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KRISLAI VIETNAMIEČIAI UŽĖMĖ
Juokdariai.

Nebesusikalba.
“Jei pridėsimo . . . ” 
Karalius Cheops.

Rašo A. BIMBA

POZICIJA TIK UŽ 9-nin 
i MYLIŲ NUO HANOI

na<

I’r.eš lai pasiuntė smarką 
protestą J. žmuidzinas ir J. 

' Kardelis. Jie primena Kana-

kuomet nubuvo Lenkijos mies-

Hanoi, Indokin. — Demo-' Keturios 
kratiniai 
atėmė iš francūzų aptvir- j ja francūzus ties F 
tintą poziciją tik už 9 my- j 42 mylios į vakarus 
lių į rytus nuo Hanoi did-1 Hanoi.

vietnamiečiai; namiečiu tuo tarpu atakuo- 
Tho.
nuo

Tie Kanados valdovai ii 
lenkiškos eskadrilės kūrėjai 
yra pirmos klases juokdariai. 
Tiek istorija, tiek tikrove nie
ko jiems nereiškia.

benami

Senatorius Flanders sako., jog jKONGRESMANAl NUTARĖ
MeCarlhy „ m,' Hitlerio kopija pRJDĖT $5 SEN ATVĖS

- ...... . S™ PENSIJOS PER MĖNESĮ
riaus sūnum Schine, draf- 

Su■! -- khmsgFi^dem įtraukti į senatvės apdraudą

konas senatorius Ralph 
Flanders, kalbėdamas Se
nate pareiškė, jog ragan- 
gaudis senatorius Joe Mc
Carthy su savo kompanija 
prieš komunizmą “pilnai 
prilygsta Hitlerio kompa-
ni jai. Flanders,

McCarthy kursto savo dūkimu
Atstovu Rūmas antradieni incl arthy su. , ; . • - o . -n.:.- . ’ i 35d balsais pries 8 nutarėn les komu-1 , _

suman vma.• ■ t.

dą tuomet bus priimami 
jau ir farmų darbininkai, 
advokatai, dentistai ar- 

inžinieriai, knyg-

munistams, kad ieigu'iie iridolerius ')er m<'nesi ar 
ipmokėtų McCarthy’ui, tai' kiek lr ’trukti i
jis negalėtų jiems geriau

i at-
“visurTa pozicija yra pa- į Žemlapis rodo, jog viet- 

šinkelį ir plentą, ku-• namiečiai iš arčiau bei to- 
r 58 mylias yra ga- liau apsupa Hanoi iš visų L 
farncūzams ameri- ] 
ginklai iš Haifongo, me šone.
Hanoi,

Taigi

! valdinę senatvės apdraudą chitektai 
i dar 10 milijonų ameriki 

Senatorius Homer Her- kl"’ie iki bl,V(1 11 
guson, Senato republikonu ! ial,,nt' 111,0 t(,s aPd'-;\uriof!- 
politinio komiteto pirmi- i Suprantama, kad ir S 
ninkas, smerkė McCarthy

skleidžia pasiskirstymą bei 
sumišimą, kur tik jis eina...

i su
skaldyti Republikonų Par- 
4.: •., n

pusiii, apart juros rytinia-1 jr mėgina kaip kirviu
; medicinos daktarų; miesti- 
I niai ir valstijiniai darbi
ninkai - tarnautojai, . jau

Indokinijos. 
vietnamie- i 
naujosios 1 

j savo pozicijos, galėti] už-į 
kirsti kariniu reikmenų ■ 

priklausyti pristatymą francūzams. 1 
Iki šiol vietanmiečiai, kol, Ženeva, Šveic

Teturėjo stiprios pozicijos cijos generolas Henri Deil-1 advokatu 
irti geležinkelio ir vieške- teil, atvykęs iš Indokinijos, I_______
io, paprastai perkirsdavo i pradėjo tartis su demokra-į

• ~ 1. x- ' « nl-f i miriititvM rvivnžlimf'nin ' Tn i Amerikos generolas perša uredavo pasitraukt. Nak-[ ministro pavaduotoju ra o 0

uosto l 
sostine.

pasivadinusią

vę iš darbo uniju nusileidimą.
Jiems nereikėsią 
prie darbo uniją.

Derybos dėl paliaubų 
j i linijos Indokinijoje

>en. ders ragino 
iš kur atsira-

v i siu vai din iu

“Dievas

ną bažnyčia uždraudžia, 
mūsų kunigai uždraudžia

m u
e m Ci

ne

Davido Schine ir McCar- 
į thyo ir kodėl McCarthy 

a savo 
Cohna.” i

Senatas užgiria biliu 
prieš komunistų spaudą

dą pagal vietinius įstaty
mus, apart policininkų ir 
gaisragesjų; namų tarnai-

kumentus ir nešti juos Mc- .
Carth.y’ui. ' Washington bent $50 per ketvirtį metų, 

priėmė bilių, reikalaujantį, ir dauguma federalės val
džios darbininku bei tar
nautojų.

komunistines grupes

Itį jie užtaisydavo minas Kuang Bū apie linijos pra- Altnm-hniTlKmTl t
i po geležinkeliu bei vieške-i vedimą būsimoms paliau-! "Will I >011115 tal^llll
i liu. O kai karinis francūzų. boms tarp francūzų ir viet-įi • „ • • A ••

f.................. i traukinys ar sunkvežimis , namiečiu. j kOHlUIllStllS V1SO1 AZIJOJ
priešunijinį nusistatymą i įvažiuodavo, tai vietna-j

I miečiai, naudodami radijo!
! bangas, iš tolo sprogdinda
vo minas. Tuo būdu jie

matyt tas ją die

uniją skaitydamiesi su
tokiu dievu. Taip aiškindami
KllVO' 
adventistų vadai apgaudinėja

Tai tie mūsą komunistai ir 
vėl apturėjo baisą smūgį. 
Taip Aukščiausio T eismo į 
nuosprendi prieš rasine se
gregaciją i 
redaktorius.

O tai reiškia, kad Aukščiau
sias Teismas pabijojo komu
nistu (bent jau ją propagan
dos prieš segregaciją) ir pa-

• darė tikrai istorinį nuos.pren-

Konferencijon sugrįžo iš j
Maskvos Molotovas, 
vietų užsienio reikalu 
nistras.

mi-

sus savo spaustuvmius 
įrengimus, kurie spausdina

vieną francūzų traukinį.
Francūzai atkakliai gynę 

įminimąją poziciją ir nu- 
išvirozijo Naujienų i ’<entūjo didelių nuostolių.

ją, kaip sako francūzų ko
manda.

Francūzai atmušinėja 
vietnamiečių atakas Cho-

McCarthyo dokumentai 
gal būsią klastingi

tai tvirtina, kad šitas nuo
sprendis buvo padarytas tik 

• todėl, kad “milžiniška dau
guma negru nepaklausė ko
munistu.“

žmogus nebesusikalba pats 
su savimi. Jeigu komunistai 
neįl’ii ir taip neturėjo, tai 
kaip galima buvo juos iš .ją 
atimti? O jeigu niekas 
ko iš ją neatėmė, tai kur 
jiems tas baisus smūgis?

nuo Hanoi, ir Bak Nin sri
tyje, 18 mylių Į šiaurės ry
tus nuo Hanoi.

Thailand reikalauja Jungi.
Tautų “tėmijimų komisijos”

Washington. — McCar
thy pasakojo tyrinėjančiai 
Senato komisijai, kad Da
vid Schine padūdavęs Mc- 
Carthy’ui tyrinėti komu
nistus ir po to, kai jis bu
vo draftuotas armijom 
Taigi, pasak McCarthy’o, 
Schine turėjo būti taip daž
nai paliuosuojamas iš Fort 
Dix. N. J., stovyklos į New

New York. — Genero
las Charles A. Willoughby 
rašo Freeman žurnale, ra
gindamas Jungtines Vals
tijas “deginti komunistus 
atominėmis (bei hydroge- 
ninėmis) bombomis per iš
tisa Aziją.”

Willoughby, buvęs ge- 
šnipų

Jeigu amerikonai 
bombomis atakuotu

uprantama,

rie
čia

United Nations, N. Y.— 
Thailandas kreipėsi į Jun
gtinių Tautų Saugumo Ta

nigų Draugo redaktorius

šalių komisiją, kuri turė
tų tėmyti “komunistų pra- 

i sisunkimus” iš Indokinijos 
pa J į Thailandą.
>sąs j Tarybos pirmininkas

atradęs, kad “Azija — azija- i Lodge, Amerikos delega
tams“ yra “Kremliaus pada
ras.“ Kremlius esąs specia
listas gražią. patraukliu ir 
gudrių obalsių.

Bet tuos skambius obalsius

suprasime tik tada, jei prie 
jų pridėsime: “Azija azija
tams, valdomiems rusą“ ir 
“Europa europiečiams, po ru
sų letena.“

Pasakysim : jei mes nebepa
jėgiame Kremlių sudoroti be 
savotiškų pridėčkų, tai tik 
prisipažįstame prie politinio 
ir ideologinio bankroto.

Jjlo to, tie žodžiai, “jei pri- 
destfme,“ yra labai pavojingi. 
Pavyzdžiui, ką šimutis pasa
kytų, (F/eigu kas pradėtą ši
taip argumentuoti: “Jei pri
dėsime Draugo redaktoriui ii-

tas, priėmė Thailando rei
kalavimą svarstymui.

Lenkijos atstovas sakė, 
tėmijimų komisijai perša
ma tam, kad galėtų juo ar
šiau pakurstyti vakarines 
šalis karui prieš Vietnamo 
Demokratinę Respubliką, 
Indokinijoje.

DEŠINIŲJŲ IR KAI
RIŲJŲ PASeKOS ITA
LIJOS RINKIMUOSE

Roma. — Italijos prem
jero Scelbos pro-amerikinę 
Krikščioniu Demokratu 
Partija pereitą savaitę lai
mėjo rinkimus 12 miestų 
bei miestelių. Komunistai 
išvien su kairiaisiais so
cialistais laimėjo keturiuo
se kituose miestuose.

tų patarnauti kampanijai 
prieš komunistus.

McCarthy pasigyrė turįs 
užrašus, rodančius kaip 
Schine padėjo McCar
thy’ui tame darbe.

Taigi ir buvo atnešta dė
žė mašinuotų neva užrašų 
apie Schine patarnavimus 
jam. Bet McCarthy atsisa
kė daugumą jų rodyti ko
misijai; sakė, reikia pirma 
užtrinti “tuose dokumen
tuose minimus vardus.”

Buvo pašaukta liudyti 
McCarthy’o raštininkė Ma
ry Driscoll. Armijos ad
vokatas Welch pareikalavo 
pradinių (originalių) užra
šų apie Schine patarnavi
mus. Raštininke atsakė, 
kad ji “sunaikino” tuos už
rašus.

Advoktas pastebėjo, kad 
užrašai kopijuoti skirtin
gomis mašinėlėmis, todėl 
gal ant greitųjų padirbti. 
Raštininkė mikčiodama ai
škino, kad ji tuo laiku davė 
savo naudojamą mašinėlę 
pataisyti”; todėl laikinai 
vartojo kitą mašinėlę...

nerolo McArthuro 
galva kare prieš

vartoda-U
mi, mes ne daugiau mora
liai nusidėtame, kaip Tru- 
manas, kuris paleido pir
mąsias atom-bombas i Hi-

n i jo j. Tada iš tikrųjų buvo 
kur kas mažiau priežasties 
jas naudoti, negu dabar.”

