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KRISLAI
“Europoje bijomasi. . .” 
Dabar aišku.
Dar vienas planas.
Apie tolimus šiaurius.
Kaip su tais studentais?
Mūsų linkėjimai.
Pajudinkime žemę.

A Rašo A. BIMBA

nykštę padėti.
Dabar jis. pateikė Si 

raportą. Janie Kohlberg

VAKARAI SUTRAUKĖ DERYBAS DEL TAIKOS KORĖJOJE
(hiatemala atmeta gandus $WrOOO Fondo Figa

progresyvę valdžią
Guatemala.

v ė Guatem
— Progresy- karininkai ruošiasi su

1 i , V. . . . v . , , , IX LU 1.

įlos valdžia klais įsiveržti Guatemalon, • p
gin-

. “Laisvės Administracijai. — Prisiunčiu pinigų čekį 
$138.00. Ig. Chulada surinko aukų $78.00, o nuo banketo.

I Kini ja šildo komisiją del 
I bendradarbiavimo tarn
Siam
' Ženeva

kad Europa susirūpinusi ir iš-| kad jos armija “bruzda ir Į --------
sigandusi. , rungiasi sukilti” prieš tos DULLES’PERŠA

Europa biioū musu MH’ar- j šalies prezidentą Ja-cobo NUVERST GUATE- 
'hy. Jis atstovj.uia laJizma.— j A1.b<.nz.j Cuzmana. I MALOS VALDŽIĄ

"naująjį lasizmą. M<( aitlo j pareiškė, jog ar-i Washington. — Ameriko
gali tapti antruoju Hitleriu. " remia
nės.-

Vis daugiau ir daugiau ir 
Amerikos žmonių pradeda 
makartizmo siautėjime imatv-

' biau, negu bet 
miau.

la-i Foster Dulles antradieni sa-
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S. Lenkus .. 
Sadzas Lynu

J. Žekonis....... . .
J. R. Draugas . . ..

šalių, kovojusių prieš Šiau-

su Šiaurine (liaudininkų) 
Korėja, Kinija ir Sovietų 
Sąjunga dėl Pietinės (tau
tininkų) Korėjos sujungimo 

i viena

Jungtinės ministras, dėl to pareiškė:
—Amerika su savo talki

ninkais stengiasi užkarti 
“supuvusią, pusiau - fašisti
nę Pietinės Korėjos Syng- 
mano Rhee valdžią ištisai 
Korėjai.” Todėl jie iškrik-

su Šiaurine Korėja 
demokratinę visos

včms. štai kodėl auga susini- j 
pinimas kova su makartizmi;. I “kaitino

skleisda-
i mi gandus, kad Guatemalos i

tų nuversti “komunistinę” 
Guatemalos valdžią. Tatai, 
pasak Dulleso, galėtų pada
ryti jos kariuomenės suki
limas, o jeigu ne, tai Jųng-1

Laisves rėmė jas . . .

Tartoms ...

venge

tinės Valstijos ir Lotynų 
Amerikos kraštai turėtų su
tartinais veiksmais paša
linti esamaja Guatemalos

A. Kavaliauskas
J. Milvidas.......
J. Blažonis.......

atsincšime linkui M c užsienin • valdžia, t
A. Butėnas ..
J. Mankeyiče
J. Baraiša . . .

Oi icagos

2.00

2.00

1.00
1.00

bendrai

jos klausimus spręsti Jung
tinių Tautų seimui, kuris 
susirinks, rugsėjo mėnesį

Molotovo pareiškimas
, Viačeslavas Molotovas, 

Sovietų užsienio reikalų
si ore. 
atvirai

Marijonu

iieĮ Ardoma ir derybos Kinija paliuosuotu
Drau- 

garbina;
dėl Indokinijos

; Ženeva, Šveic. — 
j kos delegatas gen.

!l-1; Smith tvirtino, kad 
Drau

gas, pyksta ant McCarth v. -rie Į 
jam primeta siekimą 
dentūros ir garbės, i 
įsteigti diktatūrą.

“Galime būti tikri, kad jisai 
nei vieno, nei antro, nei tre
čio dalyko nesiekia.” sako

komu nistai

Ameri-
Bedell 

negali-

amerikonus mainais 
už kinus studentus

Ženeva, šveic. — Ameri- 
komu- i kos atstovai jau trečią kar

norą
baigimo Indokinijoje; todėl dies Respublikos atstovais,

Bet Francijos atstovas 
prašė dar nekrikdyti dery-

Įlos gyvenimą nuo komunistu trų kabinetą, 
Ir kitu valstybės priešu ir tuo jero 
būdu apsaugoti kraštą nuo ! kabineto, 
pavoju.”

Bet juk net kataliku bažny 
čios vyskupas Sheil griežtu 
McCarthy pasmerkė. Ką ta

įaują minis- 
vieton prem- 

Lanielio sugriuvusio

rikiečius '— 29 kariškius ii' 
54 civilinius kalinius, kurie 
baudžiami už šnipinėjimą 
bei kitus nusidėjimus prieš 
Kinijos įstatymus. Tūli jau

leidžiama
Kinijos.

Kinijos
Trumanas skambino, kai 
Petrillo triūbijo

dima tokių amerikiečių, ku-

M. Dvareckienė ..........................................
D. Bulauka .................... ............ .......... . . .
Tariu visiems aukotojams širdingai ačiū!

(Ta s a 2-rame puslapy.])

1.00
1.00

Gen. Twining baugina 
Amerika atominėmis 
“Sovietu lenktynėmis”

bankrūtas, sako sen . W. Morse
Milwaukee, Wis. — Ne-; Sen. Morse, buvęs renu- 

partijinis senatorius Way- į blikonas, kalbėjo Amerikos 
ne Morse pareiškė, jog Re-i Muzikantų Federacijos su
pu blikonų Partija yra “mo
ral is bankrūtas”, ir ragino
rudenį išrinkt dauguma de- irodė, kaip Repu b 1 i k o n ų ; 
mokratų i Jungtinių Vals-i Partija yra sugedus mora-'

važiavime ir sakė:
“Makartizmas jau aiškiai

ga sparčiai statosi didžiuo
sius rakietinius bombone
šius, 'galinčius nešti atomi
nes bei hydrogenines bom-

darni net perskaityti nau
juosius pasiūlymus genero
lo N am U’o, Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublikos 
užsienio reikalu ministro...

Jungtines Valstijos ne
nori taikos Korėjoje, bet ‘ 
planuoja naujus užpuolimo 
veiksmus ir stengiasi pada
ryti iš Pietinės Korėjos pa
pėdę n a u j a m karui Toli
muos i u ose R v tuose.”

taudamas, kad derybos su
traukytos, siūlė sudaryti 

i bendradarbiavimo komisiją 
iš Šiaurinės ir Pietinės Ko-

misija turėtu išvystyti eko- 
jnominius ii* kultūrinius ry-

sijungs i vieną demokratinę .

Draugas nepamiršta. Drau-1 
gui ♦’u tuo vyskupu nepake
liui* Draugas džiaugiasi, kad 
Šitas drąsus vyskupo Sheil iš
stojimas “nerado jokio atgar
sio nei Amerikos hierarchi.jo-* 
je, ru-Jį kataliku visuomenėje“

Dabar visiems 
stovi klerikalai.

ai
džia priėjusi išvados, kad 
bartinis planas Vokietiją

• ginkluoti neįvykdomas. Ji gal
vojanti apie naują planą.

Veikiausia su tuo nauju 
planu žada Washingtonan 
pribūti pabaigoje šio menesio 
Churchill ir Ede* n.

Bet bile koks planas atgai
vinti Vokietijos militarizmą 
susilauks iš Europos žmonių 
d i d Žiulio pa s i p ries i n i m o.

a p-

Milwauke, Wis. — Muzi- 
I kantų Federacijos suvažia
vime buvo sudarytas savo
tiškas duetas. Federacijos 

i pirmininkas James C. Pe
trillo triūbijo “Hail Hail, 
the Gang’s All Here,” o bu- 

, i vęs prezidentas Trumanas 
| pianu jam pritarė.

Pirmą kartą jųdviejų mu
zika susipainiojo, bet antrą 
sykį, “pumpuojant” tą^ pa
čią melodiją, jau gana ge-

1,100 suvažiavimo delega
tu karštai sveikino Truma- 
ną ir Petrillo ir padovano
jo T rumunui naują brangų 
pianą.

kuris pritarė Vokietijos ap
ginklavimui, jau nuvirto nuo

•N. /Y. Times koresponden
tas Il prison F. Salisbury va
žinėja po tolimuosius Tarvbu 
Sąjungos šiaurius ir pateikia 
įspūdžius. Ir ton, matyt, nau
jasis gyvenimas virte verda.

Newarke išprievartauta 
ir apiplėšta slaugė

■Newark, N. J. — Kuomet 
miesto sveikatos valdyba 
pasiuntė vieną savo slaugę 
(norsę) aplankyti šeimyną 
namuose 115 Prince . St., 
dienos laiku, tai nežinomas 
vyras antro aukšto korido-

grūmodamas išprievartavo, 
atėmė piniginę su $103 ir 
pabėgo.

Užtat Kinija reikalauja, 
kad Amerika sugrąžintų 
500 kinų studentų, kuriuos 
verstinai sulaikė.

Philco streikieriai 
laimi algos priedą

Philadelphia.—CIO Elek- 
trininkų Unijos lOlmo sky
riaus nariai, po 45 dienų 
streiko, nubalsavo priimti 
Philco kompanijos pasiūly
mą ir grįžti darban.

Kompanija žadėjo pakel-

per valandą, įskaitant j tą 
priedą pagerinimus apmo-

Minimas unijos skyrius 
turi 6,500 narių.

Suprantama, jog Philco 
turės duoti panašius uždar-

riams 102-ro unijos sky
riaus Philadelphijoie ir kito 
riaus Sandusy, Ohio.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, gal bus lietaus.

