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1 LAISVE-LIBERTY

KRISLAI
Pagal išgale ir sąžinę. 
Du Įžymūs vyrai.
“Lady of Fatima.”
Žmonės netyli.
Svetimos plunksnos.

Rašo A. BIMBA

jau musu darbiniu-

r: pasilaikyti ir pasilaiko tik
tai darbo žmonių parama. Ji 
tarnauja jiems. ir todėl nesi
tiki paramos iš kapitalistu.

šimties tūkstančiu

>s aukos.

Bot Įžymusis mūsų va i in iii- 
s nsterietis Jonas Skliutas

virčiu lengvai išgal 
stambiai paaukoti, 
res ant vietos .J

l,ai šie žodžiai 
draugus.

M(is visuomet 
Rokite, draugai, 
ir sąžinę.

Reikalą matote ir supranta- į

KARINIAI STABAI SVARSTO ĮSIVERŽIMA INDOKINIJON
Ragangaudžiai varo per 
Išerengą B. Bunche, aukštą 
Jungt. Tautų pareigūną

tradienį

—‘ Vadinama kaltinamas už tai, kad se- 
komisija an-; niau paskyrė savo padėjėju 
12 valandų i Jack S. Harrisą. Paskui 

phą J. Bun- i Harris buvo pašalintas iŠ 
amerikietį negrą, di-■ Jungtinių Tautų tarnybos 
rių Jungtinių Tautų dėl to, kad nedavė atsaky-

Band.^imo vają praves 
ir su pilnu pasisekimu

Dulles tikisi Anglijos 
apie amerikinio komandieriaus laikos prieš koinilllizmą
Amerika tariasi su francūzais

Washington.— J ungtinės 
Valstijos ir Francija veda

tinės indokiniečių 
komandieriui.

Bet Franci jos

pietinėje Azijoje
— Ameri- nį viešpatavimą.“ Pati vie

na Amerika nedarytu Įsiki
šimo žygių.unaras 

jinai jau 
si apie

Turėtų taikanti ir kitos ' 
tautos toje srityje, “supras
damos pavojų iš komuniz
mo pusės.

rio komanda turėtu būti 
rekrutuojami ir iliustruo
jami’ visi tautiniai vietna
miečiai, laosiečiai ir kam- 
bodiečiai iš tu vietų, kurias 
francūzai dar tebevaldo In
dokinijoje.

Francijos valdininkai iš 
pradžios priešinosi ameri-

palankiau

minia.

kad Anglija prisidėtų 
įvairiu šalių sutarties L »

prie

ginti Du-
mų į Eisenhowerio paskir
tos komisijos klausimus: 
—Ar esi komunistas, ar 
bent kada priklausei Ko
munistų Partijai? Kokių 
ryšių turi ar turėjai su ko
munistinėmis organizaci- 

<■ kolonijose' Mannings? Johnson;; ir Le-' jomis? 
m aukoti vi-!on‘irdą Pattersoną, 

į se buvusius A 
pasiekia tuos I Komunistų Partij 

i rius. Jiedu gi ]: 
sakome: au-Į kad Bunche yra į 
pagal išgale | komunistams ir priklausęs 

ns “komunistin. fron- 
organizacijoms.

i ( PAGERBTAS Už VEIK- 
!LĄ DeL TAIKOS

Dr. Bunche yra 
tarptautinę Nobelio 
na už pasidarbavimą 
kai. Jis ypač pasižymėjo 
pastangomis dėl santaikos

LIUDYTOJAI

ne- nuo komunizmo.

ii a- i
šaulio aki atkreipė dar dvi 
stambios azijatiškos figūros. 
Tai Indokinijos liaudies va
das IIo Chi Minb ir Kinijos 
užsienio re i k a 1 u ministras 
Chou En-lai.

Socialistinis pasaulis juos

Kapitalistinis pasaulis tik 
dabar priverstas su 
tai skaitytis.

Su laiku. Azijos 
nimo kovai plintant

ri:n-

ir aštrė- 
daugiau

pasauliniai garsiu vardu
Išsilaisvinimo kova b( 

du neįmanoma. Ne vis 
dai išsilaiko iki pergales. Ado
ni suklumpa prieš sunkumus, 
kitus priešui pavyksta 
dais prisivilioti.

;Xt kova eina.

va-

ėjo ir

tuose prieš imperializmą.

Bunche du “kazionus” liu
dytojus, negrus šnipus

na-

“Ištikimybės” tardytojai 
tuomet pavarė ir 11 kitų 
amerikiečiu iš , 
Tautų tarnybos, kurie su
silaikė nuo atsakymų Į to
kius klausimus.

gavęs , ’ 
dova-

tai-

arabiškųjų tautų.
Vienas asmeniniai arti

mas jam atstovas Jungti
nėse Tautose sakė:

<<ro. n/.

gavęs progą išsiteisinti 
kvotimuose. Jis, žinoma, 
kaip ir daugelis kitų žmo
nių, turėjo ryšių su komu
nistais praeityje. Jis, 
čiau, tikisi, kad greitai 
išteisintas.”

Bunche, tarp kitko,

ta
bus

Vietnamiečiai bėga iš 
francūzy armijos

savo generolą Indokinijoje DUI LES() SĄLYG()S 
pirma, negu nutartų ten | r)-L jS1VERŽIMO

* Pokalbyje su korespon
dentais Dulles taipgi pa
kartojo sąlygas dėl Ame-

~~ rikos įsikišimo i francūzu 
: karą prieš Vietnamo De- 
j mok ratinę Respubliką, In- 
; dokinijoje, būtent:

cūzus nuo demokratinio l 
Vietnamo.

Jungtinės Tautos 
valo duoti dvasinės

' mos tokiems 
jos talkininku 
Indokinijoje.

Jungtinių Valstijų Kon
gresas turėtu užgirti bet

pri- 
para- 

Amerikos ir 
veiksmams

nors
Jungtinių I Amerika bando ja uždrausti

Indokinijon.
Įsiveržimą

Čiang peršasi karinėn 
sajungon su Japonija 
ir Pietine Korėja

Kai-Formoza. — Čiang 
sekas, kinu tautininku vai- 
dovas Formozos saloje, per
ša sudaryti karinę 
iš savo tautininkų, 
jos ir Pietinės 
prieš komunizmą.

Korėjos

VAN FLEET IR WILSON 
GIRIA ČIANGO SUMA
NYMĄ

Ženeva, Šveic. — Kinijos i 
prekyba su užsienio kraš
tais pernai buvo 5 sykius | 
platesnė, negu 1949 metais, 1195.1 metų buvo sudavus di-' Amnnksi nnna'Jincisnh 
sakė Lei Jen-min, Kinijos j delį smūgį Kinijos pre- i

savo prekybą su Kinija 
drausdama savo taikiniu-į 
kams prekiauti su ja, nuo:"

J ginant “laisvę, o ne koloni-

Jungt. Valstijos dabar 
veda derybas su Francija 
dėl sąlygų, kuriomis Ame
rika galėtu veikti Tndokini- 
jos kare, kaip sakė Dulles.

užsieninės prekybos minis
tro pavaduotojas, pasikal
bėjime su 120 koresponden
tų iš daugelio šalių.

Lei Jen-min pranešė, kad:
Jeigu Jungtinės Valsti

jos netrukdytų, tai Kinija 
dar kur kas daugiau pirk
tų fabrikinių dirbinių bei

kitų vakarinės Europos

sulaikydama

kybai, 1953: metais iš i jemokratiii. Vietnamui
naujo eme kilti Kinijos, i i i • •• 
prekyba su užsieniais. | niisę Indokinijos

Kinijos pirkimai iš Vaka- ' 
rinės Vokietijos 1953 me-

jo, Franci ja

Kinijai trečdaliu 
daiktų negu 1952

metais.
Washington. — Gaisrai 

Amerikoje pernai padarė 
bilijoną dol. nuostolių.

BE ARMIJŲ ĮSIVER
ŽIMO NEGALIMA . 
ĮVEIKT VIETNAMIEČIU

1 Washington. — Karinių 
štabų vadai Jungtinių Val
stijų, Anglijos, Franci jos., 
Australijos ir Naujos., Ze
landijos susirinks čia bir- 

iželio 1 d. ir svarstys, kain 
vietnamiečiai •išvien Piet’niai ’ r.vti- 

(laive :n6s Azi-'os kraštus nuo ko- 
n„ ; munizmo. ne-1 , ,

Tų penkių šalių kariniai 
vai-! vadai iš anksto Įspėjo, kad 

norint laimėti karą prieš 
su_ ’ Vietnamo komunistus In- 
u • ; dokinijoje, tai reikės tal- 
•0<Jkininkų armijos. Nes, jei- 

" j gu amerikonai ir anglai
1 tiktai iš oro pultų demo
kratinius vietnamiečius - 

ne-1 komunistus, vien tuomi ne- 
(ral-I galėtų sumušt jųjų.

Washington. — Baisiai 
blogėja francūzu padėtis 
Vietname, Kambodijoj ir > 
Laose, Indokinijoje. De- i 
mok ratiniai 
kerta francūzams 

įskaudesnius smūgius, ne- i 
gu praneša išcenzūruotos i 
žinios. Bet Amerikos \ .

įdžia žino apie didėjančias: 
ifrancūzu nelaimes, ir su- 
!pranta, kad jie bus sumuš-; 
!ti, jeigu Amerikos ir jos ■ 
i talkininkų armija neįsiver- Į 
žtų j Indokiniją.

Bet dar net Anglija

New Jersey bedarbiai 
labai padaugėjo

! Wilsonas daro karine 
sutartį su Filipinaiskęs Jungt. Valstijų armi

jos vadas, generolas Van 
Fleet gyrė čiang Kai-šeko 
sumanymą ir sakė:

“Japonija, Pietinė Korė
ja Jr,Formoza sykiu yra 
didžiausia karinė jėga ir 
dvasinis padrąsinimas veik
ti prieš komunizmą” Toli- 
muosiuosė Rytuose.

Amerikos gynybos se
kretorius Charles Wil-

Trentoū, N. J. — New

000 bedarbiu, neskaitant t- Z
tu, kurie tik dali laiko dir- t 7 <
bą, kaip raportuoja valsti- 
jinė darbo ir pramonės ko
misija.

