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KRISLAI
Išmintingas žygis.
J ateitį su maža viltimi.
Skamba “komunistiškai.” 
Japonijos socialistai.
Ar susipras?

Rašo A. BIMBA

A nSerj ]<<,s Darbo l,'<'(l(>ra< i- 

jos hy-ClO vadai pasirašė su
tartoj Sutartis paliečia 9 1 li
nijas. Sutartyje pasižadama

SUGRIUVO LAIMELIO MINISTRŲ KABINETAS FRANCI JO JH

Sen. Knowland, republikonų

Žen e vos kon f erenci j ą

ŠALIES SEIMAS PAREIŠKĖ 
NEPASITIKĖJIMĄ LAMELIO 
VALDŽIAI DĖL KARO
“Radikalas soč i a I i st a s M ei 1 d e s

Sen. R. Manders sako.
* Ijog McCarthy fašizmu 

kovoju prieš komunizmą
neplėšyti uniją, nesivaržyl 
už jau organizuotus darbinin
kus.

• Labai išmintingas z.vgis. 
Nėra baisesnio ir liūdnesnio 
dalyko, kaip organizuotu dar
bininku tarpsax inč kova. Vė
liausią pavyzdi matėme N<*\v 
Yorko uoste.

Darbo unijos gali turėti pil
nas rankas darbo organizuo
jant neorganizuotus darbinin
kus. Varžytis už jau suorga
nizuotus yra nepateisinama 
beprot vstė.

Minėta sutartis, iš abieju 
pusiu nuoširdžiai pravesta 
gyvenimam gali tapti visiškai 
nauju lapu darbo uniją judė
jimo istorijoje.

Birželio mėnuo labai svar
bus mūsų jaunimui. Svariais, 
žinoma, ne dėb-i to. kad bir
želyje labai daugelis ją susi
poruoja. piors ir tai nemenk- 
niekifc.

Aš turiu mintyje mūsų pusę 
milijono vyrą ir motoru, ku
riuos svietai) išleidžia mūsų 
universitetai. kolegijos, aka
demijos. konservatorijos ir ki
tokios mokslo įstaigos su dip
lomais kišenėse.

Diplomas geras dairias. Jis 
pažymi pasiek ima mokslo. 
Jis pažymi profesiją, dideli 
jauno žmogaus gyvenime lai
mėjimą.

Bet diplomas dar neduoda 
tam žmogui duonos. Jo kla- 
patai dar tik prasideda. Iki 
šiol gal jis tėvą geru gyveno 
ir mokėsi. Nuo dabar praside
da gyvenimas savo spėkomis.

O tai nelengva. Progą ne- 
daugiausia. Daugeliui toks 
visą mokyklini žinojimą pa
džiauti ant sienos su diplomu 
ir ieškoti pragyvenimo kitose 
šakose,

? —:—
Kongreso narys demokra

tas Ilavs iš Ohio iškirto la
bai gražu šposą. Jis pacitavo 
tris išsireiškimus ir paklausė 
*‘labat*"gudraus” Atstovą Buto 
tyrinėtojo, ar jis nepasakytą, 
iš kur tie išsireiškimai paim
ti.

Mr. McNiece jam atsako: 
Negalėčiau tiksliai nasak'di. 
iŠ kur, bot jie labai atitinka 
komunistiniu literatūrai!

Kai Bays parodė, kad tai 
yra išsireiškimai net dvieili 
popiežią (T,eono XIII ir Pijaus 
XI). visi turėjo gražaus juo
ko, o McNiece susisarmatino.

Japonijos parlamentas nu
tarė nubausti savo socialistic 
ius narius “už sukėlimą riau
šių.”

Kovi ogiausiom is pasirodė 
dvi socialistės moterys.

Gal užteks pabarimo. Bot 
kai* kurie “riaušininkai” gali 
būU • išmesti laukan. Dar re
akcionieriai gali socialistams 
ant Jfeados užtrenkti parla
mento duris. Jie cituoja socbn- 
listy programa, kurioje esama 
pasakyta, kad “parlamentas 
yra revoliucijai arena.”

Japonijos socialistai padėjo

Dulles laukia talkininkų 
pirm siunčiant Amerikos 

! armiją Indokinijon
Washington.— Vyriausias 

’ republikonų senatorių va
idas William Knowland rei- 
I kalavo. kad Jungtinių Vals
tijų atstovai tuojau apleis
tų Ženevos konferenciją ir 
taip suardytų ją.

Kaip Knowland, taip ir 
. Dulles, Amerikos valstybės 
i sekretorius, bijo, kad jeigu 
ta konferencija būtų tęsia- 

į ma, tai silpna Francijos 
I valdžia “gal bile sąlygomis 
i darvtu taika su Vietnamo 
; komunistais” Indokinijoje, 
i duodama jiem didžiausiu 
; nuolaidų.

Dulles pasitarimuose su 
• kitais aukštaisiais valdinin
kais ir Kongreso republiko- 
niv vadais siūlė, kad Jung
tinės Tautos perimtų į savo 
rankas Indokinijos gynimą 
nuo komunistu. Tuomet 
Amerika galėtų pasiusti sa
vo ginkluotas jėgas Indoki
nijon. Pirm to, tačiau, Ame
rika dar stengsis gauti tal
kininkų. sudaryti karinę są
junga pietiniai-rytinei Azi
jai ginti nuo komunizmo.
NIXON SAKO, AMERIKA

TURĖS JSIVERŽTI 
INDOKINIJON

Bet jeigu Amerika negau
tų talkininkų, tai “galimas 
daiktas, kad ji pati viena 
pasiųstų savo kariuomenę

Japonų seimo nariai 
vyksta Į Sovietus

Tokio. — šeši Japonijos 
seimo nariai iškeliavo i So
vietų Sąjungą, kur lankysis 
per dvi savaites. Rengiasi 
ten vykti ir keturi kiti sei
mo atstovai.

Jie taip pat žada daly
vauti ir pasaulinėje taikos 
konferencijije Stockholme, 
Švedijoj. Konferencija pra
sidės ateinantį šeštadieni.

Hollywood. — Veikalu ra
šytojai judamiesiems pa
veikslams per metus uždir
bo viso 9 milijonus dolerių.

Washington. — Plačiai 
kalbama, kad Amerika Įsi
verš Indokinijon kitą mė
nesį. 4

reakcionieriams Įsigalėti. Su 
jais kartu .jie kovojo “raudo
nuosius.” Dabar patys gauna 
kailio.

Japonijos komunistai siūlo 
socialistams bendrą frontą 
prieš reakciją.

Ar socialistai susipras? ' 

i Indokinijon,” sakė Jungti
nių Valstijų vice-preziden- 

; tas Richard Nixon, ii* jam 
i pritarė senatorius McCar
thy, kaip praneša United

i Press.
Nixonas, sekmadienį kai-' 

i bedamas Whittier Kolegi- 
Į joj, Californiioj, pareiškė, 
■kad reikia užtikrinti Indo- 
i kini jai bei kitoms pietinės 
j Azijos tautoms nepriklauso- 
I mybę, norint, kad jos kovo
tų prieš komunizmą. Dabar 

■ gi joms labiau gresia konrn- 
j nistiniai perversmai iš vi- 
• daus, negu karinis komu- 
i nistų įsiveržimas iš svetur, 
jsakė Nixonas.
i

į Jordaniečių demonstracija 
I prieš Ameriką, Angliją 
ir Jordano valdžią

Amman, Jordan. — Kai 
i atvyko Saudi Arabi jos ka- 
I ralius Saud, tai minia jor- 
; daniečių sukėlė smarkias 
demonstracijas prieš Ame
rika, Angliją ir Jordano 
valdžią.

Demonstrantai šaukė: — 
Šalin Sionistinę Ameriką 
(remiančią Izraeli prieš 
arabų kraštus)! Šalin An
glija, kuri verčia Jordaną 
anglų kolonija! Šalin parsi
davusią anglam Jordano 
valdžią! Laukan anglus, 
Arabu (kariuomenės) Legi
ono komandierius! Patys 
iordaniečiai turi būti savo 
legiono komandieriai! Pa
tys arabai - mahometonai 
turi valdyt Jordaną!

Policija blaškė demon
strantus.

Jordano karaliaus Hussei- 
no valdžia pasilaiko Angli
jos pinigais. Husseinas už 
tai leido Anglijai įsitaisyti 
oro jėgų stovyklas ir kari
nius vieškelius Jordane.

Vakarų europiečiai 
bijo makartizmo

J

Washington. — Vakari
niai europiečiai reiškia bai
mę, kad Amerikai gręsia 
McCarthv’o fašizmas.

New Yorko Times ben
dradarbis Dana A. Schmidt 
surinko ir paskelbė, kaip 
apie McCarthy atsiliepia 
vakarų Europos laikraščiai 
ir dauguma politinių vadų, 
būtent:

Vakarų Vokietijos, Belgi
jos, Francijos ir Anglijos 
politikai ir spauda tvirtina, 
jog McCarthy’o vadovauja
mas judėjimas tikrai yra 
hitleriškas fašizmas.

ORAS.— Daugiausia gie
dra, šilta ir tvanku.

rrance pakviestas sudaryti 
naują ministru kabinetą

Paryžius.—F r a ne i j o s p re - 
zidentas Rene Coty priėmė 
premjero Josepho Laniel’io 
rezignacija ir pakvietė P. 
Mendesą-France s n d a r yti 
naują ministru kabinetą. 
Mendes, buvęs finansų mi
nistras, vadinasi radikalu 
socialistu, bet yra “viduti-1 
niųjų” politikierius. .

Laniel šeštadieni prašė Į 
Francijos seimo pasitikėji-; 
mo dėl savo vedamo karo 
Dries ' demokratini Vietna-; 
mą Indokinijoje. Bet sei
mas atmetė pasitikėjimą 
306 balsais prieš 293. Todėl 
ir sugriuvo Lamelio minis
tru kabinetas. Tai jau de-1 
vynioliktas Francijos vai-i 
džios iširimas po Antrojo I 
pasaulinio karo.

