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KRISLAI
Po dešimt metų.
Bus ir Molotovas.’
Geri reiškiniai.
Kam jie nepatinka?

Rašo R. Mizara

orgamzacjja
San Francisco

atsimename,

Šiemet sukanka lygiai de
šimt metų, kai Įsikūrė Jungti
nės Tautos.

ši <tarptautinė 
buvo Įkurta 
mieste. Gerai
kaip darbščioji žurnalistė K. 
B. Karosienė 
mums rašė 
įvykį.

Nežiūrint Jungtinių Tautų 
kai kuriais klausimais “sušlu- 
bavimo”, jų Įsikūrimas ir pasi- 
Jaikymas per dešimt metų ^iš
vien yra didžiulis dalykas, ne
žiūrint to, kad i Jungtines Tau
tas dar nėra Įsileista tokia mil
žiniška šalis, kaip 600 milijonų 
gyventojų Kinijos Liaudies 
Respublika.

tuomet daug 
apie tą istorini

Patinka mums ir tai, kad š. 
m. birželio 20-26 d.d. tame pa
čiame mieste Įvyks specials 
Jungtiniu Tautu sesija, skirta 
10-mečiui paminėti.

Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras V. M. Molo
tovas, kuris 1945 metų birže
li <5 26 d. pasirašė po Jungti
nių Tautų čarteriu, šiemet ža
da 'atvykti i San Francisco 
miestą ir dalyvauti toje jubi
liejinėje sesijoje.

Ta proga, manoma, bus ga
lutinai susitarta ir dėl Keturių 
Didžiųjų konferencijos sušau
kimo, — laiko ir vietos jai nu
statymo.

• Kaip ten nebūtų, už mėne
sio laiko San Francisco mieste

Francūzijos kariuomenės da
liniai tapo pagaliau ištraukti 
iš šiaurės Vietnamo,—tikriau: 
iš Vietnamo Liaudies Respub
likos.

Dabar toji šalis, turinti 12,- 
000,000 gyventojų, liekasi pil
nai nepriklausoma.

Visi pripažįsta, kad šiaurės 
Vietnamo vyriausybė labai ko
rektiškai elgėsi su okupantais 
francūzais — laikėsi Ženevos 
nutarimų iki raidės.

Neįvyko tarp francūzų ir 
šiaur-vietnamiečių jokių dides
nių nesusipratimų.

vIš Pekino ateina žinios, kad 
su šio mėnesio pabaiga Tary
bų Sąjunga ištrauks paskuti
nius savo kariuomenės dali
nius iš Portartūro.

Portartūro uosto visi
girnai paliekami kinams, kaip 
dovana.

Neužilgo,— dar šiemet, — 
iš Austrijos bus ištraukti visų 
keturių okupacinių valstybių 
kariuomenių daliniai. Austrija 
pasiliks pilnai nepriklausoma 
ir neutralė valstybė.

Visa tai teikia žmonijai vil
čių, kad šaltasis karas "sušil
tas.”

iren-

Neužilgo Belgradą pasieks 
trys žymieji Tarybų Sąjungos 
vyrai, Chruščiovas, Bulgani
nas, Mikjonas. Tai bus tarybi
nė delegacija tarimuisi su Ju
goslavijos vyriausybe dėl tų 
dviejų šalių suartinimo, dėl ša
linamo nesusipratimų.

Dėl Belgrado konferencijos 
Šiandien komercinėje spaudo
je išeikvojama nemaža raša
lo spekuliacijoms.

Tikėkime, kad konferencija

Aukščiausiasis teismas parėmė teisę 
neatsakyti naudojantis konstitucijos 
penktuoju pataisymu, išteisino tris

' 4
r.tj

Žemesniųjų teismų nuteisti už paniekos rodymą^Tį|tsĮ«lg. S|O ()()()
v n n n n rf n ii ii yt n tn c fvMo /¥«z>z*azw«ragangaudžiams, trys pažangiečiai dabar laisvi

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas išteisino 3 
pažangiečius, kuriuos že
mesnieji teismai buvo nu
teisę kalėjimui už taip va
dinamą “paniekos parody
mą” kongresiniam komite
tui. Julius Emspak ir Tho
mas Quinn, elektristų uni
jos (UE) vadai, žemesniųjų | mus remiantis kalbos lais- 
teismų buvo nuteisti pusei 
metų kalėjimo ir po $500 
piningine bausme. “Daily 
Worker’io” vedėjas - admi
nistratorius Philip Bart bu- 

■ vo nuteistas trims mėne- 
1 siams kalėjimo ir tokia pat 
pinigine bausme, kaip du 
minimi. Jie visi' dabar pil
nai laisvi.

Aukščiausias teismas pri
ėjo išvados, kad žemesnie
ji teismai paneigė konstitu
cinę teisę naudotis penktuo
ju pataisymu, kuris garan
tuoja teisę neatsakyti į 
klausimus, kai atsakymai i 
gali įvelti klausiamąjį. į 

Aukščiausiasis 
betgi, sprendimo 
pilnai vieningai. 
John M. Harlan

teismas, 
neišnešė 
Teisėjas 

laikėsi 
priešingai daugumos nuo
monei Emspako ir Barto 
bylose, nors sutiko su Quinn 
išteisinimu. Teisėjas Stan
ley F. Reed nesutiko su 
sprendimu visose trijose 
bylose. Teisėjas Sherman 
Minton nesutiko su Barto 
išteisinimu.

Sprendimas, betgi, buvo 
pažangiečių sutiktas kaip 
didelis civilinių teisių lai
mėjimas. Nurodoma, kad 
vyriausias teisėjas Earl 
Warrenas įspėjo, jog kon
gresiniai komitetai ir teis
mai paskutiniais heleriais 
metais vis mažiau dėmesio 
kreipia į penktąjį pataisy
mą, kurį jie skaito “istori
ne liekana.” Bet penktasis 
pataisymas gyvas, yra dalis 
konstitucijos, sakė vyriau
sias teisėjas.

Aukščiausiasis teismas 
neišnešė sprendimo keliais

Vėl atvyks Adenaueris
Bonna. — Birželio mėne

sio viduryje Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
atvyks i Ameriką, kur jis 
gaus Harvardo universite
to garbės daktaratą. Jis 
taipgi tarsis su Eisenhowe- 
riu.

bus sėkminga ir naudinga tai- 
kiaim tarptautiniam sugyveni
mui.

čia suminėtieji įvykiai, bū
kime atviri, labai nepatinka 
lietuviškiesiems buržuaziniams 
nacionalistams, kurių vieninte
lis troškimas yra karas.

Mums tai jie patinka, nes 
mes esame griežti karo prie
šai, nes mums rūpi, kad gy
vuotą taika 1 •

GM darbininkai ja 
balsavo už streiką

Kartu su Fordo darbininkais, tie iš GM yra 
pasirengę streikuoti; streiko norėtų 93.4 nuoš.

kitais klausimais, dėl kuriu 
minimieji trys apeliavo. Jie 
buvo prašę teismo pasisa
kyti prieš taip vadinamo 
ne-amerikinio kongresinio 
komiteto legalumą, taipgi 
už pirmąjį konstitucinį pa
taisymą, kuris garantuoja 
teisę neatsakyti į klauši-

vės principu, — principu, 
kad žmogaus asmeniški įsi
tikinimai yra jo vieno rei
kalas.

McCarthy prieš 
antrą terminą 
Eisenhoweriui

Laisvės Fondo
Vajaus Eigoje

Washingtonas. — Ilgokai 
tylėjęs senatorius McCar
thy vėl pakėlė savo balsą, 
— šiuo kartu prieš prezi
dentą Eisenh owe ri. Mc
Carthy kalbėjo per radiją. 
Jis sakė, kad prezidentas 
E i s e n h o w eris neužsitar- 
ja antro termino, kad jis, 
McCarthy, aktyviai prieš 
tokį nominavimą kovotų.

Jis kaltino prezidentą Ei- 
senhowerj perdideliame 
nuolaidume k om u n i s t am s, 
nesiėmime griežtii žingsnių, 
kad išlaisvinti Kinijoje ka
linamus jankius lakūnus ir 
tt. Jis sakė, kad Eisenho
werio brolis Miltonas, kuris 
turi nemenka itaka admini
stracijoje, yra “kairietis,” 
kad jis “kreipia į kairę” 
prezidento liniją.

Tik po viena sąlygas Mc
Carthy remtų Eisenhower! 
ateinančiuose rinkimuose: 
jeigu demokratai nominuo
tų “tokį kraštutini kairie- 
tį kaip Stevensoną.” Tada; 
Eisenhoweris būtų “men- j
kesnė blogenybė,” sakė Mc-> tvirtai nepriklausoma.” 
Carthy.

Anksčiau spaudoje buvo pranešta, kad Harrison- 
Kearny, N. J., lietuviai surengė vakarėlį balandžio 30 
d., Laisvės fondui, ir pasekmės buvo labai geros. Da t 
bar Senas Jonas raistu praneša sekamai: “Laisvės Fon- ! P^ieš. 
do vakarėlis pavyko neblogai, nors buvo neskaitlingas j 
dalyviais, bet labai laimingas aukų rinkime. Sukėlėme | 
$230. Kas linksmina, tai tie, kurie negalėjo dalyvauti 
vakarėlyje, atnešė dovanas asmeniškai į namus, čia 
pažymiu aukotojų vardus.”

Senas Jonas ......................................  $73.00
A. Globičius, Newark, N, J................................ 25.00
A. ir B. Kušliai, Arlington, N. J.................... 13.00
Laisvės natri jotas, Newark, N. J..................... 13.00
F. ir F. Šhimkai, Arlington, N. J........................12.40
A. ir F. Jašmantai, E. Newark, N. J................... 11.00
P. ir J., Newark, N. J........................................... 10.00 #
Kearnietis ......................................................... 10.00
Laisvės mylėtoja, Kearny, N. J.........................  10.00
Harrison senukė .................................................  6.00
C. Miškeliūnas, Newark, N. J..........
Laisvietė, Kearny, N. J.....................
P. Maršonas, Harrison, N. J..............
Mrs. Žilioniene, Kearny, N. J. ...... 
Nuo vakarėlio (maisto) liko ...........
M. Kiselienė, Kearny, N. J................
M. ir P., Kearny, N. J.......................

