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KRISLAI EISENHOWER ŠLIAUŽIA
Vis nauji kapai.
Laiko ir patyrimo neužteko.
Sveikiname.
Kurie laimės?

Rašo A. Bimba

Ai įvaikinome 
mis ‘A Tais drau

su t ri

laisviueiais. Connecticut val- 
sti.j(\j.‘ mirė Jonas Kalvaitis, 
New Jersey Michael Ti a- 
lūmas. o Pennsyl\unijoje Va

aus nuostolis p 
lietuviu visuomenei, 
ir organizacijoms.

KARAN INDOKINIJOJE
SAKO SEN. KEFAUVER

Demokra-j Nors Amerikos valdžia

tą retėjimą junta di< 
Laisvė. Mirtis atima 
numeratorius. aukoto! 
m ėjus. 

Turėkite tai mintyje, drau- ! 1 , • , ... : . ’ 'du sykiu paskutinėmisrai. ir s»ame I mansmiame va-1 . .... .\ . ................................ ! raitomis buvo tiktainne. Laimmiiteii privalome . , . . .
būti veiklesni, mmsnesni. .Mi.:p'uko ploti nuo lltv.ro 
rusini!, vieta privalome patvs į - išl’tl.. 1 IndokiniJOS karu 
nužimti. padarvta snrmm 1 l'iktai Anglijos nenoras prr

ver kaltino Eisenhowerio veržimo, bet jinai 
ivaldžią, kad jinai “šliaužte šliaužiantį įsikišimą Indoki- 
i Šliaužia i karini įsiveržimą nijon,” pridūrė senatorius
Indokinijon.” į Kefauver.

ti

nio komiteto narys, s::lkG: Renkant Irako seimą, 
s Jau j užmušta du piliečiai

per 
isi-

Ir pranciškonu Darbiniu 
I as a psi 
niuosp 1 
socialinę

nusaugojo mus nuo atviro 
j Įsiveržimo tenai."

rinkimuose policija ir ka
riuomenė užpuldinėjo nu
žiūrimus valdžios priešinin
kus. Susidūrimuose užmuš
ta du asmenys ir daug su

už.

pra oi ėsi i 
Girdi, Tennessee kolegija vis 

(tiek atmeta negrus
Rinkiminiame vajuje v 

džia uždraudė

Anglai pleškino Malajų 
miestą, keršydami 
partizanam-patrijotam

J. Rooseveltas ir Condon 
aimi Calif, demokratu 
’ominacijas į Kongresą

FRANTUOS MINISTRU
KABINETAS ‘KABO

SINGAPORE, Malaja. - 
Neseniai buvo užmuštas au

mis - komunistus. Tad an-

San Francisco. — James 
: Roosevelt, vyriausias velio- 
j nio prezidento sūnus, ir Ro
bertas Condon laimėjo no- 

Įminacijas kaip demokratui 
I kandidatai i Jungtinių Vals- 
ti iii Kongresą. Condon kan
didatuoja naujam terminui.

KAIP ANT PLAUKO’

tuvai ir karo laivai, baus-
i . v.- • , ... . | 1 H’illOKiaill 1ČUUdarni nužiūrimus kaltiniu-s . . • . • i
kus ir pleškino Kedah .Park , atmest Roo?p.|
apyhnke Singapore mieste, | R tortė|.k;,d jis <.susivė- 
laikydami la partizanu gus-., ‘ ’ i o- ■’ * 1 * • les su kitomis moterimis,

;ir nebalsuot už Condona
Cenzūra išbraukė prane- todėl, k 

Šimus, kaip anglai sunaiki- vadino jį 
no tą miesto dali. p ' gu.”

komunistų drau

Paryžius. — Visi praneši-j 
mai rodo.

Francijos seimo komisija 
kad Francijos 24 balsais prieš 13 atmetė 

valdžios siūloma amerikini * 4.
)s J ,nK -i premjero J. LanieVio minis-
M i tchell t <1.11 L- . 1 11 rjf <1 e rvnli n zlt J\US :

laiko-! krutuot pusę milijono vaka
rinių vokiečių ir įtraukt 

-------  juos sykiu su francūzais į 
vakarų Euro- 
prieš SovietųArmijos gynėjas sako, 

McCarthv-žiauriinas •r

pos armiją 
Sąjungą.

Bet jeigu 
lautų, tai seimas dar gale
tu svarstyti ta klausima. * • » »

valdžia veiku

KINIJA KALTINA AMERIKA 
IR FRANCI J A Vž KARO 
TESIMA INDOKINIJOJE 

c. C

Wash i n g t o n.—R a ga n ga u - 
dis Joe McCarthy prikišo 
armijos advokatui Josephui 
Welchui, kad vienas jo part-

v pat i n ga U repu b I i k on a i 
suodavo kalbėdavo pi i

KiM pasidarė?
Laikas ir patyrimas. <4h<u.į ; -7, - t -

pakeitė ,iu nuomonę. Bot jau j ' alstijinę Memphis 
galima drąsiai sakyti, k a d ' lt\giją, skiriamą vien 
laiko ir patyrimo tiems kie-' baltiesiems.
takakčiams neužteko. Reikėjo 
juos priversti. O juos privertė 
ilga, sunki, dažnai net kruvi
na darbo žmonių 
čia lės apdraudos

O pirmutiniais 
kaip žinia, stoji 
čiai, arba taip vadinami “rau
donieji.“

mus bei prakalbas, :

Ženeva, šveic. — Kinijos 
premjeras čou En-lai, kal- 

fautiniam bedamas Ženevos konferėn- 
susirinki- cijoje, pareiškė, kad:

Ten n. _  Du flnma komunistais to fron-
veteranai lipo kandidatus.j negrai karo

' trvs negrės prašėsi priimti 
Ko
tik

' Kolegijos valdyba 
metė juos, nepaisant, 

. . Aukščiausias Jungt.kova u z so- į .. . .
sistema ' tl |lJ teismas įsake |> 
'ton kovon, negrus lygiomis su I

palaikom

Vals-

mo-

to kandidatus.

lietis turėjo parodyti val
diniams tėmytojams, už ką

Taip reakciniai - valdi

rinkimus. Valdžia skelbia, 
kad “tiktai 8” Tautos Fron
to kandidatai išrinkti Sei
man.

ti tokią komisiją kaip Iran

i Fred G. Fisher, “priklausė 
: Nacionalei Advokatų Gildi-

Francijos Socialistu Parti
jos suvažiavimas liepė vi
siem savo atstovam seime 
balsuoti už amerikini pla
ną; grasino išmest iš parti-

rankaplatinti prieš Vietnamo De- ■ rustų 1 
mokratinę Resnuhlika. — i muose. 
sake Čou En-lai.

Jis rėmė Sovietu užsienio i Fisher, tiktai 
tikslu reikak? ministro Molotovo ! mas Harvardo Universitete 

pasiūlyma — sudaryti neu-Mr bor keletą mėnesių po to, 
tralių ’šalių paliaubinę ko- j nriklausė Gildijai bet nie- 
misija, kur turėtų dalyvau-(k() bendra neturėjo su ko- 

nuliūstais.
jau Welch apsiašaro-

—Amerika nori paplatin
ti karą Indokinijoje; todėl 
stengiasi suardyti ir šia 
konferenciją. Tuo t------
Amerika suokalbiauja su 
esamąja , Francijos valdžia

Amerika perša paskirti I ti ir liaudiškos valstybė 
Jungtinių Tautų komisiją! o ne vien tiktai kapitalisti-‘ 
tvarkyti busimąsias Indoki-|niai kraštai, kaip kad per-i

Welch gi

imu- i ii- To nepaisant, G socialis- 
teis- i tai šeiminėje komisijoje vis

studentauda

miršo ?
Nepamiršo, žinoma. Tik 

nori atiduoti kreditą. N 
Fi dar ir todėl, 
konai buvo eilėse tu kietakak- 
tišku socialinės apdraudos, 
ir- visokio darbo žmonėms 
venimo pagerinimo priešu.

Klerikalinė spauda. \ isi; 
atsimenate, plūdo ir niekino. ; 
šme^e ir purvino tuos, kurio: 
kėlė tokius reikalavimus, ku- ; 
rie už tokius reikalavimus ■ 
rengė demonstraci jas.

Taip, žinoma, veikė laikas ir 
patyrias, bet dar labiau .vei
kė Amerikos darbo žmonių.

ik ne- 
Ncno- 

kad pranciš-

pa- ------------------

! Kolumbijos kariuomenė! 
užmušė 12 studenhi

šinusi Taikos Kongresui
New Delhi, Indija.—Visos

Indijos Kongresinės Parti- 
> jos komitetas patarė savo 

nariams atsimesti nuo Pa-

Bogota, Kolombia.— Uni
versiteto studentai susirin-

dentą, kuri policija seniau 
užmušė.

Susirinkusius studentus 
užpuolė kariuomenė, nušau
dama 12 ir sužeisdarha ke
liolika kitų. Studentai gin
damiesi užmušė du karius. 
Per kautynes žuvo ir viena 
pašalinė moteriškė.

kos Kongreso, kuriam, pa
sak komiteto, vadovauja 
komunistai.

Rytiniai vokiečiai esą 
lavinami kovoti MIGais

Vietnamiečiai, tur 
būt, užims visą 
šiaurinę Indokiniją

Vietnamiečiai trimis
šonais apsupmeja 
francūzus Hanoi

Washington.

“Tu esi besmegen iškas 
—y žiaurūnas. kad tain purvini 

i nadorų jauną advokatą. Ir 
i jeigu yra Dievas danguje,

i eri neduos jokios naudos
I nei tau pačiam nei tavo

NEPASITIKeJIMAS
Premjeras Laniel prašė 

seimą, kad aplamai pareikš
tų jam pasitikėjimą, nors 
dar neužgiriant jo politikos 
kas liečia karą Indokinijoje. 
Seimas atmetė prašymą.

Spėjama, jog šiomis die
nomis atvirai pareikš nepa
sitikėjimą Lameliui dėl ka
ro vedimo prieš Indokinijos 
“komunistus" - liaud i n i n - 
kus. '

Gegužės 13 d. seimas pa
rodė jam “pasitikėjimą” 
tiktai dviejų balsų daugu
ma.

Elizabeth pribūna Amerikon 
dešimt pačiu smarkiausiu Ta
rybą Sąjungos šachmatistu. 
Atvyksta persiimti su taip 
pat pačiais 
amerikonais

Tafybu Sąjungos 
dos pry takyje stovi 
kas, o amerikiečiu — 
Reshevsky.

Sveikiname abidvi
d as, sveikiname visus 
tumamento dalyvius!

• Lai laimi geriausia koman
da !