Seimas kartu parodė ne
pasitikėjimą Lamelio val
džios vestomis derybomis1

Atominiai Amerikos 
mokslininkai remia 
prof. Oppenheimeri

New York. — Amerikos 
Fizikų Draugija \per. savo 
pirmininką prof. H. A. Be- 
the užtarė įžymųjį atomini 
mokslininką prof. Oppen- 
heimerį ir peikė atominę 
valdžios komisiją, kuri ne
seniai paniekino tą moksli
ninką.

Fizikų Draugija turi 10,- 
000 narių, ir jai priklauso 
visi atominiai A m e r i k o s 
mokslininkai.

Prez. Eisenhoweris įsakė 
sulaikyti nuo Oppenheime- 
rio bet kokius atomų se
kretus po to, kai atominė 
komisija pašalino jį iš savo 
patarėjų. Komisija apkal
tino Oppenheimeri už tai, 
kad jis iš pradžios neparo
dei hydrogeninės bombos 
darymo,” ir kad jis “drau
gavo su komunistais.”

Fizikų Draugija pareiškė 
Oppenheimeriui pilna pasi
tikėjimą, kaip ištikimam 
amerikiečiui, ir perspėjo, 
kad valdžia savo pasielgi
mu prieš ji “stumia moks
lininkus šalin nuo atominio 
bendradarbiavimo su val
džia.”

Niagara Falls, N. Y. — 
Briedis įšoko į Curt Harri- 
so automobilį pro pryšaki- 
nį langą ir negyvas krito 
ant sėdynės šalia Harriso.

Ženeva. — Užsieninis An
glijos ministras Eden pri
vačiai tarėsi su Molotovu.

Ženevos konfere^ci joje dėl 
karo baigimo Indokinijoje.

Sugriuvus gi jo valdžiai. 
Francija lieka be galiojan
čio atstovo Ženevoje.

Anglai - amerikonai le
mia, kad Franci jos'valdžios 
krizė gali visai iškrikdyti 
derybas toje kon Perenei joje 
dėl Indokinijos.
MENDES STOJA Už TIE

SIOGINES DERYBAS 
SU VIETNAMU

Skiriamas naujuoju Fram 
ei jos premjeru, Mendes - 
France siūlė, kad Francija 
tiesiogiai tartasi su Ho Či 
Minim, Vietnamo Demokra
tinės Respublikoj preziden
tu. M en dės tikisi, kad ge
riau galima būtu su Viet
namu susitarti dėl karo bai
gimo, jeigu nesikištii ame
rikonai ir anglai su savo 
planais.

i Vietnamiečiai’ ardo 
prancūzų gelžkeli 
i arti Hanoi I
I ------------------------

Hanoi, Indokin. — Viet
namo partizanai išardė 200 
jardų geležinkelio tik už 
11 mylių į rytus nuo Hanoi, 

j Indokinijos sostinės. Išplėš
tais geležinkelio bėgiais jie 
užbarikadavo francū z a m s 
plentą.

Tais geležinkeliu ir plen
tu vežama francūzams ame
rikiniai ginklai iš Haifong 
uosto i Hanoi.

Francūzai, n a u d o d a m i 
amerikinius lėktuvus, bom
bardavo demokratinio Viet
namo kariuomene, ypač arti 
Fu Tho, 45 mylios Į vaka
rus nuo Hanoi, ir Tuyen 
Kuang, 28 mylios i šiaurva
karius.

SOVIETAI ĮKALINO DU 
AMERIKINIUS ŠNIPUS

Maskva. — Sovietų vy
riausybė neseniai s u ė m ė 
Murmansko uoste du rusus 
šnipus, kuriuos amerikonai 
atšmugeliavo iš Vakarinės 
Vokietijos. Teismas paro
dė, kad karinė amerikonų 
žvalgyba specialiai išlavino 
tuos savo agentus, kaip šni
pinėti ir kenkti Sovietu Są
jungai.

Sovietu teismas už tai nu- 
smerkė šnipus 25 metams 
kalėjimo.

Hanoi, Indokin. — Viet
namiečiai išvijo francūzus 
iš pozicijos už 7 myliu nuo 
Hanoi.

i Reikalauja, kad McCarthy 
i atsakytą į kaltinimus 
I apie savo pinigavimąsi 
į

Washington. — Republi- 
konas senatorius Ralph 

i Flanders per televiziją kal- 
į tino McCarthy, kad jis <“fa- 
; Šizmu kovoja prieš komu- 
į nizmą” ir “tuo būdu gręsia 
I pavojum pačiai vakarų civi- 
i lizacijai.” Flanders smerkė 
i McCarthy už inkvizitoriš- 
i kus tardymus asmenų, ku
riuos jis pats apšaukia ko
munistais.

'i Sen. Flanders sakė:
“McCarthy daro iš savęs 

1 vienintrTi ])rivatinį šnipą.

i Trečiame pasaulio kare 
' visi būtų deginami kaip 
(lygūs, sako prof. Lamont I
I - ___i

New York. — Progresy- 
vis profesorius Corliss La
mont diskusijose per televi
zija perspėjo, kad jei kiltu 
trečias pasaulinis karas, tai 
“visi žmonės būtu deginami 
kai)) Ivgūs.” Taip jis šian
dieniškai - “išvertė” Ameri
kos Ne))i‘iklausomvbės Pa
skelbimą (1776 m.), kur sa
koma. “visi žmonės sutverti 
kai)) lygūs.”

Lamont atmetė priekaiš
tus, kad jis esąs komunis
tas: ragino Amerika ir jos 
talkininkus padaryti nusi
ginklavimo sutarti su ko
munistiniais kraštais, su
naikinti .atomines ir hydro- 
genines bombas, priimti Ki
nijos Liaudies Respubliką i 
Jungtines Tautas ir atkurti 
prekybinius-kultūrinius ry
šius su Sovietu Sąjunga bei 
kitomis liaudiškomis ryti
nėmis valstybėmis.

i Eisenhower padėsiąs 
s “laisvinti Lietuvą”

New York. — Lietuvos, 
Latvijos ir Estiios pabėgė
lių vadai sekmadieni suren
gė Town Hall minėjimą 14 
metu sukakties nuo to lai
ko, kai jie prarado valdžia. 
Iš anksto įprašytas, prezi
dentas Eisenhoweris atsiun
tė telegrama, žadėdamas 
“daryti, ką tik galima, kad 
būtų sugrąžinta tiems kraš
tams laisvė.“

Demokratas kongresma- 
nas H. A. AVilliams buvo 
vyriausias kalbėtojas. At
siuntė pritariančius pabė
gėliams pareiškimus N. Y. 
miesto majoras Wagneris; 
republikonas senatorius I. 
M. įves ir tūli kiti politikie
riai.

i prokurorą - kaltintoją, vie- 
■ ninėlį teisėją, džiūrę ii’ bau- 
' deją, tai)) kad nei piliečiai 
I nei prezidentas neturėtų jo- 
I kios galiosiant McCarthy’o.
i

“Jis tai)) fašistiniai kovo- 
ija prieš komunizmą, kad 
sudaro man gilų rfųiestį... 
Ir jeigu mes nieko dėl to 
(makartizmo) nedarysime, 
tai galėsime pamatyti galą 
vakarinės civilizacijos.” ’

i Reikalauja pasiteisinimo
Sen. Flanders reikalavo.

Į kad ragangaudis senatorius 
McCarthy už pusketvirtos 
savaitės atsakytų Senatui į 
klausimus dėl to. kai)) jis 
pinigavusi iš Įvairių abejo
tinų biznių.

Jeigu McCarthy neatsa
kys i klausimus arba neiš
siteisins, tai turėtų būti pa

balintas kaipo pirmininkas 
i dviejų tyrinėjančiųjų Sena- 
; to komisijų, sakė Flanders.

KALTINIMAI
.Rinkiminė Senato komisi

ja 1952 metais šeši.s kartus 
privalomai (subpoena) kvie
tė McCarthy pasiteisinti, 
bet jis atmetė kvietimus, 
vadindamas juos “purvipi- 
mu.”

Paskui Senatas 1952 me
tų balandyje vienbalsiai už- 
gyrė komisijos darytus ty
rinėjimus ir jos teisę staty-. 
ti McCarthv’ui klausimus.

Taigi McCarthy, atsisaky
damas pasiteisinti, “panie
kino visą Senatą,” pareiškė 
senatorius Flanders.

Atsiliepdamas Į tai, Mc- 
C a r th y burbtelėjo, kad 
“Flanders turėtų būti tin
klu sugautas ir ramion vie
ton j) a d ė t a s ” (kai)) kad 
miestiniai šungaudžiai gau
do palaidus šunis).

Senato komisija 1952 me
tais teiravosi:

Ar padoriai McCarthy pa- 
' sielgė, kuomet už $10,000 
parašė Lustron kompanijai 

> knygelę, girdamas tą ban- 
1 krutu o jaučią namų kompa-
■ ni ją, kuri pražudė milijo-
■ nūs dolerių valdžios skolin
gą jai pinigų?

Kaip McCarthy sau pa- 
i naudojo pinigus, sudėtus 
j jam kovai prieš komuniz
mą?

Kaip jis išgavo slaptas 
valdžios žinias apie tūlus 
serus ir pavartojo tas ži
nias, gemble r i-a u d a m a s 

! Wal Stryto serais?
Ai- pasipelnė McCarthy 

savo patarnavimais Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
“lobei” Washingtone?

Kaip McCarthy išsisuki
nėjo nuo taksų ir laužė ban
kinius įstatymus?

Tai į tokius klausimus 
McCarthy atsisakė atsaki
nėti. *
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“UUS 1LM ”

Bloferiai apie bloferius

Niekas nesakys, jog riūsų 
smetonininkai nėra pirmos 
rūšies bloferiai. Bet jie suran
da, kad dar didesniais už juos 
bloferiais yra Vlikas ir Ame
rikos Lietuvių Taryba. y

Tai randame Clevelando 
Dirvoje juodu ant balto.

O visas dalykas sukasi apie 
lai, kaip Vlikas išdrįso jo ek- 
selencijos “dip, šefo” Lozorai
čio neatsiklausti, 
va atstovauti 
paskyrė Dr. 
lai visam
smetoninė “Elta.

