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K'?1'1 J. VAISTUOS LĖKDINA GINKLUS PRIES GUATEMALA
(larhiinfiQBet tenka darbuotis.

Budistai.
Mokslininku balsas.

Rašo R. MIZARA

VTiems, kurie dažnai kalba 
apiV* tautinio bei pasinio krau
li;/ ‘tyruma.’’ vertėtų plačiau 
susipažinti su Dr. Harry L. 
Shapiro pranešimų, pateiktu 
J u n gt i n ė m s Ta u 11 >m s.

Dr, Shapiro stu-Minėtąją

tinių Tautų organ i z; 
sjrūpinant i švietimo.

kont i-
žmo-

Apie amerikiniuose 
n e n t u ose g y v e n a n č i u s
lies Dr. Shapiro šitaip 
ja: Iš viso amerikiniuose že
mynuose gyvena 2 17,215.009 
žmonės. Jų tarpe yra ne ma
žiau, kaip 2!).OOO.ooo mestizo.

gimę is baltveidžių ir mdi.io- 
nu. Daugiausiai jų gyvena 
Pietinėje ir Centrinėje Anie-

Yra daugiau, kaip S.OOO,(»<»() 
mulatų, žmonių gimusių iš 
baltveidžių ir negrų.

Na, o jei paimsime bąltvoi- 
džių tautinę kilme, “tautinio 
kraujo Ayiumą.” tai gausimo 
dar kiloki paveiksią.

jikos respublikose yra 
indijonų. yra ir negrų.

Amc- 
daug 
y pa

?

deportuot biiviisiiis kada
i nors komunistais ateivius

Washington. — Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas pirmadienį nu-

i McCarrano įstatymą,

nuomone, kad jeigu žmo
gus kada nors buvo komu
nistas, tai turėtu būti am- 
žinai prakeiktas.”

uturgimius, kurie
sė Komunistų
bet kada po atvykimo į šią | iš mūsų šalies už tai, kad 
šalį. . jis buvo prisidėjęs prie to

kios politinės partijos, ku
rią tuomet California ir vi
sos šalies valdžia pripažino

Tą sprendimą Aukščiau
sias Teismas padarė 7 bal
sais prieš 2, atmesdamas

va no.
Gimęs

nes Valstijas 1918 metais,

veno Californijoj, vedė čia 
gimę amerikietę ir tapo tė 
vu keturių šioje šalyje gi 
mušiu vaiku.

Valdžia įrodinėjo. kar

Maskvos radijas smerkia 
Ameriką už “karo rengimą 
prieš Guatemala”

Maskva.— čionai tin is ra

jis priklausęs Komunistu s*a užpuolimą prieš Guate- 
Partijai nuo 1944 iki 1946 malą:” todėl jos lėkdina
metų.
SKIRTINGI DVIEJU 
TEISĖJŲ PAREIŠKIMAI

’ todėl jos lėkdina 
| ginklus “savo kontroliuo

jamoms valdžioms” Centri
nėje Amerikoje.

daug negru. — apie 
milijonų.

Pažangioji visuomenė, — 
tiek pas mus. tiek Lotynų 
Amerikoje. — kovoja už tai. 
kad ir indijonams. ir ne
grams, ir kitoms Įvairioms 
tautinėms grupėms būtų pri

ir Hugo L. Black, nesutik
dami su daugumos spren
dimu, išleido atskirus savo 
pa reiškimus.

GUATEMALA NORI SU
SITARIMO SU JUG- 
TINĖMIS VALSTIJOMIS

Guatemalos užsienio rei
kalu ministras G. Toriello 
tarėsi su Jungtinių Valsti
jų ambasadorium

$10,000 Fondo
Turime Sukelti $10,000 Fonda

Skubiai ginkluoja Hondūrą 
ir Nikaraguą prieš 
progresyvę Guatenlaią

sės. kad būtų suteiktos jumis 
teisės i visas kultūros, sviete 
mo. ekonomijos ir bendrai 'Vi
suomenines institucijas; kad 
jie galėtų naudotis viskuo, 
kuo naudojasi baltieji.

Haile Selassie prašo 
doleriu už uraniuma

Burmos sostinėje, Rangoon 
mieste, vyksta buddistų kon
ferencija, sušaukta Vyriausio
sios Buddistų Tarybos

New York. — Atvyko 
Ethiopijos karalius Haile 
Selassie. New Yorko mies
to valdyba surengė jam iš
kilmingas sutiktuves.

Johnu 
u “ta

po padėtas pamatas” toles
nėms deryboms, siekiant 
pašalinti dabartinius įtem
pimus tarp Jungtinių Vals
tijų ir Guatemalos.

Iš Worcester, Mass., gavome sekanti laiškeli:
“Daug Gerb. L. Adm-cija: Brisiuniču čekį vertės 

$343.(10. Tai pirmas šūvis i Laisvės $10,000 Fondą nuo 
Worcesterio gerų Laisves patrijotų. Mes bandysime 
visi savo pareigą atlikti pagal mūsų geriausius norus, 
nes mes' visi trokštame, kad mūsų dienraštis Laisvė 
skleistų apšvietą ir toliau.” Seka aukotoju pavardės:

Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Broliška D-ja . .$3f

J. Raulušaitis .... 3t

J. Skliutas...........
Nuo parengimo . . 

J. Žilinskas.........
F. Peikimas .....

J. Gerdauskas ..
P. Bacevičius ...

ti. Green ...

F. J. Petrauskai .

F. Kalanta .........
M. Sukaskienė ...
L. Patriotas .......

30.00 
20.00
12.00
11.00 I
10.00 
10.00
10.00 i 

.10.00 i
10.00 [ 
10.00
10.00 
10.00

. 5.00
. 5.00 
. „5.00
. 5.00

... 5.00
. . . 5.00
. . . 3.00

J. Benderius.......... 2.00
S. M............................2.00
L. Pat riotas ......... 2.00 i

talkinin-
urmu gabena di- kus Centrinėje Amerikoje, 

kad pereitą savaitę buvo 
ginklus laivu Guatemalan įgabenta 

ir amuniciją Nikaraguai ir'ginklų krovinys iš Lenki- 
Hondurui

džiasiais savo lėktuvais 
“Globe master’iais” g

K. Kosti]is . ..

•J. J. 1'omai 
R. Janulis

Patriotas .

... 2.00 
. . . 2.00 
. . . 2.00 
. . . 1.00 
.... 1.00 
. . . 1.00

bus gerai parašytos arba 
kieno pavardė visai nepažy
mėta, malonėsite man pra
nešti.

(Tąsa 2-rame puslapy j)
J. Skliutas.”

atominįJįydrogenin i karų

kon
ferencija nuo to laiko, kai 
mirė buddistų religijos Įkūrė
jas Budda. O .jis mirė prieš 
2,4 'metus!

Ši konferencija tęsis per 
dvejus metus. Jojo dalyvau
ja apie 2,500 vienuolių, su- 

. vyk u siu vyriausiai iš Ceil on o,

Indijos ir Burmos;
Sakoma, šiuo motu buddis-

jc yra apie 100,000,000.

Bet man geriau patinka 
toji konferencija, kūpi šiomis 
dienomis baigė savo darbus 
Londone.

Tai yra Britų Mokslinių 
D a r b i n i n k ų Susivienijimo 
konferenci ja.

Čia buvo nutarta raginti 
didžiųjų valstybių vyriausy
bes, kad jos juo greičiau su
mažintų ginklavimąsi, ir kad 
sukontroliuotų atominius gin- 
klus. - Nes jei to nepadarys, 
tai būti bloga, bloga!

Šitie mokslininkai sako:
—Dėl to. ką mokslas pasie

kė atomo srityje, didžiulis 
nuopelnas priklauso moksli- 
niamA darbuotojams, Bet

Tad reikią apginkiuo- 
valdžią. i ti Hondūrą ir Nikaraguą, 
nu žy- į kad “atremtų gal būsimą 

giu neša po 20 tonų kulko-1 užpuolimą” iš Guatemalos 
svaidžių, karinių antomo-i komunistų pusės arba kad 
bilių, šautuvu bei kitu gin- j nuslopintų priešingus Hon- 
klu. duro bei Nikaraguos val-

Valstybės departmentas džioms veiksmus iš vidaus. 
Valstybės departmentas 

primena, jog pereitą sa
vaitę pasirašė tarpsavinio 
apsigynimo sutarti su Hon
dūru, o balandžio mėnesį

Francūzų slaugė iš D.‘ B. Fu 
sako, vietnamiečiai 
gražiai su ja elgėsi

Hanoi, Indokin. — Svei- 
atlėkdinta francūzų

ragu a.

GRESIA KARAS
Tegucigalpa, Honduras

— šio krašto valdovai pa- 
j sako ja, kad 5 ginkluoti gu- 

nąvo sužeistiems francūzų atemalieėiai persimetę per 
kariams apgultoje Dien, Hondūro siena, bet hondu- 
Bien Fu tvirtovėje, iki de- ■ ,,iniai pasjeni0 sargaj juos 

vietnamiečiai, Hondūro spauda

be, kuri per 58 dienas tar-

i mokratiniai
i ją užėmė gegužės 7 d.

Tuomet vietnamiečiai su-*į mus prieš Guatemala.
;?mė ir Terraube, vienintė-' -----
jlę moteriškę slaugę, sykiu ! IV .GYVENTOJŲ SKAL 
! su 8,000 francūzų kareivių 
• bei oficierių.

Jinai sako, Vietnamo ko

zidentą Eisenhower j Wash- ( 
ingtone ir per 60 dienų ap- >. 
keliaus Jungtines Valstijas) 
Kanadą ir Meksiką.

Pranešama, kad jis pra
šys piniginės Jungtinių 
Valstijų paspirties plačiau 
išvystyti kavos auginimą 
Ethiopijoje.