Van Fleet ragina Ameriką 
remi Čiango ir Rhee žygius

smarkiausiais 
šachmatistais.

koman- 
Botvini- 
Samiiol

Honolulu.—Generolas Van 
Fleet, grįždamas iš Wash- 
ingtono į Tolimuos. Rytus,

Berlin. — Kariniai vaka
rų šnipai pasakoja, kad Ry
tinėje Demokratinėje Vo
kiečiu Respublikoje dabar 
10,000 jaunų vokiečių lavi
nama vartoti rakietinius 
Sovietu lėktuvus MI G u s. 
Rytiniai vokiečiai taipgi 
esą mokomi kovot sovieti
niais submarinais.

k omą tį
sia

Lošimas prasidėsiąs birže
lio A J d. Hotel Roosevelt, Naw 

- York o miesto?
Kai jTžinia, . šis susitikimas 

turėjo įvykti pernai. Ir tary
biniai šachmatistai jau buvo 
kelyje, pasiekę Paryžių. Ta
čiau mūsų valstybės depart-

(Tę«A 4—pu«Jap.)

tijų laivynas ir oro jėgos 
privalo remti Čiang Kai-še- 
ko Formozos ir Syngmano 
Rhee Pietinės Korėjos ar
mijas būsima j ame kare 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką bei kitus komunis
tinius kraštus.

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko politikieriai skleidžia 
paskalas, kad Kinija “jau 
siunčia savo kariuomenę” 
talkon vietnamiečiam prieš 
francūzus.

Rhee perša maršuoti 
prieš Šiaurinę Korėją

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee sa
kė naujai išrinktam savo 
seimui, kad jau reikia 
“ruoštis maršuoti į šiaurę,” 
ginklais prijungti Šiaurės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką prie Pietinės Korėjos.

Hong Kong. — Kinija pa
leido 7 anglus, kurie buvo 
sulaikyti kaip šnipai

i e n a s 
sakė, 

Vietnamo komunistai, tur 
būt, užims Raudonosios 
upės deltą su Hanoi did
miesčiu ir visa šiaurinę In
dokiniją nėr 30 dienų, jei
gu Amerika su savo talki
ninkais dar neisiverš gelbė
ti francūzu. v

Washingtono politikai tei
gia, kad jeigu Įsiveržimas 
būtų pagreitintas, tai gal 
būtų galima atlaikyti dali 
Vietnamo valstijos nuo ko
munistu. Jie, tačiau, nesiti- 
k i atgriebti Raudonosios 
upės deltą.

Amerika jau rengiasi iš
kraustyti savo mechanikus 
ir svarbesnius įrengimus iš 
deltos srities. Tie mechani
kai taisė francūzams ame
rikinius lėktuvus ir mokė 
juos vartoti.

KRITO LEDO GABA
LAI, KAIP VIEDRAI

Bristol, Anglija. — Neži
nia iš kur krisdami, didžiu
liai ledo gabalai naktį su
ardė St. Birchill’o namų 
stogą. Birchill sako, “at
sikėlęs pamačiau tokio dy
džio ledus, kaip viedras.”

Manoma, jog ledai kri
to nuo skyidusio per At
lanto Vandenyną, apšalu
sio orlaivio. 

■ * •

Hanoi, Tndokin.— Demo
kratinio Vietnamo kariuo
mene yra jau trimis pusė-' 
mis a p s u p u s Indokini jos 
sostinę Hanoi iš 
toliau.

Iš šiaurryčiu vietnamie- 
pozicijose' 

myliu nuo! 
Hanoi. Pietiniame šone jie 
kautasi su francūzais už 20 
iki 30 mylių nuo to miesto. 
Iš vakarų pusės atmaršuoja 
didžioji vietnamiečių armi
ja, sutriuškinus francūzus 
Dien Bien Fu tvirtovėje. Ši 
armija yra apie 40 mylių 
nuo Hanoi.

Prancūzai oro bombomis 
ir pėstininkų atakomis sten
giasi išmušti vietnamiečius 
iš artimiausios Hanoi. apy
linkės ir, sako, atgriebę kai 
kuriuos punktus.

McCarthy Įšėlo prieš 
Welcha todėl, kad Welch 
gabiai statydamas klausi
mus, parode, kaip McCar- 

arčiau bei th-v su, savo( ^vokatu Coh- 
1 nu meluoja tyrinėjančiai Se
nato komisijai.

į J. Tautu vadai žada perimi 
Ženevos konferenciją

United Nations, N. Y.— 
Amerikos šalininkai Jungti
niu Tautu viršūnėje kalba
si, kad Ženevos konferencija 
greitai žlugs be jokio pasi
sekimo.

Generalis Jungtiniu Tau
tų sekretorius Dag Ham- 
maršyld todėl sakė reporte
riams, “gal reikės sušauk
ti visuotini Jungtinių Tau
tų seimą,” kad perimtu ne
išspręstus Ženevoje klausi

Pietų Korėja žada apleist 
Ženevos konferenciją

mą Indokinijoje ir taikos 
darymą Korėjoje.

FRANKO RAGINIMAS 
VAKARAMS

Madrid, Ispanija. — Fa
šistinis Ispanijos diktato
rius Franko, besikalbant 
su amerikiniu korespon
dentu, sakė, vakarai turėtų 
visai nieko nepardavinėt 
Sovietų Sąjungai. Sykiu 

ORAS.—šilta ir daugiau- Franko pareiškė pagarbą 
šiai giedra.

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų valdžia 
žada šiomis dienomis at
šaukti savo užsienio reika
lų ministrą Pyuną iš Žene
vos konferencijos. R. 
ir Jungtines Valstijas 
leisti tą konferenciją.

ap-

Eisenhoweriui.

Tai Amerikos lėktuvai 
skraidė per Norvegiją

mig-
rika pripažintų jūg nakti
mis skraidė kariniai jos lėk-

kė, “ne visi laksčiusieji per 
Norvegija lėktuvai' bu v o 
amerikiniai."

Neseniai buvo skleidžiami 
paskalai, kad “tur būt, so-

nėja Norvegijos apsigyni
mo Įrengimus.”

Mokytojas prašęs studentu? 
vogt jam automobilius

New York. — T 
tuotas “haiškūlės”

tada vystės platintojas tarp 
jaunuolių.

Du jo studentai, George 
Lang ir John Sansonia liu
dijo, kad mokytojas ragino 
juos vogti jam automobi
lius, ir jeigu jie taip dary
tų, tai mokytojas užtikrino, 
kad jie visuomet “išlaikys 
kvotimus.”

Honduras.—Daugiau kaip 
25,000 darbiniu k ų tęsia 
streiką prieš United Fruit- 
bananų kompaniją.

lltv.ro
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Ar pavyks išsisukti?
Prieš porą metų buvo iškelti prieš McCarthy finan

siniai kaltinimai. Juos svarstė Senato bankinis komite
tas, bet nepadarė jokios griežtos išvados, nes, matyt, ko
mitete makartistai sudarė daugumą. Dalykas taip ir

Šiandien tie patys kaltinimai prieš McCarthy pa- 
’ naujinami. Reikalaujama, kad jis po priesaika išaiš

kintų savo Įplaukas. Reikalaujama, kad jis pasakytų:

verius metus, kuomet jo metinė alga tesiekia $12,500? 4 *
2. Kaip galėjo .atsitikti, kad Pepsi-Cola agentai 

Washingtone garantavo senatoriui iš banko $25.000 pa
skolą, kaip tik tuo laiku, kuomet Senate ėjo balsavimas 
dėl cukraus, biliaus?

3. Kodėl Lustron korporacija užmokėjo senatoriui 
$10,000 už parašymą brošiūraitės kaip tik tuo laiku, ka
da senatorius, turėjo balsuoti už suteikimą paskolos tai 
korporacijai

Jeigu ir šį sykį McCarthy išsisuktų iš jo finansų j 
ištyrimo, tai reikštų, kad kiti senatoriai dar tebebijo jo 
itakos ii1 rūstybės. . 4 V

Europos žmonės nenori karo
Tiktai tokia išvada tegalima iš šiomis dienomis pa

skelbto dviejų senatorių raporto. Raportą išleido sen. 
Bridges, republikonas, ir sen. Symington, demokratas, 
kuriedu važinėjo po Europą su speciale misija. Jie bu
vo nuvykę patirti, kai]) Europos žmonės žiūri į naujo 
karo galimybes ii* kaip ten pravedama Amerikos vyriau
sybės pi’ogarama dėl Europos apginklavimo. Nors jie 
Europa aplankė dar kovo mėnesio pradžioje, bet tiktai 
dabav išdavė raportą.

Kodėl Europos žmonės nenori karo ir trokšta 
stovios taikos?

Nesunku atsakyti: iie gavo kartaus patyrimo 
dviejuose pasauliniuose karuose. Jie matė mirtį ii’
naikinimą. Jie žino, kad naujas karas būtų atominis 
karas ir tuo būdu kur kas baisesnis už buvusiuosius ka
rus. '

pa-

net 
su-

Labai pavojingi biliai
Jeigu šiandien Amerikos darbo unijų vadai nepa

kils iš miego ir nepakels protesto balso, rytoj bus jau 
per vėlu. Jungtinių Valstijų Kongrese, prokuroro 
Brownell pasiūlymu, pasirodė net keletas labai pavojin
gų darbininkams bilių. Bet kadangi tie biliai apdengti 
anti-komūnistinėmis plunksnoms, tai iie gali labai gra
žiai apgauti konservatyviškuosius ADF ir CIO vadus.

Viena grupė bilių, žinomų kaip “S-3427”, kalba apie 
“komunistu kontroliuojamas unijas.” Jie suteikia galia 
in teisę prokurorui be jokių ceremonijų nuspręsti, kuri 
unija yra “komunistų kontroliuojama.” o kuri nėra. Su
radęs uniją tokioje “kontrolėje,” prokuroras turi teisę 
ją sudaužyti.

Ar dar reikia aiškinti, kaip šitoks bilius sudaro 
mirtiną pavoju visam darbo unijų judėjimui? Nė viena 
darbo unija nebūtų saugi nuo persekiojimo. Kiekvieną^ 
kovingas unijistas atsidurtų kalėjime.•k

Brownell taip pat reikalauja iš Kongreso įstatymo, 
kuris paneigtų Konstitucijos Penktąjį pataisymą ir pri
verstų kiekvieną liudyti prieš save. Iki šiol šis mūsų 
šalies Konstitucijos punktas buvo skaitomas nepaliečia
ma kiekvieno amerikiečio teise. Teismai yra patvar
kę, kad kiekvienas pilietis turi teisę, vadovaudamasis 
Penktuoju pataisymu, atsisakyti save inkriminuoti. Tik
tai Kongresas specialiu įstatymu galėtų tą amerikie
čiams teisę atimti.