Dirvoje 
įsivaizduoti 
l»adėties 
gą
blefą, 
Lietuvos 
promitaciją.

rintos apdraudos ir senatvės 
pensijos, 3) užtikrintos meti
nės algos ir 4) geresnio kon- 
trako.

Visi šitie keturi punktai la
bai reikalingi ne tik 
darbiniai' 
visiems 
k am s.

plieno 
kams. Jie reikalingi 

Amerikos darbinin-

Gal dar

kai “Lietu- 
Vo kieti joj e” 

Karvelį. Apie 
pasauliui paskelbė

žmonių materialinė pa* 
Antai, pirmoje 1954 

pusėje gamyklos darbi- 
realusis darbo užmo- 
buvo vidutiniškai 57

Draugystės žiburiai

ESTŲ TAUTA skaičiumi žmonių mažesnė už lietu
vių tautą.

Pačioje Estijoje, net ir prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, buvo daugiau pramones negu Lietuvoje, ir ten darbo 
žmonių gyvenimas buvo lengvesnis.

Del to ir emigracija iš Estijos buvo mažesne negu 
iš Lietuvos. Amerikoje estų visuomet buvo tik saujelė, 
palyginti su lietuviais.

Tačiau estai darbo žmonės prieš 45 metus New Yor-
Tai ko-ke įsikūrė savo laikrašti, pavadintą “Uus Hm.’ 

ringas. ryžtingai gynęs ir tebeginąs liaudies

birželio 
ir šian-

“Uus Hm” tapo pradėtas leisti 1909 metų 
20 d. Ir šis nedidukas laikraštis tebeišeidinėja 
dien.

Jo kelias niekad nebuvo rožėmis klotas,—sunkus jis 
ir šiandien. Nelengva nūnai pažangų laikrašti leisti 
Amerikoje. Bet su ryžtingomis pastangomis, kad ir ne
didelis žmonių skaičius, gali nugalėti visas kliūtis. Taip 
daro ir pažangieji estai. Maža ju grupelė deda visas 
pastangas, kad laikraštis išeitų, ir jis išeina

Birželio 19 d. “Uus Hm” leidėjai ruošia banketą sa
vo laikraščio 45 metų sukakčiai atžymėti. Banketas 
ivvks Estų salėje. 2061 Lexington Ave., New Yorke. Lei
dėjai nrašo, kad i banketą atsilankytų ir kitu Pabaltijos 
tautu sūnūs ir dukros, kuriems rūpi pažangiosios spau
dos išlaikymas. Banketas bus vakare.

Mes nuo saves linkime broliams estams didžiausios 
energijos savo laikraščiui išlaikyti, jį tvirtinti, jį tobu
linti !

Niekad Amerikoje nebuvo taip reikalinga pažangi 
spauda, kaip šiandien, siautėjant makartizmui!

BIRŽELIO 15-TOJI
BIRŽELIO 15-TOJI lietuviu tautai, be abejojimo, 

vra svapbi diena, nes tą dieną, 1940 metais, žlugo fašis
tinis Smetonos režimas, tiek daug žalos padaręs musų

Lietuvoje perversmas ne- 
lašelio. Fašistinis režimas 
kad milžiniška gyventojų 

Aišku,

Birželio dienomis įvykęs 
lėšavo mūsų tautai nė kraujo 
buvo taip žmonėms įgrisęs, 
dauguma perversmą pasitiko dideliu džiaugsmu, 
negalima sakyti, mg 100 procentų visi gyventojai per
versmą sutiko su džiaugsmu. Ne! Smetoniniai aukštie
ji valdininkai, dvarininkai, fabrikantai ir kiti, kurie sir
po prie fašistinio režimo, birželio 15-tosios perversmu ne
sidžiaugė. jie juo piktinosi1. Bet šitie elementai nedrįso 
niekur savo nepasitenkinimo atvirai*rodyti,—bijojo jie 
liaudies, bijojo lietuvių tautos! Jų buvo, palyginti, labai

Tūli iu. su Smetona Dvie^akvie, nasuruko i Vokieti
ja. nas Hitleri. Kiti tvlejo sučiaupė lūnas,—tylėjo, ne
drįsdami pasakyti priešingo žodžio liaudies vyriausybei, 
kuri atsistojo vieton smetoninio režimo. Liaudies vy
riausybe, beje, atsistojo valstybės priešakyje, eidama 
tuomet veikusiais Lietuvoje įstatymais.

Tik vėliau, no tūlo laiko, anti-liaudiški, fašistiniai 
elFhientai atsipeikėjo ir jie pradėjo slapta organizuotis. 
Juos akstino tas faktas, kad Hitleris ruošėsi užpulti Lie
tuva. Jie laukė Hitlerio, kaip savo išganytojo, išgelbė
tojo.

sakoma: 
didesnį 

iškreipimą, 
visuomenės 

o kas

“sunku 
tikrosios 
sąmonin- 

klaidinimą ir
blogiausia — 
viešą kom-

ir suprotės

Keleivio rašeivos bando su
prasti Europos socialistus, ku
rie esą labai smarkiai pasida
linę Amerikos peršamos eu
ropinės armijos ir Vokietijos 
apginklavimo klausimu. Ir to
liau jie, dėsto:

d arbo 
dėtis, 
metų 
n ink o 
k ėstis
procentais didesnis, negu jis 
buvo 1938 metais. Valstiečio 
šeimos realiosios pajamos šių 
metų pirmajame pusmetyje 
50 procentų viršija 1938 metų 
pajamas.

Mūsų tėvynė, iš finansinio 
kapitalo šalies, stambių že
mės valdų ir stambaus kapi
talo šalies, išnaudotojų ir .en
gėjų šalies pavirto socializmą 
statančia liaudies demokrati
jos šalimi.’’

m ė tik tame, kad ta 
vai dėlei tų bloferių ir 
.o nei šilta, nei šalta.

Skaitome toliau :
“žinantiems tikrąją 

būklę, yra aišku, 
nių prasimanymų 
sunku ir išgalvoti, 
neseniai
V LIK as visai

spauda

to bio-

dalyku

ir fantazijų 
O dar taip 

rašė, kad 
n e pretend uoja

būti egzilinc vyriausybe. . . 
Bet ne tas svarbu, kuo VU K 
pretenduoja būti ar kuo jis 
nepretenduoja. Svarbu tas, 
jog atrodo, kad šį kartą Dr. 
Karvelis peržengė visas gali
mas blefavimo ribas. Blogiau
siai, kac 
VLIK o ir 
tarimu.”

tai blefuojama 
jo pirmininko pri-

“Pasirodymas vokiečių stip
rios armijos Europoje kelia 
Įvairiu abejonių ne tiktai so
cialistų eilėse, bet ir tarp vi
sų Vokietijos kaimynų. Dau
gelis žmonių mano, kad pir
mosios 10 divizijų , vokiškos 
armijos bus tik pradžia Vo
kietijos militarizmo prisikėli
mo 
.i ų 
Li ų

New Haven, Conn dabar

mo stakles, malūną, plyti
nės mechanizmus, Vpą^irų 
ruošimo mašinas ferifeise, 
paduoda vandenį į tvartus. 
Šiais metais nutarta suor
ganizuoti elektrinį avių kir
pimą ir elektrinį karvių 
melžimą. 4r

Visapusiškai vystosi ar
telės ūkis. Jos fermose — 
šimtai galvijų, kiaulių, 
daug avių ir paukščių. 15 
hektarų plote įvestas vais
medžių sodas, pastatytas 
120 kvadratiniu metru šilt
namis, kuriame auginamos 
ankstyvosios daržovės. J- 
kurtas avi lynas, kur jau 
yra 53 aviliai, juodsidabri- 
nių lapių ferma.

Kultūringai ir pasiturin
čiai gyvena artelės kolūkie
čiai. Elektra tvirtai įėjo į 
jų buitį. Beveik visuose ko
lūkiečių namuose degyi elek
tros šviesa, yra radijo im
tuvai, plačiai naudojamos

DRŪKŠIAI.— išilgai gi
liavandenio Drūkšių ežero 
kranto tysoja platūs Ado
mo Mickevičiaus vardo ko
lūkio laukai. Retkarčiais, lyg 
žvalgai, išsiųsti į priekį 
miško tankmenėmis, iškyla 
išilgai kelių vienišos pušys 
ir laiko bei darganos išklai
pyti beržai. Per laukus į 
visas puses’ eina elektros 
laidų linijos, jomis į trijų 
tarybinių rėspublikų—Bal
tarusijos, Latvijos ir Lie
tuvos — kolūkius, esančius 
ežere pakrantėje, bėga 
“Tautų draugystės” hidro
elektrinės srovė.

Pas kolūkiečius
pats darbymetis: vykdoma 
masinė grūdinių bei techni
nių kultūrų sėja, sodinamos 
bulvės, daržovės, šakniavai
siai.

Adomo Mickevičiaus var
do žemės ūkio artelėje už
sėti pirmieji 200 hektarų 
ankstyvųjų grūdinių kultu-Į elektrinės plytelės, 
rų, 250 hektarų daugiame
čių bei vienamečių žolių, 30 
hektaru žirniu ir 12 hekta
rų silosui skirtos kukurū- 
zos. Paruošta apie 500 hek
tarų rudeninio arimo mie
žiams, avižoms, vasari
niams kviečiams ir linams 
sėti.

Nuo aušros lig aušros 
laukuose nenutyla mašinų 
gaudimas. Galingi trakto
riai atlieka kultyvavimą, 
akėja, sėja. Darbe dalyvau
ja daugiau kaip 300 kolū
kiečių. Visi ji-e stengiasi 
kuo greičiausiai užbaigti 
pavasario darbus, gauti 
šiais metais iš kiekvieno 
hektaro po 18—20 centne
rių kviečių ir rugių, po 200 
centnerių bulvių ir 250 — 
daržovių.

