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KRISLAI
New Havene.

Apie Molotovą.
Turėtu pasimokyti.

Rašo R. MIZARA

sekmadieni teko

tu nemaži
jie

Žnionėnis komedija ‘ 
da katinui užgavėju 
;o. tačiau, daugumai

Franci ja ir Anglija nori 
toliau tęsti derybas dėl 
taikos Indokinijoje
DULLES BANDĄS IŠAR
DYT ŽENEVOS SUEIGĄ 

’ Ženeva, Šveic. — Prane
šama, kad Amerikos valstv-

darytų atvirą Įsiveržimo žy-

Fondo Molotovas ragina spręst

Per Geo. Shimąitį, Brock-1 L. Žemaitienė, Hartford, 
n. Mass., gauta $134.50.; Conn, prisiuntė $92.00. Aū-

Ženevo j e politiniu s 
Indokinijos klausimus

i josi išardyti Ženevos konfe
renciją, svarstančią, kaip 

kad | įvykdyti taiką Indokinijoje 
netolima jame mins t e I v i e ., jr Korėjoje. Bet Francija

Iligganume. im\o pašarvotas jr Anglija stoja už tolesnį
žinomas draugas ii

gus. veiKejas. uolus rėmėjas 
darbo žmonių judėjimo.

Lai ilsisi Juozas ramiai, o' 
jo likusiai žmonai. Elenai, sū
nui ii* dukrai, taipgi visiems: 
giminėms

dukrai.
ir <

visu užuojauta'

i Francijos užsienio reikalų 
ministras Geo. Bidault pa
reiškė, jog konferencija da
vė “apčiuopiamu vaisių”;

sįoj(.j namo atskyrimą nuo Kam- 
mūsu i bodijos ii“ Laoso, tain pat

liaubinės komisijos sudary- 
■ mo.n -

Anglijos užsienio reikalų 
al-_! ministras Anthony Eden lė-

lyto j u mirtys.
Štai, kas šiemet silpnina ii’j 

mūsą laikraščio 
fondo sukilimo reikalą .’

Kiek i'faug gerą d į augu ii* 
draugią išmirė per praėjusius 
metus.' Visa tai deda dides-Į 
nę pareigą ant. mūsą likusiu-i
J1.’ •

dlnnina ir j Anodijos premjeru Chur- 
specialaus; ehillu, ir sugrįžo su Chur-

DULLES VeL GRŪMOJA 
“UŽPUOLIKAMS”

Washington. — Amerikos

Brazilijoje eina gyvas judė
jimas už tai. kad priversti ša
lies prezidentą Getulio Var-

les. besikalbant su kores
pondentais antradienį, sa-

Prieš ji taikomi kaltinimai: Į .-'bingumų valstijų i<a-
- -......................... ; rims veiksmas išvien su sa-

' vo talkininkais Imlokinijo- 
| ie tai]) tiktu dabar, kaip iri 
1953 metu balandyie, kuo-;

2. Be atodairos eikvoja ša
lies pinigus.

Vargas’as yra žiaurus pre
zidentas, sekąs Argentinos Pe
rono pėdomis.

Bet klausimas, 
nentams pavyks jį 
prezidento vietos 
be jėgos ?

ai* jo ope

gražiuoju,

su girdisi, kad mūsų šalis ga
li būti įtraukta i Indokinijos 
k a ra?

bus prieita prie susitarimo 
dėl mūšiu paliaubą sudarymo 
Indokinijoje. Jei taip bus, tai 
būsime* ir mes ramesni, ilgiau 
taikoje pagyvensimo.

York Times laidoje C. Ta 
Sulzbergeris rašo ilgą straips
ni apie Molotovą.

Nežiūrint visokiu Molotovui 
daromu primetimu, autorius 
pripažįsta, jog Molotovas yra 
nepaprastas diplomatas, — jis 
gabus, talentingas.

Taip apie Molotovą sako ir 
jo politiniai oponentai, tokio, 
kaip Church illas, kaip Mr. 
Dulles, kaip pastarojo padė
jėjas Bedell Smith.

šiomis dienomis Erancūzijos 
parlamente prasideda debatai 
dėl karo Indokinijoje.

Sakoma, po šią debatai ga
li kt’/Sti Lanielo valdžia.

Per .virš septynerius motus 
karo iJK/okinijoje, Prancūzija 
ten daug turėjo nuostoliu. 
Kiek žuvo ten žmonių, kiek 
bilijoną dolerių buvo sukišta 
ginklams, amunicijai ir kito
kiems kariniams reikalams!

je ar kur kitur Tolimuose 
Pytuose, tai Amerika ir 
vienui-viena įsikištų, jeigu 
to reikėtų.

(Kinijos d u o d a mu s d e - 
mokratiniam Viet n a m u i 
ginklus Dulles taip pat va
dina “komunistiniu užpuoli
mu.”)

Šaukiama konferencija 
grasinti Guatemala!

Managua, Nikaragua. — 
Čionaitiniai valdininkai tei-

y’uje bus sušaukta konfe
rencija užsieninių ministrų 
iš Jungtiniu Valstijų ir Lo
tyniškosios Amerikos res-

Konferencija, s a k o m a ,

“sulaikius ją nuo komunis
tinio p a v o j a u s skleidimo 
amerikiniame žemyne.”

Pranešama, kad ir Dulles, 
Jungtinių Valstijų vaisty

kini konferencijai.

( Senatorius ragina 
patyrinėt McCarthy’o 
finansus ir taksus

m how-1 Washington.—-Ragangau- 
.! dis McCarthy reikalavo, kad 

nenori demokratas senatorius Stu- 
Bet art Symington, tyrinėjai1 

Kinijos komunistai čios komisijos narys, liūdy

Amerika, tačiau, 
pati viena ten veikti, 
jeigu “

Švedijos ministras išlėkė 
Maskvon i “vakacijas”

■ telefoną kalbėjosi su armi
jos sekretorium Stevensu 
prieš McCarthy. Ragan-

Stockholm, Švedija.— 
dijos užsienio, reikalų minis
tras Unden išlėkė i Sovie-1 

<■ I

tų Sąjungą “atostogom” 
Leningrade ir Maskvoje.

gaudis pravardžiavo Sy- 
Šve- mingtoną “davatkiška ko

še” (sanctimonious stu).
Symingtonas atsiliepda

mas pareiškė: “O pats tu
rėtum eiti pas psichiatrą,

Kitų kraštu diplomatai ka<| tavo |n.olą isth.tų
nužiūri, kad jis ves “kokias 
nors slaptas derybas su So
vietu valdžia.” . c

Toronto, Kanada. — 
Apsivožus valčiai, nusken
do 3 kanadiečiai.

Masan, Korėja. — Mina 
susprogdino busą, užmu
šant 9 pietinius korėjiečius.

Symingtonas priminė, kaip 
McCarthy 1952 metais išsi
suko nuo liudijimo po prie
saika, kada buvo tyrinėja
mi McCarthy’o “uždarbiai” 
ii* taksai.

McCarthy parašė knyge-

Na, ii* ką' gi Prancūzijos 
imperialistai laimėjo?

Nieko. Jie tebėra mušami.
Afrikoje, — Tunisijoje ir 

Morokke, — žmonės taipgi 
kyla, juda, reikalaudami laks

jančių Lustron gatavų na
mų kompaniją, ir už tai ga
vo $10,000. Kompanija gi 
netrukus pražudė milijonus 
dolerių valdžios paskolų, 
kaip nurodė tuometinis se
natorius Wm. Benton.
Carthy išsisukinėjo 
taksu valdžiai, c

Už tokius kaltinimus

Mc- 
nuo

Mc-Vienintelis kelias, ktų*iuo
ridami Prancūzijos imperialis-* Carthy buvo patraukęs 

tai' Bentoną teisman, bet vėliau 
, bylą.

Taksų komisionierius an- 
' tradiehį pranešė, jog vis 

tyrinėja McCarthy’o

tai galėtu išeiti sveiki. 1 
pripažinimas ‘ pilnos kusves atšaukė ta 
Indokinijos žmonėms, Tunisi-' 
jos žmonėms ir Morokko 
žmonėms.

Kitaip, francūzai susilauks dar 
dar didesnių b4dų>. taksus*
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Žilinskas, J-

00. Aukojo sekami:

Rėmėjai iš Plymouth,

SIŪLO SURENGTI
LAISVUS RINKIMUS

Ženeva, šveic. — Vi 
lavas Molotovas, Sovietų i Kalbėdamas pilnutiniame 
užsienio reikalų ministras, i konferencijos 
reikalavo, kad Ženevos I Molotovas sakė 
konferenciia spręstų ir po
litinį Indokinijos pertvar
kymą, o ne vien tik svars
tytų, 1

: Demokratinės Vietnamo

Derybos 
kariniais ir politiniais 
klausimais turi būti veda
mos ne tiktai su demokra- 

kaip padaryti tenai tiniu Vietnamu, bet ir ' su 
dviem kitom Indokinijos 
valstijom — Laosu ir Kam-

Siūloma parodyt 
bombos baisenybę i DEMOKRATINIAI ŽMO- 

NeS JAU VALDO DAU-
j GUMĄ INDOKINIJOS

Washington.—- \ aidi- jjs priminė, jog Demo
nus Atomų Jėgos Komisijos ; kratiniai vietnamiečiai yra 
narys Ihomas Murray pa- užvaldę jau tris ketvirtada-

.... S30.00 tarė Amerikai pakviesti So- ]įus Vietnamo, 
i vietų Sąjungos ir vakarinių jr svarbiausios

(Tunkhannock) lo.00 1 kraštų vadovus ir iu aki-Į valstijos. Laos
vaizdoje išsprogdinti hydro-; atgavus puse tos valsti jos 

... ;>.00 įgeninę bombą, kad pamaty-lnuo francūzų. Demokrati- 
• pat 

tikra 
nors ir

Fa r me r vs
didžiausios 
tena i tinęs

Žilinskas .
Kasparienė
(Wilkes-Barre) 2.00

tikrą.ią jos baisenybę. njai gyventojai tai]) 
Tuomet gal komunistiniai kontroliuoja tam

Guatemala, gindamasi mm / o 
snokalbininkų, suspendavo

( konstitucines laisves
Guatemala. — “Svetimas' virš Guatemalos . kažin 

1 ė k tu va s, me ty d a m a s 
s, kurie šaukė gua-

tų
nuverstų/“komunistų valdžią ir ap- 
Ižią,” pa- j saugoti tėvynę nuo prapul-

zidentas Arbenz Guzman. >

sybė įvedė cenzūrą siun
čiamoms užsienin žinioms 
ir suspendavo konstituci
nes laisves vienam mene-

ginklus Hondurui, Nikara
gvai bei kitiems Centrinės 
Amerikos kraštams 
Guatemala. Paskui 
ir laivais plukdyti

ketino 
jiemssiui.

