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KRISLAI
Ko norėjo, tą ir gavo.
Tiems, kurie perdaug 

drąsūs. *
Prezidento Minh’o žodis 
“For America.“

Rašo R. MIZARA

prancūzu imperialistai no
rėjo Stalingrado, na. ir .jie 
g: «ro Stalingradą.

Šiandien, “po Stalingrado.“ 
jie dejuoja, jie skelbia “ge
dulo dieną“ lygiai taip, kaip 
hitlerininkai skelbė “gedulo 
dienas” po to. kai jie buvo 
Stalingrade apsupti ir su- 
triuškinti.

Kalbu apie Dien Bien Fu 
(šią tvirtumą kai kurie rašo 
viename žodyje Dionbien- 
'b”).
j/■‘kas francūzu ten nekvie- 

. J1*' čekas ju neprašė. Jie. na- 
’s, Pentagono akstinam). 

, raėjusiu metu lapkričio mė
nesį nusitarė susikoncentruo
ti Dien Bien Fu vietojo savo 
militarines jėgas ir iš ten 
mušti vietnamiečius.

Privarė ten daug savo ka
riuomenės, pristatė ginklu ir 
kitokiu reikmenų. Išsikasė 
tunelius. Įsitvirtino, ir vyriau
sias francūzu karo vadovas 
Indokinijoje gen. Navarre iš
didžiai pasakė:

— Da^fear tegu vietnamiečiai 
pabando mus iš čia išvyti; 
mes jiems parodysime’. . .

Vietnamiečiai priėmė Pran
cūzą kariuomenės v a d o v o 
mestą pirštinę. Jie “bandė.“ 
ir dabar visas pasaulis mato 
rezultatus: daugiau, kai n 15 
tūkstančiu francūzu kariuo
menės buvo arba išmušta, 
sunkiai sužeista arba i ne
laisvę paimta!...

O kiek ginklu vietnamie
čiams pateko!...

Gen. Navarre pamiršo tą 
žmonių posaki:

Tas, kuris perdrąsiai ryž
tasi kitu vilnas kirpti, pats) 
tampa plikai apkirptas!

Dien Bien Fu tvirtumoje 
buvusius Legiono narius ir ki
tus amerikinė spauda vadina 
“didvyriais.” “pasi šventė- 
liais.”

Kokie ten pasišventėliai? 
K<^kie didvyriai? I Legioną 
stoja visokio padaužos; žmo
nės be principu, karjeristai. 
Ar jie pašiau k o j u s i a i ka
riaus ?

Didvyriai, pasišve n t ė 1 i a i 
yra tie, kurie Įsiveržėlius mu
se, — vietnamiečiai.

Jie didvyriai, nes aukojosi 
už savo tėvynės išlaisvinimą, 
už savo tautos laimingesnę 
ateitį.

Dien Bien Fu žlugimas dar 
kartą uždavė sMūgi imperia
listams, bosisiekiantioms lai
kyti Azijos tautas prispaus
tas. Kas, to nesupranta, tas 
nieko nesupranta!

Indonezijos žinių agentūra 
prašė, kad Vietnamo prezi
dentas Ho Chi Minh pasaky
tų, ko jis ir vietnamiečiai sie
kias!. Prezidentas tarp kit
ko atsakė:

—Vietnamo liaudis nori tai- 
apvienytos, nepriklauso

mos ir laisvos savo tautos. Už 
tai jiZkovoja.

Jis' pridėjo dar tai:
—Aš labai trokštu, kad Že

nevos konferencija surastų 
priemones taikiam išsprendi-

(Tąsa 3-čiam pusi.) —

Hanoi, Indokin. •— Viet
namo komunistai - liaudi
ninkai, šturmuodami ir 
užimdami Dien Bien Fu 
tvirtovę, suėmė francūzu 

i komandieriu Chr. de Cas
tries, ir nukovė bei nelais
vėn paėmė 16 francūzu pul
kininku, 353 kapitonus ir 
kitus oficierius, 1,396 sar- 
žentus ir 16,000 kareivių, 
kaip pranešė liaudininkų 
radijas. Vien suimtųjų 

i vra 8.000. Be to, sužeista 
2.000.

Tvirtovėje liaudininkai 
I sučiupo 17 lėktuvų ir dide- 
j liūs kiekius patrankų bei 
j kitu ginklų.

Apguldami gi Dien Bien 
| Fu liaudininkai nušovė 67 
i amerikinius francizu lėk- v v 
j t U VU s.
PRANCŪZAI BIJO 
OFENSYVO PRIEŠ 
HANOI

Prancūzų komanda pri
pažįsta, kad Vietnamo ko
munistai užėmė dar vieną 
francūzu fortą arti Hanoi, 
Indokinijos sostinės. Spė
ja, kad komunistai rengia
si ofensvvui prieš francū- 
zus Raudonosios Upės 
klonyje ir jos tarpiniuose, 
kas vadinama didžiuoju 
ryžių aruodu. Toi srity j 
vra ir didmiestis Hanoi.
KAI KUR ATMUŠĖ 
LIAUDININKUS

Prancūzai skelbia, kad 
atmušė Vietnamo liaudi
ninkus už 35 mylių i. pietus 
nuo Dien Bien Fu ir arti

Grąžinama sužeistieji 
Dien Bien Fu francūzai

Ženeva, šveic. — Vietna
mo liaudininkų atstovai su
tiko grąžinti apie 2,000 
francūzu kareivių, kurie 
buvo sužeisti Dien Bien Fu 
tvirtovėje. Leis nekari
niams francūzu lėktuvams 
juos pasiimti.

Eisenhower įieško talkos 
prieš komunizmą Azijoje

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, jo vals
tybės sekretorius Dulles ir; 
gynybos sekertorius Wil- 
sonas faktinai puldinėja 
prie Anglijos, Australijos, 
Naujosios Zelandijos, Thai- 
lando ir Filipinų atstovų, 
prašydami, juos talkon žy
giams prieš komunizmą 
Indokinijoje bei kitur pie
tinėje Azijoje.

Paraguay. — Nuvertęs 
prezidentą Chavesą, gene
rolas Alfred Stroesner per
šasi į prezidentus;

VIETNAMIEČIAI SUĖMĖ 
ŠIMTUS FRANCŪZIJ 

lOFICIERIU D. B. FU
Sunaikino bei nuėmė 16,000 jų 
kareivių; pagrobė daug ginklų

jCuchi, Kambodijoj, pietinėj 
I n dok i n i j os p r ovi nei j o j.

Francūzu lakūnai, nau- 
idodami amerikinius bom- 
! bonešius, kartotinai ata- 
■ kavo liaudininkų naudoja- 
į mus vieškelius; sako, sunai- 
i kine daug jų sunkvežimių, 
i J____________________ .
i

Amalgameitu Unija 
į smerkia makartizmą 
ir turčių valdžią

: Atlantic City, N. J. — 
| Amalgameitu Rūbsiuvių 
i Unijos pirmininkas Jacob 
C. Potoffsky, raportuoda
mas jos suvažiavimui, 
smerkė Eisenhowerio “di
džiojo biznio valdžią,” kad 

į ji visai apleidžia bedarbiii 
ir dirbančiųjų reikalus.

I Didžiojo kapitalo valdžia 
taip pat yra “labai atsa
kinga už ragangaudiško 
makartizmo ugdymą, — sa
kė Potoffsky. — O pavo
jingiausias dalykas, tai kad 
Republikonų Partija dari 
padrąsina McCarthy, lai
kydama ii savo Įrankiu bū
simiems rinkimams. Tuo 
būdu McCarthy padarė 
amerikinei santvarkai dau
giau žalos, negu komunis
tai būtų galėję padaryti.”

1,500 delegatų entuzias
tiškai sveikino Potoffsky 
už pasmerkimą makartiz
mo.

Potoffsky pranešė, kad 
unija per metus gavo 15,- 
000 naujų narių ir dabar ; 
turi viso 385,000 narių.

Unijos turtas siekia 250 
milijonų dolerių. Tie pini
gai naudojami unijistų ap- 
draudai ir gerovei, kaip ra
portavo Potoffsky.

Generalis prokuroras perša 
sunaikint “komunistines” 
unijas ir dirbtuves

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Herbertas Brownell 
ragino Kongresą išleisti to
ki įstatymą, kad sunaikintų 
visas komunistų vadovau
jamas darbo unijas.

Tas įstatymas, sakė 
i Brownell, taip pat turėtu 
sunaikinti “neištikimas” 
Amerikai biznio įstaigas ir 
uždrausti samdyt komunis
tinius darbininkus ^et fa
brikams, kurie paprastai 
atlieka civilinius darbus, 
įeigu tie darbai svarbūs ka
riniam šalies stiprumui.

Toks įstatymas, anot pro
kuroro Brownell’io geriau 
paskatintų unijas pašalint 
komunistinius vadovus, ne
gu Tafto-< Hartley įstaty- 
masi / i

$10,000 Fondo Eiga
I ... - ■ . . ■

i Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15-tos
I Turime Sukelti $10,000 Fondą

Per mažai kreipiama atydos i pramogas fondo su
kėlimui. Brooklynas turėjo parengimą ir sukėlė fon
dui aukų $1,339.00. Montello. Mass., turėjo parengimą 
ir sukėlė $100.00. Maža kolonija Harrison, N.J., turė- 

i jo mažą, sueigą ir sukėlė fondui $155.00. O kur nieko 
I nerengiama, bad iriš didelių kolonijų, tai fondui ateina 
i po keletą desetku.
| Labai rimtai turim rūpintis pramogų rengimu fondo 
reikalu. Net ir keleto žmonių suėjimas, pasikalbėjimas 
spaudos išlaikymo reikalu duoda gražių rezultatų. Be 
sueigų, nėra kaip susitikti su žmonėmis ir paprašyti 
spaudai paramos. Be atidėliojimų ruoškime pramogas.