Valdinė komisija sulaiko 
atominius sekretus nuo 
prof. Oppenheimerio

Washington. — Valdine 
atomų - jėgos komisija 
dviem balsais prieš vieną 
nutarė slėpti bet kokius 
atominius sekretus nuo 
profesoriaus Rob. Oppen
heimerio. garsiojo atomi
nio mokslininko, didžiausio 
meistro pirmosios atom - 
bombos. Komisija pripažį
sta, kad Oppenheimeris 
tikimas ’ Amerikai, bet 
bijo, kad jis draugaująs 
komunistais.

su

Formoza. — Čiang Kai 
-seko agentai pasakoja, kad 
Kinija išlavinus 1,200 la
kūnu Vietnamo komunis
tams.

Guatemalos valdžia 
pasipiktinimu atmetė 
sakas, kad ji esanti “ 
tų palydovas.”

SU
pa- 

Sovie-

atomų
Kini-

Sąjunga eitų talkon Kini
jai. Bet gen. Willoughby

“Sovietų Rusija Toli
muose Rytuose randasi la
bai opioje padėtyje. Ji tu
ri tenai tiktai vieną (?)

niją savo kariuomenei ap
rūpinti. Amerikiniai lėk
tuvai galėtų tą geležinkelį 
pasiekti iš dabartinių savo 
pozicijų. . . vienu žygiu 
atkirsti sovietini Sibirą 
nuo Vladivostoko iki Šang-

į Vakariniai didieji siūlo
Į tokią paliaubų komisiją, 
kur jie turėtų daugumą

Ženeva,

ei ja pasiūlė keturių neu
tralių šalių komisiją bū
simoms paliauboms vykdy
ti Indokinijoje. Komisija 
susidėtų iš Sovietų Sąjun
gos, Anglijos, Švedijos ir

Amerikos atstovas gen. 
Bedell Smith atmetė So
vietų pasiūlymą sudaryti 
paliaubinę komisiją iš Len
kijos, Čekoslovakijos, In
dijos ir Pakistano.

Chicago. Suskaityta

I tus komunistinius leidinius.
Šnipai įpasakojo senato- 

Iriams, kad komunistai turi 
i slaptas spaustuves New
Yorke, Pitts burgh e, 
lifornijoj bei kitur.

Liaudininkai užima ir 
pusę Laos valstijos

ni ii i jonai, 
senukų. 

Security
300 tūkstančių 
gaunančių Social 
pensiją. “Vidutiniai skai
čiuojant, jiems būsią pridė
ta iki 6 dolerių” pensijos 
nėr mėnesi. Proporciona- 

! liai bus pakelta pensi ja ir 
dėl ju užlaikomų artimiau-

I siu giminių.
Mažių mažiausia pensija 

! bus padidinta nuo dabarti- 
Į njų $25 iki $30 per mėnesį 
' o didžiausia pakelta nuo

, - lY’king. — Kinijos radi-1 esamųjų $85 iki $98.50. Ki- 
jas praneša, kad Laoso; tiems gi, kurie dar neima 
liaudininkai atėmė iš U‘an- j pensijos, bus pridėta ir šiek 
^Tizų^ jau pusę tos valstijos, • tiek daugiau, kada jie pra- 

’ dės ją imti.
prana-; Gaunančiam pensiją žmo- 
konle-; |7US ]eista dasidirbti iki 
taikos, $i?(X)0 per metus, nepraran-

Indokinijoje.
Dėkingo radijas 

savo, kad Ženevos

Indoknijoje.

Roselle, N. J.
Bronė Krutienė mirė ge

gužės 29 d. Pašarvota bu
vo Gorily koplyčioje, Eli- 
zabethe. Palaidota birže
lio 2 d., 2 vai., Rosedale ka
pinėse,

Mirė 
Šeimai

Linden, N. J. Pali- 
dukteris ir 2 sūnus, 
nuo širdies smūgio, 
reiškiame užuojau-

Velionė tik savaitė at
gal pasirūpimo, kad jos 
dienraštis Laisvė gyvuotų, 
pasiuntė $25 auką su pami
nėjimu Sūnaus ‘ Domininko 
mirties 2 metų sukakties, 
kuri yra birželio 5 d. Ji ne
sulaukė pamatyti tą pra
nešimą. Neigi jos myli
mas dienraštis galėjo jos 
pačios laidotuvėms patar
nauti, nes dėl švenčių pra
nešimas gautas pavėluo
tai, jos laidotuvių dieną, 
nors buvo siustas special

k11" delivery.
riuos automobiliai užmušė
per Memorial Day šventes, j velionės draugė B. 

--- i tėnienė.
Englewood, N. J. — Su-1 

degė 2 sandėliai ir apie 80 
automobilių juose.

Žinią apie mirtį atsiuntė 
Makū

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vidutiniai šilta.

Kas 
dau- 
būtu 

už 
kurį

; dant jokios pensijos. 
' per metus dasidirbtu 
!giau kaip $1,000, tam 
i suspenduota pensija 
I kiekviena mėnesi, per 
jis uždirbo virš $80.

Susilaukusiems gi 75 me- 
leidžiama 

tik jie pa
jų pensijos

i tu amžiaus jau 
užsidirbti, kiek 
jėgia, be jokio

Daktarai “ožiauja

euritv Įstatymo naplatini-

apdraudon ir daktarus. Bet
Amerikos Gydytoju Su-
si vienijimas pareikalavo
“paliuosuoti” juos nuo vai-

Gydytojų Susivienijimas 
veikia kaip savanaudiškas 
trustas. Jisai sapalioja, 
kad ir Social Security esą 
“žingsnis linkui socializ
mo.”

Tai šis daktarų trustas 
daugiausiai pasidarbavo, 
kad liko sumuštas prezi
dento Trumano sumanymas 
įvesti privalomą sveikatos 
apdraudą visiems ameri
kiečiams.

Washington. Depart- 
mentinių krautuvių biznis 
per metus nupuolė 5 proc.
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Dar viena prezidento prakalba
Dar kartą i Amerikos žmones prabilo jų preziden

tas. Jis kalbėjo Decoration Day Columbijos universite
to skaitlinguose pietuose. Sakoma, kad buvo susirinkę 
pora tūkstančių valdančiojo luomo žmonių. Tai buvo 
pietūs, suruošti paminėjimui tos garsios mokyklos dvie
jų Šimui metų gyvavimo sukakties. Jos prezidentu, 
.;aip žinia, turėjo garbės būti ir mūsų šalies preziden
tas. Columbijai jis prezidentavo nuo 1948 iki 1953 mė
tų. Iš Columbijos jis pateko į Baltuosius Rūmus.

Ši prezidento prakalba turėjo būti pašvęsta nušvie
timui mūsų vyriausybės užsieninės politikos. Taip bu- | 
vo pranešta tiesiai iš Washingtono.

Tiesa, savo prakalboje prezidentas Eisenhower 
nepamiršo užsieninės politikos, — dar kartą; jis kalbėjo 
apie “mirtiną pavojų Amerikai” iš Kremliaus ir komu
nistų pusės. Dar kartą jis išdėstė “mūsų tajkos troš
kimus.”

Bet daugiausia kad ir tokioje publikoje, aplodis
mentų prezidentas susilaukė su ta savo prakalbos da- 

s ’imi, kurioje' jis pasmerkė naminius Amerikos žmonių 
laisvės priešus. Ypatingai šiltai jis buvo pasveikintas, 
kai jis pasmerkė tuos, kurie visus savo politinius opo
nentus stengiasi padaryti Amerikd's p Viešais.

Kai prezidentas Eisenhoweris pareiškė, kad žino-<' 
jimas ir protas “išvarys iš laisvės koplyčios visus,'ku
rie siekia įvesti ant mūsų minties kontrolę — ar tai jie 
būtų užsieninės valstybės agentai ar demagogai, trok
štą sau asmeniškos galios”, pobūvio dalyviai per kelias 
minutes plojo jam rankomis. Jie suprato, kad pasku
tine fraze prezidentas paleido šūvį į senatorių McCarthy 
ir jojo vadovaujamą reakcionierių kliką.

Gražios buvo prezidento frazės apie Amerikos žmo
nų demokratines teises ir civilines laisves. Jis jų nesi
gailėjo. Prakalbą sakė, matyt, giliai susijaudinęs. Gy
nė ir teisino savo šešiolikos mėnesių prezidentavimą. 
Pažadėjo toliau žygiuoti tuo pačiu keliu.

Klausantis mūsų prezidento jausmingos prakalbos i 
apie žmonių laisves ir teises, apie pavojų iš tų, kurie 
-iekia uždėti ant mūsų minties kontrolės režimą, apie 
demagogus, kurie, pasiekimui galios, sutremptų visas j 
mūsų laisves ir teises, labai norėjosi prezidentui pri- ’ 
minti: Juk jums, prezidente, negali būti nežinomi to
kie minties kontrolės įstatymai, kaip Smith Act, kaip į 
McCarran Act, kaip Walter-McCarran Act. Jums, pre- : 
zidente, negali būti nežinoma, kad jau keletas tuzinų ; 
gana žymių amerikiečių sėdi kalėjime arba yra teisia-J 
mi, arba laukia teismo tiktai už tai, kad jie kitaip po- Į 
litiniai galvojo, s^egu prezidentas galvoja,, negu didžio.- 
sios partijos galvoja. Nesinori tikėti, prezidente, kad j 
ittms būtų nežinoma, jog išvakarėse mūsų tautinės | 
■Šventės — Decoration Day, — išvakarėse jūsų prakal- 1 
bos Columbijos universiteto surengtuose pietuose, Mass- į 
achusetts valstijoje buvo sulaikyta astuoni, o Connec- : 
tieut valstijoje septyni darbo žmonės, pasiremiant tuo 1 
nelemtuoju minties kontrolės Smith įstatymu.

Auksinė buvo šioje jūsų prakalboje proga išstoti ■ 
prieš visus minėtus įstatymus ir pasmerkti Justicijos ; 
Departmentą už areštavimą ir kalinimą politinių opo
nentų. Auksinė buvo proga su šia prakalba paskelbti 
politiniams kaliniams amnestiją. Darbai, konkretūs 
žygiai būtų atitikę gražioms ir prakilnioms frazėms 
apie asmens laisves ir teises. Nesuskaitomi milijonai 
Amerikos žmonių būtų karštai prezidentą pasveikinę 
už drąsą, už atvirumą, už nuoširdumą. Tai būtų buvęs 
galingas, smūgis mąkartistiniams demagogams ne tik 
žodžiais, bet ir konkrečiais žygiais. Būtų buvęs kon
kretus darbais įrodymas, kad’ mūsų prezidentas tiki 
tam, ką jis skelbia, gina tai, kas prakilnu ir garbinga. 
Būtų, buvę istoriniu įrodymu, kad mūsų prezidentas iš 
gilumos širdies neapkenčia minties kontrolės ir netole
ruos demagogų pastangų minties konti-olę užkarti ant 
Amerikos žmonų, kurie prezidentą išrinko ir pastatė jų 
laisves ir teises apginti.

