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Francūzų lėktuvai 
užmušė 15 saviškiu 
sužeistą ją

Ženeva, šveic. — Demo
kratinės Vietnamo Respu-

sprendimas prieš negru segre-

t šį mūsą aukščiausiojo tii- 
bunalo žv’gi sveikins kiekvio-

□likos atstovas Hoang van 
Hoan kaltino francūzus, 

i kad jie laužo sutartį dėl 
sužeistųjų savo kareivių iš
gabenimo iš vietnamiečių 
užimtos Dien Bien Fu tvir-

nas pažangus žmogus, bet 
jAm priešinsis kiekvienas ra
sistas. kiekviena-* kitu rasią 
ir tautu neapkentėjas.

ėmė

siaura Įirotišk u 
toriu, kuomet

jie sakė:
—Šis aukščiausi 

teismo sprendimas 
dideli smūgi komunizmui . .

Ar begalima ką nors kvai

šalies

Francūzų lėktuvai 
bombarduoti vieškt 
I). B. Fu ir Hanoi, Indoki- 
nijos sostinės, nors buvo 
pasižadėję nekliudyti to 
vieškelio, kol oru bei sausu
ma bus gabenami sužeistie
ji. Tuo būdu patys fran- 
cūzai oro bombomis ir šau
dymais užmušė 16 sužeistų
jų saviškių ant to vieške-

Jungtinės Valstijos telkia Lotyniškos 
Amerikos kraštus prieš Guatemala

Grūmoja žygiais prieš prog rosy vę Guatemalos valdžią
dėl to, kad jinai gavus ginklų iš Lenkijo

Washington. — Valstybės 
departmentas stengiasi su
mobilizuoti 19 Lotyniško-

smams prieš Guatemalos

kad šiomis dienomis jinai

k i jos. Valstybės depart
ment atstovas Lincoln 
White sakė, Guatemala tuo 
būdu “sudaro pavojų vi
siems amerikiniams kraš
tams.”

ir kariniai, jeigu kas pa- Tarp t 
čiame Amerikos žemyne ar lengvų 
iš kitur užpultų arba su- MIGų'.

rinėje, Centrinėje al
tinėje Amerikoje.”

0 Lincoln White, 
tybės department}) 
sakė spaude 
dentams, kad:

— Šios šalies valdžia su
pranta, kad Guatemalos

Šiau-
Pie-

60 r i nes Jungt
kariniu

(Guatemala. — Ginkluo
tų Guatemalos jėgų vadas 
atmetė amerikinių kores
pondentu klausimus apiel

I GUATEMALA TURI
koresp<m-|TE[SE PlRKT) GINKLUS

departmentas,

klausimus, turėjo pripažin-

j Pasaulinė Federacija 
ragina priimt Kiniją 

ii Jungtines Tautas 
1 **

Valstijos sulaikė vakari
nius europiečius nuo gink
lų pardavinėjimo (hiate- ’ 
malai.
JAI LABIAUSIA REI
KALINGI GINKLAI

Ženeva, šveic. — Vykdo
masis komitetas Pasauli
nės Jungti’ūų Tautų 
Draugijų Federacijos vien
balsiai atsišaukė, raginda-

Liau-

I Tautas.
Tai Federacijai priklau- 

so privačios draugijos bei 
klubai iš 5(1 šalių, kaipo

I Jungtinių Tautų rėmėjai.
■ Vienas Federacijos kko-_

Kiek mes žinome, komunis
tai buvo patys uoliausi kovo
tojai už tai. kad panaikinti 
negru segregaciją. — panai
kinti ne tik mokyklose, o ir 
darbuose, ir gyvenamuose ra
jonuose, ir restoranuose, ir 
traukiniuose, ir hoteliuose. ir 
Visose \dfeešos(‘ visuomeniškose

Hoan.
su Pie
A inert

tų kontroliuojamo kraš-

Vietnamiečiai užėmė 
dar vieną tvirtovišką 

j francūzŲ poziciją

tinęs ir Centrinės 
kos atstovais Washingto
ne, kokius žygius galima 
būtų daryti prieš Guate-

gręsiančiu taikai bei sau
gumui amerikiniame že- 
mvne.
GINKLAI

kti ginklus, iš kur tik ji no-

gi savisaugai negu 
kitam. Nes jai grasina 
Hondūras, Nikaragua bei 
kiti kaimynai, kuriuos Jun
gtinės Valstijos “įkvėpia”

reikalin- ienė; bet pranešama, 
kam P nedalyvavo

susirinkime,

kad 
tame komi

ku ris 
šau-

priimt

x ienose!
dėka tiems veiksmams, 
nepalaužiamai energijai, 

dau-
su- 
ne-

dėka 
dėka 
giau 
prato, kad ilgiau taip būti
gali, kad reikia ką nors

propagandai, vis 
ir daugiau žmonių

Dulles užmiršta, ką 
pats sakė apie Kinijos 
priėmimą i J. Tautas

šyvo valdžią.
karine sutartis
SU HONDŪRU

Valstybės departmentas 
taipgi pripažino, kad Gu
atemala per eilę mėnesių

Švedijos laivas Alfhem, 
užčarteriuotas Angli jo j, nuo

Gu- 
šio- 

ir

nę Rio de Janeiro sutartį, 
pasirašytą 1947 metų ru
denį.

Hanoi, Indokin. — De-, Ta sutartis numato, kad: 
mokratiniai vietnamiečiai Į _ Jungtinės Valstijos 
naktį atakavo ir užėmė jr Lotyniškosios Amerikos 
-------apginkluotą | i<r.lįtaj išvien veiks ekono- 
francūzų poziciją Bacnin-; miniai, diplomatiniai, o tam 
ha, 18 mylių į šiaurės rytus j tikruosiuose atsitikimuose 

Į nuo sostinės Hanoi. Jie Į 
tai]) pat išmušė francūzus i 
iš So^tay forto, į šiaurva
karius nuo Hanoi.

Kiti vietnamiečių būriai 
vėl perkirto francūzams

parduoti jai šautuviniu 
kulkų, bet prašymai buvo 
atmesti.

’ i tvirtoviškai

noPastaruoju metu patys 
grai dėl segregacijų pan; 
nimo pradėjo ryškią kovą, o 
jiems padėjo pn žangūs bal- 
tieji.

Aukščiausias šalies teismas 
nesėdi kur nors dausose, — 
jis sėdi Washingtone. Jo na
riai — tokie patys žmonės, 
kaip ir kiti: jie mato, kas da
rosi, na, ir jie šiuo klausimu 
pa krypo pavėjui.

Tunisijos partizanai šaudo 
francūzų pastumdėlius

rie laivan buvo sukrauti 
Lenkijos uoste štėttine.

Pakistano valdžia kaltina 
komunistus už gyventojų 
bruzdėjimus prieš ją

no-
atemalos kaimynus. O 
mis dienomis pasirašo 
karinę sutarti su Hondūru.

Washingtono valdžia pa-

New Delbi, Indija. — 
Indijos premjeras Nehru, 
kalbėdamas šalies seime,

ir ginkluot Hondūro armi-j^I i)UG piiimta į Jungtines 
ją ir oro jėgas. iTau5^s'.v pei-

i Aukščiausiai iškilęs
• <•

karinis baliūnas

j kurią John Foster 
parašė pirma, negu 
Amerikos valstyb 
kretorium. Toje

Dulles 
tapo 

ės se- 
k lygoje

nas dalykas, o jo gyvenimai! 
praved imas — kitas.

Toks žiaurus rasistas, kaip

Hanoi miesto ir jo uosto 
Haifongo.

Vietnamiečių partizanai 
užpuldinėja francūzus ir 
pačiuose Hanoi priemies
čiuose.

Francūzai, naudodami 
amerikinius bombonešius, t 1
mėgina išsklaidyti mar
guojančius linkui Hanoi 
vietnamiečius.

tininkų partizanai puolė 
j karinius francūzų punktus 
ir šaudė tarnaujančius 
francūzams tunisiečius.

Partizanu būriai iki ■ 200
vyrų kiekviename, apsi- lies išdavikais 
ginklavę 
šautuvais 
džiais, a

Karachi, Pakistan. — 
Premjerui Ali’ui įsakius, 
Pakistano policija daro 
medžioklę prieš komunis
tus ir suėmė jau kelioliką.

Valdžia vadina juos “ša- 
” ir kaltina

už gyventojų kurstymą

metodiškos Alio 
šalininkų buvo 
apie 300 asmenų.

ruos,

Jei aukščiausias teismas pa
naikins negrų segregaciją mū
sų n^/jkyklose, tai mes viešą
sias mokyklas uždarysime ir

Francija žada taikanti 
Amerikai Azijoje

ir kulkos vai- 
^vo francūzų

tus to milžiniško 
Šerų - akcijų, ir v 
r i ką savo įsakymais, 
brikas j 
bininku, kuriems

valdžios i Minneapolis, Min. — Ka- 
ųzmusta; pūiio Amerikos laivyno in- 

| žinieriai išlėkdino milžiniš-, 
procen- savo baliūną 22 mylias dys

“ Jeigu komunistinė val
džia Kinijoje su laiku iro

L pertų ilgio ir 
počio, nešė 50

mų jai, tai jinai turėtų būti 
priimta i Jungtines Tau-

taniečiai demonstravo prieš 
savo valdžios karinę sutar
tį su Jungtinėmis Valstijo- 

Partizanams vadovavo mis ir šaukė amerikonams:
vyrai su oficierių antpetė- — Važiuokite sau namo ! 
mis.

United Press teigia, kad i stams ir
• i • • 1 • • 1 1

savo tautiečiams kaip iš
davikams.

nes mokyklas.
Matysime, ką rasistai dėl 

šito teismo sprendimo da
rys !. .

giąjai visuomenei: budėkite ir 
darykite visą, idant teismo 
sprendimas būtu pravestas 
gyveni man!