Šiuo kartu fondą apdovanojo sekami prieteliai: 
Gauta, blanką nuo J. Navalinskienės, Binghamton,

N. Y., su $25.00. Aukotojai:
John ‘Vaičekauskas ................................... $10.00
A. ii* J. K. Navalinskai C....................... -10.00
Valerija Kaminskienė ............................... 5.00

Paskyri asmenys Įteikė dovanas:
Anna Arlans, Newark, N. J..................  10.00
A. K. Raila, Brockton, Mass.................... 10.00
A. /line, Detroit, Mich............................... 7.00
P. Satkus, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
Marė Navašinskienė, Nanticoke, Pa.........5.00
Eva Cibulski, Nanticoke, Pa....................... 5.00
J. ir E. Grubiai, Brooklyn, N. Y.................. 3.00
B. K. Stupelis, Philadelphia, Pa..................... 2.00
J. Yesadovich, Springdale, Pa....................... 2.00
A. Kalazevičius, Pittsburgh, Pa................ 2.00

(Tąsa 3-me puslapyje)

Tafto-Hartley įstato taisymas 
vėl nustumtas neribotam laikui

Washington. — Besigin-i 
čijant republikonams su 
demokratais apie taisymus 
streiklaužiško Tąfto-Hart- 
ley’o įstatymo, Senatas vi
są klausimą sugrąžino savo 
komisijai pern a grinėti. 
Tuo būdu Įstatymo taisy
mai pakišti po stalu bent 
iki 1955 metu.

Republikonų senatorių 
vadas Knowland ir republi-' 
konas Kongreso Atstovų 
Rūmo pirmininkas Joe 
Martin pranešė, kad jiedu 
susitarė atidėti Tafto ista- v

Molotovas neigia Amerikon atom- 
planą civiliams reikalams

Ženeva, Šveic. — Sovie
tu užsienio reikalu minis
tras Molotovas pareiškė:

Turėtu būti uždrausta 
atominiai bei hydrogeni- 
niai ginklai pirma, negu 
bfitų galima sutikti su pre
zidento Eisenhowerio pa
siūlymu — dalintis atominė
mis žiniomis bei medžiago
mis civiliniams reikalams 
su kitais, atsilikusiąis kra
štais.

(New York. — Bernard 
Baruch, amerikinio plano

FRANCŪZAI BOMBAR
DUOJA LIGONVEžI- 
MIUS

Peking, Kinija. — Kar
tojasi pranešimai, kad 
f rancūzai iš amerikinių 
lėktuvų bombarduoja li- 
gonvežimius, kuriais Viet
namo liaudininkai gabena 
sužeistus francūzus^ 

tymo taisymus ir “žiūrėti, 
kas iš to išeisi”

Prezidentas Eisenhowe
ris gi savo pokalbyje su 
spaudos atstovais “apgai
lestavo,” kad užšaldoma to 
įstatymo taisymas, bet ne
reikalavo ji iš naujo svar
styti dabartinėje Kongre
so sesijoje.

Taigi republikonai vėl 
laužo rinkiminius savo pa
sižadėjimus kas liečia tą 
įstatymą, kaip primena de
mokratai.

autorius dėl atominės jė
gos kontrolės, sakė, jog 
Eisenhowerio pasiūlymas 
yra menkos vertes daly
kas, kolei nėra tarptautinės 
sutarties dėl atominių gin
klų kontrolės pasaulyje.)

Indija taip pat kriti
kuoja atominius 
Amerikos planus

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru, 
kalbėdamas šalies seime, 
sakė, Eisenhowerio planas 
dėl atomų jėgos naudojimo 
civiliniams reikalams gali 
būti pavojingas Tndiiai. Tas 
planas gręsia užvaldvti In
dijos atomines medžiagas. 
— O ar mes galėtume su 
tuo sutikti? — užklausė 
Nehru. Seimo nariai atsi
liepdami sušuko: — Ne!

Be to, Eisenhowerio pla
nas per daug miglotas, pri
dūrė Nehru,

VIETNAM LIAUDININKAI 
REIKALAUJA TAUTINĖS 
LAISVĖS INDOKINIJAI

■ ' . _____________________

Atmeta francūzu siūlymąkad 
nvetimie ji tvarkytų rinkimu n

Ženeva, šveic. — Vietna
mo liaudininkų užsienio 
reikalų ministras Fam Van 

I Dong atmetė Franci jos už- 
; sieninio ministro Bidaulto 
; pasiūlymą, peršantį, kad 
I tarptautinė įvairių kraštų

į Republikonai klimpsta 
savo prieštaravimuose,

I sako TrumanasI

Washington. — Eisenho- 
jweris ir kiti aukštieji re
spublikonų vadai patys sau 
i prieštarauja, s i ū lydami 
i skirtingus receptus karui 
i prieš komunizmą Indokini- 
■joje bei kitur pietinėje Azi- 
Ijoje ir kitais užsieninės po
litikos klausimais, sakė 
buvęs prezidentas Truma
nas, kalbėdamas Am. Na- 
cionalės Spaudos Klube.

Prezidentas E i sen h o we- 
ris, jo valstybės sekreto
rius Dulles, vice-prezideTL 
tas Nixonas, republikonų 
senatorių vadas Knowland 

i — kiekvienas vis skirtingai 
kalba ir paskui vieni kitus 
užginčija.

Bet Eisenhoweris kvie
čia demokratus eiti išvien; 
su republikonais užsieninė
je politikoje. — Kokia gi 
ta politika? — klausė Tru
manas. — Ar patys republi
konai žino, ką jie perša? Ir 
kaipgi demokratai galėtų 
bendradarbiauti su republi
konų valdžia, kurios gene
ralis prokuroras Brownell 
ir tūli jų “pamišėliai” 
(kaip kad McCarthy) ap
šaukia buvusias Roosevel- 
to ir Trumano valdžias 
“išdaviku valdžiomis” ? €

Anglijos valdžia tėmija, 
kaip padidėjo karinė 
Sovietų Sąjungos galybė

London. — Anglijos už
sieninio ministro pavaduo
tojas Nutting piešė šalies 
seimui, kaip sustiprėjo So- 

| vietų Sąjungos galybė. 
Sako, jau beveik visi sovie
tiniai kovos lėktuvai yra 
rakietiniai ir daugiau kaip 
66- procentai bombonešių 
taip pat rakietiniai.

Sovietų Sąjunga per tre
jus pastaruosius metus pa
sistatė 20 procentų daugiau 
tanku.

Valstybės ministras Sel- 
wyn Lloyd teigė, kad Sovie
tų armija, oro jėgos ir lai
vynas dabar yra žymiai 
didesni ir geresni, yegu 
Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje.

ORAS. — Giedra ir vis 
diar vešu.

komisija tvarkytu busimą
sias paliaubąs bei kontro
liuotų Indokinijos rinki
mus.
LIAUDININKŲ PLANAS

Van Dong, iš savo pusės, 
įteikė Ženevos konferenci
jai sekantį planą:

Norint atkurti taiką In
dokinijoje, Francija turi 

■pripažinti visišką savisto- 
‘ vumą ir nepriklausomybę 
j Vietnamu) ir dviem kitom 
j Indokinijos valstijom —■
Kambodijai (Khmer) ir 
Laosu i (Pathet Lao).

Padaryt sutarti, kad nu
statytu laiku bus pašalin
ta vįsa svetimųjų kariuo
menė iš tų Indokinijos val
stijų. Francūzu kariuo
menė turės būti išsklaidy
ta į tam tikrus punktus.

Surengti laisvus rinki
mus Vietname, Kambodir 
joj ir Laose. Suruošti 
kiekvienoje valstijoje at
skirai pasitarimus tarp 
liaudininkų ir tautininku 
vietinių valdžių, taip kad 
būtų paruošta ir Įvykdyta 
laisvi visuotiniai rinkimai 
kiekvienoje iš tu trijų val
stijų. Pasiruošimuose tu
ri dalyvauti patrijotines ir 
visuomenės o r g a n izaci- 
jos. Tokiu būdu privalo 
būti išrinkta vieninga val
džia kiekvienai valstijai. 
Turi būti užginta bet ko
kiems pašaliečiams kištis 
i ta reikalą.

Demokratinė Vietnamo 
Respublika sutiks tartis 
apie Įstojimą i valstybinę 
Francijos sąjungą, bet tik
tai laisva savo valia. To
kius pareiškimus turėtų 
padaryti ir tautinės Kam
bodžos ir Laoso valdžios.

Demokratinė Vietnamo
' Respublika, taip pat Kam- 
Ibodija ir Laos pripažins 
esamuosius ūkinius ir kul
tūrinius Francijos reika
lus šiuose kraštuose. Po 
vieningų tautinių valdžių 
įkūrimui dėl to privalo bū
ti padarytos tam tikros su
tartys su Francija.

Kaip viena, taip kita ka
riavusiųjų pusė turi pasiža
dėti, jog nepersekios žmo
nių, kurie kare bendradar- 
biavo priešingai pusei,-

Turi būti apsikeista karo 
belaisviais.

Bet visųpirm turi būti 
sykiu sustabdyti karo veik
smai visoje Indokinijos že
mėje ir visiškai sulaikyti 
įgabenimai iš svetur ka
riuomenės, oro jėgų ir bet 
kokių ginklų ar amunicijos.

Gibraltar. — Anglijos ka
ralienė Elzbieta lankėsi 
Gibraltare, kuris pirm 250 
metų atplėštas nuo Ispani
jos. Žadėjo išlaikyt jį ang
lų rankose.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19. N. Y.

TEL. VIRGINLk 9-1827—1828

1 resident, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $8.00
United States, per 6 months.... 14.50 
Queens Co. -............ $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

Anglijos darbininkų balsas
Žinome, kad didelė dauguma Anglijos darbininkų 

yra priešingi ne tik premjero Churchillo vadovauja
mai konservatyvių politikai, bet ir buvusio premjero 
Attlee vadovaujamai darbiečių politikai.

Tai pasirodė įvairiose unijų ir Darbo Partijos kon
ferencijose. Korėjos karas ir Vakarų Vokietijos ap
ginklavimas negavo pritarimo.

Ryškiausiai tai pasirodė Kooperatyvės Partijos 
konferncijoje, įvykusioje balandžio mėnesį. Du tieč- 
daliai balsų buvo paduota prieš Vakarų Vokietijos ap
ginklavimą, nepaisant to, kad tos partijos vadovybė ir 
18 parlamento narių palaikė Darbo Partijos vado Att-i 
lee politiką.

Nors Kooperatyve Partija skaitosi savistoviai vei
kianti, nėra oficialiai prisidėjusi prie Darbo Partijos, į 
bet jos atstovai dalyvauja Nacionalinėje Darbo Tarybo- • 
boję, kurioje Darbo Unijų Kongresas turi atstovus ir ; 
kuri artimai veikia su Darbo Partija.