Kai kurie suokalbiautojai I ginklus, 
prieš valdžią tapo suimti, 
tūli kiti spruko užsienin, o mala pasmarkėjo po to, kai

Kurstymai Guate-

i Hondūro, Kosta Rikos bei | Laikraštis EI Spectador 
kitų Lotyniškosios Ameri- neseniai rašė, jog Tito po- 
kos šalių ambasadas Gu- litikos
atemaloje. i maišatį viduj

Nakties laiku vėl skraidė'sios Darbo P;

šalininkai daro 
valdančio-

sukontroliuoti mažesni.
i atominę-hydrogeninę jėgą 
■■ norint išvengti pražūtin
giausi o karo,

i kalbėdamas
i versitete Washingtone.

Molotovas sake
D t i •l'Vl

sakė Murray, j svarstyti 
Katalikų Uni- dėl

Prancūzai atakuoja 
vietnamiečiu fortus 
arti Hanoi didmiesčio

reikia 
visus klausimus 

savistovumo ii* ne
it so my bes suteikimo

I visom trim Indokinijos val
stijom, dėl laisvų rinkimų 
I įvykdymo jose ir dėl visos 
Svetimųjų kariuomenės iš- 
; traukimo iš Indokinijos.

“Norint gi, iš tikrųjų ga
lima būtų baigti Indokini
jos karą draugišku būdu 

sąlygomis 
vienai ir antrai pusei.”

_  Fran-S nai ą uiaujj 
oro"bombomis garbingomis

Hanoi. Indokin. 
cūzai sakosi < 
sunaikinę du demokratiniu 
vietnamiečiu fortus už 7 į SAKO, AMERIKA NORI 
mylių nuo Hanoi, Indokini-1 PLATINTI KARĄ 
jos sostinės. Į Bet Amerika, anot Mo-

Tuo pačiu laiku skaitliu- ilotovo, nenori derybinės 
gi būriai Vietnamo karei- i taikos Indokinijoje. Prie- 
vių ir partizanų statė sau dingai, ji planuoja paplatin- 
dar didesnes aptvirtintasj ti karą. Todėl stengiasi

dėl 
Azijos.

Todėl 
pozicijas arti Hanoi, kaip Į sudaryti karini bloką 
praneša United PreSs. į pietiniai - rytinės

Kiti vietnamiečių jungi- Tuo tikslu Amerika dabar 
niai atakavo fra ncūžus tariasi Washingtone 
Tan h Fu. ^5 mylios Į vaka- kariniais 
rus nuo Hanoi.

Japonija pasigamino planą 
visapusiškai ginkluotis 
per penkerius metus

Tokio. — Japonijos val
džia išdirbo tokį planą gin
klavimuisi per penkmetį:

Padidint kareivių, jūrei
viu ir lakūnu skaičių iki 
265,000.

Įsitaisyt 1,500 nauiovinių 
karo lėktuvų, paruošt 90,- 
000 lakūnų. Sudaryt 9 divi
zijas armijos, ir keturios tų 
divizijų turi būti šarvuotos 
—su daugeliu tankų ir šar
vuotų automobilių. Karini 
Japonijos laivyną davaryt 
iki 150,000 tonų. Prirengt 
15,000 karinių šnipų, signa- 
listų bei panašių specialistų.

Turkija ir Pakistanas 
bando paplatint karines 
sutartis prieš Sovietus

Karachi. — Pakistano 
premjeras Mohammed Ali 
išlėkė Turkijon. Siūlys

Daladier sako, neverta 
kariaut Indokinijoje

I
' ladier, seniau buvęs Fran- 

da-

esama- €

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau*

ią karinę sutarti su Pakis
tanu prieš Sovietų Sąjun
ga.

Istanbul, Turkija. — 
Turkijos premjeras Men- 
deres sugrižo iš Jungtinių 
Valstijų. Parvežė prezi
dento Eisenhowerio pasi
žadėjimą Turkijai ginklų 
dar už 100 milijonu dolerių, 
Amerikos pastiprintas, 
Menderes dabar stengsis 
įtraukti Iraką ir Iraną į 
karine sąjungą su Turkija 
ir Pakistanu prieš komu- 
niurną* s

cijos premjeras, sakė 
bar šalies seime:

— Franci ja nebeturi 
jėgų .nei lėšų toliau 
karą Indokinijoje, ir tas 
“karas jau netarnauja jo
kiems tikriems mūsų tau
tos reikalams.”

Pakistano redaktoriai

nei

SU 
štabais iš Angli

jos, Francijos, Australijos 
Į ir Naujosios Zelandijos. 

; Ame
rika Įkalbėjo ir Thailandui 
reikalaut, kad Jungtinės 
Tautos paskirtų komisiją, 
kuri turėtų tėmvti Thai- 
lando rubežius su Indokini
ja, tai]) kad tėmytojai iš
rastų naują priekabę Ame
rikai įsiveržti Indokini jon 
vardan Jungtinių Tautų, 
sakė Molotovas.

Sovietu Sąjunga siūlė 
paskirti Indiją, Lenkiją,

su i m tus laikraštinink u s
Karachi, Pakistan.—Dvy

lika redaktorių svarbiausių 
Pakistano laikraščių reika
lavo paleist penkis laikraš-i 
tininkus, kuriuos premjero

niame Pakistane. Juos areš
tavo kaip ‘‘šalies priešus 
bei komunistus.”

kaip neutralių šalių komi
siją būsimoms paliauboms 
vykdyti. Amerika prieši
nasi tokiai komisijai, sa
kydama, kad Lenkija ir 
Čekoslovakija yra “komu
nistinės, todėl vienpusiškai

“Bet mes su lygia teise 
galėtume priešintis kapita
listiniu šalių dalyvavimui 
komisijoje. Juk lazda turi 
du galu,” pridūrė Moloto
vas.
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PASTABOS {vairios Žinios

Sudiev dar vienai amerikiečių teisei
Seniai įsigyvenusi ir visų priimta buvo Amerikos 

žmonių teisė kritikuoti valdininkus, rinkti piliečių para
šus ir reikalauti netinkamų valdininkų atšaukimo. Nie
kas nebūtų prieš keletą metų tikėjęs, jog susilauksime 

' laikų, kuomet ir šita amerikiečių, teisė bus sutrempta 
purvinomis reakcionierių kojomis. Bet tie laikai jau atė-

Tik reikia geros valios, o 
susitarimui pagrindai dėl Ko
rė.) os yra geri. Abi pusės su
tinka, kad naujame parlamen
to atstovybė būtų proporcio- 
nališka tarpe šiaurines ir 
Pietinės Korėjos.

Abi pusės sutinka, kad vi
suotini rinkimai turi įvykti 
prabėgus šešiems mėnesiams 
l)o susitarimo.

Šiauriečiai sutinka toliau 
disk usuot.i apie, pareigas ir 
galias komisijos, kuri rinki
mus prižiūrės ir tvarkys.

Tai juk svarbiausi punktai.
Jeigu Pietinė Korėja ir 

Amerika laikysis tos nuomo
nės, jog rinkimus turi prižiū
rėti ir vesti Jungtinės Tautos, 
kurios oficiališkai buvo Įsi
traukusios j karą, tai sunku 
bus tikėtis susitarimo.

ir dabartinis Eisenhowc- 
administracijos užsienio 

vedėjas.
Syracuse uni- 
užtikrino, kad 
administracija 

Tame,

mis 
r i o 
biznio reikalu *

Jis kalbėjo 
vers i tėte. Jis 
mūsų šalies
lik taikos totrokštanti. 
žinoma, nieko nauja, nes to
kius pažadus yra kelis kar
tus sudėjęs ir pats preziden
tas.

Svarbiausia tas, kad Stas- 
senas pasakė, jog jis ir mūsų 
vyriausybė atmeta tą filoso
fiją, kuri skelbia, kad karas 
tarpe socializmo
mo yra neišvengiamas.

Karo galima išvengti, karo 
reikia išvengti.

Dabar tik tenka laukti, 
kada sen. McCarthy paskelbs 
Stassena krašto išdaviku.

•uotus kitus pradėjo terori- 
int komunistų arba dar- 

peticijų, daugeliui no
tai paskaitė dalimi ko

jio nė nepagalvojo, 
“raudonaisiais” ir tik- 
"Ji eis daug toliau ir

Paryžiaus 
Francūzi- 

jos Komunistų Partijos su
važiavimą. Suvažiavimas nu- 

iškelti bendro fronto šū- 
Visi franeūžai, kurie ne

ini lita-
k viečiami

raitosi ma i

PASIRUOŠIMAS GEGUŽĖS 
PIRMAJAI KORĖJOJE

PCHENJANAS, bal. 19 d.— 
Korėjos Liaudies Demokrati
nėje Respublikoje pradėta in
tensyviai ruoštis tarptautinei 
darbo žmonių Šventei — Ge
gužės Pirmajai. Gamyklose, 
fabrikuose, valstybinėse įstai
gose, mokyklose, aukštosiose 
mokyklose, statybų vietose 
rengiami pasikalbėjimai apie 
Gegužės Pirmąją. Miestuose 
ir kaimuose organizuojamos 
foto parodos, kuriose parodo
mas taikus korėjiečių tautos

ir kapitaliz- darbas, Tarybų Sąjungos ir 
liaudies demokratijos šalių 
ekonominiai ir politiniai lai
mėjimai. Respublikos įmo
nėse plečiasi darbo lenkty
niavimas Gegužes Pirmosios 
garbei.

Korėjos Kalnakasys — 
Darbo Didvyris

PCHENJANAS, V. 7 d. 
—Laikraščiai skelbia KL- 
DR Aukščiausiojo liaudies 
susirinkimo prezidiumo Įsa
ką dėl Darbo didvyrio var
do suteikimo, įteikiant pir
mo laipsnio “Valstybinės 
vėliavos” ordiną ir medalį 
“Pjautuvas ir kūjis”, Keso
no rūdyno gręžėjui Li Čžon 
Sobui. Gamybos novatorius 
Li Čžon Sobas sistema tin
gai kelia darbo našumą ir 
kasdien iškasa 490 tonų rū
dos esant 60 tonų normai.

Centrinės revizijos komisijos 
i task aitas.