Šiemet, gruodžio mėnesi, su
kaks lygiai 50 metu, kai pa
saulį pamatė pirmas lietuviš
kas dienraštis, “Vilniaus 
nios.”

Iš karto tas dienraštis 
vo pažangus; jam dirbo
tokie demokratai, kaip Povi-

Zi-

bu- 
net

*'Vilniaus žinią” leidėjas Pe- 
Iras Vileišis pasuko dienraš 
tį į ifečKcinį kelią, na, ir žino

vadinti “Velnio žiniomis.” Ir 
laikraštis užsidarė, nes visuo
menė jo nerėmė.

Ženeva, šveic 
jos atstovai Ženevos 
ferencijoje per kelias 
nas slaptai derėjosi

šie partizanai neturi nieko 
bendra su komunistais.— Franci- 

kon- 
die-

su 
Amerikos atstovu gen. Be
dell Smithu, ir pagaliau pa
reiškė, jog Francija stos 
i Amerikos organizuojamą 
talką prieš komunizmą 
pietiniai - rytinėje Azijo
je, nepaisant, jeigu Angli
ja atsisakys nuo tos talkos. 

Francija davė Amerikai 
šį pažadą po to, kai Angli
jos premjeras Churchillas 
pareiškė savo seimui, kad 
Anglija neis į Amerikos 
peršamą naują karinį blo
ką, iki užsil 
konferencija.
konferencija
taikos Indokinijoje,

Sirgimai vaiky paralyžium 
padaugėjo 29 procentais

Jeigu ta 
neįvykdytų 

tiktai 
i kal-

bėtis su Amerika apie

Washington. — Įvairiose 
valstijose šiemet jau 2,122 
asmenys susirgo vaikų pa
ralyžium <pqjio), tai , yra, 
2 procentais daugiau kaip 
pernai per tą patį laikotar
pi. k -

Tokie susirgimai ypač 
padaugėjo Californijoj. Mi- 
chigane, Ohio, Floridoj ir 
New Yorke.

Per paskutines 6 savai
tes ši liga visoje šalvje par
bloškė 59 procentais dau
giau vaikų *ir suaugusiu, 
negu per tas pačias 
metu savaites, v

1953

se i- 
už

ORAS. — Giedra ir 
dutiniai šilta.

vi-

Jeruzale. — Izraelio 
mas nupeikė Ameriką 
ginklu pardavinėjimą Ira
kui.

r a“ i pusę tiek
samdo 18,000 dar- Svarų mokslinių instrumen- j Las.”
. kuriems moka tų> registruojančių oro Nehru pridūrė, jog Ki- 
i 6 dolerių per . sa-: spaudimą, temperatūrą, nijos valdžia jau gana ta- 

. skaitant ąmeriki- kosminius spindulius bei ki-Įtai įrodė, bet Dulles dabar 
niais pinigais. tus reiškinius tokiuose auk- ■ griežtai stoja prieš jos įsi-

AHo valdžia pribruko^ į I sčiuose. . leidimą Į Jungtines Tautas.
pagaliau, i ---- ---------

į Nehru pasiūlymai dėl 
Į Indokinijos ir Korėjos

fabriką savo atsiustu iš Va-i € 4. V • |
karinio Pakistano darbve- 
džių, kuriems rytiniai pa
kistaniečiai priešinosi. Tai 
žymia dalim dėl to 
rytinių pakistaniečių riau- 

premjero

Valdžia primeta komuni-
• riaušes Rytinia

me Pakistane pereitos sa
vaitės pabaigoje, kur su- 
sikirtimuosę tarp džūt fa- sės prieš 
briko darbininkų ir maho- vakarinius pakistaniečius.

kilo

Alio

Politikieriai kaltina Maskva ir 
J 

už Centrines Amerikos streikus
Washington.

niai valdininkai .oucmuuv.,
gandus, kad .tai “Maskvos Įklausantį United 
agitatoriai sukurstę strei- i kompanijai; grasina 
kus” prieš jankių kompani-i klais triuškinti planuoja- 
jas Hondui’e, Guatemaloj ;mą streiką prieš ji.
bei kitur Centrinėje Ame- j Kaip vaisių darbininkai, 
rikoje. . taip ir kiti stveikieriai rei-

Jau kelios savaitės kai Skalauja pakelti uždarbį 50 
Hondūre streikuoja

— Čionaiti-Lįau paskutinį, dar neuž- 
skleidžia j streikuotą geležinkelį, pri- 

Fruit 
gin-

20,- procentų, sutrumpinti dar- 
000 darbininkų prieš Uni- bo savaitę ir įvesti kitas 
ted Fruit kompaniją, su
paralyžiuodami jos bananų Gretimoje Hondurui Gu- 

atemaloje dabar 5,000 dar- 
Geležinkeliečiai, telefoni- j bininku sustreikavo prieš 
*■’ 1-‘ - 1 ’-i ir kiti bananų paruošimą tai pa

remdami čiai kompanijai. Progre-
štai, laivakroviai 
išėjo streikan, 
anuos streikierius.

Hondūro valdžia užėmė pritaria streikieriams*
syvė Guatemalos valdžia

Kada baliūnas, 
susprogo, tai instrumentai 
su tam tikrais prietais 
saugiai nusileido žemyn.

Milijonierius prostitučių 
kupčius laimi apeliaciją

Ženeva, Šveic. — Indi
jos premjeras Nehru at-

i jai naujus pasiūlymus dėl 
; Tndokini jos ir Korėjos, bū-New York. — Minot

Jelke, 23 metu amžiaus, i tent:
paveldėtojas 3 milijonų do-j Kuo greičiausiai sustab- 
lerių, pernai buvo nuteis-i dyti karo veiksmus Indoki- 
tas'3 iki'6 metu kalėti už • nijoje ir paskui derėtis dėl 
tai, kad prisiviliodavo gra- Į politinių pertvarkymų te- 
žuoles ir pardavinėdavo jų Inai.
lytį turčiams, imdamas po Tuojau suvienyti šiau- 
$100 iki $500 už merginą rinės Korėjos Liaudies 

su tautininku 
kad 
vie-' 

na bendra valdžia, bet kad 
ir po suvienijimo galėtų 
dar veikti esamosios vie
tinės valdžios Pietinėje ir

lytį turčiams, cs:

per naktį.
Dabar gi apeliacinis teis- b abiem a 

tas 3 balsais pries 2 panai
kino žemesniojo teismo 
sprendimą todėl, kad pir
mojo teismo teisėjas Fr. L. 
Valente neįsileido laikraš
čių korespondentų nei pu
blikos į tą bylą. Valente 
pasakojo, kad žmonės būtų 
per daug pasipiktinę arba 
susigundę dėl lytiškos mi- 
lijonieriuko kupčystės.

iki 
su-dalykai būtų galutinai 

tvarkyti.
Tiktai tokiu būdu, 

Nehru, galima būtų išveng
ti karo pasinaujinimo Ko
rėjoje.

anot
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Šiomis dienomis Californi- 
jos valstijos mašinistų unija 
turėjo savo, konferenciją Sa
cramento. Cal.

h- kokia buvo delegatams 
i nuostaba, kuomet šie pamatė 
prie vienos misijos ilgą žmo
nių liniją. Pasiteiravę sužino
jo, kad jie ten susirenka* ir 
linijoje laukia sriubos bliūde-

Dabar 
m a r k s i z m a s 
atv/rkščiai. Jį studentams aiš
ki nh tokie, mokytojai, kurie 
neturi pamatinio apie komu
nizmą supratimo ir kurie yra 
didžiausi komunizmo priešai. 
Ar gali jie teisingai aiškinti 
tą dalyką, kurio patys nepa
žįsta ii' kurio jie nekenčia?

gi komunizmas 
aiškinama

Ką mačiau ir girdėjau
‘ Vilnies” Bendrovės seime •

istorinis demokratijos laimėjimas
■Visa Amerikos pažangioji visuomenė nuoširdžiau

siai sveikina'Aukščiausio Teismo nuosprendi prieš rasi
nę diskriminaciją ir segregaciją viešosiose mokyklose. 
Tai milžiniškas istorinis laimėjimas. Tai laimėjimas 
demokratijos ir žmoniškumo. Tai skaudus smūgis de
mokratijos priešams. Prieš Aukščiausio Teismo nuo
sprendį jau suriko pietinių valstijų viešpačiai lūpomis 
South Carolina gubernatoriaus James F. Byrnes ir
Georgia gubernatoriaus Herman Talmadge. Jie nepasi-'čiai 
duosią, jie dar kovosią. Talmadge tiesiog pasakė: “Kol bad 
aš būsiu gubernatoriumi, Georgijuje nebus mišrių mo-

Misijos prižiūrėtoja Cathe
rine Buntain paaiškino, jog 
čia susirenka kasdien nuo 
1.200 iki 1,400 b e d a r b i u 
žmonių. Visa bėda, kad jinai 
neturinti ištekliaus 
šiltos sriubos. Nes 

gaunanti, 
d uosi)u m u
tiems biedniokams po 
blind ei i.

i ne gėda vyriausybei 
pūdyti sandėliuose maistą, 
kuomet tūkstančiai ir tilksta)!- 

amerikiečių badauja ?

Gegužės 11 d. suėjo lygiai 
šimtas metų nuo gimimo lino- 
l'po išradėjo Ottmar'Mcrgcn- 
(haller. Jis gimė Vokietijoje 
1851 metais.

Gegužės 9 d., apie 10 va
landą ryte, Roselando Lietu
vių Kultūros svetainėje suva
žiavę žmonės Jš įvairių Chi- 
cagos vietų išlengvo ėmė pui
kuotis. Tarp tų į būrelius 
simetusių žmonių pradėjo 
dytis svečiai iš toliau.