(Tąsa 3-čiam pusi.)

5.50
5.00
5.00
5.00
4.60
4.50
3.50

Amerika bando atbaiiginti 
Jugoslav!j ą; aml įasadorius 
ilgai tarėsi su F. Dullesu

Washingtonas.— Jugosla- kad vienas aukštas Jugo- 
Leo slavijos diplomatas iškėlė 

sekamą: nei Tito, nei kiti 
jugoslavų vadai nežino 
tiksliai, kaip derybos vys
tysis, prie ko jos prives. 
Bet beveik tikra, kad po 
derybų bus išleistas ben-

vijos ambasadorius
Mates apsilankė pas sekre
torių Dullest! ir ilgai su 
juom kalbėjosi. Skelbiama, 
kad Jugoslavijos ambasa
dorius užtikrino, jog jo ša
lies politika nepasikeis. Ju
goslavija, sakė Mates, “liks

Pažangieji centrai turėsią 
apleisti Austrijos sostinę

Viena.—Čia randasi kai- 
riečių vadovaujamos Pa
saulinės Darbo Unijų Fede
racijos (WFTU) centras, 
svarbios pasaulinio taikos 
judėjimo raštinės, tarptau
tinių moterų organizacijų 
centrai ir eilė kitu svarbiu 
tarp tau tinių įstaigų.

Iki šiol tie centrai veikė 
Tarybų Sąjungos okupuo
tame miesto sektoryje. Bet 
manoma, kad Austrijos 
okupacijai pasibaigus, au
strų valdžia darys sunke
nybes toms organizacijoms. 
Jos tada turėtų kraustytis 
kitur. Pasaulinė
Unijų Federacija greičiau
siai nusikraustys į Berly
no rytinį sektorių, kitos ki
tur.

Darbo

Jo užtikrinimai, betgi, ne-j 
patenkino sekretoriaus Dul- 
leso. Tas, iš savo pusės, 
primine ambasadoriui Ma- 
tesui, su \kokiu įniršimu iki 
visai neseniai Tarybų Są
junga ir kitos komunistinės 
šalys puldavo Jugoslaviją. 
Komunikatas sako, kad 
Dulles “pasveikino” Jugo
slaviją, sakydamas, jog da
bartinė tarybinių vadų ke
lionė yra tiktai pasėka 
“tvirto jugoslavų užsilaiky
mo.”

Iš viso, valstybės depart
ment išleistas pareiškimas 
rodo, jog Amerika yra su
sirūpinusi tarybinių vadų 
kelione Belgradan ir bando 
Jugoslaviją atbauginti. Ju
goslavai, tiesa, užtikrina 
Ameriką, kad “niekas ne
pasikeis,” bet tam tikros 
pakaitos neišvengiamos, nes 
šitaip tarybiniai vadai ne
vyktų į Belgradą.

Iš Londono pranešama, ■

munikatas, kurio tonas bus 
panašus j komunikatą, ku
ri Indija ir Jugoslavija iš
leido po Tito apsilankymo 
pas Nehru.

J u go si a v i j o s valdančios 
partijos (ji vadinasi Komu
nistų Lyga) organas “Bor- 
ba” (“Kova”) keliuose ve
damuose straipsniuose vis 
pažymi, kad derybos bus 
“tarpvalstybinės.” T u o m i 
Tito valdžia kaip ir nori už
tikrinti Vakarus, kaęl dery
bos bus griežtai tarp dvie
jų valstybių, o ne ideologi
nio pobūdžio, nežiūrint fak
to, kad tarybinėje delega
cijoje randasi kompartijos 
sekretorius Chruščiovas. 
“Pravda,” iš kitos pusės, 
pabrėžia Tarybų Sąjungos 
ir Jugoslavijos ideologinę 
giminystę.

ORAS NEW YORKE 
šilta, tvanku.

Detroitas. — Auto darbi- sisakė 32,461, prieš 1,625. 
I ninkai General Motors imo- I *
i nėse jau nubalsavo, kad 
; reikalui esant, jų unija 
; (UAW-CI0) gali iššaukti 
i streiką. Panašiai kaipFor- 
| do darbininkai, taip tie iš, 
! GM už streiką balsavo di-į 
. dele persveriama dauguma,! streikuoti 
! — net virš 93 nuošimčių. 
; 126,559 darbininkai pasisa- 
I kė už streiką, tiktai 8,955

Pas Fordą už streiką pa-

D. Eisenhoweris 
sake pamokslą 
apie ‘vidurkelį9

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, vice
prezidentas Nixonas ir be
veik visi Eisenhowerio ka-i 
bineto nariai dalyvavo' re- 
publikonų pietuose, kurie 
buvo kaip ir pirmas pobū-

i vis pradedant 1956 metų

Bendrai kalbant, didžiųjų 
auto-firmų darbininkai už 
streiką stoja maždaug^ 
balsais prieš vieną. Tai 
skaitoma gera darbininkų 
vienybe. Unijos vadai yra 
įsitikinę, kad kai reikės 

, unijistai mokės 
šiuo kartu gerai kovoti.

Šio mėnesio pabaigoje pa
sibaigia kontraktas tarp 
unijos ir Fordo kompani
jos. Kontraktas su Gene
ral Motors baigiasi birže
lio 7 dieną.

Chryslerio fabrikų unijų, 
atstovai jau apdirbo savo 
reikalavimus, į kuriuos įei
na garantuota metinė alga.

Didžiosios kompanijos 
dar nepadarė oficialių pa-« 
siūlymų. Bet aplinkiniais 
keliais, per joms ištikimus 
laikraščius ir agentus, kom
panijos daro siūlymus, ku
rie toli nepatenkina darbi
ninkų.

Amerika bandys kaip nors 
išlaikyti Scelbos valdžią

Roma. — Amerikos ąm- 
basadorė Italijoje, ponia 
Luce, perdavė premjerui 
Scelbai $50,000,000 specia-. 
lės pagalbos. Ta pagalba

Prezidentas Eisenhoweris • 
atsisakė sakyti, ar jis kan- ! 
didatuos ateinančiais me-j 
tais antram terminui, bet ■ 
salė buvo išpuošta jo ir j 
Nixono paveikslais su pa-’ 
rašais “Ike ir Niek, pora, l 
kuria mes galime pasitikę-1 
ti.” Iš visko atrodė, kad I duota 40 metų termino pa- 
tie patys kandidatuos atei- i skolos formoje. Italija pirks 
nančiais metais. j Amerikoje kviečių, medvil-

Prezidentas pasakė pa-j nes ir kitų produktų, mokės 
mokslo pobūdžio prakalbą, 
kurioje jis bendromis fra
zėmis pasisakė už “vidur
keli.” Jis sakė, kad jo ad-i 
ministracija “nesiekia grįž-j 
ti prie arklių-vežimų laikų”! 
(tai yra, nėra perdaug re-; 
akcinė), bet taipgi “nesie
kia skristi prie Marso” (nė
ra perdaug radikališka).

Jungtinės Tautos. — Bu
vęs Francūzijos preziden-

tinių Tautų Saugumo Tary
boje.

Churchillas, Edenas, Bevanas, 
Attlee rinkimu kampanijoje

liromis, o Amerika jai grą
žins dolerius, taip, kad tas 
pirkimas Italijai nieko ne
kainuos.

Krikščionių - demokratų 
spauda plačiausiai rašo 

i apie naująją paskolą, nuro
dydama, kaip Scelbos val
džia su Amerikos pagalba 
gerina krašto ekonominę 
padėtį.

Kairiųjų socialistų “A* 
vanti” ir komunistų “Uni
tą” sako, kad ši paskola yra 
desperatiškas A m e ri k o s 
bandymas išlaikyti Scelbos 
valdžią, kuri prarado visą 
nasitikėiima Italijos žmo-
nėse.

Londonas. — Britanijos 
priešrinkiminė kampanija 
eina prie pabaigos. Rinki
mai vyks ketvirtadienį. Pa
skutinėmis dienomis kam
panijom visu smarkumu bu
vo įsimetę premjeras Ede
nas ir buvęs p r e m j eras 
Churchillas konservatorių, 
pusėje ir Attlee bei Beva
nas darbiečių pusėje.

Dauguma Britanijos laik
raščių ir statistinių apskai
čiavimų nurodo, kad kon
servatoriai laimėsią, bet 
darbiečiai tvirtina, kad “ko 
laukiama, to pranašauja
ma.”

Wiffiamsonas buvo širdingai 
sutiktas gimtinėje Škotijoje

Glasgow. — Iš Amerikos 
deportuotas komunistę va
das John Williamsonas jau. 
atvyko į gitminę Škotiją. 
Glasgow geležinkelio stoty
je jį sutiko didelis būrys 
darbininkų, tarp jų Škoti
jos komunistų vadas Willi
am Gallagher. “Sveikas 
puikiojoje Škotijoje!” buvo 
pirmas sveikinimas, kurį 
Williamsonas išgirdo. Jis 
ir jo šeimyna buvo apmesti 
gėlių bukietais.

Vėliau Williamsonas da
vė spaudos konferenciją. 
Jis sakė, kad tęs komunisr 
tinę veiklą, kur nebūtų.
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MARIJONAMS TAI NEPATIKS
AMERIKOS PRESBITERIJONŲ bažnyčia labai 

nepasitenkinusi tuo, kad katalikų bažnyčia perdaug su
dievino “panelę švenčiausią.”