Pranešimą apie- demokratų 
partijos uždavinius ryšium su 
Lenkijos Jungtinės c^rbbiin- 
kų partijos II suvažiavimo 
nutarimais padarė demokratų 
partijos Centro komiteto ge
neralinis sekretorius L. Ilai- 

Po to prasidėjo disku- 
Su važi avimas vyksta 
raginančiu toliau sti- 
lenkų tautos 

fronto
gerove

nas. 
sijos, 
šūkiu, 
printi
Nacionalinio 
kovoje už taiką, 
cializmą.

vienybę 
gretose 

ir so-

Mohtrealc eina pasaulinis 
psichologų suvažiavimas. Iš 
Amerikos dalyvauja keturizuoti piliečius, pasirašiusius 

biečių - progresyvių nominacijų 
atrodė baisu bei pavojinga. Jie 
vos prieš “komunistinį pavojų.” 
jog reakcija nesustos tiktai ties 
tai ties viena kuria žmonių teise,
nesustos tol, kol visos Amerikos žmonių demokratinės 

. teises ir civilinės laisvės nebus sunaikintos.
Jau turime labai ryškų tokių žmonių naivumo įro

dymą. Gal ir jiems akys atsidarys. Gal ir juos šis įvy
kis įtikins, kad leidimas reakcijai sutrempti teises vie
nos žmonių grupės reiškia pastatymą į pavojų teisių vi
sų Amerikos žmonių.

Wisconsino valstijoje atsirado konservatyvus žmo
gus, vardu Leroy Gore, kuris pasipiktino senatoriaus 
McCarthy siautėjimu. Jis nusprendė pradėti judėji
mą už McCarthy atšaukima. Žmonės jį, McCarthy, iš
rinko ir žmonės, turi teisę ii atšaukti. Bet pirma, negu 
bus leista visos valstijos piliečiams balsuoti jo klausi
mą, reikia 400.000 piliečių parašų. Tuoiau susidarė pla
kus iudėiimas “Joe Must Go!” Atsirado daug savano
rių. kurie pradėjo parašus rinkti. Atsirado tūkstančiai 
žmonių, kurie aukojo po dolerį kitą atspausdinimui pe
ticijų ir jų paskleidimui.

Viskas gerai,‘viskas legališka. Visas sąjūdis nieko 
bendro neturi su jokia organizuota komunistu grupe. 
Pats Leroy Gore buvo McCarthy šalininkas ir padėjo 
ii išrinkti senatoriumi. šitą parašų rinkimo ir pasira
šymo ant peticijos teisę garantuoja ne' tik federalinė 
konstitucija, bet ir Wisconsino konstitucija.

Bet kas atsitiko? Makartistai pajuto pavojų. At
sirado Wisconsino valdininkuose McCarthy pasekėju. 
Ypatingai karštu McCarthy šalininku pasirodė Sauk 
pavieto prokuroras Harlan Kelly. Prasidėjo teroras, — 
teroras, prieš Gore, teroras prieš aukotojus, teroras 
nrieš parašu rinkėjus, teroras prieš piliečius, pasira
šiusius ant peticijų! Negirdėta iste 
nekaltų žmonių, gąsdinimas kalėjimu.
lavimas, kad Gore priduotu prokurorui Kelly vardus ir 
pavardes visų tų žmonių, idant juos būtų galima terori
zuoti, — ne vieną gal iš darbo išėsti, ne vieną gal i ka
lėjimą pasodinti. Prieita prie to, kad visų paliestų 
žmonių sąrašas slaptai išgabentas Chicagon. Wiscon
sino makartistai negalės juos pasiekti, prie jų prieiti. 
Leroy Gore sako, kad geriau jis eis kalėjimai! ir ten su
pus, negu išduos tų žmonių vardus ir pavardes.

įsivaizduokime, ką tas reiškia. Tas reiškia, kad jau 
nebėvalia piliečiui laisvai ir be baimės pasirašyti kad 
ir ant nekalčiausios peticijos. Iš jo ta teisė jau atim
ta, — atimta gal ne formaliai, ne potvarkiu, ne kokiu 
pravestu įstatymu, bet baime, teroru. Kuris gi pilietis 
nuo dabar Wisconsino valstijoje arba bile, kur kitur tu
rės drąsos pasirašyti ant bile peticijos, ant bile prašy
mo bei reikalavimo valdžiai ir valdininkams?! Kas gi 
norės rizikuoti būti terorizuojamu ir persekiojamu?!

Štai ka reiškia makartizmas. Štai kodėl kiekvieno 
dar tebepajėgiančio blaivai protauti amerikiečio parei
ga stoti kovon prieš makartizmą.

Makartizmas yra priešas visos Amerikos. Makar
tizmas pavojingas visiems Amerikos žmonėms.

Nesvarbu partijos ir politiniai įsitikinimai. Pavojus 
visiems.

Vakar buvo komunistų Dennis, šiandien republiko- 
nas “Joe Must Go!” sąjūdžio vadas Gore, rytoj bus pats 
Eisenhoweris. Jeigu nebus makartizmui pastotas ke
lias, klausimas tik laiko. Juk ir Eisenhowerio artimas 
kolega, armi jos sekretorius Stevens, jau ' patiestas ant 
karpeto. McCarthy jau pakabino kardą ant valstybės 
sekretoriaus brolio, Allan Dulleso, Central Intelligence 
Agency direktoriaus, galvos! Jeigu šiandien McCarthy 
dar neišdrįsta viešai ir atvirai patį prezidentą paskelbti 
“komunistų globotoju” ir tuo būdu pavojingu Ameri
kai, tai tik todėl, kad jis dar nesijaučia pakankamai ga
lingu, kad jam dar nepavyko beprotyste aprieti užtenka
mai žmonių.

ja. medžiojimas
Išleista pareika-
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tarė 
k į.
nori matyti vokiečių 
lizmą atgaivintą, 
.rtoti į bendrą kovą.

Manoma, jog šis obalsis tu
rės didelio pasisekimo. Dau
gybė francūzų, įvairiausių 
politinių pakraipų, priešingi 
Vok i e t i j os a pg i n k 1 a v i m u i.

Geras 
bendram

pamatas plačiausiam 
frontui.

Mrs. Eleanor

šimtai mokslo vyrų. Iš Ta
rybų Sąjungos dalyvauja tik 
vienuolika.

Gerai pakalbėjo amerikie
tis profesorius Dr. E. C. Tol
man. Jis pasmerkė Walter- 
McCarran imigracijos įstaty
mą. Jis pasakė, kad mūsų 
kraštas pergyvena “anti-inte- 
lektualinizmo karštį.’’ Jis tu
rėjo mintyje makartistų su
planuotą persekiojimą moks
lo žmonių.

Inkubatoriniai viščiukai 
kolūkių farmoms

RYGA. — Latvijos inkuba
torių stotys išperino pirmuo
sius 50 tūkstančių viščiukų, iš 
jų, 40 tūkstančių vienetų jau 
nusiųsta į kolūkių paukščių 
fermas.

šiais metais Latvijos inku- 
abtorių - paukštininkystės sto
tys duos .respublikos kolū
kiams apie 2 milijonus viščiu
ku, žąsiuku ir ančiukų, i T v * •

Roosevelt važiuosianti Tarybų,ją
Sąjungom Ją siunčia žurna
las “Look.”

Tegu važiuoja ir susipažįs
ta su socialistinio krašto žmo
nėmis ir gyvenimu.

Mrs. Rooseveltienė .jau 69 
metų amžiaus, bet tebėra vie
na iš ' veikliausių moterų vi
soje, Amerikoje.

Reakcionieriai nukalė nau- 
frazę: “ištikimas, bet ne

pasitikimas.”
Tokiu jie paskelbė Dr. Op- 

penheimerį.

Bulgarijos Sveikatos Ap- 
saiigos Darbuotojų 

Suvažiavimas

sene-
JinaiAnglis virušm plano

MOLOTOVAS—Kizelo an
glies* baseino kalnakasiai 
lenktyniauja.

Didelį gamybinį laimėjimą 
pasiekė tresto “Stalinugolj” 
šachtos ir tresto “Kospašču- 
golj” šachtos Nr. 40 kolekty
vai. Jie pirmieji baseine prieš 
laiką įvykdė keturių mėnesių 
kuro gavybos planą.

šachtos Nr. 40 kalnakasiai 
savo įsipareigojimą — iškas
ti balandžio mėnesį 500 tonų 
anglies viršum plano — jau 
viršijo ir nutarė iki mėnesio 
pabaigos iškasti dar 200 to
nų kuro papildant užduotį.

šimtu tonų padidino vidu
tinę paros gavybą palyginti 
su praeitais metais čkalovo 
vardo šachtos kalnakasiai. 
Gegužinio įsipareigojimo 
skaitą jie iškasė viršum 
no tūkstantį tonų kuro.

101 METŲ SENUTĖ 
PRAŠO DARBO

Jamaica, N. Y. — J 
tijinį darbo suradimo 
ra kreipėsi 101 metų 
lė, prašydama darbo,
neteko užsiėmimo, kuomet 
jos samdytojas mirė, ku- ’ 
r.iam ji tarnavo per ilgą 
metų eilę.

Biuras, patikrii 
tės amžių, sakė, 
po poros mėnesių.

Jos vardas viešai beskel
biamas, nes tai uždraudžia 
New Yorko valstijos įsta
tymas dėl bedarbių ap- 
draudos.

ęs y seno
vei ateik

MOKSLINE rakieta 
PAKILO 9d MYLIŲ

Azusa, Calif. — Kariniai 
inžinieriai išlėkdino rakieta 
su moksliniais instrumen- • 
tais 90 mylių aukštyn. In
strumentai, viso sveria 
150 svarų, automatiškai už- 
rekordavo oro spaudimą, 
šilumos bei šalčio laipsnį ir 
kosminių - visatinių spin
duliu tankuma visokiuose 
aukščiuose.

SOFIJA, V. 7 d.— Sofi
joje prasidėjo ketvirtasis 
sveikatos apsaugos darbuo
tojų profsąjungos suvažia
vimas. Padaręs ataskaitinį 
pranešimą profsąjungos C. 
K. pirmininkas V. Vasile
vas pabrėžė didžiulius šalies 

j laimėjimus vystant sveika
tos apsaugą, i Vien pirmojo 

; penkmečio metais Bulgari- 
ir kaimuose

Koks ten guatemalietis 
vogė savo šalies lėktuvą, 
skrido į EI Salvadorą ir pasi
skelbė politiniu pabėgėliu, ' 
prašo prieglaudos.

Lėktuvų vogimas pasidarė I 
amatu. Jis buvo plačiai prak-1 . 
tikuojamas Korėjos kare. Mū-į los miestuose 
su vyriausybė pasiūlė dideles į pastatyta dvi naujos apy- , . i ' n’nt»rlinAc» I i rvAn'i )•) ao I oonnsumas pinigų 
vogs lėktuvą 

;itie žygiai pagel- ton pusėn.
idėjai plėtotis. Visa istorija byloja, kad
--------  niekas nėra glostė jūrų piratų. 

