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Minint Motinos Diena:

Rašo R. MIZARA

, Gegužės 7 d., vadinasi, ry
toj,C sukaks lygiai 50 metų, 
kai" Lietuvoje b u v o atgauta 
laisvė spausdinti lotyniškomis 
raidėmis knygas ir laikraš
čius.

Atmenu: 190 1 metų vieną 
gegužės sekmadieni, grįžęs iš 
M e r k i n ė s , tėvas pranešė 
mums tą linksmąją naujieną.

—Turėsime naujas “Kan- 
tičkas.“ turėsime naują “.Au
kso altorių,’’ gal turėsimo ir 
naujų dainelių, ir naujų pa
sakų. . . — džiaugėmės mos, 
kuriuos buvo sužavėjęs spaus
dintas lietuviškas žodis.

Apie ši svarbų Įvyki skai
tytojas ras platesni straipsni 
sekamo šeštadienio Laisvėje.

Prieš 90 metų, kai idiotiš
ka caro valdžia uždraudė lie
tuviams spausdinti ir skaityti 
lotyniškomis raidėmis knygas, 
pasaulyj vyko dideli pervers- 

• tman
Pačioje Rusijoje (ir Lietu

voje) L’^o tik neseniai pa
naikinta baudžiava: carine 
valdžia tik ką buvo nuslopi
nusi. Lietuvoje ir Lenkijoje 
jai aštrius fizinius žmonių 
pasipriešinimus. Na, o Jung
tinėse Valstijose virė Piliečių 
Karas dėl vergijos panaikini
mo, dėl šalies č i ei y bpje išlai
kymo.

Žiaurioji carinė valdžia, 
matyt, galvojo, kad ji, prie
varta primesdama Ii ('tuvių 
tautai “graždanką.“ ne tik su- 
pravoslavins lietuvius, bet pa
darys juos sau palankesniais.

Koks trumparegiškumas!

1884 metais Jonas šliupas, 
nuvykęs pas Varšuvos gene
ral - gubernatorių Gurką. tie
siog vergiškai maldavo ji:

—Grąžinkite lietuviams lo
tyniškas raides ir jie bus ca
ro valdžiai ištikimi...

Bet nužemintas balsas pasi
liko balsu tyruose.

Poetas - aušrininkas Miglo- 
vąj^h (Miliauskas) stojo už 
tai, kad lietuviai nusilenktų 
carui ir priimtų “graždanka.“ 
—jis pats buvo parašęs rusiš- 
komi.^i’aidėmis lietuvišką ele- 
ment^rių.

Bet caro valdžia grąžino 
lietuviams spaudą tik tuomet, 
'kada visa Rusija ir kitos tau
tos jau stovėjo išvakarėse 
1905 metų revoliucijos. . .

Revoliucinis darbininkų są
jūdis privertė carą Mikę da
lyti tai, ką padarė.

Susipažinti su spaudos drau
dimo laikotarpiu Lietuvoje, 
su kova dėl atgavimo spaudos 
reikalinga kiekvienam.

Dėl to Laisvėje, spėju, bus 
ne vienas toje temoje duotas 
straipsnis.

Skaitykite!
Be to, tegu ši sukaktis Įdie

gia i kiekvieną mūsų dides
nę meilę savo spaudai, savo 
1 apkraščiams 1

Seks/jrta sekmadieni bus 
Motinto* Diena.

Mums, kilusiems iš Lietu
vos, lietuvių tautos sūnams 
Ir dukroms, tarp kitko, verta 
prisiminti savo motina ir kaip 
•klaidžią apivietos, kaip mo-

AMERIKOS VALDOVAI 
UOLIAI DISKUSUOJA 
(KARINIUS PLANUS 5
I ------------------------------ -—

Eisenhower i s siųstų armija, “jei
Indokinijos žmones to norėtu”

C

Washington. — Gynybos 
sekertorius Charles Wil
son (karo ministras) pri
pažino, kad valdžia veikliai 

.svarsto klausimą, ar siųs
ti Jungtiniu Valstijų ar
miją į Indokiniją, karui 
prieš Vietnamo komunis
tus.

Pokalbyje su korespon
dentais Wilsonas sakė:

“Dabar stačiai susiduria- 
imc su šia problema. Bet 
i šiandien aš dar nematau, 
I kai]) jau dabar galima bu
kų išspręsti .ši klausimą be 
■ talkininku.” *•

“Mes negalime patys vie- 
[ ni yeikti kaip viso pasaulio 
i policija. Turime gauti tal- 
I kininkų. Nes jeigu mes 
i vieni veiktume (prieš ko
munizmą), tai susidarytų 
blogas supratimas apio 
mus.”
PREZIDENTAS KALBA 
APIE GYVENTOJU 
NORĄ

Prez. Eisenhoweris sa
kė republikonui senatoriui

Advokatų Gildija 
laimi apeliacija

Washington. — Federalis 
apskrities teismas buvo už- 
gyręs generalio prokuroro 
Brownell’o įsakymą, kad 
Advokatų Gildija turi už
siregistruoti kaip “subver- 
syvė” (neištikima) organi
zacija.

Gildija apeliavo į aukš
tesni teismą, kuris dabar 
ir sulaikė žemesniojo teis
mo sprendimą.

Apeliacinis teismas pri
pažino, kad Brownell per 
daug aršiai kurstė žemes
nįjį teismą, vadindamas 
Advokatų Gilidiją “tiktai 

i Komunistų Partijos kal- 
bėtuvu.” \

Ši advokatų organizaci
ja gina darbo unijas ir ci
vilines visų amerikiečių 
teises.

Alhenai, Graikija. — 
Naujas žemės drebėjimas 
Graikijoj pražudė 25 žmo
nes.

Rytoją, sėdinčią prie ratelio 
ir savo vaikeli , mokančią 
skaityti!

Lietuvišką mokyklą Lietu
voje tarp 1864-1904 metų 
vaizdžiai ir nepamirš tarnai 
pastatė prieš mūsų akis skulp
torius Petras Rimša...

Minėdujmi šią s u k a k t i , 
džiaukimės tuo, kad šian
dien Lietuvoje mokyklose yra 
apie pusė milijono mokinių’

Nyksta ten ir rateliai; jų 
vietą užima naujausios tech
nikos verpimo ir audimo ma-

K. E. Flandersui, kad ‘ne
bus daroma jokio karinio 
žygio Indokinijoje, jeigu jo 
nerems patys to krašto gy
ventojai.”

Republikonų senatorių 
vadas Knowland vis agi
tuoja už amerikonų Įsiver
žimą Kinijęn.

Prezidentas ir kiti val
džios vadai kuždasi su grp 
žūsiu iš Ženevos Dullesu. 
Tenai net Anglija ir Fran- 
cija pastūmėjo šalin grei
tuosius karinius Dulleso 
planus.

Vietnamiečiai užėmė 
dar vieną fortą

Hanoi, Indokin. — Viet
namo liaudininkai šturmu 
užėmė jau ketvirtą didįjį 
Dien Bien Fu tvirtovės for
tą Haguette, kaip praneša 
Prancūzų komanda. Taigi 
dabar telieka apgultiems 
francūzams tik vienas 
stambus fortas ir eilė 'ant
rinių pozicijų tvirtovės vi
duryje. į*

Žlugo svajonė sukelt 
Azijos komunistus 
prieš Sovietą Sąjungą

Ženeva, Šveic. — Ame
rika ir jos talkininkai jau 
gana ilgai svajojo, kad rei
kią tik “truputį paglostyt 
Kinijos bei kitų Azijos 
kraštų komunistus, tai jie 
ir atsimesią nuo Maskvos.”

Bet tai buvo klaidinga 
svajonė, — sako United 
Press. — Nes Kinijos Liau
dies Respublikos ir Šiau
rinės Korėjos komunistai 
Ženevos konferencijoj dar 
ryškiau negu bet kada įro
dė, kaip stipriai jie laikosi 
vieno fronto su Sov. Są
junga.

Taip, Tito prašosi j karo 
talką prieš Sovietus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos . užsienio mi
nistras Popovič patvirtino 
savo prezidento Tito in
tenciją įtraukti jugoslavų 
kariuomerf^” į tarptautinę 
vakarų Europos armiją 
atspirčiai prieš Sovietų Są
jungą, pagal Amerikos 
planą. '

Už tai Amerika su savo 
talkininkais turėtų paten
kinti tam tikras sąlygas 
(duoti Tito valdžiai dar 
daugiau dolerių), sakė Po- 
povičius. z

ORAS. — Giedra ir šil
čiau.

$10,000 Fondo
Nuo Baląndžio 15-tos iki Liepos 15-tos 

Turime Sukelti .$10,000 Fondą
Šiomis dienomis fondas gerokai pakilo. Dovanų 

sąrašas ilgokas. Apart daugelio aukojusiųjų, dar gavo
me gan įdomų laišką su stambia dovana. Prašome pa-
s i skaityti: ;

“Gerbiama Laisves Administracija!
Pastebėjau, kad viena moteriškė, regisi iš Mass, 

valstijos, paaukojo Į Laisves fondą po vieną dolerį 
už savo išgyventus metus ir dar po. vieną dolerį už 
dienraščio Laisvės išgyventus metus. Neatsimenu 
tikros sumos, kiek ji aukojo, bet buvo stambi suma.

Tos moteriškės auka yra gražus pavyzdys susi- 
. domėjimo palaikymu darbininkiškos spaudos. Aš, 

kaipo senas singelis, nenoriu užsileisti moterims 
būti pirmoje vietoje. Jei ne kuo kitu, tai nors am- 

J žiumi manau pralenkti tą gražios minties moteriš
kę. Aš esu 72 metų amžiaus ir aukoju į fondą po 
vieną dolerį už savo išgyventus metus ir po vieną 
dolerį už dienraščio Laisvės išgyventus metus. Vi
so $107.00. Man sukanka 72 metai amžiaus gegu
žes 14 d., 1954.

Su geriausiais linkėjimais,
Senas Jonas,

Harrison, N. J.” 
Senas Jonas ėmė viršų savo amžiumi ir suma. Ta 

geroji moteris (iš Bostono) už savo amžių nuo 00 m. ir 
(už dienraš. Laisvės išgyvuotus 35 metus paaukojo $i95.00 
Tai buvo Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimo pro- 

1 ga. Širdingai dėkojame abiem už tai]) gražią finansinę 
paramą ir už suteiktą Iniciatyvą tuo reikalu. Neabejo
jame, kad aukščiau suminėtus Laisvės pa.trijotus paseks 
ir kiti

Ištisas aukotojų sąrašas šiandien yra tekis:
Per J. Stigienę, Brockton, Mass.:
Moterų Apšvietos Klubas .................... $10.00
Ona Vaitiekūnas .......................   10.00
F. ir K. Chereškai .........................................10.00
V.- Sinkevičius ........................................... 5.00
J. T. Monteliečiai ........................................ 5.00
U. Zeleckaitė ............................................... 2.00
J. Stigienė ..................  2.00
B. Gutkauskienė ......................................... 1.00

Viso $15.50
(Tąsa 2-rame puslapy.])