Specialė presbiterijonų (protestantų) bažnyčios ko
misija tyrinėjo, kai}) Vatikanas nei iš šio nei iš to “pa
nelę švenčiausią” padare beveik didesnę už pati Dievą 
ir jo sūnų Kristų!

Vatikanas, sako presbiterijonai, nesiremdamas bi
blija, neigi naujuoju testamentu, pats vienas sugalvojo, 
kad “panele švenčiausia” i dangų paimta su kūnu, kad 
ji danguje turinti daugiau Įtakos negu Dievas bei jo 
sūnus!

Daugiau: praėjusieji metai buvo Vatikano pavadin
ai “Marijos metais.” Visą eilę šalių Romos katalikų 
dvasininkija “paaukojo panai Marijai!”! Tarp tų šalių 
įeina Rusija ir Lietuva! Tai padarė katalikų vyskupai, 
niekuo rimtu nesivadovaudami.

Presbiterijonai primena ir tai, kad Vatikanas per
daug pasitiki “stebuklinga panele švenčiausia, pasiro
džiusia Fatimoje” (Portugalijoje) 1917 metais—tais pa
čiais metais, kai Įvyko Rusijoje Didžioji Spalio Revo
liucija.

Šiandien visa rodo, kad Vatikanas jau nebepasitiki 
tomis “stebuklingomis panelėmis švenčiausiomis,” ko
kios yra Vilniuje Aušros Vartuose ir Čenstakave, Len
kijoje, bet puolasi prie tos, kuri “pasirodė” Fatimoje. 
Kodėl Vatikanas taip daro? Kodėl jis paneigia Aušros 
Vartų “stebuklingąją” bei “Panką Boską Czenstadhows- 
ką,” kurią kadaise kunigas Macochas žiauriai apiplėšė, 
mes nežinome. Užtenka to, kad Fatimos “stebuklingoji” 
šiandien pirmauja, o visos kitos “stebuklingosios” pa
saulyje jau yra beveik pamirštos.

Presbiterijonai mano, kad toks Vatikano puolimasis 
nrie “panos Marijos” yra vienas kylių, varomų į krikš
čioniškąsias sektas: Nekatalikai krikščionys, protes
tantiški krikščionys tokia katalikų dvasiški jos išrasta 
dogma nepasitenkina, labai nepasitenkina.

Nieks tikrai neišaiškino, kodėl Vatikanas pamiršta 
Dievą, jo sūnų Kristų, o taip aukština “paną Mariją.” 
Gal tai pareina iš to, kad katalikų dvasininkija galvoja, 
būk moteris galima lengviau suvadžioti, lengviau pa
traukti savo pusėn, kad jos padėtų jai atlikti liaudžiai 
žalingus darbus.

Jei taip, tai labai bloga.
Patys katalikai darbininkai turėtų apie tai pagal

voti ir daryti savo išvadas.

Prašome pasiskaityti se
kamas “istorijas”:

Jei planuoji šį sekmadie
nį pietums pirkti briedžio 
mėsos, gali būti visiškai ra
mus, kad nevalgysi kokios 
nors ligos apsėstos mėsos.

Kitas dalykas, jeigu pla
nuoji valgyti vištieną, ka
lakutieną ar kitokią paukš
tieną.

Skirtumas labai didelis, ir 
skirtumas yra tame, kad 
briedžio mėsa ar bile kokia 
kitokio gyvūno mėsa turi 
pereiti per verstiną federa- 
linę inspekciją, tuo tarpu 
vištiena ar kitokia paukš
tiena su jokia panašia in
spekcija neverčiama susi
durti.

Šis faktas yra vienas iš 
supurtančių faktų apie mū
sų maistą, kuriuos iškelia 
aikštėn ne kas kitas, kaip 
Amalgamated Meat Cutters 
ir Butcher Workmen (AFL) 
unija. Ši unija pradėjo 
energingą vajų užtvėrimui 
šios spragos Amerikos žmo
nių sveikatos apgynime.

Ar galima abejoti šios 
unijos patiektais faktais? 
Negalima. Daugiau kaip 
30,000 šios unijos narių 
dirba paukštienos pramo
nėje, ir, pasiremdama dau
gelio savo narių afideivitais 
(pasirašytais parodymais), 
unija sužinojo apie minėtą 
situaciją paukštienos pra
monėje šiandien su ta pa
dėtimi, kokia būdavo sker-

REIKALAUJA IŠTRAUKTI
BAVARIJOS parlamentas oficialiai nutarė reika

lauti, kad Jungtinės Valstijos ištrauktų iš tos srities 
ribų taip vadinamą Free Europe radijo stotį.

Ten, kaip žinoma, veikia tokia stotis, kurią lie
tuviškieji buržuaziniai nacionalistai vadina “Laisvosios 
Europos” stotimi. Iš tos stoties transliuojamos “pro
gramos” į Čechoslovakiją, Lenki ją, Lietuvą ir kitus kraš
tus. Toje stotyje pasilaiko visa eilė lietuviškų veltė
džių, nieko naudinga nedirbančių, o tik plepančių nie
kalus.

Kodėl gi Bavarijos (beje, Bavarija yra viena iš Va
karų Vokietijos provincijų—pati didžiausia provincija) 
parlamentas to reikalauja? Nejaugi jis jau patapo 
“raudonu”?

Ne!
Yra kitokių priežasčių, verčiančių jį tai daryti.
Pavyzdžiui, cechai buržuaziniai nacionalistai, ple

pėdami iš tos stoties į Čechoslovakijos žmones, priversti 
pripažinti, kad Čerhoslovakija gerai padarė iškeldama iš 

\ ten Sudėti jos vokiečius' į Vokietiją.
Kai lenkai buržuaziniai nacionalistai kalba į Len

kijos žmones, tai jie, nori nenori, o priversti pripažinti, 
kad dabartinės Lenkijos vakarinės sienos yra teisėtos!

Na, o atsiminkime,- jog Lenkijos Demokratinėn Res- 
publikon įeina ištisos žemės sritys, kurios kadaise pri
klausė Vokietijai.

Visa tai labai erzina vokiečius buržuazinius nacio- 
- nalistus. Kaip čia gali būti, jie klausia, kad iš mūsų 

šalies tokia mums priešinga propaganda būtų sklei
džiama?

Ką darys Vakarti Vokietijos valdžia, kuri dabar 
jau turėtų veikti nepriklausomai? Ar ji išdrįs parei
kalauti, kad Amerika ištrauktų iš Vakarų Vokietijos 
tą radijo stotį?

Pagyvensime, pamatysime.

2 pu*l»—Lai*vė (Liberty)-Trečiad., Gegužes (May) 25, 1955

dyklose prieš penketą de- 
sėtkų metų, kuomet rašyto
jas Ūpton Sinclair 1906 me
tais demaskavo tą padėtį 
savo knygoje “Raistas.”

Savo vajaus eigoje buče
rių unija išleido brošiūrai-' 
tę, pavardintą “Congress 
Should Probe Sick and Di
seased Poultry.” Ši brošiū
ra atidengia:

1. Kad nėra jokios vers
tinos federalinės valdžios 
inspekcijos paukštienos in
dustrijoje. Inspekcija ran
dasi tiktai keliose valstijo
se.

2. Kad mūsų Agrikultū
ros Department© palaikoma 
savanoriška inspekcija la
bai dažnai tiktai patarnau
ja apgavimui Amerikos 
žmonių, kad jie manytų, jog 
ant stalo uždėta vištiena 
arba kalakutiena yra svei
ka, nepavojinga sveikatai.

3. Kad užkrėsta arba su
gedusi paukštiena, kurios 
daug patenka į prekyvietes, 
gali sukelti užsinuodijimą 
maistu ir užkrėsti pavojin
gomis ligomis, kaip “psit
tacosis” (Parrot fever), 
“Newcastle” ir kitomis. 
Taip pat gali būti priežas
timi ir tokiu ligų, kaip 
“encephalites,” “miningitis” 
ir sausligė.

• • •• • • '

Agrikultūros Departmen- 
tas užlaiko sudėtingą sava
norišką inspekciją, kuri su
sideda iš Šešių skirtingų 
inspekcijų. Daugelis paukš
tienos parnešėjų pasiduoda 
savanoriai tai federalinei 
inspekcijai su tikslu gauti 
federalinės valdžios užgyni
mą savo paukščiams (viš
toms, kalakutams, etc). Bet 
ta inspekcija yra labai ap
ribota, labai siaura, nepil
na. Ji susideda tiktai iš 
apžiūrėjimo, kad dirbtuvė
je būtų prisilaikoma šva
ros sąlygų. Absoliutiškai 
nesiranda jokios inspekci
jos ant pačių vištų bei ka
lakutų, kokia jų sveikata, 
kaip ir nuo ko jie “mirė”

(pastipo). Joks paukštie
nos vartotojas neturi jokio 
užtikrinimo apie mėsos 
sveikumą, tinkamumą val
gymui, kuomet minėta ne
va inspekcija pravedama 
sekamose sąlygose:

“Inspekcija apribota pri
žiūrėjimu paruošimo proce
se sanitariškumo, ir, kaipo 
tokioje, mes neturime auto
riteto (galios, teisės) už
drausti kompanijai supa
kuoti tokius paukščius, ku
rie atrodo sunykusiais ar
ba turi išlaukinių ligos 
ženklų.”

Vadinasi, kompanija tu
ri teisę liguistą, kokia nors 
liga sergančią, užsikrėtusią 
vištą užmušti, plunksnas 
nupešti, išdaryti ir tau par
duoti už gerą vištieną, tu
rinčią federalinės inspekci- 
jųs pecėtį!

Faktas yra toks, jog tik
tai apie 20% vištienos, par
duodamos krautuvėse, yra 
perėjusi per tikrą federali- 
nę inspekciją. Tuo tarpu 
visos kitos mėsos 80% yra 
perėjusi tikrą federalinę 
inspekciją.