Be n d r o v ės pi r m i n i n k ąs
Maziliauskas 'ir Misevičius per 
garsiakalbį pradėjo kviesti 
visus užsiregistruoti pas man
datų komisiją ii- užimti vie- 

žmonėms susėdus į kū

su- 
ro-

A

žmonių 
sutelkti

visiems ir 
per mažai 
O tik gerų 

ji galinti

Laimėta labai ilga ir sunki kova. Per šimtą sep 
tyniasdešimt aštuonerius metus Thomas Jeffersono pa 
iT'šy toje Nepriklauso 
kad “visi žmones .yra 
mirusia raide, 
buvo laužoma 
Karas prieš

iiybės Deklaracijoje principai, 
sutverti lygiais,” buvo laikoma 

Beveik per tokio pat ilgio laikotarpį 
dies konstitucija. Nors ir Civilinis 

virš devyniasdešimt metų buvo vedamas
*.lž negru laisvę ir rasinę lygybę, bet iki šiai dienai jie 
mūsų šalies mokyklose nebuvo laikomi lygiais žmonė
mis, lygiais piliečiais, lygiais progose siekti mokslo, ži
nojimo, apšvietos.

Pats Aukščiausias Teismas 1896 metais išdirbo ir 
'įaskelbe bidurią teoriją, kad būk Konstitucija ..nusakan- 
T tik tiek, jog įvairios valstijos parūpintų baltiems ir 
juodiems vaikams atskiras, bet vienodas mokyklas. Va
dinasi. atvirai ir oficiališkai teismas legalizavo ne tik 
Konstitucijos, bet ir paprasčiausio žmogiškumo panei
gimą. Iki pat šiai dienai visos pastangos tą neteisin
gą ir piktą potvarkį atmesti buvo veltui. .

Tik dabar ilga ii* sunki kova apsivainikavo laimė- 
iimu. . Tik dabar tapo padarytas galas tai begėdystei 
kuri žemino ir puldė'Amerikos vardą viso pasaulio aky- 
36.

Svarbu ir tas, kad šis Aukščiausio Teismo nuospren
dis padarytas vienbalsiai, visų devynių teisėjų.

Šianie istoriniame sprendime dėmesio vertas Teis
mo pareiškimas, kad techniškos lygybės neužtenka, kad 
patsai principas vaikų padalijimo ir paskirstymo pa
gal rasine kilmę bei odos spalva padaro juos nelygiais, 
"ulaužo šalies Konstitucija. Viena mokykla gali bųti 

t visiškai panaši ir lygi kitai mokyklai, gali vienos mo- 
- kvklos mokytojai būti tokiais pat gabiais ir nuošir

džiais pedagogais, kaip ir kitos mokyklos, bet pats vai
kų padalinimas į jas pagal rasinę kilmę bei, odos spal
vą tuojau padaro nebelygiais negrų vaikus. Jie jau
čiasi nelygiais, jie jaučiasi diskriminuojamais, o tas 
juos dvasiniai slėgia\ir pažemina. Tas gi nesuderina-

■ .ma su šalies Konstitucijos raide ir dvasia.
Negerai, žinoma, kad Aukščiausias Teisinąs neįsake 

javo nuosprendi tuojau pravesti gyveniman visur be jo
kios išimties. Dar tik ateinantį rudeni teismas, 
apsvarstys pateiktus nuosprendžio pravedimui planus. 
O tas reiškia, kad gal dar ištisus metus -nuosprendžio 
orą vedimas 'gyveniman bus atidėtas. Teismas sako, 
kad jis vadovaujasi praktiškaisiais to nuosprendžio pra-

• vedimo gyveniman klausimais.
Reikia, žinoma, sutikti, kad pravedimo procesas ne

bus lengvas. Tokie Byrnesai ir Talmadge’ai nenorės 
geruoju pasiduoti ir nepadės nuosprendį pravesti gy
veniman nuoširdžiai ir sklandžiai. Jie rems ir palai- 
kys^rasistus, kurie visomis keturiomis nepasiduos nuo
sprendžiui. Reikia nepamiršti to fakto, jog rasine 
segregacija buvo praktikuojama net septyniolikoje val
stijų ir Columbijos Distrikte. Ta pikta sistema buvo 
labai giliai įsišaknėjusi. Nuosprendį pravesti gyveni- 
rnan nebūtų labai sunku, jeigu tų valstijų valdžios ko
operuotų su federaliniais organais. Bet, kaip jau sa
kyta, Byrnesai ir Talmadge’ai nekooperuos. Dar gali 
būti vienoje kitoje vietoje ič riaušių prieš Teismo nuo-

■ sprendi. Visko gali būti. , .
Bet, iš kitos pusės, nuosprendis gali susilaukti tų 

septyniolikos valstijų žmonėse tokio- pritarimo ir Į<oo-
peraėijos, kuris nustebins mus visus. Ne visi, pietinių jos 
valstijų baltieji žmonės yra šovinistai ir rasinės diskri- 
mįnacijos šalininkai. Jau ilgas laikas ėjo procesas 
žmonių galvose ir praktiškame gyvenime susitaikyme 
su rasine lygybe moksle ir apšvietoje. Daugelyje .auk
štojo mokslo įstaigų jau seniai tano savanoriškai pa
naikinta rasinė diskriminacija. Todėl ^ra pamato ti
kėti, kad ir šis Aukščiausio Teismo nuosprendis gali 
□raeiti daug sklandžiau, negu šiandien atrodo iš Byr-

• ,nesų ir Talmadge’ų kalbų.
Kai mes sveikiname šį teismo nuosprendį ir jį skai

tome didžiuliu demokratijos ir žmoniškumo laimėjimu, 
. tai turime nepamiršti, jog laimėta tik pirmutinis svar- 
,bus mūšys. Teismo nuosprendis nepaliečia rasinės dis
kriminacijos darbuose ir gyvenimo vietose. O ta pikty- 

*■ be viešpatauja ne tik’ septyniolikoje valstijų, bet visoje 
šalyje, visose valstijose. Reikia tikėkis, kad laimėjimas 
lygybės principo viešosiose mokyklose paskubins laimė- 

, jimą kovos prieš visokią rasinę .diskriminaciją.

Jo išradimas suteikė didžiu
les galimybes spaudai išvys
tyti. žinoma, jo išrastas liuo
bi pas nebuvo tobulas, kaip 
l<ad dabar, bet tai buvo mil
žiniškas žingsnis pirmyn.

prom teras

siūlymu : kodėl nesirūpinama 
sušaukti prez. Eisenhowerio, 
l’arybų premiero Malei)kovo 

premiero Churchillo paši
lą)1 imą.

Churėhillas mano, jog toks 
pasitarimas gali suteikti daug 
naudos, gali sumažinti diplo
matinį įtempimą.

Bet Eisenhoweris dar vis 
nuo to atbulas traukiasi.

Chicagiotė Marilyn Reilly, 
tebebuvusi vedusi su turtingu 
pramonininku tik tris mėne
sius, greitai gavo perskiras ir 
gražų atlyginimą.

Teismas paskyrė iš jos 
ro turto jai $300„()00 ir 
advokatui — $25,000.

Atrodo, kad vedybos 
kam yra labai pelningos.

tas
dės ir užviešpatavus svetainė
je tylai, pirmininkas skardžiu 
savo balsu iškilmingai susi- 
rinkusiefns pareiškė, kad su
važiavimą skaito atidarytu.

Toliau
jo:

nies’

Vy- 
jos

i

C a 1 i f o r n i j os u n i v e rs i t etas • tu - 
r i taip vadinamą Heller 
komitetą ekonominiam gyve
nimui tirti.

40,000 Horn 
kų sustreikavo, 
i a iš United

gas 50 procentu ir kitų page-

Jie ten priversti dirbti uz 
visai mažas algas ir baisiai 
blogose sąlygose, nuolat juos 
terorizuojant kompanijų pa
laikomai policijai. Bet paga
liau jų kantrybė išsisėmė. Jie 
paskelbė .amerikinėms ■ kom
panijoms streiką.

Mes gerai žinome, kad 
Amerikoj^' daržovių kaipo." 
baisiai aukštai iškilusios, o 
tos gamybos darbininkų algos 
visai Žemos. Taiaišku, 
kompanijos iš to. darosi mil

Pas m e i 1 k d am as m a k a rt isti n Į 
mokytojų terorizavimą, Cali- 
fornijos Universiteto profeso
rius Dr. Joseph Tussman ra- 
<o studentų laikraštuke" “Dai
ly Californian,” kad moky
klos turi priimti komunistus 
mokytojus dėstyti marksizmą.

Jeigu norime studentus su
pažindinti su komunizmu, jis 
rašo,, tai kas gi geriausia gali 
tai padaryti, jeigu ne komu
nistai mokytojai?

Duokime jiems progą tai

šiomis dienomis minimas 
Heller komitetas skelbia, jog 
iis visapusiai apskaičiavęs su
rado, kad šiuo metu vienos 
Šeimos pragyvenimui i savąi- 
'ę reikia $104.

Bet kiek mes rasime dar
bininkų, kurie galėtų tiek Į 
savaitę uždirbti? 
džiuma nei pusės 
daro.

tiek nepa

majoru is 
P

Newarkp miesto 
rinktas demokratas Leo 
Carlin, buvęs tymsterių unijos 
prezidentas. Riepubli k o n as 
buvo smarkiai supliektas.

Carlin laimėjo todėl, kad 
jį rėmė Amerikos Darbo Fe
deracija ir kitos unijos, o re- 
publikoną — turtingieji, dar
bininkų priešai.

v Smagu girdėti, kad Jungti
nių Valstijų .Anglijos, Fran- 
cūzijos, Kanados ir Tarybų 
Sąjungos atstovai tariasi Lon- 

bom-

prae- 
Jeigfu

done dėl hydrogeninės 
bos. uždraudimo.