Manila. — 
jų gynybos

zidentas Magsavsay 
do bendrą pareiškimą,

Jei- giui. Todėl Amerikos vai-1, ' ;, i j • • 4.4. , ; lomatai todėl supranta,kur I dovai įau neatmeta suma-... . _ .• - • , 4- i j 4-; ■ iu kariuomene turėtu■ nymo — tuojau sustabdyti; 1 ‘ T , . . .. . . . .J_v. „ veržti Indokinijon, kaip tei-tarė- musius Indokinijoje ir pu- . TT ., , T) •’ E™1 . . • - i gia United Press. Is pra-anstav- siau ja padalinti: Siaurine'jV. . ..-.Ji x- • v.x ' dzios, sakoma, reiketu 5 iki puse Demokratinei Viet->_ .. x n • • i V1 j 7 divizijų talkininkų armi-
i jos. Bet jeigu Kinijos Liau- 
Idies Respublika atsiųstų 
I daug savo kariuomenės 
l vietnamiečiams jiaremti, 
tai ir Amerika su talkinin
kais turėtų ten suburti

kad

— Jiedu formaliai 
si apie “įvykdymą 
nimo sutarties” tarpNew Jersey dabar dau

giau bedarbių, negu buvo 
1949 metais.

šių _
į namo Respublikai, o pietinė !
. — francūzams. .

Hanoi, Indokin. — Pran
cūzu rekrutuoti vietnamie
čiai vis dažniau ištisais bū
riais perbėga su ginklais 
iš francūzu armijos į eiles

NiM<o neišgalvojau. štai 
pranAimas (geg. 21 d. 
Newark. N. J.

Arki vys kūpąs Boland
“Lady of Fatima
tūlos galvos uždėjo karūną. I demokratinio Vietnamo ka

riuomenės. Tuomet nu-

ant
39 coliu sta-

na. bendra

kurioje randasi $50,000 vei 
lės deimantu!

Matote, k a m ta 
ga” mergelė puikiai apsimo- į
ka. Reikia paskutinio asilo 
tikėti, jog arkivyskupas visus 
vardu tos mergelės susirink-

Siūloma pakelti peąsiją 
nesveikiems veteranams

Providence, R. L—Rhode 
Island valstijoje šiandien 
daugiau bedarbių negu bet 
kada per 5 paskutinius me-

Planuojama 
rinė jųdviejų 
“to reikalauja 
tautinėje padėtyje, ypač 
gi Tolimuosiuose Rytuo-

nes Guatemala, pasak Dulleso, 
"gresia Panamos kanalui”

“st(‘b ū k 1 i n - f j -a n cū Ztl s.
Kuomet 

vietnamiečiai 
cūzus

demokratiniai

Dien Bien Fu tvir-

supirkimui.

aininku kišenėje.
Baisus raketas. Ir \ is

Vakarinėjc 
aukščiau kyla žmonių reika- Į 
lakinas užmegs!i diplomat!- 
niuA ir visus kitus ryšius su 
visa is Aocial ist i n ia is k rasta is.

A(f#iauer užsispyrusiai pric- 
šinasi. Bet jam ramybes ne
beduoda jo paties partijos 
žmonės.

Tas žmogus nemato toliau

po m iečių iš apgulos persime- 
va- tė pas demokratinius savo 

tautiečius.
tfti Didžioji dalis Raudono

sios upės klonio - Tonkino 
? provincijos jau vietnamie- 

v,aičių rankose. O ta provinci-

Washington. — Kongre
so Atstovu Rūmo lėšų ko
mitetas užgyrė pasiūlymą 
pakelti 10 procentų pensi
jas sužeistiems’ bei susir- 
gusiems karinėje tarnybo
je veteranams ir jų užlai
komiems artimiesiems.

Tarptautinis astronomu 
suvažiavimas Leningrade

Morokiečiai bandė užmušt 
francūzu generolą

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dulles pasa
kojo, kad progresyvė

ja— tai gausingiausias Iri- 
dokinijos ryžiu aruodas. 
Dauguma 8 milijonų Ton- 
kino gyventojų jau demo
kratinio Vietnamo žinybo
je.

t Vietnamiečiai visomis pu
sėmis artėja prie Hanoi, 
Tonkino didmiesčio.

lijonai. Jiems iki šiol iš
mokama 2 bilijonai. 500 mi
lijonų dolerių pensijų per 
metus.

ANGLIJOS SEIMO NA- 
RIAI PASIKĖLĘ ALGĄ

London. — Anglijos sei
mo nariai nusitarė pakelti 
sau metines algas nuo da
bartinių $2,800 iki $4,200,

Leningrad. — Tarptauti
niame astronomų suvažia
vime čia dalyvauja ir kal
bėjo amerikietis profeso
rius Dirk Brouower, Yale 
Universiteto Observatori
jos direktorius.

Atvyko astronomai iš ke
liu dešimčių šalių. Kai ku
rie statė klausimą: — Kur 
gi ta vadinamoji “geleži
nė Sovietų uždanga ”

Rabat, Mor.oko. — Kuo
met naujai atsiųstas fran- 
cūzų general - guberna
torius Augustin Guillaume 
su kariniu paradu marša- 
vo gatve, tai sprogo bom
ba, užtaisyta Moroko pa
tui jotų. Bomba užmušė 
vieną francūzu kareivi ir 
sužeidė 41.

Gu- 
is 

Lenkijos, “stato pavojun 
ne tik savo kaimynus Hon
dūrą ir Nikaraguą, bet

jų Panamos kanalui.” To- 
anot 
Hon- 

dar
Dulleso, turės duoti 
durni ir Nikaraguai 
daugiau ginklų, apa 
kuri u oš 
tiems
malos priešininkams.

jau nulėkdino 
kraštams, Guate-

Bet karo laimėjimo kai
na būtų “ne pigi,” sako

Baltieji sudegino 
negro dentisto namą

Birmingham, Ala. —Bal
tieji sudegino dalinai pa
statytą namą negro dentis- 
to John o Nixono.

Oras. — Apsiniaukę ir ve
šu*

Montreal, Kanada. —Plė
šikai pasigrobė $50,000 iš 
Coca Cola kompanijos sei
fo?

ATMETA PASKALUS
Guatemala atmetė sklei

džiamus iš Washingtono 
gandus, kad “dar du laivai

įgabenę ginklų krovinius 
komunistinei Guatemalan” 
Tuos gandus Guatemala 
vadina piktais išmistais. 
Taipgi atmeta Jungt. Vals-

mala “sudaro pavojų Pa
namos kanalui.”
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Kas Ką Rašo ir Sako
IŠMOKĖJIMAI 
BEDARBIAMS

Darbo sekretorius Mit
chell raportuoja apie be
darbiu apdraudos reikalus. 
Jis sako, kad šiemet per 
pirmąjį metų ketvirtį be
darbių apdraudomis išmo
kėta $552,950,329, arba du 
sykiu tiek, kiek pernai. Jau 
;ąs vienas faktas parode 
dideli bedarbių armijos pa
didėjimą.

Ekonomjsto nuomonė
Paprastas amerikietis linkęs spręsti šalies ekonomi

nę padėtį tuo mastu, kaip veikia esamieji fabrikai. Jei
gu fabrikai vienas po kitam pradeda užsidarinėti, jis 
žino, kad bedarbių armija auga. Jis kalba apie ekono
minį atslūgimą arba šlubavimą. Kai užsidarinėjimas 
pasiekia masinį pobūdį, jis žino, kad mes esame atsidū
rę ekonominėje krizėje. ,

Bet ekonomistas žiūri plačiau ir mato daugiau. Jis 
žino, kad užsidarinėjimas fabrikų moderniškoje kapita
listinėje gamyboje nėra vieninteliu nedarbo šaltiniu, 
nors tai gali tam tikrame atsitikime būti svarbiausiu 
šaltiniu. Jis mato dar ir kitas nedarbo priežastis.

Kaip tik į tas kitas priežastis ir kreipia mūsų dėme
sį Dr. Gerhard Colm, National Planing Council ekono
mistas. Su jo argumentais negalima nesutikti. Jie 

rimtai pagrįsti.
Dr. Colm sako, kad nedarbą ir bedarbių armiją 

kasmet pas mus padidina du svarbūs reiškiniai: pir
mas, gamybos tobulėjimas, antras — darbo jėgų prie
auglis. Gamyba nestovi ant vietos. Lenktynės ir mok
slas tobulina mašinas, kelia darbo išnašumą. Jeigu dar
bo išnašumas pakilo penkiais procentais per metus, — 
tai reiškia, kad tame pačiame fabrike penkiems darbi
ninkams iš šimto nebeliko darbo, — turint mintyje, kad 
tas fabrikas savo produktams nesurado naujos rinkos 
ir ncgali gaminti daugiau.

Taip pat kiekvienam žinoma, kad kasmet, augant 
gyventojų skaičiui, priauga apie 700,000 naujų darbe 
pajėgų.

Imant tai atydon, sako Dr. Colm, reikia, kad šie
met mūsų produkcija būtų $15,000,000,000 didesnė, ne
gu buvo 1953 metais, jeigu mes norime išlaikyti gamy
bos balansą. Bet jeigu nebus daugiau gamybos, tai su
dėjus darbo našumo pakilimą, naujų darbo jėgų priau
gimą ir dar daugelyje pamatinių pramonių (kaip plieno,
anglies, automobilių, tekstilės) gamybos sumažėjimą, į 
nedarbas turės smarkiai padidėti, bedarbių armija tu 
rėš pakilti net iki pavojingo laipsnio.

Nedarbo apdraudą gavo 
1,807,000 darbininkų. Abel
ius savaitinis davinys sie
kė $24.66. . ’

Šiandien f e de r a 1 i n i am e 
bedarbių apdraudos fonde 
randasi $8,627,000,000 arba 
beveik trimis šimtais mili
jonų mažiau, negu buvo 
pemai.

KVAILI VALDININKAI
Vakarinės Vokietijos val

dininkai negali didžiuotis 
savo išmintimi. Jų silpna
protystę storai pabrėžia 
kad ir tas faktas, jog jie 
pripažino Vliką “instituci
ja, vykdančia sovereninę 
Lietuvos valstybės val
džią.” Tuo labai didžiuojasi 
Krupavičius. Taip pat la
bai patenkinta lietuviška 
makartistinė spauda. Drau
gas ir Naujienos negali at-, 
sidžiaugti.