DAUGELIS JANKIŲ ĮPRATO 
KORĖJOJ Į PA VO J INGUS 
NARKOTINIUS S VA IGA LŪS

Tokio, Japonija. — Apie 
600, Amerikos kareivių čia 

' uždaryta atskirose stovy- 
' klose už tai, kad jie naudo
jo pavojingus narkotinius 
svaigalus bei kitiems šmu- 
geliavo tuos “smagumo* 
nuodus.

Amerikonų armijos po
litikieriai pasakoja, kad 
“komunistų agentai” įpra
tinę tuos- jankius į narkoti
nius nuodus.

Pirmesnieji gi pačių 
amerikonų pranešimai ro-

! dė., kad kai kurie jankiai 
jau iš Amerikos atsivežė į 
Korėją narkotinius papro- 
čus. Pietinėje Korėjoje 
esant, ir daug kitų ameri-

I konų išmoko tuos svaiga
lus vartoti bei platinti.

Amerikinė komanda Ja
ponijoj sako, jog pati “ne
žino, kaip tą klausima iš-

! rišti.”

Mossadegho šalininkai Irano 
seime nustelbė jo priešus

Teheran, Iran. — Kilo 
didelis ermyderis Irano 
seime, kuomet vienas ' jo 
narys, Am i r Etešmai, pava
dino buvusįjį premjerą 
Mossadeghą “išdaviku.”

Mos'sadegho šalininkai 
piktais šauksmais ir grū
mojimais tuojau privertė 
Etešmajų nutilti ir atsisės
ti.

Seime yra 80 atstovų, ir 
(N jų gynė Mossadegho 
garbę kaip Irano patrijo
to. Kai kurie šaukė Ete.š- 
majui: “Tu šneki taip, 
kaip tau parašė Anglijos 
ambasada!”

(Dabartinis seimas bu
vo išrinktas kariniame 
stovyje, po karališkųjų ge
nerolu komanda. Tada 
naujasis premjeras genero
las Zahedi džiaugėsi, kad 
beveik visi seimo nariai, 
“apart trejeto ar ketverto,” 
remsią jo valdžią. Bet šios 
riaušes seime rodo ką ki
tą.) .

Meksikos valdžia surado, 
jog beveik pusė visų mek
sikiečių šeimų tegauna ma
žiau kaip $16 pajamų per 
mėnesį.

IVIETNAMO LIAUDIES 
DELEGATAI ATVYKO I 
ŽENEVOS DERYBAS
dmerika nustebinta, kad juos

; pakvietė K in i ja., 
I 

--------- -—

Ženeva, šveic. — Atvvko 
i i čionaitinę konferenciją 
! Fam Van Dong, Vietnamo 
liaudininku - komunistu 
(Vietminho) vice-preziden- 
tas, ir kiti atstovai. Jie 
sovietiniais lėktuvais at
skrido per Maskvą ir Bei’- 
lyną.

Vietnamo liaudininkų de- 
, legatus pasitiko Ženevos 
I lėktuvų stotyje ir sveikino 
: Andrius Gromyko, Sovietų 
į užsieninio ministro pava
duotojas; čou En-lai, Kini
jos Liaudies Respublikos 
premjeras, užsienio rei-

Atvažiavo Krupavičius 
i ir K. Zaikauskas

New York. — Laivu at
plaukė Vliko vadai, prela

tas Mykolas Krupavičius 
!ir Karolis Žalkauskas, ku
lisų buveinė Vakarinėje Vo- 
I kieti joje.

š Jiedu liudys tyrinėjančiai 
I Amerikos • kongresmami 
i komisijai, kad “būtinai rei
škia sumušti komunizmą 
■ Lietuvoje.”
j ^1

Anglai reikalauja 
faktų apie nesutikimą 

i su Jungi. Valstijomis
London. — Anglijos spau

da reikalauja, kad valdžia 
paskelbtų faktus, kodėl ji 
atidėjo ar atmetė ameriki
nius raginimus “tuojau su
daryti bendrą karini fron
tą prieš komunistus” Indo
kinijoje bei kitur Azijoje.

Premjeras Churchillas. 
antradienį kalbėdamas ša
lies seime, žadėjo tiktai po 

I Ženevos konferencijos - pa- 
I sakyti priežastis, dėl ku
rių Anglijos politika sky
rėsi nuo Amerikos.

Karininkai nuteisė buvusį 
belaisvį 10 mėty kalėti

Washington. — Karinis 
teismas priteisė 10 metų, 
kalėjimo buvusiam Šiau-' 
rinės Korėjos belaisviui, 
korporalui Ed. S. Dicken
son’u i, kuris ten buvo pa
sisakęs už komunistus ir 
pareiškęs, jog negrįš į 
Jungtines Valstijas, Bet 
jis grįžo patikėdamas val
džios prižadams “nebausti 
atsiverčiančių ir grįžtan
čiu belaisviu.” v <

Jis nuteistas už tai, kad 
dalyvavo belaisvių diskusi
jose, kritikuojančiose ame
rikinį karą Korėjoj; pasi
rašė atsišaukimus dėl tai
kos; traukė kitus belais-

o ne sovietai
[kalų ministras; generolas 
’Nam II, šiaurinės (liaudi
ninkų) Korėjos užsieninis 
ministras, ir kt.

Vietnamo liaudininkų 
i atstovai tuojau išleido raš- 
| tini pareiškimą, kad jie 
dės visas pastangas, idant 
“taikiomis derybomis būtų 
išspręstas Indokinijos klau
simas.”

Pareiškimas pabrėžia:
“Yl)atingai svarbus už- 

i davinys šiai Ženevos kon- 
I ferencijai yra atsteigti In
dokinijoje taiką, rymančią 

'ant tautinių teisių pripaži- 
. nimo žmonėms Vietnamo, 
i Khmero (Kambodijos) ir 
jPathet'Lao ’(Laoso)”
i KAS NUSTEBINO 
AMERIKONUS

Jungt. Valstijų ir jų 
talkininku atstovai buvo 
nutarę, kad Vietnamo ko
munistus - liaudininkus tu
ri pakviesti Sovietų Sąjun
ga, o ne Kinijos Liaudies 
Respublika. Nes Amerika 
nepripažįsta Kinijos vie
na iš Penkių Didžiųjų val- 

| stybių.
Bet Kinija vis tiek pa- 

: kvietė Vietnaminius liau- 
/dininkus, ir amerikonai nie- 
i ko dėl to negali padaryti, 
! kai]) teigia N. Y. Times ko- 
respuondentas. Todėl Mo
lotovas, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, ir galės 
vadinti Kiniją penkta di
džiąja valstybe ir kitų de
legatų kvietėja.

Konferencijon taip pat 
atvyks francūzų bendra
darbiai, tautininkų vadai 
iš Vietnamo, Kambodijos 
ir Laoso dalių.

Amerikos žvalgai sumuša 
yaskalus apie karinius 
Kinijos pasiruošimus

. Hong Kong. — 'Kariniai 
Amerikos žvalgai čia sa
kė:

Nėra jokio įrodymo, kad 
Kinijos Liaudies Respu
blika telktų savo armiją ai\ 
darytų kitus karinius pa
siruošimus paliai savo ru
be žiu su Indokinija.

Taigi patys Amerikos 
šnipai sumuša Čiang Kai- 
šeko skleidžiamus iš For- 
mozos paskalus, būk Ki
nijos komunistai subūrę 
dideles savo armijos ir lėk
tuvų jėgas paliai sieną, būk 
tai jie pasiruošę bile dieną 
ateiti j talką Indokinijos 
komunistams prieš fran- 
o.ūzus bei amerikonus.

Hawajuose taipgi plinta 
vaikų paralyžius. .

vius į komunistų pusę ir, 
esą, “skundė ištikimus ame
rikonus belaisvius.”
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Tekstilininkų unija už taikų
Atlantic Citv, N. J., CIO Textile Workers of Arne- 

rica laiko savo konvenciją. Ši unija turi 325,000 narių. 
Tai viena iš stambiausių unijų. Deja, ji pergyvena sun
kius ir pavojingus laikus. Tekstilės pramonėje viešpa
tauja giliausia krizė. Iš apie 1,300,000 toje pramonė
je darbininkų, šiandien tedirba apie 900,000. Organi
zuotų darbininkų yra didelė mažuma. Ypač pietinėse 
valstijose tekstilininkai neorganizuoti. Kompanijos ir 
korporacijos naudojasi ta proga ir ryžtasi organizuo
tiems tekstilininkams nukapoti algas.

Konvencijoje storai atžymėta tas faktas, kad ma- 
kartistinės. reakcijos siautėjimas skaudžiai atsiliepia 
ant organizuotų tekstilės pramonės darbininkų. Pasta
raisiais pora metų unija neteko 75,000 narių!

lUnijos pildomosios tarybos raporte konvencijai tei
singai ir rimtai pasmerkiami naujo karo kurstytojai. 
Taryba pareiškia, kad tiktai taika ir susitarimas iš
gelbės mūsų civilizaciją nuo sunaikinimo. “Atominia
me kare nebus tokio dalyko kaip militarinis laimėji
mas,” sako tarybos raportas.

Toliau raporte labai aštriai pasmerkiamas makar- 
tizmas. “Dabar jau pilnai aišku,” sako raportas, “kad 
makartizmas yra amerikinės rūšies fašizmas. McCar
thy asmeniškai nedaugiau paiso komunistų, kaip Hit
leris paisė žydų. Jis sukūrė komunistinį baubą sieki
mui savo politinių tikslų.” Raporte nurodoma, kad šis 
demagogas nueis istorijon kaipo pabaisa, kuris-gnųmo- 
ja “sunaikinimu per 700 metų padarytam žmonijos pro
gresui.” Unijos taryba šaukia savo narius ir visus 
amerikiečius dėti visas pastangas nedaleisti makartiz- 
mui pasiekti savo tikslą.

_________ __________ ii
Republikonų sukilimas prieš McCarthy
Labai Įtakingas repubfikonų dienraštis New York 

Herald Tribune (geg. 3 d.) griežčiausiai išstoja prieš 
McCarthy ir jo politiką. Dienraštis mano, kad Wash- 
ingtono “cirkas” padės McCarthy demaskuoti kaipo 
sugedusį demagogą. Šitas demagogas-supiudė žmo
nes, padalino Ameriką, nupuldė jos vardą pasaulio aky- 1 
se. 1 I

Taip pat labai aštriai prieš McCarthy išstoja toj 
dienraščio įžyn usis kolumnistas Walter Lippmann. Jis 
gina dar toliau ir pasmerkia prezidento Eisenhowerio 
vadovybę už nepajėgimą arba nenorą paskelbti tam de
magogui karą. Ir, girdi, McCarthy laimės ir paims į 
savo rankas republikonų partijos vadovybę, jeigu pre
zidentas Eisenhoweris susvyruos ir drebės iš baimės.

Toks aštrus Herald Tribune pasisakymas pavaiz
duoja prasidėjusį platų pačioje republikonų partijoje 
sukilimą prieš McCarthy. Reikia nepamiršti, jog ir Ro
bert Stevens, kuris yra McCarthy pasmerktas politi
niam sunaikinimui, yra republikonas. Jis turi pase
kėjų. Sakoma, kad jį palaiko prezidentas.