Labai smarkiai ir g a n a Kada nors bus prieita išva- 
išmin.tingai pakalbėjo Stassen.; dos, kad nei kiek negeresni 
buvęs Minnesota gubei nato-; cro piratai. Salietis

Ir dar kita žinia: Britanijoj) 
I pribūna skaitlinga kiniečių 
i delegacija. Ji atvykstanti 
itžmcgsti plačiausius prekybos

. i'.všiu.s su Britanija.
Abu du

I bes taikos

piratai.

pl a

pa
ti u-

tam, kuris pa 
ir perskris ši

Iš pasaulinės taikos tarybos 
susirinkimo

Gegužės pabaigoje Berlyne 
įvyko Pasaulinės Taikoj Ta
rybos Nepaprastas susirinki
mas. Labai įdomią ir svar
bią prakalbą pasakė Anglijos 
taikos komiteto pirmininkas i 
D. N. Pritt. i

klo naudojimas yra tarptau
tinės teises pažeidimas, kari
nis nusikaltimas ir nusikalti
mas žmoniškumui.

pa-

vy- 
Ge- 

galą

Savo kalboje Prittas smul- Į re 
kiąi sustojo ties keturiais 
klausimais: ties nusiginklavi
mo problema, ties klausimu 
dėl Vokietijos ir dėl Europos 
saugumo, ties Tolimųjų Rytų 
ir Azijos saugumo problema 
ir ties kultūrinių ir prekybf- 

Įhių mainų išplėtimo reikšme 
' tarptautiniams santykiams.

G i n k 1 a v i m os i va r ž y bos,
■ sakė Prittas, truks tol,
■ viešoji nuomonė privers 
riausybes atsisakyti jų. 
rausias būdas padaryti
g i n k 1 a v i m os i va r žy b o ms—b ū - 
tų, be abejojo, suderintas, 
daugiašalis ir vienu metu 
kontroliuojamas nusiginklavi
mas. Niekas neabejoja, kad 
jeigu didžioji šimtų milijonų 
žmonių, kovojančių už taiką, 
valios jėga bus nukreipta į 
visas be išimties vyriausybes, 
vykdančias ginklavimosi var
žybas, atkakliai ir su pridera
ma energija, pakankama, no
rint priversti tas vyriausybes 
paklusti, derybos ne tik pra
sidės (o jos jau prasidėjo), 
bet ir bus vedamos, tikrai no
rint pasiekti 
ai v e j' u .

Sustojęs 
vandelininio
Prittas pareiškė, kad to gin-

Toliau, priminęs, kad sąjun
gininkai, antrajam pasauli
niam karui pasibaigus, suda- 

susitarimą, kad Vakarų
valstybės vykdo politiką, nu
kreiptą į Vakarų Vokietijos 
militarizmą ir jos įtraukimą 
sudėtine dalimi į 
ag i • e sy v i ą ‘ ‘ E u r o p o s 
bendriją.” Vakarų 
j os re m i 1 itari žavi mo 
pabrėžė Prittas, turi 
(tarytas galas.

Toliau, perėjęs prie Tolimų
jų Rytų problemų ir Azijos 
saugumo visumoje klausimų, 
Prittas pabrėžė, kad Korėjo
je ir Indokinijoje ypatingai 
akivaizdžiai matyti, į ką at
vedė
kuri buvo 
šimtmečius 
Įrodė, kad 
galimybes 
m ą.

Mūsų uždavinys yra padėti 
joms tuo atžvilgiu.

Toliau Prittas sustojo ties 
būtinumu kovoti, siekiant 
įgyvendinti reikalavimą, kad 
Kinijos Liaudies Respublikos 
vyriausybė būtų pripažinta ir 
užimtų savo vietą Suvenytųjų 
Nac i j ų O rga n i z a c i j o j e.

Liesdamas uždavinius, iški
lusius taikos šalininkų judėji
mui, Prittas pabrėžė, kad rei
kia pasiekti masinio naiki
nimo ginklo uždraudimą ir'kitose srityse.

laimėjimą ir šiuo
W;'

ties atominio ir 
ginklo klausimu,

lipdomą 
gynybinę 
Vokieti- 

politikai, 
būti pa-

kolonializmo politika, 
vykdoma per de- 

Tų šalių tautos 
jos turi didžiules 

pasiekti suklcstėji-

i gardinęs ligoninės, 15 sana
torijų, 35 infekcinių ir ki
tų skyrių, 110 gydyklų ir 
zoninių ligoninių, 
pat laiką gimdymo 
skaičius padvigubėjo, 
natorinių-kurortinių 
gų skaičius padidėjo 
trečio karto, vaikų lopšelių 
skaičius padidėjo tris kar
tus.

Ypatingą dėmesį liaudies 
valdžia skiria darbininkų 
sveikatos apsaugai. Medi
cinos punktų tinklas įmonė
se padidėjo 5 kartus paly
ginti su 1944 metais.

Taip pat reorganizuotas 
sveikatos apsaugos įstaigų 
tinklas kaimo vietovėse. Ša
lyje sukurta farmaceutinė 
pramonė, kuri šiuo metu 
gamina daugiau kaip 800 
rūšių medikamentus.

Pranešėjas pabrėžia svar
bų sveikatos apsaugos dar
buotojų profsąjungos indė
lį pasiekiant minėtus laimė
jimus.

Per tą 
namu 
o sa- 
įstai- 
pus-

Lenkijos demokratų 
partijos suvažiavimas

VARŠUVA, gėg. 18 d. — 
Varšuvoje prasidėjo Lenkijos 
demokratų partijos suvažiavi
mas, kuriame dalyvauja dau
giau kaip 400 delegatų.

Suvažiavime taip pat daly
vauja Lenkijos Jungtinės dar
bininkų partijos ir Jungtinės 
valstiečių partijos atstovai.

Suvažiavimas išklausė de
mokratų partijos Centro ko
miteto ataskaitinį pranešimą, 
Centrinio partijos

Atsugi, Japonija. —Jun
gtinių Valstijų admirolas 
I. E. Hobbs apžvalginėje 

i amerikines lėktuvu stotis 
Japonijoj.

Washington. — Sveika
tos ir gerovės depą limen
tas pašalino 238 tarnauto- 

teismo iri jus kaip “neištikimus.”

Delei didžiojo spaudos pikniko 
Naujoje Anglijoje, liepos 4 d.
šiemet 4-ta diena liepos 

pripuola sekmadienį, tai Ame
rikos nepriklausomybės minė
jimo šventė bus oficialiai ap
vaikščiojama (šve n č i a m a ) 
pirmadienį, liepos 5 d.

Spaudos gi piknikas bus 
vykinamas sekmadienį, liepos 
4-tą d., taip, kad ant ryto
jaus, kas bus pavargęs, galės 
pasilsėti ir pasilsėjęs dar vėl 
pribūti į vakarykščio pikniką- 
vimo vietą: Lietuvių Tautiško 
Namo Parką, Montello, Mass. 
Nes šiam tradiciniam pikni
kui yra skirta abi dienos, tik. 
faktinai, pikniko iškilmės bei 
programa įvyks sekmadienį.

Programai pirmininkaus J.

Skliutas. Vyriausias pikniko 
gaspadorius J. Šimaitis. Do
vanas piknikui visas užregis
truos prie moterų stalo. Nu
merius gausite pas D. Jusiu. 
Įžangos tikietus reikia priduo
ti S. Penkauskui. Kas juos 
platino, nevilkinant reikia at
siskaityti su Penkausku. Pro
grama bus pradėta, veikiau
sia, po 5 valandos po pietų. 
Po dainų programos seks mu- 
z i kalė orkestro programa iki 
vėlumos.

Taigi, svečiai ir iŠ toli ruoš
kitės atvažiuoti į Naujosios 
Anglijos didžiąją lietuvių su
eigą. Pasimatysime, pasigėrė
sime J.

Sugaunama dauž žuvies
MACHAČKALA. — Prie 

šiaurinių Dagestano krantų | 
priplaukė dideli klikų ir sil- ' 
kių būriai. Nepaisant blogo j 
oro, Dagestano žuvų tresto I 
įmonių ir kolūkių žvejų bri- j 
gados trečia diena sugauna 
daug žuvies — daugiau kaip 
12 tūkstančių centnerių kas
dien.

Daugiau kaip šimtas žvejų 
brigadų lenktyniauja už pus- j 
mečio plano įvykdymą.

žymų kitų apsiginklavimo 
rūšių sumažinimą; kovoti už 
tai, kad būtų išspręstos visų 
pirma svarbiausios proble
mos — klausimai dėl Korė
jos, Indokinijos, Vokietijos 
suvienijimo\ problema: paša
linti barjerus ir atnaujinti ry
šius bei bendradarbiavimą 
tarp salių prekybos, mokslo, 
meno, literatūros, sporto ir

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

•Nuų pavienių asmenų gauta sekamai:
A. Grigaitis, Jennings, La................
Pirmas skaitytojas, Rochester, N. Y.
P. Newarkietis ....... ......................... .
Ą. Globičius, Newark, N. J. .......
S. Alask, Los Angeles Calif. .........
Frank Paserpskis, St. Clair, Pa. ...
John Chelus, Fords, N. J..................
Long Island patriotas ......................
P. V. Kasparavičienė, Grand Rapids, Mich. 10.00
A. Slegus, Newark, N. J. ............................5.00
Rėmėjas iš Canarsie ......... ......................... 2.00
Ch. Danels, Aliquippa, Pa. ........... . ........... 2.00
Ksavera Runcel, Grand Rapids, Mich.........2.00
P regresas ........................................................2.00

• P. Sakat, Paterson, N. J.................................2.0ft
E. Slesarunas, Los Angeles, Calif............... l.w

$25.00 
25.00 
20.00 
15.00 
12.00 
10.00 
10.00 
10.00

Iš anksčiau gauta $3572.00 Dabar įplaukė ^431.50. 
Viso iki šiol gauta $4003.50.

Širdingai tariame ačiū visiems viršminėtiems prie- 
teliams už puikią paramą dienraščiui.

Laisvės Administracija



Lowell, Mass.
Svarbu LLD nariams ir 
“Laisvas” skaitytojams 

sekmadienį, birželio 13 
dieną, 2 vai. po pietų, yra 
šaukiamas svarbus susirinki
mas. Visi Literatūros Drau
gijos nariai ir visi “Laisves” 
skaitytojai privalo dalyvauti 
tame susirinkime, nes bus 
svarstomi labai svarbūs klau
simai abiejuose reikaluose — 
dienraščio fondas ir rengia
mas piknikas birželio 20 d., 
Maple Parke.

šie du klausimai pasakyti 
aiškiai ir niekas negalės sa
kyti. jog nežinojo, dėl ko mi
tingas buvo šauktas.