Tai kokios gi vištos pa
tenka į prekyvietes? Buče
rių unija suteikia atsaky
mą formoje pasirašytų pa
rodymų. Vienas tokių afi- 
deivitų skamba sekamai:

“Kuomet aš užmušinėjau 
vištas, daugeliui vištų aš

91 metų dr;
Mažyčio ūgio jau gerokai 

pabadavusiais plaukais mo
teriškė pasitiko prie durų 
ir pasveikino mane kietu 
rankos paspaudimu ir gi
liu akių žvilgsniu. Dar vis 
labai energingu balsu ji 
mane pakvietė vidun.

Tai buvo Gertrude War
wick, pionierė komunistų 

; eilėse Californi joje, kuri 
gegužės 9 d. minėjo savo 
91-mą gimtadienį!

Gertrude Warwick gimė 
mažoje farmoje Vermont 
valstijoje 1864 metais. Nie
kas tada, aišku, negalėjo 
įsivaizduoti, kad šita mer
gytė kada nors taps viena 
žymiausių komu n i s t i n i ų 
veikėjų.

Iš pat mažens, kiek ji at
simena, Gertrude piktinosi 
tuo, jog reikia taip daug 
ir taip sunkiai prakaituoti 
pasidarymui pragyvenimo. 
Jau tose ankstyvose dieno
se jai teko susidurti su dis
kriminacija. Mat, tais lai
kais daug francūzų kana
diečių pribuvo į Vermontą 
apsigyventi. Į juos būdavo 
žiūrima su pažeminimu, nes 
jie buvo katalikai protes
tantiškoje apylinkėje.

Kai Gertrude buvo 11 me
tų, tėvas su visa šeima nu
sikraustė į Californiją ir 
apsigyveno Alameda pavie
te, kur, kaip ji sako, vieš
patavo žiauriausios formos 
diskriminacija, vadinama 
“anti-kinišku judėjimu.”

Gertrude lankė mokyklą 
ir tapo mokytoja. Moky
tojavo Californijoje ir Ha
waii. Iki pat šiandien ji 
kalba apie reikal i n gumą 
Calif orni jo j-e daugiau ir ge
resnių mokyklų. Hawajuo- 
se jinai mokytojavo našlai
čių mergaičių namuose. Jai 
ir ten teko susidurti su di
džiausia netolerancija.

Sugrįžus į Californiją, 
Gertrude Warwick pasi- 

perkirtam gerklę, kurios jau 
.buvo pastipusios ir sustin
gusios ... Kuomet pirm u 
kartu aš pamačiau tokias 
vištas, aš joms neploviau 
gerklės, bet prižiūrėtojai 
atėjo ir įsakė man joms 
gerkles perpjauti ir paleisti 
jas kartu su geromis viš
tomis dėl išdarymo...

“Kuomet išdarinėjau skil
vius, ant jų pastebėjau tam 
tikrus augimus ... skilviai 
buvo pilni kirmėlių... Jak
uos kartais būdavo jau pa
žaliavusios.

“Šitos nesveikos jaknos ir 
nesveiki skilviai būdavo nu
nešami ant apdorojimo sta
lo, sudedami į maišiukus ir 
sugrąžinami į vištas.”

Kitas labai svarbus iškel
tas faktas, tai kad padidė
jimas gatavai iŠdorotų viš
tų pardavimo padidina žmo
nių sveikatingumui pavojų. 
Pasirodo daug lengviau ap
gauti žmones ir parduoti 
jiems nesveiką vištieną.

Bučerių unija kovoja už 
teisingą ir efektingą viš
tienos inspekciją. Unijos 
nariams įsakyta atsisakyti 
ką nors bendro turėti su 
nesveikomis vištomis.

• •

Medžiaga šiam straipsne
liui paimta iš “Federated 
Press.” Atrodo, jog patiek
tais faktais netenka abejo
ti.

Bučerių uniją reikia 
sveikinti už susirūpinimą 
paukštienos vartotojų svei
kata. Turėtų būti įvesta ti
kra ir griežta federalinė 

'inspekcija visų paukščių ir 
visokios paukštienos, kuri 
patenka į krautuves ir yra 
pardavinėjama ž m o n ėm s 
valgymui.

įsi kovotoja 
ryžta ieškoti atsakymo į 
j ai ramybės neduodančius 
klausimus. Tas nuvedė ją 
į Socialistų Partiją.

Labai greitai ji tapo So
cialistų Partijos vadove Ca
lifornijoje. Kaip ir visi ki
ti Amerikos pažangieji 
žmonės #su socialistais pryš- 
akyje, Gertrude griežtai 
priešinosi Amerikos įsivėli
mui į pasaulinį karą. Ji 
manė ir sakė, kad karas 
atneša mirtį mūsų jaunes
niems vyrams, o pelnus 
stambiajam kapitalui.

Kai Socialistų Partijos 
vadovybė pateko į dešinią
sias rankas, kartu su visais 
kairiaisiais socialistais ir 
ranka rankon su savo 
mylimiausia drauge Anita 
Whitney, Gertrude War
wick suorganizavo Jungti
nių Valstijų Komunistų 
Partiją.

Nuo to laiko Gertrude 
dalyvauja aktyviškai ir 
energingai visose Amerikos 
žmonių kovose už geresnę 
ir šviesesnę ateitį. Ją mes 
randame kovoje už Tom 
Mooney, paskui- už Scotts
boro jaunuolius. Ji visa 
energi j a metasi darban 
prieš įkalinimą jos draugės 
Anita Whitney.

Net ir šiandien, nors jau 
to gražaus amžiaus sulau
kusi, Gertrude Warwick į 
gyvenimą ir ateitį žiūri 
jaunuoliškomis akimis. Į 
ateitį ji žiūri su vilčia ir 
pasitikėjimu. Ji pasitiki, 
kad Amerikos darbininkų 
judėjimas parodys Ameri
kos žmonėms kelią į geres
nį ir pilnesnį gyvenimą. Ji 
tiki, kad gims naujas pa
saulis, nes bile koks kitas 
kelias reikštų tiktai chao
są. Prie to gi Amerikos 
žmonės jokiu būdu nedasi- 
leisią.

Ellen Keeler

Moterys ir Laisves $10,000 
vajus dienraščio išlaikymui,

Aš kalbu į moteris ir apie moteris, lietuves moteris, 
pažangietes. Pilnai galima didžiuotis, jog jau per dau
gelį metų visuose visuomeniniuose lietuviškuose sąjū
džiuose mūsų moterys užima nepaskutinę vietą. Visoje 
eilėje kolonijų jau seniai jos stovi pirmosiose gretose. 
Beveik visuose mūsų vajuose moterys užima vadovau
jančias pozicijas.

Ypač tai tiesa finansiniuose vajuose. Gal aš neap
siriksiu pasakęs, kad visų visiems geriems reikalams 
aukų moterys surenka mažiausia septyniasdešimt pen
kis procentus. Tai be galo svarbu turėti mintyje šiame 
dienraščio Laisvės $10,000 fondo vajuje. Pilnas vajaus 
pasisekimas neįmanomas be didžiausios ir nuoširdžiau
sios pažangiųjų moterų kooperacijos, bendradarbiavimo 
ir pastangų. Tai sakau be jokio perdėjimo. Taip kal
bu iš' daugelio metų patyrimų darbininkiškoje veikloje.

Kaip tik tas faktas uždeda specialę atsakomybę ant 
Laisvės ir ant pažangiečių. Laisvės atsakomybė dau
giau kreipti domės į mobilizavimą moterų aukų rinki
mui. Pažangiečių atsakomybė stoti savo laikraščiui tal
kon. Iki šiol, reikia pripažinti, nei iš vienos, nei iš ki
tos pusės ddelių pastangų nesimato. Tik-kur nekur mū
sų denrašČio prietelkos jau stojo talkon. Iš kitos pusės, 
iki šiol iš Laisvės štabo pusės nebuvo specialiai atsi
kreipta į pažangietes, prašant ir kviečiant jas talkon.

Lai šie mano keli žodžiai į moteris patarnauja tuo- 
mi kviesliu. Kiekviena Laisvės skaitytoja, kiekviena 
susipratusi lietuvė, kuriai spėkos ir sąlygos leidžia, kvie
čiama $10,000 fondo vajaus talkon. Sueigose, paren
gimuose, kur tiktai tenka susidurti su lietuviais, reikia 
paprašyti dienraščiui aukų.

Reikia visiems žinoti, kad nuo šio vajaus pasiseki
mo priklausys Laisvės, kaipo dienraščio, ateitis. Nė per 
nago juodymą neperdedame, kai sakome, kad x Laisvės 
išėjimas dienraščiu iki ateinančio šėrininkų suvažiavimo 
priklausys nuo šio vajaus pasisekimo.

Salietis

Roseland, Ill.
Iš Moterų Klubo 
susirinkimo

Roselando Moterų Klubas 
turėjo savo susirinkimą ge
gužės 9 d. Narių atsilankė 
nemažas būrelis, nors galė
jo būti ir daugiau. Bet pa
sitaikė prastas oras.

N. Elaniene išdavė ra
portą iš “Vilnies” dalinin
kų suvažavimo, pabrėžda
ma, kad Roselando mote
rys geriausiai atsižymėjo, 
sukeldamos daug ^iiil\i.i n 
mūsų klubietės suvažiavi
mo banketui iškepė net 14 
duonų. Duonas iškepė A. 
Vaitelionienė, A. Elanienė. 
S. Simanauskienė, L. Va
lentienė, J. Urmonienė.