Pirmasis pasitarimas 
jęs gana draugiškai,
pasisektų susitarti hydrogeni- 
hės bombos klausimu, tai tada 
lartųsi ir kitų atominių gin
klų klausimu.

Linkime jiems geriausių pa- 
i sėkmių. Pasaulis nekantriai 
laukia atominių ginklų už
draudimo. Gri-kis.

Reikia .tikėtis, kad šis Aukščiausio Teismo nuo
sprendis bus signalu visiems demokratijoj, žmoniškumo 
ir rasinės lyg-ybčs šalininkams padidinti kovą prieš dis
kriminaciją visur,' kur tik ji pasireiškia arba pakelia

Maziliauskas kai be- 
“Kaip kiekvienais me- 
taip ir šiemet mes, ‘Vii- 

dalininkai, susirinkom
aptarti mūsų laikraščio reika
lus ir nustatyti gaires toles
niam jo gyvavimui.” Nora 
humorą naudodamas, bet la
bai teisingai jis pridūrė: “Mes 
esame ‘Vilnies’ šulai.” Ir kas 
gi gali būti didesni “Vilnies” 
šulai, jeigu ne jos daliniu-

Susirinkusieji suvažiavimo 
pirmininku išsirinko michiga- 
metę K. Rimkienę, vice-pirmi- 
i.inku kenoshietį Veprauską 
ir sekretore chicagietę Mara- 

Jv ienę.

Administracijos raportas
P i rm u t i n is b u vox pak v i estai) 

išduoti raportą laikraščio ad
ministratorius Pauliukas, 
primena, 
b end)-o vės 
v imas yra

Jis 
kad šis “Vilnies” 
dalininkų suvažia- 
34-tas. Jis nuro

do, kiek naudos laikraštis per 
34 metus yra padaręs pažan
giajai Amerikos lietuvių vi
suomenei. Ir už tą viską jis 
atidavė kreditą “Vilnies” ben- 

. drovės dalininkams, rėmėjams 
ir visiems laikraščio priete- 

i liams. Toliau jis sakė, kad 
sekančiais metais mes švęsi- 
m e 3 5 m etų z j u b i 1 i e j ų, ir k v i e- 

. tč uoliai ruoštis prie tos di-

Toliau Prūseika prisiminė j 
daugybę savo gerų “Vilnies” 
skaitytojų, kuriu jau nebėra 
gyvųjų tarpe, 
lis. laikraščiui 
“Vilnis” dėl 
nes likusieji 
kad tuos nuostolius reikia pa
dengti pasišventimu, finansi
ne parafria ir veiklos suaktyvi
nimu laikraščio labui,

Džiugu buvo, kai jis skam
biais savo žodžiais pareiškė 
viltį ir pasitikėjimą mūsų jau
nosios kartos, kylančiu judė
jimu. Suminėjo jis pavyzdin
gu vilniečių jaunuolių gana 
ilgą eilę.

Diskusijos
t

Diskusijos apie raportus ir 
bendrai apie “Vilnies” reika
lus šį kartą gal buvo kon
st ruktyviškiausios -už buvu
sias kituose suvažiavimuose 

j diskusijas. Pirmutinė ė mė 
balsą Marazienė ir iškėlė ne
pasitenkinimą, kad laikrašty
je nėra Moterų Skyriaus.

šiuo klausimu kalbėjo bent 
kelios moterys. Senkevičiene 
labai teisingai įrodė, kad tuš
čias Moterų Skyrius neverta 
turėti “Vilnyje.” Slenčiaus- 

' kienė kalbėjo, kad Moterų 
Skyrius būtų labai naudinga 
turėti “Vilnyje,” nes moteris 
jis sujungtų, suorganizuotų 
dar labiau. O moterys orga-

I uizuotos daug gali nuveikti ir 
“Vilnies” gerovei.

Buvo pasitarta sušaukti 
f-.pecialis moterų susirinkimas 
šiuo klausimu.

Apie laikraštyje telpančius 
raštus ir korespondencijas

Nors tąi didc- 
s m ūgis, bet 

to nesusilpnėjo, 
vilniečiai žino.

į diskusijos buvo platesnės.
Po visų tų diskusijų k aibė 

jo Andrulis.
| pabrėžė ir
turi būti diskusijos, 
buvo

Jis gana aiškiai 
išaiškino, kokios

suprasti iš jo kalbos,
I kad jis patenkintas ir kad jos 
j daug gero davė laikraščio re- 
į dakcijai ir direkcijai, bet, 
į anot jo, jos turėjo būti kon- 
ištrūkt yviškesnės. Andrulis
■ pripažino, kad Angliškas Sky
rius nėra tobulas, bet kad 
prie esamų sąlygų didelis var-

1 gas, kad jis būtų tobulas. Pa-
■ gyrė jis keletą aktyvių An- 
; gliško Skyriaus bendradarbių 
' jaunuolių. Reikia atsiminti, 
i jeigu ne Angliškas Skyrius, 
i mes tų jaunuolių neturėtume.

Po Andrulio kalbėjo dar 
j Prūseika. Iš jo įdomios kal- 
I bos irgi galima buvo supras- 

H, kad jis irgi labai buvo pa- 
' tenkintas suvažiavimo (eigoje 
i keliamais klausimais ir 
i si join is.

Sveikinimai
Išrinkus sekantiems

tams Bendrovės direktnHus, 
sekė dienotvarkio purtk*as: 
sveikinimai.

Sveikinimų per suvažiavimą 
suplaukė, rodos, $2,000. Rose
lando lietuvių kolonija suva- 
žiavima sveikino su virš ke
turiais šimtais dolerių, pas
kui sekė Jackson Parko lie
tuviai, Ciceros ir kitos koloni
jos. K

Nemažai ir su stambiomis 
sumomis gauta sveikinimų ir 
iš toli: Brooklyno, Kaliforni
jos, Montello (Mass.), Pitts- 
burgho (Pa.), Hot Springs 
(Ark.), New Jersey, Wauke
gan, Kenosha, Rockfordo.

J. Žaliukas

<1 isku-

j me-

Gegužinės demonstracija o *
Šiauliuose

ŠIAULIAI (“Tiesos” korės-( dentai, busimieji žemės ūkių 
I pondentas). — Gegužės Pir-. specialistai — z o o vettechni- 
mosios rytas. Lengvas vėjelis 
supa raudono šilko vėliavas.

i Iš pat ryto įmonių darbinin- 
! kai su dainomis, muzika žy- 
' giuoja miesto centro link.

džios šventės. Nes, iš tikrųjų, Į 
'?us, kuo pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti, kad tiek laiko, tiek 
daug metų garbingai išlaikė
me mūsų “Vilnį” su jos iškel
ta vėliava už šviesesnį rytojų, 
už demokratines laisves.

Pauliukas, atskl y 
i a porte dienraščio 
rūpesčius šiais

džiais tarė ačiū 
mojams, to 
draugams, kurie jau 
po šios šalies pilka 
bet ir. atsiskirdami 
siais neužmiršo 
Pauliukas suminėjo 
mirusių draugų, 
.tiems “Vilnies
gailesčio skausmas

dęs savo 
vargus ir 

brangymečio 
dėkingais žo- 
1ai krašėio rė«

ypatingai tiems

žemele, 
su gyvai- 
“Vilnics.” 
visą eile 

Susirinku-
dali ninkama 

iiugėlė

kūmo klausytojai, ^muzikos, 
medicinos seserų ir kitų ano* 
kyklų moksleiviai.

Pasirodo dviratininkų kolo« 
na. Tai važiuoja Šiaulių dvi
račių gamyklos darbininkai, 
Jų tarpe matome geriausią la- 
kavimo cecho darbininkę Ra* 
manauskaitę, mechaninio ce
cho darbipinką Kuličių ii; ei
lę kitų, bviuačių gamyklos 
kolektyvas, kaip ir visos mies
to įmonės, Gegužės Pirmąją 
pasitiko įvykdęs užduotis.

Iki vėlaus vakaro mieste 
vyko liaudies vaikštynės, 
linksminosi, šokb, dainavo 
jaunimas.

Pergalės aikštė. Skaisčiai rau
doname audekle įrašyti TSKP. 
Centro Komiteto šūkiai, išdės
tyti 16 tarybinių respublikų 
herbai.

Lygiai 11 valandą ryto gra
žiai pasipuošusios demon- 
strantu kolonos užtvindė aikš
tę.

Prasideda, šventinė demon
stracija. Pirmųjų demonstran
tų gretose eina pirmojo ket
virčio socialistinio lenktyniavi
mo nugalėtojas — “Stumbro” 
odos - veltinių kombinato ko
lektyvas. Kolonos priešaky
je, nešdamas miesto vykdomo
jo ii- partijos miesto komite
tų pereinamąją Raudonąją 
vėliavą, praeina šios įmonės 
geriausias darbininkas Indą, 
<• taip pat platiruotojas P’.es- 

; kūnas, juchto apdirbimo sky
riaus viršininkas inžinierius 
Paulikaitė ir kiti.

Stumbriečius pakeičia “El
nio” odos-avalynės kombinato 

I kolektyvo kolona. Jos prie.š- 
| akyje nešamos vėliavos, įhio- 
nęs saviveiklininkai šoka tau
tinius šokius, eina sportiniu- 

’ kai, pravažiuoja motociklinin-

Šypsenos
jam vis negerai

Tūlas. senas skūpuolis 
vienoje lioterijoje laimėjo 
puikų nauja automobilių. 
Bet, vietoj džiaugtis slivo 
laimikiu, jisai susiraukęs 
murksojo.