Mes tik galime, nuoširdžiausiai pasveikinti šitą reiš
kinį. Gerai, kad sukilimas prasideda toje partijoje, ku
ri McCarthy ir makartizmą pagimdė. |! i

Kas Ką Rašo ir Sako
DAR TIK DABAR 
SUSIPRATO

Tėvynėje, SLA organe, 
skaitome pranešimą: “Įga
liota Susivienijimo 48-to 
Seimo Rengimo Komisija 
seimo metu jaunosios kar
tos delegatams duot progą 
pasireikšti Susivienijimo 
veikloje.” V

Gerai, kad nors dabar 
SLA vadai susiprato. Į jau
nimą Susivienijime žiūrė
davo kaipo į antros klasės 
piliečius.

Bet kodėl Pild. Taryba 
pasigailėjo jaunosios kartos 
ir nutarė jai leisti pasireik
šti tiktai seimo metu? Ko;’ 
dėl jai neduoti tokios pat 
progos pasireikšti visame 
susivienijime kasmet ir 
kasdien? Pav., kodėl taip 
jau bijoma iš jaunosios 
kartos žmonių vieną kitą- 
įsileisti į Susivienijimo va
dovybę, kad ir į pačią Pild. 
Tarybą? Neabejojame, jog 
jaunoji karta surastų bįle' 
vietai labai kvalifikuotų 
kandidatų. t

PASIGENDA RUSŲ! J

Rymo Katalikų Susiviė* 
nijimo organui Garsui ne.-į 
patinka ir tas, kad Lietu
voje verbuojami savano-(J 
riai važiuoti' į Tarybų že-‘ 
mes tolimus kraštus ir ten 
padėti naujas žemes įdirb
ti. Ir ta proga Garsas pa
stebi: “Būdinga, kad tarp 
savanorių daugiausia yra 
lietuvių, o veik visai nema
tyti rusų.”

Garsas pamiršta arba ne
nori atsiminti, kad jis kal
ba apie Lietuvą. Lietuvoje 
gi, natūralu, daugiausia ir 
yra lietuvių. Nejaugi tam 
laikraščiui pradeda ėsti są
žinė, kad jis biauriai mela
vo, kai mums prisimygęs 
pasakojo, kad Lietuvoje nė 
su žiburiu nebesurastum 
lietuviu? v

Jeigu jie čia sufušeriavo...
McCarthy - Armijos konflikte tapo absoliutiškai nu

statyta, kad McCarthy, Cohn, Carr, Juliana sufušeria
vo (sufabrikavo) “įrodymus” prieš armijos sekretorių 
Stevensą. Jie paėmė ir “pataisė” fotografiją, kad Ste- 
vensa inkriminuoti.

Tai didžiausios svarbos dalykas. Reikia nepamir
šti, kad McCarthy klika artimai kooperuoja su Justici
jos Depart men tu, su FBI galva Edgar Hoo veriu. Carr ; 
ir Juliana buvo McCarthy “pasiskolinti” iš FBI. Jįe , 
ten yra išdirbę ilgus metus. Jie — specialistai!
-s Tik įsivaizduokime: jeigu šitie “specialistai” išdi'į- 
so fušeriuoti - fabrikuoti tokį dalyką, kaip fotografija, 
kad prisikabinti prie republikono, ir dar armijos sekre
toriaus, tai kiek galima Amerikos žmonėms pasitikėti 
FBI ir Justicijos Department© “dokumentams” ir “pa
rodymams” prieš pažangiuosius žmones, kurie apšauk
ti komunistais ir raudonaisiais?

Laimėjo tauta
Komercine spauda prisimygusiai tvirtina, kad mū- 

rjų valstybes sekretorius John Foster Dulles sugrįžta 
iš Ženevos supliektas ir pralaimėjęs. Jis vykęs Ženevon 
laimėti britus ir francūzus bendram frontui Azijoje. 
Nieko nepešė. Jis vykęs Ženevon gauti britų sutikimą 
Mušti ginkluotas jėgas Indokinijon. Nieko nelaimėjo.

' . Daug tiesos. Bet tai pralaimėjimas, mūsų suprati
mu, klaidingos ir pavojingos politikos.

Pralaimėjo ta politika, bet laimėjo visa Amerikos 
tauta. Visiems šiandien lengviau pasidarė, kad nors 
laikinai tapo atmestas vice-prezidento Nixono pagąsdi
nimas mesti Indokinijon Amerikos karines jėgas.

Laimėjo taikos reikalas.
' Laimėjo žmonija. ' ’ /

BET NIEKAM NEBE
REIKIA JUOS PRA
ŠYTI PAMIRŠTI

Klaipėdos krašto vokie
tininkai, pabėgėliai, lei
džia “Memeler Dampf- 
boot.” Garsas paduoda iš 
to-laikraščio ištrauką. Ji 
įdomi. Joje vokietininkai 
reikalauja iš lietuvių pabė
gėlių pasitaisyti ir vėl už
viešpatavus Lietuvoje, ne
pamiršti vokiečių “kilta- 
dvasiškumo.” Kas liečia 
praeitį, tai jie, vokietinin
kai, pasiruošę pamiršti.

Tarp kitko “Memeler 
Dampfboot” sako:

Mes norime užmiršti, kad 
Lietuva sutrypė kojomis klai
pėdiečių kultūrinę ir politinę 
autonomiją.

Mes norime užmiršti, kad 
Lietuva ištrėmė iš Klaipėdos 
krašto mokytojus, Vokietijos 
piliečius.

Mes norime užmiršti, kad 
Lietuva prieš tėvų norą dau
gelyje kaimo mokyklų bandė 
panaikinti dėstomąją vokiečių 
kalbą.

Mes norime užmiršti, kad 
ištikimi vokiečių mokytojai 
buvo uždaryti sunkiųjų darbų 
kalejim uose.

Mes norime užmiršti, kad 
jie per 700 metų vokiškam 
krašte bandė griežtai sutrum
pinti vokiečių istorijos dėsty
mą, o jų vieton pravesti lie
tuvišką istorijos koncepciją, 
paremtą sena pagoniška nea
pykanta vakaru kryžiaus ri
teriams.

Mes norime užmiršti, kad 
lietuviai brutalia jėga visose 
jstaigose pravedė lietuvių kal
bos dėstymą, be jokios atodai
ros tam, kad svarbi pasauli
nio masto svetimoji kalbą tu

rėjo išnykti 2.5 miliono žmo
nių dialekto naudai.

Mes norime užmiršti, kad 
lietuvių neapykanta vokiečių 
kalbai pasiekė tokį laipsnį, 
jog klaipėdiečiams buvo už
drausta ja naudotis pašte ir 
įstaigose.

Laimė tik tarpe, kad tų 
pabėgėlių vokietininkų nie
kais neprašo visa tai ir dar 
daugiau ką pamiršti. Ne 
jie valdo rytinę Vokietiją. 
Su Vokietijos Demokratine 
Liaudies Respublika Lie
tuvos santykiai gražiai su
tvarkyti ir sklandžiai veda
mi.
į Tai viena, kita — gal mi
nėti i vokietininkai pabėgė
liai turėtų žinoti bent jau, 
kad kaip jau niekados dau- 
kiaū' nebevaldys - Klaipėdos 
krašto, taip ju kamerotai 
lietuviai pabėgėliai nieka
dos nebevaldys Lietuvos.

“KIPRAS PETRAUS
KAS JUNGTINĖSE 
TAUTOSE”

Tokį pranešimą net pir
majame kunigų Draugo 
puslapyje duoda to laik
raščio korespondentė Sa
lomėja Narkeliūnaitė.

Ir kaip gi Petrauskas ten 
galėjo patekti?

Korespondentė paaiški
na. Kipras Petrauskas 
/(atvaizdoje, žinoma) tilpęs 
anglų kalba leidžiamo žur
nalo “News” puslapiuose. 
•Daugelis žmonių Jungtinė
se Tautose jo pareiškimą 
skaitę.

Narkeliūnaitė rašo:
Nuotraukoje visi šypsosi, o 

Kipro baltai pražilusiais plau
kais galva dominuoja paveiks
le. Viso gal apie šimtą asme
nų. Priekyje šalia Kipro ma
tyti keletas paauglių; šiaip 
jau nuotraukoje daugiausia 
jauni veidai. Ir pažįstančiam 
to miestelio žmones negalima 
būtų jų atpažinti dabar, kai 
jau skiria daugiau kaip de
šimties metų nesimatymo lai
kotarpis. Rašinio autorius 
yra tūlas Vytautas Radaitis, 
kuris aprašęs, kaip džiaugs
mingai Kipras buvęs tų jo 
rinkėjų sutiktas, vėliau pasa
koja, kaip jie aplankę neto
liese esanti Daugėliškio kolū
kį “Draugystė,’’ matė plevė
suojančias Lietuvos vėliavas, 
kalbėję su kolūkio pirminin
ku Kaziu Čeponiu ir žiūrėję, 
kaip jiems buvo šokama pol
ka, akordeonu • akompanuo
jant.

Radaitis, kuris, kaip iš toles
nio rašymo paaiški, esąs iš 
Vilniaus atvykęs re porteris, 
rašo, kad Kipras visur kalbė
jęs, pabrėždamas “vieną svar
bų dąlyką”:

—Svarbiausias dalykas ne 
tai, kad daugelis mūsų, kaip 
pavyzdžiui aš, esame pražilu
siais plaukais, o jūs — trykš- 
tantieji jaunyste ir grožiu, 
bet tai, kad mes visi esame 
sūnūs ir dukros vienos sovieti
nės šeimos. Svarbiausia tai, 
kad jūs dirbate didžiajam 
tikslui, kuriam jūs tikite visa 
savo buitimi.

Šypsenos
Geras žmogus

Kaimynas Benis prieš 
mirdamas prisiekdino sa
vo moterį, jog ji daugiau 
netekės.

Išgirdęs apie tai Benio 
laidotuvėse kaimynas Jo
nas jautriai tarė: “Tas* 
dar kartą parodo amžina
tilsį kaimyno Benio gerą
ją " širdį. Jisai visuomet 
stengėsi kitus žmones nuo. 
pavojir apsaugoti.”

Washington.—Ragangąu- 
dis McCarthy kiekviename 
žingsnyje naudoja du poli
cijos detektyvus kaip savo 
asmens sargus.