Kažin koks sutvėrimas 
vardu J. Alaburda Keleivy
je (geg. 26 d.) piktai iš- 
biauroja Brooklyno kriau
šius. Ir gėdos neturi, pa
vyzdžiui, meluoti, kad

“Dabartine skyriaus va
dovybe, kurią siuvėjams 
užkorė komunistai, baigia 
nuganyti mūsų apylinkės 
lietuviškas dirbtuves ir ai
šku, kaip jie sako, nebus 
dirbtuvių, tuomet nereiks 
iė lietuvių skyriaus.”

Mes nenorime kištis ir 
nesikišame į Brooklyno 
lietuviško lokalu reikalus. 
Juos visuomet paliekame 
patiems kriaučiams tvar
kyt. Todėl esame tikri, 
kad tie kriaučiai mokės tin
kamai atmušti ir šitą Ala
nu rdos begėdišką prasima
nymą.

Niekas kriaučiams da
bartinės vadovybės meuž- 
korė. Ji buvo demokratiš
kai išrinkta pačių siuvėjų. 
Stebint iš šalies jos dar
buotę, mums atrodo, kad 
vadovybė yra teisinga ir 
išmintinga. Kad kai ku
rioms lietuviškoms dirb
tuvėms sunku verstis, tai 
faktas,’ bet tik paskutinis 
begėdis už tai galėtų kal
tinti Ubaravičių, Zavecką, 
Kundrotą, Nečiunską arba 
Grabauska. c

DAR VIENAS DVASI
NINKŲ BALSAS

Šiomis dienomis Provi
dence, R. I., įvyko Rhode 
Island C o n g r egational 
Chistian konferencija. Tai 
idomi ir svarbi konferenci
ja. Susirinko įžymiausi vi
sos valstijos dvasininkai,— 
protestantiški, žinoma.

Konferencijoje iškilo 
makartizmo klausimas. 
Dvasininkai pasmerkė Mc
Carthy ir viską, ką jis at
stovauja. Jie pasmerkė 
tuos, kurie pasmerkia žmo
nes, kurie savo teises gina 
Konstitucijos Penktuoju 
Pataisymu.

Tuojau po to konferenci- 
jon buvo įnešta rezoliucija, 
pasmerkti komunizmą. Pa
siima balsą kun. Wilson ir 
pasiūlo rezoliuciją padėti 
po stalu. Milžiniška dau
guma taip ir nu baisa vd..

Ar šitie dvasininkai yra 
komunistai? Aišku, kad 
ne. Bet jiems nebepaken
čiama makartistinė reak
cija ir McCarthy sukurtas 
komunizmo pavojaus bau
bas. Kun. Wilsonas ši
taip argumentavo:

Jeigu mes balsuosime už 
rezoliuciją prieš komuniz
mą. tai svietas gali supras
ti, jog mes bijome makar
tizmo. Tai yra, mes ne
drįstame išstoti prieš ma- 
kartizmą, tuo pačiu laiku 
neprisiekdami pakėlę de
šinę ranką, kad tarpe mūsų 
nesiranda jokio komunifs- 
to. x

Jauno žmogaus teisių paneigimas/
Prezidentas Eisenhower gerai ir teisingai pasielgė, 

kai jis pasiūlė Kongresui suteikti balsavimo teisę kiek
vienam amerikiečiui, sulaukusiam aštuoniolikos metų. 
Deja, Senatas jo pasiūlymą atmetė. Tiesa, didelė dau
guma senatorių balsavo už sumanymą, bet sumanymas 
negavo reikalingų dviejų trečdalių balsų. Ir vėl reak
ciniams republikonams talkon atėjo pietinių valstijų 
reakciniai demokratai. x

Tai nepateisinamas jauno žmogaus balsavimo tei
sės paneigimas. Jeigu jis imamas armijon, ir, prisiė
jus reikalui, karan, tai kodėl jis skaitomas nesubrendu
siu balsuoti valdiškuose rinkimuose? Kodėl jis turi 
laukti iki 21 metų amžiaus?

Mes stojame už balsavimo amžiaus numušimą iki 
aštuoniolikos metų. Mes pilniausiai remiame preziden
to pasiūlymą Kongresui. Turėtų būti surasti būdai ši
tą reikalą Senate iš naujo iškelti.

PARODO DIDELI 
SKIRTUMĄ

“Daily Worker” prime
na amerikiečiams tą didelį 
skirtumą, koks šiandien 
yra tarpe Guatemalos ir 
N i ca raguos. N icaraguo j e 
viešpatauja, fašistinė So- 
mozos diktatūra. Valdžia 
yra uždraudus darbinin
kams į unijas organizuotis. 
Nicaraguoje unijos veikia 
slaptai. Jos baisiai per
sekiojamos. Unijistai skai
tomi šalies priešais ir išda
vikais, ir aštriai baudžia
mi. Nicaraguoje šiandien 
lygiai taip, kaip buvo Lie

tuvoje kruvinojo Smeto
nos laikais.

Kas kita Guatemaloje. 
Sako “Daily Worker”:

“Netgi mūsų darbo unijų 
vadai negali užginčyti > to 
fakto, jog Somozos dikta
tūra Nicaraguoje uždrau
dė darbo unijų judėjimą, 
tuo tarpu Guatemąlos val
džia garantuoja šalies dar
bininkams ir valstiečims 
teisę organizuotis.”

JAM IRGI REIKIA 
AZIJOS

' Keleivio redaktorius ne
pasitenkinęs Britanija, kad 
ji nesiskubina “Aziją gin
ti.” Jis ragina Britanijos 
nepaisyti. Girdi,, “likusiam 
pasauliui svarbu, kad Azi
ja, ar kas iš jos dar , liko 
bolševikų letenos neprislėg
ta, būtų rimtai ginama ne 
tik žodžiais...”

Kodėl Azijos nepalikti 
jos pačios žmonėms? Kodėl 
azijiečiai nesikiša, pavyz
džiui, į mūsų, amerikiečių, 
reikalus ir nesiperša mus 
apginti nuo “bolševikų le
tenos?” Jie labai gražiai 
Ameriką palieka mums, 
amerikiečiams. Bet tos 
pačios teisės, kaip prado 
Ženevos konferencija, jie 
reikalauja ir sau.

Bet, žinoma, šita sąvoka 
,Keleivio pisoriui neįkan
dama. Žmonių teisės savo 
reikalus tvarkyti jam nea
peina.

PAGAUTAS BAISUSIS 
ŽMONIŲ ŽUDYTOJAS 
IR KANKINTOJAS

Cleveland© Dirvos kores
pondentas Vokietijoje Vik
toras Girdeika pateikia įdo
mų pranešimą. Jis sako, 
kad pagaliau tapo pagautas 

j garsiosios žmonių žudyklos 
Stutthofo stovyklos komen
dantas Hoppe. Skaitmuo:

“Kai karas ėjo į pabaigą, 
komendantas Hoppe klas- 
tuotais dokumentais pasi
šalino į Šiaurės Vokietiją, 
net ligi Flensburgo. Ten jis 
dėjos esąs daržininkas-sodi- 
ninkas, nekaltai šakeles nuo 
medžių pjaustinėjo, gėles 
sodino, žalią vėją laistė.

Bet likimas jį vis sekiojo. 
Patekęs į anglų nelaisvę, 
buvo išgabentas į Angliją. 
Bet iš ten pavykę pabėgti, 
kažkaip atkūręs į Šveicari
ją. Kai 1949 metais Braun
schweig© prokuratūra, ku
ria tai proga ėmė jo 'bylą 
vartalioti, jis, patsai kalti
namasis, linksmas +u^yei- 
kas sau gyveno Šveicarijo
je. Bet likimas randa būdų 
nukreipti nusikaltėlį ten, 
kur jam jau nėra išeities. 
Grįžo jis į Vokietiją kaip 
“eilinis prekybininkas” ir 
nuo 1952 m. gruodžio me-

įdomūs išsireiškimai
Knygų deginimas. — 

Kalbant bei skaitant apie 
viešus nepatinkamų kny
gų deginimus, verta prisi
minti prezidento F. D. 
Roosevelt© kalbą, pasaky
tą 1938 m. vasarą. Roose- 
veltas tuomet štai kaip pa
reiškė:

“Knygas galima sude
ginti ir miestus galima iš
plėšti bei sunaikinti, bet 
teisybė, kaip ir troškimas 
liuosybės, gyvuoja vargin
gųjų vyrų ir moterų širdy
se. Galutinas rytojaus lai
mėjimas priklauso demo
kratijai, o per demokratiją 
apšvietai, nes jokią liaudį 
negalima laikyt amžinai 
©ežinėle nei amžinai pa
vergta.”

Surinko Kas Kitas

Kaip dabar stovi Lietuviu 
Literatūros Draugijos 

gynybos reikalai 
O*/ *

ciją į aukštesnį teismąKaip visiems, taip man, 
kaipo senam Lietuvių Lite
ratūros Draugijos nariui, 
labai rūpi organizacijos gel
bėjimas ir apgynimas. Pa
siteiravau pas centro sekre
torių Joną Grybą. Sakau: 
kokios vėliausios žinios iš 
gynybos reikalų?

Sekretorius su mielu no
ru sutiko pateikti informa
cijų. Štai kaip dabar daly
kai stovi.

Visiems jau žinoma, sa
ko sekretorius, kad mūsų 
Draugijos Centralinis Ko
mitetas užvedė.bylą Wash- 
ingtonc prieš valstybės pro
kuroro neteisingą, ir žiaurų 
pasimojimą mūsų organiza
ciją padaryti subversyviš- 
ka. Mes sakome, kad mūsų 
organizacija tokia niekuo
met nebuvo ir nebus. Rei
kalaujame, kad teismas pri
verstų prokurorą atitraukti 
rankas nuo mūsų garbingo
sios kultūrinės organizaci
jos ir paliktų ją ramybėje 
tęsti apšvi-etos darbą tarpe 
Amerikos lietuvių.

Bylos vedimui turime pa
ėmę du advokatu Washing
tone. Tai labai žymūs tei
sininkai. Jais yra advoka
tai Forer ir Rein.

Aišku, toliau sekretorius 
Grybas aiškino, kad šitas 
mūsų žygis .surištas su di
delėmis išlaidomis, bet kitos 
išeities mes neturime.

Kaip tik šiomis dienomis 
mūsų advokatai prisiuntė 
mums kopiją to atsakymo, 
kurį valstybės prokuroro 
asistentai davė į mūsų 
skundą teismui. - Savo atsa
kyme jie tik pakartoja vi
sus pirmesnius nepagrįstus 
ir neteisingus mūsų drau
gijai primetimus ir reika
lauja, kad teismas mūsų by
la atmestu.

Dabar dalykas ■ randasi 
teismo rankose. Ką .teismas 
darys su prokuroro reika
lavimu, palaikys jį ar at
mes, , sužinosime tik tada, 
kada bus išneštas teismo 
nuosprendis. Kaip greitai 
tas bus padaryta, irgi neži
nia. Gali būti labai greitai, 
arba gali nusivilkti net ke
letą mėnesiu.