Ar Brownell pavyks savo bilius pravesti Kongrese 
ir padaryti juos įstatymais?

J šį klausimą privalo atsakyti kiekvienas amerikie-

Kur parodymai?
Mūsų prezidentas turi Ekonominių Patarėjų Tary

ba. Jos pirmininku yra ekonomistas Burns. Mr. Burns 
išleido labai optimistišką pareiškimą apie mūsų krašto 
ekonomine padėtį.

Mr. Burns sako, kad gegužės mėnuo buvo geras ir 
sveikas mėnuo. Gegužės mėnesį prasidėję atgyti tos jė
gos, kurios £uri pakelti mūsų ekonomiką. Geresni lai
kai jau beveik matosi. Jie jau beyeik ateina!

Tik vieno menkniekio betrūksta: i rodymu. Mr. 
Burns nepateikė nei vieno ekonominio fakto, kalbančio 
apie laikų pagerėiimą. Plikoms ir tuščioms frazėms ma
žai kas patikės.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penkt., Birželio (June) 11, 1954

ĮVAIRUMAI
DIDŽIOJI FARAONO PIRAMIDA

Senovinis Egipto kara
lius - faraonas Cheops, 
viešpatavęs pirm 4,800 me
tų, buvo galingas ir labai 
išdidus. Taigi pasistatydino 
ir didžiausią, 'puikiausią 
piramida, vadindamas ją 
“amžinuoju savo namu.” 
Tos piramidos apačioje ir 
palaidotas Cheopso lavo
nas. Įėjimas i laidotuvių 
kambarį buvo painus ir lai
komas 
tybėje.

griežčiausioje

Apie Cheopso išdidumą 
liudija įrašai, iškalti lento- 
>e, kur jis vadinasi:

“Cheops (Khufu) — di
dysis dievas, didysis gany
tojas, didysis kūnų sudary
tojas, didysis mylėtojas, di
dysis veršis didžiosios sau-

n

Milžiniškas pastatas
Jo piramida, vadinama 

vienu iš septynių senovinio 
pasaulio stebuklų, yra mil-

IS ISTORIJOS

įrankius. Geležinių įran
kių dar nebuvo.
KAIP JIE TAVALIOJO 
TOKIUS SUNKIUS 
GABALUS?

Bet kaip tie senoviniai 
žmonės, neturėdami ma
šinerijos, galėjo taip auk
štai užvaryti sunkiuosius 
akmens blokus? Moksli
ninkai sprendžia, kad egip- 
tėnai naudojo savotiškus 
palaipus, būtent:

Statant piramida,
kiekviename šone palikda
vo nedastatytą “įkirpimą,” 
kaip taką, palaipsniui ve

kurie ritosi po blokais kaip 
volai.
NEPAVYKO NĖ CHE
OPSUI APSAUGOTI 
SAVO KAPĄ

Dar tebegyvenant Che
opsui, vagys išplėšė auksi
nius daiktus bei kitus bran- 
gumynuš iš jo motinos ka
po kitoje piramidoje. 
grasinti plėšikus nuo 
ramidų todėl Cheopsas
leido žiauriausią Įsakymą:

Jeigu koks “valkata” pa
sirodys net tiek tolio nuo 
piramidos, kiek siekia jo še
šėlis, tai nupjaut jam au
sis, nosį ir liežuvį; paskui 
pasodint jį ant nusmailinto 
baslio, įspraudus smailaga-

At- 
pi- 
iš-

jie

piramida. Ant to tako bu
vo nuklotas stiprios len
tos, kuriomis darbininkai 
stūmė bei tempė akmenis 
aukštyn. /Ant lentų buvo 
užpilama skystos medžia
gos, kad akmenys sklan
džiau šliaužtu. Davarius 
gi iki pat viršaus, tai dar
bininkai, paskui grįždami 
žemyn, damūrijo ir išlygi
no įkirpimus, kurie buvo 
palikti kai]) takai, kuomet 
reikėjo aukštyn mūryti.

A k m e n ų b 1 o k a m s s tu m t i 
bei traukti taip pat buvo 
naudojami rąstų gabalai,

. Rašo I). M. šoloniskas
KAIP MEKSIKIEČIAI l
ATSIKRATĖ NAPOLEO- cijos balsavimo atsišaukė i 
NO DOVANOTĄ KA- ’ ' ’
RALIŲ?

Meksika buvo Ispanijos 
kolonija per tris šimtus 
metų. Meksikiečiai prieš 
Ispaniją sukilo 1810 metais 
ir po po 11 metų karo 1821 
metais gavo savo šalies ne
priklausomybę.
Naujoje valstybėje dvi 

grupės kovojo savo tarpe. 
Centralistais vadinosi auk
štoji katalikų dvasiškija ir 
stambūs dvarponiai. Jie 
siekė laikyti darbo valstie
čius pavergtus, siekėsi, 
smaugti progresą ii* bet ko-

I dento rinkinių ir konšč/tu-i._i--- „4. j
I Meksikos žmones, reika- 
j laujant klausyti katalikų

i akrų plotą ir turi 481 pėdą 
i >u 10 coliu aukščio.

Piramidos apačia ketur- 
i kampe, ii' kiekvienas apa
čios Šonas yra 775 pėdų 
! su 9 coliais ilgio. Aukštyn 
jos šonai palaipsniui einą 
siauryn, iki iš kiekvieno šo
no susidaro trikampis. Ke
turi gi trikampiai pačiame 
viršuje sueina į smailgalį, 
piramidos viršūnę.

Cheopso piramida, dali
nai jau aptriušus, tebestovi 
beveik per 5,000 metų. Ji 
yra vakarinėje Nilo pusėje, 
už keleto 
nuo Kairo 
Egipto sostinės.

Piramidai pastatyti su- 
• naudota 6 milijonai tonų 
akmenų, kurie buvo “nuta- 
švti”. kaio didžiulės plytos. 
Kiekviena plyta vidutiniai 
sveria po 2 su puse tonus.

Vidurinė piramidos 
pastatyta iš apdirbtų 
kiniu akmenų bloku, 
viršium gi visi keturi 
šonai buvo,apmūryti 
žaus balto marmuro 
kais. Pati piramidos 
Šūnė paauksuota. Taigi pi
ramida, kuomet buvo nauja, 
darė labai didinga įspūdį, 
ypač saulei tekant bei lei
džiantis. Bet šimtams ir 
tūkstančiams metų slen
kant, ji buvo baisiai “ap- 
šelmavota.”
PLĖŠRŪS DARKYMAI

Ilgainiui žmonės ėmė 
vogti marmurus saviems 
reikalams. Ypač arabai už
kariautojai 7-me mūsų ga
dynės amžiuje apdraskė pi
ramida, piešdami marmu
rinį jos a])darB:' Nuluptus 
nuo piramidos blokus jie 
vartojo kai]) medžiagą savo 
bažnyčioms - moskoms sta
tyti.
100, 000 ŽMONIŲ STATĖ 
JĄ I^ER 20 METŲ

Padavimai teigia, kad 
100 tūkstančių belaisvių, 
kaip vergai dirbo per 20 
metų, iki pastatė Cheopso 
piramįdą. Paskesniais lai
kais manoma, kad pirami
da buvo statoma daugiausia 
tokiais mėnesiais, kada pra
eina laukų darbai.

Medžiaga piramidai buvo 
imama iš akmenų laužyklų 
rytinėje Nilo upės pusėje 
ir plautais plukdoma per 
upę į Gizos 
mielos vietą. 
Akmenims apdirbti į regu- : 

liarius statybai blokus egip-! čiepai 
tenai jau turėjo varinius L n v. 
pjūklus bei kitus varinius 1 Tačiau ir tuomet atsiras-

iki “valkata” nugaiš.
Karalių piramidu apiplė

šimai, tačiau, nesiliovė. Iš
plėšta brangumynai ii* iš 
paties Cheopso kapo, kuris 
buvo su didžiausiomis 
saugomis įrengtas 
na ja m jo name.”

Plėšikai neužtiko 
dviejų “saulinių” laivų, 
riais Cheops planavo
mirties lėkti pas dar dides
nius dievus, negu jis pats. 
Tie laivai atrasti pereitą 
mėnesi. N. M.

ap- 
amži-

tik 
ka
po

myliu i šiaurę 
dabartinės

ra
jos 

gra- 
blo- 
vir- .i

Biskis iš čiepijimų istorijos
Dabar, kaip žinoma, vyk-! davo sąžiningų ir pasiry

žo m a bandomieji čiepiji-1 žūsiu gydytojų, kurie, per
inai apsaugai nuo ar bent, matydami naujojo atradi- 
palengvinimui sirgimo vai- mo svarbą, pasiryžusiai 
kų paralyžium, šie čiepai I darbavosi parodyti čiepiji- 
dar reištobulinti ir jų veik- mo naudingumą ir išplėtoti 
mė dar nėra visapusiai iš- jį* sulaužant 'reakcininkų 
tirta, todėl plačiai disku-I užsispyrimą. ’ Pavyzdžiui, 
suojama ir jų naudingu- 1 Bostone, aštuonioliktojo j 
mas. Bet šį pavasarį imta- šimtmečio pabaigoje

argu

veno gydytojas - - medikas ’ 
Benjamin Waterhouse (gi
mė 1754, mirė 1846 m.). Ji
sai buvo pasiryžęs ir tvirto 
būdo asmuo, tais laikais 
plačiau išmokslintas už di
džiumą amerikoniškųjų gy
dytojų. Jis mėgdavo vi
sokius naujus reiškinius ty
rinėti, nesirūpino išsidirbti 
sau didelę praktiką, nei ki
šenes pinigų prisikimšti.

Taigi šis daktaras Wa
terhouse susidomėjo, nau
ju tada išradimu — čiepi- 
jimu apsaugai nuo rauplių. 
Jisai gavo iš Anglijos ne
mažai čiepams medžiagos 
(vaksinos), įčiepijo pir
miausiai savo vaikus ir ti
kėjo, kad tik tas apsaugo
jo juos nuo tada siautusių

patavo katalikiškoji 
nyčia. K

Federalistais tuomet va
dinosi buržuaziniai ele
mentai, kurie norėjo lais
vių industrijai, siekė re
formų, reikalavo "atskirti 
bažnyčią nuo valstybės, ap
rėžti dvarponių galią. Fe- 
deralistų tarpe buvo ir 
tikrų demokratų, ir tik bur
žuaziniu laisvių šalininku. Ar C. V

Santa Ana skelbėsi de
mokratu, bet kada jam pa
vyko 1833 metais paimti 
galią, tai jis persimetė į re
akcininkų pusę ir įvedė 
žiauriausia kataliku dikta
tūrą, kuri išsilaikė iki 1855 
metų.