Mūsų $10,000 Vajaus Eiga
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Nuo pavienių:
Senas Jonas, Harrison, N. J.-- .......
Grupė Lietuvių, Harrison, N. J- ..........
LLD (per J. Greblick), St. Petersburg,

Florida ....................................
Ne war kietis . ................ ....................
Valis, Easton, Pa. .............. ..................
Anna Philipse, Stamford, Conn. ...... 
Petras Pošį<aitis, Brooklyn, N. Y. .. 
Brooklynietis .....................   • • ...........
P. Skeberdis, Newark, -N. J..............
Mrs. Čiuberkienė, Fairlawn, N. J- •• • 
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y. ... 
Senas Eastonietis ............. ......
F. Bloznelis, Catskill, N. Y..............
J. Samuolis, Cleveland, Ohio . • ••
V. Danielius, Easton, Pa.............. : •
J. Cibirkis, Far Rockaway, N. Y. ..
W. Žukas, Elizabeth, N. J. ...........
F. P. Malkaitis, Easton, Pa. ..•••• 
LLD 15 Apskrt. (per J. Žebri), Clev., O. .. 
Walteris........................................................
J. Vanagas, Catskill, N. Y.......................
V. J. Kasper, Newark, N. J.......................
R. Jarvis, Plymouth, Pa...............................
V. Navickas, Ansonia, Conn.......................
M. Marozi, Detroit, Mich .........................
Izidorius Šinkūnas, Franklin, N. J.........
B. Rauba, Cleveland, Ohio .......................
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa..........
W. Gelumbickas, Chicago Hts., III.
Biržietė . . .................................................
Jonas Stira, Woodhaven, N. Y.................
J. Petronis, Rosemont, Que., Canada .'... 
August Gerbut, Hartford, Conn...............

$107.00 
. 48.00

25.00 
15.00 

15.00
12.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 7.00 
. 7.00

5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

.. 5.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

2. 00 
1.00 
1.00

. .50
Iš anksčiau gauta $1753.00. Dabar įplaukė $381.00.

Viso gauta $2134.00.
Šiuo kartu turime kuo pasidžiaugti. Rūpinkimės, 

kad kuodažniausia panašiai pasirodyti. Dėkojame vi
siems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, už gražias 
dovanas. Tuo pat kartu prašome kolonijų veikėjus 
labiau rūpintis parengimais fondo paramai.

Kurie renkate aukas ant blankų, nesiskubinkite 
blankas grąžinti, tik skubiai rinkite aukas, kad pripil
dyti blankas.

Laisves Administracija

Newark, N. J.
Gegužės 1-mą d. Ukrainą 

svetainėje, Newarke, Sjttynj^ 
ir Aido chorai bendromis spė
komis suvaidino operetę “Pe- 
pitą.” Operetė atvaizduoja 
meksikiečių gyvenimą ir jų 
papročius. Tačiau Įsimaišo ir 
Amerikos milijonierius su sa
vo seseria ir doleriais.

Vadovaujančias roles vaidi
na astuoni asmenys ir choras 
su gražiomis dainomis. Ir 
pirmame akte, su maža išim
timi, dainos ne tik vadovau
jančių vaidintojų, bet ii' viso 
choro. Įspūdis geras, vaizdas 
gražus, ir žiūrovų įtempta 
klausa, sekimas dainų ir mu
zikos. Vyrai ir moterys pasi
puošę meksikietiškais kostiu
mais, ir tas daro geresnį įspū
dį į žiūrovus.

Ir čia jau baigėsi pirmas 
veiksmas ir sekė pertrauka.

Antras aktas visai trumjas, 
vėl pertrauka —. susirinku
siems sudaro nesmagumų. Tt- 
Ii negali suprasti, kodėl tokis 
trumpas aktas, ii- dar ilgesnė 
pertrauka ?

Ar nebūtų sveikiau, jeigu 
antras ir trečias aktai būtų 
kaip nors sujungti į vieną 
bendrą aktą ?

Nesu operečių žinovas, ir 
čia tik mano tokis Įsivaizda
vimas. Gal kiti šį dalyką ge
riau supranta, — kitaip, negu 
aš.

Trečias aktas gražus ir 
įspūdingas, ir kadangi vaidi
nime dalyvauja du chorai, tai 
moterys padalintos į dvi da
lis. Pirmosios sietynietės su 
soliste Ann Stellman - Eicke 
maloniai - gražiai dainuoja. 
Dainos melodija žavėjanti ir 
žiūrovai labai pasitenkinę šia 
daina, jų judesiu ir papuoš
ta scena.

MONTREAL, CANADA
j nebus išduoti policijos leidi- savo soliste Suzana l£aza-

Ir po trumpų kitų vaidini- 
i mų ir vėl pasirodo aiAietės su

Siūlys dar daugiau taksą
darbininkam Į mai dviračiais važinėti, taipgi

ir krautuvėms bus uždrausta Reros dainininkės ir aktorės, 
renduoti dviračius.

Tai daroma išvengimui ne-' 
laimingų atsitikimų bei sužei
dimų.

Miesto Tarybos narys (coun
cillor) Romeo Dės o r m i e r s 
pranešė, kad sekančiame 
Montrealo miesto savivaldy- 
binės tarybos'posėdyj jis įneš 
pasiūlymą, kad šalia visų 
kitų uždėtų taksų darbi
ninkams kiekvienas darbinin
kas dar būtų aptaksuotas po 
25 c. kas savaitę, tikslu sukel
ti fondą apmokėjimui rendos 
už butą "tiems, kurie nedirba. 
Jis, žinoma, susirūpinęs
darbininkais, kurie tokioj pa
dėtyj atsidūrę, bet už 
kad, pasak jo, namų savinin
kai “sunkiai” nukenčia, kuo
met nuomininkas, atsidūręs 
bedarbėje, neužsimoka ren- 
dos. 5

ne

tai,

Pagerbti Čekaičiai

Artimųjų draugų iniciaty
va, balandžio 24 d. gražiai 
buvo pagerbti Klemensas ir 
Marytė čekaičiai,’ juodviejų 
30 metų vedybinės sukakties 
proga. Dalyvavo didelis bū
rys svečių ir “jaunavedžiai.” 
Nrs ir 30 metų išgyvenę po
roj dar gana gražiai atrodo.

LLD darbymetč gegužės 
mėnesyj

žokyte. Kaip Eicke, taip Ka*a

Jų balsai, tarti žodžiai, ir ju
desiai scenoje labai geri ir 
jaudinanti. Mano manymu, ši 
scena sudaro visą branduolį, 
gražumą šios operetės. Aišku, 
choro dainos, visų bendri bal
sai, jų bendras susimokini- 
mas irgi sudaro operetės ge
rąsias dalis.

Pirmu kartu teko matyti ir 
girdėti vaidinant ir dainuo
jant Eleną Brazauskienę. Ele
na, kaip vaidintoja, taip ir 
dainininkė, pilnai atsireko- 
mendavo savo gabumais. Jos 
scenoje judesys, tarti žodžiai 
sužavi žiūrovus. Ji turi gra
žų balsą. ši jauna ir gabi ' 
moteris žada mūsų scenai

Neblogas būtų dalykas — ir 
net reikalingas, kad bedar
biams namų rendos būtų ap
mokamos valdiškais kaštais. 
Bet būtų beprotyste dar dau
giau taksų užkrauti ant dar 
bininkų, kurių algos, ypač 
Kvebeko provincijoj, po įve
dimo provincialių taksų, jau 
ir taip taksais smarkiai ap
karpytos.

Pašaukimas telefonu 
išgelbėjo gyvybes

Motina, kuri nors jau veik 
be sąmonės buvo liikusi, vis
ti k dar pajėgė išsukti ant te
lefono “O,” šaukdama ope
ratorę, išgelbėjo savo ir 
dviejų savo kūdikių gyvybes. 
Iš vandens šildytuvo, mat, 
išsimušė gasas ir užnuodijo 
visą stubą. Moteris, pajutur 
si nelaimę, šiaip taip telefo
nu pranešė operatorei, o ši 
pranešė Hydro Quebec įstai
gai. Darbininkams greitai 
pribuvus, taip jųjų gyvybės ir 
liko išgelbėtos.

Nustatyta amžius 
dviračių “savininkams”

Montrealo miesto valdyba 
planuoja pravesti įstatymą, 
kuriuo bus uždrausta jaunes
niems negu 10 metų važinė
ti (Įvh’ačiais. Pagal įstatymą 

• iki tokio amžiaus vaikučiąms

Paskutiniame Lietuvių Lite
ratūros Draugijos susirinkime, 
apart kitų organizacinių rei
kalų, plačiai buvo apkalbėta, 
kaip įtraukti kuo daugiau 
Montrealo lietuvių į šią kul
tūros ir apšvietos organizaci
ją. Tam tikslui Draugija įsi
pareigoja, kad laike gegužės 
mėnesio pasidarbuoti pakalbi- 
nimui naujų narių. Taipgi 
paraginti senuosius narius,

daug ir gražaus' vaidinimo.
Vyrai, kurie stovėjo pinuo

se eilėse ir jas gerai atliko, 
tai K. B. Kraučiūnas (Pedro 
rolėje), J. Grybas (Karlo^,’ 
T. Kaškiaučius (Hepworth), 
J. Juška (Wilson) iv P. Gra
bauskas (Romero).

Yes, abu chorai yra 1^ėję 
daug ir sunkaus darbo “Pe- 
pitos” susimokinime.

kad visi susimokėtų savo nari- 
I nes metines duokles.

Lietuvių Literatūros Drau
gija tikroj to žodžio prasmėj 

■ yra literatūrinė savilavinimosi 
organizacija. Kurie joje pri
klauso, tai aiškiai žino. Kiek
vienas narys, už palyginamai 
mažą nario metini mokestį* 
gauna knygą į metus ir žur
nalą “šviesą.” Todėl, mielas 
lietuvį darbininke, pakalbin
tas stole jon. Nesigailėsi.

GIMĖ. Antanas ir Antani
na Skrupskiai susilaukė svei
ko ir gražaus sūnelio. Moti
na ir naujagimis abu jaučiasi 
gerai.

Geriausios laimės ir pasise
kimo su padidėjimu šeimos.

—- -•

SERGA. — Grasė Fiierie- 
nė yra sunkiai susirgusi. Li-

Chorų mokytoja Mildred 
Stenslcr, kuri dirigavo ir šiai 
operetei, verta aukštos pa
garbos. Piano palydovas Fr. 
Bahvood yra savo darbe meis
tras, savo užduotį atliko pa
girtinai. Reikia tarti ačiū ir 
visiems choriečiams, kurie ne
patingėjo, turėjo pasišventi
mo operetės susimokinime.

Tačiau publikos buvo nc- 
perdaugiausiai. J o s turėjo 
būti daugiau. O gal gražus

(Tąsa 3-me p.usl.)

gonė randasi Royal Victoria 
ligoninėje.

Juozas Vekteris iš M^, 
couche, Que., darbe sunk® 
susižeidė. Ligonis r a* lietis i 
Notre Dame ligoninėje. '

Petronėlė Striųiienė taipgi 
susirgusi. Gydosi namie.

J.

2 pusi.-Laisve (Liberty)-Išvirt.* Gegužės (^lay) 6,
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Pittsburgh, Pa.
Reikalauja derybų dėl naujo 

j " kontrakto

CIO United Steelworkers 
unija oficiališkai pasiuntė 
plieno kompanijoms reikalavi
mą, kad tuojau būtų pradėti 
pasitarimai dėl naujo kon
trakto plieno pramonei. Da
bartinis kontraktas pasibaigs 
su birželio 30 diena.