Washington. — Preziden- 
\ c f

tijų; Kongresą. liai.”

Surasta žmogvagio Churchillas atvyks
išveržti $75,000 pas Eisenhoweri

Phoenix, Ariz. — Policija 
jau surado $75,000 atparkų, 
kuriuos fabrikantas. Her
bertas Smith buvo sumokė
jęs žmogvagiui Danieliui J. 
Marsinui už paleidimą pa
grobtos Smitho pačios Eve- 
lynos. Jinai visai sveika 
sugrąžinta vyrui.

Kada prieš keletą dienų 
Marsinas buvo suimtas, jis 
apsimetė “paklydusiu dyku
moje” ir šakė, “negalėtų 
surasti,” kur tuos pinigus 
paslėpė.

Žmogvagis buvo suvynio
jęs pinigus į dar b i n i u s 
marškinius ir užkasęs arti 
Superstition kalno, tiktai 
už desėtko pėdų nuo vieš
kelio. Su pinigais surasta 
ir revolveris.

Sovietų sargai suėmė 
du Japonijos šnipus

Maskvos radijas pranešė, 
kad Sovietų sienos sargai 
sugavo du japonų šnipus ir 
vieną nušovė sovietinėje sa
loje į rytus nuo Sibiro.

numetus jas, sugrįžti namo.
—Amerika todėl turėtu 

juo labiau pasmarkinti ato
mini ginklavimąsi, — sake 
gen. Twining, oro jėgų šta
bo vadas, kalbėdamas Ka
riniame Virginijos Valsti
jos Institute.

AMERIKOS PLANAS
Amerika su savo talkinin

kais siūlė, kad Jungtinės 
Tautos tvarkytu bendro sei
mo rinkimus ištisai Korė
jai ir kad seimo atstovai

pasak Twiningo, — šneke-

toju skaičių šiaurinėje ir 
Pietinėje Korėjoje.

Žymėtina, jog Pietinė Ko
rėja turi antra tiek dau-

ja m i atominiai - hydroge-

sauliniame kare.

užsieniniu ministru I Pavojingai daugėja 
i Washingtona bir- . i i* • i •

> d | girtuokliai Amerikoje
savo i
Edenu į Wa s h i n g toną bir-

Pranešama, 
howeris ir va 
torius Dulles prašys Chur- 
chillą ypač įtraukti Angliją 
į Amerikos siūlomąją su
tarti kovai prieš komuniz
mą Indokinijoje bei kitur

kad Eisen
Loma Linda, Calif.—Dak- 
ras Andrew C. Ivv. ižv-

tinjų Valstijų Kongresui, 
kad ištirtų, kodėl taip dau
gėja girtuokliai - alkoholi-

Oppenheimer prašo grąžint 
jį i atominius darbus

Washington. — Garsusis 
atominis mokslininkas Ro
bertas Oppe^heimeris krei
pėsi per savo advokatus į

Jis neseniai buvo atšalin- 
tas nuo visų “atominių se
kretų” todėl, kad iš pra
džios . priešinosi d a r y m u i 
hydrogeninės bombos ir vis

Dabar Amerikoje yra dau-

jų skaičius padidėja 250 
tūkstančių. Vienas iš kiek
vienų 14 suaugusiu ameri
kiečių yra alkoholikas.

Dr. Ivy\ sako, “alkoholiz
mas gręsia Amerikai bent 
tokiu pavojunp kaip ir ko
munizmas,” ’bet Kongreso 
komitetai nerščia tiktai 
prieš komunistus.

dar palaikė asmeninius ry
šius su tūlais komunistais.

rinė.
ŠIAURINES KORĖJOS 

PASIŪLYMAS
Šiaurinės Korėjos liaudį-

riniaj ii1 pietiniai korėjie
čiai per savo sudalyta ko
misija tvarkytu rinkimus,
o juos prižiūrėti gaietų 
tarptautinė komisija tokių 
saliu, kurios ned a 1 v v a v o

Visos svetimųjų armijos 
^turėtų būti proporcionaliai 
ir palaipsniui ištrauktos pa
skirtu laiku iš šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos.

talkininkai, atmesdami ši 
pasiūlymą, pareiškė, kad

ir “toliau paliktų komunis-

dovais.”

Pa ryžius. — Siūloma la-

jos seimas atmes Mendesą- 
Fi’ance, kurį prezidentas 
Coty skiria nauju premje
ru.
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NETUO KELIU
AUTO DARBININKŲ UNIJOS Willys skyrius nu

tarė Įsteigti korporaciją, kuri stengsis pardavinėti, tų 
fabrikų (kaiser, Willys) automobilius Ohio valstijoje. 
Pranešama, kad'unija jau yra Įdėjusi $300,000 kapitalo, 
ir dės daugiau, jei reikės. ■

Ši trumpa žinutė, praeinamai paminėta spaudoje, tu
ri dideles svarbos. Ji rodo, kaip trumparegiškai nusi
teikę kai kurie unijų vadai bando rasti išeitis iš dabar
tinių! sunkenybių keisčiausiomis priemonėmis, kurios 
nieko bendro neturi su tikru kovojimu už darbininkų 
reikalus.

Nedarbas sunkiai palietė automobilių industriją. 
Dar didesnis nedarbas jai gresia. Dešimtys tūkstančių 
auto-darbininkų Detroite, Clevelande ir kitur jau iš lau
ko stebi fabrikus, kuriuose dalis mašinų stovi sustingu
sios. Aišku, kad auto-darbininkų unijos yra susirūpinu
sios ir ieško priemonių neprileisti didesnio nedarbo, gal 
dar atsteigti darbus tiems, kurie jau prarado.

Bet,—ar Willys skyrius rodo gerą pavyzdį? 
Paprasčiausia logika sako, kad ne.
Prileiskinie, kad kiekvienas kitas UAW-CI0 skyrius 

imsis panašios taktikos, kad kiekvienas steigs korpora- 
eijas-parduotuves, kurios stengsis pardavinėti “savo” 
fabriko gaminius. Kas pasidarys? Ogi, unijų- organi
zatoriai tans auto-pardavinėtojais, ir kiekviena unija 
pardavinėjimo agentūra. Fordo skyrius stengsis parda
vinėti fordus, kitas savo, ir tt. Kitaip sakant, tarp- 
kompaninė konkurencija bus duplikuota unijose. Kiek
viena unija bandys palaikyti darbus savo grupei.

Vaizdas, žinoma, būtų apverktinas. Toks bendra
darbiavimas su savo kompanija neišvengiamai privestų 
prie to, kad kova už geresnes darbo sąlygas ir aukštes
nes algas būtu pamiršta. Nes, pagaliau, jei stengies 
pardavinėti Willys automobilius, kaip reikalauti, kad di
dėti! ių gaminimo (per aukštesnes algas) kaštai?

UAW veikėjai eina pavojingu oportunistiniu keliu. 
Jie nemato ar nenori matyti, kad vienintelis būdas kovo
ti prieš didėjančio nedarbo šmėklą yra kovoti bendru 
mastu, reikalaujant kelti gyventojų gerbūvio lygį, kad 
pirkimas didėtų, reikalaujant prekybos su kraštais, ku
riuos dabai* faktinai ' blokaduojame, kas pasuktų mūsų 
fabrikų ratus gaminti traktorius, sunkvežimius, mašinas 
ir kitas reikmenis šalims, kurioms to reikia ir kurios 
pasirengusios gerai mokėti.

Neseniai viena iš daugelio 
fraternal ių pašalpos organi
zacijų, imigrantų Įsteigta, pa
minėjo savo lOO-tametinę su
kaktį. Organizacijos vardas 
C z e c h o s 1 o v a k Society of 
America. 29-nių čekų imi
grantų Įsteigta pradžioje 
1854 m. St. Louis mieste, 
Missouri, yra ne tik seniau
sia čekų organizacija Ame
rikoj!', bet seniausia frater- 
nalė pašaipos organizacija vi
soj Amerikoj. žydų B’nai 
Brith, Įsteigta vienuolika me
tu anksčiau, pasikeitė nuo pa
šai pinės i apšvietus organiza
ciją.

šiandien JAV yra apie 200 
didelių pašalpos organizacijų 
su daugiau negu 80,000 sky
rių ir apie 10 milijonų nariui. 
Tarpe seniausiųjų yra vokiš
kas Order of llarugari, įsteig
ta 1 809 m.; Polish R o m a n 
Catholic Union (1873); Lith
uanian Alliance of America 
(1880). ir vengrų Verhovay 
fraternal Insurance Associa
tion irgi įsteigta 1890 m.

Istorija šios Czechoslovak 
Society of America yra glau
džiai surišta su istorija visų 
čekų kilmės amerikiečių. Jos 
konstitucija, išleista 1854 m., 
buvo pirma čekų kalboje kny
ga. išleista Amerikoje, ir jau- 
1859 m. j’os nariai įsteigė 
pirmą čekų dramos draugi
ją Amerikoje. Prieš 50 m, 
visi skyrių susirinkimai buvo 
laikomi čekų kalboje, bet 
šiandien jau 100 skyrių var
toja anglų kalbą..

Garsus negrų chirurgas 
New Yorke, Į)r. James A, 
Wilson. neseniai paaukojo 
$ 1.500 stipendijos fondui 
Columbia College of Physi
cians and Surgeons. Pries 
keturiasdešimt metų tos ko
legijos fakultetas jam davė 
dvi stipendijas iš $87.50 kiek
vieną. Tas padėjo užbaigti

UAW-CIO, gimusi sunkiose kovose ir turinti puikias 
tradicijas, neturi ir negali pavirsti auto-pardavinėtojų 
korporacijų sąjunga.,

Ne tuo, o, ne tuo keliu reikia eiti.

DISKRIMINACIJOS ŠAKNYS
PIETŲ AFRIKOJE vyksta įdomūs dalykai kurie 

aiškiau negu reikia parodo, kokios ekonominės yra ra
sinės diskriminaci jos šaknys.

