininkų tarpe

1 nternational Longshoremen’s 
Association.

ir turtų 
aštrios. 
I* i tiems.

Metodistų dvasininkai paša- vai ir j u
į inų iš New Yorko Į Albany 
: proxies pastatė gerai angių-

N e p a s i t i k ė d a m i v i e n i 
du vyriausioj’i varžo-

dieną pirm lai
davimo pasirinki

mui unijos valdžia tai unijai 
tvojo dar vieną smūgi. Fe- 
ėeralio teisėjo Įsaku gegužės 
25-tą užareštuotas visas ILA 
iždas. Esą. nori užtikrinti su
mok ėjimą $50,000

ke. kad jie priešingi tęsimui 
karo Indokinijoje. Jie sako: 
“Mes priešingi t o 1 e s n i a m 
spaudimui PTancūzijos tęsti 
šitą konfliktą: mes taipgi 
priešingi siuntimui amerikinių 
niilitarinių jėgų Indokinijon.”

Dalininkų susirinkimas tu
rėjo prasidėti gegužės 26-tą.

Unija teisme buvo

Bausme uždėta

Roxy Teatre rodomoji 20th 
Century - Fox filmą “Three 
Coins in the Fountain” ten 
pasiliks iki p o š v e n č i ų . 
žvaigždžiuoja Clifton Webb ir 
Dorothy McGuire. Tūlos sce
nos filmuotos Italijos miestuo
se Romoje ir Venecijoje.

Stanley Teatre paskutinė 
proga matyti “Inspektorių” 
yra šiandien. Gegužės 29-tą 
pradės rodyti “The Mistress.” 
Gaminta sekant Gorkio vei
kalą “Vasia železnova.” Vei
kalas pernai buvo vaidinamas 
Maskvoje.

HELP WANTED MALE

ST A LIOR YSTfcS DARBI M X K A S 

ieva mokestis nuolatinis darba*

puikios darbo

G & M STORE, fixtures

168 LORIMER

REAL

ST'.. BROOKLYN

ESTATE

HEIGHTS
2 šeimų, su garadž.iu. arti mokvklų

ir stoties: $19.000

pirkėjai.

iik

raginame mūsų vyriausybę 
teikti pilną pritarimą Pran
cūzijos žmonių troškimui 
baigti šitą karą pagalba de
rybų.”

šita dvasininkų rezoliucija 
aiškiai nukreipta prieš Eisen- 
howerio administracijos poli-

Veteranai paminės 
kare mirusius

nubausta 
už strei- 
va d o va ti- 

iantis unijoms smaugti Įvestu
Taft-Hartley Įstatymu •.

Prieš ILA, visuomet buvu
sią ir dabar esančią aršiai 
prieskoniu n ištinę, spaudoje

Abrahomo Lincolno 
dos veteranai rengia 
dingą paminėjimą savo 
gų, atidavusių gyvybi 
ruošė prieš 
pagerbsimais 
ji savanoriai,
nant Ispanijos respubliką,

mas kaip p it 
kontroliuojamą.

cistas riks- 
“komunistų

is pū- 
dram Aido Choras

Naminės politikos reikalais 
metodistų dvasininkai savo 
rezoliucijoje pasmerkė da- 

kongresines i n vest i- 
Jos nesilaiko Įstaty- 

paneigia žmonių tei
kitės pusės, dvasinin

kų konferencija pagyre prezi
dentą Eisenhower) už pateik
tąją programą dėl atominės 
energijos panaudojimo taikos 
metu. Rep.

gacijas. 
mų, jos 
sės. Iš

Širdinga padėka
Pereitą šeštadieni ir sekma

dienį, gegužės 22-rą ir 23-čią 
dienomis, operetės 
aktoriai buvo labai 
priimti ir skaniai 
Norwood e, Mass, 
po vaidinimo tuoj 
torius, kurių buvo 
išsi vežiojo
montelliečiai draugai 
nakvynių ir gražiai juos 
priėmė

“Pepitos” 
puikiai 

pavaišinti 
Ir taipgi 
visus ak- 
apie 35,

norwoodiečiai ir 
ant 

visu a
ir vaišino.

teko

Merkevičius. Jie la

šių 
nakvoti 
Marytę 
bai maloniai mus priėmė ir
vaišino kaip savo brolius bei 
nešeria. Ant rytojaus nuva
žiavom pas draugus Wallen, 
mūsų gerbiamos dainininkės 
Aldonos tėvus. Ten turėjom 
didelę puotą, nes buvo daug 
svečių. Bet draugai Wallen a i 
ir Aldona, jų dukrelė, visus ne 
tik kad skaniai pavaišino' bet 
dar kai kuriems ir namo par
sivežti prikrovė maišus. Pas
kui visi važiavom j Worces
ter], kur buvom užkviesti ant 
piety. Ir ten worctesteriečial 
mus skaniai pavaišino. Ten 
turėjom dar ir dainų ir šokių, 
nes, mat, viskas Įvyko Olym
pia Parke. Parv a ž i a v o m 
džiaugdamiesi ir patenkinti.