“Kame dalykas, aijffi tu 
nesidžiaugi, tokį puiVni au
tomobilių laimėjęs?” teira
vosi jo pažįstamieji.

“Taip, aš džiaugiuosįu,” 
senis atsakė, “bet aš nie
kad sau neatleisiu, kam 
aš du tikietus pirkau!”

Redakcijos raportas
Redakcijos raportą skaitė L. 

Prūseika. Nosumušamais fak
tais jis įrodė, kokioje sunkio
je politinėje atmosferoje “Vii- ' 
uis” turi gyvuoti. Tačiau 
‘ Vilnis” tęsia didžiųjų Ame
rikos patriotų tradicijas ir jo
kios i-eakcinės audros “Vil
nies” negali apjuodinti. Su
minėjo jis visą eilę tų didžių 
A.merikos vyrų, kaip Lincol- i 
i:ą, Jeffersoną ir kitus.. Jie. 
kovojo už tuos pačius siekius 
Amerikoje, už kuriuos stovi 
)■•• “Vilnis.” Nors reakcija 
siaučia, bet per visą šalį kyla 
kova prieš tą siautimą ir 
pragiedruoliai jau matosi.

Ypatingai plačiai Prūseika 
kalbėjo apie Amerikds atža
garei v iškų lietuvių pablūdimą. 
Atžagareiviai priėjo net prie 
to, kad Lietuvą paaukojo ko
kiai ' tai Panelei švenčiausiai. 
Suvažiavimo dalyviams buvo 
gražaus juoko iš tų bukapro
čių, kad jie jau pradėjo šauk
tis net 
Lietuvos 
šokiausi

Aišku, žinoma, ir tas*, jog šis Aukščiausio Teismo 
.įuosprendis reikia interpretuoti laimėjimu visos pa
žangos prieš visą reakciją Amerikoje. č

ir ilgiausia kovojo prieš rasinę 
Pirmoje vietoje taip vadinami “rau- 

Kiekvienoję ių ];rogramoje 
buvo reikalaujama panaikinimo mokyklose ir visame 
gyvenime rasin'ės nelygybes. Paimkime senosios So
cialistu Darbo Partijos, arba'senosios Socialistų Parti- 

arba vėliau Komunistų Partijos programas ir. rin- 
I kimines platformas, be jokios išimties jose rasime rei- 
; kalavimą negrams lygybes mokyklose, darbuose, gyvė

jimo vietose. Visose jose rasime galingą balsą už 
Amerikos žmogių rasinę lygybę.

- Tai svarbu, tai žymėtina, nes tas parodo, kad ir 
’ mažytės mąžuiiios teisingas balsas ir didvyriškos pa- 
■ stangos paveikia žmones, išjudina žmones, priverčia il
gainiui aukščiausius valdinius organus skaitytis ir pri
imti. Argi Aukščiausias Teismas būtu padaręs šį is- 

i korinį nuosprendį, jeigu ne ta ilga ir’Jabai sunki :taip 
i vadinamų radikalų kova prieš rasinę diskriminaciją? 
Ne, nebūtų padaręs. , - «

Dienraštis Laisvė nuo pat savę gimimo kovojo ir 
,tebekovoja <ųž visokią rasinę lygybę visame žmonių san- 

i tykiavime. Ji šiandien, sveikindama Aukščiausio Tei
smo nuosprendį, gali pasididžiuoti, kad ir ji įžymiai 
prisidėjo prie šių garbingų pastangų ir šio istorinio pa- 

1 žangaus laimėjimo.

Kau gi labiausia 
disk i j mina ei ją ? 
donieji” ir ių pritarėjai.

dieviškos pagalbos' 
“išlaisvinimui.” Vi- 
Lietuvos “išlaisvini

mui^ komitetai baigia patys
save nusilaisvinti.

Pro tribūną žengia vis nau
jos ir naujos demonstrantu 

’ gretos. Tai “Verpsto” triko
tažo fabriko kolektyvas, 
gaminęs viršum plano už 
tūkstančius rublių aukštos 
kybės trikotažo gaminių, 

i Icžinkelininkai, statybininkai, 
žymiai viršiję gamybines už
duotis, baldų, alebastro ir ki
tų įmonių kolektyvai.

Pramonės įmonių darbinin
kus pakeičia moksleivija. Ta
rybinė santvarka sudarė visas 
sąlygas mokytis. Tai rodo 
faktai, šiuo metu miesto mo
kyklas lanko apie 8,000 moks
leivių, t. y. beVeik 4 kartus 
daugiau, negu buržuazijos 
valdymo metais. Toliau žen
gia Mokytojų instituto stu-

Tikras ženklas
pa-
361

gc

Kapralas: “Tas naujasis 
rekrutas tikrai yra kokiu 
nors raštininku buvęs.”
\Seržantas: “Kaip tu gąli 

ta žinoti?”
Kapralas: '“Kai tik mušt- 

ruojant pasakau stovėti lai
svai, jis tuoj bando šautu? 
vą už ausies užsidėti.”

Sutaisė Kas Kitas
Formosa. — čiang ^ai- 

šeko kinai tautininCtai sa
kosi pagrobę prekiny Kini
jos Respublikos laivą, 8,- 
000 tonų įtalpos.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Ketvirt., Gegužės (May) 20, 1954



Philadelphia, Pa,
Vargonininkas ir radijušas
A. Dzūkas palaidotas

Dešimtą dieną gegužes pa
simirė Antanas Dzikas, buvęs 
vargonininku šv. Jurgio pa
rapijoje bent per 20 metu ir 
lietuviško radijo vedėju-skel- 
hėju bent per 16 metų.

A. Dzikas plačiai išsigarsi- 
no su tuo radijo vedimu ir 
garsinimų bizniu. Jo progra
mos iš muzikai ės pusės buvo 
labai silpnos: vis tie patys 
rekordai, pelkelės ar šventos 
giesmės. Mat, kaip žinoma, 
jis tik “pliaukšdavo” prie 
mikrofono. Visa politika buvo 
nustatyta klebonų. Jis už jo
kius pinigus, sakydavo, ne
gali paskelbti jokio pažangie
čių parengimo, nes klebonų 
užginta. Jei nebūtų turėjęs 
nabašninkų pranešimų, jo 
klausytojų skaičius būtų vi
sai k subliuškęs, žmonės tik 
k'lauls.vdavosi, kad sužinoti, 
I a.-Z jau miręs.

TPer visą 16 metų laiką jo

vestas lietuviškas pusvalandis, 
vėliau ir valanda laiko rūpes
tingiausiai tarnavo reakcio
nieriams, dipukams ir kle
bonams. Karo laikui, kai pa
žangiečiai buvo pirmutiniai 
suorganizavę lietuvių skyrių 
prie Raudonojo Kryžiauk 
pardavinėjo karo bonus, vė
liau prisiėmė ir bažnytines 
rožančių, škaplierių ir zokono 
grupeles, tai klebonai Įsakė 
užgrobti tą komitetą, o pa
žangiečius išmesti visai. Lie
tuvių Muzikalūs salės mitin
ge sukėlė lermą, spėka mes
dami laukan kliubų atstovus. 
Tada vargonininkas Antanas 
Dzikas parodė savo “krabras- 
tį”: sumušė akinius ir ap
draskė Petrą Zaleską.

Vėliau kartais jis sutikęs 
bent ką iš pažangiečių ban
dydavo neva “teisintis,” kad 
i is geriau mylįs pažangą, ne
gu juodas sutanas. Bet, sa
ko. mano duona: prasitarsi, 
kas bosui netinka —■ neteksi 
darbo.

Bostonas ir Apylinkė
Paskutinis pranešimas ir pakvie

timas dalyvauti šj pavasari parengi
me gegužės-May 22 d., Norwood, 
Mass., Finu Salėje, 37 Chapel Court, 
pradžia * 7:30 vai. vakari'. Tai bus 
perstatyta Operete l’l'.'I’JTA, kuria 
suvaidins du chorai: Brooklyno Aido 
Choras ir Nevvarko Sietyno Choras. 
Atvyksta S mašinom virš 40 asme
nų, kurie suvaidins minėti) veikalų. 
Rengia trijų miestu, komitetas.

Kviečiame visus atsilankyti.

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. ,22-ros kuopos susirinkimas 

jvykš trečiadieni, gegužes 26 d.. I,. 
D.S. svetainėje, 7:30 vai. vakare.

Draugės ir draugai, esate kvie
čiami visi nariai dalyvauti tame su
sirinkime, nes bus išduotas raportas, 
nuo pareito parengimo, kuris atsi
buvo balandžio 24 d., iš to dažinosi- 
te kokios pasekmės buvo. Dar kai- 
kurie nariai nepasimokėjo duokles i 
Centrų už šiuos melus, nes Centrui 
yra reikalingi pinigai del išleidime 
“Šviesos” ir naujos knygos. 'Taipgi 
kviečiame ir 57 kuopos buvusius na
rius dalyvauti mūsų susirinkime, ne 
pamirškite laiko. Valdyba.

(9S-99)

Taip ta lengvesnė “duona” 
augina ir gamina reakcijos 
Įrankius. . .

Senas parapijonas

Penkiasdešimt vieneri metai Amerikoje
Rašo Vincas Žilinskas

(Pabaiga)
MILŽIN IŠKAS PROGRESAS

Bet technikai tobulinantis, industri
joms plečiantis, ir darbo žmonių unijoms 
vis sarkiau organizuojantis, gyvenimo 
sąlygos vis gėrėjo ir kilo. Penkiasdešimt 
vieni metai atgal, darbo žmonės dirbda
vome po 12 ir 10 valandų į dieną, o 6 
dienas į savaitę. Bet unijoms sutvirtė
jus ir pareikalavus, žinoma per kovą, 
jau dirbome penkias dienas po 9 valan
das ir šeštą dieną 5 valandas, tai į sa
vaitę jau tik 50 valandų tedirbdavome. 
1918 m. siuvėjų industrijoje ir dauge
lyje kitų industrijų kilo reikalavimai ir 
kovingi streikai už astuonių valandų 
-darbo dieną, ir beveik visur streikai bu
vo laimėti.