Malano valdžia ir jos nacionalistiniai-rasistinė parti
ja siūlo, kad nuo vietinių gyventojų, negrų, būtų atim
tos galimybės eiti į eilę amatų, jau nekalbant apie pro
fesijas. *

Malano valdžia norėtų, kad negrai Inetaptų mecha
nikais fabrikuose, mašinistais, vairuotojais ii* taip to
liau. Bet prieš tą Malano įstatymo projektą stoja Pie
tų Afrikos Fabrikantų Susivienijimas.

Kai kas aiškina taip: Malanas atstovauja afrikan- 
derins, olandu kilmės nacionalistus, kurie yra kraštuti- 
niai-rasistiniai nusistatę, ir jie nori negrus prispausti 
kuo sunkiausiai, o angliškai kalbantieji Pietų Afrikos 
gyventojai, labiau liberaliniai nusiteikę, stoja prieš tokią 
kraštutinę rasinę diskriminaciją.

Toks aiškinimas paviršutiniškas ir nepaliečia dalyko 
esmės.

Malanas atstovauja afrikanderius, taip, bet dar la
biau jis atstovauja savo šalies plantatorius, stambiuosius 
ūkininkus. Tuo tarpu angliškai kalbantieji miestiečiai 
daugumoje surišti su industrija. Pietų Afrikos fabrikan
tai nori, kad negrai mokintusi amatų, nes jie nori juos 
išnaudoti savo fabrikuose, dirbtuvėse, įmonėse, kasyklo
se, bet afrikanderiai plantatoriai su Malanti priekyje 
nenori, kad iie mokintusi amatų, nes jie nori palaikyti 
juos kaip pigią darbo jėgą žemės ūkyje.

Štai visas dalykas trumpoje santraukoje, rodantis, 
kaip rasizmas stipriausias ten, kur jis neša daugiausia 
naudos kokiai nors mažai privilegijuotai grupei.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirt., Birželio (June) 17, 1954

Pastabos apie Ameriką
tauta daug | kursus medicinos mokykloj, | 
rasiu, daug tris metus Dr. Wilson paau-

Pas Jonavos mašinŲ-traktoriij 
stoties mechanizatorius

Rašo M. Bieliauskas x
“Mes esame 

tautybių. Jaug
ti k.v bu — mus 
nybės, laisves 
vienybe.”'

Kas Ką Rašo ir Sako
MAHANOJAUS “SAULĖ” 
APIE LEWISĄI

Dienraštis Vilnis rašo:
“ ‘Saulė,’ kuri eina Maha- 

noy City, Pa., nuo 1888 me- 
] tų, nekeičia nei savo išvaiz- 

■ dos, nei žargono, nei raidy- 
i no. Ji, betgi, nesikrausto į 
< senienų muziejų. Ji verčia

si taradaikom, Baltruviene,, 
šventėm ir pranešimais apie 
mirusius žmones. Per sa
vaitę .‘Saulė’ duoda savo 
skaitytojams keturius pus
lapius keistos košelienos, už 
ką skaitytojai jai sumoka 
po šešis dolerius.

“ ‘Saulę’ skaito seni Penn- 
sylvanijos angliakasiai. Jos 
žargonišką- kalba, išrodo, 
supranta ir angliakasių vai
kai.

“Savo ilgam amžiuj ‘Sau
lė’ vargiai yra na rašiusi 
bent vieną rimtesnį straips
nį apie angliakasių reika
lus, apie sergančią anglies 

I industriją ir uniją.
“Viename iš pastarųjų 

numerių ‘Saulė’ rašo apie 
John L. Lewisa: ‘Lewisas 
iš mūsų apylinkės yra ga
vęs daugiau kaip šešiolika 
asmeniškų pakvietimų at
važiuoti ir pasitarti, kas bū
tų galima dabar mainose 
daryti, ..kai tiek daug mai- 
nierių likosi be darbo. Iki 
šiol Lewisas tyli, kaip že
mę pardavęs žmogus... Ar 
kas kur nors, kada nors 
per šitą bedarbę yra išgir
dęs, kad Lewisas būtų nors 
žegterėjęs?’

“ Nežegterėjo’ Lewisas, 
‘nežegterėjo’ nei Mahano- 
jaus ‘Saulė’.”

kos dar $10,000.
Dr. Wilson pabrėžė, kad 

jeigos nuo tos sumos būtų 
“paskirtos kasmet, nepaisant 
rasės, tikybos, ar spalvos, 
biednam studentui ar stu
dentei.” Nenori, kad būtų 
vartojama tik negrams.

“šiandien visas gyvenimas 
liečia per daug rasių,” pabrė
žė Dr. WilsoA. “Turime veik
ti tikroj demokratijoj'”

Erie (Pennsylvanijoj) pra
vedė Įstatymą draudžiant 
diskriminaciją darbe del ra
sės, tikybos ar tautinės kil
mės. šiandien jau 31 mies
tas pravedė panašius Įstaty
mus. Tie miestai randasi 
valstijose, kurios nepriėmė 
lig šiol “fair employment 
pi actice” Įstatymo. Kansas 
valstija yra paskutinė valsti
ja pravesti lygaus darbo 
Įstatymą. Alaskos Įstatymas 
vykdomas per teismą! šian
dien keturios valstijos apšvie
tos būdu vykdo teisingo dar
bo praktikos Įstatymus, 8 
valstijos ir viena teritorija 
vykdo Įstatymą teismo įsaky- 
m u.

Beveik 51 milijonas žmonių 
gyvena valstijose ir miestuose, 
kurios ieško, teismo keliu, 
parūpinti lygias darbo pro
gas visiems.

Fellowship House, ben
druomenės organizacija Phi- 
ladelphijoj, tarpe savo įvai
rių projektų ir programų, 
šiandien turi inter-rasinj cho
rą, kuriame priklauso žmo
nės Įvairių rasių, tikybų ir 
tautinių kilmių. Šio choro pa
sekmingi perstatymai verte 
Fellowship House ieškoti bū- 
dų sujungti miesto įvairius 
chorus su pasekme, kad ta
me mieste įvyksta: metinis 
koncertas, pavadintas “Sing
ing City.” šiame koncerte 
dalyvauja bažnytiniai, sina
gogų, tautybių, kolegijų, ka
talikų, viešų ir privačių mo
kyklų chorai. Praeitais me
tais trečiame Fellowship 

Į House ir “Singing City” bro
lystės festivalyje dalyvavo 
net 980 dainininkų. Phila- 
delphijos Academy of Music 
trys tūkstančiai žmonių klau
sėsi ir nebuvo vietos kitiems 
trims tūkstančiams.

Prieš kiek metų maža gru
pelė Kvakerių Įsteigė Fellow
ship House. Ji yra viena iš 9 
nepriklausomų, visą miestą 
apimančių Įstaigų, kurios su
daro Philadelphia Fellowship 
Commission. Komisija buvo 
Įsteigta 1941 m. ir joje da
lyvauja protestantų, katalikų, 
žydų, darbo ir negrų agentū
ros su bendru tikslu ugdyti 
geresnius tarpgrupinius san- 
ti kilis ir lygias progas visiems.

Common Council

Rhee valdžia per daug 
vagia Amerikos paramą

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų ištaiga dėl 
paramos Pietinei Korėjai 
raportavo, kad Amerika ir 
kitos tautos turėtų jai duo
ti dar 2 bilijonus dolerių, 
norint atgaivinti jos ūki ir 
pramonę, suardytą per ką
rą.

Sykiu raportas sako, k&l 
Syngma^o Rhee tautininKų 
valdžia Pietinėje Korėjoje 
suvagia per daug pinigų, 

į kuriuos Amerika duoda 
žmonių reikalams.

CHEMIKALU SPROGI- 
! MAS UNIVERSITETE

New York. — Fordhaftio 
Universiteto garaže suspro
go trokaš chemikalų, atga
bentų iš atominių Brookha- 
veno laboratorijų. Chemi
kalai buvo verti $5,500. po
licija jieško “sabotažnin- 
kų.”

Ankstyvas Pavasaris
Šiais metais \pavasaris 

Lietuvoje nepaprastai šil
tas. Skaisti saulė ir pieti
niai vėjai per kelias dienas 
nuvarė nuo laukų sniegą. 
Atgijo ir sužaliavo žiem
kenčių pasėliai, žemė nubu
do iš ilgo žiemos miego.

Pavasaris neužklupo Lie
tuvos žemdirbius nepasi
ruošusius. Laukų keliais 
nuo mašinų-traktorių sto
čių centrinių sodybų pava
sario dienomis važiavo vir
tinės traktorių ir kitų že
mės ūkio mašinų. Jų nenu
tylantis ūžimas paniekė to
limiausius vienkiemius ir 
džiugino valstiečių širdis. 
Tos mašinos vyko į kolekty
vinius ūkius, vienijančius 
savanoriškumo pagrindais 
Lietuvos žemės darbo žmo
nes, į plačius kolūkinių lau
kų masyvus. Čia jos padės 
Lietuvos kolūkiečiams gauti 
gerą, gausų derlių, sudary
ti grūdų', bulvių, daržovių, 
pašarų gyvuliams gausu
mą, vadinasi, in kiaulienos, 
pieno, sviesto, vilnos gausu
mą Lietuvos respublikos 
darbo žmonėms.
Ir lėktuvai dėl žemės ūkio

Ore ūžė lėktuvai. Jk 
skraidė žemai, palikdami 
užpakaly savęs plačias pilk
švų dulkių juostąs. Lėktu
vai tręšė žieminių kviečių 
ir rugių pasėlius minerali
nėmis trąšomis. Laiku pa
tręšti pasėlius Lietuvos są
lygomis reiškia gauti ga
rantuotą gausų derlių. 
Rankomis tai padaryti sun
ku. Į pagalbą valstiečiams 
atėjo Civilinio oro laivyno

■ lakūnai. Aviacija, kaip ir 
| traktoriai, kombainai bei 
j kitos mašinos, skirta tar- 
i nauti respublikos žemės ū- 
kiui.