Toks pripažinimas prak
tiškai, žinoma, nieko ne

reiškia. Hitleruojanti Va
karinės Vokietijos valdi
ninkai nežino, jog Krupa
vičiaus Vlikas neturi jokio
uitoriteto kalbėti Lietu
vos arba lietuviu Tautos 
vardu. O jeigu jie to ne
žino, kad Lietuvoje yra vy
riausybė, kad lietuvių tau- 

i tos vadovybė randasi Lie- 
uvos sostinėje Vilniuje,

: jiems galvose trūksta 
, vienos, bet koleto lentų.

tai 
ne

Bet daleiskime, kad šiemet mūsų pramonė gali duo
ti ir duos penkiolikos bilijonų dolerių daugiau gamybos. 
Dr. Colm klausia: kur tuos produktus padėsime, jeigu 
mūsų žmonės nebepajėgia išpirkti nei tų daiktų, ku
riuos iki šiol pagamindavome? Jis neturi atsakymo.

Neturi atsakymo nei kiti kapitalistiniai ekonomistai.
Atsakymą gali suteikti ir ^suteikia, nors dalinai, 

mūsų darbo unijos. Jos sako:’ .jeigu mes norime pakel
ti žmonių pirkimo pajėgumą, tai turime pakelti darbi
ninkams algas. Krovimas milžiniškų pelnų j saujelės 
kapitalistų kišenes neduos marketo mūsų pramonės ga
miniams.

Kitas punktas. Laikas sutrumpinti darbo valandas. 
Unijos reikalauja 35 darbo valandų savaitės, nenumu- 
šant darbininkams algų.

Bet ir mūsų darbo unijos, daugumoje, nenori kalbė
ti apie naujus marketus Amerikos pramonės produk
tams užsieniuose. Tie marketai randasi socialistiniuo
se kraštuose. Mūsų vyriausybės užleidimas geležinės 
uždangos prekybai su Kinija ir kitais socialistiniais 
kraštais neturi jokio ekonominio pateisinimo. Tai poli
tika, kuri skaudžiausia atsiliepia ant mūsų krašto eko
nomikos.

;■ VISKAS JAU
! ESĄ PRAKIŠTA

Makarlinis Keleivis visiš
kai neabejoja, .jog- Amerikos 
diplomatija jau viską prakišti- 
si tiek Indokinijoje, tiek Že
nevoje.

Keleivis išrodiliėja :
“Indokinija buvo didelis 

Amerikos užsieniu politiko.') 
pralaimėjimas. Tiesa, Indoki- 
n’jos klausimas dar spren
džiasi mūšių laukuose tame 
krašte ir Ženevos diplomatų 
konferencijoj, bet Amerikos 
politikoj tas kraštas yra pra
laimėtas. Amerikos pakarto
tini pasisakymai už išlaikymą 
to krašto šioje geležinės už
dangos pusėje nuėjo ar eina 
niekais: Amerikos duota me
džiaginė pagalba Indokinijai 
taip pat nepasiekė savo tiks- 

[lo; Amerikos paskutinės va- 
i landos bandymas sutelkti ko- 
j lektyvines jėgas Indokinijai

. Pavojingi reiškiniai
,Nė komercinė spauda nebeslepia tikrai pavojingos 

padėties taip vadinamoje Lotynų Amerikoje. Mūsų vy
riausybė pradėjo skubiai lėktuvais gabenti ginklus į 
Honduras ir Nicaragua.

• gelbėti visiškai nepasisekė, 
į Indokinija po mūsų akimis 
slysta i aną geležinės uždan
gos pusę ir vadinamas laisva
sis pasaulis bejėgiai žiūri, 
kaip bolševizmo viešpatija 
dar labiau pučiasi ir didėja.’’

Koks tikslas šio staigaus padidinto tų dviejų kraš
tų ginklavimo?

Nicaragua šiomis dienomis sutraukė diplomatinius 
* ryšius su Guatemala. Kur užtikrinimas, kad šitie mū

rų ginklai nebus pavartoti provokaciniam karui pries 
Guatemala? Nėra jokio užtikrinimo. Neigi mūsų vals
tybės departmentas reikalauja iš Nicaraguos ir Hondu
ras tokio užtikrinimo.

Amerika turi teisę parduoti ginklus tam, kam ji no
ri. Nicaragua, Honduras ir Guatemala turi teisę pirk
ti ginklus ten, kur jų gauna. Tai teisė kiekvienos nepri
klausomos šalies.

Bet reikia turėti mintyje tą opią situaciją, kuri yra 
susidariusi Jungtinių Valstybių santykiuose su Guate
mala. Reikia nepamiršti tos piktos propagandos už pa
vartojimą ginkluotos spėkos nuvertimui Guatemalos 
valdžios, kuri kasdien vedama komercinėje spaudoje.

Kanadiečių Liaudies Bal
sas pataria Kanadai iš
vengti “didžiausios gėdos”. 
Balsas rašo:

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Ketvirt., Gegužės (May) 27, 1954

“Kaip žinia, Jungtinių 
Valstijų atstovų rūmai už- 
gyrė bilių, siūlantį, kad 
Jungtinės Valstijos prisidė
tų prie Kanados projekto 
pagilinti St. Lawrence upę 
tarp K ings tono ir Corn
wall, kad jūrų laivai galėtų 
plaukioti į visus didžiuosius 
eždrus ir iš jų. Bet jų už- 
gyrimas, kaip matyti iš ki
tų faktų, surištas su pasi- 
mojimu padaryti iš to ka
nalo kitą Panamos kanalą, 
kontroliuojamą JV armijos.

Tai labai nepageidaujamas 
reiškinys.

“J-eigu čia būtų labai 
svarbus finansinis klausi
mas, tai gal kitos išeities ir 
nebūtų. Bet amerikiečiai 
siūlosi tiktai su $100,000,- 
000. Tuo tarpu Kanadai 
teks išleisti $200,000,000 
ar daugiau. Reiškia, už 
$100,000,000 Kanada ne
tektų kontrolės. Tai būtų 
visai neleistinas pasielgi
mas. Būtų didžiausia gėda 
Kanados vyriausybei, jeigu 
ji dasįleistų iki to.”

CHARLES CHAPLIN 
PASISAKO

Įžymusis Amerikos artis
tas ir humoristas Charles 
Chaplin dabar gyvena Švei
carijoje. Bet jis, ilgus me
tus gyvenęs ir kūręs Ame
rikoje, nepamiršta jos žmo
nių ir jų kultūrinių prole- 
kių. Jis negali tylėti, kai 
mato, kad mūsų vyriausybė 
mojasi atimti Amerikos 
žmonėms kultūrinę laisvę. 
Jis, pavyzdžiui, pasmerkia 
mūsų valstybės departmen- 
to žygį prieš Paul Robeso- 
ną. Savo kablegramoje, ku
rią jis prisiuntė Paul Robe- 
sono pagerbimui ruošiamai 
sueigai, Chaplinas sako: -

“Atimti tokiam didžiam 
artistui kaip Paul Robeson 
teisę teikti savo meną pa
sauliui, reiškia sunaikinti 
pačius pagrindus, ant kurių 
mūsų kultūra ir civilizacija 
yra pastatytos. Tai panei
gia kiekvieną demokratijos 
ir laisvės principą, ir veda 
pikčiausios rūšies tironijos 
keliu.”

Kaip žinia, mūsų vyriau
sybė atsisakė išduoti Robe- 

. šonui leidimą aplankyti 
Angliją ir kitus Europos 

l kraštus su koncertu marš- i :rutu.

NORI, BET BIJO
Kunigų Drauge K. Med

ikus dejuoja: •
“Neturime daug iliuzijų, 

kad dabartinius okupantus 
būtų galima iš mūsų gimto
jo krašto išvaryti kokiomis 
kitomis priemonėmis, kaip 
karo jėga, fizinio ginklo pa
galba. Tačiau, kai šian
dien pagalvojame apie bū
simo karo baisumus, turi
me pagrindo bijoti, kad pa
saulį neištiktų Kremliaus 
propagandisto Uja Ehren
burg pranašautas likimas 
—visiškas mūsų civilizaci
jos sunaikinimas, nes pa
staraisiais laikais išrastieji 
ginklai, jeigu jie būtų pa
vartoti, atneštu sunkiai isi- 
vaizduojamą sunaikinimą.’

Gerai, kad Mockus bijo 
naujo karo. Gerai, kad nu
mato tokio karo pavojų vi
siems. Tik gaila, kad jis 
nepajėgia iš tos baimės ir 
to supratimo padaryti lo
gišką išvadą, būtent, kad 
kiekvieno pilno proto žmo
gui reikia kovoti prieš karo 
pavojų.

;MATO IR PRANAŠAUJA 
ĮTIK ..PRALAIMĖJIMĄ

Paklausykite:
“Jau tris savaites tęsia

si plepėjimas Ženevoje ir 
Vakarai nelaimėjo nieko; 
ir, matyt, nieko nelaimės. 
O Vietminh sukilėliai ir jų 
talkininkai Kinijos komu
nistai jau užkariavo Dien 
Bien Fu ir dabar veržiasi 
į Raudonosios upės deltą, 
link Hanoi uosto.”

Taip kalba Naujienos. Ir 
paskui klausia: “Argi Va
karu vyriausybės neatsipei
kės?”

Bet ką jos “atsipeikėju
sios” turėtų daryti, Nau
jienos nepasako.

SVEIKINA VIETNA
MIEČIUS ISTORINIU 
LAIMĖJIMU

U rugvajaus pažangiųjų 
lietuviu laikraštis Darbas 
gegužės 15 d. laidoje labai 
šiltai kalba apie Indokini- 
jos žmonių kovas ir laimė
jimus. Laikraštis sako:

“Jau dešimti metai, kai 
didvyriškoji Vietnamo liau
dis veda nepaliaunamą ka
rą už savo tautinį išsilais
vinimą. Pradžioje kariavo 
prieš japoniškus okupan
tus, o paskiau prieš pran
cūziškuosius kolonizato
rius.

Šiomis dienomis vietna
miečiai savo garbingos ko
vos istorijon įrašė dar vie
ną ir patį didžiausią lai
mėjimą, — sutriuškino prie 
Dien Bien Fu svetimšalius 
prancūzų legijonus, — tuo- 
mi duodami didelį ir lemia
mą žingsnį linkui galutinės 
pergalės.

