
LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuviu kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Mftain prenumerata:

.Jungtinėse Valstijose ........................ $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) .... 9.00
Kanadoje ............. _.........  9.00
Kitur užsienyje ................................... 10.00

Pavienio egzenipl. kaina 5 centai

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill, 19, N. Y., Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejt

H1 s 1'1 GUATEMALA PRADEDA OFENSYU ATMUŠA UŽPUOLIKUSApdūmojimu
Prelato akys. 
Keista moralybė.

4

Rašo A. BIMBA

šiandien
tik svarbius. Į<

t h y-Arm i jos c irk

( it io

Mūsų 
mato 
Ui-'ltį 

< iniai

ne

Me Cai

pint <

n

igaretų riikvtojy daug 
daugiau miršta, negu
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i nerūkančiųjų
pranešimas Jungtinėm Tautom

tavai mėtė ginklus saviš
Francisco.

I metų amžiaus miršta nuo

ginu, negu nieko nerūkan
čiųjų, kaip raportavo Ame
rikiečių D r a u g i j a Kovai 
prieš Vėžio Ligą.

čiųjų cigaretus, negu nerū

nieko nerūkančiųjų.
Pypkės rūkytojų mirimai

iiedr.ibą, bet organ i z i-' 
ni< ko Bėdai o t am blo- i

toju suvažiavimui, sako
rūkančiųjų mirimus.

(Plačiau apie tai bus Įvai
rumuose.)
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Lh(*e tebegirdą apie
\ ima visos Korėjos. Jam niež-
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Guatemala laukia j.
Tautu atsiliepimo

Čou En-Iai tęsia 
derybas Ženevoje

Bijoję. Komercine
a

Washington.—Guatemala, 
buvo įteikus skundą ir Tarp- 
amerikinei Taikos Komi-

;| kon.imi Hondūro ir Nikaraguos, 
įsiveržė į Guatemala.

Guatemalos valdžiai pra

Ženeva, šveic. — Kinijos 
užsienio reikalu ministras, 
premjeras Čou En-lai vis 
dar vedė derybas su Laos 
ir Kambodijos tautininkais 
ir demokratinio Vietnamo 
(Vietminho) atstovais apie 
paliaubų darymą Indokini
joje.

(Pranešama, kad čou En-
' lai ši trečiadieni jau lėksi

popiežius nutilo kalbėjęs apie ;
taika? Gal ji sudraudė galin-i ,
g.'snės už ii d(,io skundo svarstymą.

Itosoubergams paminklas i (hiatemala sake, reikia pa-
nopastatvtas. nes kapiniu jul- laukti, kaip .Jungtines Tau-

.tos atsilieps i savo Saugu- T ... . ....
.■ mo Tarybos atsišaukimą,-lnd,'os Neh-

kad būtų sustabdyti krūvi- 1VL)
i ni veiksmai Guatemaloje ir > .. ~
kad “nė vienas Jungtinių I KlRlja tllH 3^1 602 
Tautu narys neduotu jokios
“paramos tokiems veiks millJOIlU gyVeiltOJŲ 

: mams.” 

Ne\v Yorke liberalai suor
ganizavo žmogaus teisėms 
ginti komitetą. Kongresmanas 
Celler smarkiai kalbėjo prieš

smarkiai imasi amerikiečiai su 
tarybiniais šachmatininkais, 
įdomūs bus rezultatai.

O štai gaunu nuo vieno 
kriaučiaus 
ta ti 
rimu

valios šutvė-

valdybos ;
rinkim us.

Balkūno pra
kalba

Jau seniai visiems žinoma, 
kad tas dvasininkas neturi jo
kios sąžinės, bet visgi dauge
lis žmonių dar tikėdavo, kad 
Balkonas nėra visai pralei
dęs galvos.

Ot, pakils jis ir padiktuos' 
kriaučiams. ką jie turi išr 
ti savo viršininkais!

Kliaučiai jam atsakė: 
pinkis poteriais, o mūsų
kalus palikite* mums patiems 
tvarkyti!

ra -------------------------------------------------------------------------------------------

I Guatemalos kovūnai suėmė

United Nations, N. Y.—
Guatemalos užsienio reika- kiams įvairiose vietose. Čia 
lų ministras Guill. Torriel
lo atsiuntė oficiali praneši
mą Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybai, išdėstydamas,

niai gyventojai sučiupo, vi
sus tuos ginklus ir tuojau

limo veiksmus prie

Torriello sako, jog ir Jung
tinių Valstijų lakūnai daly
vavo bombardavime Guate
malos miestų. Jis užginčija 

| paskalas, kad Guatemalos 
gyventojai “kai ku 
prieš savo valdžią“
“žmones uz

misijai priklauso Argenti- ’ dies Respublikos radijas 
; pirmadieni paskelbė, jog 
' Kinijoje yra žmonių jau 
'601 milijonas ir 912,371, 
■ iškaitant Formozos sala.

Didžioji dauguma gyven- 
; tojų suskaičiuota per ccn-

na, Brazilija, Kuba, Meksi-

Anglai pakorė dar 22 
Mau Mau negrus

O ♦

-------- ! surašinėjimą. “Šis gyven
Nairobi, Kenya. — Anglų i tojų apskaičiavimas yra ti 

valdžia praneša, jog perei-! kriausias visoje Kinijos is 
į tą savaitę pakorė dar 22 i torijoje,” kaip sakė Pekin- 
i Mau Mau negrus Nairobi' go radijas.
kalėjime. Tarp jų buvęs ir 

: vienas negrų vadas.

■ Porto Riko policija saugo
rib I

lai va is Hondūro
ti.Ci.

! Guatemalos
Guatemalos rūbe ži aus su 
Hondūru.

arčiausioms komanduojamus pabėgusio

NUKRITĘ SU LĖKTI VU! ti
AMERIKONU

“Mano valdžia taip pat 
oficialiai sužinojo, kad vie-

suėmė pilną ginklų prikrau
ta Hondūro laiva Siesta. 
Kautynėse dėl to laivo buvo 
“šiek tiek kraujo išlieta,” 
sako Guatemalos progresy- 

rnūšio nubloškė juos atgal, ivių valdžia.
Antradieni pranešta, kad 

Guatemalos kariuomenė su
mušė užpuolikus ii* dviejose

Gualan miestu, už 75 
! mylių nuo sostinės Guate-

atakavusiu t Gualan yra už 16 myliu nuo 1

to arti i nerto iviactero, tmi- < i •• i •
apas valstijoje, Meksikoje; i JHpOIllJOS DlZIllS

i smarkiai blogėja
ir vienas jųdviejų liko su- ■

to arti Puerto Madero, Chi- i

Įsiveržėliai buvo iš lėktu
vo nuleidę du šnipus Į Chain-

tevvne”
Torriello pareiškia:
“Aš turiu pranešti Sau

gumo Tarybai, jog niekur 
nebuvo jokio sukilimo nei 
betvarkės mūsų respubliko
je.

“Žmonės, pasipiktinę kri- 
minalėmis įsiveržėlių atako- ;
mi*' . bendradarbiauja su j.„svaiflžill š}UKl(-, Guate.

« » ii I /J n 1 .1 iik xz', za 4- Z, V » z . ' *•

geležinkelių tiltus,

Mano valdžia oficialiai
Tokio.

baltąjį popie- 
kur aiškina,

gai suėmė šnipus, pas ku
riuo^ rado žemlapius, kom
pasą ir sprogimu. Šnipai

(internuoti) tuos lakūnus ir 1 niiai 
užgrobti jų lėktuvą.” j šalies

Paties Hondūro
pranešinėjo, kaip lėktuvai,

finansine

spauda pirkimai iš kitų kraštu vir- 
sija 1 bilijoną, 140 milijonų 

I pakildami iš Hondūro sto-' dolerių jos pardavimus tiem

jnius žmones gatvėse, sako 
! Torriello. Tuo būdu jie už
mušė vieną 2 metų mergai- 

! tę ir sužeidė kelis asmenis

NEŠA VALDŽIAI NU
MESTUS PIJIEŠU

CINIyLUS
“Kai kurie užpuolikų lėk-išalies sostinėje.

! Eden ir Bedell Smith 
Francijos premjera nenusileis!
In (lokiui jos komun ista ms

Paryžius. — Nai 
i Franci jos premjeras 
i des-France buvo pasižadė-

asi s jau sake, “nežinau, 
Men- keliausiu Į Ženevą.”

i des-France buvo pasižadė- Eden ir Smith įkalbinėjo 
jęs tuojau lėkti į Geneva ir premjerui nenusileisti Viet-

i derėtis su demok r a t i n i o 
i Vietnamo atstovais apie pa- 
! baubas Indokinijoje.

' nio reikalų ministras Eden 
j ir Amerikos delegatas, ge- 

(Čiang Kai-šeko valdoma i nerolas Bedell Smith aplei- 
I Formoza turi apie 7 mili-1 do Ženevos konferenciją ir, I • i • \ ii V • 1 1 1 —• • •

1 namo komunistams.
Apleidžiant Smithui ir 

Edenui Ženevos konferenci
ją, Molotovas, Sovietų' už
sienio reikalu ministras, 
taip pat grižo namo.

i jonus gyventojų.)
tai žemesnieji valstybių at
stovai, apart vieno Čou En-

ponus dar “kiečiau gyven

Prezidento Jacobo Ar- 
benzo Guzmano valdžia pra
neša, kad “gerai išlavinta 
ir naujoviniais ginklais gin
kluota jos armija nugrūdo 
Įsiveržėlius atgal“ Gualano

ti pardavimui užsienin.

Sumuštas McCarthy’© 
kandidatas Maine

Į Guatemala^ komanda pra

stiną ofensyvą prieš isiver-

tinių Valstijų Senatą kan
didatavo karštas ragangau- 
džio McCarthy’o rėmėjas, 
a d v o k a t a s Robertas L. 
Jones prieš dabartinę repu- 
blikonę senatorę Margaretą 
Chase Smith, kuri kandi
datuoja antram terminui. 
Ir jinai nominacijose gavo 
virš 76,000 balsų, o makar- 
tinis Jones tiktai apie 15,- 
000 balsu.

Margareta Smith Senate 
kartotinai kri t i k a v o Mc
Carthy už inkvizito tiškus 
a m e r i k i eč i ų kvotimus.