Selassie pirmiau 
Ethiopijoj surasta 

atom 
Taigi

Gen. Ryan liudija, kaip 
McCarthy’© agentas 
ponavo armijoje

maršalas -Montgomery su tuojau kiltų klausimas apie i
kitais Atlanto kraštu ge-i atominiu bei hydrogeniniu į 

J:.:‘___
ginkluotas Sovietų jėgas, i vietų Sąjungą. Ir Mont-
ir paskelbė, kad jei kiltų j gomery pranašavo, kad tie ygĮgĮnH uniVCFSltCtdl
karas, tai Sovietų Sąjunga Į ginklai būtų naudojami iš I _ ..
per 30 dienų galėtų sumobi- j abiejų pusių. O karą, pa- hirėty pnimt negrus,
lizuoti 400 divizijų armijos, i sak jo, gali “užkurti bet

M

nerolais bandė apskaičiuoti į ginklų vartojimą prieš So-! žeistuosius saviškius.
... • - 1 -1 X _ C< • X_ _ * - .• X. . * C1 •_________ T n T . x ! ______________________

įskaitant Lenkijos, čeko-; koks atsitiktinas

uraniumo, 
medžiagos.
sutartis, ^leidžianti
kai-per 99 metus
Ethiopijos uraniumo

sakė, 
klodai 

- bombų 
daroma 
Ameri- 
naudoti

Washington. — Gen. Cor
nelius Ryan, Fort Dix, N. 
J., komendantas, liudijo 
tyrinėjančiai Senato komi
sijai, kaip senatorius Mc
Carthy ir jo advokatas 
Roy Cohn spyrė oficierius, 
kad duotų visokias lengva
tas draftuotam McCarthy’o 
šnipui Davidui Schine’ui.

Tuo būdu Schine per pir
mąsias 67 dienas savo tar
nybos buvo 16 sykių paleis
tas viešėti New Yorke bei 
kitur. Taigi jam duota ke-

kininkų kariuomenę.
Montgomery, antrasis i 

Atlanto kraštų komandie- 
rius' Europai, sakė, vakari-

300 submarinų, apie 20,- 
000 lėktuvų, daugiausia ra

30 dienų nuo karo pradžios i vysčius cheminius bei bak 
galėtų sudaryti tiktai iki' terinius karo įrankius.

Pasaulinės Taikos 
Tarybos susirinkimas

Anglai užmušė dar 124 
Man Mau negrus

ČIUS IR PLOTAS
Guatemala, Honduras ir 

Nikaragua yra Centi‘inės 
Amerikos respublikos. Gu
atemala turi apie 3 su puse 
milijonus gyventojų ir 42,-Francūzų

še iš D. B. Fu jau 422 su-1042 ketvirtainių mylių plo- 
; tą. Vienu savo šonu ji ru- 
bežiuojasi su Hondūru, o 

• kitu šonu su Meksika. Ni- 
i karagua yra tarp Hondūro 
ir Panamos.

Honduras turi apie 2 mi-
sako Aukšč. Teismas

iš svetimos naftos
London. — Royal Dutch- 

Shell anglų naftos kompa
nija pernai gavo 365 mi
lijonus dolerių grvno pelno 
iš savo aliejaus šaltinių azi
jiniuose kraštuose.

dimų, negu kitiems 
jokams.

McCarthy su savo 
kutu bnvn “ikvono”

nau-

advo- 
oficie- 

riams, kad gerbtų Schine 
kaip kokį armijos poną.

Berlin.— Rytiniame Ber
lyne atsidarė specialė se
sija Pasaulinės Taikos Ta
rybos. Dalyvauja atstovai 
iš keliu dešimčių šalin. 
Dar nežinoma, ar bus de
legatų iš Jungtinių Valsti
jų.

Pranešama,

Nairobi, Kenya. — Ang
lų kariuomenė bei policija 
per savaitę nukovė dar 124 
Mau Mau negrus, o negrai 
užmušė vieną anglą ir ke-

; ketvirtainių mylių. Ni-
Washington. - šalies - viAl milijono

Aukščiausias Teismas pir-1 ^ventojų ir »7, 143 ketvm- 
madieni padare snrendimą, -a,nes n’>' 
kuris žada pripažinti ne I FKANCflZAI IŠTRŪKĘ

i Iš VIENO FORTO. BET 
APSUPTI KITAME

Hanoi, Indokin. — Fran
cūzų komanda skelbia, kad 
jie sulaužę Vietnamo ko
munistų apgulą prieš Nani- 
thos fortą, Laose.

Vietnamiečiai tuo 
apgulė francūzus 
forte, į pietus nuo 
Indokinijos sostinės.

i grams teisę lankyti valsti
jų universitetus sykiu su 
baltaisiais ir leisti negrams 

■^ naudoti miestinius parkus 
[bei kitus įrengimus, kur 
iki šiol buvo uždrausta 
jiems pasirodyti.

Žemesnieji teismai 
užgyrę atmetimą

buvo 
negrų 

nuo valstijinių Floridos ir 
Louisiąnos 
neleidimą
Lousville, Ky 
parkus, skiriamus 
baltiesiems.

savo tautiečius. Suimta dar 
483 negrai.

universitetų ir 
jiems ateiti į 

miestinius 
tiktai

tarpu 
Yenfu 
Hanoi,

Jeruzale. — Jordanas sa-

mokslininkų išradimus pasiė
mė valdžios, dėl to yra jų 
pareiga žiūrėti, kad tie di
dieji išradimai žmonijai leng
vintų gyvenimą, o ne naikin
tų ji.

Hanoi, Indokin. — Apie 
100,000 Vietnamo partiza
nų veikia prieš francūzus 
Hanoi apylinkėje.

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir vėsiau.

jog Taikos 
naują 

šaukimą — uždraust 
drogenines bombas bei 
tus masinio žudymo 
klus.

atsi-

g in

Perth Amboy, N. J., — 
Apdegė Irwin’s Furniture 
sankrova. Gaisras padareapsi- sankrova, 

! j $100,000 nuostolių.

Diplomatai laukia Amerikos

rikiniai diplomatai čia bi
jo, kad vietnamiečiai gali 
nušluot francūzus Vietna
me pirma, negu, Amerika

inas sugrąžino žemesnie
siems teismams tokius 
sprendimus, ragindamas iš 
naujo persvarstyti. Vy
riausias teismas nurodė sa
vo nutarimą iš pereitos sa
vaitės, kad negrų vaikai tu
ri būti priimami į viešąsias 
pradines ir vidurines mo
kyklas sykiu su baltaisiais.

Jeigu žemesnieji teis
mai nepakeistų priešnegri-

vėl puolė Jordano kaimą,

elietį nukovė ir kitus išvijo.

New York. — Elektri- 
ninkų unijos atmetė Gene
ral Electric siūlymą pakelti 
jiem uždarbį tik 5 centais 
per valandą.

T—-—J".,.".... .j,' | !■■■

škų nutarimų, tai < Aukš
čiausias Teismas padarytų 
galutiną savo sprendimą.
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Haile Sei lassie 1
Gegužes 26 dieną Į Washington*! pribus Ethiopijos 

imperatorius Haile Sellassie. Jis čionai pabus iki liepos 
14 d. ir apvažinės daugelį miestų. Jei neklystame, 
Ethiopijos valdovas pribūna, kaip ir daugybės kitų ka
pitalistinių kraštų valdovai, gauti iš Amerikos finan
sinės paramos savo režimui. Jį pakvietė prezidentas 
Eisenhoweris pradžioje šių metų. Sakoma, kad dar 
1944 metais imperatorių buvo užkvietęs Ameriką ap
lankyti prezidentas Rooseveltas.

Reikia nepamiršti, kad Ethiopija buvo pirmutinė 
Antrojo pasaulinio karo auka. Mussolinis vedė prieš 
ją žiaurų karą. Ethiopijos žmonėms didelis kreditas, 
kad jie ryžtingai gynėsi nuo užpuolikų.

Šiandien Ethiopija skaitosi konstitucine monarchi
ja. Haile Sellassie buvo vienas iš pirmutinių pasiųsti 
a’.miją į Korėją ir 1953 m. pasirašė sutartį su Jungtim 
Valstijomis. šiandien Amerikos militarinė misija pri
žiūri Ethiopijos armiją ir visas ginkluotas jėgas.

Ethiopijoje paprastosios liaudies gyvenimas baisiai 
runkus. Daugelyje vietų tebeviešpatauja vergija. Kaip 
visiems monarchams, taip ir Haile Sallassie pirmoje vie
toje stovi sosto išlaikymas ir apsauga monarchiškojo 
luomo privilegijų, o ne krašto žmonių interesai.

Pasaulinės Taikos Taryba
Rytiniame Berlyne susirenka Pasaulinė Taikos 

Taryba. Dalyvauja 450 delegatų iš 77 kraštų. Daugu
moje atstovybė nėra oficiali, tai yra, atstovauja ne val
džias, bet šiaip taiką mylinčių žmonių grupes. Nėra ži
nios, kas ii’ kokioje formoje atstovaus Jungtines Vals
tijas. Mūsų vyriausybė atsisako išleisti amerikiečius 
tokiuose sąskrydžiuose dalyvauti.

Kova už išlaikymą taikos pasilieka aukščiausiu vi- 
ms žmonijos troškimu. Reikia pasitikėti, kad ir šis 
Pasaulinės Taikos Tarybos nepaprastas susirinkimas 
Berlyne prisidės prie sudraudimo naujo karo kurstytojų,

Bažnyčios ir rasinė segregacija
New Yorko šv. Jono Katedros dekonas James A. 

Pike prabilo į visas Amerikos bažnyčias. Jis parodė, 
kad mūsų šalies bažnyčios paremtos rasinės segregaci
jos (padalinimo) pagrindu. Atskiros bažnyčios, atski
ros mokyklos. Taip pat nesimaišo ir kunigai. Nera
si juodo kunigo baltųjų parapijoje ir nerasi balto kuni
go juodųjų parapijoje.

Svarbu ir tas, pasak dekoro Pike, kad šita rasine 
segregacija praktikuojama ne tik pietinėse valstijose, 
bet visame krašte. Laikas, girdi, padaryti galą tokiai 
sistemai ir įkūnyti bažnyčiose Aaukščiausio Teismo nu
tarimą dėl viešųjų mokyklų.

Mes tik galime dekoną Pike pasveikinti už šitą 
tvirtą žodį prieš rasinę . diskriminaciją. Prieš ją rei
kia visiems kovoti. Gerai, kad atsiranda balsu dvasi- 
ninku eilėse už rasinę lygybę.

Jungtinės Tautos ir Korėja
Pietinės Korėjos diktatorius Sygman Rhec jau su

tinkąs su rinkimais visoje Korėjoje. Bet jis stato savo 
Sąlygas. Jis reikalauja, kad kiniečių armija iš Šiaurines 
Korėjos pasitrauktų, o Amerikos armija Pietinėje Ko
rėjoje'pasiliktų. Jis taipgi reikalauja, kad rinkimus 
prižiūrėtų ir pravestu Jungtinės Tautos.

Betgi aišku, kad šios sąlygos bus nepriimtinos anai 
pusei — Šiaurinei Korėjai. Kinijos užsienio reikalų mi
nistras Chou En-lai pareiškė, kad Jungtinės Tautos yra 
karo dalyvis, tuo būdu jos nėra ir negali būti bešališkos. 
Nei Š. Korėja nei Kinija-niekuomet nesutiks joms pa
vesti savo likimą.