Kas bus toliau?
Sekretorius aiškino, kad 

priklausys nuo to, koks bus 
teismo nuosprendis. Jeigu 
jis palaikys prokurorą ir 
mūsų skundą atmes, mes 
tarsimės su musu advoka
tais dėl sekamo žygio. Mes 
esame numatę duoti apelia-

kad iš J A V importuojama, 
T ♦ ** O 1 11 i tai, kas čia buvo nuliejama.
JLcllSVOIl ’ 03.KVK1R I Fabrikas turėjo pajėgum| ir 

/ į galėjo gaminti j vairias žemes
MOŠŲ NAUJIEJI daug melų ir dar nė kiek ūkio mašinas, bet jankių kon-
‘•KULTORNEŠ1AI” nesukultūrejo, tai neatleisti.. l'Urencija viską sužlugdo.

Tūlas laikas atgal jau bis- 
kj buvo kaip ir nusiraminę 

i mūsų naujieji “kultūrnešiai.” 
‘Nors per trumpą laiką lietu- 
‘ viai dipukai nerodė savo did- 
! vyriškos Hitlerio kultūros. O 
I gal jie ėmė tik atostogas, bu- 
i vo kur sulindę ir tūnojo su- 
istingę iki pavasario saulė už- 
! kaitino ir gamta atbudo. Tuo
met ir jie atbudę išlindo iš 
po žemės ir tiesiog j Hart- 

«ford, Conn., kad užpulti pa
žangių lietuvių meno mėgėjų 
koncertą..

AŠ maniau, kad tie mūsų 
karžygiai dipukai, pagyve- 

• nę keletą metų kultūrinėje 
šalyje, jau šiek tiek sužmo- 
i.ėjo, sukultūrėjo. Bet aš 
taip manydamas labai klydau. 
Kad daugelis-dipukų per ke
letą metų šioje šalyje gyven
dami nepadarė pažangos, tai 
dar galima apie juos manyti 
pakenčiamai. Bet dipukų va
dai; lietuvių tautos išgamos, 
kurie šioje šalyje gyvena 

prieš tokį žemesnio teismo 
nuosprendį. Bet, žinoma, 
daug priklausys nuo to, 
kaip mes stovėsime finan
siškai.

Jeigu, iš kitos pusės, teis
mas palaikytų mūsų pusę 
ir atmestų prokuroro reika
lavimą, mūsų Draugijos gy
nybos reikalai atsistotų ki
toje šviesoje. Tada veikiau
sia ir prokuroras liautųsi 
mus persekiojęs.

Toks centro sekretoriaus 
Jono Grybo paaiškinimas 
apie dabartinę padėtį ir at
eities planus.

Pasikalbėjime su manimi.- 
jis storai pabrėžė tolimesnį 
reikalą visiems Draugijos 
nariams ir taipgi visiems 

; susipratusienis lietuviams 
sisusirūpinti teikimu finan
sinės paramos apsigynimui? 
Tas tiesa, girdi, kad jau 
esame gavę gerokai para
mos beveik iš visų kuopų ir 
kolonijų. Bet toli gražu dar 
nepakanka, kad užtikrinus, 
reikalui prisiėjus, perkėli
mą mūsų bylos į augštesnį 
teismą.
DAR IR KITI REIKALAI

Centro sekretorius entu
ziastiškai kalbėjo apie ki
tus L.L.D. reikalus. Jis sa
ko, kad duoklių mokėjimas 
yra vidutiniai geras. Bet 
jis taipgi pridūrė, kad labai 
daug narių ir kuopų iš se
no papratimo atidėlioja ir 
vilkina duoklių mokėjimą.

Žurnalo Šviesos šių me
tų 2-ras numerys jau gata
vas ir pradedamas siunti
nėti nariams. Kaip maty
site, pagal Centralinio Ko
miteto nutarimą, Šviesa ge
rokai sumažinta. Vis tai 
centro pastangos ekonomi- 
zuoti organizacijos išlaidas.

Grybas mano, kad mes 
gal ir pajėgsime šiemet iš
leisti ir visiems gerame sto
vyje nariams duoti knygą. 
Kaip jau žinia, numatoma 
išleisti knygą apie Ameri
kos prezidentus. Tokio tu
rinio knygos nėra lietuvių 
kalboje. Knygos pavadini
mas būsiąs toks: “Jungti 
nių Amerikos Valstijų Prc- 

'•zidentai: Nuo Washingtono 
iki Eisenhowerio.”

Tai toks buvo mano pasi
kalbėjimas su LLD centro 
sekretoriumi. Manau, jog 
šios informacijos bus žin
geidžios visiems LLD na
riams,

Rcp.

įlla.
Aš šioje šalyje gyvenu nuo 

1906 metų ir nuo to laiko 
iki šios dienos dalyvauju kul
tūriniame pažangiųjų lietuvių 
meno veikime. Prisimenu, 
kaip seniau domėjosi lietu
vių meno veikla kitataučiai 
amerikonai. Jie atsilankyda
vo į lietuvių parengtus kon
certus ir klausydavo lietuviš
kų dainų melodijų ir visuomet 
aukštai įvertino ii’ pagirdavo 
mūsų meną. Suvirs 30 metų 
praėjo, kai Rochester^ N. Y., 
Aido choras, po, vadovyste J. 
Fido, Gedemino svetainėje 
surengė puikų koncertą. Ne
žinau, kokiui būdu teko suži
noti ir kitataučiams apie tą 
parengimą. Atsilankė trys 
vidurinės mokyklos mokytojai 
ir dvi mokytojos iš pradinės 
aštuonklasės mokyklos, ir vie
nas vietinio laikraščio “Demo
crat and Chronicle” reporte
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ris. Tame koncerte lietuvių 
liaudies dainos taip sužavėjo 

i tuos kitataučius. mokytojus, 
kad pasibaigus koncertui vie
nas iš jų pareiškė: Mes ne
suprantame žodžių, tačiau ža
vingos dainų melodiją nepa
prastai jaudino mūsų šird/s ir 
sielas. O už poros dienų bu
vęs koncerte reporteris pla
čiai aprašė aukščiau minėta
me laikraštyje apie lietuvių 
meną.

Aš čia pirminiai! tiktai vie
ną pavyzdį. O seniau beveik 
visose lietuvių kolonijose pa
žangieji lietuviai menininkai 
užsitarnavo daug j)agyrų nuo 
kitataučių už gražią veiklą 
meno ’ srityje. Seniau mes 
dėl politinių skirtumų 
neneigėme kitų srovių me
ninės v e i k 1 o s , — kur tik 
įvykdavo koks lietuvių meni
nis parengimas, mes visur 
lankydavomės ii- taikiai sugy
vendavome, išskiriant tiktai 
atžagareiviškus kunigus, ku- 

| rie draudė savo parapijo- 
1 nams eiti i kitų parengimus, 
i kurie buvo rengiami iųe pa- 
■ rapijos naudai.

A
Mes, senosios kartos lietu- 

! viai, kiek aš atmenu, per 
praeitus 50 metų kūrėme sa
vo meną ir tobulinome kul
tūrą. Niekas per tą ilgą lai
ką neužpuldinėjo prie sve
tainės durų ateinančių žmo
nių į teatrą ar koncertą. Nie- 

į kas iki šiol nestaugė vilkų 
i balsu f einančius pasiklausyt 
I prigimtu liaudies dainų.j

Hitleris norėjo sugriauti vi
są pasaulį. Bet j;<m nenusi
sekė. Jis sugriovė tik pu»ę 
pasaulio ir gavo sau galą. 
Tačiau Hitleris stipdamas pa
liko daug savo mokinių ir pa
sekėjų. Taigi dabar atvykę 
j šią šalį hitlerininkai bando 
dabaigti savo fiurerio neuž
baigtus darbus — sugriauti 
viską, ką mes senieji lietu
viai per pusę praeito šimt- 

! mečio sukūrėme.
Aš skaičiau laikraščiuose, 

kur buvo rašoma, ^kad dau
guma dipukų labau mokyti. 
Bet nesuprantama, kokius 
mokslus jie ėję. Vieną daly
ką apie dipukų mokslą aš pa
tyriau, tai kad jie nesimoki- 
no išturi jos. Jeigu jie žinotų 
nors mažą dalį istorijos, tai 
jie elgtųsi kultūringiau ir 
daugiau sužinotų apie savo 
ateiti. Nes anksčiau ar vė
liau naciukų laukia toks pat 
likimas, kokio susilaukė jų 
fiureris. Pregre«®«

Iš Uruguajaus
Smunka nacionalinė 

industrija

Metalurgiojs fabrike “EI 
i Acero” prieš 4-5 metus dir- 
! bo 300 darbininkų. Dabar te
liko tik 120. Priežastis ta.

I Jaučiama didelė stoka ymėsos
Montevideo gyventojai ken

čia didelį trūkumą mėsos. 
Galvijų augintojai, norėdami 
kainų pakėlimo, sulaiko gal- 
v’jų pristatymą frigorifikui 
“Nacional;” kuris teikia mies
tui mėsą.
Konferencija apie K. Marksą

UKP centraliniuose namuo
se (Sierra 1720) gegužės 4 
d. buvo paminėta K. Markso 
gimimo 136-oji metinė sukak
tis. Dr. J? F. Pazos laikė 
datai pritaikytą paskaitą.

Washington. — Valdžia 
išbaigė jau visas farmom 
skirtas paskolas.

Singapore. — Anglai pra
neša, kad užmušė M-r aš
tuonis Malajų partizanus.



WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA
Kuopų bendras parengimas, 

kuris atsibuvo gegužės 16 d., 
puikiai pavyko. ' Publikos bu
vo Lietuvių Neprigulmingos 
Bažnyčios pilna svetainė. Pui
ki programa, kurią pildė 
Richmond Hill, N. Y., meni- 

. įlinkai, prasidėjo lygiai 3 vai. 
dieną, baigėsi, 5:30. Vadina
si per dvi valandas ir pusę 
publika turėjo gardaus juoko 
iš suvaidintų dialogų ir žavė
josi ‘dainomis ir muzika, štai 
programos turinys i 
tojai:

Dialogas ‘‘Abiem 
parašė Jonas Juška, 
K a z y s Kr a u č i ū n as 
Bunkiene.

Dialogas “Jurkaičio Gyveni
mo Nuotikiai,” parašė George 
Klimas, vaidino George Kli
mas ir Julė Šimkienė.

Dialogas ‘‘Sudarkytas Sen
bernis,” parašė Jaunas Senis, 
vaidino Jonas Grybas 
Bunk

Di 
jas.’b

Ba! wood, 
yra tikras 
meistras.

Poemos

reikia pripažinti, 
piano m n z i k o s

— Kazys Kraučiū- 
bei sakė jo paties 

eiles, kurios irgi

vaidin

Bloga.” 
vaidino 

ir Vera

parašytas
gana prijuokino publiką. Vie
na iš vėliausių jo poemų pa
rašyta tik neseniai, aplankius 
Floridą, apie ten Įgytus Įspū
džius, laimikius ir nuotakius, 
'apie kuriuos darbo žmogus tik 
sapnuoti tegali. Poema gra
žiai pajuokiančiai sutaisyta. 
Taip pat reikia priminti, kad 
K. Kraučiūnas yra parašęs 
gražių ir juokingų Lietuvos 
kaimo liaudiškų dainuški 
eilių knygą.