Santa Ana diktatūros su
smukimą pr įtartino 1835 
metais nuo Meksikos atsi- 
metusi Texas valstija ir 
prisidėjusi prie Jungtinių 
Valstijų, taipgi Meksikos ir 
Jungtinių Valstijų karas 
1846-1848 metais, kurį Mek
sika pralaimėjo. Tada 
Jungtinės Amer. Valstijos 
:gavo :
Mexico plotus.

. 1855 metais 
sikos žmonės 
liberalų (taip 
vę federalistai) ir nuvertė 
Santa Ana diktatūrą. 1857 
metais buvo priimta konsti
tucija, kuri 
tiškiausia 
tais laikais

Dr. Waterhousė pasiūlė 
Bostono sveikatos komite
tui padaryt viešą tyrimą, 
įčiepijant tūlą skaičių vai
kų, o paskui įleidžiant

si jau plačiu mastu tuos 
čiepus naudoti ir gegužės 
28 d. laikraščiai paskelbė, 
jog visoje šalyje šiais D-ro 
Saiko pagamintais čiepais 
įčiepyta jau daugiau 600,- 
000 (šeši šimtai tūkstan
čių) vaikų. Ir iš to viso 
skaičiaus tik vienas įčie- 
pytųjų susirgo paralyžiaus 
liga, tačiau dar nepatikrin
ta, ar susirgusįsis buvo vi
sus tris kartus įčiepytas, 
kaip tasj,. šiame bandyme 
reikalinga. Čiepijimų re
zultatai ryškiausiai paaiš
kės ateinantį rudenį, pa
tyrus ar įčiepytieji vaikai 
išvengs vasarinės paraly
žiaus epidemijos.

Paskilbęs medicinos pro
fesorius ir sveikatos klau
simais raštų autorius Dr. 
Theodore R. Van Dellen 
šia proga prisimena pana
šius tyrinėjimus ir 
mentus, vykusius
šios šalies dalyje daugiau 
negu 150 metų atgal. Tuo- jiems rauplių ligos nuodų.

Sveikatos komitetas tą pa
siūlymą priėmė ir rugpjū
čio mėnesį, 1802 m., septy
ni žymesnieji ir labiausiai 
patikimi Bostono gydyto
jai įčiepijo 19 vaikų. Vai
kų tėvai noriai tam prita
rė, nes tuomet nebuvo ga
limybės nei vienam rauplių 
išvengti.

Trimis mėnesiais vėliau 
tiems vaikams tapo įleista 
rauplių ligos bakterijų, pa
imtų iš ta liga sergančiųjų. 
Be to, vaikus per 20 dienų 
laikė pas rauplėmis sergan
čius ligonius vietinėje jiems 
skirtoje ligoninėje. Vie
nok, įčiepytieji vaikai nei 
vienas rauplėmis nesusir- 
go!

Tokios šio bandymo pa
sekmes sudavė skaudų smū
gį čiepijįmo priešams. Ki
tuose miestuose irgi tokie

met šioje šalyje pradėta 
įvesti čiepijimą nuo raup
lių. (Beje, nereikia maišy
ti rauples su raupais; raup
lės tai smallpox, raupai tai 
visai kita liga, angliškai 
vadinama lepro'sy.) Tas iš
radimas, kaip ir bile naujas 
padaras, turėjo savo šali
ninkų ir priešų. Gydytojų 
tarpe tuomet, kaip ir dabar, 
fadosi nemažai surambėju
sių užsispyrėlių, kurie 
priešinosi kiekvienam nau
jam išradimui. Rūpinda
miesi pirmiausiai savo 
įplaukomis, jie apsiputoda
mi rėkė, kaip čiepijįmas 
esąs pavojingas, kaip jis 

“in- 
sirgti ir 

būk 
nuo

apylinkę, pirą- sutrempęs žmogaus 
dividualę laisvę” 
mirti; “įrodinėjo,” 

neapsaugoja 
| rauplių, ir t. n. *

sikiečius nuo bažnyčios.” 
Kada buvo konstitucija pri
imta, tai jis šaukė katali
kus prie sukilimo. Katali
kų dvasiškija tokį sukilimą 
padarė. Pavyko jai pa
grobti ir sostinę Meksikos 
Miestą. Prezidentas Beni
to Juarez ii’ generolas Diaz 
pasitraukė į šiaurines pro
vincijas. Prasidėjo piliečių 
karas Meksikoje.
Užpuolimas ant Meksikos

1815 metais baigėsi Na
poleono Pirmojo viešpata-

baž-' vimas ir jo pradėti /<avai. 
Tuo laiku tik septynių me
tų buvo jo bi’olio Luiso, Ho- 
landijos karaliaus, "Sūnus 
Charles Louis. Mat, Napo
leonas Bonapartas nuvers
davo Europoje karalius ir 
jų vietosna padėdavo savo 
gimines; taip jis buvo ir 
Holandijoje 
broli.

Užaugęs, 
Napoleonas 
siekė pagrobti 
sostą, bet jam nepavyko, 
net kalėjimai) pateko. Vie
nok po 1848 metų revoliu
cijos jis prisiplakė ir tapo 
išrinktas Francijos pre
zidentu, o 1852 metais pa
siskelbė Francijos impera
toriumi.

Vos į sostą atsisėdo tas 
nenuorama, kai 1854 metais 
sukurstė Francijos, Tur
kijos, Anglijos ir Sardini- 
jos karą prieš Rusiją (Kry
mo Karas). Vėlįa/i organi
zavo karą prieš Austriją.

1861 metais Jungtinėse 
" “ " ‘ • Pi
liečių, Karas. Napoleonas 
ir Anglija tuojau pradėjo 
jieškoti priekabių prieš 
prezidento Lincono val
džią. Franci ja ne vien pri
pažino pietiečių vergų sa
vininkų valdžią, bet pradėjo 
jiems statyti karo laivus, 
teikti ginklus ir amuniciją 
karui prieš Lincol^o demo- ( 
kratines jėgas. Franci ja 
ir Anglija prisiuntė į Ame
rikos pakraščius savo karo 
laivynus, kad grūmoti Lin- 
colnui. Tik atplaukę į New 
Yorko ir San Francisco 
prieplaukas, Rusijos karo 
laivynai atšaldė Francijos 
ir Anglijoj norą pulti Jun-

padėjęs savo

Charles Louis 
s kartus 
Francijos

Kaliforniją ir New i Valstijose prasidėjo

sukilo Mek- 
vadovystėje 

vadinosi bu-

buvo denio kra- 
ir laisviausia 
žmonių konsti-

Nauja valdžia atskyrė 
katalikų bažnyčią nuo val
stybės, paleido vienuolių 
(mininkų) ordenus, išva
rė iš Meksikos jezujitų gru
pes, atėmė dalį turto ir že
mės nuo dvasiškijos ir pa
darė visą eilę demokratiš
kų žygių liaudies gerovei. 
Šalies prezidentu tapo iš
rinktas Benito Juarez, pu- 

įsiau indijonų kilmės žmo
gus, daug vargęs, kol mok
slo pasiekė, geras ir ištiki
mas liaudies draugas. Jo 
pagelbininku buvo genero- 
las Porfirio Diaz.

Visada senos tvarkos ša
lininkams nepatinka nauja 
— demokratiška. Taip įvy
ko ir tada. Prieš Meksikos 
demokratinę santvarką 
pirmiausiai išstojo Romos 
popiežius. Jis laike prezi-

pat bandymai buvo daromi, 
idant parodyti Tamošiams- 
netikėliams, kurie Bostone 
vykintojo tyrimo nematė.

Tiek apie tai primena 
Dr. Van Dellen. O kas lie
čia galimybę čiepijimais 
apsaugoti nuo rauplių, o 
dabar jau ir nuo daugelio 
kitų epideminių ligų, \ tai 
tą užginčyti — reiškia ne- 
siskatyti su faktais įrody
ta tikrenybe, bet pasikliau
ti- vien kieno nors fanatiš
ku bei savanaudiškai ig- 
norantišku užsispyrimu.

J. B. Pranašas

Fran-
Meksikos.

Meksikos nauja santvar
ka nepatiko Romos Vjppie- 
žįui; nepatiko ji ir senos 
tvarkos valdovams.

1861 metais, spalio 31 d., 
Londone pasirašė sutartį 
Anglija, Ispanija i 
ei j a užpuolimui
Priedanga buvo ta, kad tų 
šalių bankininkai skolino 
Meksikos katalikams su
kilėliams pinigų, ir tas sko
las demokratinė Meksikos 
valdžia atsisakė ųiokėti. 
Mat, Meksikoje demokrati
nė valdžia nugalėjo klerika
lus 1860 metais, atsiėmė 
sostinę, išvijo Romos po
piežiaus atstovą, ir uždare 
klioštorius.

Tuojau Meksikoje buvo 
iškelta Anglijos* Francijos 
ir Ispanijos armijos karui 
prieš tos šalies liaudį. 1862 
metais Charles Louis Na
poleonas, 
Trečiuoju, 
Meksikos 
Austrijos
Maxiniiliana ir su jo pagal
ba įsigalėti ne vien Meksi
koje, bet jau siekti* paverg
ti Centrinę, Pietinę Ameri- 

(Pabaiga rytoj)

kuris
sumanė

sosto pa 
karaliai'^ broli

vadinosi 
ant 
inti



Lawrence. Mass.
Kas jau buvo ir kas dar bus 

Parke, Methuen, M a ss.

Gegužės 29 d. teko dalyvau
ti gražioje puotoje, kurią bu- 
vo surengę lawrenciskiai. 
žmonių buvo daugiau, negu 
rengėjai tikėjosi. Ir visiems 
svečiams buvo retas nuotikis 
dalyvauti tokiame puikiame 
sąskridyje.

Galima buvo matyti ir 
jausti, kaip žmonės myli savo 
dienraštį “Laisvę” ir dėl jo 
darbuojasi.

Draugai Penkauskas ir ki
ti man išreiškė savo gilų pa
sitenkinimą. kad jų rūpestin
gas darbas davė geras pasek
mes.

Mačiau, kaip senas veikėjas, 
v»sos plačios apylinkės žmo
nėms labai gerai žinomas, 
trumpais apsistojimais prie 
kiekvieno svečio priminda
mas* Laisvės ilgų metų gyva
vimą ir dienraščio sunkų ver- 
ttivjfsi, vis gauna šiltą prita 
rimą nuo visų, su kuom jis 
tik pasikalba.

Gerai darbuojiesi, Ignacai, 
sakau. Ar dar nepavargai? 
Mat. žmonių buvo daug ir la
bai šilta viduje.

