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KRISLAI
Eisenhoweris ar McCarthy?
Prie ko tai veda?
Senatoriaus Flanders’o 

balsas.
Kongresmano Celler’io 

balsas.
Rašo R. MIZARA

JpČ tolyn lesinsi, tuo da
rosi įdomesnis tasai \\ ash- 
ingtono “cirkas. kuri suruo
šė repuhlikonai. jame vaidi
nantieji vyriausias roles.

Dabar iškilo toks klausi- 
ynas: Kurio federalinės a ai
džios tarnautojai turi klausy
ti, — prezid<*nto Eiseulio\v(>- 
rio ar senatoriaus iš Wiscon
sin o ?

Pavyzdys: Prezidentas Ei
sen h owe ris Įsako federalinės 
valdžios tarnautojams, kad 
saugotu visus slaptus doku
mentus. esamų^ to ar kito val
džios departmento žinioje. 
Jis Įsako tarnautojams nie
kam tii dokumentu neišduoti.

Bet McCarthy Įsako vi
siems federalin iams valdžios 
tarnautojams, kad jie jam iš
duotu tuos slaptus dokumen
tus! Jis pataria tarnauto
jams tiesiog vogti juos. —
.ardu ir pavardžių tu. kurie 
tai padarys. senatorius nie
kam n ei plosiąs.'.. .

Kitais žodžiais: McCarthy 
veržiasi Į kitą sritį, ne i savo 
biznį, na. ir jis sakosi esąs 
teisus, nes kovojąs prieš ko
munizmą.

Prezidentas, gindamas sa
vo konstitucines teises, sakosi 
esąs teisus, nes i)- jis kovojąs 
prieš komunizmą, tik jis tai 
darąs “ramiu, konstituciniu 
būdu, be triukšmavimu.’’

Ar matot, kas Čia iškilo?

Prie ko visa tai prives?
Rodosi, prezidentas turėtu 

laimėti, kadangi jis preziden
tas. ber komitete, kuris armi
ją - McCarthy tyrinėja, yra 
dauguma McCarthyo šalinin
kų! Faktinai. senatiniame ty
rinėjimo komitete šiandien re- 
publikoną prezidentą gina tik 
demokratai, o repuhlikonai 
senatoriai padeda McCar- 
Ihyui.

Yil spėjimų, .jog McCarthy 
paliks republikonų partiją. 
Jis dabar ruošia tain, dirvą.

Kur jis tuomet eitų?
Sakomą. McCarthy rengiasi 

stoti j */ą politinę grupę, kuri 
neseniai buvo įkurta Chicago- 
Įp ir pavadinta “For Ame
rica.”

J tą grupę susispietė patys 
reakcingiausi elementai, >zo- 
liacininkai, ir jie žada daly
vauti sekamuose kongresi
niuose rinkimuose.

Tenka pasveikinti senato
rių iš Vermont, — senatorių 
Ralph E. Flanders. — už tai, 
kad jis viešai ir atvirai pa
reiškė, jog McCarthy yra to
lygus Hitleriui’

Daug pažangių žmonių se
niai taip sakė.

McCarthy siekiasi galios. 
Jis tos galios siekiasi visokio
mis priemonėmis, — tikslas 
jam, ^pateisina priemones'

tfiCk daug gorų, garbingų 
žmonių jis užpuolė ir bandė 
juos sįjyŽemo sumaišyti?

Norint, kad amerikinis Hit
leris nepadarytų to, ką pa
darė vokiškasis bestija, tai 
reikia, idant visi demokratiš
kai nusiteikę žmonės vionin-

Prezidentas nenusitares. z 
ar prašyt Kongresą leisti 

‘įsikišt karan Indokinijoj
' VALDŽIA VIS SVAR-
Į s TO TĄ KLAUSIMĄ
• Washington. — Vienas 
korespondentas sake pre
zidentai Eisenhoweriui tre
čiadienį, jog du senatorial 
tvirtina, kad prezidentas
pirm užsibaigiant šiai Kon- Eisenhoweris taipgi pra
grosi) sesijai, prašys leidi-i nešė, jog vadai karinių šta- 

i mo siųsti ginkluotas Jung- bų iš Anglijos, Francijos, 
tinių Valstijų jėgas karan I Australijos ir Naujosios 
Indokinijoje prieš komunis- Zelandijos jau pradės tar
tus. | tis su Jungtinių Valstijų

Eisenhoweris, pokalbyje Į štabų viršininkais. Wash- 
su spaudos atstovais, at-1 ingtone, ką reikėtų dary- 
sakė, kad jis dar nenusi-i ti dėl to, kad francūzai ne
sprendė, ar prašyt Kon-j atsilaiko prieš Vietnamo

| gresą įgalint valdžią ka- I komunistus Indokinijoje.

Prancūzai bombarduoja Susprogo didžiulis 
kaimus svarbiajame ' francūzų amunicijos 
Hanoi “trikampyje” sandėlis Indokinijoj

Hanoi, Indokin. — Pen- 
jkios dešimtys .francūzų 
‘ lėktuvų bombardavo ir. 
j sakoma, “susprogdino Viet
namo komunistų ginklų ir 
• amunicijos sandelius” rū
piuose tiktai už 12 myliu i 
pietų rytus nuo Hanoi did
miesčio. Pleškino aplinki
nius kaimus kaip nužiūri
mus komunistii lizdus.

Francūzai naudoja ypač 
Amerikos paskolintus jiems 
didelius bombonešius, mė
gindami išdaužyt demo
kratinių vietnamiečių po
zicijas už keliu iki kelioli
kos mylių nuo Hanoi.

Raudonosios upės žiočių- 
Hanoi trikampyje “prisiko
šę” tiek daug ginkluotų 
Vietnamo komunistu, — 
sako United Press., — kad 
jau abejotina, katrie tą 
trikampi kontroliuoja, ar 
francūzai ar komunistai.

Francūzai bando atgriebt 
tvirtovišką poziciją, kurią 
demokratiniai vietnamie
čiai paėmė tik už 9 mylių 
i rytus nuo Hanoi, arti ge
ležinkelio ir vieškelio, ei
nančių iš Haifongo uosto j 
Hanoi.

Vietnamiečiai gresia iš 
naujosios pozicijos užkirsti 
francūzams tuos 58 mylių 
ilgio kelius, kuriais jiems 
buvo atvežama daugiausia 
amerikinių ginklų ir amu
nicijos.

gąi prieš jį kovotų, — ko
votų dabar.

Patinka man ir kongresma- 
nas Celler už tai, kad jis aną 
dieną įteikė Kongresui rezo
liuciją, reikalaujant, kad jus
ticijos departmentas ištirtų 
McCarthyo “šnipų tinklą.”

Pasirodo, McCarthy turi 
daug šnipų visose mūsų gyve
nimo srityse ir tie šnipai, pa
sak kongresmano Celler’io, 
“vagia slaptus valdinius do
kumentus.”

Na, bet žiūrėsime, kuo gi 
šitie tyrinėjimai Washingtone 
baigsis.

riniai įsikišt Indokinijon.
i Prezidentas pridūrė, kad 
i visi kariniu štabų ir vals
tybės departmento susi
rinkimai visapusiškai svar
sto Įvairius galimus veik

iamus link Indokinijos.

Saigon, Indokin. — Čia 
susprogo didelis francūzų 
ginklų ir amunicijos san
delis, padarant daug mi
lijonų dolerių nuostolių.
Francūzų valdininkai nu

žiūri, kad Vietnamo ko
munistai įžiebė sprogimą. 
Komunistų esą daug ir Sai
gom) apylinkėje, pietiniame 
Vietnamo pajūryje, Indo
kinijoje.

Sprogdami patrankų ir 
minosvaidžių šoviniai už
mušė vieną asmenį ir su
žeidė kelis kitus.

McCarthy atsisako parodyt 
“komunistus A-fabrikuose”

Washington. — Joe Mc
Carthy pasigyrė tyrinėjan
čiai Senato komisijai, kad 
jis “turi vardus 135 ko
munistu, dirbančiu atomi- 
niuose bei hydrogen i niuo- 
se fabrikuose.”

Komisija tad patarė, 
kad McCarthy juos įduotų 
kariniam departmental ir 
slaptajai FBI policijai. Mc
Carthy atmetė patarimą ir 
pasigyrė, kad tik jis pats 
galėtų tuos komunistus iš
ravėti.

McCarthy nušnekėjo, kad 
ir pačiame karinės žvalgy
bos centre esą komunistų. 
Bet karinių šnipų centro 
direktorius Allen Dulles 
pareiškė, jog McCarthy 
meluoja.

Submarino sprogimas 
užmušė 2 darbininkus

Portsmouth, N. H. — 
Sprogimas taisomame sub
marine užmušė du darbi
ninkus; sužeidė tris kitus 
darbininkus i? vieną jūrei
vi.

ORAS. — Iš ryto1 lietus, 
paskui giedra.

$10r000 Fondo Eiga
Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15-tos 

Turime Sukelti $10,000 Fondą

Eisenhoweris dėsto, kaip 
jo valdžia neatlaidžiai 
persekioja komunistus

Paskutinėmis dienomis 
Tačiau, kad iš anksčiau bir 
žemai stovi fondas. Suskul 
laikas jau trumpas.

G. V. Kvetkas, Camb
ridge, Mass., prisiuntė1 
blanką ir $26.00, kuriuos 
suaukojo sekanti:

C. V’. Kvetkas ... $10.00
Laisvės patrijotai . 10.00 į
M. Cambridgietis .. 5.00 ■ 
Iš Cambridge .1.00Į

Per K. Danisevičių, WaV 
terbury, Conn., surinkta 
$70.00 sekamai:

V. Waterburietis .. 10.00 j 
; A. Antanavičius ... 10.00 i 
I Bemokslis .............. 5.00!

M. Parapijomis ... 5.00
J. R. Laisvietis .... 5.00
V. Želvys ................ 5.00 p
K. Danisevich ..... 5.00 i
M. B............................5.00;
M. Vaitonaitė ......... 5.00 j
J. J.............................4.00 i

Pėr P. Buknj gauta $47.00 sekamai: 
ALDLD Bostono apylinkės Apskr. .

(Tąsa 2-rame puslapyj)
. . . . $10.00

Vakarinis Pakistanas areštuoja 
Rytinio Pakistano vadovus

Karachi, Pakistam — 
Premjero Mohammedo Ali 
valdžia suėmė Rytinio Pa
kistano ministrą pirminin
ką. Fazlulą Huką, keturis 
kitus vietinius ministrus ir 
kelis tenaitinio seimo at- 

I stovus ir uždarė bendrojo 
fronto valdžią. Rytiniame 
Pakistane.

Alio kariuomenė ir poli
cija sumedžiojo 300 Rytinio 
Pakistano politinių vadų, 
kuriems prikiša komuniz
mą. Ketina visai išardyti 
ir baustinai uždrausti Ko
munistų Partiją.

Premjero Alio politikie
riai Vakariniame Pakista
ne reikalauja teisti Rytinio 
Pakistano vadą Huką kaip 
“šalies išdaviką”, nes Ku
kas norėjęs įkurti Rytinį

Karo laivo eksplozija 
pražudė 101 jūreivį

Quonset Point, R. L — 
Mirė dar vienas iš sužeis
tųjų per karo laivo Benn- 
ingtono sprogimą, įvykusį 
pereitą savaitę. Taigi žu
vo jau 101 jūreivis bei ofi- 
cierius per tą nelaimę ir po 
jos.