Po to, kai Kooperatyve Partija sukilo prieš Vakarų 
Vokietijos apginklavimo ir hitlerininkams militarinės 
vadovybės pavedimo politiką, Aneurin Bevan rezigna-' 
vo iš Darbo Partijos parlamentinio komiteto, kuris nu- • 
statinėia darbiečiams parlamento nariams politinę li
niją. Jis tai padarė pareikšdamas griežtą nesutikimą 
su Attlee vadovybe ir visa karine politika. Tuo Bevan 
parodė, iog jis neima atsakomybės už tokią politiką. 
Tiek parlamente, tiek lauko pusėje Bevan griežtai ko
voja prieš Vakarų Vokietijos apginklavimą, prieš Ame
rikos valdovai! jamą Natįo programą. Vienatinė iš ato
minio karo išeitis, Bevan nurodo, yra didžiųjų valsty
bių susitarimas taikoje gyventi.

Balandžio pabaigoje įvykusi unijų dirbtuvių ir ki
tokių darbaviečių delegatų konferencija 848 balsais pri
ėmė nutarimą priešintis Vakarų Vokietijos apginkla
vimui ir tik du delegatai su tuo tarimu nesutiko.

Inžinierių ir laivų mechanikų sąjungos konferenci
joje 197 iš 200 balsavo prieš V. Vokietijos apginklavimą, i 
Šiaurių Airijos Darbo Partija 17,700 balsų prieš 2,400 • 
nutarė raginti Anglijos Darbo Partiją priešintis V. Vo- 1 
kieti jos apginklavimui.

Žinoma ir tai, kad viršminėtą darbininkų nusistaty
mą remia gera dalis smulkiosios buržuazijos ir tam tik
ra dalis stambesnės buržuazijos, kuri nemato sau nau
dos iš karinės politikos ir kuri nujaučia, kad geruose 
santykiuose gyvenant su Tarybų Sąjunga ir liaudiško
mis respublikomis galėtų atsidaryti plati prekyba, kuri 
suteiktų nemažai naudos ekonominei Anglijos žmonių 
būklei.

Attlee ir Churchillas, suprantama, jaučia* savo kraš
tų žmonių nusistatymą prieš visą karinę politiką. To
dėl visai nedyvai, kad šiuo metu abiejų didžiųjų partijų 
vadai pareiškė pageidavimą tartis su Tarybų Sąjunga • 
visais svarbiausiais klausimais. Dėl to paryškėjo ne
sutikimai tam tikrais klausimais tarp Anglijos ir Ame
rikos valdiškųjų ratelių.

Korėjos suvienijimo ir Indokinijos karo baigimo
klausimai taipgi įneša tam tikrų prieštaravimų tarp ! su Tarybų Sąjunga naudingu-
Ąmerikos iš vienos pusės ir Anglijos bei Francūzijos iš 
kitos. Anglijos ir Francūzijos valdžios yra priverstos 
šiek tiek skaitytis su savo žmonių nusistatymu.

Sveikintinas žygis
Italijos parlamentas nutarė'instruktuoti savo bal

džių prisidėti prie tarptautinės sutarties, draudžiant 
atomines ii- hydrogenines bombas naudoti. Už pasiū
lymą balsavo komunistai, socialistai, krikščionys demo
kratai. Susilaikė nuo balsavimo tik monarchistai ir 
neo - fašistai.

Už atominių ginklų kontrolę ir uždraudimą dau
giausia kovojo komunistai ii* kairieji socialistai. Bet 
kai teko jį balsuoti, tai ir kiti už jį atidavė balsus.

Dabar aiškinama, jog krikščionių demokratų ir de
šiniųjų socialistų atstovai už tai balsavę tik todėl, kad 
nesuteikti komunistams kredito kovoje už atominių gin
klų uždraudimą. Bet tokie manievrai vargiai pagelbės 
tiems, kurie remia karinę politiką. Žmonės jau gali 
pažibti avies kailiu apsivilkusius vilkus. Atvirieji ato
minio karo rėmėjai vis tiek negalėjo savo rankos pakel
ti — ramiai savo ’sėdynėse tupėjo.

- Aišku, kad popiežiaus Pijaus pareiškimas prieš ato
minių ginklų naudojimą žymiai paveikė krikščionis de
mokratus.

Sovietų Sąjungos ir liaudiškų respublikų parlamen
tai seniai pasisakė prieš atominių ginklų naudojimą.

Laikas visoms valstybėms tuo klausimu pasisakyti.
Manome, kad šis Italijos parlamento tarimas pa

veiks Francūzijos, Anglijos ir kitų kapitalistinių kraštų 
atstovus.

Tai sveikintinas žygis!

Kas Ką Rašo ir Sako
O VIENOK GI BĖGO PAS 

HITLERJ

Naujienos protestuoja prieš 
mūsų pasakymą, kad J. Ka
minskas (Kairys) buvo susi
žavėjęs hitlerizmu. Girdi, 
“baisi” netiesa, nes “J. Ka
minskas vadovavo priešhitleri- 
niam pogrindžiui, vokiečiu 
okupacijos metu.”

Taip, taip, jis “vadovavo,” 
bet kai hitlerininkams prisiė
jo kaput, tas “vadas,’’ ponas 
Kaminskas, kaip patrakęs, bė- 
go per beržyną j Berlyną pas 
Hitlerį, palikdamas “pogrin
di” ii- visa lietuviu tauta.

Dėl ko taip dabar prof. 
Kaminskas pyksta ant Lietu
vos ii’ ją prie kiekvienos pro
gos plūsta, jeigu ne del to, 
kad Lietuva nepateko po Hit
lerio kurka?

MOTERŲ KAMPELIS
Sarah Disen, New 

sey.
Pennsylvania:

Ida Drill
Dora Coleman

Apie moteris Sovietų 
maisto pramonėje

Rašo S. K.

SUPUVĘ KIAUŠINIAI

Iš Clevelando skaitome tokį 
pranešimą : žydu Karo Vete- 
ianu Cuyahoga pavieto tary
ba pasmerkė sen. McCarthy 
pastumdėlius Cohn ir Schine. 
Taryba sako, kad tuodu vyru 
pažemina žydu bendruome
nės vardą Jungtinėse Valstijo
se. O kalbėdamas vakarie
nėje, rabinas Rosenthal išva
dino Cohn ir Schine “supuvu
siais kiaušiniais.”

Tokia pasmerkimo rezoliu
cija buvo priimta vienbalsiai.

Pranešimas iš Ames, Ta. To 
miestelio žmonės turėjo gatvę- 
pavadintą “McCarthy Road.” 
Jie mano, kad tai pasidarė 
pažeminimu visam miesteliui. 
Grupė gyventoju pasirašė po 
rezoliucija gatvės vardą pa
keisti. Jie negali pakęsti Jo
seph McCarthy, ragangaudžių 
karaliaus.

Ir taip gal jau nebetoli tie 
laikai, kuomet šitas senatorius 
iš Wisconsin o nebegalės pasi
rodyti jokioje padorioje žmo
nių grupėje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vakary Europos šalty 
komerciniai sluoksniai siekia 
’’ystyti prekybinius ryšius

PARYŽIUS, bal. 21 d. — 
Vakaru Europos šalių komer
ciniai sluoksnįai labai domisi 
prekybiniu^z-rj^šių su Tarybų 
Sąjunga ir liaudies demokra
tijos šalimis išvystymu.

Komentuodamas Eu ropos 
šalių prekybinių ekspertų pa
sitarimą Ženevoje, laikraštis 
“Mond” rašo, jog Vakarų Eu- 
pos šalys vis atkakliau sie
kia, kad Jungtinės Valstybės 
panaikintų “pasipiktinimą ke
liančią anomaliją,” tai .yra ap- 
libojimus, įvestus remiantis 
amerikiniu Betlo įstatymu.

“Mond” pabrėžia prekybos

Visų profesijų darbinin
kai ir tarnautojai, dirban
tieji mėsos, žuvies, pieno, 
sviesto, aliejaus ir riebalų, 
cukraus, konditerijos, duo
nos kepimo, tabako, spirito 
ir degtinės, arbatžolių, vi
taminu ir visu kitų maisto 
pramonės šakų įmonėse, 
yra susijungę į vieną prof
sąjungą. Mes kreipėmės į 
Maisto prekių pramonės 
darbininkų profsąjungos 
Centro Komiteto pirminin
ką Arminaką Aslanovą, 
prašydami papasakoti apie 
darbininkių padėtį. Štai ką 
jis atsakė į mūsų klausi
mus.

Klausimas: Ar daug mo
terų dirba Tarybų Sąjun
gos maisto pramonėje ir 
kaip užtikrinama jų darbo 
apsauga?

Atsakymas: Moterys su
daro daugiau kaip pusę dir
bančiųjų Tarybų Sąjungos 
maisto pramonėje. Už vie
nodą su vyrais darbą jos 
gauna vienodą atlyginimą. 
Kai dėl jų darbo apsaugos, 
tai tarybiniai įstatymai tei
kia joms daug pirmenybių.

Tarybiniai įstatymai 
griežčiausiai draudžia nau
doti moterų darbą sunkiuo
se ir sveikatai kenksmin
guose darbuose. Moterys, 
kurios ruošiasi tapti moti
nomis, administracija per
kelia į lengvesnius darbus, 
paliekant joms pirmesnį 
darbo atlyginimą, ir paski
ria jas dirbti tik dienos pa
mainose. Tarybiniai įsta
tymai griežčiausiai drau
džia atleisti iš darbo nėš
čias moteris ar moteris, tu
rinčias žindomus vaikus, o 
taip pat atsisakyti priimti 
jas į darbą.

Klausimas:

nomis, gauna virš eilinių 
dar papildomas atostogas: 
35 dienas prieš gimdymą ir 
42 dienas po gimdymo. Jei
gu gimdymas^ buvo nenor
malus arba gimė dvyniai, 
papildomos atostogos pail
ginamos. Profsąjunga iš 
valstybinio socialinio drau
dimo lėšų apmoka visas ry
šium su nėštumu ir po gim
dymo duodamų atostogų 
dienas pagal vidurinį dar
bininkės uždarbį.

Žindomam kūdikiui mai
tinti darbininkė vidury 
darbo dienos gauna specia
laus laiko virš įprastos pie
tų pertraukos. Šį laiką ad
ministracija apmoka pagal 
vidurinį darbininkės užęlar-

Darbininku šeimose buna, 
žinoma, taip, kad vaiko nėr 
su kuo palikti namie, kol tė
vai yra darbe. Tokiais at
vejais neįkainuojamą pa
galbą darbininkėms teikia 
vaikų lopšeliai ir vaikų dar
želiai.