Todėl Syngman Rhee “nusileidimas” nieko nereiš
kia. Jo pastatytos sąlygos neprives prie suvienytos 
Korėjos,, ir ieigu ii- Amerika ju laikysis, tai Ženevos 
konferencijoje Korėjos klausimas nebus išspręstas.

KRUPAVIČIUS BUVO 
PAMIRŠĘS DIEVĄ

Prelatas Mykolas Kru- 
vičius pasigyrė, kad anais 
senais laikais ir jis buvęs 
bolševikų pasmerktas “mir- 
tin.” Tai buvę berods 1918 
metais. Ir sako “Tėvynės 
Sargas”: “tik draugų ir 
laimės dėka išvengė mir
ties ir pasiekė Lietuvą.”

Labai įdomu: o kur bu- 

į vo Krupavičiaus dievas, jei 
iam toje bėdoje nepadėjo? 
Nejaugi jis jį paprašyti pa
miršo? Draugai ir laime 
pasirodė geresniais prie
deliais.

Po tokio atsitikimo pre
latas nebeturėtų teisės sa
vo ištikimiems siūlyti mels
tis prie dievo bėdoje ar ne
laimėje.

Kas Ką Rašo ir Sako
JAU SUSILAUKĖ 
ISKEIKIMO

N. Y. - N. J. Kunigu Vie
nybės Valdyba paskelbė eks- 
kornuni katą prieš smetoninin- 
ku Vienybę. Skaitome:I

“Vienybė bjauriai paneigia 
Kristaus gimimą ir Jo prisikė
limą iš mirties, pajuokia šv. 
Kaštą ir puola šv. Tėvą ir p.”

Ką su ja dabar reikėtų pa
daryti ? Kadangi kol kas ku
nigai dar neturi galios laik
raštį uždaryti, tai tik perspė
ja katalikus laikraščio neskai
tyti. Girdi: “Kiekvienam ti
kinčiam p r i m e n a m e , kad 
draudžiama tikėjimą statyti j 
pavoju, draudžiama skaityti 
prieš tikėjimą nukreiptus raš
ius, dar labiau draudžiama 
tokius, raštus remti. Prašo
me iš to pasidaryti išvadas.’’

Na. o Tysliava, Vienybės 
bosas, beveik rankas klerika
lams laižo. Reikia žinoti, kad 
jis įeina į tą bendrą “Lie
tuvos laisvintojo’’ frontą. Nuo 
tu klerikalu dabar jis gau
na skaudžiai mušti. Už jo 
laikraščio skaitymą Balko
no parapijonams grūmojama 
pragaro kančiomis!

JAU BEVEIK JIE
TURI LIETUVĄ

šiomis dienomis New Yorko 
prel. Krupavičius ir prof. Zai
kauskas konferavo su Grigai
čiu ir šimučiu. Sąskridyje 
buvęs atstovautas ir Žade i k is 
net dviemis paslais iš Wash- 
ingtono.

Konferentai išleido “komu
nikatą.” Jame sakoma, jog 
jie susirinkę New Yorke ir 
suradę, “kad tarptautiniai 
santykiai rutuliuojasi Sovietų 
pavergtosios Europos dalies 
išlaisvinimo kryptimi ir kad 
Lietuvos valstybės suvereni
nių teisių vykdymo atstaty
mas tėra laiko klausimas.” 
Supraskite: tik duokite pį- 

1 nigų, o jums jie atiduos Lie- 
’ tu va ’ 
j Apsidžiaugę ta “kryptimi,” 
raketieriai iš ALT ir Vliko 

į nutarė tuojau griebtis veiks- 
i nių “išlaisvintai Lietuvai” at
statyti. Jie apsvarstė “sienų 
s a n t y k i ų su kaimyninėmis 
valstybėmis, Baltijos valsty
bių tarpusavinius santykius 
po išlaisvinimo ir visos euro
pinės integracijos” problemas. 
Be to, girdi, tapo “sudarytos 
komisijos — Lietuvos rytų ir 
vakarų problemom tirti bei 
dokumentacijai ruošti, sutar
tos priemonės informacinei 
veiklai pagyvinti ir praplėsti.”

Tikrai viskas gatava ir pa
ruošta. Bereikia vieno ma
žo dalykėlio: Lietuvos. Ji 
vargšė nesupranta, kad jos 
išskėstomis rankomis laukia 
ir nesulaukia Krupąvičiai ir 
Grigaičiai su šimučiais.

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

M. Svinkūmenė iš Water
bury, Conn., prisiuntė blan
ką su $37.00. Per ją aukojo:

Petras ir Ona
Marozai ........... $10.66

M. Svinkūnienė ... 10.00 
AI. G........................ 5.00
Petraš Marozas ... 5.00 
(Sūnus Petro ir Onos) 
Waterburietis..........5.00
Charles Lusas....... 2.00

K. Čiurlis, iš Elizabeth, 
N. J., taipgi prisiuntė blan
ką ir $131.00. Jis pasta

Iš anksčiau gauta $2258.00. Dabar įplaukė $511.00. 
Viso iki šiol gauta $2769.00.

v

Širdingai dėkojame visiems pasidarbavusiems aukų 
rinkimui ir visiems aukojusiems. Gražus sū rasas ir ge
roka suma. Linkime, kad kitos kolonijos pasektų 
tuos, kurių vardai aukščiau išspausdinti.

Nors šiuom kartu atėjo gražios paramos, tačiau 
su fondu dar esame labai atsilikę. Jau prabėgo arti pu
sė vajaus laiko, o fondas dar toli nuo pusės. Labai pra
šome pasiskubinti su darbu ir su aukomis fondui.

Laisves Administracija

Kas belieka daryti? Ne
be daug. Dar šį tą būtų ga
lima atgriebti, “jei iš Indo- 
kinijos pralaimėjimo bus pa
darytos reikalingos išvados.”

Kodėl tų “išvadų” nepada
ro Keleivis ir jų nepasiunčia 
mūsų valstybės galvoms tie
siai į Washingtona?

ŽURNALISTAI NUKALBĖJO 
NEžURiNALISTIšKAI

Pabėgėlių “Lietuvių žurna
listų Sąjungos’’ valdyba išlei
do labai rūstų manifestą ry
šyje su 50 metų lietuviškos 
spaudos atgavimo sukaktimi. 
Jame surandame, kad Lietu
voje “dabar yra uždrausta 
lietuviška mintis.” Dar dau
giau :

“Dabar lietuviškos spaudos 
Lietuvoje irgi nėra, bet yra 
svetima, lietuviškos spaudos 
vardą pasisavinusi spauda, 
kuri primetama per prievartą 
ir jos nebegalima atmesti.”

Kas tuomi norėta mūsų ko
legų iš minėtos sąjungos pa
sakyti ?

Lietuviška spauda ne lietu
viška. Ir ne lietuviška tik 
todėl, kad jos ideologija ne
atitinka ideologijai tų, ku- 
kurie pasitraukė ir atitrūko 
nuo savo tautos. Kadangi ji 
kalba apie darbininkus ir 
darbo valstiečius, puoselėja 
pažangią kultūrą, kelio Lietu
vos liaudies kultūrinį lygį, at
meta tautinį šovinizmą-, o ug
do tautų meilę ir brolybę, tai 
jiems negali būti lietuviška. 
Kas kita, jeigu ta spauda gar
bintų kapitalistus ir dvarinin
kus, kaip kad būdavo anais 
senais “gerais” laikais prie 
krikščionių d e m o k r a tų bei 
smetoninio režimo, tai ji bū
tų “lietuviška.’’

Tas pats galima pasakyti ir 
apie “lietuvišką mintį.” Kas 
gi yra lietuviška, mintis? Vie
niems ji reiškia vieną daly
ką, kitiems — kitą. Viskas 
pareina nuo to, kokioje kla
sėje žmogus sėdi arba kokios 
klasės interesus jis gina. Jo
kia mintis nėra ir negali būti 
abstraktis dalykas. Pa v., 
vieniems nuvertimas ir panai
kinimas kapitalizmo Lietuvoje 
ir įvedimas socialistinės san
tvarkos atrodo gražiausia ir 
lietuviškiausia mintimi. Bet 
taip pat aišku, kad tiems, ku
rie buvo nuversti ir nusavinti, 
tokia mintis yra baisiausia ir 
nclietuviškiausia.

Kaip ten bebūtų, “Lietuvių 
žurnalistų Sąjungos’’ valdyba 
su tuo savo manifestu tiktai 
Visiems įtikinančiai dar kartą 
parodė, kad ji nieko bendra 
neturi nei su lietuvybe, nei 
su lietuvių tauta. Svetimi ir 
nebesuprantami jai tikrieji lie
tuvių tautos interesai.

ruoju laiku nesijautė kuo 
geriausiai, bet dabar sveik
sta ir žada daugiau pasi
darbuoti. Aukotojai • se
kami:

Z. ir C. Stasiulai . $35.00 
Drg. L. D. P. K. .. 25.00
G. M. Kazlauskai . 25.00
K. Čiurlis.............. 10.00
K. Pociūnas ...... 10.06
M. Rųdzionis .......  10.06
W. Barštis ......... 10.06
W. Damošaitis .... 5.06
G. Seda ras ............. 1.06

MOTERŲ KAMPELIS
Moterys kovoja už 
lygybę darbuose

New Yorko viešbutyje Mc
Alpin įvyko moterų reikalais 
konferencija. Dalyvavo virš 
400 asmenų. Ją sušaukė Jung
tinė Elektros, Radijo ir Ma
šinų Darbininkų Unija.

Tai buvo antra tokia šios 
unijos sušaukta konferencija. 
Buvo aptarta daugelis moterų 
reikalų, bet svarblausiais 
klausimais buvo — kova už 
lygybės teisę darbuose, prieš 
moterų diskriminaciją tam ti
krose darbavietėse, prieš sku
bumo sistejmą ir už geresnę 
sveikatos apsaugą.

Diskusijose moterys akty
viai dalyvavo. Jos pasisakė už 
savo unijos gynimą nuo vi
sokių persekiojimų, ypač nuo 
makartizmo, kuris pasimojęs 
kovojančias unijas daužyti.

Dorothy Burch iš Tiffin, O., 
1 pateikė programinę kalbą, 
kurioje ji aiškino, kaip kon
gresiniai investigatoriai ir ato
minio karo šalininkai viską 
daro, kad darbininkų vienybę 
suskaldyti, unijas nusilpninti.

“Mes nenorime gyventi 
baimėje,” ji nurodinėjo, “ne
paisant, kad toji baimė paei
tų iš baisiausios hydrogeninės 
bombos. štai dėl ko mes, 
moterys, kovojame už taiką ir 
saugumą.”