Auga ir stiprėja artelės 
ūkis, kyla žemdirbystės kul
tūra. Platus elektros ener
gijos naudojimas įgalino [los ratelių kolektyvai sėk- 
kolūkį mechanizuoti beveik [ mingai atlieka ten lietuvių, 
visus daug darbo reikalau
jančius procesus visuomeni
nėje gamyboje. Elektros 
motorai varo grūdų valymo 
mašinas, šaltkalvystės, te
kinimo, ir medžio apdirbi-

Tėvų pagerbtuvėse 
skaniausi pietūs

Smagiausiai laikas praleis
ti bus galima tėvų pagerbtu
vėse. čionai dalyviams suteiks 
skaniausius pietus, kuriuos pa
ruošti užkviestos keleto mies
tų geriausiai patyrusios šei
mininkės ir šefas. O pačių 
i) e w h a ve n i e č i ų p asta n go m is
bus gauta parinktinė muzika 
ir visi kiti pamarginimai, taip, 
kad nei vienam ne prisieis 
nuobodžiauti.

Rengėjai prašo, kad kuo 
d augiausiai susirinktume į tė
vų pagerbtuves, taipgi nesi- 
vėlinkite. Geriau pribūti pir
miau antros valandos po pie
tų, kad visi kartu galėtumėte 
apturėti pietus ir tuo kartu 
pamatyti tėvų pagerbimo ce
remonijas. Tačiau ir vėliau 
pribuvusiems bus visko iki 
valiai.

Tėvų pagerbutuvių pobūvis 
įvyks birželio (June) 20 d., 
Indian Grove darže, New Ha- 
vene, netoliese Savin Rock. 
Lis, ai* saulė žeme raičiosis, 
parengimas vis vien bus, nes 
pastogė graži, didelė,

jąu pradeda pamatyti. Iki šiol' baimės neprisieina dėl 
unijos j to pavojaus jis nematė arba į tesnio 
darbi-i nenorėjo matyti ir visomis 

reikia: keturiomis palaikė tą “Ame-
2) page- rikos karštą nusistatymą.

militarizmo
ir gali būti pradžia nau- 

militarinių avantiūrų, ko
jai! pasaulis turėjo pro- 
iš kelių kartų patirti.

Bandymas sau įkalbėti, kad 
nauja vokiečių armija bus ki
tokia, negu ji buvo 1914 ai' 
1939 metais, neįtikins1 tų žmo
nių, kurie vokiško militarizmo 
idėją paseka kiek toliau pra
eitin, o todėl ir ateityje vokiš
ką militarizmą įsivaizdina sau 
kaip grobuonišką, kaimynų 
žemių ištroškusį smauglį Eu
ropos viduryje.

Amerikos karštas, nusista
tymas už kūrimą Europos ar
mijos nėra jokia garantija, 
kad prisikėlęs vokiškas mili- 
tąriz.mas bus laikomas iš 
anksto nustatytose ribose.”

Tame ir 
militarizmo

nes.
Sėkmingai darbuojamasi 

ir kaimyninėse artelėse, da
lyvavusiose statant “Tautu 
draugystės” hidroelektrinę. 
Sverdlovo vardo kolūkis Lat
vijoj gavo pereitais metais 
rajonų žemės ūkio parodoje 
pirmos kategorijos .diplomą. 
Priešakinis pasidarė Molo
tovo vardo kolūkis Baltaru
sijoje. Metai iš metų didė
ja artelių visuomeninis ū- 
kis, stiprėja neišardomos 
draugystės saitai, jungian
tieji trijų broliškųjų respu
blikų žmones.

Kaimyninių rajonų gy
ventojams tapo tradicija 
susitikti per masinius pasi
linksminimus bei šventes. 
Tokie draugystės susitiki
mai rengiami Baltarusijos 
miestelyje Drisvi?4ai ir lie
tuviškame Gaidės kaime. 
Kolūkiu meninės saviveik- v

nepa-Krupavičiui 
:s. Bet kam čia svarbu ’ 
Gerai, kad smetoniniai blo 

išvanojo kailį klerikali 
bloferiams.

Prelatui

fe r i ai 
niams

būtų visiems

United Steelworkers 
organas sako: plieno 
iiinkams ir jų šeimoms

; 1 ) aukštesnių algų.

Gerai
Gerai, kad

dal y k as: vokiečių 
atgaivinimas sū

pavo jų visiems.
ir Keleivis tatai

praš
oro.

visi vyrai turite 
savas žmonas tą 
nedaryti, vieton to at

pap- 
dieną

Stebetini Vengrijos žmonių 
pasiekimai

prekyboje, banku veikloje.
pasikeitė ir

visuomenės struk- 
klases 

Likviduo* 
stambių žem-

Kaip klasė 
pra m o- n i n e

Vengri ja, kaip žinoma, bu-1 
vo viena iš tų šalių, kuriose | 
tarpe Pirmojo ir Antrojo pa
saulinių karų viešpatavo 
viniausias fašizmas. Tai 
šalis, kurios darbininkų 
sės sukilimas pabaigoj’e
mojo karo buvo žvėriškai 
triuškintas.

dabar Vengrija 
tai šalių grupei,

per paskutinį desetką 
veikia liaudies demokra-

buvo 
kla-

. Bet 
klauso 
nose 
metų

su-

pri-

Škia? Ką ta dc- 
davė Vengrijos 
Kur link vengiu

nieko
vykite čionai skaniai pasivai 
sinti 
site.

ia smagų laiką aplaiky-
■ rusų, baltarusių ir latvių 
i dainas bei šokius.

Kvieslys pavasari šio žemės kampe
lio kolūkiečiai.

Scranton, Pa *5

į siaurą barą.
išaugo šiuo metu 

esanč i os d a r b i n i n k ų
jos sąmonin-

kitus klausimus nizuotumas.

Mirė Antanas Žvalauskas

6.09
An- 
bu-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Kai no metu laiko, 1941 m. birželio dienomis, Hitle-1 
rio govūdos užpuolė Lietuva, tai tie smetoniniai gaivalai, 
tuojau stojo iam talkon. Kur tik galėio kenkė tarybinei 
armijai, žudė tuos, kurie pritarė tarybinei Lietuvos vy
riausybei, ir tučtuojau organizavo savo “valdžią.”

Greit Hitleris ių ta “valdžia” atmetė, nes iis skaitė 
lietuvių tautą “mėšlu” ir ruošėsi Lietuvą kolonizuoti vo
kiečiais. . .

Bet lietuviškieji smetonininkai visvien lenkėsi Hit
leriui ir io galvažudžiams, padėjo jiems, kuo tik galėjo. 
Kai Hitlerio armijos buvo prie Stalingrado, tai net ir, 
taip vadinamų liberalu dalis prakeikė Taryba Sąjunga, 
pasižadėdama tarnauti Hitleriui, nes manė, kad jas iš
tik™ iu laimes karą.

Tik pabaigoje 1943 metu ir pradžioje 1944 metų iie 
pamatė, kokie iie buvo žiopli, kaip iie neapskaičiavo jė
gų, kaip iie neįvertino “galybės iš Rytų.”

Bot iie vis dar tikėjosi, kad Hitleris atsigriebs. To
dėl, kai Hitlerio armijos buvo mušamos Lietuvoje, jie 
bėgo “i Vakarus,” manydami, jog Hitleris sugrįš, o su 
juo ir iie.

Tokia yra istorija.
Atvykę Amerikon, smetonininkai, — o iiems prita

rė ir socialistai, — iš karto, sulaukę birželio 15-tosios, 
ragino lietuvius badauti, nors jie patys nebadavo. Tai 
nieko nepadėjo. Dabar iie bando surasti kitokias prie
mones tam įvykiui atžymėti, plepėdami, būk jie Lietuvą 
išlaisvins.

Ką tai 
mokrati ja 
žmonėms ? 
tauta žygiuoja?

J tuos ir
atsako vengrų tautos ir darbo 
žmonių vadas M. Rakošis. Jis 
kalbėjo Vengrijos darbo žmo
nių partijos suvažiavime, šio
mis dienomis įvykusiame Bu
dapešte. Jis pasakė:

“Jeigu apžvelgsime laiko
tarpį, praėjusį nuo Vengrijos 
išvadavimo, tai galėsime kon
statuoti, kad per mūsų 
rijos tūkstantmetį mūsų 
ta nepergyveno tokių
ekonominių, visuomeninių, po
litinių ir kultūrinių 
kymų, kaip 
šimtmetį.

Tik per 
iŠ pagrindų
tėvynės ekonominė santvarka, 
visiškai pasikeitė mūsų šalyje 
gamybos būdas, pasikeitė ga
mybiniai santykiai. Socialis
tinė gamybos forma yra vie
nintelė viešpataujanti sistema 
pramonės srityje,

isto-. 
tau-

pertvar-
per šį vieną de

vieną dešimtmeti 
pasikeitė mūsų

Iš pagrindų 
Vengrijos 
turą, pasikeitė pačios 
ir klasių santykiai, 
ta dvarininkų, 
\ aidžių klasė, 
nebeegzistuoja
buržuazija. Dabartinėje Ven
grijoje yra tiktai šių išnaudo
tojiškų klasių likučiai. Pasku
tinė išnaudotojų klasė — kai
mo buržuazija, buožių klasė, 
nustumta 

žymiai 
valdžioje
klasės skaičius, 
gumas, kultūrinis lygis, orga-

Pa lyginti s u 
prieškariniu lygiu darbininkų 
klasė išaugo puse milijono, 
t. y. beveik 50 procentų. 
Darbininkų klasė tapo vado
vaujančia nacijos klase, vie
ninga ii' organizuota klase, 
kuriai vadovauja politiškai 
vieninga, tikslą įsisąmoninusi 
jėga.

Darbo 
buvusi 
klasė, 
rininkų 
Daugumas valstiečių 
iki vidutinių lygio.

Nauja stambia jėga tapo 
inteligentija, kurios pagrindi
nė masė nustojo buvusi buržu
azinė inteligentija, nes nu
stojo egzistavusi pati buržu
azija, nuo kurios priklausė 
šio svarbaus visuomenės tar- 
piišluoksnio_gyvenimas.

Per pastarąjĮxlęšimtme‘tį iš 
{engrijos

valstietija nustojo 
engiama, pavergta 

kenčianti bankų, dva- 
ir buožijos junge.

pakilo

Birželio 2 d., savo bute, 
Cayuga St,, rastas miręs 
tanas žvalkauskas, 75 m., 
vęs mainierys. Pastaraisiais
laikais jau nedirbo, gyveno iš 
pensijos. Įvykdžius pomirtinį 
tyrimą, nustatyta, kad jis mi
ręs nuo širdies smūgio, gal 
pora dienų anksčiau, negu jį 
atrado.