Vaikų lopšeliai ir vaikų 
darželių skaičius maisto 
pramonės įmonėse metai iš 
metu didėja. 1953 metais 

pavyzdžiui,
o

mes turėjome, 
1,399 vaikų darželius, 
1954 metais bus pastatyta 
dar 164 vaikų darželiai.

Mokyklinio amžiaus vai
kams mūsų profsąjunga 
kas vasarą kartu su įmonių 
administracija kelis .šimtus
poinierių stovyklų. 1954 m. , gabalus, kurių pageidauji, 
jose praleis savo atostogas i Ateina gatavai nuvalyti, 
133 tūkstančiai mūsų dar-! sudėti pakeliuose, sušaldy- 
bininkų vaikų — vienu tūk- ; ti. Pakeliai dažniausia gau- 
stančiu daugiau^ negu 1953 
metais.

Klausimas: Kiek tėvai 
moka už savo vaikų išlaiky
mą vaikų lopšeliuose, vaikų

Ar nustoja darželiuose ir pionierių va- 
moterys dirbusios po to, kai saros stovyklose? 
jos tampa motinomis?

Atsakymas: Dažniausiai visų šių vaikų įstaigų 
ne. Santuoka ir motinystė kalams daromas 
negali kliudyti moteriai to- padengia yalstybė. 
liau dirbti įmonėje ar įstai- tėvai, moka mažiau kaip 
goję.

Sutinkamai su tarybi- vaikams išlaikyti, 
niais įstatymais, moterys, daro labai nežymią dalį jų 
kurios ruošiasi tapti moti- uždarbio.

Atsakymas: Pagrindines 
_ j rei- 
išlaidas 

Patys

penktadalį faktiškų išlaidų 
Tai su

mą Vakarų šalims, nes.‘‘TSRS 
yra linkusi sudaryti ilgalai
kius susitarimus, kuriems ją 
skatina planinės ekonomikos

Pasveikino deportavimui 
skiriamas amerikietes

reikalavimai.”

Egipto ministro pirmininko 
Nasero pareiškimas

KAIRAS, bal. 20 d.—Mi
nistras pirmininkas Naseras 
vakar kalbėjo spaudos konfe
rencijoje.

Laikraščio “Idžipšn Gazet” 
pranešimu, Naseras pasakė, 
kad Egipto vyriausybė vyk
do “politiką atsisakymo nuo 
bendradarbiavimo su tais, ku
rie okupuoja šalį ir apriboja 
jos suverenumą.”

J klausimą dėl Egipto pa
žiūros į Turkijos - Pakistano 
paktą Naseras pareiškė, kad 
arabų valstybės atsisako pri
sijungti prie bet kurio pakto 
ne arabų šalių lygos rėmuo
se tol, kol bus išspręstos vi
sos arabų problemos ir pirmo
je eilėje Egipto klausimas.

Palietęs Anglijos - Egipto 
r-antikius, , Naseras pasako, 
kad jie pasiliko nepakitę po 
praeitų metų spalio 21. d. įvy
kusio dviejų pusių paskutinio 
susitikimo, kuris, kaip yra ži
noma, pasibaigė derybų nu
traukimu.

Amerikinis Sveturgi- šauktas. Ir . laiškuose 
miams Ginti Komitetas pa- toms motinoms pareiškė 
siuntė speciali Motinos viltį, kad tas įstatymas bus 
Dienos pasveikinimą 44 1 atšauktas. O kai Amerikos 
a m e r i ki e tė m s motino ms,
kurios yra persekiojamos 
ieportavimu. Jos yra per
sekiojamos už darbuotę tai
kai, už veiklą darbininkų 
gerovei, už pažangią mintį, 
už progresą.

Vienos jų buvo nepilietės, 
kitos grąsinamos nųpilie- 
tinti. Dvi iš jų laikomos 
Ellis Islande be kaucijos. 
• Visos čia paduotosios mo
tinos yra išgyvenusios J. V. 
virš 30 metų. Tūlos atvež
tos mažytėmis. Visos tu
ri Amerikoje gimusius vai
kus. Tūlos turi ir anūkus.

Čia neįskaitytos tos, ku
rių šeimoms gręsia suskal
dymas dėl sulaikytų depor
tavimui vyrų ar sūnų, tik
tai tos, kurios pačios nu
skirtos deportuoti.

Komitetas darbuojasi, 
kad aršus Walter - Mu- 
Carran įstatymas būtų at-

liaudis nugalės makartis- 
tus, atgaus demokratines 
tradicijas, tuomet ir tie 
persekiojimai sveturgimių 
bus sustabdyti. 4

i Komitetas ir visi demo
kratiniai žmonės tu r j viltį, 
kad liaudis to gali atsiekti 
dar šiemet, kada įvyksta 
kongresiniai rinkimai. Tik 
reikia gėhai pasidarbuoti. 
Jeigu iš kongresmanų ir 
kandidatų į Kongresą gau
tume pažadą Walter - Mc- 
Carran įstatymą atšaukti, 
jis ir būtų atšauktas* ‘

Štai sąrašas tų Motinoc 
Dienos proga pasveikintųjų 
motinų:

Clara Gėllmah, Ellis Is- 
lan, New York.

Anna Zazuliak, Ellis 
land New York.

Bessie Geiser, new York. 
Anna Taffler, New York. 
Sophie Gerson, N. York.

Is-

Mary Powers 
Stell Petrofsky

Maryland:
Adele Shalan 

West Virginia:
Theresa Horvath 

Ohio:
Mary Todorvich
Jenny Lukkarila

Missouri:
Antonia Sentner 

Michigan:
Bertha Barker 
Stefana Brown 
Ruth Fabian 
Anna Ganley 
Mary Gosman 
Petronė Jakštys 
Mary Kristalsky 
Rose Poleschuk 
Blaga Poprovska 
Theresa Szerdi 
Mignon Wellman

Washington (valst.): 
Annie Hobson 
Hazel Wolf

Oregon:
Karolina Halverson
California:

Sabina Berg 
Rose Chernin 
Edith Cristiano 
Maria Cruz 
Celia Fox 
Sonia Greenspan 
Emma Grondahl 
Ida Miller 
Anna Negin 
Alice Orans 
Lena Rosen 
Alice Tucker 
Esther Sazer 
Anna Zimberoff,

baliukais. Uždėk ant pa- 
sviestuotds lėkštos blėtos. 
Kepk vidutiniai karštame 
pečiuje (350 laipsnių) M apie 
20 minutų. Atšaldyk.1 P<įl
dėk sandariai uždarytame 
inde, kaip kad padedi ke- 
nuota maista. N.K.

< C

Nori greitai pagražinti, 
paskanint keptus obuolius? 
Ištirpyk vaisinius drebu
čius (jelly) ir aplaistyk.

Hamės trupiniai
Skanus apetito akstinto- 

jas gaunasi į puoduką mal
tų hamės trupimu įmai
šius šaukštą krienų, bisky- 
tį muštardos. Tinka prie
maiša smulkiai sukapotų 
žaliųjų ar raudonųjų (sal
džiųjų) pipirų. Pipirus 
užbarstyk ant viršaus, kad 
sykiu ir pagražintų sand- 
vičiukus arba indą, jeigu 
paduodi inde, patiems sve
čiams ant sausainių ar dfuo- 

j uos keturkampiukų užkan- 
j džius darytis. *
i ___________

Kuriems pinigus 
‘ uždirba kiti

Neseniai New Yorko vieš- 
i bučiuose New Yorker ir 
McAlpin buvo vykdomi žai
slų f erai - parodos. Juose 
dalyvavo apie 1,300 fabri
kantų. Ko ten nebuvo?

Greta kitko, demonst)Mr* 
; ta veik yardo dydžio 1c 
I su visiškai suaugusios mo- 
I terš figūra, taikoma tam, 
i kad ir suaugusios lėles 
* pirktų. Gi tos panelės 
; “šventadienio” aprėdo kai- 
1 na $35, o pati pana $27 — 
' perkant tiesiai iš fabriko.

Šeimininkėms
o

Didmiesčiuose dabar ga-1 
Įima gauti vištienos tuos

narni maži, vienam, dviem 
porcijose. Taip gaunamos 
ir kepenys. Ar bandėte pa
daryti taip:

Vištos kepenys
šaukšte riebalų pakeptas 

vogūnas (jei mėgsti) 
suplaktas kiaušinis 
puodukas sutrintų sau

sainių
pusė svaro kepenų.
Turėk iš ledo pasiliuosa-! 

vusias kepenis. Dažyk į 
kiaušinyje ir apvoliok sau- i 
sainiu. Dėk skauradon Į į 
biskį pakeptus svogūnus ir j 
apkepk abi puses, 
skanu ii\ įkandama 
apkepinti, tai jau 
duoti ant stalo.

Norint suminkštinti ir1 
padauginti, tinka sekamas! 
sosas:

Kenukas tirštos grybų 
sriubos

Pusė puoduko pieno.

O

Spėliojimai apie “slaptą 
i Sovietų atominį fondą”

Washington. — Kariniai 
Amerikos ir jos talkininkų 
“žinovai” spėlioja, /kad So
vietų vyriausybė, skelbda
ma savo pajamas bei iš
laidas einamiesiems me
tams, “gal būt, paslėpė 
tarp kitų reikalų apie 23 
bilijonus dolerių, skiria
mus atominiams bei hy- 
drogeniniams ginklams.”

O jeigu taip, tai Jungti
nės Valstijos turėtų dar žy
miai padidinti karines sa
vo išlaidas, sako United 

! Press.

Today’s Pattern

Kam

gatavi i

na ir įkaitink iki užvirimo.

9360
14/2—24 Vi

Gy
Pattern 9360 (for shorter, fuller 

figure): Half Sizes 14><2. 1613. 
18/2, 20/2, 22’4, 24’4. Size 16’,* 
ensemble 451 yards 35-inch; jfc 
yard contrast fabric.

Paduok karštą. į

Namie darytos saldainės
2 unicijos nesaldinto šo-! 

kolado
3 kiaušinių baltymai 
pusė šaukštelio druskos ■ 
3 ketvirtadaliai šaukšte-!

lio vanilės
svaras ir pusė confectio

ners’ cukraus.
Ištirpyk šokoladą dubel- ■ 

tavame puode. Atvėsink.‘ 
įmaišyk neplaktus balty- ; 
mus. Įberk druską, įpilk ■ 
vanilę, pusę to cukraus ir ’ 
gerai sumaišyk. Laipsnis- j 
kai sudėk ir vienodai jinai-1 
šyk likusį cukrų. Išplok pažymėjimu formos nutke- 
ant vaškuoto popieriaus i rio ir dydžio siųskit^ Pat- 
apie pusės colio storio klo- į tern Dept., 110-12 Atlantic 
dą ir suraižyk pageidauja- j Avfcnue, Richmond Hill 19, 
mos formos ir dydžio ga- j N. Y.