Užpuolikai praneša, kad 
jie iš oro bombardavo Co
ban miestą. Sakosi kovoja

erto Barrios uosto gatvėse.

ni buvo pasigyrę, kad “už-

Isiveržėliai skelbia, kad 
esą “užėmę 25 miestus.” Ju 
radijas iš Hondūro pasako
ja, kad jie jau įsteigę savo 
valdžią tose vietose, ir šau
kia Guatemalos prezidentą 
“besąlyginiai p a s i d u o ti.” 
Užpuolikai vadi na s a v e 
“laisvinimo armija.”

N. Y. majorą nuo gyventoju Jenkins prašo 
c, T --- i McCarthy© malonės Sąn Juan, Porto Riko.— ;

Atvyko New Yorko miesto ; 
! | . . . . . majoras Wagneris p
b’.st; .z, s.« • ... bineti portorikiecius,
siškai iam svetimas reikalus'I ,,auU»SI ta,P Urmu lek? ’ 

New Yorką, nes New Yor- j 
ke ir taip jau per daug be 
darbių, gyvenančių tik ii 
miestinių pašalpų.

Wagneris buvo apstatytas į 
' šimtais policijos ir detekty- i 
vų, iš tolo saugant jį nuo ; 
portorikiečių pasimojimų.

Neseniai Wagneris džiau-' j)cU am‘*..............  __
gėsi, kad dabartiniu laiku1 ‘imPanijoje, jeigu McCai- 
jau “tik virš 6,000 porteri-1 thy sutiktų sakyti uz mane 
kiečių kas mėnesį atlekia i' l)ol,t’ne« kalbas.” 
New Yorką,” taigi bent 72; 
tūkstančiai per metus. Per
nai gi kas mėnesį atvykda- rėmė ragangaudį McCar- 
vo po 8,500.

Penki tūkstančiai ar da.ii-!

lais ginkluotu vyru iš Hondu
ras ir Nikaraguos Įsiveržė į 
Guatemala. Ir mūsų komerci
nė spauda sveikina tą žygį.

Mūsu vyriausybė taip pat 
neprotestuoja. ^a armija o- 
san£" Amerikos ginklais gink
luota.

Ttio0arpu mūsų delegatas

Washington. — Ray H. 
kad 1 Jenkins, tyrinėjančios Sena- 

! to komisijos advokatas vai
duose su armijos viršinin- 

i kais, planuoja kandidatuoti 
į Jungtinių Valstijų Senatą 

i nuo Tennessee valstijos.
Jenkins sakė repo r t e- 

i riams:
“Aš mielu noru priimčiau 

; senatoriaus Joe McCarthy’o
savo

Tie pokalbiai taip pavei 
kė premjera, kad po to ji;

sienio reikalu ministro, ku-
4. 7

ris tebėra Ženevoje.

rybo.je kalbėjo ir balsavo už 
pasiuntimą Thailandan komi- 
sijos saugojimui taikos, nors

(Tąsa 3-m« puslapyje)

(Ar dyvai, kad tyrinėji
muose Jenkins taip uoliai

thy prieš armijos vadus?)

500 imtinių ištrūko 
iš francūzų žardžio

Saigon, Indokin. — Pran
cūzai praneša, jog Vietna
mo komunistai ata k a v o 
juos Mytho apylinkėje ir 
tuo būdu paleido 500 saviš
kiu iš belaisviu žardžio, V V 7

kur francūzai juos laikė. 
Prancūzai sakosi nušovę 20 
ištrūkusių belaisvių ir suė
mę apie 100 kitų.

Morokkiečiai pašovė 
Francijos generolą

Marrakech, Morokko. — 
Francūzų priešai pavojin
gai pašovė Franci jos gene
rolą M. A.
karini šios srities

Amerika ginsianti ir 
mažąsias Čiango salas

Formoza. — Prezidento

Iš atominio apdeginto 
išsivysto vėžys

D’Hauteville, 
koman-

1 morok- 
kova už

ir mažesniąsias Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų salas, 
kurias jie valdo iš Formo
zos. Či angininkai pranašau
ja, kad Amerikos karinis 
laivynas ir oro jėgos taip 
pat saugos ir gins šias salas

Tokio, Japonija. — Dak 
taras Chuta Tamagawa iš 
Hirosimos rašo* angliškame 
laikraštyje Japan News, 
jog atominė Amerikos bom
ba pirm 9 metų taip apšvi
tino vienam japonui galvą,

PRANCŪZAI SUPLEŠKI
NO DAR 8 KAIMUS

Hanoi, Indokin. — Pran
cūzai oro bombomis sunai
kino dar 8 kaimus arti sos
tinės Hanoi, laikydami tuos 
kaimus komunistų lizdais.

Vėl pasmarkėjo 
kiečiu ir tunisiečiu 
nepriklausomybę nuo Fran
ci jos.

K arto j asi gyvento jų 
si kirtima i su francūzų

i riuomene ir policija.

su-

El Paso, Tex. — Sudužo 
karinis lėktuvas, užmušant’ 
lakūną.

publikos.
Amerika iki šiol buvo pa

sižadėjus sergėti tiktai di
džiąją Formozos salą nuo 
Kinijos komunistų, bet leis
ti čiangini ūkams iš Formo
zos užpuldinėti Kinijos 
sausžemi. c

ORAS. — šilta ir gal bits 
lietaus.

Apdeginto žaizda nepasi
davė jokiam gydymui .Dr. 
Tamagawa per visą laiką 
nuo atom-bombos sprogimo 
tėmijo galvos žaizdą to 64 
metų japono.

Hanoi, Indokin. — Demo
kratinio Vietnamo kariuo
menė atėmė iš francūzų 
Viettri miestą, 80 mylių j 
šiaurvakarius nuo Hanoi,

$
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KAS PRADĖJO KARĄ
PRIES GVATEMALĄ?

JAU PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ komercinėje spau
doje buvo pranešimų, bylojančių, jog Guatemalos vyriau
sybė, vadovaujama prezidento Arbenzo, bus nuversta dar 
šį mėnesį.

Komercinės spaudos rašeivos žinojo, ką rašė, nes 
Hondurase, Guatemalos kaimyninėje respublikoje, buvo 
organizuojamas ant Guatemalos užpuolimas.

Na, ir šis ginkluotas užpuolimas, šis karas prieš 
Guatemala, buvo pradėtas praėjusi savaitgalį.

šis užpuolimas, beje, buvo įkvėptas Washingtone. 
To niekas negali užginčyti.

Kodėl gi reakcija pradėjo taip žiauriai siautėti prieš 
trijų milijonų gyventojų šalį, prieš Guatemala?

Todėl, kad toji šalis pradėjo valdytis demokratiškai. 
Todėl, kad Guatemala šiandien yra progresyviškiausia iš 
visų Lotynų Amerikos respublikų. Todėl, kad progresy
vu josios vyriausybė pradėjo pravesti žemės reformą, 
duoti žemės bežemiams ir mažažemiams. Todėl, kad 
progresyvu prezidento Arbenzo vadovaujama vyriausy
bė pradėjo pakirpti sparnus United Fruit Kompanijai, 
kuri turi įvezdinusi į Guatemala <$50,000,000 ir per ilgus 
metus buvo faktinuoju to krašto valdytoju.

ATSIMINKIME, jog Guatemaloje per ilgus metus 
du procentai žmonių valdė 70 procentų to krašto žemės.

Visuomet taip būti negalėjo. 1944 metais Guatemala 
priėmė konstituciją, demokratišką konstituciją, na, ir 
pradėjo progresyviškiau valdytis.

Pastaruoju metu Guatemalos valdžia, vykdydama 
liaudies valią, pradėjo duoti žemės mažažemiams ir be
žemiams. Darbininkai ir tarnautojai laisvai organizavo
si į darbo unijas. Susiorganizavę, jie pradėjo reikalauti 
iš United Fruit Kompanijos, amerikinės kompanijos, di
desnių algų ir geresnių darbo sąlygų. Ir darbininkų vie
ningumas privertė tą kompaniją išpildyti jų daugumą 
reikalavimų.

Vyriausybė pradėjo neleisti United Fruit Kompani
jai šeimininkauti, kaip šeimininkavo seniau. Visa tai 
kūle tos kompanijos rūstybę^

Tenka nepamiršti, kad tai kompanijai priklauso ne
maža žymių Jungtinių Valstijų valdininkų. Tarp jų, 
pavyzdžiui, yra: Thomas Cabot, valstybės departmento 
tarnautojas; komercijos sekretorius Weeks; Robert Cut
ler, prezidento Eisenhowerio patarėjas, ir kt.

TAS JŲ “ISTORINIS 
ŽYGIS”

Marijonų Draugas rašo, 
kad birželio 17 d. prcl. Kru
pavičius, P. Grigaitis, Vai- 
dyla ir šimutis ir dar. keli 
kiti buvo Washingtone ir 
matė “aukštus pareigūnus.”

Visa tai Draugas vadina 
“istoriniu lietuvių žygiu sos
tinėje.”

Koks čia gali būti istori
nis žygis? Ar tai pirmą 
kartą Šimutis, Grigaitis ir 
Vaidyla buvo Washingto
ne? Ar pirmą kartą jie bu
vo vieno ar kito valdžios 
pareigūno kanceliarij o j e ? 
Kol žmonės pinigų duos, kol 
jie žmonių sudėtais dole
riais galės lekioti lėktuvais, 
(be jokio reikalo), apsisto
ti brangiuose koteliuose, su
ruošti pares, tol tie “istori
niai žygiai” bus dažnai kar
tojami.

Rodosi, turėtų gėdytis net 
ir rašyti apie tuos savo 
(“tautos reikalais”) nerei
kalingus nuolatinius vizitus 
i Washing toną.

AR PERDRĄSIAI 
PASAKYTA?

Draugas rašo apie S LA ir 
LRSKA. Jis rašo, kad ši- 
tiedu Susivienijimai “išsi
laikė, išsilaiko ir išsilai-

s...
Mums rodosi, kitaip rei

kėtų sakyti: išsilaikys, jei 
nemažės jų narių skaičius,, 
kuris kas metai mažėja 
Mirtingumas baisus abie
juose tuose Susivienijimuo
se, na, o naujų narių įrašo
ma mažai, — mažiau negu 
senųjų išmiršta!

Jei taip ilgiau tęsis, tai 
valstijų insurance depart
mental, kurie yra didžiulėje 
įtakoje stambiųjų insurance 
kompanijų, ims ir uždarys* 
Susivienijimus.

Tai reikia žinoti.