Lietuvoje dabar veikia 
keli žemės ūkio aviacijos 
būriai, 132 mąšinų-trakto- 1 
rių stotys ir 7 melioracijos 
mašinų stotys'. Visi jie pa
deda kelti žemės derlingu
mą, palengvina Lietuvos 
valstiečių darbą.

... Asfaltuotas plentas 
nuo Kauno veda į rajono 
centrą Jonavą. Šitą kelią 
lengvoji mašina nuvažiuoja- 
per pusę valandos. Prava
žiavę pro nedidelį pušyną, 
mes atvykome į Jonavos 
mašinų-traktorių stotį. Čia 
stovi nauji dirbtuvių, ga
ražų, gyvenamųjų namų 
pastatai. Pašiūrėse ir at
virose aikštelėse — trakto
riai, savaeigiai grūdų kom
bainai, daugybė žemės ūkio 
technikos.

Pasikalbėjimas su direk
toriumi

Erdviame, šviesiame ka
binete mane sutiko viduti
nio amžiaus žmogus atviru, 
ramiu veidu, lygiai sušu
kuotais šviesiais plaukais ir 
melsvomis įdėmiomis aki
mis.

— MTS direktorius Ka
zys Vaičiulis, — prisistatė 
jis, susipažindamas su ma
nimi. — Kuo galiu būti 
naudingas?

Aš pasakiau, kad norė
čiau susipažinti su mašinų- 
traktorių stotimi. Jis no
riai patenkino mano prašy
mą.

Jonavos MTS įsikūrė 
prieš devynerius metus. Jai 
vadovauja vargingo valstie
čio sūnus, išėjęs techninį 
mokslą jau tarybų valdžios 
laikais. Dabar stotis aptar
nauja 19 kolūkių, turinčių 
po 2,5—3 tūkstančius hek
tarų žemės kiekvienas. M. 
T.S. mašinos, kurias vai

racijos mašinų būrys. Jj$ 
nusausina pelkes, apvalo 
laukus nuo krūmynų, įsisa
vina naujas, iš pelkw atka
riautas žemes. Viofr 1&53 
metais MTS nusausino ir 
suarė kolūkiuose šimtus 
hektarų pelkių. Ypač dideli 
plotai nusausinti Salomėjos 
Nėries vardo kolūkyje. Nu
sausintose žemėse kolūkie
čiai surenka gausius der
lius.

Žemės ūkio specialistai
Kiekviename kolūkyje 

nuo MTS dirba žemės ūkio 
specialistas, turįs aukštąjį 
ar vidurinį mokslą, o kai 
kuriuose kolūkiuose, kaip, 
pavyzdžiui, Molotovo var
do žemės ūkio artelėje,—po 
du — agronomas ir zoo
technikas. Viso mašinų- 
traktorių stotyje ir jos ap
tarnaujamuose ūkiuose dir
ba daugiau kaip 30 agrono
mų, zootechnikų, veterina
rijos gydytojų. Jie padeda 
kolūkiečiams sumania* iš
naudoti techniką, gauti 
gausius žemės ūkio kultūrų 
derlius.

Technikos naudojimas, 
ūkio tvarkymas mokslo pa
grindais padėjo Stalino var
do kolūkio valstiečiams pa
kelti derlingumą, padidin
ti bekono, pieno ir kitų pro
duktų gamybą, gauti geras 
pajamas.

Be pajamų iš visuomeni
nio ūkio valstiečiai gauna 
nemažas pajamas iš savo 
asmeninio, sodybinio ūkio, 
kuriame vra karvių, kiau- 
lių, paukščių, daržas. Pasi
turinčiai gyvena ir Moloto
vo vardo kolūkio bei kitų 
Jonavos MTS aptarnauja
mu kolūkiu valstiečiai. V V

ruoja valstiečių sūnūs, at
lieka pagrindinius daug 
darbo reikalaujančius pro
cesus laukininkystėje ir gy
vulininkystėje, visus dar^ 
bus nusausinant pelkes, iš
raunant kelmus ir šaknis 
krūmynuose, įsisavinant 
naujas žemes.

Kaip masinos atlieka 
darbus

MTS su savo mašinų pa
galba atlieka aptarnauja
muose kolūkiuose daugiau 
kaip 50 įvairių žemės ūkio 
darbų. Mašinos ne tik aria 
bei įdirba žemę, apsėja ją, 
bet ir sodina kvadratiniu- 
lizdiniu būdu bulves, dar
žoves, rauna linus, kulia 
juos ir apdirba šiaude
lius. Su MTS mašinų pa
galba kolūkiečiai ruošia pa
šarus gyvuliams, apvalo ir 
džiovina grūdus, pašalina 
iš laukų didžiulius akme- 
nis-riedulius, kurie amžius 

1 gulėjo čia, trukdydami žem
dirbiams.

Palyginti su 1953 metais 
mašinų parkas Jonavos ma
šinų-traktorių stotyje da
bar žymiai padidėjo. Iš Sta
lingrado, Charkovo, Minsko 
ir kitų Tarybų Sąjungos 
miestų į Jonavos MTS, kaip 
ir į kitas Lietuvos MTS, at
siųsta daug naujų trakto
rių, kombainų ir kitų ma
šinų. Dabar Jonavos MTS 
turi 118 traktorių (skai
čiuojant p*enkiolikajėgiais), 
13 savaeigių grūdų kom
bainų, 50 traktorinių sėja
mųjų, 2 grūdų apvalymo' 
agregatus, 2 mechanines‘ 
džiovyklas “Kuzbass”, daug 
kuliamųjų, linų valymo bei j 
kitokių mašinų.

Prie MTS veikia melio

Ottawa. — Kanados val
džia paskyrė dar 110 rakie- 
tinių savo lėktuvų} Turkijai 
ir Graikijai. 4

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

Per Antaną iš Elizabeth, N. J., prisiuntė blanką
ir $65.00. Aukojo:

Pranas Šiaulys................. ............... .........$20.00
Rėmėjai ..............................   10.00
Antanas ....................................................... 10.00
Laisvės rėmėjas..................................  10.00
Marijona Rozanskienė (Irvington)............... 10.00
J. Zaveckas (Perth Amboy) ...................... 5.00

Iš Connecticut valstijos per R. Mizarą gauta $47.00
U* sekanti aukojo:

Gerasis Prietelius......... . .........................  $12.00
Petras ir Ona Giraičiai .?......... •............ 10.00
Laisvės patriotai 
Agnes Grigaitienė 
Eliz. Skučienė ... 
Amilija Miller ...

10.00
5.00
5.00
5.00

į
J. Pui’tikas, iš McKees Rocks, Pa., prisiuntė blanką 

ir $37.50. Aukojo:
J. Purtikas ............   $10.00
J. Warniškis .. ........................................ •
F. Imb...................................  5m0
J. Mili...........................    ... 5.00
D. Sanda ..................   2.00
J. Kantra ...........................    1.00
P. Kavaliauskas ...............  1.00
L. Vasiliauskienė............................................ 1.00
K. Thomas ....................   1.00
J. Kudis ...............................   1.00
Plopa .............................  50

Nuo atskirų asmenų aukų gauta:
Iš Easton, Pa............................  $50.00
Andrius Audėjaitis, Royalton, III........... ! 10.00
S. Rakštys, Sundbury, Ont., Canada......... 3.00
Ig. Sutkus, Brooklyn, N. Y. .. ........................2.00
J. Murmokas, Brooklyn, N. Y. .......................2.00
John Laemy, Brooklyn, N. Y......................... 2.00
P. Bakaitis, Detroit, Mich........................... 2.00
B. Kvietinskas, E. Montreal, Canada....... 1.00

Iki

die 
me

Iš anksčiau gauta $4,152.50. Dabar įplaukė
šiol viso $4,504.00. *
Širdingai dėkojame visiems, kurie prisiuntė aukas 

nraščiui, ir tiems asmenims, kurie pasidarbavo rinki- 
aukų. Norime čia pastebėti, t kad laike vaidinimo

Newarke Juozas Stanelis davė $5; suma buvo pažymėta, 
bet pavardė neteisingai atspausdinta. Atsiprašome.

Laisvės Administracija



Laiškas iš Lietuvos
'fi gavo elizabethietė Morta 

f>u;'^au5kienė nuo savo brol
vaikio Antano Rožiaus iš Ak
menės, Žemaitijos:

Sveikinu savo brangiausią 
ciocytę. dėdę, sesutes, švogo- 
lius ir jų mažuosius vaikelius 
su dideliu pasiilgimu. Linkiu 
viso ko geriausio tamstų gy
venime. Taip pat sveikina ma
no žmona ir mano mažieji, 
kuriu turiu jau šešis, tris sū
nus ir tris dukteris.

Dėkoju už laiškeli. Nežinau 
kaip mes su žmona nudžiugo- 
m e! M e s v i sa i nes i t i k ė j o m e. 
kad nuo tamstos gausimo laiš
keli. Aš pereitais ir užperet- 
tais metais rašiau, bet nuo 
tamstos atsakymo n (‘gavau ir 
nustojau rašyti, Galvojau, gal 
jau tamstos nebėra gyvąjų 
tarpe, o gal jūsų valdžia no- 
Įleidžaa nuo mūsų laišku. Bet 
nu<> tamstos gavęs laišką, tuo
jau stengiuosi tamstai duoti 
atsargi mą.

Tamsta klausi, kas naujo 
’Pas mus. Pas mus nau jo daug. 
Dabar prie mūsų yra statoma 
ir daroma. ko anais laikais 
mes negalė jonu* nė svajoti. 
Prie mūsų, km' anksčiau buvo 
Karpini! kaimas, kur gal būt 
ir tamsta žinai, gal pas koki 
ūkininką ganei gyvulius, šian
dieną to kaimo tamsta nepa
žintum. Ten yra pasatytas di
džiulis cemento fabrikas. Ten 
pastatytas darbininku mieste
lis. Namai mūriniai. I ir 2 
aukštu. Šitame fabrike ir aš

įdirbu ir tame micstelye gy-į 
venu. Jis dabar pavadintasl 
Naujoji Akmene.