“Pepitos“ komiteto
narys Jonas Juška

fašizmą. Tais 
yra garbingie- 
kritusieji gi- 

o
, kurie kariavo 

antrajame pasauliniame ka
rt' prieš nacius ir kituose 
frontuose.

Masinis atvirame ore mi
tingas Įvyks pirmadieni, ge
gužes 31-mą, prie kampo 
Brighton Beach ir Coney Is
land Avės., Brooklyne. Vie
nu iš žymiųjų kalbėtojų bus 
autorius Howard Fast, Taip
gi kalbės veteranų vadai.

Apeigos prasidės 1 valan
dą. v V. D.

ŠUO ĮKANDO 7 VAIKUS
Bronio prie mokyklos pa

sisuko didelis šuo esant vai
kams paleistiems pietų ir ap
kandžiojo vaikus. Pašauktas 
nuo trafiko policistas ant šu
nies užmetė ploščių ir taip 
šunį sugavo.

Pamokos ir raportai iš 
vusių veiksmų, taipgi pasita- 
timas dėl likusio ir ateinan
čiojo sezono Įvyks šio penk
tadienio vakarą, gegužės 28, 
S vai., paprastoje vietoje. 
Visi choristai prašomi daly
vauti. Valdyba

bu

Dėl pasikalbėjimo 
nutraukė teismą

Suspenduotas iš pareigų 
policistas Armand Cioffi bu
vo teisiamas kaip pasikėsin
to j as tvirkinti mažas mergai
tes. įtaikė teismo, vienas džiū- 
rimano pavaduotojas išsitaręs 
kitam, kad tuo vardu asmuo 
seniau buvęs minios gaudo
mas už nepadorų kreipimąsi 
Į mažą mergytę. Apie tą. po
kalbi išgirdęs, teisėjas Ly
man paleido džiūrę. Dabai* 
rinks naują džiūrę ir pradės 
teismą iš pradžios. K

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai

BAR & GRILI
i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: E Vergreen 4-8174

perrinko savo valdybą, taipgi 
\ isą komitetą. Valdybon ir i 
komitetą Įeina daugelis viso
ji* šalvje paskilbusių advoka
tų. Prezidentu išrinktas Frank 
Serrivic.e-prezidentais— 1.1 u- 
bert T. Delaney, Osmond K. 

a'o J. Linder, lla- 
Phillips, David L. 
iždininku — Ju-

Cohen; sekretorių — Si

tas turi būti išspręsta pirm 
pabaigos birželio menesio.

Įstaigų savininkai argumen
tuoja, kad tie taksai pribaigs 
juos suėsi i. Pakeltos rondos.

ir

Gegužės 28 ir 29 įvyks
■ paskutiniai vaidinimai Shake- j 
I s pear’o 
i statomo

veikalo ‘‘Hamlet,’ 
Jan liūs Auditori.jo 

East 74th St.
namas.
skiepe.

i mas 2

be to 
'.riai

visko pabrangimas 
ekstra taksavimo jau 
pabloginęs jų bizni.

Roslyn 3-0575

< nuo 8 iki 12 A. M.i

hold M.
Weissman; 
liūs

j m o n

Jamaica teismabutyje vyk
domas apklausinėjimas liudy
tojų William Thorntono by
loje. Jis kaltinimas,

(ančių tėvų, kurie

TamstaJei 
Laisvei naujo skaitytojo, 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

gauti 
tai

PAIEŠKOJIMAS

kad su 
iš tu k s

kad jis galis gauti jų vaikams 
gerai apmokamus modelių ir 
aktorių darbus.

Noriu gauti Bonos Klimienės antra
šą, su ja susirašyti. Ji seniau yra 
gyvenusi Maspetho ir Binghamtone. 
Prašau atsiliepti ai* apie ją žinan
čius suteik’!i man jos antrašą. Anna 
Petraitis, 365 Westminster Road, 

Brooklyn 18, N. Y.
(104-106)

Piknikas 
BrookIvne

KRAUSTYMAS IR SANDELIS
UŽSTATAS APDRAUDA 

Padengia Visa Salį 
Specialiai Calif, ir Florida 

Pilną vežimą ar puspilni nuvc- 
,/.ame, Taipgi išnuomojame 

“U*-Drivc” Moving Vans.
DOUGHBOY VAN CO. 
1373 Broadway, N. Y. C.

WA. 7-9000

Tai visos Didžiojo New 
Yorko apylinkės sąskridis 
jSasilinksminimui ir paramai 
dienraščio Laisvės. Bus toje 
pačioje vietoje, kur pernai

Medus su Arbata

National Park & Hall
G3-13 38th Ave., Woodside, L. 1.