Nei moderniškiausi gin
klai, nei paskutinio mode
lio amerikiniai bombarda
vimo orlaiviai “B.29”, nei 
baisiosios “napalmo” bom
bos nesulaikė vietnamiečių 
kariuomenės nuo pergalės. 
Savo didžiojo dalyko įkvėp
ti, — ištremti iš savo gim
tosios šalies imperialisti
nius grobikus, — vietna
miečiai visam pasauliui pa
rodė, kad negalima laikyti 
vergijos sąlygose tos tau
tos, kuri yra pasirįžusi iš
kovoti ir apginti savo na
cionalinę nepriklausomybę. į 
savo liaudies laisvę.

Skaudų smūgį sudavė 
vietnamiečiai kapitalisti
niams “civiliza toriams.”
Dien Bien Fu tvirtovėje 
apsuptus sunaikino 17 ba
talionų pėstininkų ir para
šiutininkų, 3 batalionus ar
tilerijos ir kelis vienetus 
šarvuočių, inžinerijos ir 
aviacijos. Viso buvo su
naikinta bei paimta į nelai
svę 21 batalionas ir 10 kuo
pų, apie 16,000 kareivų, 
rinktinės prancūzų armi
jos. Paėmė didelius kie
kius tankų, kanuolių, kul- 
kasvaidžių ir karo amuni
cijos sandėlius.

Toji Vietnamo Liaudies 
Demokratinės Respubli
kos pergalė prieš koloniza
torius, padarė didelę įtaką 
ir Ženevos konferencijos 

• • )) eigai.

Pittsburgh, Pa.
Streikas ir streikas. . .

Jau ne kartą buvo Laisvėj 
ir Vilny j rašyta apie ilgą ir 
sunkią kovą streikuojančių 
trokų darbininkų prieš didžių
jų krautuvių sav i n i n k u s : 
Kaufmanns, Gimbels, Joseph 
Hornes, Frank and Seder 
Rosenbaums ir kitus, šis strei
kas jau išsitęsė pusę metų, 
bet užbaigos dar nematyti. 
Krautuvių savininkai ir darbi
ninkai laikosi savo nusistaty
mų kieįąii.

Streikuojanti darbininkai ir 
jų šeimos neša didelius sunku
mus, todėl ir nėra ko stebė
tis, kad darbininkai įpuola i 
desperaciją ir įvyksta visokių 
susikirtimų tarpe streikicrlų 
ir kompanijų p a s a m d y t ų 
streiklaužių.

Darbininkų unijų vadai tu
rėtų akytes atsidaryti ir pa
žiūrėti į tikrą priežastį, ko
rei tie streikai turėtų taip il
gai tęstis.

Keistas streikas
Jau trečia savaitė, kai Pitts- 

burgho gatve karių ir busų 
darbininkai išėjo j streiką. 
Darbininkai reikalauja pakė
limo algos. Kompanijos vir
šininkai atsisako išpildyti dar
bininkų reikalavimus. Iš sy
kio buvo numatoma galimybe 
greito susitaikymo, bet dabar 
atrodo, kad šis gatvekarių

Laisvoji Sakykla
IŠPAŽINTIS LIGONINĖJE

Beveik kiekvienas ligonis, 
nuvykęs į ligoninę pasiduoti 
operacijai, privalo išpildyti 
tam tikslui sutaisytas formas 
ir raštiškai atsakyti j klausi
mus: kokio amžiaus? kokios 
tautybės ir religijos? ir dar 
eilę kitų klausimų.

Suprantama, mes, lietuviai, 
beveik visi iš pat mažens ir 
užaugome daug maž religiš
kai nusiteikę. Tadgi ir dabar, 
jau senstant, reikalui priė
jus, mes save vadiname ka
talikais. Nors daugelis B 
mūsų jau seniai esame atsi- 
palaidoję nuo bile kokios ti
kybos, tačiau pasitaiko gyve
nime tokių įvykių, kad mes 
esame priversti vadintis kata
likais.

Dar neseniai man pačiam, 
patekus i ligoninę, reikėjo vi
si ^aukščiau minėti formalu
mai atlikti. Prieš operaciją 
ėmė net tris dienas laiko iš
tyrimui abejuos sveikatos sto
vio. Ypač daug domės krei
piama i plaučius, širdį ir 
kraują. Anksti rytą atėjusi 
slaugė pasakė, kad aš tą rytą 
pusryčių negausiu, nes antrą 
vai. popiet man darys ope
raciją, tad viskuo turiu būti 
prisirengęs. Rodosi, nieko 
tokio naujo: šiais laikais ope
racijos labai paprastas daly
kas. Tačiau širdyje pajutau 
toki jausmą, kaip kad karo 
fronte kapitonas pasako savo 
kareiviams, kad popiet stosi
me Į mūši!

Devintą valandą ryto, žiū
riu, ateina kunigas su slauge. 
Jis prisiartino šypsodamasis 
prie mano lovos ir manda- | 
giai šalia lovos ant mažo sta
liuko pasidėjo visą savo tiky- 
bišką kromelį ir sako: “Aš 
atėjau tavo išpažinties išklau
syti. Man slaugė sakė, kad 
tavo operacija bus pavojin
ga. Tadgi prieš eisiant pri
valote atlikti išpažintį ir su
sitaikyti su dievu, nes neži
nau, kas gali atsitikti...” O 
aš jam atsakiau, kad su die
vu niekados nekariavau, vi
su ome t taikiai „sugyvenau. 
Tadgi nėra reikalo nė taiky
tis. Kunigas nudavė negir
dįs mano atsakymo. Pasikė
lęs pats pradėjo traukti už
dangą aplink lovą ir sako: 
“Atsimink, nors didžiausius 
griekus, kuriuos papildei sa
vo gyvenime, pasakyk man ir 
už visas nuodėmes padaryk 
atgailą, o aš duosiu nuodė
mių išrišimą ir aptepsiu šven
tais aliejais. Nes paskutinis 
patepimas šventais, aliejais 
yra labai svarbus ir naudin
gas dūšios išganymui, o ir dėl 
geresnės kūno sveikatos.” Aš 
teisinausi, kad tepimas alie
jais labai būtų ne laiku, nes 
neužilgo ateis slaugė trinti 
mane alkoholiu, tadgi nutrins 
ir šventus aliejus.. O griekų 

darbininkų streikas gali ir ii- i 
gai tęstis. Susisiekimas neį
manomas. Darbininkai, kurio 
nėra paliesti streiko, negali 
pasiekti darbo vietos ar na
mų į laiką. Streikas, kol kas. 
tęsiasi labai ramiai, nes gat
vekarių kompanija turi viską 
uždariusi ir net kitus darbi
ninkus, kurie dirba šaposc, 
paleido iš darbo.

Plieno ir geležies unijų dar- 
binipkų sutartis su- plieno - 
geležies kompanijomis tuojau 
užsibaigs. Todėl unijų vir
šininkai padavė kompanijoms 
reikalavimą atnaujinimui kon
trakto, su keliais naujais pri- 
dėčkais. Reikalauja kelių 
centų pakėlimo algos į va
landą. Bet gal svarbiausias 
reikalavimas yra metinės ga
rantijos - algos plicno-gele- 
žies darbininkams.

Kompanijos į tą Reikalavi
mą atsiliepė labai šaltai, ir 
labai abejotina, ar sutiks. 
Darbininkų reikalavimas tei
singas ir jie turėtų laikytis

tai dar jokių nepapj/rižiau 
nuo praeitos išpažinties/ •

Kunigas klausia : “O kaip 
seniai atlikai išpažintį?”

—Neperseniai, gal būt tik 
apie trys savaitės išsispavie- 
dojau žydiškai.

Kunigas^ nustebęs sušuko:
—Kaip tai žydiškai? Tu 

esi katalikas!
•—Taip, aš katalikas. Bet 

man pasitaikė labai gera pro
ga, tadgi aš ir užsigeidžiau 
žydiškai išsispaviedoti. Buvo 
taip: Mano sveikata palauž
ta. Tai nuėjęs į Fairmount 
parką atsisėdau prie krašto 
Schuylkill upės, kad pakvė
puoti tyru oru. Sėdėdamas 
pamačiau' netoli už krūmo bū
relį žmonių keistai elgiantis. 
Visi pakelia galvas aukštyn, 
lai vėl nulenkia žemyn, ir taip 
kartodami ką tokio zurzėda
mi žiūrėjo į vandenį ir spjau
dė. Aš, žingeidumo apiyntas. 
priėjau arčiau ir pamačiau, 
kad ten žydai meldžiasi. Wa
rne būryje radau vieną pažįs
tamą krautuvininką. Tadgi aš 
jo ir užklausiau: “Ką jūs 
čia darote?” O jis atsakė: 
“Nugi meldžiamos ir spavie- 
dojamės. Spiaudom griekus 
į upę, tai bėgantis vanduo 
nuneš griekus’ į marių gelmes, 
o mūsų dūšios pasiliks tyros, 
kaip per čyščių perėjusios.” 
Na, ir man tokia žydų išpa
žintis labai patiko! Maniau 
sau : Reikia pačiam išbandyti, 
nes tokią išpažintį daug pa
togiau atlikti, negu kunigui j 
ausį. . . Pasitraukiau biskį to
liau už krūmo ir užrietęs gal
vą pažiūrėjau aukštyn. Bet 
dangaus nemačiau. nes tuo 
laiku atslinko juodas debe
sys. Tada aš nulenkiau gal
vą žemyn, atsidusau, ir kelis

| kartus atsikosėjęs iš gilumos 
' plaučių išspiaudžiau visus 
griekus į vandenį. Po išpa
žinties pajutau daug lengviau 
krūtinėje ir dūšios r amybę.

Kunigas nuraudęs nekan
triai klausėsi mano pasakos 
apie žydišką išpažintį ir supy
kęs sušuko:

— Kaip seniai į bedievį pa
virtai, kad taip išmokai pa
juokti savo tikėjimą?! O gal 
skaitai “Keleivį” ar “Laisvę”? 
žinau, kad tie du laikraščiai 
atitraukia daug katalikų nuo 
tikėjimo.

Aš atsakiau:
—“Keleivio” neimu ne į 

rankas, nes “Keleivio” leidė
jai yra darbininkų klasės di
džiausi išdavikai! O “Lais
vę” ne tik skaitau, bet dažnai 
šį bei tą ir parašau jai.