Tai matai, kaip pas mus j 
; keičiasi veidas kaimo, kur 
j anksčiau buvo balotos vietos, 
į šiandien jo nepažinsi.

Aš dirbu prie elektros. 
Į Žmona nedirba niekur. nes 
' negali išeiti, palikti vaiku vie j 
' nu. Kol kas esame visi sveiki i 
į ir linksmi.

Klausi tamsta, kaip gyvena 
giminės. Linkai dar tebegvvo- 

Į na Akmenoje. čekanauskiai 
tebegyvena savo namuose, i
dirba kolektyve. Ju sūnus!

I Antanas dirba veteriiioriumi i 
Jurbarke. Stasė, jų duktė,, dir-i 
ba Papilėje gailestinga ja se-1 

i šute, Taigi. tik dabar nežinau] 
į kur gyvena ir ką dirba Stase

lio žmona, nes seniai bosu su-Į 
sitikęs. Mano mama pas mano !

! nestovi, nenori man padėti.

Klausi, kaip pragyvenu, j 
Tamsta gali suprasti, kaip 
gali gyventi turint šešis vai
kus, tamsta pati augai gau
sioje šeimoje. Jei mes susina-; 
šinėsim, tai aš atsiusiu savo 
šeimos paveikslą ir tamstos, 
mamytės laidotuvių paveiks- 
* 4 •

Duodame mes visi geru die-' 
nu tamstoms visiems ir lauk-1 
sinie nuo tamstos atsakymo. 1

Sūnus Antanas j

Ar Tamsta jau gavai Lais j 
vei naują skaitytoją? Jei ne. 
tai pasirūpink gauti,

MONTREAL CANADA
Mokslininku žodis prieš 
Amerikos ra gan ga u d ž i 1u s 

šiomis (įimtomis čia atsi
buvo Tarptautinis Psicholo
gu Kongresas. Jame dalyva
vo patys žymiausi pasauli
niai mokslininkai. Kaip da
bar paaiškėjo, šis kongre
sas buvo planuotas laikyti 
New Yorko mieste, Ameri
koje. Deja, Amerikos ra- 
gangaudžiai prade jo statyti 
jam pinkles ir todėl buvo 
perkeltas i Montreala, Ka
nadoje. Ta proga, atidary
mo sesijoje, Amerikos psi- 
chologistų galva, Kaliforni
jos l Jnivcrsiteto Profeso
rius Dr. Edward C. Tolman, 
kalbėdamas tvirtai, griežtai 
ir nesvyruojaučiai pasmer
kė Amerikoje augančias re- 
ikcines jogas, kurios vaduo

jamosios Metėt r ra o -Walter
Imigracijos Aktu pastojo 
kelią šio kongreso laikymui 
Amerikoje. -Jis pavadino 
"‘aklu ir kvailu” toki Ame
rikos raga.ngaudžii] žygi, 
kain persekiojimą moksli
ninku, pavyzdžiui, Dr. J. 
Robert Oppenheimer, Baig
damas savo kalbą, Dr. Tol
man, kuris taipgi yra Tarp
tautinės Psichologu Sęijun- 
a o s k o - p i r m i n i 11 k a s. i š r e i Š k ė 
giliausią padėką Kanadai., 
kuri nedarė mokslininkų 
sueigai trukdymu.

Jo kalba, buvo palydėta

PETRAS KRAPAS
(Tąsa)

Kai vėl kaliniai suėjo tų vėlyvųjų pus
ryčių, visi žiūrėjo, ar nepamatys ko, kas 
ten dedasi viduj, tame bendrabuty. Jo 
durys matytis iš tos centrinės užtvaros. 
Keturi sargai stoviniuoja prie tų durų. 
Ir staigi: vienas tų sargų atidarė duris 
—ir kas ten buvo? Gi nič nieko. Ply
nas, grynas visas apatinis milžiniškas 
kambarys. Nei kalinių nei lovų. Tik 
blizganti cementinė asla. Durys užsida
rė. Netrukus ii* vėl jas pravėrė. Irgi 
nieko nematyt viduj-?. Tuščia, plyna, 
dyka.

Tai kurgi pasidėjo kaliniai? Juk jų 
ten, kaip skruzdėlių, buvo pilna. Argi 
ir jie, tie apatiniai yra suėję viršun, i 
antrąjį aukšta? Teirautis prie stalo 
niekas nedrįso, o ir laiko nebuvo, nes rei
kia skubintis valgyti ir marš iš čia, vėl 
atgal i savo narvas.

Maikis paaiškino, kad visas sukilimas 
verda antrajame bendrabučio aukšte. 
Jie ten užsidarę, užsirakinę ir nieko vi
dun neįsileidžia. O visus apatinius ka
linius tuoj aną pirmąją naktį iškraustė 
kitur, gal į didžiąją mankštos salę. Tai]) 
manė Maikis. Jis labiau patyręs, jis čia 
ilgiau užsigyvenęs.

tabai visiems rūpėjo, ką čia daugiau 
pasakys radijo naujienų pranešėjas. 
Netrukus ir pasakė. Pasakė trumpai ir 
sklandžiai:

“Griovęs bendrabučio kaliniai sukilė
liai us vienodai tebesilaiko. Užsirakinę, 
nieko vidun neįsileidžia. Laikraščių re
porteriai irgi negalėjo įeiti. Tik pro už
darytas duris gavo kiek žinių. Matyt, 
sukilėliams vargu be vandens. Ant sie
nos laukan iškabinta marška su parašu: 
“Vandens”! apie tai liudija. Vargšams 
prisieina tenkintis surūdijusiu vandeniu 
iš šildytuvų — radiatorių. Tarpe to vis
ko, sukilėliai parodė humaniškumo, nes 
šį rytą išleido vieną iš 9 įkaitais paim
tųjų sargų. Jis pradėjęs sirginėt, taJ 
tapo išleistas į ligoninę.”

Matai, kas dedasi! Iš tikrųjų. Čia už
darytiems atrodo vargu, o kaipgi ten 
jiems?

Kaip ten, jiems, niekas čia aplinkui 
tikrai pasakyti negalėjo. Vienintelis ži
nių šaltinis buvo tie radijo naujienų pra
nešimai. Tai nieko nepadarysi. Reikia 
ver laukti ryt dienos.

Tijį jau ir ketvirta diena. Vis tiek 
pat protarpiais girdėtis poškėjimas, dau
žymas. Ir tuoj štai iš ryto pasirodė lau
ke ant sienos didžiulė balta marška, su

----------   , ...... ■ ■ .....   ...

parašu stambiomis raidėmis; “Pergalė 
ar mirtis!”

Broliuk tu mano! Taigi herojiška! 
iš paskutinių laikosi vyrai!

Netrukus pasigirdo ir vėl šūkavimas 
ir beldimas. Čia irgi pradėjo šūkaut, 
pareikšdami savo užuojautą. Gal išgirs 
bendrabučio sukilėliai, tai bent tuo sma
giau jiems bus temai.

Ar jie tenai išgirdo ar ne, . nežinia. 
Bet išgirdo rėkavimą centras. Ir netru
kus parodė savo atoveiksmi. Subirzdc 
megafonas ir pasigirdo kinius, grūmo
jąs storas balsas: “Jei ten sparnuose 
nenustos šūkavę, tai mes turėsime su
stabdyti. Nustokite ir nurimkite, o ne 
—tai paleisime gazmes bombas. Perser
gėjimas: nurimkite, kad netektų vartot 
gazo bombų.”

Ką jūs sakysit?! Oho, kaip užsimojo. 
Ką gi? šūkavimas paliovė, bet girdėjosi 
šūkavimas ir iš pietinio spai’no, kitoje 
centro pusėje. Ar ir ten gazinėm bom
bom grūmojo malšinti kalinių sąjūdį?

Spėta, kad tai]) — ir dar labiau. Gi, 
kai išėję kaliniai susėdo kai]) ir pir
miau, valgyti vėlyvųjų pusryčių, staiga 
pamatė: išvelka, išneša iš pietinio spar
no apleipusi pusplikį jauną kalinį, Trys 
sargai žiauriai pagriebę už rankų, už 
kojų, be ceremonijų nutarabanijo su
muštą kalinį. Gal į ligoninę... Ir už ką 
ii tai]) sumušė ir išnešė apgeibusį visą 
iš ])ietinio sparno? \'isi tik sužiuro ir 
valgo, skuba tyliai, nesikalbėdami, kad 
kokios rūstybės neužsitrauktu. Ir vis, 
kiekvieną kartą, kai]) kaliniai sueina 
.an didžiuliu centro narvan valgyt, vis 
ten tirštai pilna sargų ir valstybes mili
cijos uni formuotų, guzikuotų karių. 
Vaikšto išdidžiai, švaistosi,; lazdas įsi
tvėrę. Pažinkit, kur galybe ir teisybė...

Kai tą vidudienį pasigirdo radijo nau
jienų pranešimas, tai šiauriasparniečiai 
(taipo pat ir pietiniame sparne) ėmė 
smarkiai katutėm ploti. Ypač, kai iš
girsta, kad sukilėliai griežtai laikosi, ar 
pergalė ar mirtis. Užuojautos pareiški
mas.

Centras, matyt, išgirdo tuos aplodis
mentus ir •entuziazmo pareiškimus, tai, 
kad šitai]), ėmė ir sustabdė radijo nau
jienų pranešimus. Kaliniai laukia išsi
žioję tų naujienų, o čia jų nebėra, nei 
rytojaus dieną nei poryt nei užporyt. 
Kaip tiktai ateina metas naujienoms 
prasidėt, trakt kas ton centro ir užsuka 
kitą stotį ir paleidžia paprastą įkyrų jo
valą. Ir nesigirdėjo naujienų gal kokią 
savaitę.