Reikalavimo laišką kompa
nijoms pasiuntė unijos prezi
dentas David J. McDonald 
balandžio 27 d. Mat, dabar
tinis kontraktas nusako, jog 
kuri pusė norėt ų ką 
pakeisti dabartiniame
trakte, ji turi kitai pusei duo
ti žinoti iš anksto už 60 dienų. 
Gi plieno darbininkų unija 
yra nusitarusi statyti kompa
nijoms naujus reikalavimus. 
Unija žada reikalauti geroko 
algų pakėlimo. Unijos algų 
mist: 
sirinkimą ir išdirbs konkrečius 
reikalavimus deryboms s u 
kompanijomis, 
ruošiasi iškelti 
dėl pagerinim\) 
mos .kuri buvo 
ninku iškovota 
1949 m.

nors 
koli

Unijos 
ymo komisija laikys su-

deryboms
Be to, unija 

i reikalavimus 
i pensijų siste- 

plieno darbi- 
per streiką

Šios derybos apims 650,000 
organizuotų plieno darbinin
kų. kurie dirba pamatinėse 
plieno įmonėse. Kiti 500.000 
ar-600.000 darbininkų, kaip 
žinia, dirba plieninių 
IXr o d u k t ų įmonėse. Nors 
jie taip pat priklauso tai pa
čiai plieno darbininkų uni
jai, bet jų sutartys su kom
panijomis pasibaigia įvairiais 
laikotarpiais tarpe pavasario

CHICAGOS ŽINIOS
Roseland o Moterų Klubas, 

šauniai pasidarbavęs Vilnies 
bazare, nutarė dienraščio su
važiavimą pasveikinti su $30. 
Jis įvyks gegužės 9-tą.

Stengdamasis juo greičiau 
išvesti iš skolų Dailės ir Dra
mos Klubą, narys Juzėnas į jį 
Įrašė ir savo anūkus. Įstoji
mas kainuoja šimtinę. Chica- 
giečiai yra pasiryžę tomis na
rystėmis išmokėti visas Mildos 
Teatro nupirkimo ir pataisų 
skolas. Gauna ir sveikinimų 
proga šuva ž i a v i m o , kuris 
įvyko gegužės 1-mą.

LDS jaunimas ir vyresnieji 
bowling sporto mėgėjai ener
gingai ruošiasi bowlintoju 
turnamentui. Jis įvyks Sher- 
man viešbučio alėse gegužės 
21-24 dienomis. Gi 23-čią tu
rės šaunų banketą Mildos pa
talpose.

Gegužės 2-rą trečioji lietu
vių gentkartė, AŽVD Choras, 
vykdė savo pavasarinę meno 
šventę su dainomis, muzika, 
liaudies šokiais ir kitais meno 
veiksmais. Po programos tu
rėta ir vakarienė.

Cicero Moterų Choras, va
dovaujamas Daratėlės Yuden. 
gegužės 2-rą koncertavo Cu
dahy, Wis. Jas ten iškvietė 
LDS 7-j i Apskritis.

N. Botyrienė nusisprendusi 
grįžti į ITot Springs, nes

ir pabaigos metų. Dabartį-1 
n ės derybos jų nepalies.

'Re p.

M

DETROIT, MICH. iki vėlumos. Kviečia visus ko
misija, per J- W. P.

tenykštis klimatas jai tinka. Leonardo Smalsčio
MIRĖ

Estelle Herbert 
lė), Jono Rimkaus 
mirė balandžio 26, 
30-tą, Lietuvių 
pinėse.

Mikalina Simui (Simalionie- 
nė) mirė balandžio 26, palai
dota 29-tą. Tako trys sūnūs 
ir sesuo. Gimusi Marijampo-. 
lės apskrity.]’, Liudvinavo par.

John Alexunas, cicerietis, 
mirė balandžio 26, palaidotas 
30-tą. Tako žmona Domicėlė 
ir trys dukterys.

Edward Misius mirė balan
džio 27, palaidotas gegužės 

lako žmona (Cibuls- 
Gimęs Šiaulių apskr., 
parap.

1-mą. 
kaito). 
.Joniškio

kimo kompanija teisme gavo 
leidimą pakelti vartotojams 
1. ainas.

Jau antras menuo streikuoja 
Advance Aluminum Castings 
firmos darbininkai. Streikas 
kilo firmai nukirtus uždarbį 
po 20 c. per valandą. T e n 
dirba nemažai ir lietuvių, yra 
unijistai, nariai Auto Work
ers Unijos, CIO,

podukra, 
palaidota 

Tautiškose ka-

Smagus

Gale praėjusios savaites įvy- 
) slaugių sąjungos naciona- 
; suvažiavimas Conrad Hil-

ton

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai, 
nors stambesne auka paremk j 
biudžeto sukėlimą.

Penkiasdešimt vieneri metai Amerikoje
hJ

T (Tąsa)
Jiedu staptelėjo, o aš prisiartinau prie 

jų su šypsą ir vienas iš jų užklausė ma
nęs: “Ar lietuvis esi? Aš džiugiai at
sakiau: Taip, tik va dabar į čia atvykau.

Jie dar paklausinėjo, iš kokio krašto 
aš esu, ir eina sau. Bet aš drąsos jau 
įgavęs, neatlaidžiai jų klausinėju apie 
mano dėdę, Jurgį Pečiulį.

Man tik suminėjus Jurgį Pečiulį, že- 
maitię pirmas apie jį atsiliepė: -Taip, 
taip, aš jin žiną, uns druts kaip muls, 
uns verdančią geležį karštoj dienoj per 
dešimts valandų neš ir niekad nenugriū
va, kaip kiti.

Antras, dzūkiška tarme dar pridūrė: 
Ale tu gal dar nežinai, kiek tušai žalcys 
gali šnapso ir alaus išlakė,— pantį Snap
so ir pantį alaus, vienu rozu jis išlaka.

Aš matydamas, kad jiedu baigia su 
manim kalbą, ir bijodamas, kad jiedu 
manęs nepaliktų, tuojau parodžiau jiems 
mano dėdės adresą. Jie pažiūrėję, ėmė 
man pasakoti, kad čia visai netoli, tik 
už keturių blokų; ir ėmė abudu ranko- 
nitr rodyti,— vienas taip, kitas kitaip. 
Ir’-taip beaiškindami, jie mane taip su
klaidino, kad aš nieko nesupratau; o jie
du tarp savęs net bartis pradėjo. Dzu- 
keli^Įyg supykusiai sako: Nu, tai kū tų 
če velnių postringauni; tu tynai arei gy
veni, tai tu jį tynai ir nuvesk.

Na gerai, einam. Ir už apie penkioli
kos minučių jau mes mano dėdės šlubo
je.

Mano vadas tuojau paaiškino, kad aš 
esu grinorius, ir kad ieškau dėdės Pečiu
lio, ir apsisukęs žemaitis išėjo. Dabar 
aš viduryje virtuvės stoviu ir dairausi, 
O mano dėdienė murzina, apsiskarmalia- 
vus, bėgioja iš kampo į kampą, o vaikai, 
kurių apie pusė tuzino, irgi murzini, ku
rių tik akutės kaktose žypčioja, nuo pe
čiaus ką tai graibsto ir kemša sau į 
burnas. Dėdienė, perpykusi, vaikus ėmė 
mušti ir visaip plūsti: Aš darau tėvui ir 
dviem burdingieriam vakarienę, o šitie 
rupužiokai išgraibstė, surijo, ir ką aš 
dabar duosiu jiems,— o nei dešimtuko 
neturiu!
t Atsigavus dėdienė, į mane pažiūrėjo 
ir klausia: Tai tu esi iš Giluišių kaimo, 
PurJIxb parapijos, mano vyro sesers sū
nus? Taip, atsakiau aš jai.

Tavo dėdės dar nėra namie, gal j sa- 
Hūną užėjo. Ji piktai kalbėjo ir vis kar- 
-... . •> , ———

tojo,— aš nežinau, aš nežinau ką jis da
rys, nes pas mus nėra kur būti,— nieko 
nėra!

O aš kaip stovėjau, taip ir stoviu, nes 
dėdienė neprašo sėstis, o man darosi ir 
gėda ir baimė, nes aiškiai matau, kad 
aš čionai neesu pageidaujamas, 
kai apsupo mane,— mano maišą ir dra
bužius čiupinėja, pirštais vienas kitam 
rodo, ir tarp savęs kalbasi apie mane, 
kad aš esu deni polak. O vienas žingei- 
duolis klausia manęs, ką aš turiu maiše. 
B-et aš nesuprantu ir nieko neatsakau, 
tai jis klausia savo motinos. Dėdienė pa
aiškino man, kad jos vaikai nori žinoti, 
ką aš turiu maiše. Aš paaiškinau, kad 
yra sūris, kurį mano mama prisakė 
jums jį atvežti, ir vokiškos kilbasos šmo
tas..

Dėdienė linksmesnė pasidarė: man lie
pė sėsti ir atidaryti maišą, o vaikai ir 
dėdienė su dideliu smalsumu laukia, ką 
aš čia išimsiu. Pamatę vaikai kilbasą, 
visi puolė prie jos ir viens nuo kito 
graibstė kaip futbolę. Bet motinai pavy
ko kilbasą atimti, supjaustė į šmočiukus 
ir visiems lygiai padalino. O sūrį 
dienė paėmus pakavojo ir nerodė ligi 
dė neparėjo.

Man irgi linksmiau pasidarė, nes 
tėmijau, kad dėdienė draugiškesnė pasi
darė.

Štai ir dėdė parėjo. Dėdiėnė tuojau 
pradėjo piktai barti dėdę: 0 kur tavo 
velnias laikė taip ilgai,— matai, grino- 
rių turime; tai tavo sesers sūnus.

Dėdė nuostabiai į mano žiūri, ir lyg 
išsigandusiai, susimaišiusiai pradeda į 
mane kalbėti: Na, tai, tai, kaip dabar 
čia atsitiko, kad aš nieko nė nežinojau?

O dėdės vaikai, jį apspitę, pasakoja 
angliškai, kad tas grinorius, polakas, at
vežė vokiška kilbasa ir sūi^, kuri mama 
pakavojo. Dėdienė ilgai nelaukus, sūrį 
padėjo ant stalo, o dėdė sukrapštęs nike
lį ar dešimtuką, pasiuntė didžiausį vai
ką parnešti alaus, ir pašaukti antrą 
mano dėdę, .Povilą Pečiulį.

Vaikas su alum jau namie. Tuojau ir 
dėdė Paulius atėjo. Sūris ir1 alus ant 
stalo. Alų į stiklus pilsto, geria ir man 
duoda gerti, bet su tuo sūriu didžiausia 
bėda, nes kietas kaip titnagas. JDėdė pa
galvojęs, atsinešė kirvukų ir plaktuką, 
su kurių pagalba sūrį kapojo ir dalinosi.

(Bus daugiau)

O vai-

de

pą-

3 pusl.-Laisvė (Liberty) -Ketvirt., Gegužės (May) 6, 1954

mirties trijų metų sukakčiai 
paminėti

Treji metai atgal tragiškai žu
vo jaunas, tvirtas, dar nesulau
kęs 26 metų, Leonardas Smalsi is 
inžinierius. Jis su savo draugu 
išvyko Kanadon atostogų ir ten 
įvyko . mirtis—jiedu nuskendo. Ši 
žinia - buvo pranešta gegužės 18 
d., 1951 m.