Kunigas, pažiūrėjęs man 
tiesiai į akis, pro nosį sumur
kė:

—Atrodo, kad esi nepras
tas bolševikas. Bet vis tiek 
aš tau linkiu sėkmingos ope
racijos ir dar sveikam pagy
venti ir sugrįžti prie die^> ir 
prie tikėjimo.

Pregres*8

Wilsonas tariasi apie..
Filipinų ginklavimą

Manila, Filipinai. — At
vykęs Amerik. gynybos se
kretorius Wilsonas tariasi 
su Filipinų prezidentu
Magsaysay apie jų ginkla
vimą prieš komunizmą 
azijiniuose kraštuose.

Wilsonas pirmiau sakė, 
keblumas tame, kad sunku 
atskirti, kur azijinės tau
tos kovoja išsivadavimui 
nuo kolonijinių imperialis
tų, o kur jos nori komuniz
mo.

London. — Anglijos val
džia nutarė 1955 m. į\vsti 
moterims darbininkėms ly
gias algas su vyrais Vž tą 
patį darbą. *

šio reikalavimo, nes žmogus 
turi valgyti kas dieną...

V. B.



Montello, Mass.
Atminčiai George Rindzevi- 

čia»^, kuris mirė liepos 2, 
1936 metais

•Tau bus 18 metų kai nete
kome jo. Velionis labai mylė
jo skaityti dienrašti Laisvę, 
taip pat brangino ir Lietuvių 
Literatūros Draugiją. Saky
davo, kad nėra tarp lietuvių 
kitos tokios organizacijos, ku
ri būtų galėjusi išleisti tiek 
daug tokių brangių apšvietus 
raštų ir žurnalų, iš kuriu 
mes gavome daug gerų pa
mokinimų. Todėl Helena Rin- 
dzevičienė, jo buvusi žmona, 
jo atminčiai aukoja Laisvei 
$3 ir LLD $3. Ji sako:

—Tos aukos, tai bus gėlių 
pluoštelis ant jo kapo.

Laisvės fondo vajus neina 
taip sparčiai, kaip turėtų ei
ti Nežinia kodėl. Gal kenkia 
visoji gązcTinimai, H. bom
bos. x

Kad gyvesniu padaryti 
Laimės vajų sukėlimui 10 
tūkstančių fondo. yra šau
kiamas draugiškas vakaras, 
kuris j vyks gegužės 28, Lietu
vių Tautiškame Name, Na
tional Caffe. Ten biskj pa
silinksminsime ir apkalbėsime 
mūsų reikalus, piknikus. Lais
vės vajų. Prašome visus da
lyvauti. G. Shimaitis

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei nauju skaitytoju. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Vaizdai iš šalies vakaru
(Tąsa)

Kas turi išteklių, nevargsta. Butų 
yra su central]ne šilima. Tokie nepriei
nami žmogui su mažesnėmis įeigomis. 
Mažomis įeigomis žmonių gyvena daug, 
tai pigiausius butus pirmiau išgraibsto, 
negu bangius.

jį pavasarį kambarių perteklius jau
čiamas žymiai didesnis, negu kada pir
miau. Iškabos mirga prie brangių ir 
pigių butų. Jei kaip, Los Angeles mies
te nuomos turės kristi. Labai daug ma
žų namų pastatė už miesto ribų, tai 
žmonės išsikėlė į laukus, tapo “savinin
kais/’
Namai

Rezidenciniai namai maži, didžiumoje 
vienaaukščiai. Kelių šeimų namai ar
čiau biznio centrų. Labai yra madoje 
gražinti namus iš lauko pusės, {vairiau
siomis varsomis jų matyti. Kas namas, 
teptuko palikta skirtinga spalva. Tačiau 
balti, kaip gulbės, namai užima pirmą 
vietą. Kalnų pašlaitės taip ir tyvuliuoja 
nusagstytos tais mažais namais. Pašlai
tėmis namai, o virš jų iškilę pliki kalnai 
supina įdomų kontrastą.
Stilius

Namų stilius įvairiai mišrus. Vieni 
jų “meksikoniško” stiliaus, kiti “kalifor- 
n,wko”. Architektų nuopelnas. Jų ten 
sifcėtas visas talentas išgalvoti tuos 
skirtumus. Kas pastatas — skirtinga 
įmantri išžiūra. Nuostabų įspūdį daro 
į žiūrovą.

K&p auksas nėra be priemaišų pigaus 
metalo, taip gražūs namai nėra be pra
stų. Vargingų, senų namų daug. Tū
luose distriktuose įsimaišę labai tankiai. 
Keletas namų dar stovi nuo miesto už
dėjimo laikų. Kiti visai jau netinka nie
kam — “slum”. Tačiau biednuomenė i 
juos sulindusi ir skursta. Taigi, nėra to 
gero, kad nebūtų blogo, ir priešingai. 
Prabanga be skurdo neklestėtų.t
Darželiai

Atbalsis: daugiau erdvės, į vakarus! 
—pilnai jaučiamas. Rezidencijų namai 
vienas nuo kito toli. Sklypai aplink na
mus platūs. Kvietkai, krūmokšniai, žolė 
klesti prie namų vasarą ir žiemą. Vie
nų sodybas prižiūri daržininkai, o kiti 
patys. .

Verslininkai irgi neatsilieka. Jie biz
nio namų palanges nepalieka tuščias, 
^plynai ar krūmokšniai kiekvienoje že
mės pėdoje auga. Jaukų efektą į klijen- 
tus Afl’O.

Deja, kaip verslininkai, taip reziden
cijų užlaikytojai ne visi vienaip vertina 
gamtą. Labai daug yra tokių, kad nėra
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DETROIT, MICH.
Labai gražiai pagerbė moteris

Gegužės 9 d., 5 vai. va
kare, Draugijų svetainėje vy
rai surengė skanią vakarie
nę pagerbimui darbščių De
troito moterėlių.

Ten prisidėjo visi ham- 
tramekiečiai iš LLD 188-tos 
.kuopos. Bet dirbo vien de- 
troitiečiai prie valgių ir ap
tarnavo publiką laike vaka
rienės.

Niekuomet negavau tokio 
gražaus įspūdžio, kaip iš šio 
pagerbimo. Gal kad moterys 
būtų rengę, gal nebūtų taip 
įdomu. Bet žinant, kad tik
tai vyrai dirba, tai ne tik mo
terys, bet ir vyrai sekiojo 
juos akimis. Net jie turėjo 
užsidaryti ten virtuvėje.

Stalai buvo gražiai pri
rengti. gėlės tik mirga ant 
stalų ir viskas taip šv*aru, kas 
sudarė tikrai malonų Įspūdį, 
žiūri, dairaisi, visur smagi 
nuotaika. Prie valgių ir stalų 
dirbanti vyrai švariai ap
sirengę, baltais marškiniais, 
įuodais skersiniais kaklary
šiais, baltomis prijuostėmis, 
bėgioja aplink stalus. Jie vi
si gerai atrodė.

G. Nausėda pradėjo, kviesti 
visas moteris prie stalo sės
tis ir valgyt sykiu. Ir ka
dangi buvo prirengti trys sta
lai. tai. rodos, visiems vietos 
užteko.

Prie stalų patarnavo: G. 
Nausėda. Jakštys. Price, Ga

Rašo JONAS JAUNASIS
jokio želmens jų sodybose. Jie tą tuščią 
sklypą geriau padaro automobiliams 
aikšte. Išmargina miestą slegiančių 
vaizdų sklypais, kaip senas kelnes lo
pais. Automobilių patogumui išrausia- 
nukasa gražius kalnus, palieka griovius 
po kalnu pakasę. Plikos kalnų pakriau
šės stovi su.raust.os, žemė drimba. Virš 
pakriaušių namai atrodo tarsi pakarti. 
Stiprus 'lietus ar kita staigmena ir na
mai nusiristų į automobilių vietą. Kas 
paiso, kad namas grius? Jis kasa savo 
žemę, o tu žinokis'su namu. Mieste gra
žūs vaizdai vienas po kitam taip ir nyks
ta. Kad atsikeltų miesto įkūrėjai, neat
pažintų miesto.
Švara,

Švara ne visur vienoda. Miestas pla
tus, apgyventas visokių luomų žmonė
mis. kas distriktas, skirtinga švara. 
Bendrai, Los Angeles švarus miestas. 
Deja, lietaus retai mato, tai išdžiūsta, 
žemė dulka. Kur nėra drėkinama, že
mė liuosa maišosi, vėjas neša.

Mieste, biznių distrikte, švara nėra 
paskutinėje vietoje. Popiergaliai nesivo- 
lioja, kur ne vieta. Popieriams sumesti 
dėžės stovi. Publika drausminga. Me
ta atmatas į dėžes. Šaligatvius dažnai 
vandeniu lieja, tai dulkės nestovi.

Tiesa, švara čia nėra problema, publi
ka ne skaitlinga, tai mažiau ir šiukšlių. 
Spūsties nėra nei tarpe didžiųjų krau
tuvių. Klijentai maišosi laisvai per iš
tisas dienas.
Dangoraižiai

Los Angeles dangoraižiais, kaip rytuo
se jie suprantami, negali didžiuotis. 
Aukščiausi namai — 13 aukštų. Įstaty
mai draudžia’ aukštesnius statyti. Šios 
rūšies dangoraižių čia, miesto centre, pu
sėtinai daug matosi. Tūli jų patrauklūs 
ir brangūs pastatai.

Miesto rotušė, bildingų motina. Ji vi
sa galva ir pečiais aukštesnė už visus ki
tus bildingus mieste. Jos auglio įstaty
mai nevaržė. Todėl ji iškilo nuo čielo 
ketvirtainio bloko žemės 452 pėdas į erd
vę, 28 gyvenimais. Kambarių įtalpa — 
20 akrų plotas. Lauko pusė balkšvo 
granito, vidaus koridorių kolumnos — 
marmurinės. Grindys kietmedžio-teak- 
wood, o lubos raudonmedžio—redwood.

Amžinas pastatas — miesto papuoša
las, 26 metų jaunuolis. Kaip dabar sto-; 
vi, su įrengimais, vertas 25 milijonų do
lerių. Juo naudojasi kasdien apie 20 
tūkstančių žmonių. Jos pašonėje randa
si teismo rūmai, paštas ir kiti visokie 
valdiški bildingai — visas valdžios apa
ratas sukasi greta.