Na, ir buvo pradėta rėkti, šaukti, būk Guatemala 
valdą komunistai, “Maskvos agentai,” būk toji mažytė 
šalelė sudaro Jungtinėms Valstijoms pavojų! '

Pradėta grasinti, pradėta visaip tai šalelei prikai
šioti, reikalaujant, kad jos valdžia neskriaustų United 
Fruit Kompanijos, kad ji neskriaustų to krašto turčių, 
kad ji nelengvintų liaudžiai gyvenimo.

Toji pati United Fruit Kompanija valdo Hondurasą. 
Na, ir čia buvo pradėtas ginkluotas įsiveržimas.

Paruošti amerikiniai ginklai, amerikiniai karo lėk
tuvai; apginkluoti ir ištreiniruoti įvairūs padaužos, na, 
ir pradėtas įsiveržimas.

Pateisinimui šito nešvaraus, šito baisaus žygio, įsi
veržėliai, karo pradėjėjai prieš Guatemala, skelbia, būk 
jie esą guatemaliečiai!

Tokiomis pasakomis jie gali apgauti tik didelius 
durnius, o ne galvojančius žmones.

GUATEMALA ŠIANDIEN tampa antra Ispanija.
Guatemalos liaudis organizuojasi atmušti įsiveržė

lius į jų šalį. Guatemalos kariuomenė, mat, nedidukė, tik 
6,000 žmonių. Guatemala juk nesirengė nieką užpulti, 
nesirengė kariauti. O čia priešas, va, ją pradėjo pulti!

Viso pasaulio progresyviai žmonės, aišku, stovi su 
Guatemalos valdžia, bet suteikti jai greitą pagalbą nė
ra galima.

Abejojame, ar Honduras, Nikaragua ir Jungtinės 
Valstijos klausys Jungtiniu Tautu atsišaukimo, reikalau
jančio, kad būtų sulaikytas į Guatemala įsiveržimas, kad 
Jungtinių Tautų nariai neduotų įsiveržėliams jokios 
talkos.

Iš Meksikos sostinės* pranešama, kad meksikiečiai 
yra labai pasipiktinę tuo, kas darosi jų kaimyninėje Gua
temaloje.

Lotynų Amerikos Darbininkų Konfederacijos vado
vas Vicente Toledano atsišaukė į visus’ Lotynų Amerikos 
darbininkus, raginant, kad jie stotų Guatemalos demo
kratijai talkon.

Meksikos Komunistų partija išleido atsišaukimą, 
taipgi raginantį visus progresyvius žmones, meksikie
čius, stoti talkon Guatemalai. “Teikiama Guatemala] 
talka yra tiesioginis Meksikos gynimas,” sako atsišau
kimas. s

Jungtinės Tautos turėtų imtis griežtų priemonių 
sulaikymui fašistiniu gaivalų įsiveržimo į Guatemalą!

Guatemalos žmonės juk turi pilną teisę išsirinkti to-

DR. M. VOROBJOVAS
Vienas laikraštis praneša, 

kad birželio 7 d. nusižudė 
Smith Kolegijos profesorius 
Dr. M. Vorobjovas.

Jis, girdi, parašęs vokie
čių kalba knygą apie Vil
niaus meną. Taipgi rašęs 
apie Konstantino Čiurlionio 
kūrybą. Vorobjovas buvo 
gimęs Šiauliuose 1903 m.

pamiršo Į galimybes

TEISĖJAI IR 
TEISIAMIEJI

L. Prūseika Vilnyje ra
šo:

“Nedaug kas atsimena 
vardą teisėjo, kuris nuteisė 
Sacco ir Vanzetti. Nedaug 
kas atsimena vardą teisėjo, 
kuris nuteisė Mooney ir 
Debsa.

“Istorija seniai 
vardą teisėjo ar teisėjų, ku
rie nuteisė garsingą graikų 
filosofą -Sokratą. Sokratas 
buvo pasmerktas mirtim 
kaipo subersyvis. Nors tai 
įvyko daugiau kai]) prieš du 
tūkstančiu metų, bet Sokra
to vardas pasiliko nemirti
nas amžiuose.

“Žmonės greit pamirš var
dą Kaufmano, nuteisusio 
Julių ir Ethelę Rosenber- 
gus, bet Rosen be rgų var
das, garbingas jų. vardas 
bus Įrašytas istorijos ana
luose.

Sueina metai, kaip nusto
jo plakusi Rosenbergų šir
dis. Už jų gyvasties išgel
bėjimą nuoširdžiai darbavo
si ii’ tūkstančiai dvasiškių. 
Nepaisant, kaip bebūtų sun
ku sukrėst kataliku bažny

kią valdžią, kokia jiems patinka. O Arbenzo vadovau
jama valdžia buvo išrinkta pilnai teisingai, einant šalies 
konstitucija.

čios sąžinę, bet net tūli kar
dinolai prabilo, net popie
žius prisiminė žmoniškumą.

‘ ‘ Li e tu v i š kie j i ki e t a sp r a n - 
džiai buvo kraštutiniai kie
tasprandžiai. Nei vienas jų 
nesusvyravo . O kaip daug 
tie ponai kalba apie žmo
niškumą!”

KAČIŲ KONCERTAS 
TARP LENKIŠKŲ

DIPUKŲ
Chicagos Sandaroje skai

tome:
“Pasirodo, jog lietuviški 

lenkai pasilieka priešakyje 
Lenkijos valdžios tremtyje. 
Prezidentas Augustas Za
leskis, gimęs Žemaitijoje, 
nepasitraukė iš vietos, kaip 
buvo manyta, bet pats pra
ilgino užsibaigusį savo par
eigų terminą. Daugelis len
kiškų politinių grupių pies
tu šoka prieš tokį Zaleskio 
pasielgimą ir . rengiasi pa
skelbti prezidento vietą 
‘tuščia.’

Zaleskis, tačiau, nepaiso 
tokių grūmojimų ir savo 
ministerių pirmininku pa
skyrė kilusį iš Lietuvos 
krašto Cat-Mackevičių, ku
ris pereito karo pradžioje 
pabėgo iš Lenkijos į Lietu
vą, o paskui atsidūrė Lon
done.”

Taigi tarp lenkiškų dipu
kų vyksta juokinga varja- 
ci ja. Bet ar tarp lietuviškų 
dipukų to nėra? Ar jie ne- 
varjavpja? Tik pažiūrėki
te, kai]) Vliko genijai ma
nevruoja su “diplomatijos 
šefu” Lozoraičiu! Ir jų 
kvailybes smulkiai aprašo 
priešiška Lietuvai spauda 

į kaip didžiulius įvykius!

APIE BIROBIDŽANĄ
New Yorko Timeso kores- 

; pondentas Mr. Salisbury 
neseniai lankėsi Birobidža-j 
no provincijoje, kuri oficia- 

i liai vadinasi Žydų Autono
mine Provincija, Tarybų Są- 

1 jungoje. Jis ten buvo drau- 
! giškai priimtas; jis net sa- 
; kė kalbas .moksleiviams mo- 
Ikyklose; jis buvo dirbtuvė- 
■ se, kalbėjosi su darbinin
kais. Na, ir Mr. Salisbury 

. pripažįsta, kad ten gyveni- 
į mas virte verda.

Provincijos sostinė, Biro- 
' bidžanas, turi apie 40,000 
• gyventojų, o visoje provin
cijoje — 108,000 gyventojų.

.Miesto mokyklose moks
leivių yra 28,600, gi 1934 m. 
tebuvo tik 10,000. Vadina
si, apšvieta nepaprastai ky
la.

Birobidžano provincijoje 
žydai gyventojų daugumos 
nesudaro.

Žydai turi savo spaudą, 
i savo teatrus; jie turi visas 

savo kultūrai
vystyti, savo tradicijoms 
palaikyti.

įvairūs išsireiškimai
Gal mums pasisektų net 

pasaulį šiek tiek pataisyti, 
jeigu mes ankstybą rytą at- 
sikeltume ir švarkus pasi
dėję griebtumės darbo.

Charles Dickens

Blusas galima išmokyti 
veik visko, ką moka kon- 
gresmanai.

Mark Twain, 
amerikietis rašytojas

Koncerto klausymas —tai 
patogus ir kitų gerbiamas 
būdas laiką užmušti.

Gustave Flaubert
Surinko Kais Kitas.

MOTERŲ KAMPELIS
Vienas iš gražiausių tikro 

amerikonizmo vakaru 
X—

Kupiname veiksmų, visuo
meninių išeigų ir paprastų 
įvairybių New Yorke ne 
kartą prisieina rūpestingai 
pagalvoti, kur link pasukti 
retkarčiais pasit a i k i u s i ą 
liuosą valandą. Prisipažin
siu: veik burte būriau — ei
ti, neiti; eiti neiti, kai į ma
no rankas pateko praneši
mas apie jaunos korėjiečių 
poros koncertą birželio 16- 
tos vakarą.

Neskaitant niekada nepri- 
trūkstamų lietuviškų reika
lų, tuo pat vakaru, vyko 
dar du nepaprastai vilio
janti ALP mitingai-koncer- 
tai.

Įsiskaičius pranešime, kad 
korėjiečius Kwak nori de
portuoti kruvinajam Syng- 
man. Rhee į nagus, išsi
sprendė klausimas. Jeigu 
tas žvėris šaukėsi viso im
perialistinio pasaulio armi
jos išžudyti milijonus jo ša
lies žmonių ir sunaikinti 
šalį, tai toji švelni artistiš
ka porelė jam tik apsilai
žyti. Turiu prisidėti prie 
tų amerikonų, kurie sueis 
pasiklausyti jų muzikos ir 
padėti išreikalauti . jiems 
teisę pasilikti čionai. O jei 
ne, lai išleidžia juos iške
liauti į jų pasirinktą šalį, o 
ne siunčia tam budeliui, kad 
juos nužudytų.

laikas pradėti pro- 
Publikos irgi ne-

Artistai, šio vakaro, 
svečiai, dar pirm'

Senyvo Towers viešbučio 
auditorija buvusi daryta be 
didelio taupymo vietos ir 
pinigų. Ji panašesnė į te
atrų patalpą ar bažnyčią, 
negu į salę. Aukšta. Visu 
frontu, tarsi per atvirą sie
ną, prieš akis atsistoja did
miesčio dangorėžių siluetai. 
Gero artisto būta. Atrodo, 
kad nuo upės kranto į ti
krąjį miestą žiūri.

Jau 
gramą, 
mažai, 
garbės 
mūsų salėn atėjo. Atrodo, 
ųebūtų ko delsti. Tuo tar
pu iš salės iššaukiami vie
nas ir kitas parinktiniai 
žmonės. Gal susipažinti iš
kviečia? O gal čia jie už
imti su rengimo • reikalais? 
Paslai atrodo lyg susirūpi
nę.