Velionis buvo baigęs Wayne 
Universitetą ii' ėjo inžinieriaus 
pareigas Chryslerio Korporacijo- 
joje.

Jo liūdi motjna Vera, tėvas 
Petras, sesuo Anna ir švogėris 
Dr. F. Heldl. ir anūkai Rickey 
ir Jeff, taipgi daug draugų.

Jo motina savo liūdesį pasi
skundžia poeto Dagilio žodžiais:

ūpas,
Kyla iš lūpų svetimų, 

Tik mano širdį spaudžia liūdesys, 
Kad nėr’ aplinkui artimų.

Mane apgaubia keturios sienos,
Nuobodi tęsiasi tyla, 

Valandos ilgos, rodos kaip dienos:
Vienatvės tokia tai byla . . .

Dabar (ik mintys pilnos ilgesio 
Plaukia kur tai toli, toli.

Ir širdis mano ieško sūnelio
Tik jo surasti negali . . .

juokas, klegesys

Hartford, Conn

grupėmis ir

gražiai pavyko

Gegužes 2-ros popietį, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
salėje, įvyko Laisvės Choro 
koncertas. Jame dalyvavo ir 
svečias VV o r c e s t erio Aido 
Choras su savo
solistais. Suteikė žavingą pro 
gramą. Tačiau 
plačiau parašys kas kitas.

Publikos buvo daug ir šil
tai įvertino menininkų suteik
tą jiems tą laimę pasigrožėti 
lietuvių liaudies dainomis, mu
zika. Publika nekreipė dėme
sio į lietuvių liaudies ir jos 
meno priešus, -atėjusius čia. 
pikietuoti, kenkti lietuvių dai
ną ir muziką išlaikiusioms or
ganizacijoms—chorams.

Kada žmonės pradėjo 
Hitlerio vaikus gėdinti, 
bandė 
Dūliais, 
vardas 
esantį 
jis vadinasi tuo vardu. Kuo
met žmonėms paaiškinta, kad 
Laisve reiškia “Liberty” ar
ba “Freedom,” tai tūli žmo
nės pikietuotojams sugestavo, 
kad jie gali važiuoti Phila- 
dclphijon pikietuoti, nes ten 
randasi senelis Laisvės var
pas, kuriuo skambino pa
skelbiant Amerikos nepriklau
somybę.

Pikictavimas buvo supla
nuotas šv. Trejybės salėje. O 
jo lyderiais skelbėsi hitleri
ninkų prieglaudoje buvę jau
ni vyrukai, 
nuo

apie ją gal

tuos 
jie 

avi-
vaikus

nuduoti nekaltais
Girdi, Laisvės Choro
reiškiąs “Brooklyne

dienraštį Laisvę” nes

čia apsigyvenę
1949, 1950 ir 1951 metų.

Kor.

Wyoming, Pa.
Mano tėvelis Michael Bo- 

gužinskas, išgyvenęs 20 metų 
Wyoming, Pa., atvažiavęs į 
Detroitą pagyveno 11 mėnesių 
ir čia mirė nuo širdies atakos. 
Sunkus darbas pakirto tėvelio 
sveikatą. Mano tėvelis išdirbo 
m virš 35 metus anglių kasy
klose ir turėjo mainierių du
sulį. Visa tai jo širdį nuvar
gino ir atėmė jo gyvybę.

Man liūdna ir gaila savo 
brangaus tėvelio, negaliu
miršti dieną nei naktį. Nie
kados neužmiršiu nči jo bran
gių darbelių. Seksiu jo pavyz
dį, kaip galėsiu, kad ir aš ga- 

gerovės 
mielais

u z-

gegužės

lėčiau darbuotis dėl 
visų žmonių su savo 
draugais' laisviečiais.

Mano tėvelis mirė
(May) 6, 1951 m.,‘bet tėvelio 
darbai gyvens visadots. Lai 
gyvuoja mūsų Laisvė!

Mrs. Margaret
B. Mathews

. \

Vakariene ir šokiai
Gegužės 8 d. vakarą, 

Klubo svetainėje, 
Clair Ave., įvyks 
kuri bus skaniai 
Po vakarienės bus 
geros muzikos, 
baro.

LDS 
9305 St. 
vakarienė, 

pagaminta, 
šokiai prie

Gėrimai prie

Komisija kviečia lietuvius 
atsilankyti į šią svarbią suei
gą ir paremti labai svarbų 
šių dienų reikalą, čia jūs 
būsite m a n d a g i a i a p - 
t a r n a u t i. Turėsime svečių

WORCESTER, M ASS.

L.D.S. 11-tos kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 9 d.. 29 Endicott St., 
10:30 ryte. Draugai,
Čia prašau visų pasistengti, kad jū
sų duoklė už šiuos metus būtų už
mokėta.

būkite visi.

.Sekr. J. M.
(88-90

Lukas.

Newark, N. J

]]U->,

pri-
Pir-

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

pavasario oras daugumą 
viliojo į pajūrius.

Antroje pertraukoje 
Mizarienė trumpa kalba 
mine reikšmę Gegužės
mosios ii* kvietė visus prie ki
to parengimo, kuris įvyks ge
gužės 15 d., toje pačioje sve
tainėje, 57 Beacon St.

Tą dieną ir toje vietoje 
b'rooklynicčiai aktoriai suvai- 

I dins gražų veikalą. Įėjimas
nemokamas.

Ncwarko i}- iš aplinkinių 
New Jersey miestų lietuviai 
yra dėkingi Sietyno ir Aido 
chorams ir chorų mokytojai 
Mildred Stensler, akompanis- 
tui Balevičiui ir solistei Kazo- 
kytei už su vaidinimą opere-

Brangūs mūsų dainininkai 
ir vaidintojai: širdingai dėko
jame už jūsų didelį ir gražų 
kultūrinį darbą — jūs links
ni inot mus visus su savo gro-

Teko ir ašaras šluostyti — 
lietuviški veidai, lietuviški bal
sai ir lietuviška kalba. Mes 
visi — su širdingiausia padė
ka — vėliname jums geros 
sveikatos ir ilgo gyvenimo, 
kad visados būtumėt jauni ir 
link sm i n t u m ė t p u b 1 i k ą.

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį. gcgužės-May 
10 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St. 
Visos narės malonėkite dalyvauti. 
Čia pasitarsime vasaros reikalais.

A. M.

Rochester, N. Y
Gedemino Draugystės metinis pik

nikas įvyks šeštadienį, gegužės-May 
15 d., Savoje svetainėje, 575 Joseph 
Ave., prasidės 5-tą valandą vakare.

Visi Gedemino Draugystės nariai 
turi dalyvauti šiame piknike, nes 
vistiek, būsite ar ne, įžangą turėsite 
te užsimokėti. Nenariams įžanga 
veltui.

Kviečiame visus Rochesterio lie
tuvius dalyvauti šiame piknike ir 
pamatyti naują namą. (Šis parengi
mas dar nėra namo atidarymas). Tas 
pokilis bus vėliau ir apie jį bus pra
nešta.

Širdingai prašome atsilankyti į 
pikniką Gegužės 15-tą.

Komitetas.

Milwaukee, Wis
Dar 900 darbininkų išmesta 

iš darbo

Didžiulė Nash - Kelvinator 
I orporacija praneša, kad ji
nai išmeta iš darbo 900 dar
bininkų savo fabrikuose Šia
me mieste ir Kenoshoje. Ta
me pačiame pranešime korpo
racija sako, kad jos automo
bilių gamyba bus žymiai su
mažinta. Jeigu iki šiol į dieną 
būdavo padaroma 300 maši
nų, tai nuo daabr begamins 
tik tarpe 200 ir 230.

Reikia žinot, jog šis darbo 
sumažinimas jau trečias šiais 
metais. Vasario 1 d. buvo 
gamyba sumažinta 20 procen
tų, pereinant į keturių dienų 
darbo savaitę. Vasario 25 d. 
korporacija vėl sumažino ga
mybą 15 procentų ir išmetė iš 
darbo 1,900 darbininkų, o li
kusius darbininkus sugrąžino 
prie penkių dienų darbo sa
vaitės. Rep.

Binghamton. N. Y. ir Wi 1 kes-1>a rre.. Pa
C ) J '

KOMEDIJŲ IR DAINŲ PROGRAMA
Programą pildys žymiausi Brooklyn, N. Y. 

vadovybe Mildred Stensler, su
juokdariai ir dainininkai po 

akompauistu Frank Balwood

Binghamton, N. Y
Rengia LDS 6-ta Kuopa

Jyyks šeštadienį

Gegužes 1.5 May
™ V

Pradžia 7:30 vai. vakare

Lietuvių Svetainėje 
315 Clinton Street 
įžanga 75c asmeniui

Po programos bus gera vakarienė tik už 
$1.00 asmeniui. Taigi bus progra susi

pažinti su svečiais artistais.

Wilkes-Barre. Pa.✓ »
Rengia LDS 7-ta ir 60-ta Kuopos

Įvyks Sekmadienį

Gegužes 16 May
Pradžia 2-ra vai. diena v <-

/

Lietuvių Svetainėje
206 Parrish Street

Retenybė Wilkes-Barreje turėti taip įdo
mų parengimą, turėsite tiek daug juokų, 
o kartu ir gražiu dainų. Ateikite pama- ~ 

tyti ir pasijuokti.

Katriutės Rolėje JONAS JUŠKA' 
komedijų režisierius

JONAS GRYBAS 
sugedusio senbernio, rolėj

'-V

Kviečiamo iš visos plačios apielinkės skaitlingai suvažiuoti ir sma
giai laiką praleisti. Bus daug juokų ir žavingų dainelių. Programa tęsis 
virš dviejų valandų laiko. kviečia Rengėjai.

f
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NewYorko^^0zfe?lnl(K
Vilnies suvažiavimui 

sveikinimai
P. BukYiys surinko sekamai: 
J Marcinkevičius.

Harrison, N. J. .
J. ir O. Staneliai.

Union. N. .J. . 5.00

Easton. Pa..........
Lietuvos Patri.iotas,

5.00

5.00

5.00

A. Raila,
Montello. M ass. . . .

V. ir O. Čepuliai.
Brooklyn ................

G. Wareson, Brooklyn 
Domicėlė Gabalis.

Brooklyn ................
P. šolomskas,

Brooklyn ................
M. česnavičienė

Jamaica, L. I. ... .
P. ir A. Bukniai.

* Brooklyn, N. Y. . . .
V. Mikulėnas.

Brooklyn ................
J, Balčiūnas. Brooklyn
W. Lukmin. Brooklyn 
F. Krnnglis, Brooklyn 
M. žolynas.

c
'G. Žukauskas.

Union, N. J. ..........
K. Anuškis, 

' Newark, N. J........
J Gasparaitis, 

Harrison, N. J. . . .
V. Tauras, Brooklyn
J. ir M. Kalvaičiai, 

Brooklyn . . .......
W. E. S., Brooklyn . .