Tikslas taip svarbus, tad 
nei nuovargio nejaučiu — rei
kia pasidarbuot, sako čiulada,

Vakarienė buvo skanios 
paukštienos ir kadangi tai 
buvo Šeštadienio vakaras, tai

svečiai smagiai šoko visą va
karą. šitai]) įvykdytas bu
vo gražus vakaras gegužės 
29 dieną.

Kas gi bus birželio 20 dieną 
Maple Parke?

Birželio (June) 20 dieną 
bus visos Naujosios Anglijos 
lietuviams didelė iškilmė, nes 
tą dieną rengiamas metinis 
piknikas. Į jį ruošiasi vykt) 
ir dalyvauti visų kolonijų 
lietuviai.

Kuomet visos apskritys da
lyvaus; tai tikrai galima tikė
tis, jog piknikas bus didelis ir 
kaipo tokiame bus didelio 
įvairumo. Ruoškitės visos 
kolonijos dalyvauti 1

Tai jūsų piknikas, tai mū
sų visų !

Jau gražusis pavasaris be
siartina prie šauniosios vasa
rėlės. Dabar visiems puikus 
laikas pasigrožėti pagiriais—- 
miškų žaliąja spalva ir visos 
gamtos puošnumu. Važiuo
kime visi ir padarykime savo 
pikniką didelį, smagų ir pilnai 
nusisekusį.

Bostono ir Apylinkes Žinios
j Du nauji kapai, 
; dviemis dienomis I j

Birželio I d. likos palaido
tas Juozas žeimis. SO m. am
žiaus. Priklausė Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klube ir 
L L D- 2 kuopoje.

Ar liko kas artimų gimi
nių, nežinoma. Apie tai jei 
kam ir sakė, nedaug kas ži
nojo. Savo praeitimi ir da
bartimi nesiguosdavo bei di
džiuodavosi. nors So. Bosto
ne pagyveno gal virš 30 me
lų. Pirma gyvenęs Bridge
port. Conn, O jaunystėje at
vykęs į šią šalį dirbęs anglies 
kasyklose. Ten įvykusi’ ne
laimė giliai po žeme, akmuo 
užkritęs ant ko,ios ir blauz
dą sulaužė. Ir iki paskuti
nių jo dienų niekas to nė ne- 
patėmijo, gal ir pats pamir
šo. nejautė. Tik paskutinė
mis savaitėmis - dienomis pa
juto, kad ta pati koja skau
da, tinsta. Tai gal buvo 
kraujo takai - takeliai pa
žeisti. Ir tas gal paveikė, 
mirtį priartino. Širdis pavar
gusi: gal sunkiai reikėjo dirb
ti kraują tiekiant jaunystėje 
sužeistai kojai.

Nedaug sulaukia S0 mote
lių, Juozas, rodos, turėjo pro-

Bus puiki programa, kurią \ 
duos: Broadway Kvartetas iš i 
-o. Bostono, Carl ir Cliff Wa- i 
lent, iš Stoughtono, kurie duos 
akordionų duetus. Ir kito-į
kių pamarginimų turėsime. —

Kaip matote, bus viskas pui- kur minios žmonių, kur gi 
ku. Taigi, nieks nepasilikimo ir linksma, kur naudinga, 
namie, bet dalyvaukime ten, J- M. Karsonas

—......         — A----------- ---- ----- —---- -

STREIKAS KAI>ŠsllIMI E
PETRAS KRAPAS

(Tąsa)
GRIOVĘS KALĖJIMO DALYKAI
Kaip paaiškėjo paskiau, tai ir Griovęs 

kalėjime ėjo pagrečiui slaptingas bruz
dėjimas. Juk ar tam ar kitam kalėjimo 
skyriuj, kalinių bendrieji, pagrindiniai 
reikalai vienodi. Jeigu vienam kalėji
mo skyriuj įvyko kokia pakaita, koks 
pajl'erinihias, tai tas pats turės įvykti ir 
kituose skyriuose. Gal netaip ūmai, bet 
laikui bėgant ir sąlygoms besivystant, 
vistiek įvyks.

Ėjo pasitarimai, slaptai, bet ženki in
gai. Valgomojoje salėje užu stalų, vato
mis kur koridoriuose, bet dar patogiau 
tai kieme. Kieman išleisdavo pazylioti 
porą valandų, po vakarienės, kai oras 
palankus. Jei oras netikęs, tai kaliniai 
susigrūsdavo į didžiulę mankštos salę. 
Ar šen ar ten juos nuolatai prižiūrėdavo 
keletas sargų.

Griovęs kalėjimo valdyba, matyt, šį tą 
nujautė, tai bandė išvengti kokių susi- 
grūmimų. Ir ne be priežasties. Prie
žasčių kokiam susigrūmimui po trupu
tėlį susidarė nemaža krūvelė.

Maistas buvo nekoks. Pusryčiams ka
liniai gaudavo kokios tyrės, mažą puodu
ką pieno, duonos ir kavos. Kartais dar 
truputį virtų džiovintų slyvų arba abri
kosų (armėniškų slyvų). Pietums — 
kokios sriubelės samtį, kruopelę mėsos, 
bWlviu, duonos ir arbatos. Kartais kiek 
ir duonos su slyvom pudingo. Vakarie
nei — tos pačios sriubos su kokiu pri- 
dėčku, riekelę sūrio, o ne—tai makaro
nų-įkainio, duonos ir kavos.

Būdavo kiek paįvairinimų. Pusryčių 
tyrė būdavo kokių kruopų avižinių, 
baltučių kvietinių, kartais rudų kvieti
nių. Vietoje virtų slyvų, duodavo šaukš
tą kokio virinio. Sekmadieniais — po
ra bandelių ir kuopelę dirbtinio sviesto.

Pietų sriuboje kaliniai užgriebdavo 
būtinai bulvių, pupelių su ankštimis, 
kartais konservuotų pomidorų, gal dar 
kokio uždaralo. Mėsos būdavo kapotos 
gniūžtelė, sutaisyta su duona, su pipi
rais. Kitą kartą panašiai maišyta ka
potinė mėsa, riekelėmis suraikyta. Da
bar kada — pora Laibučių sosičių. Penk
tadieniais dukart per mėnesį gaudavo 
trupučiuką kokios žuvies.

Vakarais dažnai gaudavo kokių kon
servuotų pupų — geltonų, rudų—mažes
nių ar didesnių. Tekdavo ir bulvienės 
tyrės. Kartais kopūstų arba burokų, 
įkartais ir morkų su žirniais — konser
vuotų čia pat tų pačių kalinių.

jpyvent šitokiu maistu, žinoma, gali
ma, iš bėdos, kai turi gerus vidurius ir 
gerą apetitą. B-et su viduriais, su apeti
tu visaip esti. Daugelis mažai ką tega

li valgyt. .Turi ko pasipirkti iš kalėji
mo krautuvėlės. 0 kurie išteklių lietu
ti, perkarę slankioja. Vitaminų skau
džiai trūksta.

Menkas maistas pirma laiko sendina 
kalinėlius. Nesunku pastebėti, kaip kei
čiasi jų veido bruožai. Paakiais atsi
randa paburkimų, raukšlių. Veidas pa- • 
tįsta, patinsta, pagurklis nukamba, 
skruostai įdumba. Oda pablyškusi. Ne
tik veidas, bet ir visas kūnas eina pras- ; 
tyn. Kitas atrodo riebus, mat, daug val
gi), bet kas iš to, kad vis viena apdribęs. | 
Bet dažniau matai perkarusių, sublogu- 
sių, išsišovusiais žandikauliais, pasikūp
rinusių.

Keletą kartų pasitaikė, kad pietūs to- į 
kie jau netikę! Nors tau prikrauna ir j 
visą tam tyčia duobėtą lėkštę, padėklą, 
primarmalija visokio marmalo. Para- 
gauni kiek, paknibinėji tu pupapalaikių, 
ar kukurūzų, ar virtų ridikų bei griež
čių — ir tiek. Na, kavutės su baltute 
negyva duonele. Ir eini, kaip “markat- 
nas” kačiukas. Suverti visą tą plieninę 
lėkštę į išmatų kibirą. Tas išmatas pas
kui duoda kiaulėms. Kiaulių ir karvių 
yra ir šičion poskyryje.

Pašiepia, būdavo, pakritikuoja tą ar 
tą patiekalą — mitalą. Pasirauko, pa
žvairuoja, pasiskundžia stalo kaimy
nams, galvą pakraipo, na ir šliaužia 
koridoriais atgal į savo sparnus, į narve
lius. 0 ten radijas kad jau rėžia kokį 
kvailą džiazą! Kad jau kavoja, kad kra
to kokią beprasmę tango dainapalaikę, 
menkas maistas, bet dar ir ta menka 
laukinė “muzika” gadina ir trukdo vidu
rių malimą. Susikalbėti neduoda, skai
tyti trukdo. Kaliniai norėjo ausinių in
di vidinių priimtuvų.

Ir nevien tik juokais kokį patiekalą 
kaliniai praleisdavo. Kartą pietums vie
toje mėsiško, gavo didelį samtį kokio tai i 
jovalo. Broliuk tu mano! Na iš tikrųjų, . 
geras puskiaulis neliestų: žviegdamas 
pasitrauktų šalin. Bulbienė tyrė sumai-' 
syta kartu su kiauliaropių, o gal ir ridi
kų tyre, ir ten įtrupinta smulkiai maltos 
mėsos, miltelių. Atrodo prastai,— para
gauji i —dar prasčiau. Tik dilbt dilbt 
baltomis vienas kitam. Sukeikė nešven- 
kiai ten keli. Ii', kiek apsidairę, ar ne
žiūri čia sargas, dėlbt sienon tą tyrapa- 
laikę! Apdrabstė, apterliojo sieną ir as
lą. Paliko ir išėjo.

Valgomojoje salėje visada baisus er- 
myderis: Susiklausyt negalima. Mat, 
valgo vienu ka'tu bent 4 ar 5 šimtai. Ir 
tai vis vyrukai be ceremonijų, velnių 
pj-iėdę. Tai per tą triukšmą galima 
kartais ir kokį pokštą iškirsti, ir tavęs 
gali nepastebėti tie keli sargai.

(Bus daugiau)

gą pagyventi dar daug, daug 
metelių. Buvo liuošas nuo ta
bako ir alkoholio. Su nieku 
nesipyko, nesiginčijo. Elgėsi 
visuomet mandagiai, gražiai, 
it gerbdamas savo kūno stam
besnę, gražesnę išvaizdą. 
Dantys gražūs - baltutėliai, 
plaukai geltoni, it 20 metų 
bernioko. O kaip ,kurie sa
kydavo, tik Žemaitijoj toki 
vyrai galėjo augti ii' išbu
joti.