Užsakymą su 35 ccntawir

.. .......... ....................... ...................................................... ........................................ .........................

2 pusi.—Laisvė (Liberty)* Trečiad., Gegužės (May 12, 1954

i



BINGHAMTON, N. Y. HARTFORD, CONN. Philadelphia, Pa.
Dar vienas priminimas

Kon^dijų ir dainų vakaras, 
kM’į rengia LDS 6-ta kuopa, 
įvyks šeštadieni, gegužes 1 Či
tą dieną, Lietuviu Svetainėje, 
315 Clinton St. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Programą atliks grupė žy
miųjų Brooklyn© juokdariu ir 
dainininkų, vadovybėj Mil
dred Stensler, su akompanis- 
tu Frank Bahvood.

Mes kviečiame iš visos pla
čios apylinkės skaitlingai da
lyvauti ii- smagiai laiką pra
leisti. Bus daug juokų ir ža
vingų dainelių. O tokia pui
ki programa, su gerai laivin
iais pildytojais, mūsų mieste 
yra retenybė. Gi dabar tu
rime gerą progą turėti įdo
mią programą. Tad visi pa
sistenkime dalyvauti smagiai 
pasijuokti ir pasiklausyti gra
žių dainelių. Įžanga tiktai, 
75 asmeniui. Taipgi bus 
proga susipažinti su svečiais 
me Sininkais.

Po programos bus skaniai 
pagaminta vakarienė tiktai 
už $1 asmeniui. Mes. rengė
jai, būsime prisirengę paten
kinti visus dalyvius.

Visi pasimatysime gegužės 
15-tą dieną.

širdingiausiai užprašome vi
sus dalyvauti. Rengėjai

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

New Yorke vaidinamas 
veikalas “Kismet.” paremtas 
pasakomis, “Arabiškos nak
tys,” gaunąs po $58,000 pa
jamų per savaitę.

Penkiasdešimt vieneri metai /Amerikoje
Y (Tąsa)

f9o vakarienei, tie minėti du darbiniu-
kai apsirengė ir išėjo, — turbūt į mies
tą išvažiavo. O aš dar sėdžiu ir galvo
ju, kas su manim šiandien bus. Ilgai 
laukti nereikėjo. Gaspadorius iš virtu
vės laižydamasis išėjo, — matyt, ką ska
niai valgęs, — į mane šnairiai pažvel
gęs, ranka pamojo, “Come on, you”. Ge
rai supratau, kam jis mane šaukia, ir 
mislinu sau tu prakeiktas, tu manęs 
daugiau nekamuosi!
. Nuvedęs mane į tvartą, uždavė darbą, 
o patsai su šunimis nuėjo į laukus. Ge
rai bus, manau sau, kad tik greičiau ir 
toliau jis nueitų. Skubiai galvodamas 
apie savo planą, pagalvojau ir apie far- 
m-erio didelius šunis, nes gerai prisimi
niau, kaip Lietuvoj tekdavo vesti kovą 
su šunimis; tad šluotkotį perlaužiau ir 
pasidariau ginklą, jei reikės. Ir neapsi
rikau, reikėjo!

Paskubomis apsimainiau drabužiais, 
kokius aš ten turėjau, lazdą į ranką, ir 
marš linkui gatvekario kelio. Gal jau 
dalesnę pusę kelio buvau nuėjęs, kaip 
štai girdžiu riksmą: “Halt! where are 
you going”? Dirsteliu į šoną, kad far- 
merys mane jau vejasi. Aš kojas pamik
linę.^ bėgt, o jis savo šunims paliepė ma
ne vyt. Šunės už farmerį daug greites
ni ir mane pasivijo, bet jie pamatė, kad 
aš ginklą pasiruošęs smaginu, ir greit 
pasiskirstė į šonus, ir mane apsupo! Bet 
aš žinodamas šunų strategiją, — nes 
daug kartų tekdavo su jais kariauti Lie
tuvoje — žinojau, kaip vartoti ginklą 
prieš juos. Aš su savo ginklu ėmiau 
suktis į ratą, ir kuris puls arčiau į ma
ne, tas gaus per dantis. Taip ir buvo. 
Didysis šuo puolėsi į mane arčiau, ir gal 
manė mane nuginkluoti, bet jis taip 
smarkiai gavo per dantis, kari suriko ne
savu balsu, ir staugdamas, nešdinosi 
kaip greit galėjo. O mažesnysis leidosi 
paskui jį.

Farmerys matydamas, kad aš jo vis
ką nugalėjau, matyt, labai siuto, nes 
kumštimis mosikavo ir kiek galėdamas 
vijosi mane. Ir kas būtų atsitikę, jei 
farmerys būtų mane pasivijęs, — neži
nau. Tik tiek žinau, kad aš buvau pa
sirodęs kariauti ir prieš generolą taip- 
pat; kaip ir prieš jo vaiską, kad karia
vau. Bet mano laimei, su generolu ka
riauti neteko, nes aš, matyt, buvau už

rotais. Čia kur nors, kas nors nėra ge
rai, pamaniau sau.

(Bus daugiau)

3 psl.—Laisve (Liberty)- Trečiad., Gegužės (May 12, 1954

Gegužės 2-rą čia įvyko dai
nų ir muzikos festivalis-kon- 
certas. Dainos, galima saky
ti, buvo ekstra geros. Laisvės 
Choras dainavo labai gerai, o 
Aido Choras iš Worcesterio 
dainavo ekstra gerai. Rodosi, 
būni Lietuvoje. Vienos dai
nos klausantis man net grau
du pasidarė.

Jonas Sabaliauskas ir Ona 
Dirveliene labai gražiai dai
navo. Rodosi, žmogus sėdė
tum per dieną ir naktį ir 
neatsibostų klausytis. Mažai 
mes tokių dainininkų turime. 
Ir kiti visi programos daly
viai pražiai pasirodė.

Nauju dalyku čia buvo di
pukų pi kietas. Aš nesupran
tu, ko tie dipukai nori. Abu
du chorai dainuoja patrijoti- 
nes dainas: Amerikos ir Lietu
vos himnus ir kitas tokias pat 
liaudies dainas, kaip kad kas 
savaitė lietuvių radijo progra
moje dainuoja. Tokių progra
mų pikietuotojai pasirodo 
Amerikos ir Lietuvos kultūros 
ir meno priešais.

Jie skelbiasi neva patrijo- 
tais. bet jų darbai rodo ką 
kitą. Pavyzdžiui, jie skun
džia Laisvės Chorą, bet jie 
nežino to, ką tas choras da
ro. Laisvės Choras gyvuoja 
jau 25 metai su, viršum. Per
ka U. S. Bonds. Kas metai 
aukoja March of Dimes fon
dui, taipgi Crippled Child
ren ir Red Cross fondams. 
Mūsų vaikai tarnauja U. S. 
Armijoje. Ir dabar chore dai
nuoja keletas tokių, kurie da
vė kraujo Raudonajam Kry

žiui. Reiškia, yra patrijo- 
tiška organizacija. Lietuvy
bės reikalams taipgi visada 
aukoja, kiek tik išgali.

Klausantis dainų, pamisli- 
jau: jeigu tie dipukai būtų 
atėję ir pasiklausę šių gra
žių lietuviškų dainų, ir jeigu 
juosi* yra likę nors kiek lietu
viškos dvasios, tai gal ne vie
nas būtų pakeitęs mintį apie 
chorus ir pamatęs savo klai
dą.

Aš manau, kad daug tų di
pukų nėra kalti. Jų vadai 
daugiausia juos klaidina. Na, 
o mūsų klube irgi yra tokių, 
kurie mano, kad pritarimu pi- 
kietuotojams jie pakenks ki
tiems. Jie nemato, kad tuo- 
mi daugiau pakenks klubui, 
negu kitiems. Pavyzdžiui, ka
da būna koks parengimas, 
klubas uždirba kokia šimtine 
daugiau. Jei nebūtų paren
gimų, ta šimtinė liktų žmonių 
kišenėse. Kurio to dabar ne
mato, su laiku pamatys, jeigu 
duos dipukams valią. Sako
ma, kad Waterburio klubas 
daug mažiau biznio dabar da
ro.

Dabar čia pas mus mažiau 
įvyksta piknikų. Draugijų 
Sąryšis turi mažiau biznio. 
O kas kaltas? Vis ta pati 
kreiva šių dienų politika.

Choristas

Montello, Mass.
Moterą Apšvietos Kliubas ‘ turės 

Gegužinj pasivaikščiojimų (MAY 
WALK), kuris jvyks gegužės-Ma.v 
1G d.. Lietuviu Tautiško Namo Par
ke. 'Tai bus sekmadienį, 1-mų vai. 
popiet. Komisija kviečia visus atsi
lankyti.

Rengimo Komisija.

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

jį greitesnis, tai viena, o antra — tai į 
laiką gatvekarys grįžo į miestą ir aš jį 
spėjau pasigauti. Aš jau buvau gatve- 
karyje, o farmerys dar vis kumščius iš
kėlęs bėgo link gatvekario. Bet konduk
torius paskambino motormanui, ir va
žiuojame linkui miesto!

Smirdančią upę privažiavus, jau ži
nojau, kad prasideda Brooklynas. Bet 
važiuoju su baime, vis dairydamasis per 
langus, kad nepravažiuočiau vietos, kur 
man reikės išlipti. O štai ir Union Avė., 
dar du blokai, ir man reikės išlipti. Aš 
jau atsistojau ir laukiu gatvekario su
stojant, jau netoli kampo, o gatvekarys 
vis darda taip greitai, kad man rodėsi, 
jogei jis nestos. Aš nieko nelaukęs, 
šmurkšt laukan; iššokęs suklupau, — 
viena kelnė trūko ir kelį apsibaladojau. 
Konduktorius, sustabdęs gatvekarį, at
bėga link manęs, o aš atsikėlęs, nei ne
atsigrįždamas, skubiai traukiu Rodney 
St. linkui šapos, kur mano brolis krau- 
čiauna. Kadangi šeštadienio vakaras, 
tai šapa buvo uždaryta, o brolis kur tai 
išėjęs. Bet kelias minutes man palau
kus, jis parėjo.