5.00

2.00

2 00

2.00

2.00

2.00

1.00
1.00
1 .OCH 
1.00

1.00
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Viso $53.00

New York o Demokratą 
Partija vykdys savo n om i na
cinę konvenciją rugsėjo 21- 
22 dd.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAIT1S

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

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. Hewes 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

AMŽINA ATMINTIS MIRUSIAI

ONAI PAPIENEI
ir užuojauta jos sūnams Benny ir John, dukte
rims Aldona Dalberg ir Onai Rickey, taipgi 
anūkams ir kitiems artimiems.

Konstancija Karpavičiau ė

Klausantis ir stebint
spalvingąja operetę

gyvos operetinės 
linksmu

ryškiu
beveik
juoko.
vargiai

mūsų 
buvo 

muzi- 
pagaunančių

ir margų 
nen utrūksta- 

Su.sirin kusi 
galėjo įsi

sunk aus ir

apie opere- 
perstatymą.

Praeitą sekmadienį 
kultūrinio Centro sali 
pilna 
kos,
melodijų, 
spalvų ir 
m o tyro 
publika 
vaizd uoti,
atsidavusio darbo įdėi 
sukurt tą fiestišką popietį.

Kalbame, kaip skaitytojams 
be abejo aišku, 
t ės “Pepitos

“Pepitos” turinys buvo mū
są laikraštyje plačiai nušvies
tas dar prieš perstatymą, 
tad jis mums visiems, ma
čiusiems opei'etę ar nemačių-

Šios 
i d e* 

kiek 
ope- 

klausi-

siems, gerai žinomas, 
operetės turinio reikšmė, 
eleginiai bruožai (ant 
to galima rei kai auti iš 
retės) tai jau kitas
mas, bet prie to apsistosime 
prie kitos progos Literatūros 
skyriuje. Tuo tarpu bendri

Dr. A. Petriką-
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172 

įspūdžiai iš malonaus, nepa
prasto vakaro.

“Aidas” ir “Sietynas” šiam 
popiečiui buvo pavirtę į links
mų ir jaunų senjoritų ir ka- 
balerų būrį, kuris dainavo 
meilę draugiškumui, vynui, 
gyvenimui ir, — Meksikai, 
šviesios lietuviškos galvos 
(su dviem ar trim išimtim) 
negalėjo pakeisti fakto, kad 
tai Meksika, nei tai galėjo 
dekoracijų šiaurietiški lapuo
ti medžiai vietoj palmių 
ir kaktusų. . . Meksika, kuri, 
anot Jonės, tooookia romane 
tiška!

turis*

kabai eros,

dukterį, neturėjo 
pavirsti j Meksikos

o Feli*

Jonės (amerikietės 
lės) rolėje dainavusi ir vaidi
nusi Suzana Kazokyte niurna 
davė ne tik savo gerai žino
mą dainavimo balsą, bet eks- 
pertišką komišką vaidinimą. 
Kftip jos brolis turistas TIop- 
worthas Tad. Kaškiaučius su
kūrė tobulą, beklaidį turtin
go amerikiečio užrūbežyjo 
charakterį. Karčiamds savi
ninko Pedro rolėje K. B. 
Kriaučiūnas tiko nuo A iki Z, 
—klasiškas užeigos savinin
ko tipas, lygiai tinkantis Vie
nos k a vi n ė j’e ar Meksikos už
eigoje.

Du romantiški
Karlos ir Romero (J. Grybas 
ir P. Grabauskas) skirtingu o- 

f ' t

se kostiumuose ir skirtingomis 
metodomis, bet panašiu tiks
lu, romansavo, serenadavo. 
(Beje, P. Grabauskas gal bu
vo labiausiai meksikietiškas 
iš išvaizdos tipas ant scenos, 
lyg tiesiai paimtas iš Orozco 
piešinio anie zapatistas.)

Elena Brazauskienė, kurią 
neseniai matėme kaip 19-to 
šimtmečio Rusijos aristokratų 
šelmišką 
sunkumų 
šokančią ir dainuojančią gra
žuolę Pepitos rolėje.
pos rolėje Ann S t e 1 1 m a n * 
Eicke (Stelmokaitė) dainavo 
jausmingai, flirtavo su graci
ja ir vaidino laisvai.

Kas dar? Lieka vargšas 
Wilsonas, kurio rolėje Jonan 
Juška mums davė vieną ge
riausių jo komiškų išstojimų 
jo ilgos sceninės veiklos eigo
je.

Jungtinis choras, be kurio, 
žinoma, solistai būtų kaip tos 
žuvelės^ be vandens, buvo sa
vo vietoje.

Kad dirigentei - režisierei - 
rengėjai - ruošėjai ir organi
zatorei to viso Mildred Stens- 
ler priklauso šiltas rankos 
paspaudimas nuo mūsų visų, 
nėra nei kalbos, ir kad to pa
ties užsitarnavo ir tylusis, 
gabusis pianistas Balwood - 
Balevičius,' irgi aišku.

Šio mėnesio pabaigoje “Po- 
pita” pasileis link Naujosios 
Anglijos, kad tenai linksminti 
publiką. Goriausio jai pasi
sekimo 1 Rep.

Bronxe tapo pavojingai pa
šautas James E. Lynch, 
metų, neseniai paleistas 
kalėjimo po išbuvimo ten 
metus.

iš
9

Long

ir 
Ar

gaus 
ivai- 
' be-

‘ pi-

važiuoti,

Kur būsite Dekoracijų 
dieną? Štai, kvietimas

Mes planuojame didžiulėje 
grupėje p a t r a ūkti į 
Island ant “good time.’.’ 
du doleriu kiekvienas 
pirmos klasės pietus 
riausius prieskonius, 
gali kas nors tikėtis 
giau ir geriau ?

Bet, kurie norėsite 
turite jau dabar pradėti užsi
registruoti. Mes ^žinome, kad 
kurie pernai su mumis buvo
te išvažiavę, buvote paten
kinti, ir visi vėl norėsite su 
mumis važiuoti.

Išvažiuosime visi sykiu nuo 
Liberty Auditorijos 9 vai. ry
to. O jeigu kartais lytų, tai 
Liberty Auditorijoje turėsime 
tuos pačius pietus. Todėl 
simokėdami įžangą nieko 
nustosite.

Užsiregistruoti 
Vincą Kazlauską 
ną Bimbą.

uz-
no-

galite pas 
irba Anta-

Judžentienė dar serga
Juozas Judžentas praneša: 
Gerbiamieji, Maria Judžen

tienė dar vis randasi kritiš
kame padėjime, nors jau at
rodo daug pagerėjusi.

Lankymo valandos dienos 
laiku yra sekamos: pirmadie
ni, trečiadienį, penktadieni ir 
sekmadienį nuo 2 iki 3. Va
karais gi likusiomis dienomis, 
tai yra antradienį, ketvirta
dienį ir šeštadienį nuo 7 lig 8.

Jeigu kas norėtu lankyti, 
visuomet k 1 a u s k i te Maria 
Judzent, Meadowbrook Hos
pital. Room 316, P. O. Box 
108, Hempstead, L. L, N. Y.

Su godone, 
„ J. Judžentas

Demokratai jau turi 
rinkimams planus 'O

New Yorko valstijos demo
kratų lyderis ’Balch paskelbė, 
kad valstijinė jų partijos 
konvencija įvyks rugsėoj 21 ir 
22 dienomis. Vykdys 165-jo 
Regimento Armorėje.

Svarbusis golfas
Gubernatorius • Dewey galo 

šios savaitės išvyks į Augus
ta, Ga., su prezidentu Eisen- 
howeriu pažaisti golfą. Ne
abejotina, kad tarp golfo jie 
pasidalins ir savo rūpesčiais 
dėl Dulles’o nepasisekimų ir 
i inkimus.

Paštininkai reikalauja 
pakelti, algas

Į New Yorko paštininkų su
šauktą susirinkimą paštininkų 
reikalams svarstyti sekmadie
nį suėjo apie 4,000 paštinin
kų. Jie reikalauja algos prie
dų. Reikalavimai ne visirvie- 
nodi — vienoms grupėms rei
kalaujama po $430, o kitoms 
iki $800 pakėlimo metams.

Susirinkimui buvo pranešta, 
kad demokratas senatorius 
Olin D. Johnson iš So. Caroli
na sutikęs įteikti Senate bi- 
lių, kad paštininkams būtų 
suteikti toki algos pakėlimai.

4rma inžinieriai 
kai ką laimėjo

Nepriklausoma tos firmos 
inžinierių unija gavo iš arbi- 
tratoriaus Shake prielankų 
darbininkams sprendimą prieš 
atstatinėjimus iš darbo.

Firma spyrėsi- galinti atsta
tyti kiekvieną, ką jinai pa
skaitys rizikingu “saugumui.”

Arbitratorius Įsakė, kad ne 
firmai spręsti, bet tai turi 
tirti ir spręsti bešališka Įstai
ga.

Bowlininku baliun 
kviečia visus

Motorų - merginų Bowling 
Lyga šį šeštadienį turės ge
rą vakarienę, įteiks atsižymė
jusiems prizus ir palinkės ge
riausioms bowlininkems lai
mės nacionaliame turnamen- 
te, ten laimėti dar daugiau 
prizų.

Tačiau ta vakariene rengia
ma ne vien bowlininkems ir jų 
prietoliams, bet ir visiems 
smagių pramogų mėgėjams, 
Ji įvyks gegužės 8-tos vaka
rą, Liberty Auditorijos res- 
taurane. Kaina $1.85.

Šaukia masini mitingą 
prieš makartizmą

American Labor Party šau
kia masinį mitingą šio ket
virtadienio vakarą. žymū^ 
kalbėtojai aiškins maakrtizmo 
žalingumą Amerikos demo
kratijai ir priemones išsaugo- 
i imu i mūsų šalies nuo visuo
tinos to fašistinio elemento 
diktatūros.

Mitingas įvyks gegužės fi
les vakaro 7:30, Manhattan 
Center, N. Y. Rengėjai sako, 
jog geras mitingas dabar už
tikrins išrinkimą darbinin
kams ir demokratijai naudin
gų atstovų į Kongresą atei
nančiuose rtrikn^uose. Kalbės 
Corliss lament ir kiti žymūs 
kalbėtojai.

šiemet rinkimai įvyks lap
kričio 2-rą. Tačiau daug kas 
išsispręs pagal tą, kas ir 
kaip bus veikiama dabar.

BOATS
KODfcL Rf PINTIS 

PASIMATYKITE SU MURRAY” 
SCOTT—ATWATER, 

Authorized Dealer 
SENTRY STORES 

32-98 Steinway St., Astoria 2 
YE. 2-0700

Jf’RU FLOUNDERS 
randasi 

MATTITUCK, L. I.
Pradedant šeštadienį, balandžio 24 

Atviri Laivai Išplaukia Kasdien;) 
Laivai išnuomojami.

ANCHOR INN 
Restaurante

N. Y. C. Tel.—Al Cooke, Lex. 2-3640 
ar Mattituck 9- 8989

NAUDOTI Marino ’motorai ir redue- 
t ion gears. Du Chrysler Royal 8’s, 
viienas straight .drive, du 3 iki 1 re
duction. Visi gerame stovyje.