Beje, aš K. Kraučiūną 
žįstu per apie 40 metų,
v ra iau pagyvenęs žmogus, 
bet energija ir po šiai dienai 
jis yra 1 dar jaunuolis. Tą 
energiją jis panaudoja meno ! 
srityje. Tai turėtų būti pa- i 
staba tiems, kurie mano, kad 
jau per seni esą ką nors veik
ti. kad ir savo organizacijose. 
Veikiantieji, kaip ir Kraučiū
nas. nepasensta.

is Frank Witkus ii) 
o trumpai kalbėjo 

organizacijų ir
ypatingai Laisvės, 

rėmimą.

pa-

ir Vera
'«ne.
Jogas ‘ 

r‘ parašė 
vaidam jonas
Klimas.

Viršminėti

Kernų
Jonas

(lydyto

Jurgis

ir sii- 
irtistiškai. Ir 
kad publika spaudos, 

noko iki aša- būtiną rėmimą. Baigęs sa 
v o kalbą, pats perstatė rašy 

Pranas Bale- i toją Phillip Bonosky pakai

savo

dialogai 
atitinka satyrai-juokui 
vaidinti tikrai 
reikia pasakyti, 
turėjo smagaus 
1 U.

Piano solo —
vičius demonstravo savo kom
pozicijas. Jo kompozicijos— 
tikrai s lietuviška. žavėjanti 
muzika. Frank Balevičius -

bėti.
Phillip Bonosky - Baranaus

kas dar jaunas čia gimęs lie
tuvis, iš minkštųjų angliaka-

(Tąsa)
Kaip rekordai rodo, Kalifornijoje in

dėnai derva valtis ir pintines smalavę 
dar prieš balto žmogaus laikus. Los An
geles miestą įkūrus, ispanai derva sma
lavo stogus. Petroleum, iš kurio derva 
atsiskyrė, šiandien suka pasaulio ratus. 
Gamtos^abcratorija buvo geriau paruoš
ta Sintezės technika milijonai m-etų at
gal, negu mes dabar turime, įskaitant 
A ir H bombas.

Miesto Šiaure garsi kalnais. Kitų kal
nų tarpe figūruoja kalningasis Griffith 
Parkas, kalnų gigantas. Kokių kalnų 
Čia esama! Kur pažvelgsi, kalnas-pakal- 
nė^dauba. Taip ir supa vieni kitą. A, 
kiek čia darbo akims! Spėk, bra, švais
tytis Į visus!

Aukšta vieta. Kalnai po šešiolika šim
tų pėdų virš jūros.lygio iškilę. Nuo kal
nų žiūrint, miestas atdaras. Marguoja, 
it genys, o naktį jis išžiūri —deganti 
namų jūra. Šviesos mirksi, kaip žvaigž
dynas. Bulvarais skrieja apšviesti auto
mobiliai, tarsi meteorai.

Erdvi vieta. Užima kokius keturis 
tūkstančius akrų žemės. Los Angeles 
miesto, o gal ir visos šalies miestinių 
parkų milžinas. Miestas jį gavęs nuo 
.pulkininko Griffith J. Griffith 1896 me- 
t^š. Jo atminčiai parkas taip užvar- 

. d in tas.
Parke telpa daug publiškų įrengimų: 

sporto skyriai, zoologijos-botanikos so
da i,^piknikams aikštės, atdarame ore te
atras su apie 5,000 sėdynių, ir kitos pa
talpos. Viename aukštame kalne įreng
ta observatorija, kaip senų laikų pilis.

Kai kurie kalnai stovi pliki, o kiti — 
apaugę gražiais gojais. Kitų augalų 
tarpe auga kalnų “dievaitis” holly me
delis. Jo varda eksproprijavo filmu 
industrija — HOLLYWOODAS, Hollies 
yra įžymūs medeliai. Žvilgančiai žali la
pai apsiginklavę kraštus erškėčių vaini
ku. Uogos žiemą raudonos, spalva 
stipresnė už lietuviško šermukšnio. Jų 
lapų vainikai puošia namų duris ir lan
gus Kalėdų metu, šventais skaitomi.

Holly medelis nėra koks pamestinu
kas. Jis turi plačią giminę brolių ir 
pusbrolių. Kadaise seniai jo giminės 
net medicinos šeimoje užėmę garbingą 
vietą. Kai kada pavaduodavę cinchoną, 
caffeiną. Deja, kaip viskas sensta, taip 

giminės. Dabar kiti medicinoje užė
mė jų vietą, o jiems vien praeitimi telie
ka jjįfižiuotis.

Riek atokiau nuo kalnų gražioje pa-

f-yklų ii* plieno liejyklų, srities. 
Jis kalbėjo angliškai. Trum
poje kalboje gana aiškiai api
būdino savo tėvų ir tos apy
linkės darbo žmonių gyveni-

Ta proga ' jis priminė 
savo knygą'Burning Val- 
(Degantis Klonis) ir čia 
a jų pardavė.

mą. 
apie

drumsta širdis” pateik? 'Mil
dred Stensler, Aido ir Sietyno 
Chorų m o k y toj a. Kadangi 
(Operetės vaidintojų ir daini- 
niniirkių čia nebuvo, tai pa
ti Mildutė svarbiausias daine
les ir vaidinimus atliko taip 
gražiai ir tinkamai, kad vi
siems buvo aiškus turinys šios

programos nu
vyru Kvartetas, 

Jonas Juška, 
•Jonas Grybas, Petras Gra
bauskas ii- Kazys Kraučiūnas. 
Kvartetas gražiai sudainavo 

O su 
Mild u tė

iu ci is — Lai

paskutine chorvedė 
įtraukė visit publiką.

j sos publikos masiniu
■ mu programa taip ir
' Patyriau, kad publikai

d ainavi- 
b ai g esi.

tail)

Dar Jonas Grybas kalbėjo 
i dienraščio Laisvės reikalais ii' 
pasekmes buvo geros.

iš toliau 
j rengime sekančiai:

Kuržinskai iš Ma-
ha noy
M. žc iš Ashland. Pa.;

ir Motuzai iš Shenan-
Scrantoniečiai, pitts-

ūksmėje žaliuoja paparčių sodas. Papar
tis — fantastiškasis prietarų “dievai
tis.” Siaura's, žavus klonis turi visaip 
vingiuojantį upelį. Vanduo ritasi upe
liu, skuba klegendamas žemyn į nežino
mas tolumas. Šlaitai apaugę beribiu 
skaičiumi įvairių paparčių.
takas eina krantu upelio, tarsi 
vas.

Kombinacija tų visų vaizdų 
neišaiškinamai įspūdingą reginį, 
skirtingų rūšių paparčių stačiai 
žiūrovą. Šimtais jų esama, 
skiriasi nuo kitų, 
čiai, vos tik iš žemės iškišę galvutes, o 
kiti apie 10 pėdų aukšti. Lapai sieksni
niai. Ainiai senovės paparčio medžių.

Anais senais laikais paparčiai buvę 
100 pėdų aukšti. Tropiškuose kraštuose 
esą ir dabai’ 40 iki 60 pėdų aukštų pa
parčio medžių. Jų vardas Alsofila.

Stebint karlikus, augančius šiame pa
parčių sode, prisiminė sena jų gadynė. 
Kadaise jais lūžo visos pelkės, neperei
nami miškai buvę, 
so mes šiandien 
sluoksnius anglies po žeme suakmenėju
sių paparčio medelių ir kitų augalų. Ko
dėl jie išnyko? Klimatas pasikeitė. Le
dų gadynė užgulė žeme. Milžinai papar
čiai po ledo letena žuvo!

Pritiklus
palydo-

sudaro
Kiekis 

stebina 
Kiekvienas 

Vieni visai smulku-

Pasekmėje to proce- 
turime storiausius

Kada kitur gamta alsuoja žiemos pa
tale, Kalifornija atbunda su visa energi
ja iš po ilgos, sausos vasaros kančių. 
Pirmas lietaus lašas išbudina iš letargo 
augalus. Kalnai, šlaitai apsidengia y- 
patingu rūbu, sužaliuoja. Pievos, krū
mokšniai, medžiai sumirga skaitlinga 
varsa žiedu.

Garsusis Eukalyptus, medžių milži
nas, skoningai sukvimpa ži-eduose. Įsta
bus žiedų aromas, sklisdamas oru, supi
na sudėtingą kvapsnį. Stiprų, bet švel
nų. Nematoma jėga akstiną praeivius 
sustoti prie eukalyptų ir giliai Įtraukti 
orą į plaučius. Krūtinėje išsiveržia sa
votiškas jausmas atsidėkavoti gamtai.

Bukalyptas — sveturgimis medis, au
stralas. Jaunas Kalifornijos pilietis, o 
jau spėjęs stipriai prigyti. Jo skaitlinga 
šeima apgyvendinta nuo San Diego iki 
San Francisco ar toliau. Sakoma, San 
Francisco miestui kuriantis, gavę pusės 
taksų numušimą tie pirmieji gyventojai, 
kuri-e pasisodinę eukalyptą sodyboje. 
Eukalyptas buvo traktuotas kaip retas 
svetys. Jis labai pakantrus medis, at
sparus sausrai ar šilimai, patogus pa
ūksmei.

(Bus daugiau)

3 pusi.—Laisvė (Liberty) - Ketvirt., Birželio (June) 3, 1954

ir vieti- 
gražią ir 
Beje, ir CLEVELAND, OHIO

toniečiai, apylinkės 
n i ai sudarė labai 
skaitlingą publiką.
iš Eastono, Pa., keli dalyva
vo, bet pavardžių neteko su
žinoti, — atleiskite.

Programai užsibaigus, geri 
muzikantai grojo šokiams. O 
jaunimas ir senimas šoko, val
gė, gėrė ir smagiai linksmi
nosi iki vėlumos nakties.

Dalyviai ir rengėjai širdin
gai dėkojame. Richmondhillio 
vaidintojams ir dainininkams 
už jūsų pasišventimą menui 
ir visuomenės reikalams. Taip 
.pat atsiprašome, jei ne vis
kas buvo taip, kaip turėjo bū-

Komisijos nariai Jonas Iva
nauskas ir Marijona Sienkc- 
vičienė daug darbavosi pa
ruošimui valgių ir gėrimų, 
piano ir sėdynių pristatymo 
reikale. Taip pat įžangos ti
kintų daug išplatino.

šios dienos programos, 
tvarkos vedėju buvo V. Glo
sčius. Reporteris

Hartford, Conn.

MIRUS

Marv Juškienei
Giliausią užuojautą reiškia
Jimmy Juškai —

Jonas ir Mary Kauliniai
Juozas ir Stefanija.

Cedronai

Iš Lietuvos
Didėja baldų gamyba

pra- 
3,000 

ce-

Jonavos baldų fabrike 
dėtas statyti naujas 
kvadratinių metrų ploto 
chas. Paleidus į darbą šį ce
chą, fabrike daugiau kaip 

, pusantro karto padidės bufe
tų; stalų, valgomojo garnitū- 
rų ir kitų baldų gamyba.