Žinoma, tai galima buvo atsiekti tik
tai per apšvietę, susipratimą ir unijų 
sutvirtėjimą. Taigi, palyginus šių die
nų gyvenimo sąlygas su 51 metų atgal 
gyvenimu, reikia pripažinti, kad šian
dien mūsų gyvenimas daug geresnis ir 
žmoniškesnis. Bet reikia pasakyti ir 
tai, kad ir šiandien užtikrinimo geres
niam gyvenimui nėra, nes nedarbas, de
presijos pasikartoja kas keli metai.

Vieną iš geriausių dalykų reikia pri
pažinti Amerikoj, tai tą, kad šiandien 
mes turime taip vadinamą Social Secu
rity Act. Tai yra bedarbės ir senatvės 
apdrauda. Bet reikia priminti ir tai, 
kad ir šis taip didelis pagerinimas nea
tėjo iš taip sau keno geros valios, o tik 
per karčias kovas, nes daugeliui kovoto
jų už tai tekdavo pakentėti po kelis me
tus kalėjimuose. Labai gerai atsimenu, 
kaip tikrieji socialistai, o vėliau komu
nistai, surengdavo maršavimus bei de
monstracijas j Washington^ su reikala
vimais Kongresui už Social Security 
Act. O vėliau tas reikalavimas kilo ir 
linijose, kurios taip pat pradėjo barš
kinti į Washingtono Baltojo Namo duris 
su tuo pačiu reikalavimu. Ir tik tuo
met, jau F. I). Rooseveltui būnant pre
zidentu, Kongrese tapo iškeltas šis rei- 
karavimas ir užgintas, o prezidento už
tvirtintas. Bet ir šis taip naudingas įs
tatymas Amerikos žmonėms nėra užtik
rintas, nes republikonams užvaldžius so
stinę — VVashingtoną, jau girdisi grasi
nimų prieš šį įstatymą. Vietoje jį dar 
pagerinus, nes jis nėra ganėtinas, ponai 
republikonai mojasi jį visiškai panaikin
ti. Tai baisus ir bjiaurus kėsinimasis 
prieš visus Amerikos žmones. Gal jie tai 
daryti taip greitai nedarys, bet jiems 
ilgiau viešpataujant, ir jei tik žmonės 
prieš tai nieko nesakytų, tai būkim tik
ri, kad jie tą Social Security Act sunai
kintų.

Ir gaila žiūrint į beveik didžiumą A- 
merikos žmonių, kurie skaitosi mokyti, 
daugelis net kaledžius išėję, o apie poli
tiką, ekonomiją ir didžiojo kapitalo po
litikierių suktumą ir jų griežtą tarnavi- 
Įmą vien tik didžiųjų bankierių naudai, 
nesupranta nei tiek, kiek paprastas in
dustrijos darbininkas. Pavyzdžiui, jie • 
saito, žmonės patys kalti, kad jie n-eiš- 
perka perviršio produktų ir už tai turi
me bedarbes ir depresijas. O kada jiems

pastebi, kad fabrikantai pirma paleidžia 
iš darbų, kurie .jau baimėje gyvena, nes 
nežino, kada juos pašauks atgal i dar
bus, tai kaip jie pirks tokius daiktus, be 
kurių jie šiandien dar gali apsieiti? Jie 
tik žiūri, kad turėtų šmotą duonos, be 
kurios badas grėstų. Bet jie užsimerkę, 
savo gieda, ir tiek, o neturėdami tos sa
vo kvailybės kuomi paremti, tai visu sa
vo įnirtimu atšauna: Tu Maskvos agen
tas, čia ne Maskva, čia Washingtonas! 
Tai kur tokių žmonių protas? Jo nėra.

VISŲ PERGYVENIMAI
Pergyvenus man penkiasdešimt viene

rius metus šioje palaimintoje šalyje, ir 
prisiminus tik kai kuriuos nuotikius, ku
riuos man teko pergyventi, tai nereiš
kia, .jog mano vieno patyrimai. Manau, 
kad beveik visi tų laikų ateiviai pergy
veno tokius ar panašius nuotikius. In
dustrija ir joje teenika dar nei per pusę 
nebuvo ištobulinta bei išvystyta. Tad 
ypatingai ateiviams labai, labai reikėjo 
sunkiai dirbti, labai prastose sąlygose 
gyventi; ir reikia stebėtis, kaip dar mes 
kai kurie tų laikų išlikome sveikais iki 
šių dienu, v v ■

Dabar noriu tarti žodį kitą apie nau
juosius lietuvius, taip vadinamus dipu
kus, kurie didžiumoje yra padarę didelių 
skriaudų savo broliams Lietuvoje ir pa
bėgę su hitlerininkais i užrubežį, į Vo
kietiją, o iš ten į Ameriką ir kitas šalis. 
Man teko su daugeliu jų kalbėtis. Kas 
liečia karą, jo pasekmes, rusus ir bolše
vikus bei komunistus, tai jų sutartinė 
giesmė yra ta pati, kurią jie išmoko Vo
kietijos koncentracijose atmintinai ir 
vienodai. Tik vienas drūčiai išsigėręs 
pasakė: Mes i Lietuvą grįžti negalėjo
me, nes apleisdami karčiai juos pamoki
nome; taigi, jie mus pasigavę i šmotu
kus sudraskytų. Ir nors buvo girtas, bet 
atsipeikėjęs gražiai prašė, kad niekam 
jo neišduočiau. Tegu jis sau ramiai gy
vena, bet žinau, kaip jį ir kitus tokius 
sąžine graužia.

0 apie senus Amerikos lietuvius, tai]) 
pat jie labai pažeminančiai kalbą, vadin
dami juos nemokšomis, netašytais ir pa
skutiniais durniais, nes jie nemoką ra
šyti, neigi skaityti. Tiesa, tokių apsilei
dėlių yra, kurie l.emoksliai atvažiavo, 
tokiais ir pasiliko, bet ne visi.

Na, o kas liečia politiką, ekonomiją ir 
materializmą, tai reikia tikrą tiesą pa
sakyti, kad jūs, mokyti dipukai, labai 
toli atsilikę nuo tų senų, kaip jūs vadi
nate, nemokšų lietuvių. T?e nemokšos, 
kai]) matote, dideliai skirtingose, daug 
blogesnėse sąlygose į čia atvažiavo; var
go, skurdų gyvenimą gyveno ir iš jo 
praktiškai mokėsi ii' išmoko. Jūs gi at
važiavote ant visko gatavo, ir jau pas 
nekurtuos net prasisiekusius, ir vargo 
nematėte. Bet nepaisant, kad jūs į čia 
atvykote .jau daug geresnėse sąlygose, 
atrasite, kad žmoniškesnis gyvenimas 
nėra užtikrintas, ir būsite priversti to- • 
kius praktiškus, gyvenimiškus mokslus 
pereiti, kaip ir mes senieji lietuviai. Fa
šizmo kvailą mokslą turėsite palikti jū
sų vadams. 4-
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ROCHESTER. N. Y.
/

Labai svarbus užkvietimas
Laisvės Fondo sukėlimui

K N I K A S
Rengia L.L.D. Motoru ir Vyru Kuopos

Birželio 5 June
Naujame Gedemino Name

575 Joseph Ave. Rochester, N. Y.

Visus Rochesterio lietuvius kviečiame' i si pikniką. \ isi 
branginame apšvietą, tad rūpinkimės spaudos palaikymu. 
Atsiminkime kas būtu .jei neturėtume spaudos, nieko neži
notume.

Nevalgykite namie tą dieną, nes piknike bus skaniu val
giu ir gėrimu visiems užtenkamai. Visi būsite pasitenkinę 
— turėsite gerus laikus puošnioje Gedemino svetainėje..

Visus nuoširdžiai kviečia Moterų ii' V.vru L.L.D. Kuopos- 
Pradžia 6-tą vai. vakare

NEW HAVEN, CONN.

t e a t r a s
Daugelyje vietų suvaidintas ir visur su puikiau
siu pasisekimu, veikalas pribus į New Ha veną

“Ne visada katinui užgavėnes’^
Keturių veiksmų komiška drama

Parašė didysis dramaturgas A. Ostrovskis 
Stato Scenoje L.D.S. 16-ta kuopa

Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 
žymiausi vaidintojai: J. Budrevičius, Elena 
Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Eva Mizarie- 

Kostė Rušinskienė.
M ižara

vaidinimas i vyks

I
Sekmad., Birželio 6 June

t J et u v i ų Svet a i nėję
213 Front St. New Haven, Conn.

nė, Eleonora Tautkus ir 
Režisierius R.

Prašome isitėmvti. kad

SKELBKITĖS LAISVĖJE Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Norwood, Mass.., Didžioji Proga

Operete Pepita
Dviejų Aktų, J rijų Atidengimų Romantiškas Kūrinys

Paraše A. C. Knight. į lietuvių kalną verte S. Zavis

Suvaidins Aido Choras iš Brooklyno ir Sietyno Choras iš Newark, N. .1.
Dirigente ir Režisiere Mildred Stenslcr. Pianistas Frank Balevičius

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Massachusetts Apskritis

Finų Svetaine ja, 37 Chapel Court 
Įvyks Šeštadienį Oegožės SS May 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga $1.50, su taksais

yj

ONA STELMOKAITĖ 
Felipos rolėje

j. GRYBAS 
Karlo rolėje

SUZANA KAZOKYTE 
Jones rolėje

TADAS KAŠKIAUČIUS 
Amer. milijonieriaus rolėje

K. B. KRAUČIŪNAS MILDRED STENSLER 
karčiamininko Pedro rolėje Dirigente ir režisiere

P. GRABAUSKAS 
Romero rolėje

JONAS JUŠKA
Wilsono rolėje

PEPITOS ROLĘ SUVAIDINS ELENA BRAZAUSKIENĖ

Operetė Pepita yra nepaprastai, spalvinga, žavi. Romantiškai nuizikalis kūrinys, jaudinančiai ko
miškas. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ii: išgirsti nepaprastai gražių dainų.