(Bus daugiau)

linskas, Brazauskas. Virtu-
vėję dirbo virėjas Varnas, o 
jam pagelbėjo Ginaitis, Ara
bui;, abu Nausėdai ir Jakš
tys. .

Jei kurių vardų nepaminč
iau, atleiskit. Gal nepama
čiau. Bravo, už puikiausią 
jūsų sumanymą!

O kas svarbiausia, tai ti
kras draugiškumas, ir ve ko
dėl tai sakau. Sužinojau, kad 
vyrai neignoravo nei vienos 
iš moterų, kurios su mumis 
darbavosi; visos buvo užpra
šytos vienodai. Tai puikus ir 
vyriškas jūsų pasielgimas.

Vakarieniaujant Dr. Palevi- 
čius pasakė daug reiškiančią 
prakalbą del motinų. Buvo 
graudu ir malonu klausytis jo 
žodžiu, c

Mudvi su Palevičiene susi
tarėm padainuoti vyrams dai
ną “Sveiki, broliai daininin
kai,” bet vietoj dainininkai, 
sakėm darbininkai. . . Ale ne
sisekė mums dainuoti. Mat, 
turėjau šaltį ir negalėjau iš
lėkti. Bęt vėliau kitos mo
terys prisidėjo ir gražiai pa
dainavo.

Abelnai imant, visa vaka
rienė buvo skani ir maistin
ga. Neteko sužinoti, kas ten 
daugiausiai dirbo, bet viršmi- 
neti Vyrai turėjo darbelio.

A. J. Zig.

Montreal, Canada
Klubas nutaręs statyti salę

DLK Vytauto Neprigulmin- 
gas Klubas pradžioje šio mė
nesio, nepaprastame narių - 
šėrininkų susirinkime, nutarė 
statyti naują salę, nes sako
ma, kad dabartinės Klubo 
patalpos — salė ypatingai— 
permažos, kad galėtų paten
kinti visus pareikalavimus, 
kiek galėtų susirinkti Klubo 
žmonių, ypač laike parengi
mų.

Kadangi tarp klubiečių vy
rauja dvi nuomonės — viena, 
kad naują salę statyti viršuje 
esančio namo, o kita — kad 
pirkti šalia esantį sklypą že
mės ir statyti ten naują sa- 

tai ši problema pirmes
ni ame susirinkime liko neiš
spręsta ir buvo palikta vė
liau tą dalyką išspręsti. ' Da
bar teko patirti, kad šį sek
madienį, gegužės 30 d., šėri- 
ninkai vėl susirinks (jei 
trauklus pavasario oras “ne
išvaikys” žmonių į laukus) ir 
galutinai bandys išspręsti ir 
šį klausimą. Veikiausiai khi- 
biečiai šėrininkai stengsis da
lyvauti šiame susirinkime, nes 
tai svarbus ir iškaštingas 
klausimas stovi prieš akis. 
Kiek teko susitikti ir pasikal
bėti su klubiečiais, išrodo, di
desnė dalis pritaria tik seno 
namo praplėtimui, kadangi 
daug mažiau pinigų kainuo
tų, o ne pirkimui sklypo že
mės ir statymui visiškai naujo 
namo. Tačiau galutiną spren
dimą nusakys balsavimai.

Pagerbta prieš vedybas

Janet čičinskaitė (Miko Či
činsko dukrelė) ruošiasi ve
dyboms. Ta proga jos drau
gės, gegužės 15 d. susirinku
sios, gražiai pagerbė būsimą 
jaunamartę. Jos vestuvės 
įvyks artimoj ateityj, su an
glų tautybės jaunikaičiu.

APSIVEDĖ. Gegužės 22 d. 
apsivedė Philip Barzdenis 
(Petro ir Marijonos Barzdo
ti ių sūnus) su francūzų tau
tybės mergina. Po vedybi
nių bažnyčios apeigų, jaunų
jų tėvai surengė vestuvių 
puotą, dalyvaujant daugybei 
svečių.

Geriausios laimės jaunave
džiams sukūrus šeimyninį gy
venimą !

Buvo atvažiavę svečiuotis

Pereitą savaitę čia buvo at
važiavę pasisvečiuoti iš Čika
gos (seniau gyvenę Toronte) 
Walter ir Jusė Dorinai. Bu
vo apsistoję pas Kriaučialiū- 
nus. Taipgi aplankė ir kitus 
savo buvusius iš Lietuvos kai
mynus.

Taip pat Bronė Spūdiene iš 
New Yorko irgi buvo atva
žiavus čia pasisvečiuoti. J.

Roselle, N. J.
Serga Beatrice Sutter (Krū

tis). Pereitą vasarą smarkiai 
sirgo ir gydėsi ligoninėje apie 
du mėnesius.

Kiek laiko praėjo ir buvo 
parvežta iš ligoninės, bet la
bai lėtai sveiko.

šiomis dienomis jos sveika
tai vėl pablogėjus, vėl išvež
ta į Elizabeth General Hos
pital. Vėl gavo “stroke.”

Nieko neįleidžia, tik jos vy
rą ar motiną.

Taipgi jos motina Bronė 
Kimtienė nekokioje sveikato
je. Labai susirūpinusi, ma
tant dukterį taip sergant.

Motina Bronė Kimtiene yra 
po daktaro priežiūra.

Linkiu, ligonėms greit pa
sveikti. B. M.

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

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

Nori juos deportuot j 
Lietuvą

Amerikinis Komitetas Gy
nimui Sveturgimių skelbia, 
jog daugiau 300 žmonių su
imti deportavimui ir daugiau 
50-čiai žmonių norima atim
ti pilietybę.

Į Lietuvą norima deportuo
ti šiuos:

Vincą Andrulį
Agnę Deikienę
Juozą G e bartą
Petronę Jakštienę
Juozą Luką
Joną Krausą
Vera Hathaway
Mike Gates
Sol Hertz
L. Prūsei ką
Raja Rubin
B. Saltzman
Jurgį Širvinską
Morris Taft.
Tame sąraše nėra, bet Lie

tuvių Komitetui žinomi nori
mi deportuoti:

V. Paukštys
Uršulė Paich
V. Komandas
Jonas Urbonas

-Jonas Semaška
Kieta
Kiškis.
Taigi, viso 21 norima de

portuoti Lietuvon.
Kai kurie patys savo bylas 

veda, turi savo advokatus, 
bet daugumos bylas veda ap
sigynimo komitetai.

Lietuvių Nacionalis Komi
tetas stengiasi gelbėti vi
siems, kurie reikalingi pagal
bos.

Lietuvių apygardos komite
tai veikia — Detroite, Cle- 
velande, Brooklyne ir Pitts
burgh e.

Persekiojamų gynimo dar

4-tą ir 5-tą i 
Liepos-July

Įvyks didysis Laisvės paramai 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos 
lietuvių organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 
skaitlingasis lietuvių sąskridis 
iš visos Naujosios Anglijos

•
Piknikas bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Keswick Rd. ir 
Winter St-, Montello, Mass. Jau 
laikas užsisakyti busus vyki
mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius

•
Iš anksto įsigykite įžangos bi
lietus, nes prie iš anksto per
kamų bilietų yra skiriamos do
vanos. Pasinaudokite dovanų 
proga. Bilietai jau yra plati
nami.

Montello, Mass.
Draugiškas vakaras šaukiamas 

penktadieni gegužčs-May 28 d., Liet. 
Taut, Namo Cafe rostauranto rūme, 
pradžia 8-tą vai. vakare. Turėsime 
pasilinksminimą ir pasikalbėsime 
Laisves vajaus reikalu ir apie pikni
kus, kurie jvyks šią vasarą.

Gco. Shimaitis.
(102-103)

1 ■ •
Pirmą pikniką šią vasarą rengia 

Lietuvių Tautiško Namo Draugovė, 
savo parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., jvyks Gegužčs-May 30 ir 31 
dienose, prasidės 1-mą vai. dieną.

Būs gera muzika, sporto žaislai, 
dainos: geri valgiai ir gėrimai. 
Kviečiame visus dalyvauti. Čia gra
žiame pušyne tyru oru pakvėpuosi!.

Rengimo Komisija.
(102-103)

Kiti piknikai Tautiško Namo Par
ko šią vasarą jvyks sekamai: 
Vienybės Pašelpinės Draugystes pik
nikas birželio-June 6 d., prasidės 1 
vai. dieną. Visi nariai būtinai turi 
dalyvauti. 

" ♦
L.D.S. 67 kuopos piknikas jvyks 

birželio-June 13 d., bus daug įdo
mumų.

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

Licpos-July 4-tą ir 5-tą bus Lais
vės piknikas, prasidės 10 vai. ryto. 
Dovanos prie jžangos, Bilietai yrą 
JŠ anksto platinami, prašome jsigy. 
Ii.

(102-103) 

bas didėja, daugėjant skai
čiui deportavimo bylų.

Jau yra keli lietuviai pi
liečiai, kuriuos norima nupi- 
lietinti. Jų bylomis komite
tas irgi rūpinasi, žinoma, jei
gu jie to norės.

Kurie aukoja apsigynimo 
reikalams, atlieka gerą dar
bą. Kova prieš deportavimų 
isteriją šiuo tarpu yra vienas 
pirmos eilės darbų .

J

LAWRENCE. MASS.

TURKIŲ BANKETAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadienį

Gegužės £9 May
Vakariene Bus Duodama 7-tą vai. Vakare 

Gražioje Vietoje — Tyrame Ore

MAPLE PARK
Kviečiame visus į šį gražų pasilinksminimą ir prašo- 

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

Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 
žymiausi vaidintojai: J. Budrevičius, Elena 
Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Eva Mizarie- 
nė, Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskienė. 

Režisierius R. Mizara

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas jvyks

Sekmad., Birželio 6 June
Lietuvių Svetainėje

243 Front St. New Haven, Conn.

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 G-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

Ryšium su tuo reikia veik
ti už atšaukimą McCarran* 
Walter įstatymo, kuriuomi re
miantis sveturgimiai perse
kiojami.

Reikia paremti Lehman-Cel- 
ler bilių, kuris siekiasi pa
vaduoti McCarran - Walter 
įstatymą.

Kol kas šis bilius neimtas 
nė apklausinėjimui. Labai 
svarbu reikalauti Senato Ju
diciary Komiteto, kad jis pra
vestų viešą to biliaus apklau
sinėjimą. LKGS

UZrajykH Latave Savo Dranml.