Iš Sveturgimių Konferen
cijos platų raportą išdavė

Today's Pattern

Pattern 9266 (for shorter, fuller 
figure): Half Sizes 14M>. 
18’4, 20’/2, 22V4, 24’/2. Size 16’4 - 
♦akes 1% yards 54‘inch fabric.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume- 
rio ir dydžio siųskite.- Pat
tern Dept., 11042 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

i M. Narušienė. Klubas, ap- 
' diskusavęs tą puikų rapor- 
i tą, nutarė priimti Svetur-- 
girnių Gynimo Komiteto 
siūlomą veiklos programą 

; ir išpildė priduotą blanką 
ir pasiuntė komitetui. Mi
nėtam plane yra rodymas 
filmų. Nutarta vieną filialą 
rodyti rudenį.

Išrinktos darbininkės pik- 
: nikui, kuris įvyks birželio 

19 d., Ryan Woods darže, 
87th ir Western Ave., sky
riuj 23. Kaip ir kožnais me
tais, gaspadinės bus geros 
ir visi bus patenkinti. Įsi- 
tėmykite dieną, kada įvyks 
Roselando Moterų Klubo 
piknikas.

Po susirinkimo turėjome 
gražias vaišes, prie kurių 
paminėjome Motinų Dieną. 
Kalbėtojos neturėjome, bet 
pačios narės išsireiškė min
tis apie Motinų Dieną. Bu
vo labai skanių valgių. Ku
rios nebuvote, tai didelę 
klaidą padarėte. Maistą 
pagamino B. Povilionienė 
ir Juška. Teko ir vyrams 
tų vaišių paragauti. Galė
tų ir jie ką nors parašyti. 
Žinau, kad jų tarpe randa
si gerų korespondentų. f

Kadangi apie tą laiką dvi 
mūsų narės turėjo gimta
dienius, tad mes joms su
dainavome “Happy Birth
day”; tai mūsų pirmininkei 
Mary Gregor ir Evai Na- 
ginskienei.

Taip ir užbaigėme drau
giškoj nuotaikoj savo susi
rinkimą. M. S.

Fašistai užpuolė Toulouse 
komunistų partijos buveinę

Toulouse, Francūzija. — 
Grupė fašistų, tarp jų ka
reiviai ir karininkai, užpuo
lė vietinę komunistų buvei
nę ir sunaikino baldus bei 
įrengimus. Tai įvyko po to, 
kai buveinėje pasibaigė 
darbininkiškos jaunimo^or
ganizacijos vakarėlis. Fa
šistai laukė, iki jaunieji 
darbininkai išeis, ir paskui 
sumušė sargą, šaukiama 
policija atvyko žymiai pa
vėluotai... . t.. .......

■ •>



Massachusetts valstijos pažangiųjy 
.’ lietuvių veikla

Pavasarinis sezonas šioj apy-
linkėj praūžė gana gyvai. Net 
keliose kolonijose įvyko gra
žūs parengimai, kaip tai’.Wor
cester, Boston, Lowell, Nor
wood, Montello ir dabar ren
giamas vienas draugų Lawren- 
ciškių Maple parke. Tai bus 
gegužės 29-tą geras banketas 
“Laisvės” naudai.

Visi tie atsibuvę parengimai 
įvykdyti su geriausiomis pa
sekmėmis, nes visur žmonės 
dėjo daug pastangų. Reiškia, 
kur sėjama, ten ir piaunama.

Dabar gi tenka griebtis ge
rų garsinimų būsimiems pikni
kams. Reikia, kad visi žmo
nės sužinotų, jog vienas pikni
kas, tai pirmutinis, įvyks bir
želio 12 dieną Maple Park, 
Methuen, Mass. Gi antras, tai 
spaudos didysis piknikas — 
dviejų dienų, — liepos (July) 
3 ir 4 dienomis, Liet. Tautiško 
najęno parke, Kenswick Rd. ir 
Winter St., Montello-Brock
ton, Mass. Grieš Art Mason 
Orkestrą: šeštadienį nuo 2 iki 
5 ir nuo 6 iki 9 vai. vakaro. 
Gi sekmadienį nuo 4 iki 8 vai. 
vakaro.

šeštadienio piknikas prasi
dės nuo pat 12 vai. vidudie
nio. Bus puiki dainų programa 
ir šokiai. Sekmadieni bus ant
roji diena pikniko. Bus muzi
ka, grupiniu dainų nr kitokių 
įvairumų. Per abi dienas bus 
skanių valgių, gerų gaspadi- 
nių gamintų ir visokių gėrimų. 
Puikios dovanos prie įžangos 
bilietų.

Geriau pirkti tikietus iškal- 
no, išvengimui susitrukdymo 
prie įvažiavimo. Tikietai par- 
sidavinėja visose kolonijose. 
Kurie negalėtumėt būti pirmą

ją dieną piknike, tai būkite 
antrą dieną: liepos 4-tą, O ka- 
triem yra galimybė, tai tie tik
rai paulios per abi dienas. Tai 
bus tikras lietuviškas fiestas.

Iki šiol apie mūsų piknikus 
buvo pertylu. Reikėtų daugiau 
ir daugiau iš kolonijų parašyti 
i Laisvę ir , į Vilnį. Lai visi ži
no, kaip yra rengiamas Nau
josios Anglijos pažangiųjų lie
tuvių didysis piknikas, kur su
traukiama tūkstančiai lietuvių.

Laiko belieka neperdaugiau- 
sia ir jeigu jį tinkamai nesu
naudosime, tai jo daug pra
bėgs veltui. O' tai taip neturi 
būt. Mums tenka rūpintis 
kiekvieną valandą, kaip dau
giau žmonių matyti ir jiems 
tikietų parduoti. Aprūpinti 
jiems ir patiems nuvažiavimą 
į pikniką. Visokia mobilizaci
ja išeis naudingai sudarymui 
titaniško pikniko.

Visur ir visi ruoškimės taip, 
kad šių metų Laisvės piknikas 
būtų didžiausias.

J. M. fKarsonas

NORWOOD, MASS.

JUOZAS KRASAUSKAS
mirė gegužės 20, 1955

Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Marce
lei, dukteriai Josephine Netland, sūnams Albi
nui ir Edwardui, žentui, marčioms ir anūkams.

R. ir Y. N i aura i E. Valmienč
J. ir E. Ga Įgauskai E. Yesukėnienė
A. ir O. Žambai J. GrybasP. ir E. Kuruliai
A. ir R. Zalubai V. z.
M. Uždavin is Mary Barris
S. ir J. Družai B. Sarapas
N. Grybienė J. ir S. Budrevičiai

Jei jūs norite parduoti na- 
į mą ar biznį, paskelbkite Lais

vėje, parduosite greit. Už pa- 
skelbimą kaina žema.

Cleveland, Ohio
L L.D. 22 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, gegužės-May 26 
d., vakare, L.D.S. Kliubo Salėje, 
9305 St. Clair Ave.

Gerbiami kuopos nariai! Esate 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki- į 
me, nes bus išduotas raportas iš pe
reito parengimo, kurio pasekmės 
nariams turi būt žinomos. Kuriems 
tik laikas leidžia esate kviečiami 
dalyvauti susirinkime.

Kuopos Valdyba

Brockton-Montello, Mass.
Pirmas šiuom sezonu piknikas 

Lietuvių Tautiško Namo Parke, ant 
Keswick Rd. įvyks Gegužės-May 29 
ir 30 dienomis. Rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė. Pradžia 
1-mą vai. dienų.

Per abi dienas bus gera muzika 
ir visko kitko, ko tik piknikui rei
kia. Kviečiame visus atsilankyti i 
mūsų žalią pušyną. Čia visi turėsi
te gerus laikus.

Geo. Shimaitis 
(101-103)

Newark, N. J.
Basas Į Arrow Farm

Rusų organizacijos gražiu busu 
vyksta į Arrow Farm sekmadienį, 
gegužės-May 29 d. Busas išeis 7:30 
valandą rytą nuo Rusų Centro, 53 
Broom St. Arrow Farm nariai pa
siimkite savo narystės knygeles del 
nemokamai įėjimo į Arrow Farm. 
Ant buso vietą užsisakykite iš anks
to. Telefonas: MA. 3-5991. Bilieto 
kaina į abi pusi .$2.00.

J. Semenovich

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

LOWELL, MASS.

NORWOOD, MASS-

JUOZAS KRASAUSKAS
mirė gegužės 20, 1955

Reiškiame gilią užuojautą Krasausko šeimai 
ir draugams.

Or ertai ir Audručiai 
Montello, Mass.

Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Laisvės skaitytoja, Kearny, N. J. ..................... 2.00
A. ir S. Matuliai, Jersey City, N. J.................... 2.00
Larry & Joe. Harrison, N. J........................... 2.00
S. ir J., Kearny, N. J.........................  2.00
M. Stelmokas, Newark N. J...................................1.50
A. Mačiulis, Kearny, N. J.................  1.00
F. Klaston, Harrison, N. J.....................................1.00
K. Čiurlis, Elizabeth, N. J................................ 1.00
Mažoji Onutė, Newark, N. J.................................. 1.00
y Senas Jonas davė $73, nes jam gegužės 14 d. suėjo 

73 metai amžiaus, tad kaip praeityje, taip ir dabar pa
skyrė po vieną dolerį nuo metų.

Labai pasekmingas 
parengimas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 44-ta kp., gegužės 21 d., 
įvykdė labai puikų koncertinį 
banketą, kurio programą išpil
dė garsusis Aidsietyno kvarte
tas iš New Yorko.

Tai buvo puikių dainų ir 
klasikinės muzikos programa. 
Apie ją ir programos pildytO- 
jus vėliau parašysiu daugiau. 
Šiuo kartu noriu pažymėti tik 
tiek, kad banketas pavyko ge
rai. Jis buvo vidutiniai skait
lingas svečiais, ir kaipo sukė
limui Laisvės paramos. Pusę 
svečių sudarė vietiniai ir pusę 
iš kitų miestų. Abejiems ačiuo- 
jame kibai širdingai!