Jo mirtis tapo ant greitųjų 
išaiškinta dėka kaimynams, 
Pastebėję jo nepasirodymą 
lauke, kaimynai įtarė, kad 
kas negerai, raportavo polici
jai. Policija įėjo per langą ir 
rado jį maudynes kambaryje.

Pašarvotas buvo pas grabo- 
riu Noreiką, 2428 North Main 
Ave. Palaidotas Lietuvių Tau
tiškos parapijos kapinėse, su 
apeigomis toje bažnyčioje. Sa
koma, priklausęs toje parapi
joje. Skaitė dienraštį Laisvę.

Velionis paliko dvi dukteris 
ir du sūnus, tačiau 
mieste negyveno, 
geresnių darbų, jie 
gyvenę kituose 
Duktė Mrs. Nellie 
gyvena
Mrs. Anna 
nūs Joseph 
Harrison, N. 
5 , anūkus.

žvąlausko
širdingą užuojautą.

P. Šlekaitis

transporte,' pagrindų pasikeitė

Klysta jie, didžiai klysta, ir apgaudinėja žmones.
Bet gyvenimas eina savo keliu ir tu nieko nepada

rysi. . ~./ l
Kas neina su gyvenimu, tas liekasi užmarštyje.

jie šiame 
Ieškodami 
visi apsi- 

miestuose. 
Petigrew

\Kearny, kita duktė 
Jackowski ir sū- 
ir John gyvena

seimai

Washington. — Filipinų 
generolas Vargas šaukė 
Jungtines Valstijas išvien 
su Filipinais tuojau įsiverž
ti Indokinijbn.

Dainuojam apie šiandieninį 
gyvenimą

Lietuvos valstybinis dainų 
ir šokių liaudies ansamblis 
yra vienas iš didžiausių me
ninių kolektyvų respublikoje. 
Pasikalbėjime su “Tiesos” 
korespondentu ansamblio me
no vadovas TSRS liaudies ar
tistas J. švedas papasakojo:

—Koncertuodami Maskvoje, 
nieš iš naujo pažvelgiame j 
savo repertuarą.

Mūsų programoje yra ma
ža dainų ir šokių, atspindin

 

čių šiuolaikinį tarybinį g(yve 
iunimą, Lietuvos kolūki 

darbą. Užtai, grįžę iš del 
dos, mes visomis jėgomis 
ėmėmės darbo, šalindami tuos 
trūkumus, turtindami savo 
repertuarą.

šiuo metu ansamblio šokėjų 
grupė, vadovaujama premijos 
laureato J. Lingio, repetuoja 
žaidimą “Geltoni lineliai,” 
šokių sceną “Nedėlios rytelį,” 
lietuvių liaudies šokius “Čio* 
biškietį,” “Kadrilių,” ukrai
niečių':— “Kazačioką,” gru
zinų — “Lezginką,” lenkų— 
“Krakoviaką.’’ Choras moko
si “Linelius raunu ne viena,” 
“Ukraina, šauni Ukraina” 
(pagal L. Giros žodžius) ir kt.

Aš esu užsibrėžęs ansamblio 
instrumentų grupei užbaig
ti šiais metais koncertą kan
klėms su liaudies instrumen
tų orkestru.

Saviveiklininkų draugystė 
. Nuolatos stiprėja Kauno

miesto meninės saviveiklos 
kolektyvų ryšiai su broliškų
jų respublikų saviveiklinin
kais. Neseniai Kaune lankėsi 
Rygos , medicinos darbuotojų 
šokių kolektyvas, vadovauja
mas L. Krūminios. Jis su
ruošė pasirodymus profsąjun
gų klube, Respublikinėje kli
nikinėje ligoninėje. Pasirody
mų metu buvo atlikti rusų, 
ukrainiečių, latvių, lietuvių, 
moldavų ir kitų tarybinių tau

pų šokiai. Po koncertų įvy
ko šio kolektyvo kūrybinis su
sitikimas su miesto gaudies 
šokių kolektyvų dalyviais.

šiais metais Kaune viešėjo 
eilė broliškųjų r e s p u b 1 i k ų 
aukštųjų mokyklų meninės 
saviveiklos kolektyvų: Rygos 
universiteto akademinis cho
ras, Minsko Politechnikos in
stituto, Estijos TSR aukštųjų 
i n o k y k 1 ų saviveiklininkai.

Daugverslinės s ą j u n g o s 
Kauno kultūros klubo savi
veiklininkai neseniai apsilan
kė Baltarusijos TSR, kur su- 
iiiošė koncertus Minske, Go
melyje ir kituose miestuose. 
Medicinos darbuotojų profsą- 
jungos Kauno klubo liaudies 
dainų ir.šokių ansamblis buvo 
išvykęs į Maskvą, kur kon
certavo Sąjungų namų Kolo
nų salėje.

Pabaltijo respublikų ivjfcSal- 
ta rusi jos TSR studentus ap
lanke Kauno Politcchi^os in
stituto ir Žemės ūkio akade
mijos meninės saviveiklos ko
lektyvai. B. Radvilenas

2 pusl.-*Laisvė (Liberty)-Antrad., Birželio (June) 1I>, 1-954



Montello, Mass.
-tau mes sukelčmr kiški su 

viršum «Aris šimtus doleriu. 
Būtų’ kanai gražu, jei dar ga
lėtumėme sukelti du šimtus. 
Tai būtu penki šimtai dėl 
Laisvės dešimties tūkstančiu 
fondo.

Naujosios Anglijos lietuviu 
piknikas jau visai arti. .Jis 
įvyks birželio (Jum') 20 d., 
Lawrence-Methuen. Mass. 
?Japle Parke. Pradžia anks
ti iš ryto.

Montviloje tą dieną, tai yra 
birželio 20-tą, lietuviu pikni
ko nebus, nes tą dieną Liet. 
Taut. Namo Parke turės pik
niką svetimtaučiai lebaniečiai 
(sirijonai).

Dienraščio Laisvės piknikas 
irgi jau visai arti. Įvyks lie
pos (July) 1 ir 5 dienomis. 
Lietuoju Tautiško Namo Par
ke l^O’esime svečią iš bais 
vės št/bo Joną Grybą ir vieną 
žymę/ iš. redaktorių. Bus sma
gu susieiti, pasikalbėtii mūsą 
spaudos reikalais.

IXD G kuopos susirinkime 
birželio 7 d. nutarta paaukoti 
penkinę Meno Sąjungos suva
žiavimui. kuris Įvyks spalio 
12, 13, I I ir Idienomis. Chi- 
cagoje.

Taipgi nutarta turėti Lais
vės pikniko komiteto susirin
kimą birželio 28 d.. Lietuviu 
’Faut. Namo kambariuose. 
Ten bus apkalbėta visa pikni
ko eiga.

Geo. Shimaitis

Birželio 2-rą tragiškai mi
rė ilgametis Norwoodo gyven
tojas Jonas Casper, GO metu.

Per ilgą metu eilę velionis 
dirbo vienoje Norwoodo 

j spaustuvėje, Norwood Press.
Toje spaustuvėje jis pralei

do gražiausias savo jaunystes 
dienas ir atidavė geriausias 
savo gyvenimo spėkas. Bet po 

I daugelio išdirbtu metu. kuo- 
į mot velionis artinosi prie GO 
' iii et u amžiaus, tai pora metą 
atgal spaustuvės savininkai 

I paskelbė, kad spaustuvė yra 
■ uždaroma ir visi darbininkai 
paleidžiami.

Tokia žinia daug pažeidė 
'Velionio sveikatą. Nors ir ga

NORWOOD. MASS.
vo darbą kitoje spaustuvėje1, 
i,et čia turėjo dirbti prie 
daug sunkesniu aplinkybių ir 
išdirbęs apie porą metą pas'- 
iuto, kad jo jėgos jau baigia 
šsisemli. Gegužes 27-tą nebe
pajėgė išdirbti laiką ir gryžo 
i namus su labai pažeistais 
nervais. Pasirgęs apie 5-ta 
-Įimiu, birželio 2-rą tragiškai 
užbaigė savo gyvenimo die
nas.

\ elionis Jonas ('asper pri
gulėjo prie gyvavusio L. L. R.

i Mišraus Choro, o vėliau prie i i 
j v v rą grupes. Todėl su progra
momis yra lankęsis po daugeli 
lietuviu koloniją. Taigi, pla- I 

čiai buvo žinomas kaipo dai
nininkas.

Savo gyvenime velionis 
nieko bendro neturėjo su jo
kia religija, todėl jam mirus 
jo moteris Anna Casper ir 
stengėsi palaidoti savo vyrą 
be religiniu apeigą. Bet velio
nis turėjo giminaiti graboriu 
So Bostone, todėl moteris ma
nė, kad, kaipo giminaitis, tai 
mandagiau patarnaus laidotu
vėms. Todėl ir buvo pakvies
tas. Bet tas .jo giminaitis r:ra- 
borius pasirodė didžiausias 
religinis fanatikas. Jis netik 
sumynė savo giminaičio Įsiti
kinimus, bet ir paneigė jo 
mot ('ries pageidavimą palai
doti savo vyrą be religiniu 
apeigą.

Velionis Jomis Casper gy
vas būdamas priklausė prie 
amerikines vyru pašalpos 
draugijos. .Nors prie tos drau
gi.jos priimami nariais Įvairiu 
religiniu bei kitokią Įsitikini
mą žmonės, bet j’os pagrindai, 
vi a religiniai. Todėl vakar:) 
prieš laidotuvių dieną atėjo 
iš tos draugijos 8 vyrai ir vie
nas iš ją po ranka su knyga, 
manė turėti pamaldas. Bet 
velionio moteriai atsisakius 
lai jiems leisti, pabuvę išėjo. 
Bet ant rytojaus, laidot uvii.i 
dieną, su pagalba to giminai
čio grnboriaus, Įsigrūdo Į šer
meninę ir kai]) ten, tail) ir 
ant kapiniu, kalbėjo kokias 
ten maldas. Tai taip giminai
tis graborius "mandagiai” pa
tarnavo savo mirusio giminai
čio šermenims.