Maloniai kviečiame visus. Bendras Komitetas



i Tarp Lietuviu
VESTUVĖS. Middle Village 

gyventoju Vinco ir Marijonos 
Pakuliu sūnus Jonas gegužes
15 d. apsivedė su Patricia 
Mack iš Bostono.

crty Auditorijoje.

mažai buvo iš Bostono, 
tuvės buvo skaitlingos.

Jaunieji ir ‘ėvai I’a 
dėkoja visiems vestuviu 
viams.

MONTREALIEčl AL Paku
liu sūnaus vestiniu proga at
vyko iš Montrealo. Kanados. 
Pakulienės sesutė Ona ir jos

taipgi
ją sūnus

mo, o tėvai pasiliko iki 
tadienio pasidairyti po 
miešti.

e

ją ir pasimokėjo prenumeratą 
• net už dvejus metus. įstaiga 

jiems labai patiko. Pakuliai 
Ir Balčiūnai paliko “Laisvės” 
fondui po pora doleriu.

IŠVAŽIAVIMAS. Dar kar
tą primename tiems, kurio no
rėtą gegužės 30 dieną išva
žiuoti i Long Islandą ir da
lyvauti sueigoje. Laikas da
bai' užsiregistruoti. . .

\’isi susirinksimo prie Li
berty Auditorijos apie 8:30 
vai. reto. Tada patrauksimo 
Į Long Islandą.

TURNAMENTAS. Antra
dienio vakare LDS bowlinin- 
kai pradėjo savo tumamontą

Jie lenktyniavusi už atsižymė- 
jimą laimėjimą.

Šio Šeštadienio vakare jis
turnamen- 

1 ai m ėjimo 
parą ir bus atsižymėjimai iš
duoti. Rep.

Paskui turės

_ _ __ X................ .. . . .. ... . . _ __

New Wto^K^ferZlnlos Krislai
(Tąsa iš pinno pusi.)

Tik 1 5 - k a metu v ė I i a u

NEW YORK
HELP WANTED MALE

ŠIFERI N TEN I) EXT 
(ARBA PORAIP 4

Suspenduoti leidimai
60,386 vairuotojams

Siūlo diktatorišką 
arbitratorių

Gembleris Costello 
kalėjime uždarytas

Statys mirusiam 
veikėjui paminklą

sionierius James 
praneša, kad ba

važiuotos komi- 
M a c duff 
'.io mėn.

Majoro Wagnerio paskirto- 
transportacijai tirti konri-

! buvo suspenduoti 5.272 
I ruotoju leidimai visoje 
i Yorko valstijoje: Suspenduoti 
j todėl, kad ją automobiliai tu- 
, rėjo susidaužymus su kitais, 
i o neturėjo tinkamos apdrau-

New
Yorko transportacijos reika-

paneša ma
daug nuostoliu.

Kad tą viską tinkamai su
tvarkyti. komisija siūlo pa
skirti “bešališka’’ arbitrato-

Federalis teismas išnešė 
nuosprendi nubausti gembleri 
Prank Costello penkių metu 
kalėjimu ir $30,000 pinigais. 
Jo $25,000 kaucija atšaukta 
ir .jis kalėjimai! pasodintas.

Gembleris Costello nesumo
kėjęs valdžiai $5 1,000 taksu.

Susiorganizavęs k o m i te t a s 
mirusiam William u i Wei ne
riui pagerbti nusitarė pasta-

tlfore kapinyne, kur jis yra

Per pastaruosius I mėne
sius dėl visokią priežasčių bu
vo suspenduoti ar atimti lei
dimai 60..°,86 vairuoto jams.

Už vairavimą automobiliu 
girtame stovyje atimti 1,-11 
leidimas. Pernai tuo pačiu 
metu už tai buvo atimti tik 
780. Pasirodo, kad aštresni 
patvarkymai prieš girtus vai
ruotojus nedavė tinkamu pa
sekmių.

Komisionierius pat ar 
ruotojams būti atsarj 
nes už prasižengimus 
smarkiai baudžiami.

Etiopijos karalius 
atvyksta ubagauti

Majoro

Ims

komite- 
priimti

gai pasitiktas. Jo pagarbai 
bus surengtas tam tikras pa
radas.

Paskui jis 
toną derėtis 
šo. Mat. jis 
duoti vietos

dėl pinigą mai- 
sutiko Amerikai 
militarinėms 
ije net per

metus. Tai dabar mano u z

1 Vėliau jis aplankysiąs ir ki-
I
! !us didmiesčius bei istorines 
vietas.Jei Tamsta dar neprenu

meruoji dienrastj Laisvę, tai; PLEČIA LIGONINĘ
tuojau užsisakykite. Jis kas-; Sudarytas planas paskir 
dieną atneš jums j namus j $ 1,200.000 Harlem ligonini 
svarbiausias žinias iš viso pa-J padidinti. Architektai ja 
šaulio. i pridavė tam darbui planus.

4QBIRZELI0-JUNE 
lOBALTIMORE.MD.
LLD 25 kuopa rengia šaunų pikniką paramai 
dienraščio Laisvės. Rengėjai rūpinasi suruošti 
Įkuogeriausią ir kviečia iš arti ir toli lietuvius

ne tik iš Baltimorės, bet ir iš tolimesnių mies
tų. Tai bus gražus pasilinksminimas ir pasi
matymas su daugeliu pažįstamų, seniai maty
tų. čia pribus Laisvės pa tri jotai iš mainų, iš 
Philadelpbijos, iš Brooklyno ir iš kitur.

Biis gera muzika šokiams ir šokiai prasidės 3- 
čią valandą po pietų ir tęsis iki 7-toS vakaro. 
Taipgi rengėjai rūpinsis pagaminti gerų val
gių svečiams pasivaišinti. O gėrimų galėsite 
pasirinkti, kokių tik jūs norėsite, nes bus viso-

Piknikas bus gražioje vietoje, kur yra labai pa
togi salė šokiams. 
6526 Holabird /Kve.
kurį prašome gerai įsitėmyti, kad nereikėtų 
klaidžioti:

Tai Slovak National Park, 
čia paduodame ir kelrodį,

KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 
ir važiuokite iki Baltimorės, privažiavę pirmą gatvę— 
Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lom
bard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir 
pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki 
čia sukite po kairei ir mailę ir pusę 
kairei pusei bus pikniko vieta, o dideli 
Camp — po dešinei pusei.

Iš miesto galima važiuoti 26th St. 
bird Ave. Išlipę eikite i vakarus pusę
sas No. 20 Dunda! k reikia imti ant Baltimore 
jis priveža iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti 
viu iškabas, kurios tiesiai veda Į pikniko vietą.

Holabird Avė., 
pavažiavus po 
vartai kareiviu

karu iki 
mailės.

Hola-
0 bu-

rili, kuris 
galią.

rijai. Advokatas aiškina, kad
Costello esąs geras žmogus.

orlai-

niekam

įėjime I I mėnesiu už semi
tiniam investigaciju komitetui 
melavimą ir 10 mėnesiu už 
revolverio be leidimo nešioji
mą.

Atsėdėjus kalėjime bausmę 
manoma ji deportuoti.

Mm. Weiner buvo žynius vi
suomenės veikėjas ir nuo 1WO 
susikūrimo buvo tos fraterna- 
iės organizacijos prezidentas 
iki 19 10 metu, kuomet jis 
rimtai susirgo. Jis mirė 195 1 
metu vasario 20 d., sulaukęs 
tik 58 metus amžiaus

Brooklyno lietuviu darbinin
ką visuomenė pasisakė už 
tai, kad Laisvė būtu padary
ta dienraščiu.

Ir ii buvo padaryta!
Laisvė tebeina dienraščiu 

per 35-rius metus dėl to. kad 
ji ištikimai tarnauja pažan
giajai Amerikos 
nuomonei.

štai, kodėl mos 
iiai Įsitikinę, kad
n is mūsų vajus už sukėlimą 
$10,009 laikraščiui fondo, bus 
realizuotas.

6 aukštų apartmentinis namas. 38 
šeimų, garu šildymo stoker Turi at
likti visus pataisymus. Gera mokes
tis ir 4 rūmų part meni.is.

841h st„ N
A. M. ir 5 P.Tarp 10

Darbo dienomis
Tel. RII. 4-6992

Y.
M.

<98-100)

HELP WANTED—FEMALE

Apgavingu būdu

esame pil- 
ir dabartį-

ABELNAI NAMV DARBININKĖ
Turi mylėti mylimus vaikus, vikri 

ir praleisi! vasarą kalnuose. Atski

ras rūpias ir maudynė.

šaukite: HO. 5-0796

Beje, šiemet sukanka 75-ri 
bu VG 
lietu-

metai, kai Amerikoje 
pradėtas leisti pirmas 
viskas laikraštis.

Tai buvo “G a z iota 
viską.” Ji buvo spai

REAL ESTATE

RIDGEWOOD—BROOKLYN

Lietu- «

tinkamai sutvarkyti franspor- 
tacijos dalykus, sako minima 
komisija savo raporte.