Štai, 2 vai. dieną susirinko 
apie 30 Juozo draugių-drau- 
gų, palydėjo į Girios Kalne
lio Kapines. Ten atsiskyrėm 
maždaug šiais keliais žo
džiais :

Kas dieną važiuoja į čia 
tie, kurie amžių atgyveno. At
važiavę randa ramią vietą. 
Draugai lydi kiekvieną dieną, 
jog mirtis kerta vis po vie
ną. Va, čia baigėsi ir Juo
zo kelionė. štai ir amžina 
ramybe, čia Juozas savo da
lį rado. Aplink medžiai, kaip 
broliai linguos. Akmuo, kaip 
tėvas, prislėgęs paguos. Vė
jai šaltieji apsupę sparnais, 
į dausas nuvedę, nebovys 
sapnais. Tik žvaigždės, lyg 
sesutės, “ai' myli,” vis klaus. 
Ir ilsėkis čia, drauge, atlikęs 
ne visai trumpą savo kelionę.

Birželio 5 tapo palaidotas 
Jonas Casper (Kasperavi
čius). Virš 30 metų atgal 
gyveno ir veikė So. Bostone, 
t. y., iki persikėlė į Norwoo- 
dą.

Kadangi gyvendamas veikė- 
dirbo daug, tad gal dėl to ir 
palaidoti suvyko tiek daug 
svieto ir Jono draugų. Ro
dės kapinės užtvenktos žmo
nėmis lyg upei išsiliejus van
deniu. Net apsnudusi Bosto
no apylinkė pasiuntė kelioliką 
dalyvių. Laidovams, vėliau 
užėjusiems, koplyčioje liko 
proga tik žvilgterėti į dau
gybę gėlių vainikų. Kur ten i 
grojo švelniai graudinga mu
zika, lyg kad pritariant Jo
no likusios draugės tyliam 
verksmui. Aist

Montreal, Canada
Kampanija prieš spynos 

įstatymą
Prieš Duplessio įvestą įsta

tymą Kvebeko provincijoj — 
spynos įstatymą (Padlock 
Law), kuris jau veikia per 
18 metu ir kuris jau buvo 
panaudotas keliais atvejais 
prieš Duplessio opoziciją (ne 
vien prieš komunistus, kaip 
kad sakoma), šiuo laiku pra
dėta nacionale papėde kam
panija šio įstatymo panaiki
nimui. Tuo labiau, kad ke
lias atidarytas išnagrinėjimui 
jo galios aukščiausiam Kana
dos tribunale, kuomet John 
Switzmen’ui yra leista ape
liuoti jo bylą į Aukščiausią 
Kanados Teismą^

(John Switzmen stuba, su- 
lyg įstatymo, buvo užrakin
ta vieneriems metams ir že
mesnis teismas priteisė, kad ; 
jis visvien savininkui už tą 
laiką sumokėtų vendą).

Prieš spynos įstatymą kam
paniją pradėjo ir veda Civi
lių Laisvių Unija (Civil Lib
erties Union). Aišku, kaip 
kiekviena, taip ir ši kamjia- 
nija reikalauja iškaseių. To-, 
dėl kiekvieno žmogaus, šio 
žiauraus įstatymo priešo, 
šventa pareiga paremti pini
giniai.

pagerbti Antanas ir Anelė 
Mikuliai juodviejų 25-rių me
tų vedjrbinės sukakties proga. 
Dalyvavo virš šimto svečių jų 
pagerbtuvėse.

GIMĖ. Andre ir Vera Gau-
L ■.-,■■■■■ . .J. ..U. U ----- L.................  .-■■■■■■■ .UJU . ■L.-JLLLl-

BALTIMORE, MD.
Pats Pirmasis Laisvės Paramai

PIKNIKAS

vin (Tamošiūnaitė) susilaukė 
sveikos ir gražios dukrelės. 
Motina ir naujagimė jaučiasi 
gerai.

i Birželio 1. d. mirė Calistas 
Milius, sulaukęs 68 metų am
žiaus. J.

Įvyks šį Sekmadienį

Birželio 13 June
Labai, gražioje vietoje

Slovak National Park
6526 Holabird Avė.

Puiki svetaine šokiams ir gera muzika

Muzika nuo 3 iki 7 vai.
Įžanga tik 59 centų asmeniui

Kviečiame visus dalyvauti šiame gražiame 
sąskridyje, pasilinksminti ir finansiniai parem
ti dienraštį Laisvę

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Pcnkt., Birželio (June) 11, 1954

Baltimore, Md.
ALIULI) 25 kp. susirinkimas neį

vyks šj šeštadienį. Kuopos nariai ir 
komitetas užimti su pikniku, kuris 
rengiamas Laisvės paramai šj sek
madienį. birželio 13 d.

Mitingas jvyks birželio 19 d., 2 v. 
dieną, Workingmen’s Hali, 2509 Ma
dison St. Pasimatysime piknike.

Sek r.

Daug mažiau važinėja 
gatvekariais-autobusais

Kaip oficialiai daviniai ro
do, tai šiemet daug mažiau 
žmonių važinėja gatvekariais 
ir autobusais, negu prieš me
tus laiko. Pavyzdžiui, vien 
balandžio mėnesį šiais metais 
pravažiavo vienas ir pusė mi
lijono žmonių mažiau, palygi
nus su pereitų metų balandžio 
keleivių skaičium. O per 5 
šių metų mėnesius, palyginus 
su pereitų, metų pirmais pen
kiais mėnesiais, pravažiavo 
7,470,667 mažiau keleivių, 
arba 4.98%.

Kodėl toks didelis keleivių 
sumažėjimas ant gatvekarių ir ' 
autobusų ? Atsakymas aiš- : 
Rus. Didelis pasireiškipias ne- I 
darbo. Daug žmonių jau ne- ! 
dirba, arba dirba nepilną lai- j 
ką, todėl ii’ važinėtoji! skai- i 
čius sumažėjęs.

Pagerbti Mikuliai
Gegužės 29 d. gražiai buvo I

PHILADELPHIA, PA

Skubėkim į Bušą ir važiuokim
Į BALTIMORES PIKNIKĄ

Philadelphiečiai turi dar vietos dideliame bū- 
se, kuris veš visus tiesiai į pikniko parką. Bir
želio 13 d. kaip 9 vai. ryte basas išvažiuos nuo 
1218 Wallace St., o 20 minutų po 9 nuo 2nd St. 
ir Pierce St. Kelionė į abi pusi tik $3.50. Sku
bėkit šaukti del vietos pas A. Žalner, 100 Jack- 
son St.—HO. 8-7226, ir H. Tureikienę, 143 
Pierce St. —DE. 4-4026. Diena bus graži, ke
lionė smagi. Pasimatysime, pasikalbėsime, su 
savo pažįstamais. Nepavėluokime.

Komisija.

A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki
mas jvyks pirmadienį, biržclio-JunO 
14 d., pradžia 7:30 vai. vakaro, Lie
tuvių salėje', 29 Endicott St.

Turime daug svarbių reikalų ap
tarimui. tad visos narės malonėkite 
atsilankyti j susirinkimą ir atsives
kite naujų narų.

A. W.

Visus Kviečiame f Svečius
Ateinanti sekmadienį, birželio-Junc 

13 d., jvyks Aido Choro piknikas, 
Olympia Parke. Kviečiame apylin
kės ir vietos lietuvius dalyvauti Ai
do Choro piknike. Rengėjai rūpina
si suruošti taip, kad visus patenkin
ti vaišingumu’ ir draugiškumu. O 
gražiame Olympia Parke naudingai 
praleisite laiką.

Iki pasimatymo,
Aic|o. Choras.

WORCESTER, MASS.
LLD .11 kp. susirinkimas jvyks 

13 d. birželio. 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. Visi dalyvaukite.

Sckr.

Montello, Mass.
Metinis piknikas, Lietuvių Tau

tiško Namo Parke, Winter Street 
ir Keswick Road, jvyks sekmadie
nj, birželio 13 d., 1 v. dieną. Bus ge
ra muzika, valgių ir gėrimų. Ren
gia LDS 67 kp. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Koni.

1 ~ • ■ 1

Pranešimas visiems piknikų lan
kytojams— lietuviams. Birželio 20 d. 
nebus pikniko Liet. T. Namo Parke, 
Montello, Mass., nes tą dieną turi 
užėmę svetimtaučiai.

Visi Massachusetts vaisi, lietuviai 
dalyvaukite Naujosios Anglijos lie
tuvių piknike birželio 20 d., Maple 
Parke, Lawrence, Mass.

Geo. Shimaitis.
(112-113)

Padėkite savp vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Laisvės Paramai

PIKNIKAI
-----------------1 ♦------------------

Didžiojo New Yorko Apylinkė

4-tq Liepos-July
National Hall & Park

65-13 38th Avenue " Woodside, N. Y.

Bostono Apylinkė

4 ir 5 Liepos-July *
Liet. J autiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Road, Montello, Mass.



Washington, D. C i maw i n mu raw*

PAVYZDIS LIETUVIAMS
Miesto pažangūs žmonės 

eina vis pirmyn. nežiūrint 
persekiojimų. nežiūrint to, 
kad čia randasi centrai i uis

NewYorko^M^fellnltH KRISL A I
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Įsaky mai. būdu nai
ls yra pro-

Majoras reikalavo 
miestui paramos

Alga pakilusi iki 
šimtinės savaitei

] Robesono koncertą 
į suėjo daug publikos

Queens lyderis Roe 
neteko vietos

rnento visiškai kvailas žygis 
sutrukdė jų kelionę ir pakrik- 
dė susitikimą. Buvo pa

gresas.

Bet, kaip matoma, idėjos 
negalima su ranka parblokš
ti ii* nežmoniškai. beširdiš
kai panaikinti. žmonės ty
li. bet apšvietos ir kultūros 
darbo nenori paliauti. eina 
vis pirmyn, čia susiorganiza
vo ratelis neilgas laikas at
gal. Skaitoma pažangi lite- 

Skaitomos knygos 
anglų, rusų if

ž.vd.ų. Po paskaitos eina la
bai naudingos diskusijoj, duo
dama proga nariams susipa
žinti su tais pasaulio rašyto
jais. kurie kovoja prieš tam
sybę. vergiją ir išnaudojimą 
(lirbančjosios minios.

Dewey šaukia s 
t'jos Seimelio ; 
ras Wagner tuo 
levo svarstyti ir miestui 
ra mos reikalą.

Gaus gaminimo darbinin- 
ir alaus išvežiotojo algos.

t; iš New York City.
Labai gerai, kad mūsų vai-

majo- sa

NEW YORK
MALE and

Sit nations

Namų darbininkai.