Ligoninėje guli dar kelios 
dešimtys sužeistų. Kai ku
riems taip pat gresia mir
tis.

WANAMAKERIO KRAU
TUVE YONKERYJE

Yonkers, N. Y. — John 
Wanamaker pasistatydino 
čia didžiulę departmentinę 
sankrovą, kuri bus atida
ryta bizniui ateinantį ru
denį*

ondui Įplaukos buvo geros, 
o užsilikę, tai vistiek labai 
imas labai reikalingas, nes

A. Macijauskas .... 3.00
V. M. Waterburietis 2.00
W. Alek ................ 2.00
A. B......................... 2.00
J. Gabrėnas............. 1.00
Laisvietis ............... 1.00

M. Strižauskienė. Water
bury, Conn., surinko $71.00. 
Aukojo:

Strižauskai ........... 10.00
Petras iš Waterb. . 10.00 
B. Marcinionis .... 10,00 
A. Digimas ......... 10.00
V. Waterburiete ..5.00 
M. Paugis ........ 5.00 
P. Digimas ....... . . 5.00
K. Cvirka ..............  5.00
Kloni. Yankeliūnienė 5.00 
J. J. Ynamaitis .. . 2.00 
H. Buzienė ........... 2.00
V. Krasnitskas .... 2.00

'Pakistaną kai]) savistovią 
j valstybę, atsimetant nuo 
i Vakarine Pakistano.
! Rytinio Pakistano seimas 
Hr valdyba, tarp kitko, rei
kalavo panaikinti karinę 

| Pakistano sutarti su Jung
tinėmis Valstijomis.

Vakarinis Pakistanas su 
savo premjeru Aliu ir Ma
hometų Sąjunga, turėda
mi apie 34 milijonus gyven
tojų, diktuoja Rytiniam 
Pakistanui, turinčiam 42 
milijonus žmonių.

Vakarinis Pakistanas 
yra 1,000 mylių atkirstas 
per šiaurinę Indiją nuo Ry
tinio Pakistano. Susisie
kimai tarp Vakarinio ir 
Rytinio Pakistano palaiko
mi lėktuvais, radio - telefo- 

i nu ir laivais.

Amerika pasiruošus 
atominiam karui

Washington. — Valdinė 
atomų jėgos komisija ra
portavo, kad atominiai 
Amerikos pasiruošimai ka
rui “pasiekė aukštą laips
nį”.

Sykiu komisija pranešė, 
kad Jungtinės Valstijos yra 
išleidusios jau 10 bilijonų 
dolerių (10 tūkstančių mi
lijonų) atominiams ir hy
drogen i n i ams gi n k 1 a ms.

Washington. — Jungtines 
Valstijos krauna į laivus 
amuniciją ir ginklus Hon
dūru i ir Nikaraguai prieš 
progresyvę Guatemala.

Dublin. — Nauju Airijos 
premjeru tapo J* Costello*

B ET N ETRUKšM A UJA. 
KAIP KAD McCarthy

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pasikal
bėjime su korespondentais 
pabrėžė, kaip jo valdžia su 
savo agentais darbuojasi 
prieš kom/mistus, “sekio
dama juos kasdien per vi
sas 24 valandas, per visas 
septynias dienas kas sa
vaitę ir per 52 savaites kas
met.”

Valdžia “tatai daro tyliai 
ir neatlaidžiai,” areštuoda
ma komunistus, atiduoda
ma juos teismams, skirda
ma juos deportavimui ir

! Vakariniai vokiečiai 
į ir japonai geidžia 
prekybos su Sovietais

i , --------- -—

Bonn, Vokietija. — Va- 
i karinės Vokietijos fabri
kantų sąjunga šiomis die
nomis išsius savo atstovus 

i Maskvon. Ten jie siūlys 
i pristatyti Sovietų Sąjun
gai dirbinių už 50 bilijonų.

* dolerių.

Tokio. — Dvylika Japo
nijos kompanijų daro pre
kybos sutartį, pagal kurią 
i pristatytų Sovietam daik- 
j tų už 20 milijonų dolerių 
< nėr dvejus metus. Preky- 
i ha eitu mainais. Sovietų 
į Sąjunga atmokėtų japo- 
i nams savo produktais.
Į
Australijos valdžia prakišo 
keturias vietas seime

Melbourne, Australija. — 
1 Premjero Menzies valdžia 
skelbia, kad pereito šešta
dienio rinkiniuose pravedė 

i seiman 11 daugiau savo 
kandidatų, negu ^ocialistii 
-Darbo Partija. Bet 4 kan
didatai tebėra ginčijami.

Senajame seime Menzies 
turėjo 68 savo atstovus 
prieš 53 darbiečius, tagi 
15 daugumą. Vadinasi, 
naujuose rinkmuose dar- 
biečiai paveržė 4 vietas sei
me nuo Menzies valdžios.

Norwood, Mass.
Birželio 2 d. mirė Jonas 

Casper. Kūnas pašarvotas 
Krow koplyčioje, ant Wash
ington St. Laidotuvės Įvyks 
birželio 5 cl. L valandą p.p.

Šią liūdną žinią mums 
pranešė telefonu velionio 
giminaitė Lillian. Vėliau 
bus plačiau parašyta apie 
velionio gyvenimą ir mirtį. 
Reiškiame nuoširdžią užuo
jautą liūdesy likusiai ve
lionio žmonai Onai, gimi
nėms ir draugams

Afganistanas veda dery
bas pirkimui gazolino iš So
vietų Sąjungos,

Į tt.» bet “absoliučiai elgiasi 
pagal įstatymus.” sakė pre
zidentas.

Tuo būdu jisai netiesio
giniai smerkė ragangau- 
džio McCarthy’o trukšma- 
vimus ir pagyrus, būk tik
tai McCarthy esąs tikras 
kryžeivis prieš komuniz
mą. Bet prezidentas ir 
čia bijojo McCarthy’o var
dą minėti.
VALDŽIOS VEIKSMAI 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Eisenhoweris gyrės se
kančiais savo valdžios veik
smais prieš komunistus:

Areštuota dar 7 komu
nistai. Nuteista 41 komu
nistų vadas. Apkaltinta 
dar 20 komunistų. Vienas 
nusmerktąs kai]) išdavikas 
ir du kaip šnipai. 8 nutei
sti už netikrus pareiškimus 
valdžiai. Deportuota 84 
nepiliečiai sveturgimiai. 
Pareikalauta, kad federa- 
liai teismai atimtų ameri
kinę pilietybę iš 24 ateivių. 
Neleista Amerikon Įva
žiuoti 127-niems ateiviams 
kai]) nužiūrimiems komu- 

i nistams.
Viso padaryta 585 val

džios veiksmai prieš ko
munistus b1 įtraukta į sub- 
versyvių (neištikimųjų) są
rašą dar 62 organizacijos.

Naujos riaušės prieš 
Pakistano premjerą

Karachi, Pakistan. —Iš
sivysto Rytiniame Pakis
tane naujos riaušės prieš 
viso Pakistano premjerą 
Mohammedą Ali, sėdintį 
V akariniame Pakistane. 
' Alio priešininkai ardo 

geležinkelius ir sprogdina 
karinius traukinius.

Alio valdžia pačioje sa
vo sostinėje Karachi suė
mė dar 11 įtariamu komu
nistų ir du kairiųjų laik
raščių redaktorius. Per 
kelias dienas sumedžiojo 
303 nužiūrimus komunis- 

i tus bei progresyvius.
Maskvos radijas sakė, 

“tai Jungtinės Valstijos 
Įkvėpė tuos ablavus” prieš 
demokratinius pakistame- v • ei u s.

Pakistano valdininkai 
ketina protestuoti Sovie- 
tii vyriausybei prieš tą ra
dijo pareiškimą.

United Press dėl to sa
ko, gal Ali jau pavėlavo 
suvaldyt rytinius pakista
niečius.

čiangininkai giriasi savo 
“partizanais” Kinijoje

Formoza. — čiang Kai 
-šėko kinai tautininkai gi
riasi, kad “10,000 jų parti
zanų” užvaldę didelius 
plotus Sinkiango ir Szech- 
wano provincijose, Kini
joje,
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Mums labai smagu ir džiugu, kad visoje eilėje ko
lonijų laisviečiai nuoširdžiai ir energingai darbuojasi 
Laisvės finansinio sustiprinimo vauje. Jie patys aukoja 
mrmutiniai ir renka aukas pas kitus. Beveik kasdien 
dienraščio administracijon ateina po geroką pluoštą var
dų susipratusių lietuvių, kurie aukomis parėmė savo

Iš kitos pusės dar vis turime ir labai silpnų vie- 
Iš daugelio skaitytojų dar neturime jokio atsiliepi- 

Kaip tik į tuos savo prietelius mes ir norime pra- 
Nėra reikalo raginti bei prašyti tuos veikėjus 

Jie at-
Problema yra su tais,

mo. 
bilti. 
bei eilinius skaitytojus, kurie jau darbuojasi, 
iieka savo darbininkišką pareigą, 
kurie vilkina ir atidėlioja.

Vajaus pasisekimas priklausys nuo to, kai}) plačiai 
ir giliai juomi susirūpins skaitytojų masės. Galima bū
tų suminėti visą eilę kolonijų, kuriose dienraštis turi po 
keletą desėtkų arba "et daugiau kaip po šimtą skaity
tojų, bet iš jų iki šiol tegauta desėtkas kitas aukų į de
šimties tūkstančių dolerių fondą. Reiškia, tokiose vie
tose dar neturime masinės talkos. O kaip tik tokios 
masinės talkos reikia visur dėl sėkmingo pasisekimo pa- 
ūbrėžtojo tikslo.

Gi tikslą pasiekti mes turime pilnai, jeigu norime 
išlaikyti dienraštį. Tai reikia pilnai suprasti visiems 
laisviečiams visose kolonijose.

Todėl ir šaukiame visus prie didesnių pastangų! Vi
ms visur raginame stoti savo dienraščiui talkon!

ĮVAIRUMAI
Saulinis Egipto faraono laivas 

-- svarbus mokslui radinys
‘Egipte pereitą savaitę 

buvo atrastas “saulinis 
laivas”, karaliaus - farao
no Cheopso pastatydintas 
apie 4,850 metų atgal. Lai
vas turėjo nešti faraono 
sielą dangun po mirties.

Saulinis laivas, 55 jąr-

padarytas iš kedro ir kito 
kvapaus medžio. Jame pri
dėta religinių smilkalų (ko-

kai tik buvo prakalta uolo
je skylė linkui to laivo, pa
dėto požeminėje patalpoje 
arti milžiniškos Cheopso 
niramidos. A

Ant laivo viršaus sudėta 
ii- sveiki išlikę irklai, vai- 

|ras ir lininės virvės. Tiki
masi rasti laive visokių se
noviniu rankdarbiu — sta
tulų, baldų, auksinių daik
tų, religinių padarų ir vaza 
su vidujinais faraono Che
opso organais.

Visi seniau rasti sauliniai 
laivai buvo vagių apiplėšti, 
apart Cheopso motinos lai
vo, surasto 1925 metais ar
ti tos pačios pramidos.