(Bus daugiau)
3 psl.—Laisve (Liberty)-Ketvirt., Birželio (June) 17. 1954

LOWELL, MASS.
Įlenkiu minučių ovacijomis.

Po to kalbėjo visa eilė 
mokslininku Amerikos, Ka
nados ir kitu šalių ir visi 
užgyrė ir sveikino Dr. Tol- 
maną, kad jis drąsiai pasa
ka" tiesa apie savo šalyje 
šėlstančią, beprotišką ra
ff a n g a u d žiu poli t.i k ą.

Kvebeko darbininkai 
ruošiasi politine? akcijai

Federation of Industrial 
Unions (Kvebeko provinci
jos ribose), kurių branduo
lys afilijavęs i Canadian 
Congress of Labor (CIO), 
nutarė ir išleido atsišauki
mą i kitus provincijoje 
esančius unijų centrus — i 
Canadian and Catholic Con
federation of Labor ir į I 
'Pradės ar’d Labor Congress i 
(AFL), ragindamas sudary
ti bendromis jėgomis politi- ■ 
nūs akcijos partiją, kuri sa-1 
vistoviai ir nepriklausomai i 
imtųsi dalyvumo politiniam ■ 
veikime už darbininkų rei- ’ 
kalus provincijoje.

Katalikiškos s i n d i k a t ų 
unijos pilnai tam pritarė, j 
bet AFT> unijos (ar geriau 
pasakius jų vadai) kol kas j 
spardosi prieš tokį žygi. 'Pa- į 
ciau jei šios trys unijos su-1 
sivienytų ir sudarytų poli-j 
tinęs akcijos komitetą, ku
rios, visas tris sudėjus kar- i 
tu, Kvebeko provincijoje 
atstovauja virš 300,000 or
ganizuotų darbininkų, tai 
valetu suvaidinti svarbu .. > c <

Musu metinis piknikas 
ši sekmadieni 4 »

ši sekrnadienj, biržielio 20 
dieną, i vyks Massachusetts 
Lietuvių metinis piknikas 
Maple Parke — Methuen, 
Mass. Piknikas bus su labai 
gražia dainą ir muzikos pro
grama.

Jau eilė metu kaip tokie 
piknikai yra rengiami ir vis 
birželio mėnesio trečiame sek
madienyje. šiemet išpuola 
birželio 20 d Tai yra puikiau- 
sis laikotarpis: dar neper- 
karštos ir labai malonios ne 
tik dienos, bot ir naktys be 
galo viIlojančiai gražios.

Tame puikiame laikotar
pyje Šios plačios apylinkės 
lietuviai rengia savo metini 
pikniką. Kaip tai gražu, kuo
met dar ir dar kartą senos 
kartos su geru priemaišų jau
nesnės kartos lietuviu suva
žiuoja dar kartą pasimatyti, 
susitikti, pasisveikinti su se
nais pažįstamais ir tankiai tai
kosi tik pirmą kartą, susitikti 
ii naują pažinti sumegsti. kas 
vis priduoda malonu smagu
mą.

Taip visuomet piknikuose 
esti. Ypatingai tokiuose pik
nikuose. kaip šis, kuris ren
giamas visos Mass. valstijos 
su priedu ir kitu kaimyniniu 
valstiją lietuviais, tai visuo
met turėsi puikiausio Įvairu
mo ir malonumo. Nes i šitokį

vaidmenį. Kiekvieno uni- 
iisto pareiga remti šį svei
ka unija žygi.

‘ ‘ ' ‘ J.

pikniką suvažiuoja iš visų 
miestą bei koloniją lietuviai.

Rengėjai' sako, jog bus la
bai skaniu užkandžiu. O kas 
to nežino, kad Lawrence—• 
Methuen lietuvės šeimininkės 
yra begalo puikios virėjos! Jų 
gaminiai tiesiog vilioti vilioja 
dėl pasistiprinimo. Ko reikia, 
tai te, kad drauges iŠ koloni
ją nors po porą ją, pagelbėtų 
prie patarnavimo. Tikrai rei
kės dėl geresnio aptarnavimo. 
Nemanykite. kad tik “vieti
nes dirbs.” Greitesnis aptar
navimas teiks didesni našumą 
rengėjams. Tad pasiimkite 
priejuostes. Rongkitės visi iš 
\ isą miestų dalyvauti!

Lai šis piknikas, prie pat 
užbaigos pavasario, esti taip 
didelis, taip.gražus ir smagus, 
kokio ' kiekvieno pažangaus 
lietuvio širdis trokšti gali. O 
jeigu mos to trokštame, tai i)’ 
pasistengkime, kad kuo dau
giausia dalyvautu žmonių. Tuo 
pat kartu stropiai ruoškimės 
prie spaudos -didžiojo pikniko 
liepos 1 dieną. I th of July, šių 
metą, Montello. Mass., Tautiš
kam Parke.

J. M. Ka>'sonas

KRISLĄ T
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Iškilo nauji didžiuliai miestai. 
Senieji miestai paverčiami 
iv,odium iškaiš miestais.

• - -
Daugelis dar ir dabar nega

li tikėti, kad mūsą vyriausybė 
neišleidžia kiniečiu studentu 
grįžti namo. Ją esą keletas 
tūkstančiu. Jie norėtu savo ži-

i nojinią panaudoti Kinijos 
j žmonių gerovės pakėlimui.

Apie aštuoniasdešimt ame* 
Irikiečių esą Kinijoje. Jie esą 
j neišleidžiami grįžti Amerikon.

Gerai, kad Ženevoje prasi
dėjo derybos tarpe kiniečių 
ir amerikiečių dėl šito dalyko 
ištiesinimo. Juo greičiau bus 
susitarta, tuo sveikiau bus a- 
biems kraštams.

Mūsų Naujosios Anglijos 
susipratę lietuviai ne juokais 
stoja vasarinėn veiklom Jų 
vienas didžiulis piknikas įvyks 
šį sekmadienį, birželio 20 d. 
Tai bus bendras organizacijų 

1 piknikas.
Mūsii linkėjimas: Lai šis 

ju piknikas būna visapusiškai 
pasekmingas!

Tai pat, kiek teko pastebė
ti, jie labai rūpestingai ruo
šiasi prie didžiojo spaudos

■ pikniko, kuris įvyks Montello- 
| je liepos 1 d. Nereikia nė sa* 
I kyti, kaip s\arbu tą spaudos 
pikniką padaryti skaitlingiau
siu.

žinau, jog visi laisviečiai 
sekate mūsą Laisvės finansi
nio vajaus eigą. Matote, dar 
nė iki pusės kvotos nedasiva- 
ryta. O juk tik vieną mėnesį 
beturime iki pasistatyto laiko 
vajų baigti.

Tinime susirūpinti. Turimo, 
draugai laisviečiai. “pajudin
ti žemę.” Lai nebūna duota 
niekam proga sakyti: Matote, 
laisviečiai sušlubavo, susilpnė
jo, nes pasibrėžto tikslo nepa
siekė !

Padėkite savo vajininkains 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Bo.giifos lietuviu

Metinis Piknikas
Birželio June, 1954

Maple Park, Lawrence ir Methuen, Mass,
vėlai vakare.

Carl ir Cliff Walcnt

Taipgi Bus ir Kitokių Pamarginimų

Carl & Cliff Walcnt

iš Stough tono 
Gros Akordion duetas

Iš South Bostono 
vadovaujamas Stasio Pauros

Skanūs Valgiai
Visi valgiai namie gaminti, 
šviežus, naudingi sveikatai.
Ncsivcžkite valgių iš namų }

Kviečiame visus atsilankyti į šį gražų parengimą. Čia pasimatysite su daugeliu 
savo draugi] ir pasivaišinsite pyragaičiais ir kitokiais gerais valgiais ir gėrimais. Taip
gi išgirsite gražią programą. Nebūkite namie, pasinaudokite sveikatai reikalingu oru, 

“maišiu ir pasilinksminimu. RcHgivto Komitetas.



r Easton, Pa
Birželio 7 d. mirė Valys 

Lengvinas, 61 metų amžiaus, 
gimęs Veiverių parapijoje. 
Lietuvoje. Į Amerika atvyko 
1913 metais, i East on ą ir čia 
gyveno visu laiku, dirbo au- 
dinyčiose.

Valys Lengvinas buvo stam
baus subudavojimo vyras, 
stiprus ir’ iki paskutiniu die
nų savo gyvenimo rimtai no- 

- sirgęs. Tik jau vėlesnėse die
nose pradėjo skųsktis širdies 
nenormalumu. tačiau manė.

tai buvo nemenkas. Birželio 
7-tą jo šeimininkė rado ji 
muose mirusi. Išrodė, kad

na- 
pa- 
po-

ilsini, taip ir miręs.
pa

žangus žmogus, klasiniai 
moningas darbininkas. 5

.judėjimą.

rėmėjas finansiniai.

dei netekimo gero draugo ii* 
pa reikšdami jam pagarbą pa
rėmė ir dienrašti Laisve seka-

Northampton St.,

mm :
V. Danielius . .$5.00
F. Malkaitis . . . . . .5.00
L. Tilvikas . . . . . 5.00
M. Urba . . . . . 5.00
C. Yudickas . . . . . 2.00
J. Meškauskas . . . . 2.00
K. Bakanas. . . t . 2.00
J. Tarei!a . . . 2.00
P. Y'onikas . . . . . 2.00
E. Katinienė . . . . 2.00
J Zabotka . . . . . 1.00
L. Navickas . . . . . .1.00
M. Šulskis . . . . . 1.00
J. Puida . . . . . . 1.00
Bubnis . . . . . . 2.00
P. Gedvilą . . . . . 5.00
A. Ūsas . . . . . . 1.00
Kapsas . . . . . 5.00
Valys Lengvinas buvo pa-

laidotas 10 dieną birželio,
Easton kapinėse. Laidotuvių
direktorius Katinas. 2101

New Haven, Conn
tori j a 
mirus

-Kalantienė. 
ji buvo i.;

NewYorko^^fe^Zlnloi Daktaras mirė leisme NEW YORK

Apie Evos Mizarienes
operaciją

Vakar dienos Laisvėje bu
vo Įdėta žinia, 
Mizarienei buvo 
operacija. Žinia buvo de

Evai

Miestinis sveikatos 
planas gina savo 
teisę gyvuoti

New

gone buvo operuota. Buvo

operacija “ant plaučių,” nes 
gydytojai sakė, jog ant kai
riojo plaučio kažin kas au
ga. Tačiau, atidengęs krū-

rrieš keletą mitų 
Yorko miestas numatė 
lą visiems miesto darbinin
kams turėti nors kokią svei
katos apdraudą kol nėra vi- 
sa.šališko sveikatos apdraudl-

II IR —mo. Tam parinl
C'įalth Insurance 
susirašė veik visi miestinių 
ištaigu darbininkai ir tarnau-

v st) auga 
o ant šir-

the heart).
Operacija buvo didele, bet

Kritikuoja valdžia už 
leidimą žudyti uniją

Morris Pizer, CIO Cnited 
Furniture Workers preziden
tas, pasiuntė Eisenhowerio

ninkai padeda $ulaužvti uni
ją.