FEMALE

V\ :int<yj

/ /var
va lyto*

jai. ir Superintendents.
Geii darbininkai. Nuolatiniai dal

bai ir daliai laiko. Reikalingi paliu
dijimai.

SUNSHINE EMPLOYMENT

ratūra. 
keletą kalbų.

Majoro te leg 
ja prašalinti 
nius Įstatymus, 
džia miestui 
priemones sa 
gerinti. Pažymi, kad dėl 
suvaržymo miestas buvo 
verstas uždėti taksus ant 
silinksminimų, nes be to 
būtu išgalėjęs “duoti

d iskrirninaci- 
kurie uždrau- 

vartoti Įvairias 
ivo finansams 

to 
pri-

iki šimtinės ir daugiau sa- I
vaitei. Viduje dirbančių pa
tyrusių aludarių algos sieks 
iki $99.75. Išvežiotoji! dio- 

$10 1. oinn in

Tuo tarpu mieste yra daug 
industrijų, 
gauna tik

vaidybos 
šono k'

nors

Yorke, Įvyko dainos ir 
artisto Paul Robe- 
icortas. Susirinko 

tūkstantis p u b likos,
mažiau poros savaičių

dviejuose

apie 4,000 publi- 
girdėję Robesoną 

masiniuose mitin

ne- 
moky- 

tojams ir kitiems miestiniams 
darbininkams jau ilgai pavė
luotus algų priedus.’’

kur darbininkai 
pusę ai' mažesnę 
sumos. Tai tų 
kur darbininkai 

taipgi ir tų,

Siame

ga

industri jų,
reorganizuoti,
kur unijos viršininkai nesi- į 
stengė darbininkų padėti go- i 
rinti.

kitu
Taipgi 
tautu 
kurias

d a i na v o 
liaudies 

ope- 
Alan

lis turėjo dešimti narių.
.bar. po pusmečio laiko.
dėjo iki trisdešimtt su 
duokles mokančių narių.

Žinant. kad progresy

Dn 
pad i 

viri

spauda labai nukentėjo 
žiauriu reakcijos persekioji
mu, liko tik viena išeitis lais
vę mylintiems žmonėms: šel- 
p:mu ii' darbu savo spaudai 
suteikti piniginę paramą. Ma
tydami tą svarbų reikalą, pa
skaitos ratelio nariai sumanė 
pai'engti tam tikslui sueigą. 
Viena narė sumanė, kad bū
tų naudinga pasinaudotti pa
vasario gražumu, tam tikslui 
panaudojo prie savo namuko 
erdvinga darželi, kuris via

bernatoriaus:
Panaikinti užd r a u d 

miestui gauti iŠ real e; 
taksų miesto reikalams.

Sugrąžinti miestui j 
išleisti bondsus Įvairiems 
kalams. kaip kad teismų 
dėtiems atpildams.

Vienomis tomis pakaitomi 
miestas gautų daugiau 
mų. kitomis sumažintu 
d as ir galėtų išsiversti, 
joro- reikalavimo toliau

ni ą

uz-

paj li

davimu miestui kokių specia
lių privilegijų, o 
žiu imu tų teisių,

i t' miestai turi.
Miesto ir valstijos politinių 

santykių žinovai jau seniai 
: parodinė ja, kad republikoniš-

ti k tai sugra-

Queens tėvai laimėjo 
prieš ragangaudystę

dainavo keletą spiritualų ii’ 
Amerikos bendrosios liaudies 
kovos dainų, 
rmktines 
uainas ir
rų. Jo akinopanistas 
Booth skambino ir solo.

Robesono dainos, nors bū
tų seniausios, visuomet atro
do naujomis, nepaprastomis. 
Milžiniškas (Luomas mūsų

tuose demokratų lyderiai per 
du vakarus užsitęsusia/me 
šturmingame posėdyje (poli
tiniai) išvanojo kaili apskri
ties lyderiui James A. Roe. 
No tik išvanojo, bet ii’ iš tų 
pareigų atstatydino.

Demokratai jau seniai ant 
jo ūžė. Pataikavimais ar
šiausiai reakcijai demokra^ 
tuose, .jis daugiau pasitarna
vęs republikonams, negu de
mokratas. Nors Queens (ar
ba ir bile kur) demokratai 
stambūs politikieriai anaip
tol nėra linkę Į progresą 
l.i-ypti, tačiau i)' Jiems Roe 
jau buvo 
čia m u.

’ Posėdi 
madieni.

lė savo nuomonę ir tokio kvai
lo suvaržymo svečiams imbo-

Ši geriausių, gabiausių abie
jų didžiųjų saliu šachmatistų 
susitikimą mes sveikiname dar 
ir todėl, kad tai žygis gero- 
jon, sveikoj.on pusėn, kad šis 
susitikimas, norą ir labai ma-

žmonėms vieni kitus geriau 
j ažinti, ii' prisidės, tikime, 
piie sustiprinimo taikos rei-

2-2038

HELP WANTED-MALE

Patyręs. Eleveiteris. Go apart- 
mentų naujas namas. Queens Alie
jus.' pečius išmalus sudegint į S2Cm) 
j mėnesi, priskailant 3', kambarių 
apartmentą. Gesą ir elektra.

• 111-113)

Kelintu kartu tlii'j) Queens 
Liaudies Mokyklos 19-tos tėvų 
ir mokytojų ragangaudžiai 
kėlė reikalavimą Įvesti ra- 
gangaudystę Tėvų - Mokyto ju 
•Sąjungos skyrium Tai norė
jo paslėpti po “lojalumo” 
priesaikomis.

buvo jdačiai vedama vietinė
je- sjiaudojo ir viso miesto ko
merciniuose d id laimiose. Su
sirinkimo seniau buvo pra-

diskrimina- 
jam d ai

ni ūsų šalies 
neišleidžia- 

daina žmo-
uži'ubežiuose tei ktų

čius

Šaliai nuostolis, ir 
skriauda, kai dėl 
rijos neleidžiama 
nuoti - vaidinti 
meno Įstaigose ir 
mas svetur. Jo 
ne m.s
džiaugsmą ių mūsų šaliai gar
bę. Anie du masiniai mitin
gai ir buvo surengti tikslu at
gauti Robesonui pasą, kad .;■? 
ga lėtų kondertuoti 
jiasaulio žmonėms.

plataus
Rep.

ti io
k arą 
sudėtimi: 
linti

buvo prasi dėjęs pir- 
Diskusijoms užsitę- 

balsavimui prieš 
ik praėjus, Jo sali
kė, jog balsavime 
:) pakankamas skai- 

narių. Tuomet buvo su- 
posūdi tęsti ir antradie- 

vakara. Antradienio va-

Galėtų, mums atrodo, per 
porą savaičių ramiai miegoti 
ir makartistai, jų tarpe ir lie-

vio, Draugo ir Darbininko su 
Vienybe, nes I lotel

lienėmis,” “vyskupais,” 
kareivėliais,’

rit ie- 
riais" ir "kareivėliais," ne- 
uuvers mūsų tvirtos valdžios, 
nepadarys galo mūsų galin
gam kapitalizmui.

27 balsavo praša 
o jo užtarei ai t vRoe.

tad taip ir nesužinota.
ii būtų užtarę, o nei 
likosi bešališkų. Komi- 

viso yra 4 4 balsai.
Prieš Roe sukilusiai frak
ai vadovavo Pierce Wha-

iusieji pasveikins laimėjusius, 
ir “raudonieji” šachmatistai 
išvažiuos namo, palikdami 
mus gyventi taip, kaip mes 
norime ir kaip mums patinka.

RAKANDU PARDAVĖJAI 
Atliekamu laiku, reikia turėti karų, 
gali užsidirbti $5.00(1 ar daugiau j 
metus. Kreipkitės tuojau:

A M ERICA N Fl ’R NITUR E 
FACTORIES, Ine.

174 Union Avė., Bi<><iA7i»n 
Telefonas EV. 8-028(1-J)

m 12-I ix i

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BAR A GRILL
įsteigta virš 5(1 metų. Naujai iš- 

dekoruota. Malonūs košt emeriai. 
Arti subvių ir busų stočių. Galima 
pasidaryt gera pragyvenimų. Savi
ninkas parduoda gerų biznio proga 
prieinamai. Matykite savininką:

987 M yckoff Ridgew oo<l.

2-9248
(113-116)

dinčiose gėlėse i)- medžių 
vėsyje.

Ji prirmigė daug skanių 
valgiu ir apstatė kėdėmis. Ant 
pa k vietinio atėjo visi paskai
tos ratelio nariai, užmokėda
mi už Įžangą po dolerį,

Kožnas svečias su lėkšto 
rankoje prieidavo prie dide
lio stalo, kuris buvo apkrau
tas visokiais užkandžiais. Pa
sirinko. kas jam patiko.

Smagu ir malonu valgyti 
po medžių pavėsiu. Kas tai 
užtraukė laisvės dainele, visi

pa tų valdovam New Yorko 
miest-ui tuos sunkumus daro 
tiksliai

įgalino skelbti švaros 
darbininką streiką
ment.o šapų stewai 
r i n k i m as v i e n t) alsia i

Dopart- 
u susi-

dmit isto 
už lai.
Irau kęs 
liautą.

s buvusio
Irving Pen

ma kart istu

A rmi.ios 
žmoną 

; užsi-

7-tą Įvykusiame 
>js susirinkime, 
eš 21 atmesta

los

re
tas

lii.ciją Įteikė ir Miesto Tary- 
l'on tos pačios grupės lyderis, 
kaunsil.manas. Robert Barnes.

lokalu prezidentą vykdyti to- ponas Barnes bandė įtikinėti

svečiai prisidėjo dainuoti. Po i lavimų. 
dainavimo Įvyko tai iškilmei 
pritaikyta paskaita. taipgi 
diskusijos,

Gaspadinė paaiškino tikslą 
Šios sueigos, 
nių aukų

kilis žygius, kokių reikės pa 
tenkinimui darbininkų n

s k elbti

visuomenę, būk Jo atstovai!

trisdešimt

beit.

Paprašė pinigf-
išlaikymui laisvos

dolerių paramai

ly.įe. Kalbėjo tarpe savęs 
apie asmeniškus r e i k a lūs. 
Buvo malonu matyti tokią 
draugišką šeimyną pažangie
čių. Ta šeimyna ką tik atli
ko naudingą, svarbų darbą. 
Būtų pageidavimo, kad ir 
laisviečiai taipgi nepamirštų 
savo progresyviškos spaudos. 
Kad ne mes. darbo žmonės... 
Tai kas mums duos. . .

Steponas Joniškietis

Girdės mirusiojo 
advokato kalba

pobūvyje
už ilgo

Rose ii- 
.Ii e pirm

Rosenbergams paminėti ma
siniame mitinge girdėsis ve
lionio Emanuel Bloch’o kalba. 
Ji buvo pasakyta laikraščio 
National Guardian
ir užrekorduota. Ne 
po to Bloch’as mirė.