Pagaliau, jaunas vyriškis 
stoja prie garsiakalbio. — 
Pradės programą, — taria 
vienas kitam saviškiai.

—Prašau dėmesio! Ir pra
šau kantrybės! Pasitikiu, 
kad padėsite mums išspręs
ti netikėtą problemą kan
triai palaukimu dar valau-

Taip ir dingo vėl už durų. 
Mums smalsu žinoti tą pro
blemą ir neramu. Ar maža 
problemų demokratijos 
priešai gali sudaryti? Mūsų 
spėliojimai buvo bergždi: 
problema atėjusi iš ten, iš 
kui’ mažiausia tikėtasi.

Vėl matome pirmininką 
prie garsiakalbio. Atrodo 
neramus. Porą kartų pri
derina garsiakalbį, kuris at
rodo nenuolaidus tvarkai:

—Žinau, jūs čia visi suėję 
išgirsti C h o o n Cha ir 
Chungsoon Kwak smuiko 
ir piano muzikos (pa
skelbimą nutraukė šiltas pa
sveikinimas apl o d i s m e n - 
tais)... Bet negirdėsite....

Publikoje suūžė nuosta- 
bosj nusivylimo vilnis ir nu
trūko visuotinoje tyloje.

—Mes darbuosimės, kad 
galėtume juos girdėti kitą 

kartą. O šiandien, kurie 
norite, gaukite savo pinigus 
atgal už įžangos tikietą...

Niekas nesijudina, tarsi 
būtų prikalti prie kėdės. 
Patylėjęs, pagalvojęs, pir
mininkas pridūrė:

— Kwaksams uždrausta 
čia groti, jie neunijistai...

—Gerbiamas pirmininke! 
—atsišaukė moters balsas iš 
pigiųjų sėdynių po balkonu, 
—Jeigu Kwaks negali groti 
mums, ar galiu aš dainuoti 
jiems?

Atsigrįžome, sužiurome į 
tą šoną. Ten tebestovėjo 
apijaunė negrė, kurios vei
dą iš tolo ne visi galėjome 
įžiūrėti. Ji laukė atsakymo. 
Tuo pat momentu trenkė 
griausmu plojimas. Mote
ris pažengė link estrados. .

—Laura Duncan, tu šios 
valandos išganytoja! — su
šuko pirmininkas bėgte ją 
pasitikdamas at e i n a n č i ą 
ant estrados ir taip širdin
gai ją pasveikinęs, jog nuo 
pagrindo pakėlė.

Akimis pasvėrusi publiką, 
ji šūktelėjo:

—Alan Booth, akompa
nuosi ftian?

Nauja ovacija pasitiko 
paminėtą vardą ir atlydėjo 
iš. galo salės ateinantį ant 
estrados.

—Būdami taip laimingais, 
vykdysime susirinkimą, — 
pareiškė džiaugsmu nušvi
tęs pirmininkas.

Pirm pradėjimo progra- ‘ 
mos, pirmininkas dar įspė- i 
jo vėliau atėjusius apie pa
kaitą programoje ir pasiūlė | 
atmokėti už įžangos tikie-1 
tą. Tačiau tokių nesirado.; 
Kiekvienas juto, kad čia bu
vimu švenčia pergalę prieš 
tuos, kurie norėtų Kwak- 
sus nužudyti ir tuomi “duo
ti kitiems pavyzdį.”

Programą pradėjo tautos j 
himnu. Kai Duncan ir Booth 
baigė dainas ir piano solo, 
salėje jau radosi daugiau 
artistų. Vieni atėję tikslu 
persekiojamų svečių artistų 
pasiklausyti. Kiti jau bu
vo išgirdę apie padėtį ir at
skubėję iš kitų pareigų čia 
suteikti talkos. Tarpe da
lyvavusių toje jiems netikė
toje meno programoje buvo 
Jeanne Rosenblum, Earl 
Robinson ir keli kiti.

Kalbėjo National Guardi
an redaktorius Cedric Belf- 
rage; newyorkiecio komite
to sekretorius Alec Jones ir 
patys garbės svečiai. Mrs. 
Kwak apdovanota stiprybės 
gėlėmis — gladiolais. Rei
kėjo stiprybės tokiose sąly
gose išgalėti žodį pratarti.

Rinkliavos vietoje, parda
vinėjo Kwaksu paveikslus. 
Už juos surinko virš $500. 
Viskas eis jiems apginti ir 
vesti darbą už atšaukimą 
žiauraus Walter - McCar- 
ran įstatymo.

Šioje programoje talen
tingų artistų dainos ir mu
zika laisvei ir gyvenimui 
atrodė dar žavingiau. Gal 
būti, kad unijos nariai ar
tistai įdėjo į jas dar dau
giau savo sielos, negu pa
prastai įdeda. Jie apgynė 
Amerikos menininkų garbę, 
kurią norėjo aptamsinti tū
lų unijų valdovų nuolanka- 
vimas reakcijai ar neregys
tė. Čia buvusieji sustabdė 
nuo pilnutino įvykdymo nie
kuo nekaltiems Kwaksams
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Argi galėjo ji apie 
tai nors sapnuoti?

Olga Sokolova - Po'Mma- 
; rėva vadovauja visai plačio
sios Tarybų Sąjungos vaikų 
sveikatos priežiūrai. Stoja- 

jsi klausimas, iš kur ji buvo 
kilusi, kad tokių aukštumų 
pasiekė? Pas mus tuojau 
klaustume: kokio milijonie
riaus ji duktė, kad pasiekė 
aukštą ministro vietą?

Olgos istorija tokia:
Jau seniai, pirm revoliu

cijos, nusigvvenęs kaimietis 
jos tėvas išvyko i miestus 
laimės ieškoti. Jis gavo 
staliaus darbą prie statymo 
Tomsk Universiteto. O jos 
motina gavo už virėja po
nų namuose. Olga praleido 
vaikystę stumdoma po sve
timus namus.

Ar galėjo jos tėi’Ai tais 
laikais nors sapnuoti, kad 
jų duktė gaus visus taukš
tojo mokslo baigos laips
nius ii’ diplomus tame pat 
universitete, kuri jos tėvas 
padėjo pastatyti?

Ta pati tarnaitė ir sta
liaus duktė Olga šiandien 
ne tiktai vadovauja milijo
nu vaiku sveikatos priežiū
ros ministerijai. Ji taip 
pat yra narė visos šalies 
Aukščiausiosios T a r y b o s, 
vadovybėje visos šalies.

PALAIKYT MAISTĄ 
KARŠTU

Laukiant svečių ir turint 
keletą karštų patiekalų 
yra praktiška juos sudėti 
i neplačius indus, kurie ne
bijo karščio. Taip galėsi 
turėti gatavus ir sykiu pa
laikyti karštus pečiuje.

Kitas būdas yra sustaty- 
. ti indus į karštą vandenį ir 
; laikyti ant mažok? liepsnos. 
Tam tikslui tinka giljį. už- 

i dengiama kepamoji blėta- 
i’osteris.

Buffalo, N. Y. — Nukri
tus kariniam lėktuvui, už
mušta abudu lakūnai.

Todays Patiem

9336
• 10-20 

by ^iT^i*** TITaaTu**
Pattern 9336:' Misses' Sizes 10, 

12, 14, 16. 18, 20. Size 16 shirt, 1% 
yards 35-inch; shorts, *1% yards; 
skirt, 2% yards.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siuskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 

reakcininkų daromį}skriau
dą. Aukšto meno, kilnios 
sielos žmonės tie mūsų me
nininkai ! Dal



Cleveland, Ohio
IDS Seimo delegatų išleistu* 
ves t

Vietine LDS 55 k p. rengia 
Seimo delegatu išleistuvių 
banketą. Jis Įvyks birželio 26 
d., Klubo svet., 9305>St. Clair 
Ave. Pradžia 6 vai. vakaro.

Mūsą patyrusios gaspadinės 
ruošiasi patiekti puikius viš
tienos pietus tik už $1.50 as
meniui. Patartina likietus Įsi
gyti iš anksto. Ją gausite pas 
visus Seimo delegatus. pas 
komisiją ir Klubo.

Kitas svarbus Įvvkis, tai 
LDS 4-tos Apskrities ir A kro
no 73 kp. bendras piknikas, 
kuris Įvyks liepos 4 d.. Winter 

STREIKAS KAIjEJFINI!!
r (Tąsa)

Na, taip ir įvyko. Paskirtu laiku, po 
pusbačių, būriais ir būreliais kiūtino ka- 
linėliai su savo sargais, kur kam skirta, 
į savo įmones. Keliolika dar nesidavė, 
bet po kelių dienų grįžo darban ir jie.

Gerą kalinių skaičių tuomet perkėlė 
iš mankštos salės į pirmąjį, apatinį ben
drabučio aukštą. Pristatė, prigrūdo ten 
lovų, vieną ant įeitos pritaisė, kaip ir 
Pu Ima no vagone. "**

O tuos smarkuolius — žinote — ką 
jiems padarė? Ogi šmakšt, tyliai, be 
niekur nieko ėmė ir visus iš čia išvežė... 
Kur išvežė, kam, kodėl? Visi nustebę 
vaikščiojo, šnibždėjosi, klausinėjo vienas 
kito. Susidarė į savo posėdi kalinių ko
mitetas, pasišaukė superintendentą — 
ir gražiai, taktiškai prašė atsakyti, kur 
ir kodėl išgabenti anie 25 kaliniai. Gir
di, kaliniai klausinėja mus, nerimastau- 
ja, o mes — jų atstovai nežinom, kaip 
atsakyti.

Superintendentas mikt, mikt, mikčio
jo, niaminiojo, kraipė, o atsakymo tiks
laus ir nedavė. Kai kurie komiteto na
riai parodė jam savo nepasitenkinimą, 
nes iš tfkrųjų jie visi jau ir taip žinojo: 
buv^ kur susigaudę laikraščių ir buvo 
perskaitę pranešimus.