Dabar atidengtas laido
tuvinis laivas svarbus ypač 
tuom. kad jis išliko nekliu
dytas plėšikų. Taigi jame 
sudėti daiktai liudys apie 
žmonių kultūra ii’ meist
rystę prieš 5 tūkstančius 
metu. €

Toliau kasant, užtikta di
džiulė faraono lavonui pa
talpa, padaryta iš bran- 

I giausio marmuro, — vadi- 
' namas sarkofagas. Tyrinė- 
: tojai tikisi sarkofage atra- 
'sti auksini karstą su fara- 
i ono lavono mumija, karu-

Pradžia algų kapojimo
Passaic, N. J., veikia didžiulis Botany Mills fabri

kas, audinyčia. Bosai pasimojo nukapoti darbininkams 
algas. Taip vadinamas “arbitratorius” palaikė jų pusę 
ir leido jiems nukapoti darbininkams algas po devynis 
ir pusę cento per valandą. Tai labai didelis nukapoji- 
mas! O kas svarbiausia, jog pabrėžiama, kad šitas nu- 
kapojimas bus mastu nukapojimui algų visoje tekstilės 
pramonėje!

Betgi tekstilės pramonė nesiranda kur nors ant 
salos, toli nuo Amerikos kitų pramonių. Ar dar rei
kia abejoti, jog tekstilės magnatus paseks kitos pramo- kpa ir kitais karališkos ga
nės? , bos ženklais.

Štai rimčiausias pavojus visiems darbininkams. i Pirm keleto dienų buvo
Ką darys, ką atsakys į šitą Botany Mills kompani- | nusekta rūsyje ir kitas sau

jos žygį tekstilės darbininkai, šiuos žodžius rašant dar i linis faraono laivas.
nežinia. Veikiausia iškils pasipriešinimas. Tekstilės I 
darbininkams pagalbon turėtų ateiti kitų pramonių or-1 
ganizuoti darbininkai. Prieš algų kapojimą turėtų su
sidaryti bendras frontas visų unijų.

su 
di
sti

Neseniai Rytiniame Pakistane 
pažangių žmonių fron- 

Jame dalyvavo liberalai, socialistai, komunistai ir 
kitos grupės. Jų obalsis buvo prieš Pakistano

Kur link Pakistanas?
Labai svarbūs ir rimti įvykiai vystosi tolimajame 

Pakistane, — toje jaunutėje valstybėje, kuri gimė prieš 
keletą metu, po to, kai didžioji Indija nusikratė britų 
imperialistų trijų šimtų metų amžiaus jungą. Ten pra
sidėjo platus žmonių judėjimas prieš režimą, kuris pa
simojo kraštą įtraukti į Rytų ir Vakarų konfliktą. Pa
kistano valdžios pasirašymas militarinės sutarties 
Jungtinėmis Valstijomis buvo žmonių sutiktas su 
džiausiu protestu. Valdžia paskelbė jiems karą ir 
trempė jų demokratines teises.

Ypatingai tas valdžios teroras prieš -žmones žiau
riausioje formoje pasireiškia Rytiname Pakistane. Rei
kia žinoti, kad Pakistanas yra perkirstas maždaug per 
pusę. Vakarinis Pakistanas guli vienoje pusėje Indi
jos, o Rytinis — kitoje,
rinkimus laimėjo suvienytas 
tas. 
visos 
militarinę sutartį su Jungtinėmis Valstijomis.

Dabai' Pakistano valdžia nuvertė Rytiniame Pa
kistame sudaryta bendro fronto valdžia ir ivedė milita- 
rrmę diktatūrą.

Kas bus toliau? Ką pasakys Rytinio Pakistano žmo
nės Dries federalinio režimo tokį žiaurų, teroristinį, 
pricškonstitucinį žygį? Jie, žinoma, protestuoja ii’ 
protestuos. Bet ar užteks jų ramaus protesto? Labai 
abejotina. Pakistane gali kilti civilinis karas.

Reika žinoti ii' tai, kad nors Rytinis Pakistanas že
mės plotu mažesnis už Vakarinį Pakistaną, bet jis turi 
daugiau kaip pusę Pakistano žmonių. Svarbu ir tas. 
kad Rytiniame Pakistane susikoncentravusi beveik vi
sa Pakistano pramonė.

Prancūzų bėdos Tunisijoje
Francūzijos valdžia nutarė tuojau pasiųsti milita- 

rinius sustiprinimus į savo koloniją Tunisiją.'Ten irgi 
prasidėjo žmonių kova už tautinę laisvę ir nepriklau
somybe.

Visi ženklai rodo, kad Tunisiją gali virsti antrąja 
Indokinija.

IŠ ISTORIJOS
1920 METAIS PRIE 

BEREZINOS SUKLUPO 
LENKŲ PONAI

Pirmasis pasaulinis karas 
(1914-1918 metų) baigėsi 
tuo skirtumu, kad Rusijoje 
įsikūrė darbo žmonių san
tvarka. Karo pabaigoje Vo
kietijos imperialistai dėjo 
pastangų pasmaugti darbo 
žmonių valstybę, bet jiems 
nepavyko.

du laivu “kitam gyveni
mui.” Jie tikėdavo, kad 
jų siela po mirties lėks vie
nu laivu sykiu su saule, die
nos laiku, o naktį reikės ki
to laivo dėl kelionės po že
me. Pasak jų religijos, 
tai mirusiųjų sielos naudoja 
ir daiktus, kuriuos jie, gy
vi būdami, vartodavo bei 
mėgdavo. Todėl į saulinius kininkai atėjo rusų kapita- 
laivus ir būdavo dedami to- listams ir dvarponiams į 
kie dalykai.

Vargingi valstiečiai ir be
turčiai darbininkai steng
davosi pasirūpint bent ma
žiukus, iš molio padarytus 
saulinius laivukus. Taip 
labai senovės egiptėnai bu
vo įsitikinę, kad laivais ga
lės lakstyti jų ’sielos busi
majame gyvenime.
Atradėjas

Faraono Cheopso pomir
tinį laivą atrado egiptėnas 
archeologas Kamai el-Ma- 
lakh, 34 metų amžiaus. 
(Archeologas yra moksli
ninkas, tyrinėjantis prieš
istorinės senovės liekanas.)

Jis netikėtai apčiuopė 
mūrą po smėlio kalneliu ar
ti Cheopso piramidos. Žin- 
geidaudamas, pasišaukė 
darbininkus, kad prakaltų 
skylę. Bekalant jie 'pasie
kė didelę kalkinio akmens 
“plytą”, sveriančią 15 to
nų. Tai. buvo lubos pomir
tiniam faraono palociui.

Toliau prieita prie iš
kaltos uoloje vietos, kur 
laivas patalpintas. Suras
ta ir ilgas, platus požeminis 
koridorius, išmūrytas kalk-1 
akmenio gabalais, turin
čiais po 15 pėdų ilgio, 5

Religiniai įsivazdavimai priedas
Senovės Egipto karaliai ’ mokslui.

I * 'ir didžiūnai statydavosi po '

rio. O abiem pusėm kori
doriaus dar iškalta uoloje 
eilė laidotuviniu kambariu, 
kur taipgi bus rasta gilios 
senovės daiktu.

1 u

Tie radiniai tai
priedas kultūros

svarbus 
istorijos

N. M.

Kartais ir taip atsitinka
DŪMAIS MEILŲ TYRĖ • gė
Detroite gyvenanti pora, 

moteris ir vyras H. Smi- 
thai, vaidijosi dėl ištikimy
bės. Moteris kaltino vyru- 
žį kitas moteriškes vaikan
tis. Kartą ypač aštriai su
sibarus, moteris įbėgo
miegrūmin, • užsirakino iri tūlas 
padegė kmabaryje 
sius rakandus, 
pritvino dūmais, kilo 
mas, ir pašaukta 
bei gaisragesiai išlaužė už
rakintas duris, išgelbėjo dū
stančią moteriškę ii- užge
sino prasidedantį-, gaisrą.

Policijai kvočiant, Smi
th ienė va kaip pasiaiškino: 
“Aš beprotiškai myliu savo 
senstelėjusį vyrą (jis 52 
metli, o ji 24-rių), bet nu
žiūriu, jog jis man neištiki
mas. Aš nesirengiau sude
ginti ^amą,

teisiamajam pranešti, 
kuo jis kaltinamas; gi kon
stitucinė taisyklė reikalau
ja, idant kaltinamas as
muo “būtų informuotas, 
už ką ir kokios rūšies yra 
prieš jį kaltinimas.”

Teisman buvo atvestas 
Rubin Walker, 44 

buvu- į metų vyriškis, kaltinamas, 
lamas i subadęs moteriškę., su kū

lei'- i ria kartu geriant susibarė, 
policija Sužeistajai moteriškei gy

lant, Walkeri rengėsi pra
dėti teisti, bet paaiškėjo, 
kad jis dar nežino, kodėl 
jis teisiamas — ir jam ne
galima to pranešti. Ko
dėl negalima? Todėl, kad 
Walkeris esąs kurčias - 
nebylys, nemokąs nei tų 
ženklų kalbos, kuria kiti 
nebyliai moka susikalbėti.

Tokiai padėčiai esant,
, o tik norėjau teismo pradėt nebuvo ga
ng dūmų, kad įima.. Teisėjas pasiuntė 
vyras pulsis iš- Walkerį ligoninėn, kad ten 

latižti duris ir mane išgel-1 ištirtų jo protą ir 
bėti.”

Dėlei savo kvailos iš
daigos moteriškė dabar bus 
teisiama kaipo padegėja.

patirti, ar
• surastų 

kokį nors būdą su juo susi
kalbėti.

J. B. Pranašas

NEGALI PRANEŠT, 
KUO KALTINAMAS

• New Yorko teisme andai 
iškilo toks “keisas”, •, kad 
teismo valdininkai neįsten-

Washington. — Jungtim 
Valstijoj jau ne tik lėktu
vais, bet ir laivais gabena 
Hondurui ir Nikaraguai 
ginklus prieš Guatemalos 
progresyvę valdžią. ,

dvarponiams Į 
talką karui prieš liaudį. 
Nepavyko jiems nugalėti 
tarybinę armiją su pagalba 
generolo Judeničio, Kolča- 
ko, Denikino ir kitų; tad 
1920 metais bandė to pa
siekti su pagalba Lenkijos 
ponų.

nepriklausomybę; ten įsiga
lėjo kapitalistų ir dvar
ponių valia. Priešakyje at
sistojo J. Pilsudskis, buvęs 
kaizerininkas, o Vokietijai 
karą pralaimėjus, persime
tęs į Anglijos, Francijos ir 
jų Sandraugų pusę. Kry
me dar buvo baltųjų-caris- 
tų likučiai komandoje gene
rolo Vrangelio. Taigi, už
sienio imperialistai suteikė 
didelius kiekius ginklų, 
amunicijos, karo patarėjų 
Lenkijai ir Vrangeliui ir 
tikėjosi parblokšti Tarybų 
Rusiją.

Lenkijos ponai nesidžiau
gė atgavę nepriklausomybę, 
bet apsvaigo senu kvaituliu 
— pavergti kitas šalis. Jie 
planavo pavergti Ukrainą 
net iki Dniepro upės, pasi- 

; savinti veik visą Baltarusi- 
: ~, Pagrobė gerą dalį Lie-

1 tu vos su jos sostine Vilniu
mi.