Po D. M. šolomsko bran
džios kalbos, buvo paprašyta 
gerbiamų svečių pagelbėti pri
pildyti dienraščio skelbiamą 
$10,000 fondą. Ant vietos su- 
dovanota $127.50. Labai ačiū 
už dovanas, ir vardai aukoju
sių bus vėliau Laisvėje pa
skubti.

Nors kiti įspūdžiai ir pro
gramos pildytoji! vardai bus 
plačiau suminėti vėliau, tačiau 
ir šiuo kartu išreiškiu visų 
lowelieciu vardu širdingiausį 
ačiū Mildred Stensler, Onutei

Stelmokaitei, Pranui Balevi- 
čiui, Tadui Kaškiaučiui, Jonui 
Grybui ir Dominikai M. Šo- 
lomskui, už jų gražų palinks
minimą Lowellio ir apylinkės 
lietuviškos publikos.

Dabar sužinojome, kaip ge
ri, gražūs ir begalo malonūs 
yra tie newyorkiečiai.

Su jais pragyventas vakaras 
paliko mumyse neišdildomą 
atmintį. Šis banketas niekad 
nebus pamirštas!

Užteks šį sykį, vėliau para
šysiu daugiau apie visus šio 
parengimo įspūdžius.

Jonas M. Karsonas

Los Angeles, Cal.
L.D.S. 35 kp. Nariams

Mūsų LDS 35 kuopos susirinki
mas sukakties 25 metų gyvavimo 
vai. vak. Danų svet., 1359 W. 24th 
Street.

Draugai ir drauges, būkit visi 
kam tik laikas leidžia. Turėsime iš
rinkti darbininkus del mūg kuopos 
parengimo, kuris įvyks b\ zelio 12 
d., pas Ustoną. Tai bus paminėji
mas įvyks birželio (June) 1 d., 8-tą 
mūsų LDS. Dar sykį prašom visų 
būti minėtame susirinkime.

LDS 35 kp. Valdyba

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

PRAŠOME ATYDOS!

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą)

4 (Tąsa)
Balandžio 20 d., t. y. tą dieną, kai 

Hitleriui sukako 56 metai, rusai prasi
veržia šiaurės kryptimi tarp Gubeno ir 
Forsto, o pavakare jau pasiekė Špree 
upės miškus. Sausumos pajėgų vyriau
sioji vadovybė siunčia rusams priešais 
į Lukkau (25 km į pietus nuo Posseno) 
savo paskutinius asmeniškus rezervus 
— gerai apginkluotą, sustiprintos sudė
ties eskadroną, — maždaug 250 žmo
nių, 250 žmonių prieš šimtus rusų tan
kų ir lėktuvų! 6-tą vai. ryto mane pa
žadino telefono skambutis. Skambino 
oberleitenantas Krenkelis, šio eskadro
no vadovas. Jis sako: “Apie 40 rusų 
tankų prasiveržė pro mus. 7-tą valan
dą pulsiu.” Mūsų būstinei ir Berlynui 
tai buvo pavojingiausias smūgis. Re
zervų daugiau nebebuvo. Venkas ko
vėsi su amerikiečiais ties Elba. 9-tą 
vai. ryto Krenkelis vėl skambina: Mū
sų puolimas buvo nesėkmingas. Mes 
turėjome didelių nuostolių. Mūsų tan
kinė žvalgyba praneša, kad priešo tan
kai slenka toliau į šiaurę”. Mano virši
ninkas tučtuojau perduoda šį praneši
mą imperinei kanceliarijai. Dabar, pa
galiau, turi būti priimtas nutarimas 
perkelti štabo būstinę. Bet Hitleris dar 
Svyruoja. Netrukus pradeda plaukti ži
nios apie tai, kad rusai prasiveržė i 
šiaurę nuo Berlyno ir paėmė Oranien- 
burgą. Ši naujiena pasklysta žaibo grei
tumu. Aš nesitraukiau nuo telefono, 
mane klausia vis apie tą pati: “Ar pa
sitarimas šiandien vis dėlto įvyks?”. 
Mano atsakymas visuomet vienodas: 
“Situacija, kaip paprastai, svarstoma 
11-tą valandą”. Priešingai mano virši
ninko nurodymui, aš įsakau parengti 
viską skubiam atsitraukimui. Prieš pa
sitarimo pradžią mano kambaryje ūže
sys, kaip avilyje. Įeina ir išeina ryši
ninkai, kanceliarijos tarnautojai, kari
ninkai pavedimams. Generolai ir pul
kininkai kalba taip garsiai, jog aš ke
lis kartus turėjau prašyti juos šiek tiek 
nutilti, kad galėčiau bent ką nors iš
girsti telefonu. Buvo be keliolikos mi
nučių 11 valanda, kai mano kambaryje 
staiga pasidaro taip tylu, kad, atrodo, 
galima būtų išgirsti kaip krinta segtu
kas. Taip, vėl Šis duslus džirgždėjimas. 
Kas bent vieną kartą buvo fronte, tas 
jį pažįsta. Mes žiūrime vienas į antrą.

Pagaliau, vienas iš mūsų nutraukia ty
lą: “Tai rusų tankai prie Baruto. Ma
nau, kad per kokius 10-12 kilometrų 
nuo čia”. Kitas priduria: “Po pusva
landžio jie gali būti čia.” Generolas 
Krebsas išeina iš savo kambario: “Pra
šau, ponai”. Prasideda paskutinis pasi
tarimas vokiečių štabo būstinėje. Ma
ne kažkas šaukia. Aš išeinu. Prieš ma
ne stovi Krenkelis, išvargęs, nudrabs
tytas purvais. Kelios mašinos ir 20 ka
reivių, tai viskas,' kas liko iš eskadro
no. Rusai paėmė Barutą. Pas mus ten 
liko du zenitiniai pabūklai, kokie 20 
kareivių ir keletas folkšturmininkų. 
Rusai tuo tarpu sustojo. Ar bus kokių 
Įsakymų?, baigdamas klausia jis mane. 
“Bus, — sakau aš. — Laikykite jsavo 
žmones ir mašinas paruoštas”. Grįžtu į 
patalpą ir viską pranešu generolui. Jis 
Čia pat skambina Hitleriui ir įsakmiai 
prašo jį perkelti štabo būstinę. Hitleris 
atsisako. Atsisveikinančių karininkų 
veiduose galima aiškiai perskaityti — 
vadinasi, “pateksime į nelaisvę rusams”.

Paskui skambina Burgdorf as. Jis sa
ko, kad Hitleris jau įsakė temstant ati
traukti prie Berlyno visą kariuomenę, 
kuri dar kaunasi abejose Elbos pusėse, 
tarp Dredeno ir Dessau-Rosslau. To
kiu būdu kelias yra laisvas amerikie
čiams su rusais susitikti. Po kelių va
landų paskutiniai vokiečių kurjeriai 
pravažiuoja į pietinę Vokietijos dalį 
dar išlikusiu 15 km pločio koridoriumi. 
Nuo ryt dienos Vokietija bus perkirsta 
į dvi puses. Bet šiame kare rusai daž
nai sustoja visiškai netikėtai. Taip ir 
dabar. Mums sekasi: netgi be mūsų es
minio pasipriešinimo priešakiniai rusų 
kylio būriai sustoja Barute, per 10 kilo
metrų nuo mūsų štabo būstinės ir nebe- 
slenka. Pagaliau, 13 vai. gaunamas 
Hitlerio įsakymas perkelti štabo būsti
nę į orinių karo pajėgų kareivines prie 
Potsdamo, Eich. Tuo pat metu įrtiums 
pranešama, kad pasitarimas imperinė
je kanceliarijoje įvyks jau 14 vai. 30 
rnin.. Baisiai skubėdama štabo būstinė 
ruošiasi atsitraukti. Nuimami laidai. 
Apie 14 vai. aš su savo kolona važiuoju 
pro paradinius vartus į Berlyno pusę. 
Viršininkas su savo adjutantu jau išvy
ko prieš ketvirtį valandos. '

(Bus daugiau}

L. Prūseika, Chicago, Ill., vėl prisiuntė fondui aukų 
$24. Sako—“nedaug, bet gal toliau bus daugiau...” 
Tai gerai, lauksime; Aukojo:

Kūdukis ................................. .................... ... $5.00
Sprindis ............................................................  2.00
“V” skait. Berwyne.............................  2.00
A. Bitumskis ....................................................... 2.00
Paulauskas ..........................................................  2.00
F. ir J. Norbutai .................................................  2.00

Po $1 davėj Abramavičius, Gurskis, Grina, Dorinąs, 
Gabrys, Paleckis, Gotautas, Onutė, Pažarskas.

i

Veronica Kvetkas, Cambridge, Mass., prisiuntė 
blanką ir $35. Aukojo:

Draugai mylinti Laisvę..................................... $25.00
G. ir V. Kvetkas................................................10.00

Joseph Kazmer, Pittsburgh, Pa., prisiuntė blanką 
ir$17. Aukojo:

Joseph Kazmer.................................................. $10.00
S. Petrikis ........................................................... 5.00
A. Mantvila ..........    2.00

A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass., prisiuntė 
blanką ir $52. Aukojo:
* A. P. Dambrauskas ....................................... $10.00

LLD 85 kuopa...................................................... 10.00
Ben Brown ....................................................... 10.00
V. K............................................  10.00
K. M. .......................... .............. t..........................  5.00
Haverhillietis ....................................   5.00
Laisvės skaitytojas ............................................ 1.00
Laisvės rėmėjas .........     1.00

Per Joną Grybą gauta $22. Aukojo:
Laisvės Draugai, Waterbury, Conn.................. $10.00
Liuosybės Choras (per L. Potsus), 

Montello, Mass..................................... 10.00
R. Stripinis, Montello, Mass............................... 2.00

Nuo atskirų asmenų gauta aukų sekamai: 
Steponas Yoniškietis, Washington, D. C. ... $25.00 
D. ir J. Burba, Stamford, Conn...................... 10.00
Clevelandiečių grupė (per J. Krasnicką) .... 10.00 
Maria ir Juozas Judžentas, Valley Stream, L. L 7.00 
S. Kuzmickas, Cleveland, Ohio ........................ 5.00
Mažoji Onytė, Newark, N. J.................................5.00
P. ir F. Walant, Philadelphia, Pa................... 5.00
P. Janiunienė, Bayonne, N. J.................................5.00
A. ir M. kaimai, St. Clair, Pa........................... 5.00
8-ta apskritis (per J. Urboną), Pittsburgh, Pa. 5.00 
John Yasulis, Kenosha, Wis...................................5.00
B. & S. Raujba, Cleveland, Ohio............................3.00
M. Janulevičienė, Maspeth, L. I. ... ............. 2.00
S. F. Smith, Los Angeles, Calif......................... 2.00
Anthony Macijauskas, Waterbury, Conn............2.00
Helen Vukadinovich, Washington, Pa.................. 2.00
V. Unikas, Easton, Pa............................   2.00
V. Grozan, Lake Worth, Fla........... ................... 2.00
Frank Bakaitis, Detroit, Mich........................... 2.00
Vincent Zabul, Detroit, Mich........ . .................... 2.00
V. A. Gaurilis, Cleveland, Ohio.................................50

Iš anksčiau suplaukė $5,173.68. Dabar suplaukė 
$486.50. Viso gauta $5,660.18. Dar reikia $4,339.82.