Vienam laikraštyje rado tik trumpai 
paminėta, kad dalį Griovęs kalėjimo ka
linių reikėjo perkelti i tūlų apskričių 
kalėjimus, dėl vietos stokos, dėl kalinių 
susikimšimo Griovė j. Kitas laikraštis 
atviriau pareiškė, kad perkeltieji kali
niai buvę patys maištingieji ir pavojin
gieji elementai. Tai juos ir prašalino iš 
Griovęs kalėjimo, dėl saugumo, kad iš
vengtų vėl kokio nesmagumo. O anuos 
perkraustė ne visus vienon vieton, bet 
išskirstė kur kam kliuvo, į visokius ap
skričių kalėjimus, kur vieną kur kitą, 
kad tuo būdu išgaruotų jų maištinga 
nuotaika...
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DAUGIAU ATOSLŪGIO
Tai prasidėjo atoslūgis. Po potvynio 

ir jūroj esti atoslūgis...
Kalinių komitetas sujaudintas išsi

skirstė. išsiskirstė ilgam. Tai buvo pa
skatinis kalinių komiteto posėdis... Kali
niu nurijo kartėlį ir nevienas dantį grie
žė. Vadinas, užgeri nimo laikotarpis pra
ėjo. Centro valdyba pradeda atsigriebti 
ir susigaudyt prarastos pusiausvyros. O 
pirigįa, tuoj po to sukilimo, kai superin
tendentas atsiliepė į kalinius per mega
foną, koks jis tada nuolaidus buvo, koks 
gerutis, tą ir tą ir dar ką žadėjo... Ža
dėjo nuolaidžiai, be keršto traktuoti su
kilėlius. Na, o va dabar...

Netikusiai tai paveikė jaukaus opti
mizmo apimtus kalinius. Labai atslug- 
clė viltingąją nuotaiką. Kad kaip, tai ir 
visai tuščiai baigtis gali visos tos pa
stangos, visi išsiveržimai, pasiaukoji
mai, kančios.

Taip tai nelemtasis atoslūgis prasidė
jo. Ir dar ką. Per aną kalinių komite
to posėdį užsikarščiavęs superintenden
tas įtikinančiai pareiškė kalinių atsto
vams, kad jūs, girdi, neįsivaizduokit sau 
nebūtų dalykų. Nemanykit, kad jūs 
imsite kalėjimą tvarkyt. To nebuvo ir 
nebus. Tam yra valstybės nuskirti žmo
nės. Ar aš, ar kitas superintendentas 
i# kiti viršininkai tvarkys visą dalyką. 
Jūs žinokit savo vietą, ir visi kiti tegul 
tai 0jno. Čia kalėjimas, ne poilsio, ne 
atostogų vieta...

Smūgis. Skaudus smūgis. Kaliniai 
jautė bent dalį pagarbos ir dėkingumo

Green Ledges darže ant 
261 kelio, netoli Akrono.

šiame piknike bus vertin
gos dovanos: pirma — elec
tric roaster, $45 vertės: ant
ra — $25 bond: trečia —$10 ■ 
pinigais.

■ Yra plačiai paskleistos kny-1 
gėlės. Padcidantina, kad visi, ; 
kurio tik .jas platina., laiku su- ' 
grąžintu su pirkėju vardais ir ! 
antrašais tiems, iŠ kuriu yra 
paėmę. Ypatingai svarbu, kad 
iš anksto sugrąžintu tie. kurio į 
dėlei kokią kliūčių nedaly
vaus p i k nike.

Kelrodis: Iš Clevelando im
kite Route 21. kuris išeina iš 
E. 71 ir Broadway. Juo va
žiuokite iki 261 kelio, ten pa-j 
sukite po kairei, už 2-3 mylią

PETRAS KRAPAS
tiems bendrabučio sukilėliams. Juk anie 
pasiaukojo visų kalinių bendram labui. 
Jautė kaliniai solidarumo jausmą, ir tas 
centro valdybos poelgis įžeidė juos mora
liai. Ėmė ir užrakino korcerin, po dvi
gubu raktu, tris kalinių komiteto na
rius... Kaipgi tai})? Argi tai galima? 
Už ką? Juk jie kalinių atstovai, už juos 
kalbėjo, informacijų norėjo. Argi ne 
pats superintendentas ir padėjo išrinkt 
ir įsteigt tą kalinių komitetą? O dabar 
pats ji išdrasko... Taigi, taigi kad iš
drasko.

Tuos tris komiteto narius, kurie ypa
tingai spyrėsi ir reikalavo iš superin
tendento paaiškinimo, tuos ėmė ir užra
kino karcerio: vieną visam mėnesiui, o 
du — dviem mėnesiam. Ir tupėkit jus, 
džiūkit ten, prakaituokit pačioje palu
bėje, po Įkaitintu saulės stogu per visą, 
vasarą. Išgaruos jums ten jūsų pasipū
timas. Atslūgs jūsų kovingas ūpas ir iš
didumas...

Ir sėdi, dantis sukandę, apmaudo su
imti vargšeliai. Negana, kad karceryje, 
bet. ir savo darbą prarado. Prarado ir 
užtarnautas nuolaidas, kurios kalėjimo 
laiką tau po truputį sutrumpina. Ir vi
są tą karcerio laiką nei tau pasimatymų 
su lankytojais — vizitų, nei rūkalų nei 
ko kito nevalia gauti iš krautuvės. Val
gyti tau tik atneša, padeda ir žinokis. 
Sargai stebi, kad kas ko jiems nepaduo- 
tų, rūkalų ypačiai. Rūkyt užginta. O 
visi jie, žinoma, įgudę rūkytojai. , Kar
ceryje užrakintam be rūkymo — didelė 
kančia.

Čia vis dėlto atsiranda būdų kaip nors 
prasiskverbti per drausmės užtvaras. 
Kaliniai junta solidarumo, bent žmoniš
kumo kruopelę savo sąmonėje.- Tai jie 
prisideda savo centais ir bendrai iš krau
tuvės, savo sąskaiton, nusiperka rūkalų 
ir juos po truputį įteikia kankiniams.

O kaipgi dabar su kalinių komitetu? 
Juk tai buvo tokia šauni, taip daug ža
danti įstaiga. Ogi tas narsusis kalinių 
komitetas ištirpo, kaip pavasario snie
gas. Sukniužo centro baltakepurių spus
telėtas.

Nuliūdo kaliniai. Pamatė, kur pipirai 
auga. Būkstauja, kad ir kiti iškovoti 
pagerinimai nebūtų atimti. Maistas vis 
dar tebėra pagerintas. Tai bent tas —■ 
labai geras daiktas. O kiti dalykai?...

Sutrupėjo kalinių komitetas ir Grei- 
tone. Iš ten irgi, kaip teko patirti, iš
vežiojo keliolika “maištingųjų” elemen
tų kur kitur, į apskričių kalėjimus. Vis- 
tik greitoniečiiai laimėjo daugiau už 
grioviečius. Maištas esąs ir Greitone 
pagerintas. Be to, ten veikia j vienutes 
suvedžioti individiniai. ausiniai radijo 
priimtuvai. Ir ten gražiai pertasė ir 
reformavo aną nelemtąjį sparną, kurio 
vidus visas buvo sukilėlių kalinių ištaš
kytas. Dabar ten įrengtas specialus ka
lėjimo sparnas, be vienučių, be plieninių 
virbu, be užraktu, be nieko.

Tos didžiulės patalpos vidus gražiai 
nudažytas. Sudėtos lovelės, kėdės, sta
liukai. Ir tenai laiko dabar visus tuos 
kalinius, kuriems nebedaug teliko kalė
ti, kurie tikisi netrukus parolės. Gyvena 
ten puslaisviai, kaip svečiai,' pratinasi 
prie nebetolimos laisvės.

Karantinui dabar Greitone paskirta 
labai didžiulio šeštojo sparno dalis. Va
dinasi, karantinas bus daug žmoniškes
nis ir lengvesnis, negu pirma buvo.

Ir visa? Ne. Kalinių sukilimai pa
veikė ir paroles tarybą, bent laikinai,— 
o gal ir toliau Gus kiek laisviau.

Pabaiga

Kas kaltas už riaušes
Trumbull Parke, Chicago j

Tai ne vaikezų ‘ eksesai

Tuoj bus vieneri metai, 
kaip vardas Trumbull Park 
pietinėje dalyje Chicagos, ne
garbingai buvo linksniuoja
mas beveik kasdien. Trumbull 
Park valdžios, namą projekto 
yra i62 apartmentai, operuo
jami Chicagos Housing Au
thority.

Pereitą metu liepos mėne- 

rasite '.pikniką, irgi po kairei. 
Ligi nasimatymo piknike!

J. Žebrys

pabaigoje viename iš a- 
partmentu apsigyveno negro 
Donald How ardo šeima. Ho
vardas yra karo veteranas. 
Nuo to laiko Trumbull Parke 
prasidėjo neramumai, išsi
vystę smurto ir prievartos ak
tais. Prasidėjo langų daužy
mas, užkabinėjimai, padegi
mai, organizuotas staugimas 
ir net primityvią bombą mė
tymas.

Projekte, kuriame iš. viso 
yra 462 apartmentai, gyvena 

1 1 negru šeimų. Rasistai dėl 
to ir siunta.

Trumbull Parko projektą 
supa industrinės Įmonės, ku
rių didžiausia yra Wisconsin 
Steel, tik trys blokai nuo pro-
jekto.

Yra žmonių, kurie sako, 
kad už rasistu chuliganizmą 
atsako . paaugliai vaikėzai. 
Bet sniegenys, kurie diriguoja 
(imli g a n i šk i e m s v e i k s m a m s, 
nėra vaikėzu smegenys. Kas 
nors tą nelabąjį darbą inspi
ruoja ir sistematiškai kursto.

Yra dvi ar trys gerai suor
ganizuotos grupės, kurios ne
slepia savo rasistini keršta
vimą.

South Doering Improve
ment Association, kurios pir
mininku yra Dinnocenzo, ci
nišku atvirumu sako, kad toje 
vietoj negrams neturi būt vio
los. Nors jis pripažįsta, kad 
tai prieš Įstatymus, bet “mo
raliai mes teisūs,” sako Dinno- 
cehzo. Atsirado, mat, mora- 
lizatoriusį

Kita organizacija — Ci
tizens Protective Association, 
kurios organizatoriumi yra 
Sudbeck. ši grupė išsilukšteno 
iš atvirai fašistinės G erai d o 
S m i t h o o r g a n i z a c i j o s.

Trečia grupė yra White 
Circle, kurios priešakyje sto
vi Boauharnais.