Kalba eina apie Superior

iimd darbininkams unijiniu

Unijos vadas kreipėsi ir i 
New Yorko miesto darbo ko- 
misijonierių Joseph O’Grady, 
kad ir jis siųstų i Washingto- 
ną protestą prieš leidimą iš
traukti iš miesto šapas 
pabėgdinti nuo unijos.

Aido Choras

tikslu

18Pamokos Įvyks birželio 
d. vakara, 8 vai., Liberty Au-

• V Iditorij'os Music Room. Prašo
me visus dalyvauti, nes 19 d. 1mire A ik- me visus dalyvauti, nes «... 

ivakara dainuosime Tėvu Die-! 
i * . . IGardner, nos programoje, o liepos 4 d.

prie savoNew Ilavoną, arti 
sesutes Amilės Miller ir bro 
liti Antano ir Juozo Makuliu • A
su kuriais labai maloniai su 
gyveno. Taipgi Čia turėjo ii 
ženotą 
dienas 
ve n usi 
jo su
gyvenimą.

Paliko nuliūdimo sūnų Vy
tautą. dukreles Julią ir Albi- 

Juozą 
Amilią

Valdyba

Grižo iš ligoninės

apdrausti arti puse 
žmonių. Jie moka di

tomis sąlygomis gauna opera- 
ligoninę.

p’anas, matomai, nepatiko ap- 
draudų kompanijoms, kaip 
kad nepatiko ir darbininkų 
pašalpos organizaci jos. Pra-

galo ne taip, kai)) puola dar-

Sąjunga. kuriai vadovauja 
daktarai milijonieriai ar kan
didatai i milijonierius, paskel
bė "neetiškais’’ tuos dakta-

II IP.rus,

111 P turi apie 1.000 dak1 a- 
ru Toks American Medical 
Assoc iat ion 
prendis 
pavojun.
daktaras. Queens gyventojas. 
Dr. Ben E. Landess išstojo

nuos-
pastatė iii profesiją

Dėl to ritmas II H1

a t sau k ima to
AM A tarimo p r 

H H' remia D r.

gojo. Jeigu ten negaus teigia
mo sprendimo, kreipsis i teis
mą, Joks sveikatos planas be 
daktarų negalėtų gyvuoti. 
Taigi, apgindamas Dr. Lan
dess. II IP apgina savo ir ki
tų panašių sveikatos apdrau- 
dos ištaigų ir draugijų teisę

S-a s

Kas jos, tai ne jo
Atrodo, kad teisėjas Lei-

dukrelę, kur dažnai 
praleisdavo. Bet pagy
ti metus mūsų kolonijo- 
savo giminėmis, baigė

goninės Simas Vitkūnas, gy
venantis ))o 58-15—69th PI.,

drau-

ną brolius Antaną ir 
Makulius ir sesutę 
Miller.

Tariu nuoširdų ačiū
gams newhanenieciams iy 
draugams Gardner, Mass., už 
gėles ir draugiškus patarna
vimus. Ačiū visiems!

A. Miller

S. Vitkūnas, 
i kriaučius, išbuvo 
į virš 6 savaites ir dabar sveik
sta namuose, po priežiūra sa
vo žmonos. Ligonio giminaitė 
Mrs. Palmer pranešė, kad nors 
buvo praneš 
lead Vitkūnas

iš amato 
ligoninėje

dicijas smarkiai išsišoko aną 
dieną. Brooklyn i et i 11. Mor
ton, 56 metų, sulaikė teismui 
kaip vagi. Gi jo visa vagystė 
pagal tradicijas būtų buvusi 
ne vagyste, o tik pasiėmimas. 
Jo žmona sakė, kad jis susi
ieškojęs ir pasiėmęs jos $250.

Waterbury, Conn
Nedarbas plečiasi čia ir 
apylinkėje

dienraštyje, 
randasi ligo- 
iš priežasties 

neparankumo nuvykti Į ligo
ninę, nedaug kas buvo jį ap
lankyti. Tad tikisi, kad gal 
ši syki, kai randasi naumuose, 

seni pažįstami. Nie- 
maloniau ligoniui, 
a plan k y m a s ge r 11

praleisti su juo va-
landžiukę-kitą. Vitkūno te- 

.lefono numeris yra TVV 8-36- 
45. Linkime jam greitai pa-

New Yorko miestui patarė
jas Burke pasiūlė, kad New 
Yorko miestui telefonų kai
nos būtų nustatomos atskirai. 
Sako, kad kompanija čia lu
pa, o kitur nuolaidas daro.

kas nėra 
kaip kad

, Prasidėjo chess imty- Su tėvais pobūvis 
i nes tarp amerikonu ir jau šį šeštadieni 
grybiniu žaidėju

Jamaica teismabutyje mirė 
Dr. Perry yM. Lichtenstein. Jis 
tarnavo ' prokuratūrai kaip 
psych iatrijos ekspertas ir

HELP WANTED-MALE

Viešbutyje Roosevelt. New
Yorke, prasidėjo amerikonų

susitikimas. Viešbučio didžia
jame i 
tesiliojo 
nedideli 
turi savo

ballruimyje, ant aukš- 
pagrindo. sustatyti 

•daleliai. Jie kožnas 
numeri ir po du žai-

Amerikonų šone randasi 8

Denker, Pavey, D. Byrne, 
:>w itz, R. Byrne, Bis(|U.iei\

'Tarybiniai yra : Smyslov, 
Bronstein, Keres, Auerbach, 
Geller, Kotov, Petrošiau. Tai- 
manov.

Ta eile jie ir prie žaismės

pirmieji, Evans prieš 
Tik 
yra

Taimanovą — aštuntieji.
Reshevskis su Smvslovu 
žaidę vienas prieš kit 
įtinu. Visi kiti susitinka pirmu i

prasideda? 7 :30.

Norisi priminti, kad Tėvų 
Dienos programa Liberty Au
ditorijoje birželio 19-tos va
karą nebus vien tėvams. Tai 
liūs sykiu ir mamytėms, abic- 

elių vaikams ir anū- 
kaimynams ir drau- 

Taigi. 
pramogų

n ai buvusieji 
smagiai buvo 

Programoje
Choras, vadovybėje savo mo-
Ind.oj’os Mildred Stcnsler, 
taipgi Aido vyrai ir moterys 
dainuos atskirai. Seks visos 
publikos dainavimus. U bus 
gerų, tėvams ir vaikams mėg
stamų vaišių.

Moterų Klubas

teisme buvo kai]) liūd 
tūloje byloje, Jis ką tik 
baigęs liūdymą, kai jo 
ištiko smūgis.

Paminėjo tūkstanti 
žuvusiu nelaimėje

širdį,

RAKANDU PARDXvF.’AI
i Al liekamu laiku, reikia lure?/ karą, 
gali užsidirbti $5.000 ar (langiau į 

! melus. Kreipkitės mojau
AMERICAN FURNITURE

. FACTORIES, In< .
74 Union Ave,, Brooklyn 
Telefonas I-A . 8-0280—1 

<112-1181

REAL ESTATE

kėnis, 
g a m s. k viečiame

mėgėjus.
jau žino.

visus 
Per
ka i p

dailiuos Aido

z m o- 4 
susirinko ; 

bendrai paminėti 50 metų su
linkti tos baisios laivo Gene
ral Slocum nelaimės, kurioje 
žuvo 1.021 asmens gyvybė.

Laivas tuomet vežė 1.338 
žmones ant upės sekmadieni
nėje ekskursijoje. Ištiko eks
plozija ir gaisras.

G m pelė senstelėj usi u 
i birželio 15-ta

BAYSIDE HILLS
Borai budavotas plyni ir siucco, (Įe

it ached. 2 šeimų namas. 2 ir 5 rūmų 
1 ajjartmi’nlai. \ienas bus tuščias nu 
’[H'rkant. 2-ras už apie 6 mėnesių, 
j $125 j menesį jeigu. Pilna virtuvė 

ir valgymui rūmas, naujas oil bur
ner. parquet grindys, daug ekstra 
jrengimi/T Gražus kiemas 45x90 plo- 

] tas. Arli visų patogumų. Tai namai 
tikrai įkainuojami matant. tik

i ^25,000.
šaukite savininką: BA. 4-9176

< 115-118)

dabar tau

Svečiavosi kalnyne 
pas Bloznelius

I

je ta baisi nelaimė tebestovi 
taip ryški, tarsi ji būtų ivvkil
si vakar. Ji tada su motina, 
seserim i

žaismės ;

domėta žaismėmis, kad žais
mių kožnas veiksmas perduo
damas telefonu net i Los An
geles, o iš tėti komentuojamas 
sportininkų rateliams mūsų 
šalies Vakaruose.

newyorkicciu nutarė apleisti 
miestą ir puikiai praleisti dvi 
dienas atostogoms. Tai buvo 
Alike ir Emilija Liepai, anūke 
Lynn. William Skodis ir Ona 
V išniauskienė.

ir broliu dalyvavo 
Marks parapijos su- 
ekskursijoje. Ji sa- 

ji tame sąmišyjo nuo 
denio nukrito Į vandeni, spėjo 
pagauti rato kraštą ir lai]) 
pasilaikyti ant. vandens iki 
Hilas vyriškis priplaukė su

FLUSHING 
lorai budavotas. pilnai 
šeimai namas.. 9 
didelei šeimai).