Bloch buvo vienas 
riaušių mobilizatorių 
I ergams apgynimo,
eidami mirtin testamentu jj 
jgalino būti jų vaikų globėju. 
Tarsi nujausdamas artimą sa
vo mirtj, jis leidosi po visą 
kraštą sukelti fondą vaikučių 
auklėjimui ir tą užbaigė pirm 
pat mirties.

Rosenbergams paminėti ma
sinis mitingas įvyks birželio 
17-tos vakarą, 105 E. Hous
ton St., New Yorke.

streiką, jei to reikėtų.
Mitinge buvo atstovauti 7.- 

500 to departmento darbinin
kai, AFL nariai.

Reikalauja numažinti pen
sijoms duoklę pusiau, trum
pinti valandas nuo dabarti
nių 42 iki 40, pakelti dabar 
esamą valandinę m o k e st Į 
(gauna iki $1.89) iki $2.10 
už valandą, kaip kad gauna

“lojalumo” išpažinčių. Ta
čiau mokyklos 49-tos organi
zacijos narių balsavimas paro
dė priešingai. Gi ten 
klauso daugelio skirtingų 
ž’ūi'U žmones.

pri
pa

Įvyko transportininkij 
Pasitarimas

port Workers Unijos narių
buose, taipgi 
unija kontraktą.

Antonio Levesque, bedarbis 
duonkepis. 35 metų, rastas 
užsidusinęs savo automobiliu- 
ie. Sakoma, nusiminęs, kad 
jo žmona išvykusi gauti divor-

pasirašyti su susitiko su grupe Transit Au- 
! foriteto atstovų. Sako, kad 

--------  ! susitarta vėl susirinkti birželio 
9-tą, pastangose susiderėti ir 
išvengti miestinių 'važiuotės 
linijų streiko.

Jeigu nesusiderės, streiko 
pradžios tikimasi ši pirma
dieni, birželio 14-tą.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai įrengtą

BAR & GRILL
Brooklyn, N, Y

Telephone: EVergreen 4-8174

New Yorko eontraliniame 
pašte vykdo išpardavimą ne
atsišauktu daiktu. Kainu I 

j l.ūta Įvairių: ”2 moteriški
i j loščiai parduoti po $1 ; pa
veikslams camera iki $185. 
Viso per dieną surankioję 
816,781.

Nužudytosios merg'aitės 
j šermenys buvo masiniai lan- 
į komos jos draugų mokinių, 
kaimynų ii* šiaip Įdomautoji!.

len ir Dominick
Anot spaudos, Roe nenorėjo

W halei) adaleis! i balsavimo, 
net kumščiu tvojęs,

a n o .

pradėjo atgal Įsukinėti Roe 
išsukinėjamas lempas. Tačiau 
Koe paskiau atsiprašęs Wha- 
leną.

Prisistatę inspektoriais, du 
apart- 
r o v c 

apie

plėšikai Įsigavo pas 
mentinio namo pri ž i ū 
New Yorke ir atėmė

Aido Choras

Tinkama ir Įlietus padar.Mi. Pil
nai jrongta. Gera kampinė vieta. 
$550 savaitinių jeigu. Puiki biznio 
proga. Saukite savininką.

HA. 9-8329
(109-115)

Auto nelaimėje sužeistos 4 
ooklyno kolegijos studen- ' 
s. Jos važiavo i mokyklą. |

PARDAVIMAI

Nepraleiskite. Parduodu mūrinį 
namų. 1 šeimos, (i kambariai. Taip
gi yra restaurantas ir 
įsteigta 20 motų ir 
Priežast is pardavimo 
lite savininkų matyt 
nuo 9 vai. ryto iki 6 
telefonu nuo 9 
nų. V. Garšva, 
Brooklyn, N. Y

baras. Viela 
gerai išdirbta, 

senatvė. Ga
lien ktadieniais 
vai. vakaro. O

/ai. rylų iki 12 die- 
3449 Fulton Street, 
Al’plegate 7-8186.

(113-115)

REIKALAVIMAI
-------------------- -------------- ------------ ------- -

Reikalingi du darbininkai dirbti 
prie baro ir restaurante. 
darbas. Vieno darbininko 
line .alga, kito mėnesinė 
gis ir guolis ant vietos, 
kad ir j)ora. Patyrimas 
mes išmokinsime.

Prašomo kreiptis jias savininke]: 
Juozas Lugauskas, 426 So. 5tb SI.

Brooklyn, N. Y'.

Nuolat inis 
bus sava i - 
alga. Val- 
Gal it būt 
nesvarbu,

(112-114)

Dr. A. Petriką'
pANTV GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A.;
BUTUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. X

MArket 2-S172

$800

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Svarbus pranešimas Ainalganieitu 
Unijos Lie,tuviu Kriaučių 54-to 

Skyriaus nariams
Gerbiami lietuviai kriaučiai 54-to 

skyriaus nariai ir narės!
Prašom dalyvauti balsavime iš

rinkimui Delegato ir Vykdomosios 
Tarybos. Balsavimas įvyks birželio- 
(June) 17 d., 1954 m.. 4 vai. popiet 
iki 8 vai. vakare, 11-27 Arion Place, 
Brooklyn. Unijos kortelę turėkite 
Kovo (March) mėnesio arba naujes
nę, taipgi S.S. kortelę irgi turėkit.

54-to Skyriaus sekretorius.

(112-115)

UŽSTATAS APDRAUDA 
Padengia Visa Šalį 

Specialiai Calif, ir Florida 
Pilnų vežimų ar puspilnį nuve

žamo. Taipgi išnuomojame 
‘ “U-Drivc” Moving Vans.
DOUGHBOYS VAN CO. 
4873 Broadway, N. Y'. C'. 

YVĄ. 7-9000

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hevves St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

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

Visi aidiečiai prašomi 
pamokose šį penktadienį, bir
želio 11-ta, 8 valandą. Prak
tikuojame dainas, kurias esa
me pasižadėję dainuoti Tėvų 
Dienos pramogoje, birželio 
I9-tą, ir Laisvės piknike, lie
pos 4-tą.

būti GERA MANUFAKTCROS VIETA 
Specialiai tinkami del moteriškų 
drabužiu? Pilnai įrengta. 20 mašinų 
ir kiti specialūs priedai. Galima da
ryli puikiausių pragyvenimų. Ar par
duos mašinas ir specials Įiaskirai. 
Prieinamos kainos.

Saukite Savininkų:
YO. 5-1276 ar VO. 6108

(110-116)

Po tų pramogų tikimės tu
rėti nors trumputę atostogų 
vidurvasariu, tad visi sykiu 

i pasilsėsime. Visi gražiai ir 
, sutartinai pasidarbavome per 
i sezoną, visi sykiu ir baikime.
Lauksimo visų. Valdyba

Prašė kongresmano 
pataisyti klaidą

New 
Liniukų 
kreipėsi

ei a r- 
Workor

Yorke išeinantis 
laikraštis D.
i kongresmaną Adam 
Powell su nurodymu,

kad jis kalbėdamas radijo- 
televizijos programoje padarė 
stambią klaidą.

Laikraštis savo pareiškime, 
žymi, jog kongresmanas sa
vo kalboje sakė, būk DW nei 
žodžiu nepriminęs apie Aukš
čiausiojo Teismo nuosprendį, 
kuris uždraudžia segregaciją. 
Gi tas laikraštis kaip tik ra
šė daug. Jo vedėjai pasiun
tė kongresmanui laikraščio 
kopijas ir prašė klaidą ati
taisyti, paskelbti visuomenei 
tiesą.

Tris darbininkų vadus 
išveža i Connecticut

Paskiausia areštuoti kaip 
kaltinamieji Smith Aktu dar
bininkų vadai vis dar tebebu
vo kalėjime. Nėra ištekliaus 
užstatyti tas nežmoniškas, 
nekonstitucingai uždėtas 
aukštas kaucijas. Reikalau
ja $20,000 iki $40.000.

Trys iš tų laikomų N e w 
Yorke buvo nuspręsta šiomis 
dienomis išsiųsti į. Connecti
cut. Tai Sid Taylor, Jack 
Goldring ii' Robert Champion 
Ekins. Birželio 8-tą pirmu 
kartu jie išgirdo jiems kalti
nimus. Juos atstovauti buvo 
atvykęs advokatas Samuel 
Gruber iš Stamford.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

REAL ĖST/fE

For Kent

Naujos krautuvės del kepėjo ar bile 
stiliaus mėsininkui. Puiki proga da
ryti gerų pragyvenimų. Franklin 
Square intersection ar Franklin Ave. 
ir Corona Ave. Prieinama randa.

Telefonuokile:
FL. 4-4389 arba VA. 5-9578

(108-114)

BUSHWICK SEKCIJA.— 
BROOKLYN

Gerai būdavot as G šeimų mūrinis 
namas. 3 5 rūmų apari mental ir 
3 1 rūmų apartmentai. Geros jei- 
gos. Kai kurios combination sinkos 
Gerose sąlygose. Arli visų komuni
kacijų. Geras pirkinys t ik už. $16.500. 
Šaukite savininką nui 10 A M. iki 
8 P. M.

Tel. AP. 7-5456
(110-116)

Gal atnaujins keletą 
Žmogžudystės bylu

Spaudoje pranešama, būk 
Roche jau prisipažinęs ^žu- 

Keturios 
tebebuvo 
Jau skai- 
už vieną 
\ilasme-

prisipažinL

dynie 6 asmenų, 
los žmogžudystes 
neišaiškintos. O dvi 
tesi “išaiškintomis.” 
ii už kitą buvo po 
nj suėmę, gavę 
mą” ir nuteisę.

Viena, taip “išaiškintų” bu
vo Mrs. Josephine Brown, nu
žudyta 1952 metų vasarą. Už 
ją buvo nuteistas Oliver L. 
Fieeman, 18 metų.

Kita “išaiškintų” 
žudymas Edwardo 
Už j j nuteistas Paul

buvo nu-
S. Bates.
A. Pfef-

Abie.ių advokatai dabar ža
da atnaujinti bylas. Sako, kad 
iš tų vyrukų “prisipažinimai” 
buvę gauti per prievartą.

GRĘSIA SUŠAUDYMAS
EGIPTO KAPITONUI

Kairo, Egiptas. — Val
džia reikalauja sušavrayt 
kapitoną Ahmedą A.^ Mas- 

“suo- 
val-

rį. Jis teisiamas už 
kalbį nuverst Egipto 
džią ir įkurt komunizmą.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., Birželio (June) 11, 1954