Širdingai ačiū už aukas, ačiū už prisiųstas blankas. 
Taipgi didelis ačiū Senam Jonui. Jo pavyzdį turėtų pa
sekti daugelis kitų gerųjų dienraščio rėmėjų.

Laisvės Administracija
4 ‘ \ f : Į f ’ *• -

Prašome dalyvauti žemiau nurodytuose paren
gimuose, kurie rengiami paramai 

dienraščio Laisvės

Rochester, N. Y.

PIKNIKAS

Gegužės 28 May. 6 P. M
Gedemino^Saleje, 575 Joseph Ave.

Lawrence, Mass.

BANKETAS
Gegužės 29 Mav

O 1/

Maple Park, Methuen

BALTIMORE. MD

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Menininkai iš New Yorko
Duos Šaunią Dainų Programą

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLABIRD AVENUE

John Lekevičiaus Muzika
G tos nuo 2:30 iki 7-tos valandos vakaro

Kviečiame visus atsilankyti, išgirsti malonių dainų, 
pasišokti, linksmai laiką praleisti gražioje vietoje ir 

tyrame ore.
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Aido Choro žinios

<
Teisminė kova už 
apsaugą namą

Valdiniuose namų projek
tuose gyvenančių žmonių at
stovai praėjusį pirmadienį bu
vo nuvykę į Vyriausio teismo 
apeliacinę diviziją, Brooklyne, 
prašyti apsaugoti gyventojų 
teisę turėti butą. Jie prašė, 
had sustabdytų valdinį Hou
sing Autoritetą nuo vykdymo 
Gwinn Akto. Rendauninkus 
atstovavo visuomenininkas ad
vokatas Paul B. Ross.

Koks tas Gwinn Aktas?
Kongresas jį priėmė 1952 

metais. Jis leidžia miestų ir 
Valstijų valdžioms vykdyti ra- 
gangaudystę tarp projektų gy
ventojų. Nevien tiktai tarp tų, 
kurie gyvena nupigintomis ren
tomis namuose, bet ir tarp tų, 
kurie gyvena bile kuriame 
projekte, kurio statyboms val
džia yra davusi paskolų ar 
taksų nupiginimus.

Įstatas leidžia miestų val
džioms šalinti iš buto bile ku
rį asmenį, jei jis taptų paskai
tytas nariu bile kurios iš 284 
organizacijų, kurios jau yra 
generalio prokuroro sąrašuose 
kaip “subversyvės.”

Gwinn įstatą ir dabartinę 
Valdinio Housing Autoriteto 
rezoliuciją studijavusieji as
menys teigia, kad iš to įstato 
ir rezoliucijos išeina pavojus 
Visiems rendauninkams. Sako, 
jog yra pavojus visų žmonių 
teisei turėti namus be ėjimo 
Verstinų “spaviednių.” Ragina 
visus paremti dabartinę pro
jektų gyventojų kovą.

Kova prieš Gwinn Aktą nė
ra nauja. Buvo užmojų tą įs
tatą vykdyti tuojau po jo pa
darymo. Ragangaudžiams pa
taikavusi majoro Impellitterio 
valddžia jau buvo ir “išpažin
tims” blankas padariusi. Bet 
gyventojai pasipriešino masi
niai. Byla ėjo per teismus ir 
lig šiol pavyko tą puolimą at
mušti, nei vienas nebuvo evik- 
tuotas dėl savo pažiūrų.

DARBIEčlAI KVIEČIA J 
MITINGĄ UŽ TAIKĄ

New Yorko centre (Manhat
tan Center, 34th St. ir 8th 
Avė.) šio trečiadienio vakarą 
įvyks nepaprastas masinis 
mitingas taikai paremti. Jį ren
gia American Labor Party 
Bronx skyriai. Tačiau remia 
Visi kiti skyriai ir tikietai iš 
anksto gaunami visuose ALP 
klubuose. Kaina iš anksto $1, 
prie durų $1.50. Pradžia 8 v.

Trumpomis kalbomis, visa- 
Sališkai paskilbusių aktorių 
vaidyba ir dainomis bus pa
vaizduota tos partijos ir kitų 
taiką mylinčių žmonių ilgame
tė kova už taiką. D-tis

PIETŪS SU KLAUSIMAIS
Gubernatorius Harrimanas 

Ir jo 12 vyriausių valdininkų 
pakviesti garbės svečiais Pilie
čių Unijos pietuosna gegužės 
28-tą, Waldorf-Astoria viešbu
tyje. Tačiau kviesti nevien pa
vaišinti. Radijušai ir spaudos 
atstovai užkviesti juos klausi
nėti. Atsakymai vartojami 
spaudai ir transliuojami oro 
bangomis.

Didelė suma studijavi
mui užsieninės politikos

Rockefellerio Fondacija pa
skyrė $100,000 studijavimui 
Amerikos užsieninės politikos. 
Tą studijavimą per penkerius 
metus ves Nortre Dame Uni
versiteto užsienių reikalų ko
mitetas. Komitetas turės pil
ną galią išleisti pinigus taip, 
kaip jam patinka.

IBrooklyne 7 jauni vyrukai 
sulaikyti teismams po $15,000 
Ir $10,000 kaucijomis. Juos 
jtarė užpuldinėjime žmonių 
gatvėse tikslų apiplėšti.

Aido Choras buvo pasiėmęs 
vieną vakarą lyg ir atostogų 
po darbymetės pasiruošiant 
festivaliui. Gegužės 20-tos va
karą pamokų nevykdė. Bet šį 
penktadienį, gegužės 27-tą, 
jair susirinks. Visi choristai 
prašomi atvykti.

Choras peržvelgs savo vė
liausių veiksmų eigą ir pasi
ruoš sekamiems išstojimams. 
Pradžia 8 vai. Įvyks Liberty 
Auditorijos muzikos kambary
je, kaip ir visada.

Aidsietynas auga, bujoja, 
plinta. Mišrusis Aido ir Siety
no chorų kvartetas taip gra
žiai paskilbo po visas rytines 
valstijas, jog nebeištenka die
nų visiems pdtarnauti. Gi 
darbštuoliams jo nariams ne
lieka nei dienelės su savo šei
momis pabūti. Ką-gi daro jie? 
Dejuoja? Ne. štai kokią jie 
išeitį surado:

May Merk sveika
ta taisosi

Draugė Merk daugeliui 
brooklyniečių gerai žinoma, 
nes praeityj yra dainavus Ai
do chore ir darbavusis kitose 
mūsų organizacijose. Bet .jau 
ilgokas laikas, kai sveikata 
jai »prastai tarnauja.

Merk ilgoką laiką išbuvo 
Greenpoint ligoninėje. Pra
džioj gegužės mėn. iš ligoni
nės sugrįžo dar vis pilnai ne- 
susveikusi. Gydytojas patarė, 
kad stengtųsi apsigyventi kur 
nors toliau nuo miesto, kur 
oras tyresnis. Sakė, jog tas 
pagelbėtų sveikatos pataisy
mui. Tai jinai taip ir padarė. 
Gavo progą pasiturinčių žmo
nių rezidencijos prižiūrėjimui 
ir ten pat gyvenimui vietą.

Antrašas: May F. Merk, 
Emmans Road, Flanders, N. J.

Alice

LENKŲ KLUBE RUOŠIA 
FILMŲ VAKARUS

New Yorko Polonia Klubas 
ruošia rodymą dviejų svarbių 
praeities filmų. Tuomi nori at
žymėti karo prieš fašizmą lai
mėjimo sukaktį. Vienas tų bus 
“Battle of Russia.” Parodo is
torines kovas užpolikams at
mušti. O antrasis, “Why We 
Fight,” yra J. V. Karo De
partment© pagamintas, valdi
nių įstaigų ir teatruose buvęs 
rodomas plačiai po visą šalį.

Gegužės 28-tą rodymas 
įvyks vakare, o 29-tą pradės 
4:30 po pietų. Vieta: 219 Se
cond Ave., New Yorke.

Kaimynas

Penki šimtai žmonių susirin
ko Union aikštėje praėjusį 
ketvirtadienį ir paminėjo 121- 
mą sukaktį nuo mirties gene
rolo Lafayette, šioje aikštėje 
randasi gen. Lafayette statula.

Susirinkimas
LLD 1 kp. svarbus susirin

kimas įvyks gegužes 26-tą, 
7:30 vakaro, L. A. Pil. Klubo 
patalpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Atlikime savo or
ganizacijai prievolę pirm pra
dėjimo atostogų.