Tarybų Respublika Rusi
joje buvo išvargus po ilgo 
karo, taipgi baltųjų puoli
mo ir užsienio imperialistų 
intervencijos. Todėl ji no
rėjo taikos, darė didelių nu
sileidimų Lenkijos ponams, 
sutiko gan didelius plotus 
Baltarusijos ir Ukrainos 
užleisti lenkams. Bet Len
kijos valdovai, turėdami sa
vo užnugaryje užsienio im
perialistus, nenorėjo nė kal
bėti apie taiką.

LENKŲ PUOLIMAS
1920 metų balandyje 

Lenkijos armija įsiveržė į 
Ukrainą ir laikinai net Ki
jevą užėmė. Dar didesne 
lenkų jėga įsiveržė į Balta
rusiją ir grūdosi pirmyn. 
Tarybinė armija pasitrau
kė prie Berezinos upės, ku
ri yra vandeninga, ir ten 
sulaikė lenkų ponų armijos 
tolimesnį veržimąsi į rytus.

TARYBŲ LAIMĖJIMAI 
IR PASIRUOŠIMAS
Tarybinėms jėgoms va

sario mėnesį pavyko nuga
lėti intervenciją šiaurėje, 
kur buvo išlaisvintas Ar
changelskas. Todėl iš to 
fronto galėjo karinius dali
nius permesti prieš lenkų 
ponus.

Kovo mėnesį tarybinėms 
jėgoms pavyko 
baltųjų 
ventų jėgas Kaukazijoje ir i 
todėl iš to fronto buvo per
mestos jėgos prieš lenkus į 
Ukrainą. Ypatingai-ten at
vykusi Pirmoji Raitarijos 
Armija vadovystėje Budio- 
nio ir Varosi loyo sudavė 
lenkų jėgoms smūgius.

Berezinos fronte buvo 
lenkų Pirmoji ir Ketvirtoji 
armijos ir Polesi jos grupė, 
bendrai apie 75,000 vyrų su 
gausybe ginklų ir amunici
jos. Sovietų buvo sutrauk-

ll uga lėti 
ir užsienio inter-

Rašo D. M. šolomskas
ta Ketvirta, Penkiolikta, 
Trečia ir šešioliktos armi
jos, kiek vilkinančios len
kus savo skaičiumi, bet 
silpniau ginkluotos, ir jų 
veiksmai buvo trukdomi 
nuolatiniais Trockio kiši
mais! į komandos reikalus, 
apie kuriuos jis neturėjo 
supratimo.

Tarybų Sąjungos visų 
karinių jėgų buvo koman- 
dieriumi gabus generolas 
S. Kamenevas, dabar jau 
miręs. (Nereikia jį sumai
šyti su buvusiu trockistu 
politikieriumi, kuris vadi
nosi Levas Kamenevas).

Generolas Kamenevas su 
Stalinu išdirbo veiksmų 
planą, ir liepos mėnesį kir
to vyriausi smūgį lenkų 
Pirmajai armijai, grūsda- 
mi ją nuo Berezinos linkui 
Vilniaus.
NUO BEREZINOS 

VARŠAVOS
Į dvi-tris dienas 

ponų armijos išilgai
žinos upę buvo sumuštos ir 
leidosi bėgti į Lenkiją. Ta
rybinė armija išvijo lenkų 
ponus iš Vilniaus ir buvo 
atidavus jį Lietuvai, bet, 
kaip žinome, vėliau lenkų 
generolas Želigovskis su už
sienio imperialistų pritari
mu vėl Vilnių pagrobė nuo 
Lietuvos.

Lenkų ponų jėgos ne tik 
buvo ištrenktos iš Baltaru
sijos, Ukrainos, bet nugrū
stos net iki pat Varsa vos. 
Gal būt, Lenkijoje jau ta
da būtų buvęs ponų viešpa
tavimui padarytas galas ir

IKI

lenkų 
Bere-

rimtesnio pasiruošimo, ir 
grūdo Sovietų Armiją po 
kelis desėtkus mylių i dieną 
pirmyn.

Prie Varsa vos, išilgai 
Vislos upę, lenkų ponai su 
pagalba Francijos imperia
listų sutraukė galingą arti
leriją, paruošė daug rezer
vų, sukėlė .tarpe lenkų pa
triotizmą, apgaudami juos, 
kad bolševikai ateina pa
vergti Lenkiją”. Kada So
vietinė armija atvyko iš
vargus, kuriai stokavo mai
sto, amunicijos, kurios su
sisiekimas nebuvo sutvar- 

i kytas, — tada lenkų ponų 
jėgos ne tik ją sulaikė, bet 
tūlus dalinius suėmė.

Nepavykus Sovietų armi
jai prie Varšuvos, ji' pasi
traukė atgal linkuif savo 
sienų.’. Lenkų jėgos Sprū
džio je^smarkia i žygiavo pir
myn, bet, susidūrus su So
vietų Rusijos patrauktais 
rezervais, buvo’sulaikytos.

Lenkijos ponai suprato, 
kad negalės jie pasiekti sa
vo tikslo — pavergti Balta
rusiją, pusę Ukrainos, ir 
spalio 20 dieną, Rygoje, pa-. 
sirašė su Sovietų Rusija su
tartį, priimdami sienas 
daug toliau į vakarus, negu 
pirma jiems Sovietai siūlė.

mas jau žinomas. Visą sa
vo gyvavimo laiką ji pūtėsi, 
kai}) ir dabar tūli karo treš
kėjai, bet kada įsivėlė į ka
rą su hitleriška Vokietija 
1939 metais, tai į kelias 
dienas susmuko.

Po Antrojo pasaulinio 
liaudis atsistojus prie savo ■ karo lenkų liaudis atgavo 
reikalų tvarkymo, jeigu ne nuo vokiečių savo-istorinius 
Trockio ir Tuchaeevskio iš- i plotus, gavo ne 'kokį_ ten 
davyste.

Nors generolas S. Kame- j 
nevas reikalavo, kad tary
binė armija, žygiuodama 
pirmyn, darytų apsistoji
mus, gerai įsitvirtintų už
imtame plote, sutvarkytų 
susisiekimo reikalus, pa
trauktų linkui fronto rezer
vus, maisto, amunicijos ir 
kitokių reikmenų, bet Troc
kis barškėjo, būk jau “Len
kijoje eina žmonių revoliu
cija”, tad nereikią jokio

! “koridorių”, liet platt^pri
ėjimą prie Baltijos Jūrų, 

i susitvarkė namie be ponų 
j ir kapitalistų savo gyveni- 
į mą, pasiliuosavo nuo užsie- 
j nio kapitalizmo komandos 
I ir draugingai sugyvena su 
i Lietuvos, Čechoslovakijos, 
Vengrijos, Tarybų Sąjun
gos ir Vokietijos liaudim.

Reno. — Areštuotas dr. 
M. J. Thorpe prisipažino 
nužudęs savo pačią.

$10,000 Fondo Eiga
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Naujosios Anglijos Moterų Klubas ../.... 10.00 
(pirmutinės dvi aukos per Niaurienę)

Valerija Vaškienė, Quincy, Mass..........
Žymi Montelietė ...................... ............
Antanas Janušonis, Newark, N. J..........
Adelė Jakimavičienė, Roxbury, Mass. ..

10.00
10.00

.. 2.00

Nuo pavienių asmenų gauta sekamai: 
Bronė Krutienė, Roselle, N. J.................
LLD Moterų 2 kuopa (per Chuberkienę)

South Boston, Mass. .......................  .15.00
Rėmėjai iš So. Ozone Park, N. Y..............10.00
M. Kraujalis, Brooklyn, N. Y...................
Jonas Motuzą, Trenton, N. J.......... . ..........
A. Kraujalis, Pawling, N. Y.......................
Nuo pirmo skaitytojo, New Britain, Ct. 
Antanas Jakštonis, Trenton, N. J..............
A. Apšegienė, Auburn, Me.........................
John Baker, Vallejo, Calif.........................
K. Selėmonas, Lewiston. Me. ....'...........
John Vasvil, Lewiston, Maine................
M. Pūkis, Redlands, Calif............................
J. Bernadys, Gardner, Mass......................
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa..............
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y................
E. Žukauskienė, Bethlehem, Pa.............. .
Peter Brooks, Dorchester, Mass. ...............

wo

10.00
10.00
10.00
10.00 .
5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

Iš anksčiau gauta $2935.00. Dabar įplaukė $331.00.
Viso iki šiol $3266.00. k

Vardų sąrašas ilgokas ir suma gana stambi. Dėko
dami visiems, kurių vardai anksčiau išspausdklti, už 
gražias dovanas, linkime, kad kiti dienraščio skaitytojai 
juoš pasektų.

Laisves Administracija
------ .--------------------- ---- --------y!------ _r.- ---------------------------------- .
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NORWOOD, MASS.
Tai operetės “Pepita” pa- 

renginW jau praėjo. Ir kaip 
buvK rašyta, kad j ta iškil
mę suvažiuos daug progresy- 
vės publikos iš visu Massa
chusetts kolonijų, taip ir bu
vo. Skaitlingai dalyvavo iš 
Montello, Worcesterio ir Bos
tono. Iš mažesnių bei toles
nių kolonijų po mažiau, 'bot 
dalyvavo iš visur. Todėl Fi
nų svetainė buvo perpildyta. 
Taigi, publikos atžvilgiu pa
rengimas pavyko geriau, ne
gu galima buvo, tikėtis iš 
anksto.

Apie tai. kaip minimos ope
retės vaidinimas išėjo. čia 
daug nerašysiu, nes neturėjau 
progos gerai tėmyt. Prie to. 
ten radosi gerų koresponden
tų. tarp kurių ir pats opere
tės, vertėjas Zavis. Taigi, 
jmulkmeningiau. manau, jie 
paraškys.

NuA savęs galiu pasakyt 
tiek, Aad vaidinimas buvo at- Į 
liktaš labai gerai. O atliktas 
buvo gerai todėl, kad Aido ir 
Sietyno chorai turi neišsemia
mos energijos mokytoją Mil
dred Stensler. Prieš vaidini
mą teko maišytis tarp jų ant 
estrados, tai patėmijau. kaip . 
ji šokinėja, bėgioja nuo vie
nos grupės prie kitos. čia 
vieniems ką pastebi, su ki- ; 
tais pašneka, čia vėl ei u oda 
patvarkymus.' kaip viskas turi 
būti prirengta ant estrados.' 
Ir taip be pertraukos iki pra- i 
sidėjo vaidinimas, ir visada '

linksma, visada su šypsą vei
de. Nors amžiumi ir jauna, 
bet ir stebėtinos energijos.

Laike pertraukos. Laisves 
administratorius P. Buknys 
tarė keletą žodžių apie Lais
vės reikalus ir speciali vajų. 
Po to buvo renkamos aukos. 
Aukų surinkta $116.

Tos aukos buvo gautos, dau
guma. iš tų, kurie jau buvo 
tam ne kartą aukoję. Bet juk 
ton radosi ir tokių, kurio 
tam tikslui dar nebuvo davė. 
Taigi ir čia. matyt, buvo pa
naudota ta tykaus praslin- 
kimo strategija. Bet tai labai 
netikęs paprotys. kad vis 
tęsti ir tęsti tolyn. Geriau yra 
atlikti savo pareigą ir būti 
ramiam. Tai daug geriau.