1 oru šiluma. Dauj
Plotas 40x100. Gera 'jdencijinū 
sekcija. Arti mokyklų, krautuvių ir 
t ransportacijos. Savininkas Juoj ap
leidžia miestą parduoda nuostolin
gai tik uz $12 000. Kreipk’nės lik 
pirkėjai.

Tel. FL. 8-4098
<116-117)

rūmų

For Rent

Bloznelių

Jie visi nuvv- 
pagarsėjusią

valtimi ir ją išvežė i krantą. 
Motina, sesuo ir brolis žuvo. 
Jos sesuo buvo viena iš tų 61.

detached. 1
(ideališka 

ius. karštu 
a Ai‘engimų.

Business Property For Reni 
1,0 FT

Tinkama lengvos išdirbystės 
niui. 1600 s<į. fl. įėjimas nuo gat- 

Gale Triboro Tilto. Asloria įė
jimas. $150 j mėnesį.

Tel. AStoria 8-5200
' ar Ravenswood 8-1299

<116-117)

Roche buvo nuvestas i 
ginčijamo nužudymo 
Rates vieta

M. Liepa buvo užėjęs Į ras 
t»nę ir 
puikiai 
anūkei

praleidę laiką. Ypač 
Lynn buvo gerai, nes

pažaisti ežere. Jis sako, kad 
Blozneliai kviečia ir kitus at
vykti. lies dabar prinoko bi

riuk-

Nelaimės aukų 800 yra pa
laidoti 
Lutheran 
Hills. Ten Įvyko ir ■ 
sukakties apeigos. Jo; 
vavo ir jauniausioji 
gyva toje nelaimėje 
Schumann. Ji buvusi 
mėnesių. Nuo laivo ją 
dė Į vandeni, iš kur tūlas vy-

gretimai vienas kito 
kapinėse. Cypress 

50 metu

Summer Phi
Cor Reni

bai daug’ uogų
jau

nuolės nužudyme Roche 
pusvalandžiui nuvestas i 
kaway sritį, kur buvęs nužu-1 
dytas marininkas Ed. S. Bates į 
ir tame vizite tebetikrinęs,'

Hoc

dau
apygelis brooklyniečių ir 

linkės vyksta kasmet praleisti 
atostogas ir visi, kurie buvo.

per 
les

vietas, kur jis išme- 
ogžudystčs Įrankius, 
kad ten. smėlyje jis

orderius.
Tuo tarpu kalėjime tebesė

di Paul A. Pfeffer, nuteistas 
Ipiip nužudęs Bates, nors jis 
visą laiką 'tikrino, kad jis ne
kaltas.

Subvėje neteko kojos
Corona gyventojas Bert 

Mosley, 29 metų, subway sto
tyje stovėjo prie pat platfor
mos krašto. Staiga susirgęs, 
jis nuvirto ant relių. Tuo tar
pu atėjusio traukinio du va
gonai perėjo per jį, sutriuš
kino koją.

Wagneris pagaliau nu
sprendęs keliauti i Puerto 
Rico ir ten dalyvaut apeigose 
šį sekmadieni, San Juan mies-

išlikusi
Emma 
tik 18 
nusvie

Dėl ko taip mažai tegalėjo 
gelbėti, nors nelaime Įvyko

ant

sako: nuvažiavimas buvo gc 
ras. nos> sklandžiai 
džio nauja mašina. Jis taipgi 
parvežė nuo F. Bloznelio 
dienraščiui ir dovanų.

ROCKAWAY PARK
Pasirandavoja apartmentai ir rū

mai del vasaros. Ideališka vakari- 
jom vieta del šeimų ar draugų. Pri
einamos kainos.

Telrfonuokite Mrs. Lyiirh
Tel. BE. 5-3969

• 116-122)

U. S. Time Korporacija 
praneša, kad iki pabaigai bir
želio iš keturių Waterburio 
dirbtuvių paleis 1,100 dar
bininkų. Iš Middleburio paleis 
550. Su šiais ir ką pirmiau bu
vo paleisti per dabartinę de
presiją 
praneša V • •ciai.

susidarys 2,400. Taip
Waterburio laikraš-

U. S. Time Korp. išdirba 
laikrodžius, mažus ir didelius. 
Bet daugiausia darbininkų 
dirba valdžios darbus. Dir
ba fjuzus dėl bombų ir kito
kius. Kaip laikraščiai prane
ša, tai daugiausia 
ir bus paleisti iš tų 
užsakymų neturi.

■ Iš Torringtono
praneša, kad ir ten atleidinėja 
darbininkus.

Gleason Tool Corp, j pabai-

darbininku 
darbu, nes

laikraščiai

Teisėjas Ringei neleido pro
tiniai tirti Norman Roye, kaip 
to prašė jo apgynėjai advoka
tai. Roye, 18 metų, yra Įtar
tas nužudyme vienos moters. 
Anot policijos, jis prisipaži
nęs nužudytoji! tos ir kitų 
(i vie jų moterų.

gą šio birželio mėnesio paleis 
GOD darbininkų.

Pranešimas iš Bristol sako, 
kad Ingraham laikrodžių 
kompanija paleis darbininkų 
iš darbo, tik nepasako kiek.

Pasirodo, kad nedarbas 
plečiasi plačiu maštabu.

Dzūkų Vaikas

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

CONEY ISLAND
7 rūmu apari mentus ideališkas- del 
seserų, molinai ir dukierej ar drau
gėms. Taipgi 4 u, rūmai skiepo ap

| artmcnlas tuščias. Puikiausios vie
East River ties Bronx, kur j los Vakncijcm. 

litai netolimi?
To nelaimės Įvykęs 
pdė. kad gyvybei 

supuvę.
nepokanka-

Vandeniui leisti žarnos su- 
’iisios. Jos sutrūkinėjo, 
duo nepasiekė liepsnų, 
sai kapitonas buvo nesu- 

malnus ar žmonių gyvybės ne
paisė: vieton skubiai pasukti 
laivą i krantą, jis laivą vis 
dar plukdė aukštyn upe.

Kapitonas vėliau buvo nu
teistas kalėti. Tapo išleisti 
įstatymai, kuriais Įsakoma 
ivesti laivuose gyvybei gelbėti 
priemones ir vykdyti inspek
cijas.

par
diržai buvo

vežė Sko- i pusinti įrankiai

Rišę vaikus prie lovos jau
ni narkotikai Patricia ir Cono 
innamorata nuteisti kalėti — 
jinai iki 3 metų, o jis 2 iki 5 
metų.

City 
vaičių kursus vidurvasariu, 
su dieninėmis ir vakarinėmis 
pamokomis.

Building & Contracting

CEMENTO DARBAS 
TREPAI Iš PLYI'Ų — 

WATERPROOFING 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
, BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

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

•MATTHEW A-’ 
BIJYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

įmi.
Į PUi 
va r

! Saukite Sophie, 
tyrimas1 Tironą 

saugoti — . . — —

17isi 
aut 
mokėti 
stapipos turės dadėti 25 cen- 
I u s
Paskutinė diena buvo 15 bir
želio.

o vartojimo stampa turės 
Prie $5

o prie $10 — 50 centu.

ar vakarais

16-122)

FAR ROCKAWAY
Ištisa pirmas aukštas, privatinis, 
gražiai išfornišiuotas, 5 rūmai, vis
kas moderniška maudynė, garadžius, 
porčia: rinktinu kaimynyste, 
klausia 
randa

Put- 
vieta vakari jom. Prieinama 

sezonui.
Matykite savininką:
2417 Cornagn 

Far Rockaway 
.Arba telefomiftkltc:

Queens
I-'A. 7-5885 

(116-119)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

CANDY STORE —BRONX
Tinkama del luncheonette. Pilnai 
įrengta, gera vieta (nėra kompetici- 
jos). Daro gerą pragyvenimą, da
bar valandos sulig dirbtuvių. Ilges
nės 
duotų 
biznio 
mai.

valandos naujam savininkui 
geresnes įeigas. Puikiausia 
proga parduodama prioina-

Saukite Savininką:
Tel. DA. 3-842!)

(117-120)

Karpetu audėjai buVo
TONY’S”! pasiruo^ slreikuoti

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Ine.

Yonkerse esančių (Alexan
der Smith & Sons varpetų 
audėjai pagrasino streikuoti. 
Jeigu firma nebus pirmiau pa
tenkinusi darbininkų reikala
vimų, buvo planuota streiką 
pradėti birželio 16-tos rytą.

Unija reikalauja atnaujinti 
senąjį kontraktą be pakaitų. 
Firma nori Įvesti paskubą, 
kad prilygtų nu kapojimui al
gų. Dėl to derybos nutruko 
gale praėjusios savaitės. Fe- 
deraliai tarpininkai dar ban
do sutaikyti.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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.

Unija sako, kad tos pat 
industrijos šapos miestuose 
Amsterdam, Freehold, Rosel
le, Thompsonville susitaikė 
su unija, atsisakė nuo užsimo
jimo kapoti algas.

Tel. EV. 7-6288

Keturi policijos štabo biriai 

buvo apteikti Garbėj Meda
liu, bet tik vienas buvo gyvas 
ji pasiimti. Įteikti 29 kiti že
mesniojo laipsnio pažymiai.

4 psL— Laisve (Liberty)- Ketvirt., Birželio (June) 17, 1054