Unijos prezidentas Albert 
Fitzgerald pareiškė konferen
cijos dalyviams, kad jis ir vi
sa unijos vadovybe kovoja už 
lygias moterims teises darbuo- 

i se.
Buvo priimtos rezoliucijos, 

kuriose reikalaujama lygios 
mokesties su vyrais už lygų 
darbą, panaikinti darbų skirs
tymą vyrams ir moterims, bet 
bendrai imti darbininkus be 
jokios diskriminacijos, už $.- 
*25 minimum algos.

Teisinas svarstys 
motinos evikciją

New Yorko Apeliacijų Teis
mas .šio mėnesio pabaigoje 
svarstys labai svarbų klausi
mą, ar valdžia turi teisę iš
mesti iš namų 5 metų vaiko 
motiną. Tai klausimas, ku
lis paliečia tūkstančius šei
mų.

šiuo metu valdžia pasimo- 
jo išmėtyti iš federalės val
džios finansuojamų apart- 
mentų tuos, kurie atsisako 
priimti “lojalumo” pareiški
mus. Mrs Rebeca Peters, gy
venanti Williamsburgo pro
jekte ir mokanti $24 rondos 
į mėnesį, evikcijos įsakymą 
apeliavo į apeliacijų teismą.

Dabar laukia pasekmių 
daugelis tokių šeimų. Jeigu 
nebūtų laimėta apeliacijų teis
me, manoma eiti net į Aukš
čiausiąjį Teismą.

Moterys ir savo vaikučiais 
yra pasiryžusius • ginti teises 
projektuose gyventi. Ypatin
gai dabar, kuomet namų yra 
didelis trūkumas, kur jos iš
mestos ant gatvės dėsis? Ar
gi teisinga yra metyti šeimas 
iš namų tik todėl, kad tėvas 
ar motina priguli prie kokios 
nors pažangios organizacijos^ 
kurią makartistai skaito sub- 
vorsyve ?

Čiang prašo dar jam padėti 
“greičiau užimti Kiniją”

Formoza. — Čiang Kai- 
šekas, kalbėdamas naujo
se savo įkurtuvėse kaip 
prezidentas, šaukėsi dau
giau ginklų ir pinigų iš 
Jungtinių Valstijų bei kitų 
vakarinių kraštų, kad grei
čiau galėtų įsiveržti ir “at
kariauti visą Kiniją nuo ko-
munistų.”

Roselando Motery 
Klubo veikimas

Roselando Moterų Klubo 
Eusirinkimas, įvykęs 10 d. ge
gužės, buvo \ skaitlingas ir 
gražus. Naujų narių kluban 
įstojo trys: J. Tautkevich, E. 
Arlauskienė ir K. Veshis.

Dvi klubietčs serga: Mure- 
liene ir Merkienė. Nuoširdžiai 
linkiu joms pasveikti ir grįžti 
prie visuomeniško darbo.

Nutarta surengti pikniką 
“Vilnies’’ naudai ir atsišauk
ti į visas Roselando organi
zacijas, kad ir jos prisidėtų. 
Tuomet bus visų bendras pik
nikas. Išrinktas komitetas su
rasti vietą ir nužymėti dieną.

Siasirilikimas buvo trumpas 
ir geras. Po to prasidėjo vai
šės apatinėj svetainėj. Narės 
susėdo prie gražiai parengtų 
stalų, apdėtų visokiais skanė
siais, ir jausmingai sudaina
vo Happy Birthday Stanisla
vai Simanauskienei. Jai buvo 
Įteikta piniginė dovana. Drau
gė Simanauskicnė buvo labai 
patenkinta .

Po to jautriai kalbėjo Kli- 
bienė, Keturakienė, Elanienė, 
M. Norušienė ir kelios kitos, 
linkėdamos S. Simanauskienei 
sveikatos ir laimės.

Jinai ačiavo visoms drau
gėms. Jai buvo malonu, kad 
klubietčs įvertina jos gražius 
darbus. Stanislava Simanaus- 
kienė prižadėjo dar labiau 
darbuotis “Vilniai” ir orga
nizacijoms, prie kurių ji pri
klauso.

Visos buvo gerame ūpe.
M. S.

Ką Chicagos lietuvių 
Moterų Klubas veikia

Moterų Kultūros Klubo 
susirinkimas įvyko gegužės 
11 d. Narių atsilankė gra
žus būrelis, nors tikėtasi dau
giau, nes po susirinkimo tu
rėjome Motinų Dienos pami
nėjimą ir vaišes. Veikiausia 
nekurios narės buvo pusėtinai 
pavargusios iš po eilės įvairių 
parengimų. “Vilnies” šėrinin- 
kų suvažiavimo, vestuvių ir 
lt.

Pačiame susirinkime svars
tyta daug svarbių dienos 
klausimų. Kadangi sekma
dienį, gegužės 16 d., šaukta 
svarbi Sveturgimių gynimo 
Mid-West Komiteto konferen
cija, tai nutarta jon pasiųsti 
dvi delegates ir pasveikinti 
su $15. Svarstytas klausimas 
Moterų Skyriaus atgaivinimo 
“Vilnyje.” Buvo duota reko
mendacija, kad pati “Vilnies” 
redakcija sušauktų moterų 
pasitarimą ir sykį ant visados 
būtų išspręstas klausimas: 
“Turėsime Moterų Skyrių, ar 
ne?”

Labai gaila, kad kelios mūsų 
'.’eiklios nares serga, net dvi 
iš valdybos negalėjo susirin
kime dalyvauti dėl ligos. Tai 
R. Samulionienė — pirminin
kė ir Lucille Matuz — iždi
ninkė. Taipgi serga Helen 
Blumąs ir Agnės Mikai susi
žeidė ranką. Teko girdėti, 
kad visos jau; sveiksta, tai la
bai smagu. Joms pasiųstos 
užuojautos atvirutės.

Susirinkimui pirmininkavo 
nauja mūsų nare, Marion 
Niekas, iP labai gerai susi
rinkimą vedė. Susirinkimui 
užsibaigus narės susėdo prie 
stalų, kur pasivaišinta ska
niais užkandžiais ir vynu, 
gardų “Refrigerator Cheese 
gardų “Refrigerator Chose 
Cake,’’ B. Sinkevičiene iškepė 
didelę babką; vyno, rodos, 
užfundino d-gč Albrecht, o 
d-gė Jonikienė — smulkią 
pyragaičių.

Joms visoms didelis ačiū 
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už jų darbą ir duosnumą. 
Gal ir kitos kuo prisidėjo, 
teiksitės atleisti, nesužinojau 
visų fundatorkų.

Prie užbaigos d-gė J milder
ne pasakė labai tinkamą pra
kalbėję apie reikšmę Motinos 

į Dienos ryšium su šių dienų 
l įvykiais. Prakalba narės bu- 
i vo sudomintos. Dar buvo 
i džiugu, kad turėjome ir sve- 
’ čių, tai V. Andrulis ir L. Prū- 
| seika dalyvavo su mumis ir 
abu tarė po žodį-kitą. įvairu
mo suteikė naujas “Vilnies” 
tvarkytojas d. Wellowich su 

j savo kamera. Jis traukė mū- 
i sų paveikslus. Kaip išeis bū- 
i tų įdomu žinoti. Visos narės 
! išsiskirstė gerame ūpe ir 
i draugiškoj nuotaikoj.

Korespondente
I •____________________

Daržoves švariau nusi
plauna jas iš vandens iš
griebiant, negu vandenį 
nuo jų nuplaunant.

f

Lawrence, Masse
“Turkių” vakarienė jau pri

rengta šeštadienio vakarui, 
gegužės 29 d., Maple Parke.

Gasapdinės ir gaspadoriai 
jau atlaikė konferenciją ir 
prižadėjo visus svečius pavai
šinti su skaniais valgiais ir 
gėrimais. Taipgi bus garbin
gas svečias iš Brooklyn, N. 
Y. Atvyks svečių ir iš apy
linkės kolonijų.

Vakarienė prasidės 7 va
landą. Visi suvažiuokite lai
ku, nes gaspadinės norės pa
valgydinti šiltais valgiais. O 
po valgių, muzika gros lietu
viškus šokius.

Šis metinis Laisvės banke
tas turi būti pasekmingas, nes 
tiktai vieną kartą metuose 
būna. Teko kalbėtis su wor- 
cesteriečiais, bostoniškiais ir 
draugais iš kitų kolonijų. Vi
si prižadėjo 'būti bankete. 
Jonas ir ; Alenutė .jžekoniai, 
tik sugrįžę iš FlorMos, irgi 
bus bankete.

i S. Penkauskas

Appleton, Wis. — Su
rinkta daugiau kaip 250,000 
piliečių parašų, reikalau
jančių išmest McCarthy iš 
Senato.

Tanganika. — Anglai nu
žudė 3 Mau Mau negrus ir 
Šioje afrikinėje Anglijos 
kolonijoje. Suėmė 6 kitus.

I Tory’s Pattern

Pattern 9230 (for shorter, fuller 
figure): Half Sizes 14Mj. Ifi’^. IS’/z. 
20*/’. 22’/2, 24’/į. Size 16’zi takes 
3% yards 35-inch fabric,

Užsakymą su 35 ccntai^ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siyskitcV Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



Plymouth, Pa. BINGHAMTON, N. Y.
Puikus, linksmas pavasarinis 

įvažiavimas farmoje
♦’'Gegužes 30 d., Kazlauskų 

(Kazlawsky) farmoje, Įvyks 
labai gražus išvažiavimas, 
kuris prasidės kaip 12 vai. 
dieną. Taigi, bus pietų lai
kas, ir jeigu būsite apie tą 
laiką, tai galėsite gauti čia ir 
gerus pietus už prieinamą mo
kestį. Taip pat bus ir gėri
mų įvalias. Alkti ir trokšti 
visą dieną čia neprisieis, nes 
bus visko įvalias.

Prašome vietos ir ap.\ linkės 
lietuvius dalyvauti šioje taip 
gražioje farmukėje, kur pra
džios vasaros aromatas tain

Iš atsibuvusio komedijų ir 
dainų vakaro

šeštadieni, gegužės 15-tą 
dieną, atsibuvo komedijų ir 
dainų vakaras, kuriame pro
gramos pildyt o jais buvo 
juokdariai - artistai-daininin- 
kai iš Brooklyn. N. Y.