Susirinkimas įvyks toj pa
čioj svetainei, kaip ir visados: 
14 Tyler St., viršutinėj sve
tainėj. Taigi, draugai, ši sek
madienį nusiteikime gerame 
ūpe ir su ryžtinga pažanga 
visi susirinkime atlikti sa\o 
prievolę, kaip dienraščio pa- 
laikyvno klausime. taip ir! 
klau/ime pikniku: Massacbu-j 
setts valstijos lietuviu pikui-j 
kas birželio 20 dieną, ir span-j 
dos didysis piknikas 4-tą lie-1 

streikas kaIejim:

Praslinko pora savaičių po to ženklin
tojo karantino sukilimo. Nedingo jis 
tuščiai, be atbalsio, be ženklo.

Vieną gražią pavasario dieną vėl nau
jiena. Vėl 12 vai. radijas pranešė, kad 
tame pačiam Greitono kalėjime, visi 
spaustuvėje dirbantieji 72 kaliniai sukė
lė streiką. Užsidarė, užsirakino spaus
tuvės name. Sėdi sau, skaito, vaikštinė
ja, kalbasi, bet dirbti nedirba. Sėdom 
streikuoja. Nieko vidun neįsileidžia ir 
patys niekur neina laukan. Šiaip užsi
laiko ramiai, be laužymo, be sabotažo. 
Tik kad nedirba. O tuo tarpu tų visokių 
visokia fcfeių spaudos darbų krūvos lauk
te laukia. Visi oficialiniai valstybiniai 
reikalai, raportai, patvarkymai, įsakai, 
laiškų laiškai, brošiūros, ataskaitos, 
knygos...

Kalėjimo vyriausioji valdyba, sargai, 
net ir pribuvusieji valstybės milicijos 
kariai — visi sumizgę, nesugeba ko 
griebtis. Gubernatoriaus patariami, nu
sitarė griežtų priemonių nedaryti, bet 
laukti kol kas. Bandyti geruoju susikal
bėti, susitarti kaip su streikieriais. 
Streikininkai saką, kad tai karantino su
kilimo tąsa. Tikslas ir siekiny^ tas pats. 
Reikalauja geresnio maisto. Reikalau
ja individinių ausinių radijo imtuvų. 
Reikalauja geresnio mediciniško patar
navimo. Ir ypatingai reikalauja žmo
niškesnio ir tikslesnio, teisingesnio paro
les tarybos sprendimo...

Su ta parole tai iš tikrųjų buvo gyvas 
skandalas, neteisė! Pr ic k c etą metų 
gubernatoriaus pastangomis tapo perva
rytas per balsavimus ir užtvirtintas nau
jas parolės įstatymas. Pagal tą įstaty- 
n'M kaliniai gali tikėtis išeiti laisvėn, ka
da jie atbuvo pusę savo minimumo arba 
trečdalį savo maksimumo. Sakysim, ka
linys nuteistas kalėti nuo 8 iki 12 metų. 
Iškabėjęs 4 metus, jis šaukiamas stoti 
pn* parolės tarybą. Taryba — trys gu
bernatoriaus paskirtieji teisėjai perklau- 
sinėja kalinį. Jis jau atbuvo 4 metus, 
atseit pusę savo minimumo — 8 m. arba 
trečdalį maksimumo — 12 m. J-ei užsi
laikė žmoniškai, dirbo paskirtą kalėjime 
darbą, taryba jį turi išleisti laisvėn ant 
parolės, ant garbės žodžio, kad jis negir
tuokliaus, nelaužys įstatymo per kelis 
metus, kolei taip jam išeis visi jo 8 arba 
12 metų, įskaitant jau atkalėtus 4 m.

Gerai. Tai jau toks įstatymas. Ką gi 
darysi. Bet kas visų blogiausia, tai kad 
parolės taryba visiškai nežiūri to įstaty
mo. Atbuvusius savo kalėjimo dalį ka
linius ta parolės taryba pašaukt gal ir 
pašaukia, dėl formos, bet išleisti jų lais
vėn beveik niekad tuo pašaukimu neiš
leidžia. Vis atideda, gal dar metams, 
gal dviem. Tada vėl šaukia, vėl per- 
MĮausinėja —ir vėl atideda kokiam lai
kui...

T|ję,taip, vis atidėliojanb, vis vilkinant, 
daugeliui kalinių tenka atkalėt ir visą 
jam priteistąjį laiką: visą minimumą, o 
neretai net ir visa maksimuma be numu-
—e— --------------------- . r- ■■■■■.. ■■ — ------------------------------- -- -------------- ---------------------- ----------------------------- -r;

KRAPAS
Šimu, be nuolaidu. Jei šitaip, tai vėl- 
niam gi tas valstybės parolės įstatymas, 
jei patys parolės teisėjai jo nepaiso?..

Tas aštrusis parolės klausimas skau
džiai ir nuolatai badė ir tebebado kalinių 
sąmonę. Ir Greitom?, ir Griovėj, ir Lin- 
burge, Žemburge, Lint one ir dar kituose 
kalėjimo skyriuose nerimastavo kaliniai. 
Teiravosi, skundėsi, galvą kvaršino. 
.Atmosfera darėsi vis labiau ir labiau 
įtempta.

Kurie turėjo įtakingų -.išlaukinių ry
šių, apsukrių advokatų, suktų politikie
rių, tokiems pasisekdavo šildžiau išeiti 
parolėn. O šiaip eiliniai pilkieji katinė
liai, dantis sukandę, kentėjo, laukė ir 
laukė. Tokioje sunkioje atmosferoje ir 
susidaro audrų ir audrelių.

Kaip tiktai nuskardėjo per radiją tas 
sėdimasis spaustuvininkų streikas Grei
tono kalėjime, gyvai susidomėjo ir neto
limieji Griovęs kaliniai. Klausinėja vie
nas kito, kuždasi, būriuojasi —ir lau
kia daugiau žinių apie to streiko pažan
gą.

Bent kelis kartus per dreną radijas 
trumpai praneša, kad streikieriai vis 
taipo pat laikosi, nedirba, užsidarę, be 
maisto, be nieko.

Įdomu, vyručiai, nagi... Junti, kad ir 
čia, Griovęs kalėjime, bus kas. Triukš
mingi juokai, šaižūs sąmojai, pokštai ap
tyko. Rimčiau, gal net ir rūsčiai, užsi
laiko kaliniai valgomojoje salėje. Akys 
paniurę, veidai rimti. Bręsta kas jųjų 
galvose... Sargai pasidarė irgi akylesni, 
oficialiau ir sausiau traktuoja kalinius. 
Centrinė valdyba irgi budri, reikli.

Praėjo taip viena diena, antra ir tre
cia. Radijas vis — trumpai ir aiškiai: 
streikieriai spaustuvėje vis vienodai te
besilaiko..

Kaliniai tariasi tarpe savęs: o kaipgi 
jie taip tenai? Ten ir guli? Juk ten 
spaustuvėj nei lovų nei ko, nei maisto... 
Kitas pastebi, kad jie ten veikiausia turi 
ko susinešę iš anksto. Juk taip sau, be 
niekur nieko, be prisirengimo, be plano 
negibūtų pradėję. Visgi ten turi būti 
vyrukų su galvomis. Parinktinių vyru
kų. Į spaustuvės įstaigą bet ko negi pri
skiria klasifikacijų taryba. Vis ten pa
kliūva labiau prasilavinę ir gabesni, ka
liniai. Tai atsiranda juose ir solidaru
mo ir apdairumo... Veikiausia todėl ir 
streikininkai tvirtai laikosi, užsidarę 
Greitono kalėjimo spaustuvės patalpoj.

Štai ir ketvirta spaustuvininkų strei
ko diena. Vidudienio radijo naujienų 
pranešėjas paskelbė, kad Greitono kalė
jimo centrinė valdyba daranti pastangas 
gražiuoju susitarti su streikininkais. 
Žadanti įvykdyt jų reikalavimus. Bet, 
ar streikas jau pasibaigė ar vis dar te
beina, radijas nepasakė.

Ir ką jūs sakysite? Įtempimas šičio- 
nai pasiekė čiukurą. Grioviečiai degte 
dega noru tikriau ką sužinoti apie grei- 
toniečių streiką. Gal ir dar labiau. No
ri padėt savo kaimynams jų pastangose 
ir kovoje.

(Bus daugiau)

pos, š.' m., Montello, Mass. 
Mūsų pareiga šiais klausimais 
gyvai susirūpinti.

J. M. Karsonas

Širdinga padėka
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dangi laike mano ligos aplai- 
kiau daug nuoširdžiu linkėji
mą iš taip toli, kaip iš Kali
fornijos nuo senu mano pa
žįstamu ir artimu draugu Ka
rosu, ir iš Floridos Slieku, iš 
Bingha'mtono Navalinską, iš 
Kaštono Abakanausku. Urbu 
ir šlapiku, iš Brooklyno P. 
šolomsko, ir brolio Antano ir 
Inolienės Ilsės, iš Philadelphia 
jos švogeriu ir švogerku Va
liutu visos šeimos, taipgi vie
tiniams. kurie mane aplanke 
ir dar lanko asmeniškai, lai 
bus pareikšta širdingiausia 
padėka visiems ir visoms iš 
gilumos širdies vienu sykiu.

Pasilieku dėkingas taip il
gai, kaip gyvas būsiu!

Prie progos turiu pasakyti, 
kad dar nesu pilnai pasvei
kęs, tebesu po gydytojo prie
žiūra, tačiau sveikata krypsta 
gerojon pusėn ir neužilgo vėl

CHICAGOS ŽINIOS
Trumpai apie Jurgį Petrulį

Gegužės 28 d, palaidojome 
šoną pažangietį Jurgį Petru
lį. Kad Jurgis turėjo prigy
venęs draugu, parodo skait
lingas lankymasis jo šerme
nyse ir laidotuvėse 

i

Velionio Jurgio gimtinė — 
Jauneikiu kaimas, Joniškio 
valsčiuje Tėvai turėjo ne
dideli ūkį. o šeima susidėjo 
iš keliu broliu ir seserų. Duo
nutės visiems nepakako...

1907 metais Jurgis, kaip 
ir daugelis mūsą vientaučiu 
jaunuoliu, apleido gimtinę ir 
išvyko į svetimą šalį ieškoti 
gardesnio duonos kąsnio.
- Atvykęs į aukso šalį Jur

gis nepasisėme ‘rieškutėmis 
doleriu. Palikęs gimtiniame 
kaime tėvus, brolius ir sesu
tes, atsidūrė Pittsburglie. kur 
pelnėsi pragyvenimą sunkiai 
dirbdamas plieno liejykloje. 
Nors jaunas ir pilnas ener-

I būsiu drūtas.
Draugiškai,

J. Bimba

gijos. bet ir sunkiausiai dirb
damas vos galą su galu sudū
rę. Plieno industrijoje unijos 
tada dar nebuvo, ir atsimena
me. kaip kompanijos baisiai 
išnaudojo darbininkus.