Pasirodo, kad toks arbitra- 
t orius yra 
kitam, kai
jos darbininkams kontroliuoti, 
unijos teisėms pažaboti.

Komisija raporte nurodo, 
kad toks a.rbitratorius galė
tu pasakyti, kur yra unijos

‘Komunizmas” Ryaną 
šgelbėjęs

ir Joo P. Ryan, buvęs Interna
tional Longshoremen’s Asso
ciation karaliukas, teismo 
vo kaltinamas už ėmimą 

,, , . . , .... . i šių ir pasigrobima unijosNors švelniai kritikuojamas I .• ., c>1unAnm v . I ingo net iki S'IS.900.I ransit Authority uz nt'pri-■ 1 ‘ 
pažinimą unijos per

pusė su tuo nesiskaitytą, tai I 
arbitratorius • turėtu teisę tą 
nubausti.

misija išeina su 
darbininkiškais; ]

Unija yra išstačius 27 rei
kalavimus, bot komisija pri
pažino priimtinais tik penkis.

Traus port ne i jos darbini n k iį 
unija dabar tos komisijos ra
portą svarsto ir netrukus duos 
i ji atsakymą.

Mokytojai kovoja 
už algų pakėlimą

prie

Nors teisme buvo 
12 prasižengimai, bot 
bausmes išsisuko.

pe

įrodyta 
jis mm

■ todėl, kad jis pasakė tuos pi- 
! nigiis naudojęs kovai prieš 
“komunizmą.” Tūli džiūi,i- 
menai veikiausia tam patike-

, io ir nebalsavo ji nubausti.

'Peisėjas paskelbė, kad jo 
teismas pasilieka be pasek
mių. iNežinia, ar jis bus at-

Fabrikantas užsimušė

pasipinigavęs
Queens County teisme 

madieni buvo pradėta nagri
nėti Walter Thornton byla, 
•lis kaltinamas apgavingu bū
du susikolektavęs apie $600.- 
0*00.

Bette Bra f f yra jo 
ja. Ji aiškina, kad

nii

skundė- 
jis per 

vaikams
modelinius darbus. B et te i 
Braff pereitais motais yra Įra- , 
šiuši apie 300 vaiką i katalo- ; 
go sąrašą. Bet jokią iš to ' 
pasekmių nebuvę.

Už Įdėjimą i modelini ka- ; 
talogą jis imdavęs nuo suau- i 
gūsio po $65, o už vaiką $39. ;

Planuoja darbininku 
algas takšnoti

Majoras Wagnoris, ir

nes. be kitko, jos leidėjas net
gi nemokėjo lietuviškai žmo-

Sunku anuo metu buvo 
su technikais: “Vilniaus 
irias,” pavyzdžiui, rinko 
snaudė rusai ir leirkai.

Savo merginą gynęs 
neiliu subadytas

ir

ir

Mano Ragone, 1J7 metu 
jaunuolis, randasi peiliu su
badytas Cumberland ligoninė-

non—kalėjime.
Jaunuolis Shannon užpuolęs 

ii* ižeidinėjęs Ragone mergi- 
, na. Dėl to Įvyko muštynės ii'
to pasėkoje Ragone dabai 
randasi kritiškoje padėtyje.

rūmų namas, su dvejais loftais. 
Gerų jeigu nuosavybė.

Kaina $13.006 
Telefonuokito 
I'Lster 8-1957

BUSINESS
OPPORTUNITIES

UY2-99)

CANDY SODA 
LUNCHEONETTE

Nauji įrengimai, įsisleigys biznis. 3 
metų lysas. žema randa, gera viela 

pilna kaina X3.000. Reikalinga 
įmokė4 a $2,000.

<97-99)

DRY CLEANING A TAILOR SHOP 
Daro $950 biznio j savaite. Pilnai 
įrengtoje dirbtuvėje' ii- gecoje kai
mynystėje, miesto centre, ari i ge- 
ležinkelio stoties. Sa\įninkąs išvyk
sta į vakarus parduoda su nuo
stoliu.

Šaukite bile laiku:
DO. 6-0862 — DO. 6-3773

Pirmadioni aukštesniąją mo
kyklą mokytoją susivienijimo 
atstovai turėjo konferenciją 
su Board of Education virši
ninkais.

M i n i m o j e k o n fe re 11 c i j o j e
mokytojai išdėstė, kad .jie

54 metu amžiaus TTai’ry 
Lerner nušoko nuo Berkeley 
apartmentą stogo, 25 Plaza 
St., ir užsimušė.

vo nusipirkęs dirbtuvę, bet 
atėjus depresijai .jis panešęs 
nemažus nuostolius. Veikiau
sia todėl ir nusižudė.

iždinei 
doleriu, 
planai,

mies- 
kaip 
bent

bet jie

aptak-

Bėdoje dėl šunies

1 Dabar majoras siūlo pridė
ti tik $'150, o rinkimu metu 
jis žadėjo pridėti $750. Bot 

( dabar nei to mokytojai dar 
i nesulaukia.
I

Mokyklą viršininkai dari vis 
i nenori rimtai algą klausimą 
' imti. Jie paėmė kitą klau
simą kaip disciplinuoti tuos 
mokytojus, kurie neatlieka 

, tinkamai savo pareigą,
I

Mokytoją Unija dėl tokio 
mokyklą viršininką elgesio 

i pasiuntė protestą-ir kartu pri- 
, minimą, kad laikas mokyto
jams pakelti algas.

Jauni plėšikai laukia teismo
Richard Nash ir Wm. Pas- 

culi prisipažino ' policijai, kad 
jie apiplėšė vieną 'Bronx vais
tinę. Teismas jiems paskirtas 
birželio 21 d.

Piknikas 
Brooklyne

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

National Bark & Hali
63-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Liepos a +□
July

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai

B A R & G R IL L
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: E Vergreen 1-8174

sukelti miesto 
(50 milijonu 
pasiūlyti keli 
visi nupuolė.

Dabar planuojama 
suoti darbininku algas, Įve
dant nuo jeigu taksus, kokius 
dabar tenka mokėti federaloi 
ir valstijos valdžioms.

Toks pasiūlymas buvo jau 
daug pirmiau padarytas, dar 
Impellitteriui esant majoru. 
Bot susitikus dideli tam pa
sipriešinimą jis nupuolė.

Seymour Levenbaum 
turi nesmagumo dėl savo 
iries lojimo nakties laiku, 
tai jis jau buvo nubaustas 
Coney Island teismo $25 ba
landžio 25 d. Bet dabar ir vėl 
kaimynai ji apskundė, kad 
jie dėl šunies lojimo negali 
ramiai miegoti.

Levenbaum aiškinasi, kad 
kol jis šunies neturėjęs, vagi
liai ji dažnai apkraustydavę, 

vagi-į bet dabar šunies balsas 
i liūs nubaido.

su-

bylai

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiom, kad neapsirgti slo-

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

TONY’S
-^**7 UP-TO-DATE |

BARBER SHOP i
ANTANAS LEIMONAS J

Savininkas |

306 UNION AVENUE į
BROOKLYN, N. Y. '

I

Gerai Patyręs Barbcris |

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

Susirinkimas
Moterų Klubo susirinkimas 

Įvyks gegužės 20-tą, 8 vai. 
vakaro, Liberty Auditorijos 
patalpoje. Visos narės prašo
mos atvykti, nes turime svar
bių reikalų, o šis yra pasku
tinis susirinkimas pirm išva- 
žinėjimo atostogų.

Valdyba

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. V.

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Pranešimas Amalgaincltų 
Unijos Lietuvių Kriaučių

54 Skyriaus Nariams
Gerbiami lietuviai kliaučiai 54-to 

skyriaus nariai ir narės! Prašome 
dalyvauti susirinkime gegužės-May 
26 d.. 1954 m.. 5:30 vai. vak.. 11-27 
Arion PI.. Brooklyn. N. Y.

Šis susirinkimas šaukiamas Extra 
ir mėnesinis, nes jame/ bus nomi
nuoti asmenys delegato vietai ir į 
visą 54 skyriaus valdybą. Unijos ir 
ŠS korteles turėkite, nes be jų ne
bus įleidžiami; ne vėlesnė 3-jų mė
nesių.

54 Skyriaus- sekr. Ch. Nečiunskas 
(98-101 )

BOATS
"KODftL RŪPINTIS 

PAS1MATVKITE SU MURRAY*’ 
SCOTT—ATWATER, 

Authorized Dealer 
SENTRY STORES 

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

JŪRŲ FLOUNDERS 
randasi 

MATTITUCK, L. L 
Pradedant šeštadienį, balandžio 2*1 

Atviri Laivai Išplaukia Kasdieni) 
La i va i išnuomojam i. 

ANCHOR INN 
Restaurant e

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

MARTIN AUTHORIZED
SALES & SERVICE

C. M. MARK 
Cooper & Central Ave.^

Glendale
Tel. HE. 3-1650

KINGS—MARINE MFG.
Chris—Craft Kit Bm'| 

(Sudėtinė, supakuojama valtis)
EVINRUDE OUTBOARD MOTORS

Trade-Ins — Prieinamai

2722 Gerritsen Ave. Tel. 1*1 2-4591

EVINRUDE MOTORS— 
OLDTOWN BOATS 

Randavojiuni Laivai Ir Motorai 
DOXSEE’S MARINE 

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

Tel. Long Beach 4-6411

MERCURY MOTORS
Tarpvalstijinis Laivahutis 

PARTS & SERVICE
Moulded Plywood Boats 

Dyeknian St. & Hudson River 
Tel. LOrraine 6-9722

LAUSON-—Authorized k 
Dealer *

Naudotų Valčių ir MokVu 
WILKINSON'S SHIPYARD 

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

4 pusi. Laisvė (Liberty)Ketvirt., Gegužės (May) 20, 1954