Jie ir sudaro smegenis 
a n t i n e gr i šk os b om b ast i k 03.
Sykiu su jais eina ir vietiniai 
politikieriai.
Gyvenimas darosi nepaken
čiamas

Toli gražu ne visi baltieji 
žiūri j negrus, kaipo savo 
priešus. Bet tie, kurie nori 
gražių kaimyniškų santykių 
su negrais, taip pat terorizuo
jami. Apdraudos kompanijos 
apskaičiuoja, kar riaušės ir 
smurtas yra atsakomingi už 
$200,000 visokių nuostolių. 
Neseniai buvo padegti du ga- 
radžiai, kurių savininkai nėra 
negrų ėdikai. Viena kaimy
nystės. taverna, kuri pardavi
nėjo svaigalus visiems be skir
tumo, sudeginta.
' Trumbull Parke kasdien 
sukoncentruota daug polici
jos. Policijos komisionierius 
T. O’Connor gal ir nori, kad 
Trumbull Parke atsisteigtų 
normalė būklė, bet policmanų 
didžiuma kitaip elgiasi. Pa
daužų ir kerštinčių jie nema
to.

Nuo pereitų metų vasaros 
iki pradžios birželio buvo su
areštuota 120 asmenų, ne
skaitant prieauglių. Iš to skai
čiaus už triukšmo kėlimą 42 
pasimokė jo po dolerį baus
mės, 32 paleisti be niekur nie
ko, kiti nei teisman nebuvo 
patraukti. Tik dešimts asme
nų nubausta po $200.

Labai negražią rolę šiame 
lašiname sumišime lošia So. 
Chicagos dienraštis “Daily 
Columet.” Tas laikraštis yra 
rasistinių riaušininkų oficio
zas, teisintojas ir informato
rius. Republikonai politikie
riai Jai p pat persisunkę ra
sizmu.

Negrų Pažangos Asociacija, 
sykiu su kitomis piliečių ir re
liginių organizacijų atstovais 
surengė demonstraciją prie 
Chicagos rotušės. Demonstra
cijoje dalyvavo apie 500 žmo
nių. Demonstruota tuo tikslu, 
kad atkreipus dėmesį į nepa
kenčiamą situaciją Trumbull 
Parke. Tuomet ir mėrasi Ken- 

nelly padarė savo pareiškimą; 
kad policijos departmentas 
palaikys tvarką ir gins indivi- 
dualės žmonių teises i jų na
mus ir nuosavybę ir kad įsta
tymai bus lygiai taikomi vi
siems.

Už kelių dienų po to, S. 
dearinge Įvyko du gaisrai. 
Toks buvo rasistų atsakymas.
Bažnyčių balsas

Toje apylinkėje esanti Ro
mos kątalikų bažnyčia (šv. 
Joachimo) padarė šiokių to
kių pastangų gerinti rasinę 
neapykantą. Bet tose pastan
gose nebuvo deramo griežtu
mo. Prieš riaušininkus pasisa-! 
kė ir tūli kiti apylinkės kuni- | 

fgai, bet tik švelnioje formo
je.

Daug griežčiau prabilo Di
džiosios Chicagos Bažnyčių 
Federacija. Ji ragino kunigus 
protestonus daryti viską, kas 
galima, prieš rasinę diskrimi
naciją ir kerštą. Prieš neapy
kantos skleidėjus prabilo ir 
kvakeriai ir žydai.

Bet su šiuo moraliniu 
spaudimu rasistai nesiskaito.

Pastaruoju laiku jie biau- 
riai puola Elizabeth Wood, 
Chicago Housing Authority 
sekretorę. Tai ji. girdi, esanti 
atsakom inga* už rasines riau
šes. Tokį kaltinimą, tarpe ki
tų, jai padarė alder,manas 
Paeini, kuris miesto taryboje 
alsavau j a dešimtą vardą. 
Paeini reikalauja jos rezigna
cijos. Net “Daily News’’ jam 
pastebėjo, kad ąldermanui 
yra gėda taip suprasti savo 
pareigas.

Bet toks laikraštis, kaip 
“Daily Columet,” kurstyda
mas baltveidžius prieš negrus, 
ginkluojasi Dievo vardu. Die
vas, sako, eina su tais, kurie 
nori išvyti negrus iš Trumbull 
Park projekto. Kai taip kal
ba religiški žmonės, tai jau 
daugiau negu veidmainystė.

O tuo tarpu Chicago Hou
sing Authority ofeialiai ap
skaičiuoja, kad sprogstmo- 
sios medžiagos pirkimui išleis-

I la daugiau kaip $5,000. Ir a- 
; municija jie apsirūpinę.

Neseniai Chicagoje lankėsi 
i Ethiopijos imperatorius Hailo 
Selassie. Jis irgi yra juodos 
spalvos žmogus, jis lyg ir i

. '    ' '  - ..v.;. '~~į]

Laisvės Paramai

PIKNIKAI
Didžiojo New Yorko Apylinke

4-t<? Liepos-Jtfly 
X

National Hall & Park
65-13 38th Avenue ' Woodside, N, Y.

Bostono Apylinkė

4 ir 5 Liepos-July\
Liet, T autiško Namo Parke

X ' <»,

Winter St. ir Keswick Read, Montello, Mass. 
■»

Baltimore, Md.
Laisves pikniko Įspūdžiai

Birželio 13-ta buvo graži 
diena ir karšta, net iki 95 
laipsnių.

Pribuvus Į pikniką 11 vai. 
ryto, įėjus Į svetainę, matosi 
viskas tvarkingai, o valgių 
kvapsnis iš virtuvės jau už
kariavęs visą svetainę. Ma
nau : tai pikniko svečiai turės 
skanių užkandžių. Ištikrųjų, 
neapsirikau taip manydamas. 
Visi svečiai gyrė skanius val
gius. Tr man patiko skanios 
bandukės ir kili valgiai.

Dienraščio patrijotėms gra
žuolėms šeimininkėms pri
klauso didelė garbė už paga
minimą skanių valgių ir už 
patarnavimą svečiams prie 
stalų. Esu tikras, kad visi ;svc- 
čiai yra dėgingi joms, Įjaip ir 
aš. Ir linkiu, kad visos gražio
je sveikatoje sulauktume! ki
tų metų Laisvės pikniko ir vėl 
prigamintumėte skanių val
gių, o dėl mane ir tų skanių 
bandukių.

Philadelphia, Pa.. drau
gams ir draugėms priklauso 
padėka už suorganizavimą 
buso. Taip pat ir visiems, ku
rie atvyko busu ir privatinė
mis mašinomis. Jie pakėlė ū- 
pą rengėjams. Taipgi .svečiam 
iš New Yorko ir baltimorie- 
čiams pikniko patri jotams. 
Ačiū draugui ir draugei, kurie 
d o vytojo sūrius. Jie davė gra
žų pelną.

Visa pikniko eiga buvo gra
ži. Visi dalyviai smagiai leido 
laiką po gražių medžių pavė
siu ir prie gražios muzikos. 
Piknikas buvo pasekmingas.

A.žemaičiui toko ' dovana 
gražus 6 svarų sūris. Jis išda
lino visiems po kavalkutį. 
Antrą sūri gavo V. Lipčius iš 
Philadelphijos. Piniginės do
vanos taipgi teko Philadelphi-

globėjas juodojo (Afrikos) 
kontinento. Jį Chicagos politi
kai garbino ir vaišino.

Kaip gaila, kad jis nepra
leido bent vieną dieną ir nak
tį Trumbull projekte. Jis 
savo akimis būtų pamatęs ra
sinę neapykantą jos gašliau
sioje formoje.

L. P.

jai: M. Obraitis gavo $7, N. 
Kavalčiuk $5.

Esu dėkingas rengimo ko
misijai ir darbininkams.

Pikniko Dalyvis

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ton žemėn joks svetimas ka
reivis nėra Įkėlęs kojos.

__.__ *
Francūzija turi naują prem

jerą ir naują kabinetą. Men
des-France dar tik 43 *metų 
amžiaus. Jis pažadėjo į vieną 
mėnesį laiko įvykdyti Indoki
nijoje taiką.

Visi geros valios žmonės 
palinkėjo jam pasisekimo. Vi
si pasakė: tegu bus taika!

Mendes-France praėjusį 
pirmadienį turėjo skristi į Že
neva taikos atsiekimui. Bet 
tuojau į Paryžių pribuvo Ede
nas ip Smithas. Mendes- 
France kelionę ženevon atidė
jo. s

Pakilo kaip sakalas, o gal 
n u tups kaip višta!

♦
Mūsų dienraščio finansinis 

vajus eina lėtokai. Bet ant 
vietos nestovi. Tas gerai. Tru
putį pasijudinę, mes savo di
dįjį tikslą pasieksime.

Nebetoli m^sų didieji pik
nikai — Brooklyne ir Monte- 
lloje.

Kas daroma jūsų kolonijoje 
šiuos piknikus padaryti dide
liais ir visapusiškai pasekmin
gais ?

Laisviečiai, pasidarbuokite!
------------

Šypsenos
Tikriausias ženklas

Lelija: “Pasakyk tu man, 
Rožyte, kaip tikriausiai iš
skirti, kur vaidinama opera, 
ir kur taip sau veikalas?”

Rožė: “Štai tau, drau- 
gutį, tikriausias ženklas. 
Jeigu scenoje vienas akto
rius smeigia kitam kardu į 
pilvą, o persmeigtasis, vie
toje krauju paplūsti, ima 
dainuoti, — tai žinok, jog 
tai opera!”

Sutaisė Kas Kitais



Mirė Ona Venckūnienė
Ona Venckūniene, gyvenusi 

102-33 86th Avė., Richmond 
Hill, mirė ligoninėje po sun
kios ligos. Pašarvota Šulinsko 
Šermeninėje, 81-02 Jamaica 
Ave.. Woodhaven Koplyčia 
randasi prie pat Forest Hills 
stoties ant BMT Jamaica lini
jos. Daugiau žinių rasite ryt 
dienos Laisvėje.

Liko liūdintieji vyras Vin
cas, duktė Valentina, žentas 
Alekas ir mažo anūkės Anno 
ir Joyce. Jiems ir kitiems ve
lionės artimiesiems reiškiamo 
užuojautą.

TARP LIETUVIU
Mary Cesniėnoi, Moterą 

Klubo narei, padaryta opera
cija. Atrodo, kad bus pavyku
si. ligonė greit stiprėja.. Tikė
josi galop šios savaitės jau 
būti namie. 380 So. 3rd St., 
Brook lyne. Norinčioms at
lankyti, patogu privažiuoti, 
vieta randasi netoli L. A. Pi
liečiu Klubo.

Klubietės i)* visi linkime d. 
česnienei greit sustiprėti ir 
vėl dalyvauti su visais.