Lai būna velioniui .Jonui 
Casper amžina ramybė, o jo 
likusiai moteriai. netekusiai 
vyro ir pergyvenusiai dideli 

Uesm'agumą laidotuvių, šir
dingi! užuojauta.

Tas PatsCliffside, N. J.
LCD 77 kuopos susirinkimus įvyks 

IS birželio, S vai. vakaro, pas J. Ma
kūnus. 315 3rd Si. Kviečiami visi 
nariai dalyvauti, turime daug ką 
svarbaus aptarti. Prašome ir nauju 
narių atsivesti.

(Irganizatorius.
i (115-117)

Montello, Mass.
Paskui inis pa i et imas

Naujosios Anglijos Lietuvių pikni
kas įvyks birželio-.June 2()-tą, Mapk 
Parke. I ,a\vrenee-Met buen, Mass. 
Kviečiame visi] koloniją lietuvius 
rengtis ir dalyvauti šiame piknike* 
nes jau laiko nedaug, kalbinkime ir 
kitus dalyvauti mūsų metiniame sa- 
skridyje. Montello 'Tautiško Namo 
parke tą dieną pikniko nebus.

( 115-117)

Užrašykit laisve Savo Draugui. >imu.

įvairios Žinios
<&•»

Prieštaravimai Prancūzijos 
socialistu partijos viduje

PARYŽIUS, geg. 18. d. — 
Ryšium su pasiruošimu artė
jančiam nepaprastam Prancū
zijos socialistu partijos suva
žiavimui šiuo metu vyksta 
šios partijos departamentiniai 
suvažiavimai, kuriuose svars
tomas klausimas, del pažiūros 
i ‘‘Europos gynybinę bendri
ją” (“Europos armiją”).

Spaudos pranešimu, socia
listą partijos Luares depart- 
mento federacija pasisakė 
prieš “Europos armijos” su
darymą. Ji pareikalavo lais
ves deputatams - socialistams 
balsuojant klausimą dėl Pa- 
tyžiaus sutarties ratifikavimo 
ir atidėti debatus Nacionali
niame susirinkime šiuo klau-

Kita vertus department^ 
fedei acijos B u š - Diu-Rone ir 
Endre balsu dauguma pasisa
kė už Paryžiaus sutarties ra- 
lifi kavimą.

šie faktai rodo, kad socia
listų partijoje vyksta sudėtin
ga vidinė kova ir kad gegu
žės 29-30 dd. įvyksiančiame 
nepaprastame partijos suva
žiavime socialistų lyderiams, 
pasisakantiems už “Europos 
armiją,” teks susidurti su ne
mažais sunkumais.

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

1-tą ir 5-tą
Liepos-July

Įvyks didysis Laisvės paramai 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos 
lietuvių organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 

i skaitlingasis lietuvių sąskridis 
’ iš visos Naujosios Anglijos•
į Piknikas bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Keswick Rd. ir 

i Winter St, Montello, Mass. Jau 
I laikas užsisakyti busus vyki- 
i mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius•
Iš anksto įsigykite Įžangos bi
lietus, nes prie iš anksto per
kamų bilietų yra skiriamos do
vanos. Pasinaudokite dovanų 
proga. Bilietai jau yra plati-

I narni.

PETRAS KRAPAS
(Tąsa)

Vakare — irgi, kaip ir paprastai, už
rakinti visi kaliniai sėdi savo vienutėse. 
Kiti šūklfcuna, susišaukia su artimesniais 
kaimynais. Kiti skaito ką: per tą nemie- 
laširdingą radijo triukšmą susikuopti 
nelengva.

Pusė po devynių. Užgeso žiburiai, nu
tilo radijas. Gera, ramu. Et, gult rei
kia... Tik staiga kažkoks siaubingas miš
rus rėksmas, klyksmas, šūkavimas šim- 
tabalsis. Kas gi čia daba)'? Čia jau vi
sai netaip, kaip kad prieš porą savaičių 
lovom i aslą daužėsi greitoniskiai karce- 
rininkai, — dusliai, periodingai.

Dabar čia didžiulė minia pašėlusiai 
pratrūko šūkalot, klykant, maurot. Ir 
dar daugiau. Netrukus ėmė daužyti, bel
sti, poškėti.

“Ei! Tu gi, Maiki!” priėjęs prie du
rų pusbalsiu šaukia kalinys i gretimąjį 
kaimyną: “kur čia dabar tas pragaras 
išsiveržė?’’

“Bendrabūtyje. Bendrabūtyje. Ten 
vaikinai nutrūko nuo koto. Girdi:, kad 
duoda, tai duoda. Drąsiai — jie laužo, 
daužo, ką pagriebę.”

‘įBroliuk tu mano... Iš tikrųjų. Regis, 
namą griauna.”

“Ir griauna, žinok. Viduje, tam ben
drabučio sparne, gali sau įsivaizduoti, 
kas ten dedasi.”

N:^. na. Pažiūrėsim rytoj. Aiškiau 
bus. Dabar nesusivaikysi.

Bendrabutis. Skirtingas nuo kitų 
sparnų. Tiek pat didžiulis, aukštas, il
gas pastatas. Tik ten visai nėra vienu
čių, nėra narvu. Tik lovos, lovos, lovos, 
dar kėdės, staliukai prie lovų. Du aukš
tai. Abu pilni kalinių. Jie ten laisves
ni, neužrakinti kiekvienas skyrium. Tik 
didžiosios durys užrakintos. Tai tokioje 
aplinkybėje ii- susitarimas, susikalbėji
mas kur kas lengvesnis. Apie trejetą 
šimtų kalinių įtalpinta tame bendrabū
tyje.

Na, gana. Rytojus parodys. Ir per 
nuolatini poškėjimą užmigti nelengva. 
Kaip ant tų nebuičių, šiaurinis sparnas 
stovi lyg ir gretimai su bendrabučiu, tai 
girdėti pro atdarus langus, gana aiškiai.

Kaip ilgai tęsėsi ta pandemon i ja, pa
sakyti sunku. Naktį bet koks triukšmas 
a^4'f»do klaikesnis ir rūstesnis. Tai buvo 
vakare ir naktį.

R.įtf rytą, kaip ir paprastai, kaip pu
sė po šešių, skambutis centre, šviesos, ži
buriai užsižiebė. Už pusvalandžio skam
bins pusryčių.

Bet neskambino. Ir pusryčių neišlei
do. Kaliniai vaikštinėja, sėdinėja savo 
narveliuose1. Lūkuriuoja. Skaito ką. () 
triukšmo n-egirdėt. Kažin, kaipgi lai le
nai, bendrabutyje?

Ir nieko tikrai įspėti negalima. Mul
kis irgi tiek žino., Reikia luktelėti. O 
pusryčių ir gana noris. Viduriai reika
lauja maisto. Na, brolyti, na! Įdomu, 
įdomu! Prasidėjo. Nežinia, kaip toliau 
kas bus. Laikas parodys.

po didžiuli koridorių vaikšto kažkokie 
sargai, nepaprasti. Ir su lazdomis, su 
geromis buožėmis. Durys visų narvų 
nuo nakties tebėra dvigubai užrakintos.

Kaliniai laukia, laukia. Valgyti jau 
ir pašėlusiai noris, o čia niekur nieko. 
Sargai, matyt, pikti, greit švaistosi, žiū
rinėja, lazdas rankoje laiko. O lazdos 
ii- taip laikosi skersai per pečius nukabę 
ant šikšnų. Matyt, nakčia ar šį rytą 
pribuvo padidinta sargyba.

Ir išlaukė beveik iki pusdienio, alkani, 
be pusryčių. Atidaro, atrakina duris. 
Valgyti. Eina, bet kur? Į valgomąją 
sale? Na ne. Sargai rodo — į centrą. 
() centras apvaliai aptvertas plieninių 
virini tvora, iki pat lubų. Viduje susidėt 
ro didžiulis narvas. Bent penkerius durys 
įtaisytos įeiti, vis po raktu.

Sunešta stalų, suolų. Eilėj laukia 
keletas virtuvės darbininkų. Kaliniai 
pasiima iš krūvos padėklus, puodukus 
dubinėlius. Įkrečia, tyrės, užpilia puo
duką pieno. Visi sėdasi, įsipilia iš ąso
čių kavos. O čia priraikyta duonos. 
Žmonės valgo godžiai ir skubiai. O sar
gai zuja su lazdomis. Visur jų pilna, net 
tiršta. Ragina —- greičiau, greičiau! 
Kiti turės čia. ateiti. Laikrodis rodo 15 
mim iki 12. Vos dešimt minučių praė
jo, o sargai jau ragina keltis ir eiti sau 
atgal į sparną.

Krumš, krumš, krumš! Kurkt, gurkt! 
Kavą skubotai nuplaudami, net akis iš
vertę kaliniai stengiasi greit valgyti. 
Stoja eilėje, deda ant paskirto stalo 
padėklus, puodukus ir dubenėlius, šauk
štus visuomet su savim atsineša, šaukš
tus — vienintelis įrankis, prie stalo, ša
kučių, peilių čia visai nėra, niekur to ne
matysi kalėjime prie valgio.

Sugrudo vėl visus, kaip galvi jėlius, 
atgal į narvelius. Trinkt, brūkšt! Už- 
klendė, užrakino dvigubai, kaip ir nak
tį: ir tupekit jūs sau. Ir tupi auseles 
suglaudę, nustebę. Ramučiai, tylučiai.

(Bus daugiau)

Maofosios Lietwvra

Maple Park, Lawrence ir Methuen, Mass.
Prasidės anksti iš n to ir tęsis iki vėlai vakare.

Puikią Programą duos:

Broadway Kvartetas 
iš South Bostono 

vadovaujamas Stasio Lauros

Car! ir Cliff Waient
iš Stough tono 

(Iros Akordion duotas
Taipgi Bus ii- Kitokiu Paniarginimu

Gerų gaspadinių gaminti

Skanūs Valgiai
Visi valgiai namie gaminti, 
šviežus, naudingi sveikatai.
Nesi vežkite valgių iš namų

('ari & Cliff Waient
___  ,,   . U—* »l »« —     «» — —       M —i:      -   ■>,.   