Programa teikta Įvairi ir 
graži, susidedanti iš dialogų, 
muzikos ir dainų. Vaidinto
jais buvo: Dialogą “Abiem 
bloga’’ vaidino Kazys Kvail
ei finas ir Vera Bunkicnė. Di
alogą “Jurkaičio nuotikiai” 
\ a id i no Jurgis Klimas ir Julė 
Šimkienė. Pranas Balevičius

rotes “Sudrumsta širdis.’’ Ji 
labai gražiai sudainavo ke
lias daineles iš minėtos ope
retės, pianu akompanuojama 
Prano Balevičiaus. Tai neiš
semiamos energijos ir puikaus 
talento moteris. Prie užbai
gos. dainavo ir vyrų kvar
tetas: Jonas Grybas, Jonas 
Juška, Kazys Kraučiūnas ir 
Petras Grabauskas. Jiems 
akompanavo Pranas Balcvi 
eitis.

žodžiu, visi programos da
lyviai savo užduotis atliko 
labai, labai gražiai ir gerai. 
Aš neturiu žodžių, kad galė

sveikai dvelkia ir žydinčių gė
lelių kvapas mums sveikatą 
teikia.

KELRODIS: Važiuokite 
415-tu keliu Į Harvey’s Lake. 
Kai privažiuosite ežerą, pasi
jukite į dešinę ir taip laiky-

žinosite Amusement Park. 
(Nepasukite vėl i dešinę, čia 
bus Noxen Road ir važiuokite 
tiesiog vieną mylią, ir kai tik' 
įvažiuosite Į 29-tą kelią, čia 
ir pamatysite Kazlauskų di
delę stubą j)o kairei, čia Įsu
kite. ir bus viršminėtas išva
žiavimas.

paskambino 
piano solo.
duetus dainavo Jonas Grybas 
ir Kazys Kraučiūnas. “Su
darkytas senbernis’’ dialogą 
atliko Jonas Grybas ir Vera 
Bunkienė. Kelias juokingas 
poemas pasakė Kazys Krau
čiūnas. Dialogą “Kornų gy
dytojas” vaidino Jonas Juš
ka ir Jurgis Klimas. Pra
nas Vitkauskas iš Newark, 
N. J., trumpai paaiškino apie 
Phillipo Bonoskio - Baranaus
ko knygą ir bandė ją par
davinėti. Mildred Stensler,

Komišku dainų € *
jums. draugai, 

už jūsų to k j did ei j 
pasiaukojimą atvažiuoti pas 
mus ir duoti mums tokią pui
kią programą, su tiek daug 
įvairumų, juokų, muzikos ir 
tokių gražių dainelių. Tai 
ilgai pasiliks mums atmintyje. 
C) jums, draugai, geriausio pa
sisekimo tęsti tą meno ir kul
tūros

čiau

d arba toliau.

I kariem 
įvairių

va-
iš

programos, buvo il
su s i d e d auti 

skaniai pagamintų 
Mūsų gaspadinės idė-

daug sunkaus darbo paRengėjai

gaminimui tokios skanios va
karienės. Ačiū joms.

Baigiant vakarieniauti, tu
rėjome ir gražų pasikalbėji
mą. Vakaro pirmininkė per
statė Joną Grybą, brooklynie- 
tį, kiek pakalbėti. Jis trum
pai papasakojo apie kelionę, 
Ir prisiminė darbininkišką 
spaudą; ypatingai {Laisvę. 
Perstatydamas dabartinį Lais
vės vajų, paprašė publikos, 
kad paaukotų, kas kiek gali, 
matydami tuos asmenis, kurie 
darbuojasi Laisvės reikalais. 
Sekantis buvo pakviestas V, 
Černiauskas iš Rochester, N. 
Y. Jis pritarė minčiai, kad 
būtų paaukota Laisvei pagal 
išgalę. ir išreiškė pasiten
kinimą programa bei padėką 
jos pildyto jams. Jis sakė, 
kad gegužės-15 diena turėtų 
būti neužmiršta, nes čia yra 
suvažiavę iš apie 300 mylių 
žmonių dalyvauti šiame va
kare. Trumpai pakalbėjo Jo
nas Juška.

Paskiau sekė Kazys Krau
čiūnas ir Petras Grabauskas, 
p u dainavo po dainelę. O prie 
pabaigos, tai Mildred Stens
ler sukvietė visą publiką dai
nuoti, tai ir buvo sudainuota 
pora dainelių. Tai taip ir pa
sibaigė vakarienė.

Mes, rengėjai, širdingai dė
kojame visiems programos 
pūdytojams už tokią gerą

WORCESTER, MASS.
LAISVĖS $10,000 FONDO 

VAJUS
Laikas bėga greitai. Jau virš 

mėnesis laiko prabėgo, bet 
mes dar negalime gerai išsi
judinti. - Kodėl pasidarėme 
toki nerangūs? Kodėl turė
tumėme laukti ? Argi nebū
tų geriau, eigų mes vajų už
baigtumėme pirma laiko? 
Būtų visiems linksmiau ir 
gražiau. Greičiau mūsų prie
šai nuleistų nosis,’ pamatę 
mūsų pasiryžimą dėl savo 
spaudos išlaikymo.

Mes, worcesterieciai, ne
blogai pasirodėme, pasiųsda
mi $343. Pradžia nebloga. 
Bet turėjo būti geresnė, nes 
mes nusitarėme sukelti tūks
tantį dolerių. Mes pasitikėjo
me, kad kaipo Laisvės 35 me
tų sukakties proga, galėsime 
tą sumą nesunkiai sukelti.

Mes turime savo tikslą at
siekti ir išlaikyti Worcesterio 
gerą vardą. Mano suprati
mu, dabar yra svarbiausias 
momentas išlaikyti progresy- 
vę spaudą. Mes matome, kaip 
kapitalistų klasė dūksta ir 
yra pasimojusi išnaikinti pro- 
gresyves organizacijas, su
draskyti darbo unijas, pa
smaugti spaudą, kad būtų 
lengviau kapitalistams iš
sunkti iš darbininkų paskuti
nį prakaito lašą. Jeigu jiems

ninku atimti viską, ką jie yra 
laimėję per savo ilgas ir sun
kias kovas, tai mes vėl turė
sime dirbti po 10 ir po 12 
valandų į dieną už daug ma
žesnį atlygnimą. Todėl mes 
turime daugiau pasiaukoti dėl 
išlaikymo mūsų spaudos, nes 
mes be spaudos jokių organi
zacijų negalėsime išlaikyti.

Todėl dar sykį visus prašo
me nuoširdžiai ir pagal iš-
galę padėti dienraščiui Lais
vei šį vajų pravesti pilnu pa
sisekimu. Mes, worcesterie
ciai, būkime pavyzdžiu kitoms 
kolonijoms.

. J. Skliutaspavyks tas padaryti, iš darbi-

LAWRENCE, MASS.

TURKIŲ BANKETAS

Vaizdai
toj a is ope- io

Akošo JONAS JAUNASIS
(Tąsa)

Praėjusi rudenį tūli raštinių darbi
ninkai mieste paskelbė vienos dienos 
streiką prieš politikierius kodėl nesisten
giama šalinti smog nuodus iš miesto. 
Kiti apleidžia miestą ir apsigyvena to
liau nuo dūmų. Nepasitenkinimas auga, 
bet dar nepataiko į skaudamąją vietą!
Sanitarijos

Senuoliams prieglaudų Los Angeles 
mieste yra įvairiausiais pavadinimais. 
Vienas*—poilsio namai. Privatiškų žmo
ni^ rankose. Valgis ir butas, kaip sų- 
lygsi — 100 iki 150 dolerių per mėnesį 
ir aukščiau. Sanitarijos kur turi slaugę, 
o daktaro ne, $200 į mėnesį. Kas būna 
po du ar daugiau kambaryje, moka $165 
į mėnesį ir daugiau.

Sanitarijose su slauges ir daktaro 
priežiūra butas ir maistas kainuoja $400 
iki $500 į mėnesį. Suprantama, kas jo
se esti.

Maitina visi pigiausiai, kaip galima. 
Visų siekis — pelnas. Kas mano, kad 
daugiau mokės, geriau turės, z klysta. 
Perka ar gamina maistą bendrai, viena
me puode. Jie paima daugiau ne už 
maistą, o už patarnavimą, už kambarį. 
Kambarys nėra lygus kambariui.

Jie mandagūs pasikalbėti, kada nuei
ni. Prižada viską, ko prašai. Kada pa
sigauna, daro savaip. Kam ten tenka 
būti, nesidžiaugia.

Sanitarijų laikyti daktaro nereikia. 
Slaugę turėti- būtina. Daktarą pats ligo- 
rds turi turėti, kada reikalingas. Visokį 
Čia daktarai pripažinti, bet medicinos 
daktaras į pirmą vietą statomas. Radau 
ir tokių sanitarijų, kad vien medicinos 
daktarą pripažįsta.

'įjfoldiškų sanitarijų yra, bet jose ne
buvau, nežinau sąlygų. Vieną žinau, 
kad pinigų turintieji į jas neina. Gal 
neimą, ar patys neina...
Senimas

Los Angeles miestas, senimo anti-sau- 
lėleidžio namai. Senimu tirščiausias Va
karų miestas. Jie čia suvyksta iš arti 
ir toli, stipria ir palaužta sveikata žmo
nės, tikslu šiltai praleisti senas savo die
nas.

Margų minčių ir tautų kratinys. - Kas 
asmuo, skirtinga mintis, skirtingai žiū
ri į gyvenimą. Skirtingi jie ir ekonomi
niai, o vi-si randa bendrą kalbą ir turi 
norą bendrai liuoslaikį praleisti, pasida
linti margas gyvenimo mintis su savo 
amžiaus bendrais. Vieni kalba saikiai, 
o kiti — ne. Tokie mažai kalbantiems 
yra našta. Jų kalbos, daugiausia, atsi
minimai. Kiekvieną mažmožį mėgsta 
atpasakoti su didžiausiu pasitenkinimu. 
Jicj^omauja apie dabartį, bet ateitis 
jiews svetima. Prisiminus, sako: “Ji 
jauniems priklauso, lai ir galvas suka.”

Kadangi čia dieną šilta — saulė, tai

senimas mėgsta sueiti po atdaru dangu
mi į publiškus parkus. Jie ten ištisas 
dienas filosofuoja nuo anksti ryto iki 
vakaro. Jų sueigos kartojasi kasdien. 
Jiems parkas — antri namai.

Keleri metai atgal senimas tirščiausia 
sueidavo į Pershing Square. Jie čia tu
rėdavo tikrą pikniką. Oratoriai jiems 
kasdien droždavo spyčius įvairiomis te
momis. Spėk jų klausytis! Lavinti 
žmonės ateidavę. Varžydavęs! už publi
ką. Tekdavo pasipešt!.