F. R.

J. Alexaitis iš Conn, aną 
diena buvo užėjęs. atlankyti 
laisviečius. Jisai — dažnus 
lietuviu pramogų svečias. Lie
tuviu Kultūrini Centrą buvo 
atlankęs jau daug kartu, bet 
visas tame centre esančias i- 
staigas dar nebuvęs apžiūrė
tos. Jisučia buvo sustojęs pa
kelyje iš Balt i morės.

•
Dienraščio Laisvės direkto

riai jau svarstė, kokias vaišes 
turės i pikniką su vyk tįsiems 
svečiams. Nutarė, kad valgiu 
tmi būti visokiu, mėsišką ir 
pienišką, pradedant lietuviš
komis dešromis ir amerikoniš
kais “šuniukais.” bagiant sū
riais, kiaušiniais, pyragu ir 
kava. Gėrimu piknike bus. tas 
jau aišku.

Laisvės piknike šiemet IL 
k imasi daug svečiu ir iš to
liau. nes piknikas Įvyks labai 
patogiu laiku, tarp dvieju die
nu švenčių. Jis bus liepos 4-tą. 
toje pat vietojo, kur pernai. 
Skelbimuose telpa visas kel
rodis.

ž. R.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių kriaučių 54-to sky

riaus susirinkimas Įvyks šio 
trečiadienio prievakarį, birže
lio 23 d. Prasidės 5:30, tuojau 
po darbo. Ateikite visi išgirsti 
pranešimus iŠ darbaviečių, 
apie atostogas ir kitus unijistų 
reikalus.

Susirinkimas Įvyks Amalga- 
meitų unijos svetainėje, 11-27 
Arion PI., Brooklyne.

Turėkite su savimi unijos 
nario ir social security korte
les.

Sekr.

Vandalai sužalojo 
požeminio traukinio 
vagoną

Apie 20 ar daugiau pus
bernių važiuodami subway 
traukiniu bėgiu 21 minutės 
veik iki griaučių nuardė, nu
draskė visą vieno vagono vi
dų. Vagone buvo ir suaugusių 
keleivių, bet niekas neišdrįso 
sudrausti.

Gauja sulipo Į traukini 
Stillwell Ave. stotyje, Coney 
Islande. Iki ekspresas atėjo 
Į sekamą ekspresinę stoti. 
26th St., jie buvo išdaužę 6 
langus, išmetę per langus 6 
sėdynės, sudaužę visas viena
me krašte ir daugumą antra
me, nulupinėję skelbimus. 
Traukiniui sustojus, jie išbė
go.

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

Prasidėjo Stadium 
koncertu sezonas

Birželio 21-mos vakarą 
prasidėjo Stadium Koncertą 

i sezonas Lewishon Stadiume. 
Sezonas tęsiasi per G savaites. 

; Baigsis liepos 31 d.
Reguliariai koncertą vaka- 

i rai yra pirmadieni, aniradie- 
• ni. trečiadieni, ketvirtadieni ir 
i šeštadieni. Gi penktadieniu ir 
i sekmadieniu vakarai palieka- 
; mi liuosi atpildyti toms pro
gramoms, kurios nebūtu ga
lėjusios Įvykti del blogo oro. 
Išlikus lietingam orui, koncer
tai nevykdomi.

Programoje visuomet daly- 
| va uja Sym foninis Orkestras. 
. O parinktaisiais vakarais su 
I orkestru dalyvauja žymūs 
koncertą ir operų artistai dai
nininkai ir muzikantai. Kūri
niai parenkami žymiausią 
amerikoną, taipgi svetimšaliu 
pasaulinio masto artistą. i 
Stadiumas randasi prie L38th ; 
St. ir Amsterdam A e., New I 
Yorke. Privažiuojamas IRT I 
7th Avė. linija, L37th St. sto
tis.

Vis delsia laivakroviy ■ 
balsy priskaitymą i

v I
\ irs tris savaites vaidino ;

darbo santykiu taryba (NL-j- 
RB) delsė “egzaminavimą”.; 
1.7G7 kontcstuotu balotu. Po Į 
tos sunkios ir ilgos “procės” Į 
tarybą paskelbė, kad dar vis; 
neprisiruošusi teikti vienai ar i 
kitai unijai pripažinimą.

šiuose balsavimuose, kaip' 
kad ir pirmesniuose, Interna-! 
tional Longshoremen’s Asso

ciation (IT,A), nepriklausoma, ! 
: laivo gavusi daugiau balsą už ' 
i AFL naujai Įkurtą.

Nau jam trukdymui štai ko- ; 
ki planą pasiūlė: dabar atida
ryti tik 655 balotus, kontes- ; 
luotus tiktai dėl technišką 1 
priežasčių. T »chaiškumais
skaito balsuoto jo net liroj ima 
pakankamo asmens liūdymo, 
dėl kokios smulkios priežas
ties abejotina turėjimas teisės 
balsuoti ar klaidingai pasira- 

1 syta ar Įrašyta pavarde —■ 
kokia raidė nedadėta ar Įdėta 
daugiau.

Kitus 472 balotus siūlo iš
mesti. Jie esą kontestuoti dėl 

i kitokiu priežasčių.
Gi likusius 630 balotą ne

liesti iki išaiškės, kas atsitiko 
patikrinus tuos 655 pirmuo
sius balotus. Bet kad galėtu 
tuos 630 patikrinti, turėsią iš 
naujo spręsti, ar tuos rokuoti 

j ar nerokuoti.
Šis paskutinis 630 blokas 

! yra prižiūrovų personalo bal
sai. AFL esanti protestavusi 
491 iš tos grupės. O 1LA 123. 
Jei priskaitytų, ši grupe eitą 
H,A naudai.

Šachmatą žiūrovai vėl 
perpildė salę

Hotel Roosevelt vykdomasis 
amerikonu su tarybin. šach 
matistais turn iras ir antrą 
žaismių vakarą sutraukė apie 
1,000 žiūrovų. To sporto mė
gėjai turėjo Įspūdingą spek
takli.

Birželio 19-tos vakarą žais
mėms skirtam laikui pasibai
gus, tarybiniai sportininkai tą 
vakarą buvo laimėje 1 žais
mę, 2 užbaigtos4 be pergalės 
bent vienai pusei, o 5 paliktos 
užbaigti sekamą vakarą.

Amerikonai, nors mažiau 
tebuvo atsiekę laimėjimų, ta
čiau parodė rimto atsparumtff 
tai rodo ilgai užsitęsiančios 
žaismės.

William Soto, 26 m., rastas 
prigėręs maudynėje, namie. 
Spėjama, kad gal jis maudy
nėje apalpo.

Rosenbergy kapą 
pažymėjo rožėmis

Rozenbergams paminklo a- 
lulengimo- apeigos Wellwood 
kapinėse Įvyko. kaip buvo 
planuotos. Tačiau paminklo 
vietoje padėjo ant kapo tik 
rožes Gatavas paminklas li
kosi neatvožtas. Kapiniu ad
ministracija pabijojusi vanda
lu.

Rosenburgą žudytojams ir 
tu žudytoją pritarėjams, pasi
rodo. Rosenbergai po mirties 
atrodo dar galingesniais, 'ra
čiau grasinimai vandalizmu 
’u atminties neišdildys. Liau
dis nuostabiai išlaiko atminti 
tą. kuriuos ji žino esant nu
žudytais nekaltai.

Brooklynietis senukas rabi
nas Sharff Įvvkdu žydu reli
gines paminklą statymui pri
imtas apeigas.

Komiteto darbuotojos Sara 
Lichtenberg h* Emily Aiman 
pareiškę jog visokios kliūtys 
Ims nugalėtos ir paminklas 
Ims pastatytas.

Morris C. Shappes. vienas 
iš pirmiausia nukentėjusią 
nuo ragangaudystės mokyto
ją, ragino šio susirinkimo da
lyvius darbuotis, kad ateinan
čiais metais Rozenbergą minė
jime jau ateitume sykiu su 
išlaisvintu Morton Sobell.

Taipgi trumpai kalbėjo se
nyva Sobellio motina. Ji sakė, 
kad nors ne- ilgai pažino Ro
zenbergus. tačiau juos buvo « 
pamylėjusi, kaip vaikus. Ji 
prašė neleisti jos sūnui nekal
tai pasilikti gvvij.jii kapuose, 
kalėjime.

Rep.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Brazilijos valdžia įsakė im
ti ne mažiau kaip 87 cen
tus už svarą pardavinėja
mos kavos.

Penang, Malaja. — An
glų bombonešiai numetė 24 
tonus bombų į Malajų parti
zanų stovyklą Kedas kalne.

Užrnftyklt Laisve Savo Dransrn!.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIU KLUBAS

Vakttcijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Bčooklyno lietuviais.

Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
* JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Amnestijos gauti 
veiksmu paroda

Jefferson Specialią Mokslų 
Mokykloje. 575 Sixth Ave., 
New Yorke, yra išstatyta pa
rodai medžiaga, kokia vartota 
Amerikoje paskiausiu pusšim
čiu metu kampanijoms išgauti 
amnestiją Amerikos politi
niams kaliniams.

Vienas didžiausių rinkinių 
yra iš kampanijos išlaisvinti 
Eugene V. Debs ir šimtus kitu 
pirmojo pasaulinio karo poli
tiniu kaliniu.

Daugumą eksponatą šutei- Į 
k ė Elizabeth Gurley Flynn. ' 
buri pati veikliai dalyvavo to- , 
s,e kampanijose. Ton pat pa- i 
rodoma veikla išlaisvinti da- ! 
bartiną laiku politinius kali
nius.

UŽMUŠĖ VYRĄ

Louis Collet, 31 metu. 6‘ I a ■ • v
'vaiku tėvas. Tėvu Dieną nz- 
! Laigė ne taip, kaip tėvai ti- 
; kiši.Jo žmona ji užmušė. Paš
iau’ nešina, vedina 4 mažai
siais vaikais nuėjo j policijos1 

' stoti pasiduoti.

Moteriške sakė, kad .ji bi-i 
| jojosi. jog vyras ją užmuš." 
i Jis ją smarkiai puolęs, liepęs j 
į pasirašyti raštą, būk du ma
žiausieji kūdikiai esą ne jo. ; 
Ji pagriebusi metalinę paipą

■ ir tvojusi jam per galvą.

šeima gyveno J17 Ellery i
St... Brooklyne. Mažiausias 
kūdikis yra I metą, vyriausias 
'•aikas I5 metą. Tragedijos 
metu vyriausi du vaikai nebu
vę namie.