Kviečiame visus atsilankyti į šį gražų parengimą. Čia pasi matysite su daugeliu 
savo draugų ir pasivaišinsite pyragaičiais ir kitokiais gerais valgiais ir gėrimais. Taip
gi išgirsite gražią programą. Nebūkite namie, pasinaudokite sveikatai reikalingu oru, 
maistu ir pasilinksminimu. Rengimo Komitetas.
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Lietuviai kliaučiai, 
dalyvaukite rinkime 
savo valdybos!
metus darbųoja 
kriaučių gerovei, 
visus

kurie per metu 
unijos ir

kriaučius dalyvauti vai
riu k imams susi rink i-

AĮsišaukime sako, jog 
visiems dalyvaujant rin-

me.
11 kta i 
kiniuose gali išrinkti gerą 
valdybą ir palaikyti demokra
tiją unijoje.

Kriaučių išleistas trumpas 
pareiškimėlis sako:

“Gerbiami Lietuviai Kliau
čiai. A. C. W. A. 54-to Skv-

Biržclio 17. 195 1. Įvyks rili
nai Delegato ir Pildančio
ms Tarybos narių. Balsuoki- 

kandidatus. tikte u z

gutį ties šių asmenų nume
riais ir pavardėmis:

Delegatas . . .1. Kundrotas

Lokalu pirmininkas . .

Vice pirmininkas . . 
Paulauskas Vincas (X)

Lokalu sepretorius . . .S,

Exec sekretorius . , . .10. 
l’barevičius Vytautas (X)

Joint Board .... 11, Po-

Board of directors . ,

Trade Board . . . 15. 
mas Casimir ir . . .16, 
nota Jurgis (X)

Lokalo Exec. Board .

Tho-
Ber-

.19.

balotais, 
po pietų ir 
unijos sve

tainėje 11-27 Arion Place. 
Brooklyn!*. Nariai privalo tu
rėti unijos kortelę ne senesnę 
kaip .kovo mėnesio arba nau
jesnę. Taipgi privalo atsineš
ti Social Security kortelę.

Kriaučjus

Balsavimas

Eva Mizariene ligoninėj
Praėjusį sekmadienį Eva 

Mizariene buvo paguldyta 
vienoje ligoninėje New Yorke.

Atrodo, kad iąi. po visapu
siškų observacijų. teks pasi
duoti labai rimtai operacijai, 
kuri gal būt bus padaryta šio
mis dienomis. Apie tai bus

Am. Raulušaitienė 
vis dar sanatorijoj

Praėjusį sekmadieni teko 
aplankyt belmorietę Ameli-

si Farmingdale Sanatorijoj. 
Jau bus apie metai laiko, 
kai ji ten gydoma. Jaučia
si visai gerai, linksma bet 

'is ten jos ne tik neišleidžia, 
o dar nežinoma nė kada ją 
išleis — kada ligos atgiji
mo pavojus bus visiškai pa
šalintas. •

Visi apsidžiaugtume su
žinoję gerąją drauge esant 
jau namie. V. ir V.

Tėvų Dienos minėjimas 
jau šį šeštadienį

Tėvų Dienai paminėti sma
gus pobūvis įvyks birželio 
19-tos vakarą, Liberty Audi
torijos Gym Hali. Kviečiame 
visus tėvus-motinas ir visus 
norinčius smagiai pasilinks
minti. Įdomi programa užtik
rinta. Aido Choras yra pasi
ruošęs parinktinių tokiai pro
gai dainų programą, taipgi 
dainuos merginos ir vyrai 
paskyrium. Chorui ir grupėms 
vadovauja Mildred Stensler.

Vaišingumu taip pat ši su
eiga bus viena geriausiu.

Trys gaisragesiai sužeisti 
gesinant gaisrą rakandų krau
tuvėje, New Yorke.
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NewYorko^^g^^ZlIntos
Dovanojimas milijonų 
sukėlė protestus

Dewe.v dovanojimas
Long Island gelžkolių firmai 
16-kos milijonfl dolerių vals
tijos pinigų sukėlė gyvento
juose nepasitenkinimų ir pro
testu.

Viena pirmiausių pr< 
iškėlė American. Labor Par- 

a) is- 
l.rityje tuojau \paragino savo 
atstovus Valstijos Seimelyje 
veikti prieš tą dovaną kompa
nijai. Taipgi kreipėsi i demo
kratus mažumos lyderius 
Valstijos Seimelyje. Jais yra 
assemblymanas Bannigan ir 

! senatorius Mahoney.
Protesto pareiškime žymi 

! kad tie milijonai dolerių do- 
I vanoj’ami atleidimu kompani- 
; jos nuo mokėjimo užvilkintų 
j taksų ir nukirtimu pusiau tak
su už dabar turimas nuosavy- 
l.nc

taipgi

20 procentų. li
menę neatsidėti 
va 1st i j i nė Public 
misija neleisianti
kelti. Pažymi, kad ta komisija

Įspėja visu ri
ant to. kad 
Service Ko- 
fėrą daugiau

kelti. Tuo būdu nuo 19 17 mo
tu Long Island gelžkolių fė-

jau

Nuteisė buvusį policisl?
Policistas Armand Cioffi. 

31 metų, Bronx apskrities 
teisme pripažintas kaltu už- 
kabinėjime 16 ir 
mergaičių. Ji teisė 11 
vienos moters džūrė. 
v o Įtartas ir kaip

vyru ir

bandęs 
tvirkinti mergaites, bot 
rė tą kaltinimą atmetė.

Po Į kai tinimo, Cioffi 
suspenduotas iš policijos, 
jis buvo ištarnavęs jau
jus metus.
DEMOKRATUS
PADRĄSINO

Roches išpažintis kelia
daug abejonių

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

tapo i 
kur 1

Demokratų partijos nacio- ■ 
nalis pirmininkas Mitchell sa-

giau demokratu * kongresma- 
nu. Jis mano, kad po du dau
giau (negu dabar turi) turėtų 
išrinkti Brooklynas ir Queens,

rinkti Buffalo demokratai, 
žinoma, tas priklausys nuo 
ju programos ir darbuotės.

Juroje atrastoji blondine 
esanti belgė, kuri New Yorke 
viešėjo ir tą dieną buvo iš
plaukusi laivu Belgijon. Pra
dėjo tyrinėti, kaip ji nuo lai
vo dingo ir dėl ko nerapor- 
'uota jos dingimas. Kūną ra
do už apie 60 mylių nuo kran
to. • ;

Brooklyno mokykloje 94-je 
vagišiai išgriozdino stalčius, 
bet pinigų ten nebuvę. Išnešė 
dvi rašomąsias ir vieną ro- 
kundoms mašiną.

Laisvės
Piknikas
Brooklyne

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

National Park & Hali
63-13 38tli Ave., Woodside, L. I.

Kas darosi Maspethe
Maspethas — nedidelis ra- 

jonas-m lestas, dalis Queens, 
j-tovĮs nuo Brooklyno tik už 
“Cedrono upės.’’

Lietin iu ' čia gyvena 
ža Daugelis turi savo 
vus namus. •

sutinka, lai eina i
teisme. —- ką gi 
žmogus laimėsi?!

Del to n a maža
niekeliu skundžasi. kad jiems-

teismą, bet 
tu biednas

namu

vena jau

IK)

ii omą 
nuosa

virš 50 metų. Kai 
Lietuvos, apsigyre

Brook lyne, tūli Maspethe. kiti

Kadaise Maspethas buto 
lyg koks farmoriškas mieste
lis. Aplinkui miškeliai, krū
mokšniai. žmonių gyveno ne
daug. čia buvo net keletas 
parku piknikams, čia gvvavo

jos. Dabar jau. mirė tos drau-

kams. Klasčiaus 
parkas, kur per

Nuo Brooklyno 
“Cedrono pau pyje,” 
ta nemaža fabriku i; 
vis statoma daugiau,

kurios skv- 
Broo klyno, 
ir ten dyg- 
fabriko.

M as pet lie

Jau visa eile gyvenamųjų 
namu tapo nugriauti ir žeme

Įdomu : kai asmuo 
namo išsikrausto, t;

ti atvažiuoja su sunkvežimiais 
tūli žmonės ir plėšia iš tų na

ktų. kurie dienos metu eina Į 
(uos paliktuosius namus, lan
džioja ir grobia, kas tik yra 
indiktą nuo naktinių grobiku.

metus

ių
tu

lumos. tos balos, 
rė Maspothą nuo 
dabar nusausintos 
s ta fabrikas prie

Iš kitos pusės 
l'k neseniai tapo |
sa eilė kooperatyvinių apart- 
incntų. po aštuonis aukštus ir 
(langiau. Ji<> stovi ant kalno ir 
pakalnėje, pūloi žydų kapi
nes. Greitu laiku i Šii 
partmet namius isikr 
dar keh'tas tūkstančiu zmo-

Mas-nių. Visa
pethą.

Bot no tik tai Maspothą pa
darys kitokiu. Svarbiausias

pro Maspothą naują, platų 
kelią, — tiesiog pro visą Mas- 
petho širdi

I prūsinis kelias tiesiamas tam. 
j kad pagreitinti newyorkis- 
I kiams pasiekimą International 
I Aerodromo. Naujasis kelias 
i jungs Mid-Town tuneli su 
Horace Harding bulvaru, iš 
kurio bus padarytas Įsisuki- 
mas Į tą -nauja, platu, greitą 
kelią, kuris jungia Internatio
nal Airport su La Guardia 
Airportu. — Į Van Wyck bul-

Iš karto, nuo vakaru, kelias

kui jis suksis po biskeli i 
šine.

Dabar jau eina skubus 
siruošimas pašalinimui iš
lio gyvenamųjų namų. Neži
nau, kiek iš viso tų naim.i bus 
nugriauta,

d o

pa-

bot koletas šimtu

ventojams ši mėnesi išsikraus
tyti iš savo namu ir daugelis 
tai jau padarė. Valdžios žmo
nės apskaičiuoja, kiek kuriam 
už jo narną atlyginti, Jei no-

beriodgsančiu's namus, atrodo, 
kaip po kokios baisios aud- 

i ros.