Brolis Jonas, pamatęs mane, nustebo, 
išsigando ir nusiminė. Na, tai kaip tu 
čia dabar, kas atsitiko!? Aš broliui pa
aiškinau farmerio elgimąsi su manim 
ir visą įvyki, kuri aš įvykdžiau. Vienok 
brolis, netikėdamas manimi, rūsčiai sa
ko: Na, bet ką tu darysi dabar? Juk ži
nai mano uždarbį, ir aš tavęs užlaikyti 
negalėsiu, nes aš pats tinkamai iš
simaitinti negaliu; man rodos, kad tu 
visgi galėjai dar pakęsti, ir gal būtum 
apsipratęs. O kas dabar bus!? Jonas 
man vis .išmetinėjo.. Man gi' pasidarė 
gaila ir pikta, nei pats nežinojau ant ko; 
gi brolio kaltinti nebuvo galima, nes jo 
padėtį aiškiai permačiau ir supratau.

Buvo atėjus man mintis net ir tokia, 
kad gal mane dievas koroja dėl to, kad 
aš čia su tais šliuptarniais pasimaišiau 
ir net susidraugavau. Bet ir vėl pagal
vojau— tai kodėl jis jų nekovoja? Jie 
visi tokie gražūs, nutukę, kaip pamalia- 
voti; o tie kurie pamaldūs, ir plūsta 
šliuptarnius, kai]) tik priešingai: suny
kę, išblyškę, ir išrodo tikrai dievo nuko-

Darbininkai kovoja

Pirmą dieną gegužės su
streikavo su virš astuoni tūks
tančiai Philco korporacijos 
darbininkų. Streiką iššaukė 
International Union of Elec
trical Workers, CIO, prezi
dentas Harry Block.

Unijos pareigūnai vedė de
rybas su kompanija per pus
antro menesio dėl atnaujini
mo kontrakto darbininkų su 
kompanija. Unijos atstovai 
reikalauja, kad kompanija 
nors maža dali savo milžiniš
kų pelnų dalintųsi su darbi
ninkais (profit sharing), ar
ba kad pakeltų visiems dar
bininkams mokestį, ir kad 
darbininkai, išdirbę dešimt) 
metų, gautų tris savaites ato
stogų.

Senoji sutartis unijos su 
i kompanija pasibaigė balan
džio 30-tą.

K o m p a n i j os prezidentas 
W. Balter ston kaltina 
unijos vadus, kad jie su- 
a r d ę kompanijos su dar 
bininkais labai gerus san- 
tikius ii’ gerą nuotaiką. Tr 
d ai' pridūrė, kad Philco kom
panija užmokanti savo dar
bininkams aukštesnę užmo
kestį. negu visos kitos kor
poracijos mieste. Bet unijos 
vadai sako, kad taip nėra.

Kol kas, pikietai užsilaiko 
labai vieningai ir ramiai. 
A Iii e 5,000 laiko apsupę di
džiulę dirbtuvę ant Front ir 
G gatvių, kad per pikietus ne
gali nč uodas perlysti į dirb
tuvę.

Taipgi išėjo į streiką 850 
naujų namų statybose garo 
vamzdžių suvedžiotojai (pipo 
fitters). šis streikas palietė 
Keletą naujų mokyklų ir ligo- 
mnių. Didžiausia streiko prie
žastis, tai kontraktorių atsi
sakymas atnaujinti sutartį su 
unija, šį streiką iššaukė AEL 
Lokalas 420.

Apsisaugokit!

Per praėjusias kelias savai
tes po miesto įvairias dalia 
pradėjo landžioti po namus 
falšyvi “inspektoriai”: elek
tros, plumberių ir gyvenna- 
mių, Kai kurios moterys die
nos laiku įleidusios tuos “in
spektorius” į savo namus ta
po apiplėštos ir sumuštos. 
Tarpe jų randasi ir viena lie
tuvė moteris skaudžiai nu
kentėjusi.

Miesto majoras pataria ne
įleisti į namus jokių inspek
torių, kurie neparodys gelto
nos kortos su miesto žyme ir 
jo paties foto.

Kaip skaitytojams yra ži
noma, mūsų mieste yra tardo
mi devyni komunistų vadai. 
Svarbiausias prieš juos val
džios pastatytas liudininkas— 
L. F. Budenz’as. Jis teliudy
damas prieš raudonuosius pa
reiškė, kad komunistų ir kon
stitucija reikalaujanti jėga 
nuversti valdžią.

Apsigynimo advokatas J. S. 
Lord pareikalavo teisėjo, kad 
tie Budenzo melai būtų iš
braukti iš liudijimo lapų, nea 
tie priekaištai yra neteisingi. 
Apsigynimo advokatas tuojau 
paėmęs komunistų partijos 
Konstituciją pradėjo skaityti, 
kur yra aiškiai parašyta, kad : 
kiekvienas narys, priklausąs 
komunistų partijoje, jeigu ku
ris suokaibiautų jėga nuvers
ti valdžią, tai tas narys turi 
būti greit išmestas iš komu
nistų partijos.

Tačiau valdžios .liudininkas 
L. Budenzas pradėjo bliauti, 
'pasakodamas, kad tas konsti
tucijos paragrafas esąs ne kas 
kitas, kaip tik mulkinanti 
priedanga.

Toliau ginčams besitrau
kiant, advokatas J. S. Lord 
paklausė Budenzo apie jo fi
nansus, kiek jis gaunąs iš val
džios už liudijimus. Budenzas 
net pasigirdamas prisipažino, 
kad valdžia mokanti jam po 
$50 ant dienos už Rūdijimus 

prieš raudonuosius. O nuo 
1946 metų iki 1952 m. už 
Ii ūdiji mus, už lekcijas ir už 
raštišką prieš raudonuosius 
propagandą iš viso susirinkęs 
$70,000. Tai pelninga šnipo 
ir provokatoriaus profesija!

s Progresas

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

B. Juraitis, Montreal, Canada ................  2.00
J. Shaskus, Philadelphia, Pa....................... 2.00
J. Laurinaitis, Thomas, W. Va......................2.00
J. Janush, Woodstown, N. J....................... 2.00
K. Kučiauskienė, Burlington, N. J............ 1.00
Mrs. C. Morris, Amsterdam, N. Y................. 50
M. Montelietė....................................................50

Is anksčiau gauta $2134.00. Dabar įplaukė $86.00.
Viso gauta $2220.00.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
tnui Indokinijos ir Korėjos 
klausimų . . .

pulk. Robert
Jam talki- 
Robert E. 
n a t o r i u se

Dėkojame už dovanas visiems, kurių vardai auk
ščiau išspausdinti. Linkime, kad ir kiti apšvietos bran- 
gintojai nesivėlintų su savo priedu į fondą.

Šis vajaus laikas yra trijų mėnesių. Pirmasis mė
nuo jau baigiasi, o fondo trečdalio dar neturime. Labai 
laikas visiems subrusti ir darbu ir aukojimu fondan, kad 
ji sukelti paskirtu laiku.

Laisves Administracija

Praėjusią savaitę Chicagoje 
tapo įkurta nauja politine or
ganizacija, pavadinta “Eor 
America” (Už Ameriką).

Jos vyriausiuoju ideologu 
yra Chicago Tribune leidėjas 
ir redaktorius 
R. McCormick, 
ninkauja gen. 
Wood, buvęs s
Wheeler, Hamilton Fish, John 
T. Flynn ir kiti politikieriai. 
Tūli iš jų seniau buvo repu- 
blikonai, kiti — demokratai.

Jie sako: nauja organiza
cija kovos prieš perdidelį 
Amerikos kišimąsi į užsieni
nius reikalus.

Jie gali pi 
konų partijai.

republi-

BALTIMORE, MD
Linksma pranešti, kad didysis piknikas/ para
mai dienraščio Laisvės Įvyks sekmadienį, Birže- 
lio-June 13 d., Slovak National Parke, 6526 
Holabird Avė. Iš anksto kviečiame visus atsi
lankyti į tą gražų sąskridį.

Neseniai paskelbtos statisti
kos rodo, kad J. V. yra tik
tai viekas veikalams statyti 
teatras kas 640,000 gyvento- 

žinoma, yra vietų, kur 
yra tankesni, taip pat ki- 
yra daug retesni.

jų. 
jie 
tui'

Štai ką gausite iš šio pikniko: Gera muzika, gė
rimai ir užkandžiai. Muzika nuo 3 iki 7 vai. va
karo. Įžanga tik 50c asmeniui. Dovanos prie 
įžangos: 1-ma $7.00, 2-ra $5.00. Puiki salė šo
kiams, labai gražus parkas.

Kalbama, kad militaristai 
planuoja draftuoti daugelio 
firmų lėktuvus, juos skrisdinti ( 
Indo-Kinijon. Su kuo? Kam? . 
Suprantama, kad draftuos ne ' 
vien mašinas.

Niekur kitur taip naudingai ir maloniai nepasi
linksminsite kaip čia. Tad nengkitės iš anksto 
ir tikrai atvažiuokite į šį gražų pikniką. Beje, 
čia bus daug svečių iš kitų miestų, iš Philadel- 
phijos ir iš Brooklyno. Pasimatykibe su jais.

Binghamton. N. Y. ir Wilkes-Barre. Pa

KOMEDIJŲ IR DAINŲ PROGRAMA
dainininkai po 

akompanistu Frank Balwood
Programą pildys žymiausi Brooklyn, N. Y. • juokdariai ir 

vadovybe Mildred Stensler, su

Binghamton, N. Y.
Rengia LDS 6-ta Kuopa

Įvyks Šeštadienį

Gegužės 15 May
Pradžia 7:30 vai. vakare į

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

Gegužės 16 May
Pradžia 2-rą vai. dieną

Lietuvių Svetainėje
206 Parrish Street

Retenybė Wilkes-Barreje turėti taip įdo
mų parengimą, turėsite tiek daug juokų, 
o kartu i)’ gražių dainų. Ateikite pama

tyti ir pasijuokti.

Petras Grabauskas
basas, kvartete

K. B. Kraučiūnas 
pavergtas vyras

Kviečiame iš visos

Mildred Stensler
muzikos dirigentė

plačios apielinkės skaitlingai suvažiuoti ir sma
ilus daug juokų ir žavingų dainelių. Programa tęsis

Kviečia Rengėjai.