Svečių priėmimui šiame pa
rengime daugiausia darbavosi 
N. Grybienė. Jai pagelbėjo 
jos duktė Olga Strapani. 
taipgi E. Brazdžioniene ir N. 
Trakimavičienė. Iš Bostono 
dirbo 4 moterys, bot vardą 
tik žękonienės težinau. Mon
tello moterys aukojo daug ką 
dėl valgių. Bet kas ir ką au
kojo. tikrai nežinau, todėl 
Maldingai rašyt nenoriu.

T^s pats

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

CLEVELAND© ŽINIOS
Mariutė turi daug draugų

.Mariute Gedaminskienė su
rengė savo mylimai anūkei 
Margaret Key priešvestuvinę 
shower pare, i kurią Mariutės 
draugų, draugių ir jos dukte
rų vyrų giminių prisirinko 
pilna LDS Klubo svetaine ir 
sunešė jos anūkei daug ge
rų dovanų, kuriomis buvo ap
krautas didelis stalas su kau
pu. Mariutė, dirbdama nak
timis, nedaug gali dalyvauti 
susirinkimuose, bet parengi
muose visur dirba ir kur ma
to reikalą paramos, visuomet 
paremia, paaukoja. Todėl 
Mariutė ir susilaukė daug 
draugų bei draugių, kurio 
gausiai apdovanojo jos my
limą anūkę Margaret.

Mariute Gedaminskienė la
bai myli savo šeimą gal dėl 
to, kad jai prisiėjo sunkiai 
dirbant išauklėti dvi dukre
les. nes jos gyvenimo draugas 
vartojo per daug svaiginan
čių gėrimų ir nepalaikydavo 
darbo. Jos abi dukterys jau 
ištekėjusios ir auklėja nema
žas šeimas. O Mariute myli 
juos visus.

Lapelis, už kuri UE tapo 
nubausta $2,500

Apie mėnesis laiko atgal 
Clove land o žiniose buvo rašy
ta, kad teisėjas Connell nu
baudė streikuojančią United 
Electric. Radio and Machine 
Workers of America (UE) 
uniją $2,500 už dalinimą la

idelių, kuriuose skebai buvo 
vadinami skebais ir ko jie už
sipelno skebaudami.

A ii- Maze kompanija išpro
vokavo savo įmonės darbinin
kus i streiką ir su pagalba 
teisėjo Connell (kuriam jau 
u e pirmas streikas laužyti), 
kuris išdavė žiaurų uždrau
dimą, pradėjo streiką laužyti. 
O AFL unija organizuotai at
ėjo streiklaužiauti už tai, 
kad UE unija yra daug pa
žangesnė. Todėl UE lokalul 
735 vienintelis kovos kelias 
už savo darbus, kontraktą ir ( 
iškovotas darbo sąlygas — tai 
literatūra - lapeliai sulaiky
mui streiklaužių, atsikrei
piant į streiklaužio kaimynus 
pagalbos. Bet ir- už tai unija 
tapo skaudžiai nubausta.

Dabar, kada man teko pro- i 
ga surasti ir tą pagrsėjusį la
pelį, kuris, manau, bus per
dėm įdomus skaitytojams, aš 
jį išverčiau į lietuvių kalbą, 
Net ir garsaus rašytojo Jack 
Londono nuomonė apie streik
laužius yra tame lapelyje. 
Lapelyje yra vieta užrašymui 
streiklaužio vardo ir antrašo, 
ir jis padalinamas tarpe jo 
kaimyhų.

Lapelis parašytas sekamai:
Reikia saugotis skebo

Jūsų kaimynas (vardas-pa- 
vardė, antrašas) eina per pi* 
kieto liniją prie Air Maze 
kompanijos. Eidamas per 
pikieto liniją, tas individua- 
las gelbsti kompanijai apvog*

bauti iki dar randasi pakan
kamai gili vandens duobė pa* 
siskandinimui ar virvė pakam' 
karnai ilga pasikorimui. Ju
das Iskariotas buvo džentel- 
manas, palyginus su skebu. 
Už išdavimą savo ganytojo, 
jis turėjo pakankamai drąsos 
pasikarti. Streiklaužys to ne
turi.

“Esau pardavė gimtinę už 
sriubos mišinį, Judas Iskario
tas pardavė savo ganytoją už 
30 sidabrinių, Benedikt Ar
nold—savo šalį už pažadą ko
misijos Britanijos armijoje. 
Moderniškas streiklaužys par
duoda savo gimtinės teises, 
šalį, savo žmoną, savo kūdi
kius ir savo sandraugas dar
bininkus už neišpildomą pri
žadą nuo darbdavio, trusto 
ar korporacijos.

“Esau buvo išdaviku pats 
savęs, Judas Iskariotas savo 
Dievo, Benedikt Arnold savo 
šalies.

“Streiklaužys yra išdaviku 
savo Dievo, savo šalies, savo 
šeimos ir savo klases.”

Jūs, kaipo kaimynas, galite 
pagelbėti Air Maze darbinin
kams atgauti jų darbus, jų 
darbo sąlygas ir jų uniją. 
Pašauk savo kaimyną, kuris 
eina per mūsų pikieto liniją, 
ir pasakyk tam asmeniui, ką 
jūs manote apie\ jį, apie sko
bus. Pasakyk tam savo kai
mynui, kad jeigu jis nori pa
laikyti savo kaimynų pa
garbą, tegu paliauja ėjęs Per 
Maze pikieto liniją.

(Visur pabraukta lapelio 
autoriaus.) Rep.

Montello, Mass.

Vaizdai iš himsų šalies trakaraii

Rašo JONAS JAUNASIS
(Tąsa)

Ju šeima susideda iš keliu rūšių me
džių. Vieni labai aukšti auga, o kiti — 
maži. Mažųjų vienas dailus medis žydi 
vasarą. .Pradeda liepos ir tęsia kokius 
tris mėnesius. Turi patraukliai gražius 
rauUonus žiedus.

Eukalyptų lapai turi stiprų aliejaus 
aromą. Aliejus, apart kvapsnio, yra 
vaistas. Senas vaistas, bet ir dabar me
dicinoje tebėra populiarus.

Acacia medis, sidabrialapč puošmena, 
—vaistų piliorius. Ji irgi tolima vieš
nia, afrikiete. Dabar kalifornietė. Jos 
gimine plati. Vieni yra medžiai, o kiti 
krūmokšniai. Lapai sidabriniai, plunk
sninės formos. Jie yra ekonominiai 
naudingi medžiai.

Juodoji acacia — belapė. Jos šakučių 
viršūnės plotos, kaip zuikučių ausiukčs, 
Kokių 70 pėdų aukšta. Žydi baltai, o 
kitos geltonai.

Acacijos guma-sakai yra populiarūs 
medicinoje, svarbūs dailės šakoje, o me
džio žievė — dažų industrijoje. Jų ankš
tys — gyvuliams maistas.

Palo Verde medis, smulkialapis žalo- 
nas. Kamienas ir šakos žalios, o lapai 
mažučiukai, kaip spurgeliai, vos mato
mi. Plikas, kaip stulpas. Sausų, šiltų 
krlhtų medis. Pietinėje Kalifornijoje ir 
Arizonoje jie vieni šildosi karštuose sau
lės spinduliuose per apskritus metus. 
Kiti medžiai . jų nekonkuruoja, - apart 
kruniokšnių ir kaktusų, nes per karšta 
ir sausa. Kokių. 12-20 pėdų aukšti, o 
šaknys iki 60 pėdų esančios įsikišusius 
į žemę. Sausra jų nebaugina, nes jie 
vandenį pasiima ilgomis šaknimis.

Piktas medis. Turi ilgus, aštrius dy
gius. Medis labai kietas, sunkus, kad ir 
aštriausias piuklas sunkiai kabina. Jų 
medis naudojamas brangių suvenirų in
dustrijoje.

Jis žydi pavasarį. Žiedai švie
sūs, geltoni. Labai iš toli matyti, kada 
žydi. Lapų neturi, tai niekas neužsto
ja žiedų. Medis atrodo, kaip deganti 
.geltona ugnelė. Vardas Palo Verde lie
tuviškai — žalmedis.

Sycamore medis, plačialapis didikas. 
Kreivašakis. Kamienas trumpas, šakos 
žemai, tai panašus į kupstą, kada sula
pojęs. Pa ūksmingas.

Jis yra atstovas vidutiniškos šilimos 
krašto augalų. Jo papročiai skirtingi. 
Lapus meta kas- rudenį. Lapai dideli, 
platjfs/ kaip klevų. Vietinis medis ma
žais, storais lapais, apskritus metus ža
lias — vadinasi visžaliai. Pastarojo la
pai odiški, kieti, barjeras, kad vanduo

3 pusi.-Laisvė (Liberty) - Penktad., Birželio

per greit neišgaruotų. Gi platūs, ploni 
lapai, vandens garavimo latakas. Antra 
vertus, ploni, platūs lapai yra ekonomiš
kesni. Jais greičiau galima maistą ga
mintis, o storais ne. Svcamore, surdotą 
numetęs, žiemą prieš saulę pasikaitina, 
o vasarą, apsišarvavęs žalia “uniforma,” 
vėl stoja į darbą.

Sycamore atsargiai išsirenka vietą 
augti. Saugiai jis auga arti upelių, prū
du, kur šaknvs laisvai siekia vandens i 
lakus. Kitaip jis vargiai atlaikytų sep- i 
tynių-aštuonių menesių vasaros sausrą, 
kuomet sausų papročių augalai lengvai 
gali pergyventi tokias sąlygos.

Karnįoro medis, azijietis importas. 
Jis nesijaučia, svetimas ir Kalifornijoje. 
Mažas, puošnus .— ornamentiškas me
dis. Visada žaliuoja. Žydi vasarą. Žie
dai balkšvi, o uogos — purpurinės, vyš
nia vos.

Jo vardas primena tuo vardu žinomą 
vaistą kam forą. Tai]). Tai tas pats me
dis duoda ir vaistą. Kada kamforo medį 
virina, vaistas- atsiskiria, išgaruoja...

Lietuvos kaime anais laikais kamforas 
buvo visų ligų vaistas. Jį atnešdavo 
vengrai. Pats kvapsnys teigiamai vei
kia į ligonio psichiką. Stipraus,, mistiš
ko aromo vaistas. Kamforo aliejaus bon- 
ką pradarius pakvimpa visa stuba. 
Kamforas populiarus vaistas gal dau
giau dėl jo stipraus aromo, negu medi- 
kalės vertes. Taip, gera nuotaika—vais
tas. iI
Did.viedžiai

Turistai ir gamtininkai mano, kad 
Kalifornijos miškai grožiu ir medžių dy
džiu neturi sau lygių. Svarbiausias iš 
visų Senuoia — medžių gigantas. Kas 
vizituoja Kaliforniją ir nesistengia me
džio Senuoia pamatyti, tas pražiūri svar
biausią gamtos reginį.