Baldų cechas statomas Uk- 
: mergės medžio ap d i r b i m o 
kombinate. Kasmet čia bus 
gaminama už 10 milijonų ru
blių minkštų baldų, drabužių 
spintų ir kitokių dirbinių.

Plečiamas Katino baldų 
kombinatas. Pradėjo veikti 
minkštų baldų cechas. Da
bar kombinatas gamina pro
dukcijos beveik du kartus 
daugiau, negu pernai. Da
bar čia. greta naujo cecho 
statybos pradėta statyti 14- 
kos kamerų džiovykla pjau
tai miško medžiagai 
vinti.

Klaipėdoje buvusio 
kų šiaudelių fabriko
Įrengtas baldų fabrikas. Sta
tomi ir mechanizuojami įren
gimai, ruošiama žaliava. Ar
timiausiomis dienomis įmonė 
išleis pirmąją partiją produk
cijos. Iki motų pabaigos fa
brikas 'pagamins gyvento
jams J’ tūkstančius aukštos 
rūšies drabužių spintų.

Baldų fabrikai aprūpinami 
naujausiais tėvyniniais įrengi
mais, gautais 
resbuplikų.

Šiais metais 
bus pagaminta 
pusantro karto
gu pernai, o 1955 metais — 
kartus daugiau.

džio-

degtu- 
bazėje

iš broliškųjų

respublikoje 
baldų virš 

daugiau, ne-

ŠYPSENOS
Nekrikštyta liga

Studentas: “Labai norė
čiau surast gydytoją, ku
ris pasakytų, kas man yra 
blogo.”

Kitas studentas: “Jokios 
tau ligos nėra; tu tik dide
lis Tinginys.”

Pirmasis studentas: “Aš 
tą ir pats žinau, bet man 
svarbu, kaip tai galima 
moksliškai bei lotyniškai 
pavadinti.”

Kitas studentas: “Kam 
čia svarbu, kas do vardas?”
Pirmasis studentas: “Ogi, 

kai parašysiu keistu var
du liga sergąs, tai tėvas

NUOŠIRDI P ADE K AV ON Ė

Širdingiausiai dėkavoju visiems mano drau
gams ir draugėms ir giminėms už tokį skaitlin
gą atsilankymą į mano anūkės parę, ir už tokį 
gausu jos apdovanojimą. Tas pasiliks mūsų at- 

\ 
mintyje ant visados.

M ari utė Gedaminski eilė.

San Francisco, Cal
Teatras atvirame ore

ro-
ne-

pa
• Vaidinimas

Mount Ta-

Sekmadienio popietį, gegu
žės 16 d., su draugais nuvy
kom pamatyti Wm. Shake- 
spear’o veikalą vardu “Temp
est” (Audra), 
įvyko valstijos
malpais parke,, apie 25 my
lios už miesto, aukštuose kal
nuose. Vaidinimą surengė 
San Francisco Dramaturgų 
Asociacija. Ji daugelyj Vietų 
parkuose surengia koncertus 
ir vaidinimus, o žiemos sezo
nu svetainėse rengia operas ir 
kitokias pramogas.

Veikalas suvaidintas labai 
gražiai, turi daug mirgėjimų 
per visą vaidinimą, tik, žino
ma, parke negalima buvo 
pritaikinti viską, ko veikalas 
reikalauja. Ten turi būti jū
ros pakrantė ir laivas turi su
sidaužyti į jūros uolas, tad 
to visko nebuvo,’ bet paviršu
tiniai buvo galima tą supras
ti iš kalbos ir aktorių veiki
mo.

Kaip daugeliui yra žinoma, 
AVm. Shakespeare buvo ga
bus veikalų rašytojas. Ta
čiau šis veikalas parodo tik 
šmėklas, dvasias ir 
nebūtus dalykus,
rint į tą veikalą1 ir palygi
nus su tikrii žmonių gyveni
mo veikalais, šiame matai tik 
tuščias svajones, o ne, pamo
kinimą dėl žmonių gerovės.

Nors dėl pamatymo to vei
kalo buvo įžanga, bet žmo
nių privažiavo tūkstančiai. 
Pasinaudojo atviru oru 
mirgančiu veikalu.

nikas gražioje giraitėje arti 
Santa Cruz miestelio. Tas 
do, kad čia pramogėlių 
trūksta.

Praeitais metais mums
vyko sukelti gerą sumą para
mos laikraščiams. šiais me
tais, atrodo, tas nebus galima 
padaryti, nes tūlų draugių 
sveikata nestipri. Praeitą ru
denį mums labai daug pagel
bėjo K. Silkaitienė, jos pa
sidarbavimu buvo išplatinta 
tikietų už $30. Taipgi ir kiti 
dirbo pasišventusiai, todėl tu
rėjom geras pasekmes.

Šios kuopos susirinkimai, liūs, 
per vasarą bus laikomi penk-! praleidome pramogėlėje San 
tadienio vakarais, ’’Vėliau bus 
vėl pciTnainyta į sekmadie
nius.

kitokius
Tad žiū*

“Žemės druska”

lt

kraš
tą įdo- 
“žemės 
Earth), 
dvi sa-

San Francisco miesto 
te World teatre rodė 
mų filmuotą veikalą 
druska” (Salt of the 
Rodymas tęsėsi per
vaites ir gal bus dar ilgiau 
rodomas. Man teko matyti it 
pasigėrėti veikalo vertinga 
reikšme.

Kiek teko matyti, teatras 
buvo pilnas žmonių kas die
ną ir vakarą. Tas rodo, kad 
darbo žmonės pamatę gerą 
veikalą ir kitiems pasako 
apie jį. Taipgi jį geroka) 
pagarsino Sidney Rodgers per 
radiją savo prakalboje ir 
akstino žmones matyti minė
tą veikalą. Jeigu, dar kurie 
nematėte, būtinai pamatyki
te. Tai gera ‘pamoka visiems, 
seniems ip jauniems.

Mūsų kuopos veikla
LLD kuopa savo susirinki

me pateikė finansinį raportą, 
kad šiais metais buvo norai 
sukelti stambia suma auku 
dėl Vilnies bazaro ir dalinim 
kų suvažiavimo,, bet susirgus 
mūsų . veiklesnėms narėms, 
aukų rinkimas susitrukdė ir 
turėjome apsieiti su mažomis 
aukomis. Vilnies bazarui au
kų nusiųsta $10, o suvažia
vimui $17.50.

Nariai visi pilnai užsimokė
ję už 1954 m.

Pramogų rengėjai pranešė, 
kad gegužės 23 d. tuiėsime 
draugišką pramogėlę San Le
andro, o kitą parengimėlį tu
rėsim birželio mėnesi San 
Francisco mieste. Taipgi įvyks 
bendras latvių ir lietuvių pik-

tuoj pinigui, gydymui pri
sius.” u t

Sutaisė Kas Kitas

M. Alvinienė. Dabar abi jau 
sveikos ir pradeda džiaugtis 
gyvenimu.

M. Alvinienė taria visiems 
ačiū už širdingą simpatiją, 
laiškus, atvirutes ir 
aplankymą laike jos 
labai džiaugėsi, kad 
pamiršta draugai ir
ne tik vietiniai, bet yra gavusi 
simpatijos laiškelių net iš to
limų kolonijų draugių, ir 
nuo Detroito Moterų Klubo.

Visiem ir visom taria šir
dingai ačiū.

ypatišką 
ligos. Ji 
jos ne

draugas,

Išvažiuoja vakacijų

Mums gerai žinoma Elz
bieta Vilkaitė pirmą dieną 
birželio išvyksta ilgon vaka- 
cijon. Mano aplankyti Bosto
ną, New Yorką ir kitas tos 
apylinkės kolonijas. Ji vyks
ta orlaiviu, kad daugiau lai
ko būtų svečiuotis. Jeigu jai 
ten patiksią, tai gal ir pasi
liksianti kur nors.

Laimingos kelionės ir geros 
kloties!

Gimtadienio pare

Kada tik Oaklando ar San 
Leandro draugai surengia ko
kią pramogėlę, tai ir mus, 
San Francisco lietuvius, ‘ne
kviečia dalyvauti. Velykas 
puikiai šventėme pas Mačiu-‘ 

o gegužės 23 d. šauniai

Ligoniai susveiko

Ankstyvą pavasarį turėjom 
keletą sergančių draugių, bet 
dabar yra malonui, kad jau 
visosi susveiko. Daugiausia 
nukentėjo Karosienė, o antra
..... .Y ......... —....................................

Leandro, pas Taraškus.
Dabartinis parengimėlis bu

vo rengtas bendrai su San 
Francisco kuopa, tai mūsų 
draugės iš abiejų kolonijų 
pagamino nepaprastai skanius 
pietus. Kurie dalyvavo pa
rėję, visi gėrėjosi. Sočiai pa
valgę, kurie norėjo, ir įsiger-

(Tąsa 4—tame puslap.)

NEW HAVEN, CONN

Atviras laiškas Conn, valstijos LDS nariams ir 
visiems lietuviams
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Gerbiamieji:—
Lietuvių Liaudies Teatro grupė artistų iš 

Brooklyn, N. Y., atvyksta suvaidinti pas mus 
labai įdomų veikalą: “Ne Visada Katinui užga
vėnes N Bus suvaidintas birželio-June 6 d. (šį 
Sekmadieni, 2-rą vai. popiet, L. B. Svetainėje, 
248 N. Front Street.

Taigi nepraleiskite šios progos nepamatę šios 
komiškos dramos. Tai nepaprastai gražus 4-rių 
veiksmų veikalas. Ateikite patys ir pakvieskite 
kitus ateiti ir pamatyti tą gražų veikalą. Turė
site gardaus juoko ir širdies kutenimo. Ateikite 
anksti ir pamatykite visą veikalą iš pat pradžios

L.D.S. 16 kuopa šluoju laišku kviečia visus 
atsilankyti. 
Bilietas 75c Komisija J S K, 

Joseph Kunca.

CLEVELAND, OHIO
Pirmas Šiemet Piknikas

Rengia viena iš didžiausių Clevelando organiza
cijų— L.D.S. 55 kuopa, {vyks birželio-June 6 
d., J. Rūbo piknikų darže, and 422 kelio, apie 
2*/j mylios pravažiavus Welshfield. Temykite 
užrašus po kairei. \

Rengėjai yra pasiruošę viskuom svečius tin
kamai priimti. Tik kviečiame visus atsilankyti. 
L.D.S. nariai ir nenariai yra mielai laukiami 
dalyvauti ir linksmai praleisti dieną gražiame 
parengime.

Seimo Delegatų išleistuvių
BANKETAS

Įvyks birželio-June 26 d., L.D.S. Klubo Salė
je, pradžia 6-tą valandą vakare. Bus patiekta 
paukštienos pietūs. Norintieji čia dalyvauti 
(o tokių bus daug), bilietus įsigykit iš anksto, nes 

. tą pačią dieną jų negalėsite gauti. Bilieto kai
na $1.50 asmeniui. Juos platina visi seimo de
legatai i]’ kai kurie kuopos nariai. Taipgi bilie
tus galite gauti L.D.S. Klube.