ŽINIOS IS LIETUVOS
LIETUVOS ATSTOVYBĖ

VILNIUS. — Neseniai Įvy
kusiuose visuotiniuose balsa
vimuose sekami Lietuvos pi
liečiai tapo išrinkti atstovauti 
Lietuvą Tarybų Sąjungos Tau
tybių Taryboje:

Averlingienė Antanina — 
Šiaulių apygarda

Augustinaitis Vladas — Pa- 
bra d es a pygarda

Bartuškienė Zofija — Tra
kti apygarda

Bieliauskas Feliksas — Ma
žeikiu a py g.

Bulavas Antanas — Aly
taus apygarda

Venclova Antanas — Aly
taus' apygarda

Vildžiūnas Jonas—X diliaus 
apygarda

Gedvilas Mečislovas — Ma
rijampolės apygarda

Demisevičius Vaclovas — 
Tauragės apygarda

Denisovas Viktoras Nikola- 
jcvičius—Vilniaus Rytu apy
garda

Didžiulis Karolis — Kauno 
kaimiškoji apygarda

Žiemelytė Jadvyga — Kre
tingos apygarda

Liaudis Kazimieras — Ute
nos apygarda

Macijauskas Jonas — Pa
nevėžio apygarda

Niunka Vladas — Raseinių 
apygarda

Paleckis Justas — Joniškio 
apygarda j

Petkevičius Juozas — Ilk- • 
mergės apygarda

Petrauskas Kipras — Zara
su apygarda

Polikarpova Matriona Pe
trovna—K1 aipėdos a pygarda

Puteikytė Ona — šakiu 
apygarda

Remenčius Antanas — Kau
no miesto apygarda

Rušas Bronius—Telšių apy
garda

Salagubaitė Sofija — Ro
kiškio apygarda

TuščevskaJtė Juzefą — Vil
niaus kaimiškoji apygarda

Januškienė Agota — Bir
žų apygarda

IĮvykdė keturių mėnesiu 
gamybos planą

AKMENĖ. — “Akmenės” 
kalkinės kolektyvas pasiekė 
naują gamybinę pergalę. 
Įmonės darbininkai šiomis 
dienomis Įvykdė keturių mė
nesiu užduotį ir jau davė pir
mąsias tonas kalkių gegužės 
mėnesio sąskaita.

Patikrinę savo galimybes, 
Įmonės darbininkai Įsiparei
gojo iki metu galo viršum 
metinio plano pagaminti 2,- 
500 tonu aukštos rūšies kal
kių.1 P. Rimonis

Visaliaudinei šventei artėjant

UKMERGĖ. — Gyvai atsi
liepė Į Maskvos Įmonių dar
bininkų kvietimą išvystyti vi
saliaudinį lenktyniavimą dar
bo našumui pakelti Ukmergės 
miesto Įmonės. “Vienybės” 
ketaus liejinių gamyklos ko
lektyvas gegužiniuose Įsipar
eigojimuose nutarė Įvykdyti 
balandžio mėnesio gamybinį 
planą 110 procentų, pagamin
ti atsarginių dalių trakto
riams ir kitoms žemės ūkio 
mašinoms už 10,000 rublių. 
Lenktyniaudami su rajono 
pramonės kombinato kolek
tyvu, kurį jie iššaukė į socia
listinį lenktyniavimą, vieny- 
biečiai pasiekia neblogus lai
mėjimus. šiomis dienomis 
Įmonė įvykdė keturių mėne
sių gamybos planą ir dabar 
jau cįirba gegužės mėnesio 
sąskaitą.

Atsakydami į vienybiečių 
kvietimą, kelia darbo našumą 
rajono pramonės kombinato 
įmonių darbininkai. Pirmau
ja koklių - keramikos fabri
ko kolektyvas.

Vystomas sočia 1 i s t i n i s 
lenktyniavimas ir kitose mies
to įmonėse.

Gegužės 7-tą Coney Islande 
įvyko lyg ir vaidinimas pami
nėti 300 metų sukakties kai 
holandų kompanija pajūrį nu
pirko nuo indijonų.

NchYork(RZW//fe7liiloi
Visų LDS kuopy 
bendras banketas

Didžiojo New Yorko visų 
LDS kuopų bendras banketas 
nyks jau šio šeštadienio va
karą, gegužės 15-tą, Liberty 
Auditorijoje. Atlantic Avė. 
ir UOth St., Richmond Hill. 
Vakarienę duos 6:30. Kaina 
Š3.

Kadangi tai šeštadienio va
karas, rengėjai kviečia ir ti
kisi svečių, ir iš toliau. Lau
kiama visapusiškai vaišingo ir 
smagaus pobūvio.

Narys

Apiplėšė prie kortų
New Yorko plėšikai sugal

vojo, kad būrys vyrų už tuš
čią maišą nesėdės prie kortų 
per dieną. Atidaręs duris, 
buto savininkas Noel Cain, 
bandęs plėšikų neįleisti. O 
kai jie įsibriovė Į butą, bandęs 
pats išbėgti šaukti pagalbos. 
Plėšikai ji mirtinai pašovė. 
Vienas žaidėju taipgi pavojin
gai pašautas. Iškraustė li
kos vyrų kišenes, plėšikai pa
spruko pirm policijos pribuvi
mo.

SIŪLO NUMAŽINTI BUŠŲ 
KOMPANIJOMS TAKSUS.

Gubernatoriaus Dewey ko
misija važiuotos problemoms 
“studijuoti” pasiūlysianti nu
mušti busų kompanijoms tak
sus. Sako, tas reikalinga 
“apsaugoti motorinę trans
portai ją nuo perėjimo Į vi
suomenės rankas,” tai yra nuo 
patekimo pačių miestų nuo
savybėn.

UŽrafiyldt IaIsvc Savo Draugu!.

t TONY’Š I 

į UP-TO-DATE |

1 BARBER SHOP j
Į ANTANAS LEIMONAS Į 
| Savininkas > J
i 306 UNION AVENUE i
i BROOKI.YN, N. Y. I 
I •
■ ' Gerai Patyręs Barberis |

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
- d'

Tel. EV. 7-6288
_______________— , .......-....—i

■■■■■■■■■™■■——■■■■■■™

Dr. A. Petrikai
DANTIJ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

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

i MATTHEW A. i
i BUYUS :
J (BUYAUSKA8) J

• LAIDOTUVIŲ 5

i DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. J

» Newark, 5, N. J. J
! MArket 2-5172 J 
» <

Konstituciniai Klausimai Trylikos 
Apeliacines bylos svarstyme

Trylikos darbininkų vadų 
komunistų apgynėjai jau pasi
ruošę pradėti argumentus už 
panaikinimą, tos bylos.

Laukdami išstojimo valan
dos. apgynėjai sake, jog šio
je byloje eina klausimas ne 
vien tiktai tų 13 asmenų, ne 

Į vien tiktai komunistų. Jų 
į priruošti parodymai s a k o . 
• kad jeigu būtų daleista ko
munistus nuteisti vien tiktai 
už politinės minties skirtumą

Paspartina veiksmus 
už amnestiją

New Yorke teisėms ginti 
Įstaigos ir kitos organizacijos 
planuoja daugeliu veiksmų 
paminėti amnestijos mėnesi. 
Ta proga informuoti visuo
menę apie aršius nekaltų 
žmonių persekiojimus einant 
Smith Aktu. Vykdys energin
gą kampaniją už nuteistųjų 
išlaisvinimą ir už atšaukimą 
to Įstatymo.

Amnestijos m ė n u o Now 
Yorke prasidės birželio 4-tą, 
baigsis liepos 4-tą.

Sąr.všy.Įo su tuo mėnesiu 
jau išėjo iš spaudos brošiūrai- 
tės, kurios a n t r a š t ė stato 
klausimą, “Ar gali amerikie
čiai toleruoti kalėjimą už 
i d ė j as ? ’ ’ T o j i broši ū ra itė 
(“Can Americans Tolerate 
Prison for Ideas?”) parsi
duoda po 15 c. Gaunama ko
mitete, 667 Madison Ave., 
Room 6 11, New York, N, Y.

Newyorkieciu masinis mitin
gas tos kampanijos pradžiai 
Įvyks birželio 10-tą, su Paul 
Robeson, Dr. Barsky ir kitais 
žymiais asmenimis programo
je. Prašo visus .jau dabar 
planuoti dalyvavimą tame mi-

Užlaiko Puikiai Rengtą į

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

Telephone E Ver green 4-8174

Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25
Gaunamas Laisves Įstaigoj 

yZZZZZV-ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZgZZZZZZZZZZZZZZZiyTyzgyz?

JANKETAS 
S

Rengia Brooklyno LDS Kuopos

Gegužes 15 d. (May), 1954- 
6:30 P. M.

Liberty Auditorijoje 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Įžanga $3.00
Kviečia visus Komitetas

[ nuo valdančiųjų X politikos, 
i niekas nebūtų saugus. Kad 
[kiekviena partija. kuri pro- 
i testuotų, ar reikalautų pam'a- 
Itinių reformų. ar pašildytų 
; revoliucines pakaitas, negalė- 
I t u gyvuoti.

Apgynėjai sako, kad tų 13 
bylos parodys, ar politinės 

: programos ir kandidatūros Į 
valdvietos bebus galimos be 
policijos to visko persijojimo 
ir leidimo.

Metodistu konferencija 
prieš A ir H bombai

New Yorko miesto ir sri
ties metodistų konferencija 
atsišaukė i Jungtinių Valstijų 
valdžią, su prašymu, kad pri
sidėtų prie visų kitų valstybių 
p a r e i k a lavimo visiškai už
drausti vartojimą bile kokių 
Lydrogeninių ar atominiu ka
ro Įrankių.

Rezoliucija priimta gegu
žės 7-tą, Now Yorke, Wash
ington Heights parapijos pa
talpose.

Ta pati konferencija Įspėjo, 
kad kongresiniai tyrinėjimai 
išsigoma, “tampa inkvizicijo- 
mis.’’ Smarkiai kritikavo ra- l 
gan gaud žiu “netinkamą tak
tiką.” '

K ofi f ere n c i j o j o d alyvavo
apie 4 00 metodistų dvasiškių 
ir svietiškių vadų, atstovau
jančiu parapijas ir organiza- .. ‘ irijas.

žymioje miesto centro alu
dėje — Aquarium Bar—Įvy
ko jaunų vyrų muštynės var
žybose už šoki su tūla mote
rimi. Pasėkoje 4 vyrukai 
areštuoti. Dviem policistams 
reikėjo daktaro pagalbos.