ŽINIOS K LIETUVOS
Naujos statybos

KLAIPEDA. — šį pavasa
ri mieste pradėta daug nau
jų statybų.

(1 ra ž i a usi <> j e u< »st a m i esč io 
vietoje — Lenino aikštėje au
ga keturių aukštų namas. Tai

——;•■ m lįHBaaMcagmrrgmĮinTM.

NewYoilo^/WtfZIiilov
i Darbiečiai 
kėlimą fėr

ritikavo Laivakroviy rinkimy 
fronte neramu

Gimtadienio piety
rengėju prašymas

■ Choristai sugrįžo c 
labai patenkinti

KRIS I, AI
(Tąsa iŠ pinno pusi.)

už savo nosies. Jis nori val
iuoti valstybę, ignoruodamas

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS*

Nuolatinis darbas.
daugiau kaip trečdalį pašau-1 tipai. Linksmos

GRAND
71-1? Grand

fl.il 1)<I

PIZZERIA

5 darbininkų bendrabutis, 
kuriame apsigyvens 200 žmo
nių. čia pat ruošiami pama
tai keturių aukštų 24 butų 
gyvenamam namui.

Nassau apskrities American

mą. kuriame pasmerkia New 
Yorko valstijinės valdžios su
sitarimą su kompanija pakeL

Didelės statybos vykdomos 
M. Gorkio gatvėje. Grota 
Baigiamų pastatų. pradėtą 
tiesti pamatai keturių aukš
tų gyvenamajam namui, ku
lis turės 77 m o d e r n i š k a ’ 
įrengtus trijų kambarių butus.

V.vtauto - Ligoninės gatvių 
kampe auga ištisas gyvena
mų namų kvartalas, kuris iš

r:) 20 procentų. Valdinė
įstaiga pakėlimą leido susi
tarime su Pennsylvania gelž- 
kelio firma, kuri valdo ir L.

Paskiausiomis dienomis pirm 
laivakrovių balsavimų pasi
rinkimui unijos, senosios In
ternational L o n g s horemenks 
Association eiliniai nariai at
virai smerkė AFL. Jie sakė, 
kad AFL susibendravo su 
gubernatoriaus- Dewey “paka
likais Waterfront Komisijo-

Gerai žinomos brooklynie- 
tės gimtadieniui paminėti iš
važiavimas įvyks jau šį sek
madienį, gegužės,30, Long 
Islande, kur jinai dabai* 
apsigyvenusi. Taigi, šis 
prizo pobūvėlis bus jos 
muoso ir sodelyje.

Del ko prašome būtinai 
siregistruoti iš anksto.

su r*
na-

tuo-

R u oš i a m as i st a tyboj
hams Mont.es. Mažvydo

dai

Pareiškime taipgi ž^mii. 
kad valdžia sutiko numažinti 
fhmos taksus 50 procentų ii* 
atleisti firmą nuo seniau už 
vilkintų taksų mokėjimo.

ALP klausia.* “Kuris vidu
tinis namų savininkas ant II-

tokią

Tarne kitų tokio broliavi
mosi pažymiu, laivakroviai 

kad ta komisija atimi- 
prieplaukosna ėjimo 

ir kitus dokumentus iš

jau ?
Iš miesto rengėjai turi 

sivežti gatavus pietus,
n įt

nū.j o 
pasus 
nužiūrėtu esant ILA šaliniu-

Dar ne visus aidinčius teku 
susitikti. Tačiau jau sugrį
žusiu.; i sako, kad jie jaučia
si neblogai atlikę savo par
eigą ir tuomi džiaugiasi. 0 
jau Naujosios Anglijos lietu- 
\ ių svetingumui negali atsi
dėkoti. Kaip salėje ner' pa
čius rengėjus, taip nuvykus | 
namus nakvynių, buvę aprū
pinti geriausiu pasilsiu ir vai
šėmis. Nakvynių buvę pasiū
lyta net po kelias, taip šir
dingai visi .juos traktavę.

Smetoninės Dirvos oraku
las Bronys Raila pliekia kai
lį savo kolegoms. Jie esą pa- 
sbdnlinę, susiskaldę, apsnūdę

protu jie ne
neš nesupran- 
“gamta ne pa

gali didžiuotis, 
ta nė to. jog 
kenčia tuštumos.”

Nieko prieš tai negali pa

■ KM-16.3)

MALE and FEMALE

Dėl East Manhal tan. .3 kambariai, 
priskaitant $40. Vyras gali dirbii 
kitur. Aliejum šildoma. Paliudiji
mai.

$40. Vyras ;
Aliejum šildoma.

Pageidaujama lietus.
IThnore 8-6125

■ 1(12-10.31

Rep.
ypačiai

Sparčiai auga p i ('tin ė mies
to dalis — buvusi žvejų gy
venvietė. Jau iškilo sienos 
keletui 16 butų gyvenamųjų 
namų,
žuvies pramonės darbuotojai. 
Ten 
naujam vaikų darželiui.

sutar

malonę ?”
ALP toliau parodo, 

Long Island gelžkeliu 
tojo fėras (einant šia
thni) pakeliamas dvejopai.* 
tiesioginiu fėru 20 procentų 
ir firmos nesumokamais tak- 

I sais gali susidaryti dar iki 
klojami pamatai, 14 ar daugiau procentų. Juk

kuriuose

šiais metais Klaipėdos dar
bo žmonės gaus daug nauju 
butu, buitiniu ir kultūriniu

V. Jonaitis

' ko nedamokės firma, tą turės 
damokėti vietos gyventojai 
vienokiais ar kitokiais tak-

' sais.
Primena, kad gubernato-

t i. Sako, kad tuomi norėjo 
pasukti balsavimus AFL nau
dai. Mat. balsuoti leista tik
tai pilnutinai teisėtiems prie
plaukose dirbti. O tų teisių 
davimas ar ne d avienas dabar 
priklauso nuo tos komisijos.

Laivakroviai garsiai kalba, 
kad AFL susibroliavimas su 
gubernatorium ir jo meilė 
dabartiniams AEL laivakrovių 
valdovams “darbininkams ge
ro nežada.”

sumažinti.
kaip galite

Joną (
Kazlauska

Tad 
pa- 

arba 
už si šaky

už $2 pobūvio da- 
Mažame k a i m e , 
dienų šventadienio 

laikotarpiu, paskutinę valan
dą, nebus galima pietus pa
didinti nei 
skubiausia, 
matykite 
Vincą
mui pietų.

Visi dalyviai susitiks prie 
Liberty Auditorijos 9:30 i-y- 
to. Jeigu tą dieną lytų, pie
tus suvalgysimo Auditorijos 
patalpose. N. K.

Važiuotės streiko 
gal neišvengs

Seminaras brandos atestato 
egzaminu atstovams

švietimo mi- 
) seminaras 

mokyto- 
brandos

VILNIUS, 
n isterijoj o 
viduriniu mokyklų 
jams, paskirtiems
egzaminuose at sto v a i s.

Apie egzaminų organizavi
mą ir instrukcijų pakeitimus 
ryšium su egzaminų skai
čiaus sumažinimu pranešimą 
padarė švietimo ministro pa- 
va du o t o j as Kavaliauskas. 
Pranešėjas iškėlė trūkumus 
praėjusių mokslo metų bran
dos atestato egzaminuose ir 
nurodė konkrečias priemones

lie Service Komisija nuo 
1947 metų L. I. gelžkeliams 
leido pakelti fėrą jau iki 89 
procentų.”

ALP ragina gubernatorių 
gauti gelžkeliui subsidijų iš 
federalės valdžios, jeigu jau 
gelžkelis negali išsiversti. Ar
ba valstija turi paimti gelž- 
kelį į savo rankas. Sako, kad 
jeigu linijos taptų atliuosuo-

keliu firmos, jos turėtu pel
no be tolesnio pakėlimo fė- 
ro. Nurodo, kad firmos gu
drus manipuliavimas skaitli
niu ir gelžkelių inventoriaus

Šimto doleriy pietūs
Republikonų partijos smeto- 

nėle susirinko New Yorke me
tiniam savo kampanijos ban
ketui. kuris, paprastai, būna 
rinkimų kampanijos oficialė 
pradžia. Už pietus Waldorf- 
Astoria viešbutyje apie 2,700 
dalyvių pasimoka po šimtinę, 
žinoma, už pietus po tiek ne
moka, skirtumas pasilieka

J pobūvi atvyko daug aukš
tu ponu iš Washingtono.

TONY’S
Po pranešimo įvyko disku

sijos. kuriose gausiai dalyva
vo mokytojai.

pelningomis, o L. I. 
“nuostolingomis.’’ Gi ai 
linijų dažnai pasitaiko 
tuščių traukinių, o ant 
d a ž n i a u s i a t r a uk i n i a i
keleiviais perpildyti.

pus
iu. L 
būna

Delegacija į Ukrainos TSR

VILNIUS, gegužės 14 d.— 
Ukrainos TSR vyriausybės ir 
Ukrainos KP CK kvietimu, į 
Kijevą vyksta Lietuvos TSR 
delegacija dalyvauti Ukrai
nos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos jubiliejinėje sesijoje, 
skirtoje Ukrainos susijungimo 
su Rusija 300-osioms meti
nėms.

Einančio auto durims atsi
darius, automobilistas griebė 
pro jas krintantį lauk sūne- 

auto

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN^ N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Valdinis Transit Autorite
tas praėjusį pirmadienį atme
tu majoro Wagnerio specialūs 
komisijos pasiūlytą planą de
ryboms su CIO T r a n s port 
Workers Unija. Gi unija yra 
pareiškusi, kad ji amžino 
delsimo nepakęs. Kad prili
pus derybų liepto galą, ji bus 
priversta skelbti streiką.

Unijos ' viršininkas Michael 
J. Quill pasiuntė gubernato
riui Dewey įspėjimą, kad 
h ansportacijai gręsia krize 
bėgiu sekamų kelių dienų, jei
gu Transit Ąuthoritetas nesi- 
derės su unija.

Antradienį buvo sušauktas 
unijistų mitingas apsvarstyti 
sekamą unijos žygį.

Laisves
Piknikas
Brooklyne

Ii. Tuo tarpu prarado 
kontrolę, atsimušė Į medi.

giausia.