Už keleriu metą Pittsbur
gh an atvyksta Jurgio netoli
ma kaiminka, jauna mergi
na Viktorija Leonaitytė, iš 
žmirklią kaimo — beveik 
Jurgio. “parapijonka.” Ne
ėmė ilkai, iki Viktorija už
kariavo jauno vaikino širdį 
ir pakeitė pavardę iš Leonai- 
tytės į Retrutioiię — sukūre 
šeimyninį židinį.

Pairučiai pavyzdingai išau
klėjo ir išmokslino sūnų Jo
ną.

Apie 1926 motus daugelis 
lietuviu pradėjo apleisti dū- 
muotą kalnu miestą Pittsbur
gh ą ir persikelti j Chicagą, 
Chicagoje atsidūrė nemaža 
eks - Pittsburgh iečių, kaip Jo- 
kūbauskai, Bašinskai, šer
mukšniai ir daug kitą. Jų 
tarpe ir Petručiu šeima;

Bene tais pat 1926 metais 
Lietuviu Auditorijoje įvyko 
grandioziškas AŽVD koncer
tas, kuriame dalyvavo net 7 
tos vaiku draugijėlės chorai, 
tada egzistavę Chicagoje ir 
apylinkėje, žmonių salė kimš- 
linai prisikimšusi. Pertrauko
je programos mano žmona 
supažindina mane su ką tik 
iš Pittsburgh© atvykusiu Jur
giu Petručiu. Nuo to laiko 
per arti 30 metų susitikdavo
me su Jurgiu, jo žmona ir 
sūnumi daugelyje progresyvių 
lietuviu parengimų : kon
certuose, prakalbose, teatra
liškuose perstatymuose — vi
sur, kur tik buvo keliami dar
bininkų reikalai.

Pats Jurgis buvo mažai 
raštingas ir nedaug ėmė ak
ly vis k o d ai y vu m o organizaci
jose, likdamas tik eiliniu na
riu. Bet darbininkišką spau
dą mėgo skaityti ir visokiais 

i būdais rėmė. Tačiau jo žmo- 
; na Viktorija nudirbo daug.

Keleri metai atgal Jurgis 
I sunkiai susižeidė parpuldamas 

ant leduoto šalygatvio — nu- 
' silaužė kojos kaulą. Nors 
kaulą ligoninėje sugydė, bet 

; be kriukių jau negalėjo pa
vaikščioti. Tas Jurgį pavei- 

! kė ne tik fiziniai, bet ir dva- 
! siniai. Sveikata pradėjo laips

niškai silpnėti. Pastaraisiais 
keletu mėnesiu buvo privers
tas atsigulti ligoninėje, kur 
h mirė sulaukęs 81-rių me
tu amžiaus .Amerikoje išgy
venęs 48 metus.

Kaip ir daugeliui ateivių, 
! Jurgiui teko pergyventi viso

kių dienelių. Labai mėgo 
prisiminti gimtinį kaimą Hr vi
są gražiąją Joniškio apylinkę. 
Užvedus kalbą apie gimtinę. 
Jurgis net pajaunėdavo pri
siminęs jaunystės dienas tarp 
savųjų draugų ir giminių.

Lai būna tau, Jurgi, lengva 
Tautiškųjų kapinių žemelė! 
Draugei Viktorijai, sūnui Jo
nui, marčiai, anūkei ir ki
tiems artimiesiems reiškiu gi
liausią užuojautą. R. Š.

Šiemet Chicaga turtinga 
lietuvių veiksmais

Dar nepraėjus LDS Seimui, 
kuriam reikalinga vietos lie
tuvių didelio pasiruošimo, tuo 
pat sykiu jau veikiama supla
nuoti, prirengti kitą didelį 
darbą. Juonį i bus LMS Fes
tivalis. r

Festivalis įvyks pradžioje 
spalio mėnesio. Tačiau jo 
rengėjai jau turėjo susirinki
mų, paruošė planus ir jau 
yra nudirbę kai kuriuos dar
bus. Jau renka ir kitose ko
lonijose prašo rinkti į pro
gramos knygą biznierių ir or- 
ga n izaci j ų pasis k e I b i m u s ; 
taipgi asmeniškus sveikini- 
m u s.

Rengėjai prašo ir laukia 
festivaliui menininkų delega
cijos ir iš rytiniu valstiją.

‘ Chicagos lietuvių skaitlin
gi chorai, .Liaudies Teatro, 
moterų klubų narės ir visi 

meno mėgėjai kviečiami | 
pasitarimą festivalio reikalais. 
Jis ruošiamas birželio 12-tos 
vakarą, Mildos svetainėje. 
Tikimasi, kad turtinga meno 
grupėmis lietuviškoji Chica
ga pasiruoš ne tiktai patys 
gerai pasirodyti, bet mokės ir 
iš plačios apylinkės meninin
kus sukviesti ir, kaip visada, 
draugiškai priimti. N. C.

sia jausmais ir jų kursto
mais veiksmais.

R. McCann

Pasisekimas tai rykšte 
silpnuoliui, o lazda- rams
tis drąsuoliui, fc-

J. R. Lowell

Easton, Pa.
Pranas Buknys kalbės 
Lengvino laidotuvėse

Valys Lengvinas bus lai
dojamas birželio 10 d., po 
pietų. Pašarvotas Jono Kali
nio koplyčioje, 2101 North
hampton St.

Laidotuvėse kalbės Pranas 
Buknys iš Brooklyn, N. Y., 
dienraščio Laisvės gaspado- 
rius. Velionis Lengvinas bu
vo Laisvės skaitytojas ir rė
mėjas.

Velionis buvo gimęs 1892 
metais, Lietuvoje. Į Ameriką 
atvyko 1913 metais ir visą 
laiką gyveno Eastone, pavie
niu. Mirė nesirgęs, staiga, iš
tiktas širdies smūgio. Gyveno 
632 Ferry St.

______________

Montello, Mass.
Birželio 2 d. vėl išvežė į 

Goddard ligoninę M. Potsie- 
nę. Todėl, kad po pirmos 
operacijos nesijautė gerai, tai 
turėjo eiti antru sykiu. Ji
nai čionai yra gerai žinoma 
vietinėse organizacijose dar
buotoja ir spaudos rėmėja. 
Gyvena 184 Ames St., Brock
ton 39, Mass.

Linkėtina Marijonai kantry
bės tą viską pergyventi, pasi
sekimo ligą nugalėti ir vėl bū
ti sveikai.

George Shimaitis

.Metinis piknikas. Lietuvių Tau- 
I tiško Namo Parke, Winter Street 
j ir Keswick Road, įvyks sekmadie- 
| nį, birželio 13 d., 1 v. dieną. Bus ge- 
■ ra muzika, valgių ir gėrimų. Ren- 
l gia LDS 67 kp. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Kom.

Pranešimas visiems piknikų lan
kytojams- -lietuviams, Birželio 20 d. 
nebus pikniko Liet. T. Namo Parke, 
Montello, Mass., nes tą dieną turi 
užėmę svetimtaučiai.

Visi Massachusetts valst. lietuviai 
dalyvaukite Naujosios Anglijos lie
tuvių piknike birželio 20 d., Maple 
Parke, Lawrence, Mass.

Geo. Shimaitis. 
(112-113)

Baltimore, Md.
ALDLD 25 kp. .susirinkimas neį

vyks šį šeštadienį. Kuopos nariai ir 
komitetas užimi i su pikniku, kuris 
rengiamas Laisvės paramai šį sek
madienį, birželio 13 d.

Mitingas įvyks birželio 19 d., 2 v. 
dieną, Workingmen’s Hall, 2509 Ma
dison St. Pasimatysime piknike.

Sek r.
'(112-113)

Ii ~ "n
BALTIMORE, MD.

Pats Pirmasis Laisvės Paramai

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

Birželio 13 June
Labai gražioje vietoje

Slovak National Park
6526 Holabird Avė.

Puiki svetainė šokiams ir gera muzika

Muzika nuo 3 iki 7 vai.
Įžanga tik 50 centų asmeniui

Kviečiame visus dalyvauti šiame gražiame 
sąskridyje, pasilinksminti ir finansiniai parem
ti dienrašti LaisvęIL ..- . -. .. ii

Laisves Paramai Didieji

PIKNIKAI
Prašome visuomenę įsitėmyti didžiuosius pa

rengimus paramai dienraščio Laisves. Kvie
čiame visus juose dalyvauti. Pasilinksminsite 
ir pasimatysite su daugeliu malonių draugų.

Worcester, Mass
•A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, biržclio-June 
14 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 29 Endicott St.

Turime daug svarbių reikalų ap
tarimui, tad visos narės malonėkite 
atsilankyti į susirinkimą ir atsives
kite naujų narų.

A. W.

Visus Kviečiame { Svečius
Ateinantį sekmadienį. birželio-Junc 

13 d., įvyks Aido Choro piknikas, 
Olympia Parke. Kviečiame apylin
kės ir vielos lietuvius dalyvauti Ai
do Choro piknike. Rengėjai rūpina
si suruošti taip, kad visus patenkin
ti vaišingumu ir draugiškumu. O 
gražiame Olympia Parke naudingai 
praleisite laiką.

Iki pasimatymo.
Aido Choras.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. birželio, 10:30 vai. ryto. 29 
Endicott St. Visi dalyvaukite.

Sekr.

įdomūs išsireiškimai
Ne jis vienas tokis.—Juo

kinga, pamąsčius, kiek ma
žai aš žinau. Mano sme
geninėje faktų veik visai 
nesiranda. Tikrai pasa
kius, aš labai mažai ką mą
stau, — gyvenu aš daugiau

Baltimore, Md.
Piknikas įvyks sekmadienį

Birželio 13 June
Slovak National Park 

6526 Holabird Avenue x

Brooklyn, N. Y. •r '
Piknikas įvyks sekmadienį

Liepos 4 July
NATIONAL HALL & PARK

65-13 381 h Ave., Woodside, L. L

Montello, Mass.
Piknikas įvyks sekmadienį ir pirmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St.

3 psl.—Laisve (Liberty)-Ketvirt., Birželio (June) 10, 1954



, Tarp Lietuviu
Moterys klubietes sako, kad 

ių rengiamas Tėvu Dienos ba
lius birželio 19 tos vakarą bus 
dar šaunesnis ir už pernykš
ti. O pernai, kaip atmena
te. buvo visko, ką tėveliai 
mėgsta.

Šaunesnis būsiąs dėl to. kad 
Šiemet Tėvu Dienos proga bus 
atsiteista ir mamytėms, ku
rioms Motinos Dienos pramo
gos neivvkdė bandant išvengti 
gretimai supuolimo su kita 
lietuviška pramoga.

Aido Choras ir i o Vyru 
Kvartetas. vadovybėje Mi
rt red Stensler. jau praktikuo
ja speciales dainas, kur kas 
nors pasakoma apie abu: tė
veli ir mamytę.