Vieną gražų rytą susirinko jiems pri- 
praston vieton, prie Pershing Square, 
bet jo jau nerado! Vieta — milžinka
pis, niekalas. Buldozeriai riaumoja 
tarpe jų per eilę metų sėdėtų suolų. Šim
tamečiai medžiai guli išsitiesę ant pie
vos. Kvietkai, krūmokšniai išvirtę į vi
sas puses. Pritrenkti tokios staigmenos 
seneliai ilgai neatsipeikėjo.

Kas daryti? Arti nėra kitos tokios 
aikštės. Toliau kur pasirinksi, turi ir 
butą mainyti. Pagaliau, jie susimetė, 
kaip bitės į MacArthur Parką, už apie 
pusantros mylios į vakarus nuo buvu
sios. Vieta erdvi, bet ne ta. Valgyklų 
tokių nėra, kaip ten turėjo. Jų draugai 
išsimėtę. Daug buvo tokių, kurie mažai 
bematė ar visai buvo neregiai. Jie buvo 
išmokę atmintinai, kai]) nueiti į aikštę. 
Dabar jie turės užsidaryti kambaryje 
arba vėl išmokti, kaip nueiti į naują vie
tą. Jų pasaulis ir taip buvo siauras, o 
dabar jį labiau aprėžė. Kas pamena se
nąjį Pershing Square, visada apgaili.

Po kelerių metų “naujas” Pershing 
Square atsistatė. Jis dabar po savimi 
turi didžiulę automobiliams stotį, pen
kių milijonų vertės įstaigą. Patogumai 
žmonėms nėra tie, kokius pirmiau turė
jo. Medžiai maži. Didmedžiai ant ce
mento neišaugs. Atsisėsti, vietos pada
rė, bet, kur paūksmė? Saulė kepina. 
Pakaita, neatleistina klaida. Parkutis, 
buvęs per arti šimtą metų miesto paži
ba, o dabar —tik žaismavietė, kaip tū
li išsireiškė. Taip sena kultūra yra 
traktuojama.
I> ntai

Butų Los Angeles mieste nėra trūku
mo. Jų yra visokių: brangių ir pigių. 
Pigieji, dėl pavienių žmonių, prastai 
įrengti, šalti. Vieni turi atskirą gazu 
šildytuvą, o kiti ne. Tokius kambarius 
šildo ir maistą verdasi tuo pačiu gazo 
pečiuku. Kambarys prismilksta gazo 
garais. Prastai pasišildžius, o nešildžius 
— nejauku. Žiemą vakarai vėsūs.

Jeigu nepatinka tokia šilima, kitokios 
nėra. Seneli, sėdėk šaltame, tPink 
rankas arba apsikamšęs drabužiais 
kiurksok lovoje! Taip senukas ir lei
džia vakarus, laukia, kada saulutė-moti- 
na atsiųs savos šilumos. Žiemą diena 
trumpa, tai saulė ne tai)) greit atskuba 
su šiluma. Miestas šiltas, bet šaltas.

(Bus daugiau)

pi ogramą. Rochesterlečlams 
Černauskams ir dar vienam 
asmeniui, kurio pavardės ne
prisimenu, už atvažiavimą 
pas mus. Taipgi Rauduvėms 
iš Pittston, Pa., ir dar vienam 
iš Utica, N. Y. Ir visiems 
vakaro dalyviams už tokį 
skaitlingą atsilankymą. Šis 
vakaras visiems jo dalyviams 
pasilieka ilgai atmintyje. Vi
siems ačiū!

Varde rengimo komisijos,
Anna Wellus

Mes manėme gauti keletą 
šimtinių, jeigu kas daugiau 
atsiras. Deja, neatsirado. 
Pasiūlėme po $30, ir tiktai 
vienas teatsirado su trimis 
dešimtimis. Gi Worcesteryjc 
randasi bagotų žmonių : jie 
turi gražius namus, geras ma
šinas ir uždirba gerai. Bet 
vis tas nelemtas skūpumas, j

Brangūs draugai ii* drau
gės! Mes tik po doleri ar po 
du aukodami nesukelsime de
šimties tūkstančių. Reikia 
stambesnių aukų, žinoma, ku
rie neišgali po daugiau au
koti, ačiū jiems ii- už tai. Bet 
kurie gali daugiau duoti ir 
duoda tiktai dolerį, tai jau 
nusidėjimas pačiam prieš sa-
ve. Aš žinau*, kad kurie jūs
davėte po $10 ir po $5, ga
lėjote duoti po daugiau. Bet 
dar yra laiko, galėsite pridėti 
vėliau.

3 psl.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Gegužes (May) 26. 1954

Chicago, III.
Trumpai apie Eks-Mainieriy 

.Chorą
Eks-Mainieriu Choras su

sitvėrė 1947 metą sausio 19 
dieną. Jam jau sukako 7-ri 

i metai.
Iš pat jo susikūrimo randa- 

į me rekorduose, kad jis dar 
jaunose savo dienose pradėjo 

j plačiai figūruoti meno srityje.
Choras nuo pat susitvėrimo

■ laikė pamokas Lietuvių Au- 
: ditorijoje, iki ją užvaldė pa- 
I bėgėliai iš Lietuvos.

Pradžioje susiorganizavimo 
choras patapo LMS vienetu, 
mokėdamas po $5 metinės 

j duoklės.
Tais pačiais metais, 1947. 

lapkričio 16 dieną jau suvai
dino trijų* veiksmų dramą 

! “Katriutės Gintarai” Lietu
vių Auditorijoje . Tą patį vei
kalą atkartojo gruodžio mė
nesį, 1947 m., Rosel ande.

1948 m. sausio 11 dieną 
suvaidino juokingą veikalą iš' 
angliakasių gyvenimo “Atva
žiavo su Kraičiu.” Per visą 7 
metų gyvavimą choras funk
cionavo gerai. Visados turė
jo daug narių ir turėjo daug 
užkvietimų atlikti programas.

Choras turi pasisekimo to
dėl, kad turi gabių aktorių

■ veikalams vaidinti. Tai pa- 
| girtina, kad randasi darbščių
i ir energingų, pasišventusių 
žmonių. €
Choro tvėrėjai ir simpatikai

Choras pasilaiko ir gerai 
gyvuoja pasidėkojant nenuils
tančiai darbuojantis V. Kriš
čiūnui, Marijonai ir Charliui 
Bartn i kam. Jie buvo pirmuti
niai, kuomet choras tvėrėsi, ir 
darbuojasi iki šiol.

žinoma, yra daug gerų 
choro simpatikų, bet daugiau
sia darbo įdėjo ir Įdeda virš- 
minėti choro nariai .

Iš pat choro susitvėrimo 
mokytoja buvo Nancy Long. 
Jai pasitraukus, paėmė cho
rą vadovauti ir mokyti An
na Tilvikas. Pastaroji Eks- 
Mainierių Chorą vadovauja 
nuo rugsėjo 19, 1952 m.

Mokytoja energinga, nesi
gaili įdėti daug darbo, sten
giasi iš visų savo jėgų, kad

Montello, Mass.
Gegužės 10, 1954, po ilgo 

sirgimo, savo namuose mirė 
Simon Vismin. Iš Lietuvos pa
ėjo Švėkšnos parapijos, Šiau
lių srities. Pirmiau atvažiavo 
iš Lietuvos į Brighton, Mass., 
paskiau į Montello ir čia apsi
gyveno. Užsidėjo grosernės 
krautuvę, ją išlaikė per 35 
metus.

Buvo geras, pažangus žmo
gus. Skaitė dienraštį Laisvę. 
Prigulėjo LLD. Po slapyvar
džiu remdavo darbininkų j už
dėjimą. Remdavo ir visokius 
labdaringus darbus. '

Paliko liūdesy.) savo myli
mą žmoną Bessie (Usis) Vis
min, tris sūnus, vieną dukte
rį. Visus išleido aukštesnius 
mokslus. Du sūnūs baigė me
dicinos mokslus. šeimynoje 
labai gražiai sugyveno. Sun
kioje ligoje namie buvo gerai 
prižiūrėtas. Palaidotas lais
vai, Melrose kapinėse.

Kelios savaitės atgal buvo 
sunkiai susirgusi Marijona 
Urbonienė. Dabar po biskj 
eina geryn. Gyvena 160 Mel
rose St.

Praėjusią savaitę susirgo J. 
Stigienė, ėmė skaudėti koją 
per kelį. Nežino nuo ko tas 
skaudėjimas atsirado, bet ji 
turi vilties, kad greitai pra
eis. Gyvena 826 N. Montel
lo St.

P. Pagojienė po sunkios 
operacijos gerai jaučiasi, jos 
sveikata kasdien eina geryn.

Žolynas

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

fumokinti chorą priderančiai 
sudainuoti. Prie to ir gana 
draugiška, neužsigaunanti dėl 
menkniekio. ;

Eks-Mainierių Choro pamo
kos Įvyksta trečiadienių va
karais Dailės ir Dramos Klu
bo patalpose, prasideda 8-tą 
valandą.

Mokytoja pageidauja, kad 
visi choristai lankytųsi kiek
vienose pamokose^

Choro Korcsp.

Paramai Dienraščio Laisvės I
Įvyks šeštadieni

Gegužės 29 May
Vakarienė Bus Duodama 7-tą vai. Vakare

Gražioje Vietoje — Tyrame Ore

MAPLE PARK
Kviečiame visus į šį gražų pasilinksminimą ir prašo

me susirinkti anksti, kad visi paskirtu laiku galėtume 
vakarieniauti-

ROCHESTER. N. Y.
/

Labai svarbus užkvietimas
Laisvės Fondo sukėlimui

PIKNIKAS
Rengia L.L.D. Moterų ir Vyrų Kuopos

Birželio 5 June
Naujame Gedemino Name

575 Joseph Ave. Rochester, N. Y.

Visus Rochestcrio lietuvius kviečiame į šį pikniką. Visi 
branginame apšvietą, tad rūpinkimės spaudos palaikymu. 
Atsiminkime kas būtų jei neturėtume spaudos, nieko neži
notume.

Nevalgykite namie tą dieną, nes piknike bus skanių val
gių ir gėrimų visiems užtenkamai. Visi būsite pasitenkinę . 
_  turėsite gerus laikus puošnioje Gedemino svetainėje.

Visus nuoširdžiai kviečia Moterų ir Vyrų L.L.D. Kuopos-
Pradžia 6-tą vai. vakare

NEW HAVEN, CONN

Daugelyje vietų suvaidintas ir visur su puikiau
siu pasisekimu, veikalas pribus į New Haveną

"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 
Brazauskiene, Jonas Lazauskas, Eva Mizarie- 
ne, Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskienė.