J. Žebrys.
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Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

gas ausis, jis bus panašus j 
ąsila?“

i

Prieš penkis ar šešis tūks
tančius metu Egypt ą valde 
karalius Cheops. Jis ne tik 
pasistatė sau milžinišką ant
kapi pyramidos formoje, bet 
pasigamino, dar gyvas būda
mas. ii* daugiau kaip šimto 
pėdu ilgio laivą, kūrinami ti
kėjosi po mirties plaukioti.

Dabar tas jo laivas tapo 
atkastas. Tyrinėjimas t i k 
prasidėjo. Tai skaitoma la
bai didelės reikšmės atradi
mu. Iš jo būsią galima daug 
ką patirti apie tu laiku val
dovu gyvenimą.

Daug kam atrodo juokin
gas toks karaliaus Cheopso 
tikėjimas. Bet argi dar ir da
bar. šioje progreso gadynėje, 
daugybė žmonių netiki i po
mirtini gyvenimą, arba i “sū
do dienoje“ prisikėlimą?

Karalius (’hoops negalėjo 
(iasileisti nė minties, kad ir 
jis pavirs Į dulkes ir išnyks.

Eva Mizariene grižo
Per šventes grižo iš sana

torijos Eva Mizariene. Ji 
išbuvo vienoje sanatorijo
je, Michigan valstijoje, arti i 
dvi savaites, kur buvo pa
tikrinta jos sveikata.

Komedijos aktoriai, į 
repeticiją!

Rytoj, birželio 4 d., 7:30 
vai. vakaro, Įvyks komedi
jos “Ne visada katinui už
gavėnes” repeticija. Ji bus 
pas J. Budrevičių (Acho- ' 
va). Na, o sekmadienį ak
toriai vyks į New Haveną,
kur suvaidins šį įdomų vei
kalą.

San Francisco, Cal.
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

ti galėjo. Taigi dėl visko 
reikėjo padirbėti. Visiem 
reikia tarti ačiū už gerą pa
tarnavimą ir Taraškams už 
vietą, nes gerokai prišniaukš- 
tėm stubą.

Užbaigoje pares pasirodė, 
kad yra dviejų draugių gim
tadieniai, todėl Karosienė ir 
Taraškienė buvo pasveikintos 
su gimtadienio dainelėmis. 
Reiškia, nušovėm du zuikius 
vienu šūviu.

Vilkaitė turėjo savo re kor
tuojamą mašinėlę, tai kas tik 
norėjo, tas dainavo ir juoka
vo. Taipgi J. Kazlauskas tu
rėjo savo elektrikinj fonogra
fą ir rekordus, tai ir jis daug 
prisidėjo su muzika.

Alvinas

BOATS
“KODĖL RŪPINTIS 

PASIMATYKITE SU MURRAY” 
SCOTT—ATWATER, 

Authorized Dealer 
SENTRY STORES 

32-08 Steinway St., Astoria 2 
YE. 2-0700

.TORU FLOUNDERS 
randasi 

MATTITUCK, L. I.
Pradedant šeštadieni, balandžio 24 

Atviri Laivai Išplaukia Kasdieną 
Laivai išnuomojami. 

ANCHOR INN 
Restaurante

N. Y. C. Tel.—Al Cooke, Lex. 2-3610 
ar Mattituck 0- 8989

MARTIN -AUTHORIZED
SALES & SERVICE

C. M. MARK
Cooper & Central Avė.

Glendale 
Tel. HE. 3-1650

EVIN RUDE MOTORS— 
OLDTOWN BOATS

I Randavojaml Laivai Ir Motorai
DOXSEE'S MARINE

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

Tel. Long Beach 4-6411

LAUSON—Authorized 
Dealer

Naudotų Valčių ir Motorų 
WILKINSON’S SHIPYARD 

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

i nu huu—agaaassagaag.-M

NewYoriffl^^gfelinlo*
Sako, kad AFL vėl 
laužyty streiką

John D\vv<»r. pralaimėjusios 
rinkimus AFL unijos pareigu- 
ras. sakė kad jis ir vėl vado
vautu streiklaužiu judėjimui 
prieš laimėjusia ją rinkimus 
Internal ional I>ong>horomcn's 
A s sc.- <• i a 1 i o n, n > r i k 1 a u som ą

Laimėjusios rinkimus ILA 
{'rezidentas Kapitonas Brad 
ley pareikalavo, kad v>aša- 
liškoji darbo santykiams ta
ryba (NLRB) tuojau pr.|'u- 
žintt.i jo liniją teisėta lo.K'a- 
krovius atstovauti derybose 
su kompanijomis. Sako, kad 
sutarties vykdymas toli nuvil- 
kintas ir darbininkai privers
ti dirbti be teisėtai jiems pri
klausančiu pakėlimu mokes- 
ties ir kitu pagerinimu

Laivakroviu senoji sutartis 
pasibaigė prieš 8 mėnesius. 
Kompanijoms pavyko susita
rimą ir algų priedus n u vi Ik in
ti valdinėms Įstaigoms nu vil
kinant pripažinimą pirmesnių 
balsavimu. Dabar vėl vilkina 
pripažinimą siu balsavimų. 
Abiejuose balsavimuose dau
guma balsų buvo paduota už 
iLA.

Demokratai pasidalinę 
dėl priesaikos

Queens republikono kauns.il- 
mano Robert F. Barnes pa
siūlytoji Miesto Tarybai re
zoliucija sukėlė demokrafuo- 
so pasidalinimą tuo klausimu.

Tūli demokratai kaunsilma- 
nai patys norėti,! pabūti ma
žaisiais raudongaudžiuk a i s , 
bet esą baimės, kad jų toks 
poelgis galėtų nustatyti vi
suomenės tūlą dali prie’š de
mokratu kandidatus i Kon-• » 
gresą. Gi šie yra svarbūs 
Kongreso rinkimo metai.

Barnešo pasiūlytoji rezoliu
cija reikalautų lojalumo prie
saikų iš Tėvų-Mokytojų orga
nizacijos pareigūnu.

Dr. A. Petriką 
I

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Biznio Telefonas Mgr’s Rezidencijos
EVergrccn 4-9672 EVcrgrccn 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyn^ lietuviais.

Puiki Salė isnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue . Brooklyn, N. Y.
' iX:

Darbiečiai rengia 
išvažiavima c-

Bronx darbiečiAi rengia iš
važiavimą birželio 13-tą i pa- 

i skilbusią Arrow Karmą. Kvie
čia savo narius ir prūdelius 

j važiuoti privatiniais auto. Iš 
į anksto užsiregistravusiems tu- 
; lės ir b ilsus.'

Bušai išeis 9 vai., nuo tos 
į partijos patalpų, .683 Aller- 
I ton Avė. Kelionė Husais 
i (Įskaitant Įžangą) $2.5(1. Nu- 
I važiavusiems atskirai Įžanga 
; 81.50. vaikams (iki 1(5 m.) 
I nemokamai. Norinčius da.u- 
i giau informacijų prašo skam
binti vakarais OL. 55-9917.

D-tis

Natalijos Jasiukynaitės 
męno kūrinip paroda

Nevv Yorko miesto viešo
sios bibliotekos Hudson Bark 
skyriaus galerijoje šiandien, 
ketvirtadieni, atsidaro lietu
vaitės , dailininkės Natalijos 
Jasiukynaitės meno kūrinių 
paroda. Parodoje bus išsta
tyti jos aliejinės tapybos pa
veikslai, akvarelės . ir taipgi 
mediniai braižiniai. Panala 
tęsis: iki birželio pabaigos.

Viešosios bibliotekos (Pub
lie Library) Hudson skyrius 
gali būti pasiektas 8th ir 6th 
Avė. nožeminiais traukiniais, 
-jotis West 4th St. arba 7th 
A ve traukiniu, Hudson St. 
stotis.

šį vakarą, tarp 8 ir 10 vai., 
Įvyks parodos atidarymas.

New Yorko gyventojai 
dar padaugėjo >

Gyventojų skaičiaus patikri
ne toj a i sako, kad nuo 1950 
metų Didžiojo N e w Yorko 
miesto ir srities gyventojų dar 
prisidėjo 1,250,000. Sritin 

į Įskaito artimiausias Now Jer
sey 9 apskritis, vieną Conn.

■ apskriti ir 2 užmiestines Long 
i Island . apskritis.

(Įvyko keli Atminimu 
i Dienos paradai

New Yorko miesto visose 
apskrityse Įvyko po vieną pa- 

j radą. Tūlose vietose dar jvyk- 
i dyti mažų grupių paradėliai 
Į atminimui žuvusių karuose, 
i Centrinis paradas ėjo puoš- 
Į niąja Riverside Drive. tarp 
,72nd >r 95th gatvių. *■

Visuose tuose paraduose 
i buvo maldų, dar daugiau kal
iai. Tūli kalbėtojai skiepijo 

i minti, kad esą reikia daugiau 
karų. Tūlose kalbose nuklie- 

į dėta v politiniai. Pavyzdžiu 
gali būti teisėjo Maurice Sim
mons kalba. Jis sakė, būk 
McCarthy esąs “numerio I- 
m.o talkininkas Rusijai mūsų

1 šalyje.“
Apeigosi' prie Kariams ir 

M ari n i ūkams Paminklo kalbe- 
' jo ir majoras VVagneris, taip

gi • Lt. generolas Leon W. 
Johnson.

Klausovų didelę dali sudarė 
lie. kurie neteko savo myli
mųjų karuose ar pasiruoši
muose i karą. • Liūdna nuo
laika tapo dar liūdnesne, dau
gelio vos sulaikytos lig to 
laiko ašaros pabiro, kai prie 
paminklo atėjo brooklynietė 
18 meti) našlė Mrs. Marjorie 
M. Matthias. Ji atnešė padė
ti gėlių atminčiai žuvusių 
lėktuvnešio laivo Ėennington 
eksplozijoje ir graudžiai pra
virko. Jos jaunas vyras Al
bertas buvo vienu tų žuvusių 
eksplozijoje.

Brook lyne vyriausias para
das marša vo Prospect Park 
srityje. Valdininkams ir lo- 
gijonierių pareigūnams ap
žvalgos punktas buvo Įreng
tas prie Grand Army Plaza.

Rep.

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

•MATTHEW A.j
: Buvus :
» <
• (BUYAUSKAS) f
» I
I LAIDOTUVIŲ 1
I DIREKTORIUS 4

t 426 Lafayette St. J
t Newark, 5, N. J. Į
, MArket 2-5172 ,

SVEIKSTA
Nuo žinomojo teatrininko 

Juozo Judženfo gavome se- 
kam> laiškeli apie jo žmo
nos Marijos Judžentienės pa
lieti :

Gerbiamieji,
Lygiai po šešių savaičių li

goninėje, Marija JudžentienČ 
pagaliau sugrįžo namo.

širdis jau šiek tiek page
rėjusi, bet dar randasi viso
keriopų komplikacijų. kur 
mažiausia staigmena gali pa- 

I virsti momentalia mirtimi, 
j Kol kas ilsisi namie, po dak- 
j laro priežiūra.

laibai širdingai dėkojame 
visiems už atlankymą li
goninėje. už gėles, už atvi
rutes. q

šiek tiek aukoj'am e Laisvės 
fondui.