Motervs prašo visus birže
lio 19-tos vakarą rozervuotis 
praleisti T.ibeKy Auditorijos 
Gyni Hali, tame šauniame po- 
hiivyje. Rep.

Aido Choras
Visi aidiečiai prašomi būti 

pamokose ši penktadieni, bir
želio 11-ta, 8 valandą. Prak
tikuojame dainas, kurias esa
me pasižadėję dainuoti Tėvų 
Dienos pramogoje, birželio 
I9-tą, ir Laisvės piknike, lie
pos 4-tą.

Po tu pramogų tikimės tu
rėti nors trumputę atostogų 
vidurvasariu, tad visi sykiu 
pasilsėsime. Visi gražiai ir 
sutartinai pasidarbavome per 
rėžomą, visi sykiu ir baikime. 
Lauksime visų. Valdyba

Unija kritikuoja 
Autoriteto poelgi

New Yorko miesto Transit 
Autoritetas kreipėsi i teismą, 
kad teismas uždraustų Trans
port Workers Unijai skelbti 
streiką.

Unijos viršininkas Quill dėl 
to pareiškė, kad Autoritetas 
tuomi parodė turis blogus 
mierius, neturėjimą atsakin
gumo, nesiskaitymą su savo 
žodžiu.

Autoritetas ilgai spyrėsi 
nuo derybų su unija. Paga
liau. gale praėjusios savaitės 
pareiškė, kad derėsis. Gi tuo
jau po to kreipėsi i teismą 
gauti prieš uniją drausmę 
(injunction). Turint ranko
je teisminės drausmės bizūną, 
menkos gali būti derybos, sa
ko unijistai. Derybos turi 
remtis laisvu abiejų susitari
mu, o ne rodymu drausmių 
rimbo.

Unija jau seniai reikalavo 
derybų, o kai tų derybų ne
sulaukė, paskelbė, kad 11-tą 
birželio skelbs streiką. Po to 
atėjo Autoriteto pažadai de
rėtis, o dar vėliau ir tas ieš
kojimas teisme uždraudimo 
darbini n k a ms st re i k u ot i.

Majoras nevažiuos 
j Puerto Rico

Puerto Rico valdininkas 
Luis Munoz Marin buvo pa
kvietęs New Yorką majorą 
Wagner Į i konferenciją, ten 
įvyksiančią birželio 20-tą. 
Majoras atsisakęs, Sakoma, 
jog ten gali Įvykti priešiškų 
demonstracijų. Liaudis pras
tai žiūri Į Amerikos valdinin
kus.

Suėmė 5 jaunukų 
karo dalyvius

New Yorke suimti 5 jau- 
namečiai vyrukai, įtarti esant 
dalyviais tos gaujos, kuri nu
šovė vieną jauną vyruką ir 
du sužeidė. Suimtųjų grupė
je yra vienas 15 metų jaunuo
lis ir 1 jau pabėgęs iš mili- 
tariškos tarnybos vyrukas, 20 
metų.

New Yorko 7th ir 8th 
Avės, dabar važiuojamos tik 
| vieną galą.

Alaus gamintojai 
užgyrė sutartį

šeši tūkstančiai bravarnių 
darbininkų buvo pašaukti į 
unijos mitingus apsvarstyti 
pasiūlymus - sąlygas naujam 
kontraktui. Dauguma 
sutikę priimti.

Bendrai mokestios priedais 
ir kitais pagerinimais iše-ina 
po apie $10 savaitei. Bet ne 
viskas gauta algomis ir ne 
visiems vienodai. Išvežioto- 
iams priedas bus iki 19 c. per 
valandą. šapose dirbantiems 
aukščiausias priedas yra 10 
centų per valandą.

Kiti pagerinimai yra: ket
virtoji savaitė atostogų po iš- 
dirbimo 12 metų ir pridėta 
visiems dar vienas šventadie
nis su alga. Sutartis galios 
dvejus metus.

Plėšikas žuvo nuo 
policijos kulkų

New Yorke nušautas Ro- 
bei-t Rowe, 31 m.. įtartas api
plėšime nežinomo taksi vai
ruotojo. Kitas asmuo pabė
go.

šis įvykis atrodo keistas 
tuo, kad pabūgo ir pats ta
riamas apiplėštasis. Jis bu
vęs pasiskundęs kitam taksi- 
ko vairuotojui, kad jis tapo 
apiplėštas ir nuo jo atimtas 
taksi k as, prašė panaudoti tą 
kitą taksiką plėšikus vytis. 
Bet kai tik pasivijo ir plė
šikai iššokinėjo iš taksiko. jis 
sėdo į tą taksiką ir nudūmė 
pats vienas.' o plėšikų gaudy
tojai lai žinosi.

33 gaisragesiai bus pagerb
ti kaip didvyriai. Dešimties iŠ 
jų pažymius paims už juos 
jų artimieji, nes jie patys 
atidavė gyvybę einant parei
gas.

Apie trečdalis New Yorko 
valstijos darbininkų pernai 
atnaujintuose kontrak tuos c 
gavę algų pakėlimus. Bendro
ji jų suma (’average) yra 8 
centai už valandą.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Biznio Telefonas Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-9672 EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

! Žymus advokatas 
sveikino mitingą

žymus anglas advokatas D.
N. Britt - iš Anglijos atsiuntė 
pasveikinimą N e w Y o r k e
į\ yksiančiam 

balsu i tingiu’, kuris
masiniam nu
rengiamas už 

lerikos politj-
niams kaliniams.

Pasveikinime įka lint o m s 
Smith Akto aukoms Pritt 
klausia:

“Kaip ilgai ims Amerikos 
Landžiai. . . prispirti J. V, 
valdžia išlaisvinti tuos vyrus 
ii moteris, nuteistus už min- 

I Ii. vadovaujantis tokiu aktu, 
kurį ramesniais laikais Aukš
čiausias Teismas būtų paskai
tos nekonstitucingu ?”

Pritt pareiškia, kad vien 
Į paprasčiausias pa d oi- u mas. 
j žmoniškumas reikalau ja bau- 
I ūžiamus vien tik už minti 
Į kalinius išlaisvinti. Supran- 
* tania. kad tas pats padoru- 
Į mas reikalauja veikti už jų 
išlaisvinimą. Tai tuo sumeti
mu rengiamas ir šis masini.' į 
mitingas birželio 10-tos -voka
lą, 105 E. Houston St.. Now 

Yorke. K-nas
I

Persekiojamiems 
gavo palengvinimą

Newyorkietis Komitetas I 
Svoturgimiams Ginti laimėjo! 
svarbų laikiną žygį teismo. | 
Jis palengvina sąlygas de
šimčiai persekiojamų deporta
vimui asmenų. Eedoralis Jis- j 
tiikto teisėjas Ryan uždraudei 
versti Inos asmenis vykdyti; 
v artinamąsias Su p e r v i s o r y j 
Parole proyizi jas.

I
Teisėjo įsakas reiškia, kad' 

negales tuos 10 sveturgimių j 
versti raportuotis į Ellis Ts-j 
land nei reikalauti iš jų iš- ' 
pažinties, ką jie per savaitę 
veikė, su kuo susitiko ir tt. 
Už tuos 10 argumentavo ad
vokatai Blanche Freedman ir 
Gloria A grin.

Savaite anksčiau buvo toks Į 
palengvinimas iškovota vio- i

i nam. Borisui Sklar.

Unija reikalaus 
pakelti algas

Viešbutyje' Roosevelt Įvyko 
viešbučių darbininkų unijų 
bendro . algoms nustatyti ko
miteto posėdis. Svarsto, ko
kių algos pakėlimų ir kokius 
kitus reikalavimus statys su 
reikalavimu naujo kontrakto.

Apie 250 asmenų komite
tą sudaro lokalu viršininkai 

• 1 t

ir delegatai.
Ruošiantis šiam žygiui, uni

jos spi’cialis komitetas per
žvelgė industrijoje esamą pa
dėtį. Raportas sako, kad 
bendri darbininku uždarbiai 
esą mažesni. Tai įvyko vy
riausiai dėl atstatinėjimų ir 
dėl trumpesnių darbo valan
dų ton. kur trūksta darbo. 
Tačiau, kur atnaujinti kon
traktai. daugumoje gauta šio-., 
k i toki priedai.

Jaunasis Rooseveltas 
nori būti kandidatu

Kongresmanas Franklin T)J 
RooseVelt. .Ir., birželio 7-tą 
paskelbė, kad jis yra pasiry
žęs priimti kandidatūrą i 
New Yorko valstijos guberna
torių, jeigu demokratai jį sta
tys. Jis žadėjo jau dabar 
pradėti darbuotis, kad jo par
tija laimėtų

Henry Lewisohn, 78 metų, 
k to rius, buvo areštuotas už 

Įėjimą i subway be mokėji
mo foro.

*1TIKRAI
TAS!

liurneris išgalvotas taupymui.'

QUIET

MAY
OIL BURNER

PerMokate Tik r- mTiek Mažai 4>Z‘5asi

O’Brien Bros
įsteigta 1900

136-89 Roosevelt Ave., Flushing
Tel. FL. 9-0021

CHINCHILLAS
Nuo 1 iki 100 pradėkit savo skie
pe. Pasidžiaugkite pelnu! Mielai 
išmokinsime jus kaip. Visi chin
chillas tikros veislės, registruoti 
ir N. C. B. A. Willard Georgo 
graded.
STUART CHINCHILLA RANCH 

Washingtonville, N. Y.
Ph. 4461

Pristatome asmeniškai bi kur U.S.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

• MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4

4 
4
4I

4
4
4

» 
»

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J. 4 

4

MArket 2-5172

~ II liUinMaBSSMSSKagan-aa

Ka sako Washington 
4- M

Square gyventojai
New Yorko Washington S<|. 

Neighbors išleido knygutę, 
kurioje stipriai kritikuoja 
valdžią, kad skirti šalinimui 
laužynų valdžios pinigai nei
na tam tikslui, kuriam ori
ginaliai jie buvo numatyti.

Knygelėje rašo, kad pažy
mėtieji nugriauti trys blokai 
prie aikštės Southeast bus 
atiduoti New Yorko Universi
tetui. kur pastatys namus, 
išrenduosimus po $48 už 
kambarį. Valdžia paneš iŠ- 
kaščius tų pastatų nugriovi
mo. O kai jau vieta bus nu
valyta, neva parduos universi
tetui po $5 pėdą. Tuomi bus 
prarasta namų statyboms skir
tu visuomenės pinigų $2,230,- 
000.