Tiesa, Senuoia vienintelis senovės vei
slių medis. Jo tėvai gyvenę kartu su di- 
nosaurais ar apie ji) laikmetį. Tas buvo 
dar pirm žmogaus gadynės. Jie išnyko. 
Ainys, Kalifornijos Semioia — praeities 
su dabarties augalais raištis. Jis — pa
vidalas išnykusių, šimtai milionų metų 
atgal gyvenusių milžinų.

Jų giminė buvusi skaitlinga ir plati. 
Pėdsakai rodo, kad jiems buvo sava Azi
ja, Europa, Spitzbergenas ir kitos šiam 
rėš sritys. Atlanto Vandenynas irgi ne
buvo per platus. Jų gyventa mūsų kraš
to vakaruose: Arizonoje, Kalifornijoje, 
Wyominge... Atrasti pavidalai — pale
ontologams raktas į praeities gyvybės 
pasaulį.

(Bus daugiau)

(June) 4, 1954

ti darbininkų, jų žmonų it 
kūdikių įeigas-algas ir iškovo* 
tas darbo sąlygas.

Dvi savaitės atgal Air Mažo 
darbininkai išėjo į trumpą 
demonstraciją prieš kompani
jos pasikėsinimą įvesti dar di
desnę paskubą prie darbu ir 
atimti iš darbininkų tas dar
bo sąlygas, kurias garantuoja 
kontraktas. Kompanija, su
laužydama teises, užrakino 
darbininkams savo įmonės du
ris, panaikindama unijos kon
traktą (kuris dar buvo galio
je per sekamus 16 mėnesių) 
ir paskelbė, kad išėmus 22 
darbininkus iš 370 likusieji 
esate paleisti iš darbo. UE 
lokalas 735 visuomet pajėg
davo laimėti geresnes darbo 
sąlygas ir algas visose jos 
Cleveland© įmonėse, išstatė 
pi kieto liniją, reikalaudama 
priimti visus darbininkus į 
darbus, grąžinti . kontraktą 
pilnoje galioje ir tęsti pirmes
nes darbo sąlygas.

Kompanija gavo priešdarbi- 
rdnkiško teismo patvarkymus, 
kad dabar ji gali vežti streik
laužius per mūsų pikieto lini
ją tikslu sugriauti uniją, pa
naikinti seniority teises ir su
mažinti algas. Jūsų kaimynas 
yra vienas iš tų individualų, 
einančių per mūsų pikieto li
niją. Jūs galite lengvai su
prasti, kad eidamas per pikie
to liniją, jūsų kaimynas gelbs
ti kompanijai ir skriaudžia 
savo bendrus darbininkus. 
Kiekvieną kartą pereidamas 
tas individualas per pikieto 
liniją gelbsti laužyti mūsų 
uniją, panaikinti seniority 
teises ir numušti algas. Kiek
vienas, kuris dirba už pragy
venimą, yra skriaudžiamas, 
kur nebūk kas skebauja. 
žymusis Amerikos rašytojas 
Jack. London turėjo ką pasa
kyti apie streiklaužius dar 
1904 metais:

“Kada Dievas baigė barš
kančią gyvatę, piktvarlę ir 
šikšnosparnį, dar jam liko 
los medžiagos, iš kurios pa
darė skebą. Skebas yra dvi
kojis gyvūnas, kamščiatraukio 
sielos, vandeniu pasruvusiomis 
smegenimis ir sudėtinio nu
garkaulio iš drebučių (jelly) 
i)- klijų. Vietoje, kur kiti, tu
ri širdį, jis nešioja sugedusių 
principų guzą (tumor).

“Kada streiklaužys ateina 
gatve, žmonės atsuka jam 
nugaras ir aniuolai verkia 
danguje ir velnias uždaro pe
klos vartus, kad. jo neįsileisti. 
Nei vienas neturi teisės ske-

Baltimore, Md.
S. BARTUSIENĖ SERGA7

Pradžioje gegužės menesio 
ją prispaudė sunki- liga, de
šinę kūno pusę ir kalbą sun
kiai užgavo paralyžius. Jos 
laimė, kad d. Treinienė atėjo 
į svečius ir rado ją supara
lyžiuotą. Ji su kitomis drau
gėmis pašaukė daktarą ir.su
teikė pirmąją pagalbą, o dak
taras padėjo į ligoninę, Lu
theran Hospital, West Balti
more.

Ligonę atlankiau gegužės 
28-tą. Radau dar sunkiai 
sergančią. Dešinę pusę kūno 
dar mažai valdo, bet sakė, 
kad po biskį jaučiasi geriau. 
Deltuvams iš Hanover, Md., 
priklauso didelė garbė už su
teikimą pagalbos ligonei vi
suose reikaluose.

Linkiu draugei greitai pa
sveikti.

Ligonė randasi ligoninės 
naujoje dalyje, ant pirmų 
grindų, kambario numeris 5- 
tas. Draugas

Philadelphia, Pa.
Philco Co. darbininkai

Paminėjimas gimtadienio 
K. Merkelienės, jos 71 metų 
sukakties, įvyko gegužės 10, 
Lietuvių Tautiško Namo Na
tional Cafe, restorano ruime. 
Surengė Zuzana Abišalienė ir 
Sofija Yodeikienė, Rožė Stri- 
pinis.

Reikia pažymėti, kad K. 
Merkelienė yra mūsų žymios 
dainininkės Rožės Stripinis 
(Merkeliūtės) motina, Lais
vės skaitytoja ir rėmėja. Vie
toje daug mums pagelbsti 
parengimuose, prie valgių.

žmonių ne visi buvo supra
šyti, kiti nežinojo, būtų bu
vę daugiau.

K. Merkelienė aukojo Lais
vės vajui $5. K. čereškienė 
nusiuntė Laisvei pinigus ir ap
rašymą apie gimtadienį. Pi
nigus, matėme, priėmė. Kažin 
Jtodėl apie gimtadienio mi
nėjimą netalpino?

Gegužės 28 turėjome drau
gišką vakarą Laisvės naudai. 
Iš vyrų buvo visai mažai. 
Laisvės vajui sukelta netoli 
šimtas dolerių. Aukojusių 
vardai bus paskelbti vėliau. 
Bekalbant Laisvės reikalais, 
draugės moterys nusiskundė, 
kad laisviečiai ne su visais 
lygiai elgiasi. K. čereškienė 
nusiuntė aprašymą gimtadie
nio K. Merkelienės, Laisvėje 
nebuvo patalpinta.

Birželio 7 turėsime LLD 6 
kuopos susirinkimą, bus iš
rinktas komitetas Laisvės 
piknikui, kuris įvyks liepos 
(July) 4 ir 5 dienomis.

Geo. Shimaitis

Nuo Redakcijoj;
Minėtasis raštas buvo gau

tas ir paruoštas duoti spau

streikuos

Čia gegužės 1 dieną išėjo į 
streiką penki tūkstančiai Phil
co kompanijos darbininkų. 
Streikas susilaukė paramos iš 
visų miesto organizuotų dar
bininkų. Jį remia CIO ir 
AFL unijos.

Darbininkai priklauso prie 
Independent United Electrical 
Workers, CIO, unijos. Kom
panija pasiūlė tiktai 5 centų 
algos priedą ant valandos.

Unijos vadai kreipėsi į dar
bininkus, klausdami jų, kaip 
jie žiūri į tokį kompanijos 
pasiūlymą. Darbininkai davė 
atsakymą, nubalsuodami už 
tęsimą streiko iki pergalės.

Prieš darbininkus kompa
nija gavo indžionkšiną. Šim
tai policistų saugo dirbtuves 
nuo darbininkų.

Bet yra vilties streiką lai
mėti. Darbininkų solidarumas 
labai didelis. Policijos ir teis
mo vedamas prieš darbinin
kus teroras jų neišgąsdina.

Rep.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.
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dai. Kad jis netilpo, įvyko 
kur nors klaida. Atsiprašo
me ir prašome rašinėti. Ka- 
dąngi K. čereškienės rašto 
kopijos nepavyko atrasti, tal
piname G. Shimaičio sykiu su 
skundu atsiųstąjį pranešimą.

L.L.D. 6-tos kuopos susirinkimas 
įvyks birželio-June 7 d., Liet. Taut. 
Namo kambariuose, prasidės 7:30 
vai. vakare.

Visi nariai esate prašomi dalyvau
ti šiame susirinkime, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. Turime pri
sirengti prie piknikų birželio 20-tos 
Lawrence, Mass., ir liepos 4 ir 5 dd. 
Montellojc.

George Shimaitis.

Vienybės Pašalpinės Draugystės 
metinis piknikas jvyks birželio-June 
6 d.. Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd., pra
džia 1-mą vai. popiet. Bus gera mu
zika; valgiai ir gėrimai. Visi nariai 
ir valdyba turite būtinai dalyvauti, 
nes taip yra draugijos nutarta.

Rengimo Komisija.

Newark, N. J.
Kasparus ištiko skaudus 

netikėtas smūgis

Brooklyn ietis Petras Šo- ’ 
lomskas gavo nuo Kasparų 
sekamą laiškelį:

Gerb. Drauge Petrai,
Rašau šį laišką su ašaro

tomis akimis ir suspausta šir- 
džia. Pranešu, kad mus iš
tiko didžiausia nelaimė, 30 d. 
gegužės mirė mūsų brangus 
sūnus,-gyvenęs Austin, Tex. Bu
vome nulėkę į šermenis. Jo kū
nas tapo sudegintas San Anto
nio mieste 1 d. birželio, 195’4.

Paliko liūdesyje žmoną, sū
nų Cort, 6 metų, ir sūnų 
Craig, 2 metų, ir mus.

Draugiškai,
Vincas ir Ona KasParM

•
Kasparams reiškia užuojau

tą Petras ir visi laisviečiai.

NEW HAVEN, CONN.

Atviras laiškas Conn, valstijos LDS nariams 
visiems lietuviams

Gerbiamieji:—
Lietuviu Liaudies Teatro grupė artistų 

Brooklyn, N. Y., atvyksta suvaidinti pas mus 
labai įdomų veikalą: “AT Visada Katinui užga
vėnes'’ Bus suvaidintas birželio-June 6 d. (šį 
Sekmadienį, 2-rą vai. popiet, L. B. Svetainėje, 
248 N. Front Street.

Taigi nepraleiskite šios progos nepamatę šios 
komiškos dramos. Tai nepaprastai gražus 4-rių . 
veiksmų veikalas. Ateikite patys ir pakvieskite 
kitus ateiti ir pamatyti tą gražų veikalą. Turė
site gardaus juoko ir širdies kutenimo. Ateikite 
anksti ir pamatykite visą veikalą iš pat pradžios

L.D.S. 16 kuopa šiuoju laišku kviečia visus 
atsilankyti. 
Bilietas 7be. Komisija JSK, 

Joseph Kunca.
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CLEVELAND, OHIO
Pirmas šiemet Piknikas

Rengia viena iš didžiausių Clevelando organiza
cijų-^- L.D.S. 55 kuopa. Įvyks birželio-June 6 
d., J. Rūbo piknikų darže, and 422 kelio, apie 
2I/s mylios pravažiavus Welshfield. Tėmykite 
užrašus po kairei.

Rengėjai yra pasiruošę viskuom svečius tin
kamai priimti. Tik kviečiame visus atsilankyti. 
L.D.S. nariai ir nenariai yra mielai laukiami 
dalyvauti ir linksmai praleisti dieną gražiame 
parengime.