Juozapas ir Marija
Jud žentai

Reikalauja amnestijos 
| Amerikos politiniams

Amerikinis Komitetas Gau- 
i t! Amnestiją Scidh Akto :ut- 
, horns skelbia ■ sųrciali vaju 
i per visą b i r ž e 1 i o menes’. 
| Greta kitų veiksmų, vykdyti 
i masinius mitingus. Juose 
■ aiškins Smith Akto reikšmę 
j Amerikos demokratinei visuo
menę). Ypatingai tą sritį, 
kiek tas Įstatymas liečia dar- 

I bininku ir liaudies judėjimus.
New Yorke <<>l:s muingai 

rengiamas biržMio 104os'••va
karą, Chateau Gardens, 105 
H. Houston St. Sykiu )>a- 
gerbs Dr. Edward Barsky, 

j kuris nenuoalsiai darbuojasi 
i už išlaisvinimą Amerikos po- 
i litinių kaliniu.

Programoje 'la’yaus Paul 
P'ibcs’onas, Mrs. Peggy Den
nis, Mrs. Edith ’ Marzani, 
James Aronson ir žymus tei
sių gynimo adv d;atas John 
.Abt. T-as

Prigėrė East upėje ties 
Greennointu pašto tarnauto- 
ias William Seigrist. 40 me-r 
tų, tėvas 4 vaiku. Jis norėjęs 
upėje paplaukioti.

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

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

iki TONY’S I
1 UP-TO-DATE i

I BARBER SHOP II I
į ANTANAS LEIMONAS Į
Į Savininkas |

1 306 UNION AVENUE Į
1 BROOKLYN, N. Y. '
I T
j Gerai Patyręs Barbcris •

I —— ■ — M — « — ■ — ■ — ■ — ■ — • — «i —.Bi|X

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

I NEW YORK
I .

4 MALE and FEMALE

PLAUKŲ DABINTOJ AI
Vyras ar moteriškė. Patyrę. NuolJ- 

{linis darbas. Gera-alga. Puikios są
lygos.

COLONY BEAUTY SALON
j 37-39 82i»(l St., Jackson Keinius, L.I.

HA. 6-7870
Į H 01-1071

NAMŲ DARBININKĖ

‘ Guolis vieloje ąlskiramt' maloniam* 
•rūme. Paprastas valgių gaminimas
Gera alga, linksma namu atmosfera. 

yTelefonuokite BE. 5-9640 iki 6 P.M
Po 6, telefonuokite BE. 5-8361

< 108-110)

HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE 
MOTINAI P AGELBININKft

■ Virš 30 metu amžiaus, guolis vielo
je. atskirame, maloniame kambary- 

j je. su maudyne. Nereikia valgiu ga- 
I minti. Gera mokestis, linksma narni] 
j atmosfera.

'Telefonuokite:
AX. 7-2511

1106-107)

BEAUTKTAN EXPERT
| Patyrusi visame darbe. Pilnam 
j laikui. ’ Gera alga. Oru vėdinama 
i krautuvė.

LILLIAN'S BEAUTY SALON
1 95-01 Jamaica Avi1., Woodhaven, L.I. 

VI. 9-1146
<106-109)

i Ištraukė skenduoli C- I I
Lš East Rivpr ištrauktas kū- 

j nas to vaikinelio, kinds šoko 
' Į upe gelbėti jam nepažis- 
I lamo vaiko šuniuką. x 
i Iš social security kortos jį 
i atpažino esant Charles Held, 
i 29 metų. Gyvenęs 34 0 Broad
way, Brooklyn^, vienišas. Sa
vininkė namo, kur jis turėjo 

l kuklų kambarėli, sakėsi ma- 
i žai apie ji žinojusi. Jis ten 

gyv<M+es tik 8 mėnesiai ir jau 
i buvęs 'skolingas jąi už kam
barį $65, tad ji maniusi, kad 

i Į is tai]) sau prasišalino kur, 
' visai nėra porta vu s i policijai 
! apie jo dingimą. Ji mananti, 
kad. jis dirbęs kur siuvimo in
dustrijoje. *

P a ii e k a
širdingai dėkoju už tokį 

gražų pagerbimą manęs ma
no gimtadienio pi'Oga gegu
žes 22-rą dieną). Dėkoju 
visoms mano d r a u g ė m s : 
Mrs. Simas. Mrs. Kliokie- 
nei, Miss Miller, Mrs. česna, 
Mrs. Volte r i e n e i , abiem 
marčiom ir visiems' anūkams, 
Bcniukui, Stellai. Richardui, 
Cath lynai.

Širdingiausiai dėkoju vi
siems už dovanas ir gerus lin- 
kėjim us.

Ona Zakarauskiene

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L. D. S. 13 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį. June 3 d., pra
sidės 8 vai. vakare, bus Liberty Au
ditorium. 110-06 Atlantic Avė. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki
mo, nes yra daug reikalų aptarimui.

Komitetas.
(104-107)

MONTELLO, MASS.
L.L.D. 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyks birželio-June 7 d., Liet. Tau! 
Namo kambariuose, prasidės 7:30 
vai. vakaro.

Visi nariai esate prašomi dalyvau
ti šiame susirinkime, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. Turime pri
sirengti prie piknikų birželio 20-tos 
Lawrence, Mass., ir liepos 4 ir 5 dd. 
Montello jo.

George Shimąitis.
(108-109)

MONTELLO, MASS.
Vienybės Pašalpinės Draugystės 

metinis piknikas įvyks birželio-June 
6 d„ Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd., pra
džia 1-mą vai. popiet. Rus gera mu
zika, valgiai ir gėrimai. Visi nariai 
Ir valdyba turite būtinai dalyvauti, 
nes taip yra draugijos nutarta.

Rengimo Komisija.
(108-109)

PMEŠKOJIMAI“
Noriu susirašinėti su Agota Po- 

ziengiene. Ji seniau gyveno Harri
son. N. J. Prašau jos pačios atsi
liepti, arba kas žinote kur ji randa
si, malonėkite man pranešti. Sophie 
Manskienė, 1316 Liverpool Street, 
Pittsburgh 33, Pa.

(103-109)
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NEW YORK
REAL ESTATE

RIDGEWOOD
Gerai bud ivotas 1 šeinni Gngi Kuo
las namas, gerose sąlygrm 1 4 rū
mų apartmenlai. Virnax/apimen
tas tuščias. ))> įsideda g> r<>s /eigos. 
Brass plumbing, combination sinkus 
ir pi’čiai. Arli mokyklų, krautuvių 
ir transporlacijos. Geras pirkinys 
tik $9 700 < išmokėjimai i.

Šaukiti* savininką:
Tel. HEgrman 3-8 lot

BAY RIDGE — $20.000
7 rūmų Dutch colonial collage arti 
Shore Road, daržuotas žemės plo
tas 50x100. privatus įvažiavimas, 
garadžius, aliejus. 2 maudynės, pil
nai insulated, brass plumbing išti
sai. Aukšta mortgage, mažas įmo- 
kėjimas.

SAVININKAS Sll. 8-9734

WOODSIDE
Gerai hudavolas ?> šeimų mūrinis 
namas. 6. 5 ir 1 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, krautuvitj ir 
transport ari jos. Savininkas parduo
da tikraiPgerą namą labai prieina- 
mai. Šaukite savininką:

TLlinofs 7-3818
< 102-108)

ASTORIA—-SI 6, uAd
2 šeimų mūrinis namas, n^oderninč 
virtuvė, 4’_< 5*2 rūmai. 2 karam 
garadžius, 2 car ports, aluminum 
comb. Langai, brass plumbing, nau
jus oil burner. A 1 sąlygose, puikiau
sios jeigos. žemes plotas 20x148. dar
žai priešakyj ir užpakalyj, arti mo
kyklų. krautuvių ir transporlacijos. 
Saukite savininkas:

Trl. VE. 2-7697
1106-108)

ST. ALBANS
Gerai būdavot as. 1 šeimai hungalovv 
si yliaus namas. 8 moderniški rūmai, 
prisideda ištaisytas skiepas. Nuo 
sienos iki sienai divonai. Naujai iš- 
dekoruotas. Aliejum apšildomas, 2 
karam garadžius. Žemės plotas 
40x100. Gera sekcija. Arti krautuvių 
ir busų. Gražūs namai už prieinamą 
kainą. Saukite savininką:

T<*l. Lanrcltoii 8-5936
(106-108)

For Rent

PUIKIAI ŠIA VIETA
Naujos krautuvės del kepėjo ar bile 
stiliaus mėsininkui. Puiki proga da
ryti gerą pragyvenimą. Krankliu 
Square intersection ar Frank)in Ave, 
ir Corona Ave. Prieinama randa.

Telefonuokite:
I-’L. 4-4339 arba VA. 5-9573

(108-1141

BUSINESS

LIŲ KRAUTUVfc <
Pilnai įrengta "Hobby” Shop. Gera 
viela. Galima daryti gerą pragyve
nimą. Savininkas parduoda puikią 
biznio progą labai prieinamai iš 
prit'žaslies ligos.

Tel. I O. 4-2711
(105-109)

LUNCHEONETTE FOUNTAIN
Daro $1,000 j savaitę. 3 rūmai iš 
užpakalio. Renda $70. Puiki vieta. 
Gera pusininkams. Savininkas par
duoda šią puikią biznio progą labai 
prieinamai ant lengvų išmokesčių.

Saukite Savininką:
Tel. EV. 2-9725

(106-108)

STATIONERY, FOUNTAIN 
GREETING CARDS

Veikli sekcija, 6’L> dienos. 8 metams 
lysas. $85 j mėnesį. įskaitant 4 rū
mų apartmentą. Puikiausiose sąly
gose. Daro gerą pragyvenimą, sa
vininkas parduoda gerą biznio pro
gą labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tel. CE. 9-9799

(103-109)

CANDY STORE—FOUNTAIN
Taipgi parduoda žaislus. ' Pilnai 

įrengta. Gera biznio viela, fconda 
$60. įeina 3’4 rūmų apartmrntas. 
Nuo $300 iki $400 savaitinių įplau
kų. Biznis lengvai padidinamas. Pil
na kaina $2,500.

Saukite Savininką:
Tel. EV. 2-9298

^05-109)

LUNCHEONETTE & STATIONERY

Didelė 2-viem langais krautuvė, da
ro puikiausią biznį. Parduoda su 
nuostoliais iš priežasties ligos. Turi 
apleisti valstiją. Nepraleiskite viso 
amžiaus progos.

Tel. TR. 4-9689

PASIRANDAVOJA 
KEPYKLAI VIETA

Pilnai ‘įrengta, prisideda sklepajt 
20x55, dalis krautuvės, parodos lan
gas. Puiki proga daryti gerą pra
gyvenimą. Prieinama randa ar su
lig nuošimčių sutarties. Matykite po 
antrašu: 398 71 h Ave., Brooklyn.

Ar telefonuokite:
STerling 8-9151

(108-111)

Alaus varyklų savininkai 
prašina pakelti alaus kainas, 
jei reiks pridėti darbinin
kams algos. Darbininkai kei- 
kalauja mokesties pakėlimo. 
Seno j i sutartis p^Kibaige 
gegužės 31-mą.