Gcri namai griaunami, 
lūs medžiai su šaknimis 

i narni, gražūs daržai, gė 
i trempiami, o nemaža žmonių 
"kurie manė visą savo gyv 

mą praleisti Maspethe, 
■..versti iŠ jo kraustytis, nes 
stoka gyvenamųjų namų.

G i rd isi nusiskundimai, 
z č j i m a i.. nepasitenkinimai, 
ką tu Žmogus padarysi!

rau-

čia

ur-

Aš tikrai nežinau, ar 
naujas kelias bus iškeltas.

žeme, bus nieko sau,

nio skonio iškeltąjį 
i drėbs, kaip nudrėbė 
l;iirg(', tai gražųjį 
\isiškai pakeis, tie

I as j 
ar ,

kelią nu- 
Williams- 
Maspethą 
dog pri-

Matysime neužilgo.
Koresp.

I Ruošia koncertini 
ą/akara taikai

Darbuojančiosios už 
ką oganizacijos N(>w

kai ir prašo visus

York c

rą, City Center 
135 \V. 55th St. 
Itobesonas ir kiti žymūs

Balruimyje, 
Dalyvaus 

ar-

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Svarbus pranešimas Amalgameifų 
linijos Lietuvių Kriaučių 51-to 

Skyriaus nariams
Gerbiami lietuviai kriaučiai 54-to 

skyriaus nariai ir narės!
Prašom dalyvauti balsavime iš

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

54-to Skyriaus sekretorius,
(’h. Ncčhinskas

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengta

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

Auksine kurtina dar 
ne visai nukabinta

Žiniose ' apie 
tarybinius chess

(ik norės 
nuo Roos

25 myliu tolio

?t jau galės nuvykti 
įautoju namus Glen 
rnai dėl neleidimo 
keliauti sport minkai

namo.
Tuo tarpu nuvykusiems i 

Tarybų Sąjungą amerikonams 
sportininkams ir- ^laikrašti
ninkams buvo leistif keliauti 
ten. kur pasirinko, neskaitant 
mylių. Auksinė užlaida, pasi
rodo’, esanti sunkiau atkelia-, 
ma už “geležine.”

Svečiai
Birželio 11-tą laisvioČius 
nkė Petras Taras iš Fl

pjaut i seniau gyventoje apylin

su jos šeima

Šlake, kad bandys pasimatyti 
m visais šavo\smiais draugais 
įvyksiančiose lietuvių pramo
gose.

Jeigu tikėti saules nušvitin
tai floridinei Petro išvaizdai, 
’ ai jo kentėti ligoninė je ^skaus
mai gal nebuvę už dyką. Ge-

nt šiuo tarpu Ims 
nuo nesveikai u.

'Baltimorėje tapo pakartas 
Bronx biznii'rius Georgo Ld- 
ward Grammer, kuris tame 
miesto nužudė sa\o žmona.

gražesne kitą. Jis su malda 
lūpose nuėjęs i kartuves.

Coopei
Houses projektu atidaryta 
žaismaviotė su kampeliu ma
žiesiems pabraidyti po van
deni, žaist.i smėliu, pasisupti.

PARDAVIMAI

34 19 Eulton Street, 
Al’plegate 7-8186.

(113-115)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

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

:MATTHEW A.;
BUYUS ' :
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Suimtojo dėl WestwatoV j 
mergaites' nužudymo Roche j 
“ 11 r i s i p a ž i n i m ai” ž m < i g ž 11 d y s- 
čiu iškėlė mieste daug ginčų, 
abejonių, Ir bus naujų bylų.

Iškilus aikštėn daiiniams.-j 
l ad Roche prisipažino nu.žu- į 
dęs Bates, už kuri yra jkalin-Į

mą su savo valdininkais. Tr po

Bet žmonės, ypač advoka
tai. kurie PfeffeJį gynė, atsi
sakė nurimti. Parodineja. kad 
per nakti prokuroras negalė
jo surinkt; visus davinius, ku
liais galėtų užtikrintai sakyti.

Pfefferis buvo nuteistas va
dovaujantis jo “prisipažini
mu,” gražiai, taisyklingai ma
šinėlė parašytu. Kitu parody
mu nebuvo. Teisme Pfefferis 
sakė, kad jis nekaltas. Džiūrė 
argumentavo 7 ir pusę valan
dos. Quinn’o prokuratūra va
dovavo nuteisimui

Už kitą Roches dabar pri
sipažintą nužudyme, už Mrs. 
Ruth Brown, kalėjime sėdi 

i negras jaunuolis Freeman. Ir 
i jis buvo nuteistas einant raš
tišku “prisipažinimu.” Džiūrė 
užtruko virš 13 valandų iki 
nusprendė ji nuteisti.

Žmonės dabar klausinėja: 
; Kaip galėj o prokuroras per 
i vieną nakti surinkti apie tas 
visas trijų asmenų aplinkybes, 

j tą viską patikrinti ir nuspręs- 
I ti, kas sakė tiesą? O jeigu Ro
che prisipažįsta nepapildyfas 
žmogžudystes, kaip tada 

' lieti “prisipažinimams’’ tu, 
kurias norima ji nuteisti?

Svarbiausia, ko žmonės
ri žinoti, tai tas: kokios prie
monės vartojamos išgauti tuos 
“prisipažinimus,” jeigu net 
keli tas pačias žmogžudystes 
prisipažįsta ? Reikalauja tyri
nėti tyrinėtojus.

ti-
uz

ro

Bronxe areštuoti 1 vyrukai, 
atrasti praktikuojant šaudy
mą iš zip gun. Vyriausias 18 
metų, jau parėjęs iš armijos 
atostogų, o kiti 16, 15 ii* 14 
m etų.

(115-11G)

Vieta 
gerai išdirbta, 

senatvė. Ga- 
penktadieniais

Parsiduoda trim šeimom mūrinis 
namas, kampinis, su 17 kambarių 
Su vėliausiais ištaisymais. Savinin
kas užleidžia 6 kambarius pirkėjui. 
Priežastis pardavimo turi du na
mus. Cypress Hills kamynystėje.

Tel. TA. 7-6731.

Nepraleiskite. Parduodu mūrini 
namą, 1 senuos, .6 kambariai. Taip- 
gi yra restaurantas ir 
įsteigta 20 metų ir 
Priežast is pardavimo 
lito savininką matyt 
nuo 9 vai. ryto iki G
telefonu nuo 9 vai. ryto iki 12 die
ną. V. ( 
Brooklyn

423 A61HCHS IN S 0OOUG8S

THE GREATER
NEWYffRK

11 FUND ■
savininko,

Bronxe suimti trys 1(5-17 
metu jaunuoliai. Įtarti penkis 
sykius išdaužyme krautuvės 
lango iš keršto. Sakoma, bu
vę supykę ant to krautuvės

teismas Willamo Howell, Į- 
tarto buvus šoferiu asmeniui, 
kuris nužudė race track dar
bininku unijos 
Thomas Lewis.

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. 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.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

Atliekamu laiku, reikia itiifJr/ karą, 
gali užsidirbti $5 <)()<• ai daugiau j 
melus. Kreipkitės tuo jau:

A .H ERI( A N I T R XI IT TIE 
I A (TORI ES, Ine.

8-0289—i
• 112-1 įsi

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BAR A GRILI.
įsteigia virš 50 molu. Naujai iš- 

dekoruota. Malonūs kosi umeriai. 
Arti subviu ir busų stočių. Galima 
pasidaryt gerą pragyvenimą. Savi
ninkas parduoda 
prieinamai.

5)87
Matykite

Wyckoff Ave.,

biznio progą
savininką:
Ridgewood,
Y.

EV. 2-9248
<113-116)

Tinkama ir pietus padaryti. Pil
nai įrengia. Gera kampinė vieta. 
S550 savaitinių jeigu. Puiki biznio 
proga. Saukite savininką

HA. 9-8329 J
/< 109-115)

G ER A M A N I I' A K T f R OsVVIET A 
Specialiai tinkanti del isteriškų 
drabužių. Pilnai įrengta. 20 mašinų 
ir kili specialūs priedai. Galima da
ri t i puikiausią pragyvenimą. Ar par
duos mašinas ir specials paskirai. 
Prieinamos kainos.

Saukite Savininką:
Y(>. 5-1276 ar YO. 6108

(110-116)

REAL ESTATE

BAYSIDE HILLS
Genai budavolas plyni ir slurco, de
tached. 2 šeiniu namas. 2 ir 5 rūmu 
apartm<’ntai. \ ienas bus tuščias nu 
perkant, 2-ras už apie 6 mėnesiu. 
S125 j menes; jeigu. Pilna virtuvė 
ir valgymui rūmas, naujas oil bur
ner, parquet grindys, daug ekstra 
įrengimų. Gražus kiemas 45x90 plu
tas. Arti visų patogumų A Tai namai 
tikrai įkainuojami matant. lik

Saukite savininką: BA. 1-9176
<115-1181

Mergaitę iškilmingai 
palaidojo

Nužudyta gražuolė Mergai
tė Dorothy Westryater 
palaidota biželio 
varijos kapinėse.

tapo 
O-t;L Kal- 
Išlyvėjimo 

apeigose dalyvavo tūkstančiai
žmonių, sujaudinti kaimynai, 
mergaitės mokyklos draugai 
ir šiaip Įdomauto j ai. Dauge
lis jos draugių ašarojo.

I Jaunuoliai itarti 
kerštavime

viršininką

Militariškam lėtuvui eks- 
[ plodavus virš Yonkerso, vai
ruotojui pavyko nūskridinti 
jį nuo miesto iki jūrų įlankos 
kranto. Lėktuvas sudužo j 
krantą. Vairuotojas anksčiau 
iššoko su parašiutu ir 
oo Į vandenį.

nusilei-

Brooklyn^ S motu 
kas užsimušė nukritęs 
čiojo aukšto j skiepą per au
tomatiško keltuvo olą.

berniu-
iš (Te-

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. 0 slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAI 31 $1.25

Gaunamas Laisves Įstaigoj

4 pbL—Laisvė (Liberty)- Antrad., Birželio (June) 15, 1954