Režisierius R. Mizara

Prašome įsitemyti, kad vaidinimas jvyks

Sekmad., Birželio 6 June
Lietuvių Svetainėje

243 Front St. New Haven, Conn.
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Ištekėjo
Gegužės -.22 d. Prano Wait-

Santuoka įvyko St. N i cho-Į 
las of Tolentino 
Vestuvių bankietas 
Liberty A u d it ori jo j e.
mond Hille.

bažnyčioje, 
i v y k o 

Rich-

Bankietas buvo gražus. 
Daug svečių susirinko pa
sveikinti jaunavedžius ir pa 
linkėti gražiausio ir ilgiausio 
jiems vedybinio gyvenimo.

mojau po
jaunieji išvyko 
valstiją medaus'

‘ leisti. Jie grįš
tėvus Mr. ir Mrs. Metzger ir

a ps i gy v o n s J amai-

vestuvių abu

mėnesį pra- 
pas jaunojo

pastoviai 
c oje.

patenkinti 
kietu. -1 
visoms, 
dalyvavo.

ir jų tėvai labai 
vedybomis ir ban- 
dėkoja visiems ir 

kurie jų vestuvėse

Demokratai žada veikti 
už Naująją Dalybą
iadalybiniai ir nepriklausomi 
demokratai buriasi į Council 
of Queens Democrats.

Neseniai įsikūrusi toji įstai
ga skelbiasi, kad jos vyriau-

dovybūs reakcininką James A, 
Roe. o išrinkti naujadalybi- 
nius demokratus ateinančiuo
se rinkimuose.

J tarybą jau esnčios prisi
dėjusios šios demokratų or
ganizacijos :

Benjamin Franklin Demo
cratic Club.

Democratic Club. Ine.
New Democratic Associa* 

tion of Queens.
North Shore Democratic As

sociation.
o f

Queens County.
* Pranešime sako, kad tary
ba “atstovauja plačią demo
kratinių klubų ir organiza
cijų koaliciją.” Kad jon pri

kurie “tiki tokiai nacionalei 
ir valstijos demokratų parti
jos programai, kokią įgyven
dino du didieji prezidentai, 
Franklin D. Roosevelt ir Har
ry S. Truman.”

Jaunas vyras prigėrė 
gelbėdamas šuniuką

Nežinomas apie 25 metų 
vyriškis prigėrė upėje ties 
Williamsburgo tiltu, siekda
mas gelbėti ten įkritusi 8 
metų berniuko šunį. Vaiko 
motina buvo pasiuntusi prašy
mą gaisragesiams. kad jin 
gelbėtų šunytį. Bet iki jie 
pribuvo, šuo ir jo gelbėtojas 
jau buvo dingę vandenyje.

Gelbėtojas pasitaikė būti 
prie upės kranto ties patilte. 
Jis, palaikomas už kojų ki
tų 
ti 
ji

dviejų vyrų, bandė pasiek- 
šuni, bet tie du nepajėgė 
išlaikyti. Persigandę, jie 
ten pabėgo: gal pagalbos

šaukti, o gal ir prasišalinti 
nuo ryšio su tragedija.

Žadėjo veikti prieš 
“lojalumo priesaiką”

Brooklynietis Miesto Ta
rybos narys Phillip Schupier, 
demokratas, prižadėjo veikti, 
kad pasiūlymas įvesti Tėvų ir 
Mokytojų Sąjungos veikėjams 
specialę priesaiką nebūtų pri
imtas.

Tokios specialės (neva lo- 
lajumo) priesaikos reikalau
ja Queens demokratas Bar- 
r.es. Jo įteikta tuo klausimu 
rezoliucija svarstoma šią -sa
vaitę. Prieš tą rezoliuciją 
pirmomis po jos įteikimo die
nomis įaui buvo pasisakiusios 
viešai keliolika reikšmingiau
sių mieste pilietinių organiza
cijų.

NewWto-*^8B0zferZlnl(H
Pareikalavo statyti 
negrus kandidatus BOWDOINHAM, ME.

Fibnos-Teatrai NEW YORK
Gogolio veikalu remiantis- 
nintoji filmą “The In
etoj- General” (revizo-

HELP WANTED

BARMAID

female

Brooklyno negrų ir baltųjų 
b i ed nuomonės apgyv o n t o j o 
Bedford - Stuyvesant sekcijo
je įsikūrusi Politinė Lyga 
įvykdė visose kaimynijoj kon
ferenciją. Svarstyta visa ei
lė svarbių vietos ir šalies rei- 
k alų.

Vienu vyriausių šios kon
ferencijos darbų yra reikala
vimas. kad demokratų partija 
N oje srityje pastatytų 5 ne
grus kandidatus ir kad rim
ini veiktų juos išrinkti.

Pareikalavo k a n d i d atų į 
pareigūnus šioms įstaigoms: 
valstijos senatoriaus, dviejų 
seimelio narių, vieno kongres
ui a no. 
negrą 
t rikto 

Kiti

Taipgi ragino išrinkti 
demokratų partijos dis- 
lyderiu.
reikalavimai yra:

visai valstybei.
Mažiausios mokesties -po' 

$1.2o už valandą.
35 valandų darbo savaitės.
Pakalti 

davinį.
Vykdyti

mažinim ui

nedarbo apdraudos :

viešuosius darbus' 
nedarbo.

Stoka namy blogai 
veikia jaunimą

Gailiai ir su pagarba prisimename mylimus 
tėvus ir broli: <.

FranciŠKa Valentinas, motina,
mirė lapkričio 28, 1917

Transportininkai dar 
persvarstys algas

Transportininkų U n i j o s 
newyorkiete taryba nuspren
dė iš naujo persvarstyti algų 
liausimą. Jis buvo svarsty
tas ir part 
riams
r.vboms už

vaitę Stanley Teal 
Yorke, šeštadieniui 
ją programą.

“Revizorius” gavo 
g.vrų ir iš vietinės 
Yra smagi, caro valdininkus 
poniją pašiepianti filmą.

re. New 
žada nau- ;

bas. Kreipkitės: 
BILL’S BAR & GRILL 
4 1-69 21st St.. L. L C.

Telefonas
RA. 9-9450

i 102-193)

h

Kazys Valentinas, tėvas,
mirė kovo 19, 1918

Kazys Valentinas, brolis,
mirė ''ugužes 12, 1954

Ankstyba mirtis juos atskyrė nuo musii.

V1N ĮKAIČIŲ ŠK/MA

Laivakrovių balsavimai pasirinkti uniją 
Įvyks ši trečiadieni

I Yorko uoste įvyks laivakrovių ' dovaujantis 
balsavimai pasirinkimui uni-1 įstatymu, 
jos. ;

Uždraudimą streikuoti va-
Hartley

kaip pagrindas de- 
naują kontraktą 

Tačiau dėl to plano 'kilo 
j o s e a štr ū s s a v i t a r p i n i a i 
čai. Tad ir nutarta 
svarstyti.

uni

kinti, kad jiems nepridedama 
po 25 centus per valandą 
mok esti es' kaip jie reikalavo^ 
šiame plane žadama po G iii 
pusę centų nuo praėjusio sau
sio 1-mos, o kiti 7 ir 
centų nuo kovos 15-tos. Taip
gi visa darbo sąlygų kontro
le pavedama valdiniam Tran
sit Autoritetui.

puse ;

Bendrai, unijos atstovų su
sirinkimas reiškė nepasiten
kinimą, kad autoritetas ir ma
joro paskirtoji “faktams su
rinkti” komisija delsia iš
sprendimą darbininkų reika
lavimų ir kad tų įstaigų pa
siūlymai yra nepakankami. 
Del to kilę net pasiūlymų 
skelbti streiką

Pagerbs Robeson
Artistui Paul Robesonui

(masiniam 
vyks šį tre- 
sveikinimai 
Vienas pa

yra nuo ki-

pa-

koncertui, kuris 
čia dieni) ateina 
iš viso pasaulio, 
sk i austa atėjusių
tp visame pasaulyje paskilbu- 
sio artisto Charles Chaplin.

Chaplinas pareiškė, kad 
“atėmimas didžiajam artistui 
Paul Robesonui jo teisės teik- 

savo meną pasauliui yra
naikinimu pačių pamątų, ant 
kurių mūsų kultūra ir civili
zacija yra pastatyta. Tai 
paneigia kiekvieną demokra
tijos ir laisves principą ir se
ka keliu aršiausios tironijos.”

Robesonui pasveikinti mi
tinge kels reikalavimą ati
duoti jam pasportą, kad jis 
galėtų koncertuoti užrube- 
žiuose.

Mitingas, su nepaprasta me
no programa, įvyks gegužės 
26-tos vakarą, Renaissance 
Casino. 138th St ir 7th .Ave.,

REIKALINGOS
STALL PATARNAUTOJOS

i .Nuolatinis darbas, gera mokestis ii*
Į tipai. Linksmos

Kreipkitės:
GRAND

71-12 Grand
Tel. KA. 9-8521

PIZZERIA

<101-103)

MANICURIST—SHA.MPOOIST
Vien (ik 1-mos klasės operatorė 
rinktiniai klientai. Nuolat, 5 dienų 
savaitė, geros valandos, gera alga, 
linksminos darbo sąlygos. Kreipki
tės:

>2 Gramerey Park. N. Y. <’.

G R. 3-6836
i 101-103)

N AM V D ARBININK >.
Paprastas \algių gaminimai visi 
įrengimai elektriniai. Guolis pietoje, 
atskirame maloniame kambaryje. 2 
vaikai. Tinkami liuoslaikiai. Vėliau 
atvykusioj] priimtina. Linksma na
mų atmosfera. $160 j mėnesj.

Telefonuokile:
R O. 4-2862

(100-102)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT—PORA

uždėtą $50.000 pa- 
streikavimą. (Tapo 
teisman ir streika-

O lai- 
naują

Teismų 
baudą už 
patraukti 
\ usių lokalu vadai, 
vakroviai streikavo už 
kontraktą ir algų prii

Rado ant gatvės 
pavojingai sužeistą

Dėl East Manhattan. 3 kambariai, 
prisk.iitant $40. Vyras gali dirbti 
kitur. Aliejum šildoma. Paliudiji
mai. Pageidaujama lietuvius.