1 A t?July

Dr. A. Petriką-
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

Į MATTHEW. A
BUYUS
(BIJYAUSKAS)

T

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Taip pat paskutinę 
| tę vaidinama Strausso 
; “Fledermaus,” miestiniame 
; City Center Teatre, 131 W. 
i 55th St.

opera

RIDGEWOOD PLATEAU
būdavot as 2 šeimų mūrinis 

5 ir 6 rūmų. 1 kambarys 
automatiškas aliejum šihly- 
karam garadžius. gera sek-

i cija arti mokyklų, krautuvių ii 
I transportacijos. Savininkas prieina- 
i mai parduoda gražius namus tik už 
i $22,000.

Matykite ar šaukite savininką.:
651 h Place

DE. 5-9771
i 10.3-105»

Biželio 1, baigiant. 13-ta, ta j 
pati miestinė operos grupė j 
ton pat vaidins Rodgers ir i Gerai 
1 lammerstein’o

Miestinės operos sezonu 
vaidinimas įvyksta kas vaka- 

i rą, išskyrus pirmadienius, o 
popiečio p e r s tat y m ai yra 
tik šeštadieniais ir sekmadie
niais. Kadangi teatras ir 

! grupė yra miesto Įstaigos. 
Įžangos bilietas būna ne aukš
čiau $3.60. Ir yra šimtai ge
rų sėdynių, gaunamų už do
leri ii* pusę.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
D. S. 13 kuopos susirinkimą**L.

įvyks ketvirtadienį, June 3 d., pra
sidės 8 vai. vakaro, bus Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Avė. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes yra daug reikalų aptarimui.

Komitetas.
(104-107)

WOODSIDE
i būdavot as 3 šeimų mūrinis 

| namas. 6, 5 ir 4 rūmai. 5 ir 1 rū- 
i mai bus tušti. įeigos už 6 rūmus. 
Aliejum šildomas, nauji screens, 
storms, Venetians ir kiti ekstra įren
gimai. Arli mokyklų, krautuvių ir 
transport aci jos. Savininkas parduo
da tikrai gerą namą labai prieina
mai. Saukite savininką:

ILlinois 7-3X18

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

(ANDY—LUNCHEONETTE
Įsteigta 20 moti) 

Tikra Proga

3 Rūmai Tušti
Geriausias Pasiūlymas

Tel. NI. 6-9421
(102-104)

Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25
Gaunamas Laisves įstaigoj

^zrzzzzzzz^zzzzzzz/.zzzzzzzzžžzzzz^zzzžzzzz ’̂iyzfis

TONY’S
i UP-TO-DATE |

i BARBER SHOP į
• I
Į ANTANAS LEIMONAS Į
I Savininkas ■
! 306 UNION AVENUE J
1 BROOKLYN, N. Y. j
J Gerai Patyręs Barboris į

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

BROOKLYN, N. Y. 
1-mos kuopos susirinkimasLDS

įvyks antradienį, birželio 1 ,d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Svarbu vi
siems nariams šiame susirinkime da
lyvauti, nes turėsime išrinkti dele
gatus į LDS Seimą.

S r A TION ER Y, FOl INTA IN 
GREETING ( ARDS

Veikli sekcija, 61- dienos. 8 metams 
lysas. $85 į mėnesį, įskaitant 4 rū
mų apartmentą. Puikiausiose sąly
gose. Daro gerą pragyvenimą, sa
vininkas parduoda gerą biznio pro- 

labai prieinamai.
Saukite Savininką: 

Tel. CE. 9-9799
(103-109)

Valdyba.
(104-105)

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

LUNCHEONETTE & STATIONERY

Didelė 2-viem langais krautuvė, da- 
ro puikiausią biznį. Parduoda su 
nuostoliais iš priežasties ligos. Turi 
apleisti valstiją. Nepraleiskito.MVisG 
amžiaus progos.

Tel. TR. 4-9689

BALTIMORE, MD

mai dienraščio Laisves įvyks sekmadienį, Birže- 
lio-June 13 d., Slovak National Parke, 6526 
Holabird Avė. Iš anksto kviečiame visus atsi
lankyti j tą gražų sąskridį.

Štai ką gausite iš šio pikniko: Gera muzika, gė
rimai ir užkandžiai. Muzika nuo <3 iki 7 vai. va
karo. Įžanga tik 50c asmeniui. Dovanos prie 
įžangos: 1-ma $7.00, 2-ra $5.00. Puiki sale šo
kiams, labai gražus parkas.

Niekur kitur taip naudingai ir maloniai nepasi
linksminsite kaip Čia. Tad rengkit.es iš anksto

. ir tikrai atvažiuokite Į šį gražų pikniką. Beje, v 
čia bus daug svečių iš kitų miestų, iš Philadel- * 
phijos ir iš Brooklyno. Pasimatvkite su jaJf.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., Gegužės (May) 28, 1954

rengkit.es