HENNYS WELDING 
153-25 Tilth Rd., Jamaica 

Tel. JA. 9-0131

MARTIN -AUTHORIZED

SALES ft SERVICE

C. M. MARK 1
Cooper & Central Ave.

Glendale
Tel. HE. 3-1650

KINGS—MARINE MFG.
Chris—Craft Kit Boat

(Sudėtine, supakuojama valtis)
EVINRUDE OUTBOARD MOTORS

Trade-Ins — Prieinamai
2722 Gerritsen Ave. TeL DE. 2-4591

EVINRUDE MOTORS— 
OLDTOWN BOATS 

Randavojami Laivai ir Motorai 
DOXSEE’S MARINE 

Point Lookout . L. I., N. Y.
(Prie Jones Inlet) 

Tel. Long Bęacii 4-6411

LAUSON—Authorized 
Dealer

Naudotų Valčių ir Motorų 
WILKINSON’S SHIPYARD 

Hernan Ave., Locust Valley, L. I.
TeL GL. 4-0707

TUOJAU PRISTATOMA
LYMAN BOATS

18 pėdų Islander Inboard 60 II.P. 
Engine ir LYMAN Outboard 

Runabouts.
25 H.P. Johnson Outboard Motors 

(elektrinis štardavimas) 
Johnson Parts And Service

ARMSTRONG & GALBRAITH, 
INC.

226 Fourth Ave., N. Y. 3 
(tarpe 18th ir 19th Sts.) 

ORegon 8-8280
Atdara kasdien 9-5; šešt. 9-1:30

MERCURY MOTORS
Tarpvalstijinis Laivabutis 

PARTS & SERVICE 
Moulded Plywood Boats 

Dycknian St. & Hudson River 
TeL LOrraine 9-9722

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS HELP WANTED—FEMALE

OPPORTUNITIES ----------------------------------------

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN
Pilnai jrengtas. Gera veikli sekcija, 
greta A. ft P. Neša $700 j savaitę. 
Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduoda gerų biznio progų 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininkų.

3738 White Plains Road, Bronx 
Telefonas OL. 5-9275

(86-92)

RĘSTA I JR A N T—-PIZZ ER IA
Pilnai įrengtas, tinkantis visokiam 
restaurant o bizniui. Gera veikli sek
cija prie gero kelio. Galima daryti 
gerų pragyvenimų. Savininkas par
duoda puikiausių biznio progų labai 
prieinamai. Pasimatykite ar šauki
te savininkų:

2007 Central Park Ave. 
Yonkers, N. Y.

Te). Spencer 9-9835
(84-88)

GROCERY
Taipgi parduoda alų ir Ice Cream. 
Moderniniai, pilnai įrengtas. Gerti 
veikli sekcija. Gera biznio vieta. Ga
li daryti gerų pragyvenimų. Taipgi 
turime trijų šeimų namų pardavi
mui. Aliejum šildomas. Savininkas 
parduoda biznį ir namų kartu ar 
paskirai. Geras biznis, labai priei
namai. matykite- savininkų:

382 Pulaski St., Brooklyn 
Tel. GE. 3-6110

(83-89)

REAL ESTATE

HOLLIS- užmiesčio rezidencijoje 1 
šeimos mūrinis namas, gasas. garu 
apšildomas, 2 aukštų attached, ga- 
radžius, iš užpakalio porčiai, iš prie
kio daržas. Arti krautuvių, subways 
ir mokyklų. Storins ir kitkas.

$11,500.1 Tel. AX.‘ 7-8837
(86-88)

N. TARRYTOWN—PHILIPSE 
MANOR

Central hall Colonial, 8 rūmai, 2’a 
maudynes, kampinis 150x150, 2 ka
ram garadžius, už 1 bloko stotis. 
Beach privilegijos. Prašo $35.000. 
Laukiama pasiūlymų.

Tarrytown -4-0179.
(86-88

PUTNAM COUNTY
Farmų Pardavimai. Towners- 100 
pėdų priekis 85 ilgio. Senas namas, 
18x24 — 2 aukštų, elektros ir tele
fono įrengimai gaunama. Geras ke
lias — $1,000 įnešimas, išmokėji
mai? Telefonuokite:
MOunt Vernon 7-5224 del pasima
tymo

(87-93)

Susikirtime 1 pašovė, 
vienas užmuštas

Pasėkoje keliu jaunų vy
rukų susikirtimo su detekty
vu Mosholu Parkway stoty
je, William Gutowski pašau
tas, jo brolis Charles ir gi
minaitis Joseph Gutowskiai, 
taipgi jų bendras Paul Velia 
areštuoti. Detektyvas Lar
kin taipgi ligoninėje.

Anot policijos, vyrukai ne
leistinai išdykavę, o detekty
vas juos stabdęs ir dėl to 
įvykęs susikirtimas.

šešios “labdarybės’’ raketo 
dalyvės tapo paleistos po $1,- 
000 kaucijos kiekviena. Nuo
laidumas išaiškinamas tuo, 
kad jos tarėsi renkančios die
vo garbęi, “vyskupo” naudai.

Siūloma moteris policistoS 
pakelti į lygų stažą su vy
rais. Lig šiol jos gali tarnau
ti policijoje tik eilinėmis.

Pirmosios duonkepiu 
derybos nepavyko

Praėjusį pirmadienį įvyku
sios streikuojančių kepėjų su 
užstreikuotų firmų atstovais 
derybos pakriko be susitari
mo.

Streikas paliečia penkias iš 
stambiųjų firmų, apie 1,500 
kepėjų ir apie pusę visos 
miesto ir artimose apylinkėse 
suvartojamos baltos duonos.

Streikieriai reikalauja tuo
jau pereiti prie 37 ir pusės 
valandų darbo savaitės be nu- 
kapojimo dabartinės algos, 
kokią gauna už 40 valandų.

Užstreikuoti yra newyor- 
kiečiai skyriai šių firmų : 
American, Continental, Gene
ral, S. B’. Thomas, Ward. Jei
gu streikas užsitęstų, spėja
ma, kad prisidėtų tų pat fir
mų skyriai Newarke ir apy
linkėje.

HOLLIS, $17,500
Plytų, veneer ir medžio, 40x100, 8 
rūmų, 5 miegrūmiai ir pusryčiavi- 
mui nook. 1 maudynių, ugnia
vietė, iš fronto ir iš užpakalio už
dari porčiai, patio, aliejum garo 
šiluma, 2 karam garadžius. Daug 
ekstra įrengimų. Tol. HO. 8-7588

(86-88)

COLONIAL HEIGHTS 
YONKERS

Rinktinė vieta — Pirmas parodymas 
naujų 6 rūmų Ranch—$28,500. Gy
venamasis rūmas, valgymui rūmas, 
virtuvė. Birch šėpukės ir Birch Pa
neling—Center Hall, 3 miegrūmi^jfc) 
2 maudynės, 2 karam garadžius ir 
pilnas skiepas. Pilnai išdekfVuota. 
Arti mokyklų, krautuvių, KAvodis: 
I šiaurę ant Central Avė., į ftwlrose 
Ave., kairėn ant Helena Avė. No. 94.
Budavotojo Tel. SP. 9-7168.

(88-90)

4 psl,—Laisvfi “(Liberty)-Ketvirt., Geguže (May) 6, 1954

N AM V DARBININKĖ £ 
Paprastas valgiu gaminimas. gub//s 
vieloje atskirame kambaryje ir 
maudynė. Maži namai 10 minučių 
iš New Yorko. Mylinti vaikus (2 
mergaitės). Priimtina vėliaus atvy
kusioj!. turi kalbėti angliškai. Jei 
patyrusi mokėsime gerų algų.

Morsemero 6-8453
Ketvirtadienį visų dienų ar bile ka
da vakarais.

<88-90)

STA14’ P AT A R N AUTOJ OS
Nuolatinis darbas, gera mokestis ir 
tipai. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės asmeniškai, nešaukite 
telefonu.

HOLLIS PULLMAN DINER
188-06 Jamaica Ave., 

Jamaica, L. I.
i $6-89)

BEAUTICIAN
Patyrusi visame darbe. 5 dienų sa
vaitė. Valandos nuo 9-5 T’. M. Gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GRETCHEN’S BEAUTY SALON 

1441 B’vvay, Hewlitt, L. I.
Franklin 4-0092. 1

i'*-90)

FINGERWAVER T
Visame darbe. Aukšta alga. 

Nuoki!inis darbas.
Kreipkitės:

ROBERTS BEAUTY SALON
79-26 37tli Avi1., Jackson Heights 

L. I.
< 87-93)

GENERAL
HOUSEWORK

Plain Cook. Like Children.
Live in.

$40 $50. Other help.
Phone NE. 2-1823

(87-88)

MALE and FEMALE

SUPERINTEN DENT 
.Pora be vaikų, kalbanti angliškai, 
.patikimi, patyrę prie mažos forni-
šluotų apartmentų si ūbos, West- 
side (aliejum šildoma): gražus for- 
nišiuotas apartmentas, gesas, elek
tra, baltiniai ir alga. Vyras gali 
dirbti kitur.
SChuyler 4-8864 pp 12 pietų, darbo 
dienom ir šeštadieniais.

(87-89)

HELP WANTED JIALE 
REIKALINGAS

DELI^TESSEN CLERK
Su patyrimu'. Puikus nuolatinis dar
bas. Gera alga.

Tel. PR. 4-0341

(88-89)
.. ....... ........ --------------- ------ -------------------------------- --  --------  . • «

DELICATESSEN 
t 

CLERK
Su kiek nors patyrimo 

Kreipkitės:
16~J 7th Ave., Brooklyn 

Telefonuokite:
SO. 8-4067

(86-88)

REAL ESTATE

HOLLIS GARDENS, L. I. Gerai 
pastatytas, mūrinis ir medžių aptai
sytas 9 kambarių namas. Pilnai iš^y 
taisytas skiepas, dubeltavas gara- 
džius. Storms & screens, Venetians. 
Daug kitų priedų. Gražiai žaliumy- 
nais apaugta. 100x117 plotas. Gera 
gyvenimui apylinkė. Arti mokyklų, 
pirkimo ir važinėjimo. Gražūs na
mai tik už $47,500. Matykite savi
ninkę po: 88-01 195th St, (kamp. 
Hillside Ave.) TeL HO. 4-8642 ar 
HO. 8-9501. .«

MAHOPAC APYLINKĖJE 
PUIKU!

Apskritiems metams poilsiui puiki 
vieta. 8 kambariai, pilnai m^erni- 
niai. 2 akrų žemės, ežeras. Lengvai 
galima pasiekti miestą. Trumpas 
kelias j kaimą. Tinkama ūkininkys- 
tei. Parduodame arba išnuomojame. 
Prašome $23,500. Rašykite:

S. DEMBY, LONG POND RD., 
MAHOPAC, N. Y. arba telefonuo
kite po 7 P. M.: MAHOPAC 8-3659.

t (85-90)