Seimo Delegatų išleistuvių
BANKETAS

Įvyks birželio-June 26 d<, L.D.S. Klubo Salė
je, pradžia 6-tą valandą vakare. Bus patiekta 
paukštienos pietūs. Norintieji čia dalyvauti 
(o tokių bus daug), bilietus įsigykit iš anksto, nes 
tą pačią dieną jų negalėsite gauti. Bilietd kai
na $1.50 asmeniui. Juos platina visi seimo de
legatai ir kai kurie kuopos nariai. Taipgi bilie
tus galite gauti L.D.S. Klube.

J. Žebrys.



Paminėjo kovotojus 
prieš fašizmą

žmonių. eina n 
re z orčių i Brighton Bcac 

tą. sustodinė’o vai;
pagerbti tuos, kurie atidavė | 
savo gyvybe pirmame karo i 
prieš fašizmą fronte. Ispani 
joje.

Keli šimtai publikos -do\ėio 
visą susi rink m o laiką no 
karštais saulės spinduliais. 
Jie klausėsi aucigų ir kalbų 
pagarbai 3.o()ū amerikonų sa
vanorių. Paminėjo tuos d:d- 
v\Tiu«. kurie beveik begin
kliai. sykiu su Ispanijos liau
dimi. prieš 18 metų sulaikė 
fašizmo maršavimą pirmyn 
dar keloriems melams. Tuo- 
Yni iie sutaiko oemokratijo.” 
gynėjams progą prisiruošti 
pasitikti visuotiną antpuoli ir 
mūši laimėti.

Maldai vadovavo dvasiške 
Mother Lena Stokes. Kalbė
jo autelius Howard Fast. Jis 
sakė. jog T.in-'oln Brigados 
Veteranai yra “narsiausi. . . 
tarp kovotojų už laisvę.’’

šia grupė.” n°s iš 3.000 sava- 
norių 1,800 tapo užmušti mū
šiu ose 
nuošimtis, 
kitose moderniųjų laiku 
m i jose. Dai
jų vėl stojo

Tai daug didesnis 
negu užmušama 

ir- 
; iš iŠliktiS'.!-
inoriais pra

sidėjus antrajam pasaulihiam 
karui ir jame apie 7-8 šimtai 
atidavė gyvybę.

Autorius 
neteisinga

sakė, kad graudu, 
ir gėda prieš no
th' likusieji gyvais 
saujelė jų. dabar 

yra prokuroro Brown ellio per
sekiojami 
via i.’’

Wolff, BrigadosMilton
J omandierius, kalbėjo apie tą 
byla, apie brigados gynimąsi 
V ashingtone. Kritikavo tuos, 
kurie d’ltatoyių Franco da
bar įtraukė į “laisvojo pasau
lio šeimą.” Taipgi kalbėjo 
Albert Prago, o:nnis vetera
nas. t Jis publikai priminė 
veteranų priesaiką, kuria jie 
sudėjo iškeliaudami iš Ispa
nijos, Sakė, kad jie pris’eke 
visuomet ir visur kovoti prieš 
fašizmą. Ir jie tą priesaiką 

me kare. Už tai užsitraukė 
fašistinių elementų nemamnę.

Programoje taipgi dalyvavo 
dainorių grupe, vadovaujama 
Roberto DeCormier. Mitin
gas įvyko gegužes 31 d., pra
dedant apie 1 :30. prie Br;gh- 
ton Beach ir Coney Island 
Avės, kampo, atvirame ore.

Rep.

Kovėsi su g
Apie 47 metų moteriškė 

per apie 25 minutes North 
upėje kovojo prieš du poli- 
cistus, bandančius ją ištrauk
ti iš upės. Moteriškė sakėsi 
norinti {mirti. Vienok ją iš
traukė ir nugabeno Į ligoni
nę. Sakėsi esanti A n n e 
Brundage.

ieškomasis ramiai praleido 
šventes

Yorko ir New Jersey 
sargybiniai ir policija 
valandas ieškojo An- 
šeimos. Manyta, kad 

pėdų laivuku į Fire 
Gi Andersonas buvęs 
j stotį Staten Islan- 
neramiuose vandeny- 

savo

New 
pajūrio 
per 39 
dersonų
jie paklydo ar prigėrė plauk
dami 14 
Island, 
sugrįžęs 
de, nes 
se pabijojęs rizikuoti 
šeimos ir draugų vaiko gyvy
bę. šventes jie praleido ra
miai ant laivuko, stovinčio 
prieplaukoje. Kadangi radijo 
neturėjo, jie nežinojo, kad jų 
ieško.

Birželio 2 pradėtas tiesiogi
nis lėktuvais susisiekimus tarp 
New Yorko ir San Francisco. 
Skrendant be sustojimo, nu- 
trumpins kelionę dvimnis ir 
puse valandos. Netiesioginis 
skridimas trukdavo 10 valan
dų,

Now Žl nlot
— 11 ................................................J—.......... ................  — ---------------

NEW YORK
MALE and FEMALE

DARBININKO

Miesto Taryba ragino 
Autoritetą nusileisti

Vienbalsiai priėmė rezo- Į 
liuciją, kuria Transit Autori- Į 
totui pataria priimti majoro 
komiteto raportą ir pasiūly
mus kaip pagrindą deryboms 
su transportininkais. Autori-

priimti.

su
rik

la-

uinkai taipgi no viskamo 
tinka su tuo raportu.

, unijos viršininkai stipriai
( gina narius tą raportą priim

ti pagrindu deryboms.
Eilinių nariu išleistame 

polyje sakoma, kad 
punkto tame komiteto 
to dauguma yra prieš

I Kad raportas paneigia 
reikalavimus. Lapelis 
narius laikytis origina 
kos reikalavimų, kuriuos 

rapor-

unijos 
ragina

unijistai savo mitinguose.

ti ir birželio 1 l-tai numaty-i 
tą streiką. Sako, už tai. kas i 
pasiūlyta majoro komiteto i 
raporte, nėra verta streikuoti. I

Algų klausimu tarp unijos, i 
majoro komiteto ir autorite
tu- yra šie skirtumai:

Unija originaliai reikalavo i 
pakelti mokestį po 25 c. per' 
valandą.

Majoro (fact finders) Ko- i 
mitetas siūlė kelti mokestį po i 
L1 centų per valandą ir tai į 
ne visą priedą duoti vienu ; 
kartu, bet pusę dabar, kitą > 
pusę vėliau.

Autoritetas pasiūlė tiktai ' 
po apie 12 centų priedo.

Ateikite valgyti kugelio1
Grupė kugelistų kviečia vi

sus tos grynai lietuviškos vai
šės entuziastus ateiti Į Liber
ty Auditorijos restauraną šio 
šeštadienio vakarą, birželio 
5-tą. Čia'’sykiu pasivaišinsi
me ir smagiai praleisime va
karo. Vakarienė 7 vai 

’ i

Ateinantieji vak a r i o n ė s 
taipgi dar turės vieną progą 
pasigrožėti gausiais pavasari
niais žiedais Centro gėlyno. 
Ko čia dabar nėra? Bijūnai, 
aguonos, rožės, jazminai ir 

ir pasiruošusiu prašvisti iki 
tos dienos ž i e d u 1 a n k i a 
d ž i a u gsm i n gų s ve i k i n t o j u.

Aptemdė aikšte protes 
tui prieš taksavimą
Pirmadienio vakarą, pačiu 

š\iesų mirgėjimo laiku. Times 
Square buvo pritemdintas per 
20 minučių. Tai įvyko teatri
ninkų protestui prieš planuo
jamus uždėti ant teatru įžan- 
gos ir kitu pasilinksminimų po 
f. procentus taksų miesto iž
dinės naudai

VINCAS SODA1TIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Elizabelh“Roselle, N. J.

DOMININKAS KRŪTIS
Mirė Birželio 7, .1952, šiemet sukanka dveji 

metai nuo .jo mirties

Liūdi jo sesutes ir broliai, o labiausia šird
peršą kenčia jo motina, netekusi savo mylimo 
sūnaus.

Ilsėkis ramiai, sūnau!
--- l'roiič Kmotina

Prieš pat į spaudą einant šiam liūdnos sukakties pri- ' 
minimui, mirė ir Domininko motina, Brone Krutiene

15,009 TEATRININKU PROTESTAVO 
PRIEŠ TAKSAVIMA TEATRU

4'eatru savininkai ir jų dar
bininkai vieningu būriu Įvyk
dė masinę demon s t. r a c i j ą 
prie City Hali, kada ten bu
vo svarstomas teatrų taksavi- 
mo klausimas praėjusi antra- 
d ii'iii.

Komitetas
miestinis Finansų 
buvo paskelbęs 

po
5 procentus miesto 
r.aud ai.

Į protesto demonstraciją 
išėjo 24 skirtingų amatų ir 
profesijų unijos, kuriose te
atrininkai yra organizuoti. 
Sumobilizuoti visi, kas tik
tai turi bent koki užsiėmimą 
prie teatro: teatrų savininkai, 
aktoriai, scenos ir kostiumų 
parnešėjai, muzikantai, publi
kos Į sėdynes išvedžiotojai ii' 
šlavikai. Jie visi bendrose 
gretose, skaičiuje 15 tūkstan-

Ragina taupyti vandeni
Kalbėdamas radijo progra 

mojo. majoras Wagnoris at 

vandeni. Jis sakė, jog da
bartinė vandens rezervu pa
dėtis reikalauja taupyti taip 

1949-50 metais. Dabartiniai 
lietūs rezervų nepripildė. Net 
mažiausias išeikvojimas pasi
daro dideliu, jeigu ji padau
gini 8 milijonus kartų.

tapęs
krautuvės 
apiplėštas 

gatvėje nešant Į banką krau
tuvės pajamas.

pries 
taksavimą, kuri jie skaito mir
timi teatrui.

Unijų atstovai posėdyje ar
gumentavo. kad ir be tų taksų 
teatras vos išsilaiko, o dau
gelis veikalų merdi ir miršta 

sunkumus su- 
toatrams pa- 
Prie to prisi-

Čių. išėjo demonstruoti

Tuos

talpu rondos, 
deda teatru 
keltos rendos, pabrangus pra
gyvenimas, mažėjančios paja
mos dėl nedarbo.

Teatras darosi net vidutiniu 
pajamų šeimai neišgalimu, o 
tie taksai pabaigtu teatrą 
smaugti, sakė protestuotojai 
prieš naują taksavimą.

Laisvės 
Piknikas 
Brooklyne

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

National Park & Flail
6.3-18 38th Ave., Woodside, L. I.

July Č41.—

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-0808

VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

MATTHEW A. Į
BUYUS
(BUY AUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

į Ko dabar reikalauja 
; laivakroviai?

yra pasiūlyta jEilinių narių 
ir ILA viršenyl 
karna tuojautinė laivakrovių 

programa :
naują ir goresnį kon- 
kurio visos proviziios 
nuo praėjusio rugsėjo

<y rl n no o i h n i <»7“i c?/yii _

C auti

j galiotu
i mėnesio.

sis kontraktas.

vakrovius vergianti Įstatymą.

tą.
1 ko naikinti d iskri m i 11 nei j ą.

paskirti negrą vyriausią 
vienai iš

svarbiųjų pakeigų.

tik'ra i demokratines 
uni .jo jo.