Valdininkas remia 
AFL laivakrovius

New Yorko uostui valdinio 
autoriteto direktorius Austin 
J. Tobin paskelbė, kad jis re
mia AFL ateinančiuose lai- 
vakrovių- balsavimuose pasi
rinkimui unijos. Balsavimai 
Įvyks šio mėnesio 26-tą.

Tąs užgynimas, matomai, 
patinka AFL viršininkams. 
Tačiau eiliniai laivakroviai 
susirūpinę dėl jo malonės. 
Laivakroviai nemaloniai prisi
mena, kad Tobinas sykiu su 
tūlais samdytojais laivakrovių 
streiką vadino “1LA teroru.” 
O laivakroviai streikavo už 
kontraktą ir geresnes sąlygas.

Tobinas savo užgynimą 
A F L paskelbė N e w Yorko 
Chamber of Commerce meti
niame mitinge. Tą Įstaigą su
daro miesto stambieji preky
bininkai.

Skelbia Rosenbergu 
atminimo mėnesi c-

Paskelbtas laikotarpis pa
minėjimui Juliaus ir Ethelės 
Rosenbergu ir veiklai už teisė
tumą su jais sykiu nuteistam 
Morton Sobell’iui. Taipgi dar
buosis atsteigimui Rosenber- 
gams teisėtumo. Rosenbergai 
buvo nužudyti pernai 19 bir
želio.

Paminėjimo laikotarpis pra
sidėjo šią savaitę ir bus tę
siamas iki birželio 20-tos. 
Įvyks visose miesto dalyse 
mitingai, koncertai ii’ kitoki 
masiniai veiksmai. Jau ren
kami parašai už naują teis
mą i)1 išlaisvinti iš Alcatraz 
kalėjimo Mortoną Sobelli.

Brooklyno prokuroras Sil
ver pagyrė Miesto Tarybos 
tarimą uždrausti perdirbinėti 
apartmentus Į vieno kambario 
butus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
gegužes 12 <i., 7:30 v. v.. Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avc., 
Richmond Hill.

Visi nariai būtinai dalyvaukite. 
Rinksimo Centro valdybą ir delega
tus j seimą. Turėsimo ir kitu Svar
bių reikalų aptarimui.

Valdyba.

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185-tos kuopos susirinkimas 

įvyks geg. 12 d.. 110-06 Atlantic
A ve. Pradžia 7:30 v. v. Prašomo 
visus narius dalyvauti ir užsimokėti 
už 1954 m. Už tai jums bus dėkin
ga valdyba. Sekr.

Medus su Arbata

Laisves
Piknikas 
Brooklyne

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

National Park & Hall
63-18 38th Ave., Woodside, L. I.

Liepos a 
juo4~

Mokytojas informavo 
savo mokinius

Atstatytas iš mokytojo par
eigų kaip kovotojas už pa
žangą, mokytojas Terry Ro
senbaum nepaliko savo mo
kinių spėlioti, už ką jis pa
šalintas. Jis" visiems buvu
sioms savo mokiniams pasiun
tė po laišką. Grota kitko, 
jaunamočiams savo m o k i - 
niams i)- draugams jis rašė:

“Tas pats McCarthy, kurį 
jūs neseniai matėte televizijo
je puolanti Armijos sekreto
rių Stovens’ą, su pagalba Dr. 
Jansen’o (mokyklų viršinin
ko), savo ilga ranka pasiekė 
ir mūsų miestą ir privertė 
mano apleisti istorijos klas- 
rūmį.”

Toliau jis paaiškino jaunuo
liams, kad jis buvo m ak artis
tų tardomas apie Forth Mon
mouth, kur jis niekada nebu
vo buvęs. Kaip jam statė 
“paikus klausimus apie šnipa- 
vimą ii* sabotažą, i kuriuos, 
žinoma, aš atsakiau ‘NE’.”

Bijomasi renublikonu 
partijos skilimo

Now Yorko republikonuose 
kilę tiek daug sąjūdžio, kad 
į kokusą gale praėjusios sa
vaitės subėgo visa partijos di
duomenė. Sako, kad eiliniuo
se yra visokiausių nepasiten
kinimų. Daroma, viskas, kad 
neišeiti! i atvirą partijos ski
limą.

Aido Choras
Pamokos Įvyks šio penkta

dienio vakarą, gegužes 14-tą, 
8 vai., paprastoje vietoje. Bus 
raportas iš buvusio operetės 
Pepitos perstatymo ir galuti
nas pasiruošimas kelionėms su 
operete Į Norwoods ir Hart
fordą. Reikia visų choristų 
talkos. Valdyba

Newark, N. J.
ISTORINIS VEIKALAS

Jau seniai new ark iečiai čia 
matė gerą, veikalą, kokį su
vaidins dramos m ė g ė j a i 
brooklyniečiai. Veikalas “Ne 
visada katinui užgavėnes” 
yra parašytas garsaus drama
turgo A. Ostrovskio, komiška 
drama.

Vaidinimas Įvyks jau ši šeš
tadieni, Ukrainą Salėje, 57 
Beacon St., Newarke. Stato 
scenoje LLD 5 kuopa.

Nežiūrint, kad tik prieš po
rą savaičių buvo suvaidinta 
gražioji operetė Pepita, ta
čiau kultūros, dramos darbuo
se nėra perdaug, nes šiame 
sezone, tas jau bus paskutinis 
meno vakaras. Nekurie drau
gai prisimena, kad nieko ne
veikiant žmones apse d a 
snaudulys ir sutingimas.

Mes kviečiame, prašome vi
sus New Jersey lietuvius at
silankyti į mūsų šį gražų va
karėlį. O rengėjai ir artis
tai užtikrina jums smagų lai
ko praleidimą.

Rengimo Komitetas

New Yorko policijos virše
nybė 4 policistus apteikė Gar
bės Medaliais, bet trys iš tų 
buvo mirę- užpelnydami tuos 
medalius. Tik vienas galėjo 
atvykti, pasiimti pagarbą as
meniškai. Tai Vincent Lan
gan, kuris nušovė unijos vir
šininko Tommy Lewis’o už
mušėją. Kiti apie 30 gavo 
įvairius žemesnio laipsnio pa
žymius.

GELŽKELIO TIKIETŲ 
PAKAITA

Nuo gegužės 15-tos Long 
Island geležinkelių firma įves 
“punčiuojamus” tikietus vie
toje buvusių pasų. Norėjo 
pakeisti tikietų galiojimą pa
gal kalendoriaus mėnesius, 
bet valdinė įstaiga neleido. 
Tebebus išduodami trims de-

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., Gegužės * May 12, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

SLAUGĖS IIN ir l,»\
Laisniuolos N. Y. valstijnf vi‘4įUns 
šiitams. 5 dienų savaitė 4 savaitės 
atostogų. Darbininkų Pašalpos. Gera 
Alga.

T<‘lefonuoki(e: A V. 1-4100 
Klauskite Personell

191-93)

NAMU DARBININKE
Paprastas valgių gaminimas, guolis 
vielojo atskirame kambaryje ir 
maudynė. Maži namai 10 minučių 
iš New Yorko. Mylimi vaikus VI 
mergaitės). Priimtina vėliąus atvy
kusioj!, turi kalbėti angliškai. Jei 
patyrusi mookoėsime gerą algą.

Morsemcre G-8453 M
Ketvirtadienį visą dieną ar bile 

kada vakarais.
*92-94)

NAMV DARBININKĖ
Kreipkitės tuojau, patikima, mylinti 
vaikus, 2 berniukai 2'z ir 4’2 metų 
amžiaus. Atskilas’ kambarys. Mount 
Vernon. N. Y. Saukite mūsų kaštais 
(collect): Mount Vernon 7-4269.

(92-95)

HELP WANTED MZĄE

DIDELĖ PROGA 'W
Inteligent iškas žmogus pastcųimui 
mūsų .atstovu tarp lietuviškai kal
bančių žmonių New Yorko apylinkė
je. Išimtinė proga viso amžiaus kar
jerai. Sis yra pardavinėjimo darbas 
naujame* depart mente iš mūsų 4(Mi 
milijonų dolerių Insurance Co. Ko
misas su garantija. Pilno, išlavini
mo programa. Pradiniai priimtini. 
Vyras, kurį mes dabar turime ver
čiasi labai gerai. Mes galime panau
doti dar vieną. Saukite: MU. 2-1631, 
rytais.

(92-93)

VYRAS DEL
CONFECTIONERY 

LUNCHEONETTE

EBEL’S
i 228 Court St., Brooklyn 2, N. V. 

Telefonas I L. 5-5310
(90-92)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

LI’NI 'IIEONETTE— FOUNTAIN
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
greta A. & P. Neša $700 į savaitę. 
Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduoda gerą biznio progą 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką. .

3738 White Plains F\ul, Bronx 
Telefonas OL. M9275

($-92)

GROCERY & MEATS 
(SUSIEDIJO.JE)

Self-Service Auksinė proga. įplau
kia $138,000 Jmokejimas $10,000, 
balansas pagal jūsų nustatymą. Mo
derninė krautuvė ir įrengimai. Ide
ališka vieta nėra kompet icijos. Li
ga verčia parduoti.

Telefonuokite:
G Arden City 3-5071

(91-93)

REAL ESTATE

RIDGEWOOD—BROOKLYN
719 Hart Street

8 rūmų namas plus loft. Gerų jeigu 
' nuosavybė.

Kaina $J 3,000 
Telefonuokite 
ULster 8-1957

(92-98)

WO O D11A VE N—NO RTŲ

1 šeimos atskiras namas, 7 kamba
riai, uždaras poreius. Arti transpor- 
tacijos, krautuvių ir mokyklų.

Michigan 2-5582
00-93)

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

.(87-93)

WESTBURY. $19,990. Dviejų auko
tų namas. 4 miegrūmiai. Muzikos 
kambarys. Aliejum šildoma. Puiki 
apylinkė. Tinkama profesionalams.

CARMINE J. LAGNECE
219 Post Ave. Westbury 7-2154

(90-92)

FOR RENT

PLAINFIELD, CONN.

Pasirendsvoja (2) Bungalows de! 
Birželio/ ir Liepos mėnesių. Gesas ir 
elektra, šaldytuvas, tekantis vanduo, 
garo šiluma, maudynė. Privatinis 
beach del maudymosi ir žuvavimo.

Tel. RA. 6-6481
(9(j$2)

Šimtinis dienų, Dienas\skaito 
nuo pirmos tikieto vartojimo 
dienos.