To pasiskundimo visuome
nei išvadoje sakoma, kad po 
priedanga neva “laužynų ša
linimo” ten nebus prašalinta 
jokio laužyno. Kad ten bus 
sunaikinti dar visai geri gyve
nimui apartmentai ir; daug 
biznio įstaigų, kur daug smul
kių biznierių darėsi sau pra
gyvenimą. Vietoje to iškils 
puošnūs apartmentai. j ku
riuos vargiai bent kuri iŠ ten 
prašalinamų šeimų begalės 
sugrįžti.

Užraflykit Savo DranenL

BOATS
"KODĖL RvPINTTS 

PASIMATYKTTE STT MURRAY'
SCOTT

Authorized Dealer
A I W A TER.

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

JURŲ FLOUNDERS 
randasi 

MATTITUCK, I>. I, 
Pradedant šešlailioni, balandžio 24 
Atviri Laivai Išplaukia Kasdieną 

Laivai išnuomojami. 
ANCHOR INN 

Restaurant e
N. Y. C. Tel.—AI Cooke, Lex. 2-3610 

ar Mattituck 9- 8989

MARTIN . AUTHORIZED
SALUS & SERVICE

C. M. MARK

Glendale
Tel. DE. .3-1650

EVIN RUDE MOTORS— 
OLDTOWN BOATS 

Randavojanii Laivai ir Motorai 
DOXSEE’S MARINE 

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

Tel. Long Beach 1-61II

LAUSON—Authorized 
Dealer

Naudotų Valčių ir Motorų
WILKINSON’S SHIPYARD x 

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

UP-TO-DATE

TONY’S

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

fr

PEIST LANE
DREGS. Inc

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288 tsgssasesesssssssssssr. »t.nii.

4 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtu Birželio (June) 10, 1954

Kritikuoja staigu 
skelbimą posėdžio

New Yorko valstijos demo
kratų lyderis Balch kritikavo 
gubernatoriaus Dewey staiga 
paskelbtą specialų Valstijos 
Seimelio sesiją. Jis sako, jog 
toks šaukimas yra “tipišku 
pavyzdžiu Deweyaus diktatū
ros.”

Balch sake, jog paskelbi
mas sesijos dviem iš dienomis 
pirm jos prasidėjimo yra pa
stangomis neleisti demokra
tams tinkamai net susipažin
ti su tuo. kas bus svarstoma. 
Kad gubernatorius nori tuo 
būdu strimagalviškai perva
ryti jam pačiam naudingus 
pasiūlym us.

Suprantama, kad republiko- 
nai. kaipo kontroliuojantieji 
Seimeli. ateis savytarpyjo 
prisirengę pervaryti tą. ko jie 
nori.

' Seimeli šaukia susirinkti I 
j birželio 10 nuo pietų, o šau- 
I k imą paskelbė tiktai birželio 
I 7-ta.
i

Veikla pasiruošiant 
važiuotes streikui

į Praėjusi antradieni Trans- 
i pbrt Workers Unija vis dar 
i tebebuvo nusistačiusi streikuo- 
i ti birželio 11-tą. jeigu Tran- 
I šit Autoritetas pirm to nebus 
susitaręs su unija.

Pastangose išvengti linijų 
streiko, majoras Wagncris ra
gino Transit Autoritetą ,vyk- 

i dyti su unija pasitarimą bir
želio 8-tos rytą. Autoritetas 

i buvo sutikęs susitikti su uni- 
: jos virsi n inkais, bot nebuvo 
pažado, kad unijos reikalavi- 

: mus išpildys. Tačiau žings
nis link derybų jau skaitomas 

i žingsniu gerojon pusėn.
Majoras taipgi buvo pasi

šaukęs i pasitarimą darbo! 
i komisijonierių Joseph E. O’
Grady ir kitų 7 departmentų 
viršininkus. Nori sudaryti 
planus, kokiais būdais bus 
atsitikime streiko.

Unijos veiksmai
Unija skelbia, kad tebe

vykdomas pasiruošimas strei
kui,. Valstijinė ir miesto CIO 
unijų tarybos pašaukė visų 
unijų atstovus Į bendrą su
sirinkimą paramai transporti
ninkų streiko. Mitingas turė
jo Įvykti birželio 9-tos vaka
rą. Hotel Edison,

Transportininkų a t s t 6 v ų 
masinis mitingas šaukiamas 
birželio 10-tos vakarą, St. 
Nicholas Arenoje, New Yor
ke. I

Miesto CIO taipgi skelbė 
; televizijos programą birželio 
8-tos vakarą, nuo. 9:30, ku
rioje planavo išaiškinti vi
suomenei transportininkų pro
blemą.

Panelė Connie Giumarro 
prisipažino vairavusi auto po 
90 mylių. Bet tai dariusi ge
ru tikslu — pavėlavusi namo 
grįžti ir norėjusi, kad'moti
na nesirūpintų. Visgi ją nu
baudė $50 pasimokėti ir at
ėmė leidimą vairuoti.

. BROOKLYN, N. Yr.

Svarbus pranešimas Anialgameitų 
Unijos Lietuvių Kriaučių 54-to 

Skyriaus nariams
Gerbiami lietuviai kriaučiai 54-to 

skyriaus nariai ir narės!
Prašom dalyvauti balsavimo iš

rinkimui Delegato ir Vykdomosios 
Tarybos. Balsavimas įvyks birželio- 
(June) 17 d., 1954 m.. 4 vai. popiet 
Iki 8 vai. vakare, 11-27 Arion Place. 
Brooklyn. Unijos kortelę turėkite 
Kovo (March) mėnesio arba naujes
nę, taipgi S.S. kortelę irgi turėkit.

54-to Skyriaus sekretorius,
Ch. NcČiunskas

(112-115)

REIKALAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

prie baro ir restaurante. Nuolatinis 
darbas. Vieno darbininko bus savai
tinė alga, kito mėnesinė alga. Val
gis ir guolis ant vietos. Galit būt 
kad ir pora. Patyrimas nesvarbu, 
mes išmokinsime.

Prašome kreiptis pas savininką: 
Juozas Lugauskas, 426 So. 5th St.,

Brooklyn, N. Y.
(112-114)

NEW YORK
MALE and FEMALE

SMiiations WiinU'^.

Namų darbininkai, kaml.ai it! /\ar- 
kytojos. stalų patarnauto\:d\to
jai, ir Superintendent s

Gori darbininkai. Nuolatiniai dar
bai ir daliai laiko. Reikalingi paliu
dijimai.

SI’NSHINE EMPL<>VM ENT 
AGENCY

Tel. SA. 2-2038
• llo-l 13)

HELP WANTED-MALE

SI 1 PER IN TEN I) ENT

Patyręs. Eleveiteris. 60 apart
ment ų naujas namas. Queens. Alie
jus, pečius išmalus sudeginti. $200 
J mėnesį, priskaiiant 3'? kambariu 
apartment^. Gesų ir elektra.

Nlghtingah* 6-1771
.111-113)

REIKALINGI
RAKANDŲ PARDAVfcJAI 

Atliekamu laiku, reikia i urėti kara. 
g.ali užsidirbti $5,000 ar daugiau j 
melus. Kreipkitės tuojau:

A M ERICA N Fl R NITl RE 
FACTORIES, Ine.

171 l'nlon Avė., BrooA/^vn 
Telefonas EV. 8-028(1- ,1

<112-118)

BUSINESS X 
OPPORTUNITIES

CANDY'-FOUNTAIN
'rinkama ir pietus padaryti. Pil

nai įrengta. Geia kampinė vieta. 
$550 savaitinių jeigu. Puiki biznio 
proga.- Saukite savininka.

HA. 9-8329
< 109-1151

GERA MANUFAKTf ROS VIET Y 
Specialiai tinkanti del moteriškų 
drabužių. Pilnai įrengta. 20 mašinų 
i)’ kiti specialūs priedai. Galima da- T 
ryti puikiausių pragyvenimų. Ai par
duos mašinas ir specials paskirai 
Prieinamos kainos.

Šaukite Savininkų:
YO. 5-1276 ar YO. 6108

1110-116)

GROCERY—-DELICATESSEN
Taipgi parduoda alų, frozen foods ir 
daržoves. Pilnai įrengta. Gera veik
li vieta. Galima daryti gerų pragy
venimų. Savininkas parduoda gerų 
biznio pi'oga labai |>ri<'inamai.

Šaukite savininkų:
Tel. M O. 9-8106

< 116-112)

PARSIDUODA KEPYKLA
Gera vieta, galima daryti gerų pra
gyvenimų. Savininkas parduoda šių 
puikių biznio progų k.J^ai prieina
mai iš priežasties ligos. Ab'tykitc 
savininkų:* F

481 Brook Ave.,
(tarp 146 ir 1471h Streets) 

(Arti Dritte Avė. Suima y) 
Tel. CY. 2-6462

• 110-112)

BEAUTY SALON
Pilnai įrengtas 2 wei ir 2 dry 

booths. Vienoje iš geriausių Brook
lyn sekcijų. 18 metų kai įsteigtas. 
Dai’o gerų pragyvenimų. Savininkas 
parduoda gerų bizni tik už $1.800. 
Lengvi išmokėjimai. Matykite savi
ninkų:

1285 Aveniu* U, Brooklyn 
Ar lelefonuokite: ES. 6-3715 

(110-112)

DELICATESSEN— GROCERY .

Daugiausia cold cuts, salad, alus, 
frozen foods. 6 dienos. Antradieniais 
uždara. Gera biznio proga.

Matykite Savininką:
1750 Jerome Ave.

(Arti 175th St.), Bronx
(111-112)

REAL ESTATE

For Rent

PUIKIAUSIA VIETA
Naujos krautuvės del kepėjo ar bile 
stiliaus mėsininkui. Puiki proga da
ryti gerų pragyvenimų. Franklin 
Square intersection ar Franklin Avp. 
ir Corona Avc. Prieinama randa.

Telcfonuokite: k
FL. 4-4389 arba VA. 541578

(108-11 B

BUSH WICK SEKCIJA.— 
BROOKLYN

Gerai būdavot as 6 šeimų mūrinis 
namas. 3 -5 rūmų apartmentai ir 
3—-4 rūmų apartmentai. Geros jei- 
gos. Kai kurios combination sinkos 
Gerose sąlygose. Arti visų komuni
kacijų. Geras pirkinys tik už$16.500. 
Šaukite ’ savininkų nui 10 A. M. iki 
8 P. M.

Tel. AP. 7-5456
(110-116)

Teisėjas^ Maglio padidino 
baudas prasikaltusiems terši
me Coney Island ir už pana
šius mažus prasikaltimėlius. 
Būdavo baudžiami po $1, iki 
$2, dabar jau ima po $3.

*
Buvęs taksu kolektorius 

Brooklyne, Nunan, pašauktas 
teisman kaip nera^ortavęs 
valdžiai savo visų pa\wnų ir 
nusukęs $91,086 taksų. Jį 
paleido po $1,500 kaucijos.