Jungi. Valstijos įsiskolina 
’ dar 4 bilijonais doleriu 
Į I

Washington. — Per pa- i 
i skutimus 12 mėnesių Eisen- 
i howerio valdžia išleido 4 bi
lijonus dolerių daugiau, ne- ’ 
kaip gavo taksų ir visti ki-' 
tų pajamų. Taigi kiekvie- i 
nas amerikietis, vyras, mo-1 
teris bei vaikas, lieka pra
skolinti dar po 25 dolerius.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

i MATTHEW A. į
: BUYUS :> «
• (BMYAUSKAS) I
I <
! LAIDOTUVIŲ !
I DIREKTORIUS J

l 426 Lafayette St. |
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 |
» <

**««*•«>

i Transit Autoritetas 
paneigęs pažadus, 
sako unija

Nev. Yorko miestinis Trati- 
šit Autoritetas atsisakė vyk 
(lyti balsavimus tarp trans- 
portacijos darbininku. Pir- 

į minu Autoritetas buvęs paža
dėjęs tokius balsavimus vyk- 
i (lyti, Panaujintu balsavimų 
I darbininkai galėtu aiškiai pa- 
j rodyti, kad jie nori būti uni- 
■ ios atstovaujamais..

Autoritetui atsisakius nuo
savo pažado, unija šaukia 
specialius nariu mitingus šio 
ketvirtadietįio vakarą i St. 
Nicholas Areną. Sako, turės 
p( rsvarstyti padėti.

Astori.jos gyventoją Paolo 
šeimoje Įvyko gal istoriniu ga
limas. skaityti dalykas — Mrs. 
Paolo nedalvvavo savo duk
ters vestuvėse. Supykusi, kam 
duktė pasirinko jos neužgirtą 
vaikiną. Jo giminės tvarkė vi
są vestuvių reikalą.

Majoras po masine 
policijos apsauga

Nuvykusi Į Porto Rico ma
jorą Wagneri pasitiko masi
niai būriai policijos. Vien tik
tai lėktuvą stotyje buvo 65 
uniformuoti polic'stai ir bū
riai civiliniais apsirengusią.
\'isur kitur, kur tiktai tikėta
si majoro, buvę sumobilizuoti 
apie 3.000 policijos. Ji vežio
jo neperšaunamu auto.

Prie majoro n (prileido ne
žinomą asmenų arčiau kaip 
150 p ė du. N e p a s i t i k’ i m a p o »•- 
torikiečią “meile” anteriko- 
11 a m s v a 1 d i n i n k a m s.

Susirinkimas
L.L.l), I KUOPOS N AKLA.VIS

Kuopos susirinkimas jvyks birželio 
21-tos vakaro. 7:30. L. A. Pili<*čit.i 
Kiniu*, Stagg- St. ir Union Aveniu*, 
Brooklyn. —Valdyba.

• <120-122)

MATKASAI—KALDKOS— : 
PADUSKOS 

Atnaujintos ir Sterilizuotos 
Mos taipgi laikomi* naujus lovom 
aprodalus ekonomiškom kainom. 

MAIN BEDDING
205 New Main St., Yonkers 

(arti Ncppefham Ave.)
Tel. Yonkers 3-2370 į 

(121.-127)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDAVOJA apart men I as 

mažai šeimynai. Rendaunin-kas gali 
Imt 4-ris arba 3-ris kambarius. Su 
renda susitaikysim.

J. Juška
113-09 1071 h Avė.

Richmond Hill 19, N. Y. 
Tel. Virginia 8-3675 

(120-122)

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. EVergreen 7-6868 

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

Nupigino knygas
Darbininkų Knygynas skel

bia išpardavimą, knygą nupi
gintomis kainomis. Tarpt* nu- 
pigintu. parduodamu už 59 
c. iki dolerio, yra apysaką so
cialią mokslą, apie (Yvtiines 
teises, istoriniu. Yra kūriniai 
daugelio žymią am<*rikonų, 
taipgi kitu pfTsauliniai pash.il- 
busiu rašytojų.

Knygynas randasi 50 E. 
13t.h St.. New York.

Nusitarė įkurtiir 
teisiu gynimui 
komitetą

J
Brooklyne neseniai Įvykdy

tame civilinėms teisėms ap
ginti masiname mitinge priei
ta išvados Įkurti visos apskri
ties plotme komitetą teisėms

I ginti, i
Tarpe mitingo rengėjų bu

vo Amerikos žydu Kongreso. 
/Americans For Democratic 
Action. Taborai Thirty, United 
World Federalists, keli nepri
klausomi demokratų klubai.

čia priimtoj'' rezoliucijoje 
] asisakyta veikti prieš makar- 
tiznią.

Mitingo kalbėjo kongresma- 
nas Celler. Jis ragino piliotiją 
veikti. Sakė, kad McCarthy 
pasek'ėjai smarkiai veikia. Ją 
laiškais kongresmanai užvers

ti. žinoma, makartistai dabar 
yra valdžioje, galioje. jie 

•rašo visi. O kada makaUistų 
priešai, demokratjos rėmėjai 
tyli, pas tūlus ir susidaro nuo
monė, būk daug piliečių pri
taria McCarthy siautėjimui.

Smerkdamas m a k art i st u s. 
Colleris padarė keistą paly
ginimą. būk McCarthy esąs 
“vertingiausias Kremlių a- 
gentas.’’ Klausytojai dėl to jo 
palyginimo turėjo Įvairiu nuo
monių. Beveik nesiranda nuo
monių, kad Colleris pats tuo 
tikėtą. Spėlioja, kad jis ga
lėjo taip kalbėti vengdamas 
makartistams suteikti progą 
pravardžioti ji patį ir jo ju- 
d ė j i m ą “ k om n n isti n i n.”

Anot jo, amerikonai turi 
kovoti prieš “pavojus iš kai
rės ir iš dešinės.” Tačiau, virš 
visko, “privalomi* išsaugoti 
teises nors ir kraštutiniausio 
radikalo, nors nekenčiamiau- 
sio, nes kitaip mes prarasimo 
savo teises.” sakė Cel loris. 
Išvada, sakė jis, yra:

“Nesibijoti, kalbėti ir veikti 
kaip laisvi žmonės, išstoti, bū
ti laivūnu, ant kurio galima 
atsidėti.”

Rep.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštĮ Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio. ' ’? i

TONY’S
Į UP-TO-DATE

i} BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS Į

Savininkas •

306 UNION AVENUE j
BROOKLYN, N. Y. |

a
Gerai Patyręs Barberis į

PEIST LANE] 
DRUGS, Ine.

į 405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų* Specialistai:

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

i|l-.. ----------------------- ,  ----------- .IĮ

4 pusi. . Laisvė (Liberty) Trečiad., Birželio (June) 23, 1954

NEW)Y0RK
MALE and FEMALE

PORA — BLA1K4
Daržininkas, apiaisyn^nis Nlvyras; 

virėja namų darbininkė. G’asarq 
B< tkshir< Mountains. <> vėliau Long 
Island; šeima susideda iš 2 suaugu
siu, atskiras apart meni as. gera alag. 
Reikalingi paliudijimai.

Box J. 21 B, Room S30
II W. I2nd Nt.. N. Y. C.

<121-123)

HELP WANTED-MALE

REIKALINGI DARBININKAI
C'hels $1.5OO
2 Virėjai s 1.000 
Kepėjas S 1.200 
Prie Salad SI.000

Sandėliui Vyras $350 j mėnesi 
LENZER EMPLOYMENT AGENCY

X0 Lawrence St., N. Y. C. 
Tel. VVO. 2-2616

REAL ESTATE

YONKERS. 18 Chamberlain Ave. 
Gerai budavotas. naujas, 2 šeimom 
mūrinis namas.. Aliejum karštu šil
domas. d\ iem karam garadžius, daug 
ekstra Įrengimu, gera sekcija, arti 
visu patogumų. Atdaras apžiūrėji
mui. 1 blokas j pietus nuo Loring 
ii; Central Avenues, geras/pirkinys, 
parduodamas prieinamai.

Saukite savininkė:
T<*l. Yonkers 9-66'9 

(^20-126)

FAR ROCKAWAY
14 rūmų namas, tinkantis 1 2 <3 
šeimom. 4 maudynės, automatiškai 
apšildomas, 3 karu garadžius, eks
tra padėliam viela, -1 rūmai viršuj 
garadžiaus, vaisiniai medžiai. Taipgi 
<1 rūmu apšildomas bungalow šalę 
jūrų, vaisiniai medžiai, aptverta, iš
taisytas skiepas. Turite pamatyti 
Šiuos gražius namus, kad įvertinti. 
Saukite savininką:

T<*l. FA. 7-0083
(118-124)

ASTORIA
Gerai būdavota's medinis ir šingelių 
2 šeimų namas. Ištaisytas skiepas, 
aliejum .šildomas, garadžius, plotas 
50x100. Gražus kiemas. Visiškai iš
tuštinamas parduodant. Pirkinys už 
$12,500.

GUS SCHWEITZER
3101 36th Ave., Astoria, L. L 

Telefonas RA. 6-3468
Į 1121-127)

For Rent

FOREST HILLS
Paslrandavo.ja Krautuvė 20x70 

Tinkanti Kepyklai arba .Bar Grill 
Prieinama randa.

Kreipkitės:
Tek C’U. 5-6688

GJ21-123)

BUSINESS 4 
OPPORTUNITIES

SANDWIC H SHOP
Pilnai Įrengta, gera veikli vieta fi
nansiniame distrikle. 10 metų lysas. 
Daro puikiausią pragyvenimą. Savi
ninkas turi chain store operavimą — 

-vieną parduoda. $7.000. Reikalinga 
cash.

Saukite savininką po 5 P. M.
Tel. DI. 2-6331

(119-121)

BAKERY ROUTE
įsteigtas 30 motų. Duona, roliai ii* 
pyragaičiai. Savininkas parduoda 
puikiausią biznio progą labai priei
namai.

Saukite Savininką: *
NE. 2-3911

(118-121)

Antanas Linkus, Jr., 
vyks Į suvažiavimą

Sekamą savaitę lėktuvu iš
skris Į Malone, N. Y., Arkanas 
Linkus, Jr., ir ten dalgaus 
New Yorko valstijos karo ve
teranų (Amvets) organizaci
jos suvažiavimo. Suvažiavimas 
bus valstijine plotme.^A Lin
kus yra tos organizacijos fi
nansų sekretorius. Jis grįš na
mo sekmadieni.

MEDUS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau Įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

•

Bitininko Končiaus Medus

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ
UŽ PUSU* GALIONO $25j^

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

4