Susirinkimas

dau
PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

gali didžiuotis savo išminti
mi. kai jis smetonininkus ban
do papuošti liberališkomis 
plunksnomis. Jis juos tiesiog 
liberalais ir vadina. Tokiais 
sutvėrimais smetonininkai nio.- 
kuomet nebuvo ir net niekuo
met nedrįso liberali z m o 
plunksnomis puoštis.

PLAUKŲ DABINTOJ Al 
ar moteriškė. Patvre. ?

aiga. Puikios

Buvęs laivakrovių “kara
lius’’ Ryanas gavo antrosios 
bylos atidėjimą iki birželio 7- | 
tos. šioje byloje atskira kom- j 
panija skundžia, kad ji išimą ar biznį, paskelbkite Lais-i
jos išgavo $2,500 kaip kyšį už vėje, parduosite greit. Už pa- 
apsaugą nuo streiko. ; skelbimą kaina žema.

37-39 82n<l St ..Jackson Heights, L.I.
HA. 6-7870

• 101-107)

HELP WANTED MĄiLE

je! jūs norite parduoti na STALIOin'STftS DARBI VISKAS

mokestis

ei & m stori: fixtures

168 LORIMER ST.. BROOKLYN
■ 101-107)

REAL ESTATE

BALTIMORE- MD.

Holabird Avė. Iš anksto kviečiame visus atsi
lankyti į tą gražų sąskridi.

rimai ir užkandžiai. Muzika nuo 3 iki 7 vai. va
karo.
Įžangos: 1-ma $7.00, 2-ra $5.00.

įžanga tik 50c asmeniui. Dovanos prie 
D'., Lt e <11A

Niekur kitur taip naudingai ir maloniai nepasi
linksminsite kai]) čia. Tad rengkitės iš anksto 
ir tikrai atvažiuokite Į šį gražų pikniką. Beje, 
čia bus daug svečiu iš kitu miestu, iš Philadel- 
phijos ir iš Brooklyno. Pasimatykit-e su jais.

BOATS

Gerai 
tas namas, gerose* sąlygose. 4 
mų apartmentai.

RIDGEWOOD
būdavot as 4 šeimų šingeliuo- 

4 rū- 
Vienas aparimen-

tas tuščias, prisideda geros jeigos. 
Brass plumbing, combination sinkox 
ir pečiai. Arti mokyklų, krautuvių 
ir transportacijos. Geras pirkinys 
tik $9.700 (išmokėjimai t.

Šaukite savininką:
3'el. HEgenian 3-8101

RIDGEWOOD PLATEAU
Gerai bndavotas 2 šeimų mūrinis 

namas. 5 ii 6 rūmų, 1 kambarys 
sklejM'. automatiškas aliejum šildy
mas, 2 karam garadžius, gera sek
cija arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Savininkas prieina
mai parduoda gražius namus lik už 
$22,000.

Matykite ar šaukite savininką.:
651 h Place 

DE. 5-9771
110.3-105)

NEW ROCHELLE. St Nuolaida ne
paprastai didelės vertos: Roosevelt 
School. Colonial, puikiausios^ sąly
gose, 7 kambariai, center hall, 2 
maudynė. 2 ekstra kambariai ir 
maudyne attic’e. 2 karam atskirtas 
garadžius. Dideli porčiai. Gražus kie
mas. Prašo $.3.3.000. Saukite' savinin
ką:

Delegacijos sudėtyje: M. 
fumauskas—Lietuvos KP CK 
sekretorius. M. Ratkutė—Lie
tuvos LKJS CK sekretorius, 
A. Remenčius—Kauno “Per
galės” turbinų gamyklos te
kintojas, J. Petraškevičiūtė— 
Lietuvos Valstybinio operos 
Ir baleto teatro solistė, Lietu
vos nusipelniusi artistė. V. 
Rabraitis — Eišiškių rajono 
M. Melnikaitės vardo kolū
kio pirmininkas.

LLD 1 kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, gegu
žes 27-tą, 7:30 vakaro, L. A, 
Pil. Klubo patalpoje, 280 Uni
on Avė., Brooklyne. Visi na
riai prašomi dalyvauti, 
laikas pradėti planuoti 
nančio sezono darbą ir 
tarti, kaip praleisime šį 
na. *

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

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

National Park & Hali
63-18 88th Ave., Woodside, L. I.

"KODftL RŪPINTIS 
PASIMAI'YKITE SU MURRAY” 

SCOTT—ATWATER.
Authorized Dealer 
SENTRY STORES 

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

Poniulė vėl vairavo 
uždrausta auto

6-6282
(101-10.3)

prekyba sėjos metu

EIŠIŠKĖS, gegužės 5 d. — 
Rajono vartotojų kooperatyvų 
sąjunga išvystė prekybą pa
vasario sėjos metu. Prekybos 
darbuotojai išvyksta su pre
kėmis j laukininkystės ir trak- 
torines brigadas. Dailidžių 
parduotuvės pardavėjai ir ki
ti pristato į lauką rūkalus, 
muilą, degtukus, limonadą ir 
Litas prekes. Pirkėjus briga
dose aptarnauja Butrimonių 
kaimo" vartotojų kooperatyvo 
bueftininkė.

Sėjoje dirbantiems kolūkie
čiams ir mechanizatoriams 
parduota įvairių prekių dau
giau kaip už 7 tūkstančius 
rublių.

jau 
atei- 
pasi- 
sezo-

Valdyba

Visoki 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 Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

JŪRŲ FLOUNDERS 
randasi 

MATTITUCK, L. I. 
Pradedant šeštadienį, balandžio 24 

Atviri Laivai Išplaukia Kasdiena * 
Laivai išnuomojami.

ANCHOR INN 
Restaurante

N. Y. C. Tel.—Al Cooke, Lex. 2-8610 
ar Mattituck 9- 8989

Areštuota Mrs. Agnes 
drews, dentisto žmona, 
uen City gyventoja, ka 

j pamatė vairuojant uždraustą
’ I auto.

An-
Gar-

MARTIN AUTHORIZED

SALES & SERVICE

C. M. MARK
Cooper & Central Avė. 

Glendale
Tel. HE. 3-1650

Mrs. Andrews buvo prara
dusi leidimą vairuoti už tai, 
kad jinai, girta būdama, su 
savo auto užvažiavo tris ber
niukus praėjusį kovo mėnesį. 
Du iš tų tapo pavojingai su
žeisti. Už visą tai ji buvo 
nubausta tiktai $100 pasimo
kė! i ir atimtas leidimas vai
ruoti.

WOODSIDE
Gerai bndavotas .3 šeimų mūrinis 
namas. 6, 5 ir 4 rūmai. 5 ir 4 rū
mai bus tušti, jeigos už 6 rūmus. 
Aliejum šildomas, nauji screens, 
storms, Venetians ir kiti ekstra įren
gimai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Savininkas parduo
da tikrai gerą namą labai prieina
mai. šaukite savininką:

ILlinois 7-3818
(102-108)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

KEPYKLA IR RESTAURANTAS 
(Astoria) .

Soniai įsteigta. puiki vieta. 5 rūmų 
apart men t as tuščias. Ideališka dėl 
restauranto ar kepyklos. Prieinama 
kaina.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

B A R & G R IL L
i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: E Vergreen 4-8174

E

KINGS—51 ARINE MI G.

Chris—Crad. Kit Boat X.
(Sudėtine, supakuojama valtis)

VINRUDE OUTBOARD MOTORS

Areštavo grupę kaip 
narkotikų pardavėjus

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Tnulc-Ins — Prieinamai

2722 Gerrltsen Ave. Tel. DE. 2-4591

Areštuoti 5 jauni Coney 
Island gyventojai kaip suo
kalbininkai skleidimui narko
tikų. Suimtieji yra Jennie 
Corten, 
vi d H arch u k 
cobs,

.Šaukito Savinniką:
Tcl. Y E. 2-6836

(10^10.3)

(ANDY—LUNCHEONETTE 
įsteigta 20 metų 

Tikra Proga
(j metų lysas Bušų Stotis

.3 Rūmai 'Pusti
Geriausias Pasiūlymas

Tel. NI. 6-9421
(102-101)

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

—J

• w MT •

• MATTIIEW A

EVINRUDE MOTORS— 
OLDTOWN BOATS 

Randavojainl Laivai ir Motorai 
DOXSEE’S MARINE 

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

Tel. Long Beach 4-6411

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Suimtieji yra
Daniel Bruckle, 

Raymond 
Evelyn Yawn.

Da

MERCURY MOTORS
Tarpvalstijinis La i va bu t is 

PARTS & SERVICE
Moulded Plywood Boats 

Dyckman St. & Hudson ,River 
Tel. LOrraine 9-9722

LAUSON—Authorized 
Dealer

Naudotų Valčių ir Motorų 
WILKINSON’S SHIPYARD 

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

Aido Choras
Pamokos ir raportai iš 

vusių veiksmų, taipgi pasita
rimas del likusio ir ateinan
čiojo sezono įvyks šio penk
tadienio vakarą, gegužės 28, 
8 vai., paprastoje vietoje. 
Visi choristai prašomi daly
vauti. - Valdyba

STATIONERY, FOUNTAIN 
GREETING ( ARDS

Veikli sekcija. 61? dienos, 8 metams 
lysas. $85 j mėnesį, įskaitant 4 rū
mu apartmentą. Puikiausiose sąly
gose. Daro gerą pragyvenimą, sa
vininkas parduoda gerą biznio pro
gą labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tel. CE. 9-9799

(10.3-109)

Building & Contracting

bu

CEMENTO DARBAS 
TREPAI IS PLYTŲ — 

WATERPROOFING 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

PRIEINAMOS KAINOS 
JOS. D’AMICO & SONS 
FL. 8-8490 — IN. 1-6405

PASIGERINS FARMERIAMS
Republikonų šimtadoleri- 

niuose pietuose New Yorke 
įsakyta duoti pieno vietoje ka* 

pastangose Įtikti farme* 
Mat, farmeriams pa* 

kelis kart ma- 
pieną, o varto- 

pasilieka to* 
Farmeriai Mot 

pdįno

vos, 
riams.
staruoju laiku 
žino kainas už 
tojams kainos 
kirmis pat.
r u pigintomis kainomis 
negali išparduoti ir pradeda 
ant republikonų pykti, \O šie
met yra valdininkų rinkimų 
metai. F. G.

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirt., Gegužės (May) 27, 1954

Mont.es