Įvedimui 
kontrolės

Transporto darbininkai 
streikuos už sutarti

Transporto Darbininkų Uni- 
įjos viršininkai paantrino 
' r e i š k i m ą. k a d st re i k as u ž 
J artį- tikrai bus vykdo 
■Unijos pripažinimas ir su ja 
sutartis statoma pirmoje* vie-

su-

Streikui šaukti yra nustaty
ta birželio 1 l-ta. Paliestų 
visas miestines subway ir bu- 
sų linijas, išskiriant nedideli 
skaičių basų linijų, tebepri
klausančių privatinėms kom
panijoms. Streikuotų 
! 1.000 darbininkų. I

■■nuošė streikuoti ar nestrėi- 
l.uoti didelė dAuguma balsų

apie

PARDAVIMAI
1 šeimynai, frame-shingle namas. 6 
dideli kambariai, galima ir 7-1ą pa
daryti. Parduoda už prieinamą kai
ną. Priežastis pardavimo savinin
kė išvažiuoja į kitą valstiją. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis bile kada. Telefonas TAylor 7- 
8487. Adresas: 102 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y. Arti 1 ransportaeijų.

(109-110)

PAIEŠKOJIMAI
Noriu susirašinėt i su Agota Po- 

ziengienc. Ji seniau gyveno Harri
son. N. J. Prašau jos pačios atsi
liepti. arba kas žinote kur ji randa
si. malonėkite man pranešti. Sophie 
Manskienė, 1316 Liverpool Street, 
Pittsburgh 3.3, Pa.

1108-109)

Paieškai! Cicilčs Andruškovičiūjės. 
Po vyro nežinau pavardės. Ji ai vy
ko i J. V. pirm 1-mo pasaulinio ka
ro ii- girdėjau, kad apsigyveno kur 
nors Long Island. Iš Lietuvos kilu
si: Liuklingėnų kaimo. Krokialau
kio parap., Alytaus apskr. Mane 
pavardė po tėvais Franė. Lugauskai- 
lė, Navinyko kaimo, tos pačios pa
rapijos ii’ apskrities. Jeigu ji dar 
gyva prašau .jos tuoj atsiliepti, arba 
kas girdėjote apie ją ir žinote kur 
ji randasi, malonėkite man pranešti, 
už ką būsiu labai

F. Belskis, 102 
Brooklyn, N. Y.

dėkinga.
Ridgewood

(109-110)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkai

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barboris

PEIST TANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4(h Street
Cor. Howes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptą) Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., Birželio (June) 4, 1954

Guolis vieloje atskirame malonianu 

rūme. Paprastas valgių gaminimas 

Gera alga, linksma namu atmosfera. 

Telefonuokilc BE. 5-9619 iki G P.M

Po 6. 1 clefonuokite BE. 5-8.361
( IO8-1 10 )

HELP WANTED—FEMALE

Patyrusi visame 
laik'ui. Gera alga, 
krautuvė.

darbe. Pilnam
Oru vėdinama

95-01 Jamaica Ave., Woodhaven, L.I.

(106-109)

Prašantieji pavežti 
paklius bėdon

Rockaway rezorto policija 
žada pasunkinti gyvenimą no
rintiems pasivažinėti jaunu
kams. Stovinčius prie kelio, 
prašančius pavėžinti jaunu
kus nugabens Į policijos sto
tį ir iš ton išleis tiktai atsi
šaukus tėvams.

Taipgi Įveda nauju varžy
mu norintiems rezorto srityje

Jersey laivakroviai 
ragina vienytis

Dirbantieji New Yorko uos
io New Jersey prieplaukose 
laivakroviai atsišaukė Į visus 
laivakrovius vienytis su lai
mėjusia balsavimus ILĄ uni
ja. nepriklausoma.

Eilinių narių išleistas N. J. 
Docker, kalbantis už vienin
gumą, buvo paskleistas tarp 
laivakrovių abiejuose Hudson 
upės šonuose.

Laikraštukas žymi, kad 1LA 
nors ir nedidelis perviršius 
balsų, yra eiliniams 
laimėjimu. 
ILA buvo 
unijizmui 
Tarpe tų 
k o m p a n i jos, gubernatorius 
Dewey, valstijos ir federalė 
valdžios, spauda.

dideliu
Nurodo, kad prieš 
susijungusios visos 
priešiškosios jėgos.

Įskaitomos laivų

Prigėrė darbe
Edward Casal, pečkurys ant 

traukliu laivuko New Yorko 
uoste, prigėrė laivukui staiga 
pasvirus, ^nugrimzdus i dugną 
ir tapus apsemtam seklumoje 
ties Battery Parku. Kiti 6 
Įgulos nariai spėjo sušokti ant 
gretimos pervažos ir taip iš

P<9IIYT-(jp YOUR
I HOME

SU. 8-6951 24 vai. Patarnavimas i

J ER R Y’ S REFRIGERATION 
SERVICE

Naminiai ir Komercijiniai 
AIR CONDITIONERS 

ir
REIK IG ERATOR S
Factory Authorized 

įdėjimai ir Taisymai 
Refrigerators, Air-Conditioners, 

Freezers

Brooklyn, N.

KRAUSTYMAS IR SANDELIS
UŽSTATAS -APDRAUDA 

Padengia Visą šalį
Specialiai Calif, ir Florida 

Pilną vežimą ar puspilnį nuve
žamo. Taipgi išnuomojame 
“U-Drive” Moving Vans. 
DOUGHBOYS VAN CO.
4873 Broadway, N. Y. C.

WA. 7-9000

CHINCHILLAS
Nuo 1 iki 100 pradėki! savo skie
pe. Pasidžiaugkite pelnu! Mielai 
išmokinsime jus kaip. Visi chin
chillas tikros veislės, registruoti 
ir N. C. B. A. Willard Georgo 
graded.
STUART CHINCHILLA RANCH 

Washingtonville, N. Y, 
Ph. 4161

Pristatome asmeniškai hi kur U.S.

NEW YORK
REAL ESTATE

Saukite

YONKEKs .
Gei ui pabudavola 2 štflniU 4|į,ąnias 

su krautuve. Apartm<‘ri'a< rūsčias: 
gera įeiga. I’lolas 1<)O\1OO Gera 
sc'kcija. Arli visu jiaiogunnj. Savi
ninkas parduoda kibai prieinamai, 

ivininką.
VO. 5-2916

i 109-1 KO

WOODSIDE
Gerai būdavot as 3 šeiniu mūrinis 
namas. 6, 5 i)’ 4 rūmai. 5 ir 1 rū
mai bus tušti, jeigos už 6 rūmus. 
Aliejum šildomas, nauji screens, 
storms, Venetians ir kili ekstra įren
gimai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
1 ransportaei jos. Savininkas parduo
da tikrai gerą namą labai prieina
mai. Šaukite savininką:

H.linois 7-3818
(102-10R»

ASTORIA—-S 16,750
2 ,šeimų mūrinis namas, moderninė 
virtuve, ‘I1? 5'2 rūmai. 2 karam 
garadžius. 2 car polis, alhiminum 
comb. Langai, brass plumbing, nan- 
jas oil burner. Al sąlv gose, puikiau
sios įeigos. žemės plotas 20x118. dar
žai priešakyj ir užpakaly j, ari i mo
kyklų. krautuvių ir transport ari jos. 
šaukite savininkas:

Tel. Y E. 2-7697
L 106-1 o« >

hungalowGerai būdu vol as. 1 šeimai 
styliaus namas. 8 moderniški rūmai, 
prisideda ištaisytas skiepas. Nuo 
sienos iki j 
dekoruot as. 
karam garadžius. Žemės 
40x10(1. Gera sekcija. Arli 
i)1 busi). Gražūs namai už 
kainą, šaukite savininką:

Tel. Laurelton 8-5936
< 106-108)

sienai divonai. Naujai iš- 
A liejam apšildomas, 2 

plotas 
krautuvių 
prieinamą

For Reni

PUIKIAUSIA VIETA
Nau jos kruni lives del kepė jo ar bile 
stiliaus mėsininkui. Puiki proga da
ryti gerą pragyvenimą. Franklin 
Square intersect ion ar Franklin Ave. 
ir C'orona Ave. Prieinama randa.

Telefonuokite:
FL. 4-4889 arba \ A. 5-9573

< 108-114 I

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Pilnai

n ima. 
biznio

PARSIDUODA DAIRIŲ DALYKĖ
LIŲ KR AI TUY ft

įrengia "Hobby” Shop. Gera
Galima daryti gerą pragyve- 
Savininkas parduoda puikią 
progą labai prieinamai iš

FO. 4-2711
J (105-109)

LUNCHEONETTE FOUNTAIN
Daro $1.000 j savaitę. 3 rūmai iš 
užpakalio. Renda $70. Puiki vieta, 
Gera pusininkams. Savininkas par
duoda šia puikią biznio progą labai 
prieinamai ant lengvi) išmokesčių.

Saukite Savininką:
Tel. E\'. 2-9725

< 1OG-1OR)

STATIONERY. FOUNT AIN 
GREETING CARDS

Veikli sekcija, 6’į dienos, 8 melams 
lysas. S85 į mėnesį, įskaitant 4 rū
mų aparimontą. Puikiausiose sąly
gose. Daro gerą pragyvenimą, sa
vininkas parduoda gerą biznio pro
gą labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tel. CE. 9-9799

(10.3-109)

CANDY' STORE—FOUNTAIN
Taipgi parduoda žaislus. Pilnai 

įrengta. Gera biznio vieta. Renda 
$60. Jeina 3 ’į rūmų apartment as. 
Nuo $300 iki $400 savaitinių įplau
kų. Biznis lengvai padidinamas. Pil
na kaina $2,500.

Šaukite Savininką:
Tel. EV. 2-9298

(105-109)

PASIRANDAVOJA 
KEPYKLAI VIETA

Pilnai įrengta, prisideda skiepas 
Į 20x55, dalis krautuves, parodos)an- 
Į gas. Puiki proga daryti gerą pra- 
■ gyvenimą. Prieinama ranč1. ar su- 
. lig nuošimčių sutarties. MaVykife po 
antrašu: 398 7th Ave., Brooklyn.

Ar telefonuokite:
STcrling 8-9151

(108-111)

Bosines Property for Sale 
LOFT

Tinkamas lengvos išdirbyslčs biz
niui. 1600 sq. ft. įėjimas nuo gat
vės. Gale Triboro Tilto. Astoria įė
jimas. $150 j mėnesį.

Tel. AStoria 8-5200 
ar Ravenswood 8-1299 

(109-110)

TRIMMING STORE
Pilnai įrengta krautuvė. Gero, 

veikli vieta. Jeigos $225 j savaitę. 
Gerai partneriams. Savininkas par
duoda puikią biznio progą tik 
$20,000. Kreipkitės vien 
dienomis (ne šeštad. nei

OL. 4-9080

už 
lik darbo 
sekmad.)

(109-110)

CANDY-FOUNTAIN
Tinkama .ir pietus padalyti Pil

nai įrengta. Gera kampinį vieta. 
$550 savaitinių įeigų. Pu.J^ biznio 
proga. Šaukite savininką.

HA. 9-8329
(109-115)