I'Ilniorr 8-6125
(102-103)

ir

Teatrininkai veikia 
orješ taksavima

PLAl’KV DABINTOJ .AI
•. Patyry. Nuola- 
alga. Puikios sa-

visai žalo- 
greta k it

žmona ir

nariai susirūpinę, j
Miestinė gyventojų Gerovei į Praėjusiuose baisa v i m u o s e ! 

ir Sveikatai Taryba savo ra- dauguma narių 
porte sako, kad padaugėjmas i kę už senąją 
gyventojų ir ’nebuvimas pa- Longshoremen’s 
kankamai tinkamų namų nei- i Tačiau vald 
glamai veikia į visų gyven- ■ kių taryba 
tojų sveikatą ir gerovę. O į nepripažino, 
jaunimą veikia ir 
jančiai. Raporte 
ko, sakoma:

“Dažnai vyras,
vaikai miega viename kam
baryje... Mokiniai neturi 
vietos studijuoti... Jaunuolės i mus. 
bastosi po gatves, nes
gėdisi savo draugus parsives
ti namo...”

Ištikro, kuriai mergšei ar 
kad ir berniukui norėsis par
sivesti savo draugus ar drau
ges namo, jeigu nėra net 
kur pasodinti. Jeigu 
motina turi krūtimi 
mažąjį broliuką ar 
ten pat kaitalioti 
peiTengdinėti. prausti. Jeigu 
po stalu ar paloviuose su
krauta visa manta.

Raportas taip pat žymi, 
kad “a r z urnas dėl stokos bu
to yra tuo šiaudu, kuris nu
traukia paskutinį kantrybės 
siūlą ir suardo šeCmas.” Tam 
knita “stoka namų ir skan- 
dališkai aukštos rendos.”

buvo pasisa-į 
International j 

Association, į 
darbo santy-'

narių balsavimo | 
Norėjo pripa-i 

■ žinti AFL naujai įkurtą uni- i 
į ją. Nariai nenusileido, reika
lavo pripažinti ju balsavimą, i 
Tada valdinė įstaiga balsavi- i 

j mo pasėkas visiškai panaikl 
| no. Paskelbė naujus rinki 

Tai šį trečiadieni įvyk 
jos ■ siantieji ir bus tais naujaisiais. ' 

Laivakroviai eiliniai na-1 
riai darbuojasi už ILA, o no ( 
AFL laimėjimą. G u bemato- ■
rius Dewey ir kitos valdines, 
įstaigos ir kompanijos nori i 
A FTj laimėjimo.

užareštavo ILA iždą. Nebe
turėdama kuo vykdyti savo 
veiklos, ILA tapo suparaly
žiuota pačiose išvakarėse bal
savimo pasirinkimui 
Eiliniai nariai tą 
bandymu sunaikinti 
Pasiuntė atstovus į

unijos, 
paskaitė 

uniją. 
Pacifiko

Myrtle Ave; rastas pavojin
gai sužeistas John. Rois, 26 
metų. Middle Village gyven
tojas. Kadangi jį rado ties 
aukštuoju gelžkeliu, spėja, 
kad jis iš ten. nukritęs.

Cohely Island prekybininkai 
protestavo prieš valdžios pla
ną aptaksuoti 
m o
dai. Sako, jog taksai “tragiš
ka'” atsilieptų i to rezorto

Teatrų savininkai susirašo 
po protestu prieš uždėjimą 
ant, teatrų po 5 procentus tak
sų už įžangos bilietus. Tuos 
taksus imtų miesto reika
lams. Teatrininkai nurodinė
ja, kad ir be to teatrai užsi
darinėja.

COLONY BEAUTY SALON
I 37-39 82nd St., Jackson Heights, L.I.

1101-1071

HELP WANTED MALE

paslinksm.ini
vietas miestinio iždo nau

ten pat
penėti Koki yra i u visų 

argumentai ?
Valdinės įstaigos 

kad senoji ILA buvo 
rių apsėsta.

vyriausi

šaukia,

to laivakrovių paramos savo 
kovai. Tačiau gubernatoriaus 
Dewey paskirtinė Waterfront 
Komisija pradėjusi žygius, 
kad eiliniai tos paramos ne
gautu. N. U.

New Yorko valstija išlei
džianti arti trečdalį viso savo 
budžeto priežiūrai susirgu
sių

priežiūrai 
proto ligomis.

New Yorke areštuotas 
augęs vyras, kuris įkyriai 
zinęs kitus keleivius subway 
traukinyje. Kai kondukto
rius bandė jį sudrausti, kelei
vis tvojęs jam kumščiu. Ke
leivių padedamas, kondukto
rius smarkuolį suėmė.

su- 
er-

ILA eiliniai 
jog tiesa, kad 
buvo kaip tik 
ILA buvo AFL dalimi,
laike AFL valdymo 
narių kiekvienas pasijudini
mas apvalyti uniją nuo ra- 
ketiėrių buvo persekiojamas. 
Tr kad dabar, kada ILA ta
po persekiojama tų pačių val
dinių elementų ir kompanijų, 
kurios eilinius narius perse
kiojo pirmiau, kai ILA tebe
buvo dalimi AFL unijų cen
tro.

Vėli a u s i a i s p e r s e k i o j i m a i s
unijistai skaito:

nariai atsako, 
taip buvo. Bet 
tuo laiku, kai !

Kad j
eilinių įvyks šį ketvirtadienį, gegu-

Susirinkimas
LLD 1 kuopos susirinkimas

z.čs 27-tą, 7:30 vakaro, L. A. 
Pil. Klubo patalpoje, 280 Uni
on Avė., Brooklyne. Visi na- 

Jau 
atei- 
pasi- 
sezo-

Valdyba

West Si d e Hi gh w ay p ata i su 
ii’ pagerinimų darbai būsią 
dirbami naktimis, kad nerei- 

i ketų visai sustab.dyti trafiką. 
į Pataisos užtruksiančios 
į jus motus. Kainuos 
j $350.000^ Dabar kas 

i;ą tą kelią vartoja apio 
000 vežimų.

STALIORYSTRS DARBININKAS
Gera mokestis - nuolatinis darbas, 

puikios darbo sąlygos. \ 
t

G & M STORE FIXTURES 
LORIMER ST., BROOKLYN 

(101-107)
168

REAL ESTATE

apie
d te

New Yorko teatrų savinin
kai sako, kad pastaraisiais 
heleriais metais užsidarė 144 
filmų teatrai. Juos užsmaugė 
pradėjęs mažėti biznis i/ fe
deral iai taksai.

Gegužės 24-tą iškilmingose 
apeigose paskelbta New Yor
ko švaros savaitė.

riai prašomi dalyvauti, 
laikas pradėti planuoti 
nančio sezono darbą ir 
tarti, kaip praleisime ši 
na. *

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

MacNamara 
20th Centu-

Artistė Maggie 
vaidina naujoje 
ry-Fox CinemaScope fiimoje
“Three
dabar rodomoje Roxy Te

atre, Manhattane.

Montello, Mass

coins in a fountain

TONY’S
UP-TO-DATE

Draugiškas vakaras šaukiamas 
penktadieni gegužės-May 28 d., Liet. 
Taut. 'Namo Cafe restauranto rūme, 
pradžia 8-tą va), vakare. Turėsime 
pasilinksminimą ir pasikalbėsime 
Laisvės vajaus reikalu ir apie pikni
kus, kurie jvyks šią vasarą.

Geo. Sh ima i t is.
(102-103)

NEW ROCHELLE. Su nuolaida ne
paprastai didelės vertės: Roosevelt 
School. Colonial, puikiausiose sąly
gose, 7 kambariai, center hall. 2 
maudynė, 2 ekstra kambariai ir 
maudynė attic’e. 2 karam atskirtas 
garadžius. Dideli porėtai. Gražus kie
mas. Prašo $33,()()(). Saukite savinin
ką :

6-6282
(101-103)

WOODSIDE
Gerai budavotas 3 šeimų mūrinis 
namas. 6, 5 ir 4 rūmai. 5 ir 4 rū
mai bus tušti, jeigos už 6 rūmus. 
Aliejum šildomas, nauji screens, 
sloinis, Venetians ir kiti ekstra įren
gimai. Arti 'mokyklų, krautuvių ir 
t ransportacijos. 
da t 
mai.

Savininkas parduo- 
tikrai gerą namą labai prieina- 
. .‘saukite savininką:

ILlinois 7-3818
(102-108)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION" AVENUE
BROOKLYN, N. V.

Gerai Patyręs Barberis

Pirmą pikniką šią vasarą rengia 
Lietuvių Tautiško Namo Draugovė, 
savo parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., jvyks Gegužės-May 30 ir 31 
dienose, prasidės 1-mą vai. dieną.

Bus gera muzika, sporto žaislai, 
dainos; gori valgiai ir gėrimai. 
Kviečiame visus dalyvauti. Čia gra
žiame pušyne tyru oru pakvėpuosiu 

Renginio Komisija. 
(102-103)

Kiti

Užlaiko' Puikiai Jrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

MATTHEW A * 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

KEPYKLA IR RESTAURANTAS
(Astoria)

Seniai įsteigta. puiki viela. 5 rūmą 
apartment.is tuščias. Ideališka dėl 
restauranto ar kepyklos. Prieinama 
kaina.

t Šaukite Savinniką:
Tcl. Y E. 2-6836

(101-103)

LUNCHEONETTE & STATIONERY

Didelė 2-viem langais krautuvė, da- 
biznj. Parduoda su

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor, Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:

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

piknikai 'Pauliško Namo Par- 
vasarą jvyks sekamai:

Vienybės Pašelpinės Draugystės pik
nikas birželio-June 6 d.. prasidės 1 
vai. dieni}. Visi nariai būtinai turi 
dalyvauti.

L.D.S. 67 kuopos piknikas jvyks 
birželio-June 13 d., bus daug įdo
mumų.

Birulės Pašelpinės Draugystės 
piknikas jvyks birželio 27 d. Bus 
muzika, valgiai ir gėrimai kaip vi
suose piknikbose.

Liepos-July 
vės piknikas, 
Dovanos prie 
iš anksto platinami, prašome įsigy
ti.

prasidės 10 vai. ryto, 
jžangos. Bilietai yra

(102-103)

ro puikiausią 

nuostoliais iš 
apleisti valstiją. Nepraleiskite viso 
amžiaus progos.

Tel. TR. 1-9689

C A NDY—LUNCHEON ETTF
įsteigta 20 metų

6 metų lysas Bušų Stotis
3 Rūmai Tušti

Geriausias Pasiūlymas
Tel. NI. 6-9421

(102-104)

maica įlanką išleidžiamoą#at> 
matos iš nežinomų, peregis- 
truotų vietų. Joms surasti į 
pavandenį siunčiama po apio 
75 inspektorius kas dieną.

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., Gegužes (May) 26, 1054