Valdyba

Brooklyn, N. Y.
PRANEŠIMAS

Amalgameitų unijos lietuvių siu
vėjų 54 skyriaus susirinkimas įvyks 
gegužės (May) 25 d., 5:30 v. vak., 
unijos svetainėje, 11-27 Arion Place 
Brooklyn.

Šiame susirinkime bus nominuoti 
kandidatai delegato pareigas eiti. 
Taipgi bus nominuoti kandidatai j 
visą skyriaus valdybą. Tad gerbia
mi skyriaus nariai ir narės, prašo
mi dalyvauti su unijos kortele ne 
vėlesne kai vasario mėnesio. Bus 
pakeltas klausimas ar visi lygiai tu
ri .gauti.

Skyriaus Komitėtas

Įkūrė vienų vyrų Aidsiety- 
ną. Tą ryžtingų, gražiai dai
nuojančių vyrų grupę sudaro 
Grybas, Iešmantą, Kaškiau- 
čius, Kraučūnas.

Taigi, išsišakojęs Aidsiety
nas galės dar plačiau ir daž
niau patarnauti dainą mylin
čiai lietuvių visuomenei. Jei
gu ne viena, tai antroji grupė 
galės atsiliepti į prašymą dai
nų.

Abiems grupėms vadovauja 
Aido ir Sietyno chorų mokyto
ja Mildred Stensler.

Vyrų Aidsietynas jau dai
nuos baltimoriečiams ten įvyk
siančiame piknike šį sekma
dienį, gegužės 29-tą.Gi brook- 
lyniečiai, turbūt, pirmu kartu 
jį išgirsime Moterų Klubo ren
giamame tėveliams (ir mamy
tėms) pagerbti pobūvyje bir
želi o 11 -to s v a karą, Li b o r t y 
Auditorijoje. Yra ko laukti 

ž. R.

Visiems proga linksmai 
praleisti visą diena

Jau šį sekmadienį, gegužės 
29 d., važiuosime į Long Is
land ant “good time.” Tiktai 
už du doleriu kiekvienas galės 
skaniai pasivalgyt) ir visą die
ną linksmai praleisti gražiau
sioje gamtinėje aplinkoje.

Nepamirškite, važiuokite su 
mumis, su ričmondhiliečiais. 
Išvažiuosime nuo Kultūros 
Centro lygiai 9 vai. ryto. Tuo
jau užsiregistruokite. Galite ir 
telefonu1 užsiregistruoti Centre 
arba Laisvėje.

Beje, irgi svarbu, jeigu sek
madienį būtų negraži, lietinga 
diena, tai važiuosime ant ry
tojaus, pirmadienį, Dekoraci
jų Dienoje.

Ir tai turėkite mintyje.
Važiuotojas

UŽraJyklt Laisvę Savo Draugui.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ

Prašome turėti mintyje šį svarbų įvykį—

LAISVĖS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July šventę

Liepos 3 July
Pradžia 2-rą valandų popiet. Įžanga $1.00 asmeniui

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue, Woodside, L. I., N. Y.

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Puikių Dainų Programų Duos:

Laisvės Choras 
Iš Hartford, Conn.

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras
(Brooklyn iškis)

Vadovaujamas Mildred Stensler

Šis parengimas įvyksta vakųcijų laikotarpiu, tad gera proga iš toliau^ at
vykti ir pasimatyti su skaitlinga minia Didžiojo New Yorko apylinkės lie
tuvių. Niekur taip linksmai nepraleisite švenčių kaip šiame sąskridyje.

i'M'. IWRRiuiB

Jaunas sūnus turi teisę 
nepriimti tėvo palikimo

Eugene Suter mirė 1943 me
tais. Jis paliko sūnų Eugene F. 
Suter ir $350,000 fondą. Jis 
turėjo šio fondo tapti savinin
ku, sulaukęs 21 m. amžiaus. 
Dabar jaunasis Suter yra pil
no amžiaus ir lanko Yale uni
versitetą. Jis pareiškė, kad jis 
nenori ir nepriims tėvo palik
to turto.

Dalykas atsidūrė teisme. 
Teisėjas Collins patvarkė, kad 
sūnus turi teisę nepriimti tėvo 
palikimo. Eugene Suter sako 
nenorįs tėvo palikimo dviemis 
išrokavimais: politiniu ir mo
raliniu.

Brooklyne areštavo 
5 įtartus plėšimuose

Penki jaunuoliai areštuoti 
einant įtarimu, kad jie bėgiu 
paskiausių keturių mėnesių 
Įvykdė 30 ginkluotų apiplėši
mų. Jie daugiausia siautėję 
East New Yorko sekcijoje, po 
smulkiuosius biznius. Paskiau- 
siame, už kurį pateko, buyo 
gavę tik $140. Vienas suimtų
jų yra 15, kiti 17 ir 19 metų.

Mažasis tardomas atskirai 
ir bus teisiamas vaikų teisme.

Garsioji šokikė Martha Gra
ham gavo Henry Hadley' me
dalį už pasižymėjimą muziko
je. Medalį suteikė National 
Association for American Com
posers and Conductors.

Septyniolikos metų jaunuo
lis James Donovan iš Astori- 
jos galėjo gauti 7 metų kalė
jimą. Bet teisėjas jį paleido be 
bausmės. Mat, distrikto pro
kuroras Quinn vieną dieną per 
televiziją parodė sub-mašininį 
šautuvą. James Donovan bu
vo kaltinamas turėjime pana
šaus šautuvo. Teisėjas paskai
tė tai sukėlimu opinijos prieš 
tą jaunuolį. Prokuroro klaida 
—jaunuolio laisvė!

M

Du asmenys mirė 
namų gaisre

Atskirais kambariais išnuo
mojamame name iškilus gais
rui, New Yorke, anksti sekma
dienio rytą, gaisragesiai rado 
mirusius du asmenis. Mirė Ma
ry E. Layne, 52 m., ir Charles 
Hammie, 74 m. Vyriškis tame 
name negyveno, buvęs sve
čiuose.

Iš dviejų skirtingų kamba
rių gaisragesiai išnešė gaisri
nėmis kopėčiomis kitus tris 
asmenis. Policistas James Mat
thews buvo pridusęs dūmais, 
bandydamas išgelbėti tuos du 
ketvirtame aukšte likusius as
menis.

Demokratai svarsto 
politines pakaitas

Tammany Hall viršininkai 
New Yorke šiomis dienomis 
svarsto pasiūlymą, kad demo
kratų partijos distriktų lyde
riai būtų renkami tiesioginiu 
piliečių balsavimu. Nebebūtų 
reikalo gauti centrinių parti
jos viršininkų užgyrimo.

Kandidatais į distriktų ly
derius galėtų būti bile kas, kas 
pristatytų peticijas su 350 pa
rašų. Gi išrinktųjų balso galia 
apskrities komitete būtų nu
statoma pagal atstovaujamą 
distriktą.

AUTOMOBILISTAMS
Auto vartojimo stamposjau 

pardavinėjamos visose New 
Yorko miestinėse taksams su
rinkti raštinėse. Birželio 15-tą 
jas privalo turėti ant savo au
to visi, kurie vairuos mieste 
įregistruotus automobilius. Ga
lima štampą pirkti ir laišku; 
pasiuntus čekį ir sau1 adresuo
tą (ir su stampa) voką.

Jewish Information Bureau 
pervedė Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui visus rekor
dus apie nacių papildytus 
žiaurumus. Rekordai parodo, 
kad nacių tironijos aukų skai
čius buvo 20,000,000. Dau
giausia nukentėjo žydai.

M

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Nurses—RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarų 7 mailių nuo jūros. 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų. 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6361
(99-105)

Reikalingos Slaugės. Operating 
Rūme. Šaukite Nursing Office: 

NASSAU HOSPITAL 
t Mineola, L. I.

Pioneer 2-4200—Ext 277-278 
(99-105)

LAIVŲ DAILYDR
Patyręs, gera alga. Reikia (urėti 

savo įrankius. Tuojau duodamas 
darbas.

PO. 7-0944
(100-102)

NAMŲ DARRlNINKft—AUKLE, 
daktaro namams, guolis vietoje, yra 
kiti darbininkai. Turi kalbėti ang
liškai. $50 j savaitę. Pradžia darbo 
Liepos 1-mą. Fair Lawn, N. J.

šaukite: WAdsworth 3-1982
(102-104)

HOUSEWORK—UNDER 40
Sleep in. Must speak English. 

Own room, bath and TV. Preferen
ces. $45 per week.

Call NE. 2-0958
(102-104)

OPERUOTŲ MOTERŲ 
PROBLEMA

Krūties''operacija palieka 
moterims daug problemų. Pa
dėtis reikalauja pakaitų, dėl 
kurių kartais nežinia nei kur 
kreiptis, kaip pasiruošti kas
dieniniam gyvenimui.

Pasitarimas su atsakingu as
meniu, kuris per daugeli metų 
pagelbėjo moterims sugrįžti į 
normalų gyvenimą, ramina ir 
pagelbsti. Mr. Samuel G. Ber
man, 426 E. 67th St., New 
York City, jau turi ilgų metų 
praktiką pritaikyme dirbtinių 
krūtų, padaromų pritaikant 
prie kūno padėties. Tokią pro
blemą turint verta su juo ma
tytis ir pasitarti.

(Skelbim. )

NEMOKAMAI PASITARIMAI
Be Obligacijos

Nauja Idėja Del

DIRBTINŲ KRŪTŲ
Po Operacijos 

šaukite REgent 4-4630
BERMAN’S

426 East 67th St., N. V. C.
Priešais Memorial Hospital

TEmpleton 8-8121 - 8122 
E. BRAZIL & M. ARVIDSON 

Licensed
GUSTAFSON & CLARE

EMPLOYMENT AGENCY 
The Highest Class of Domestic Help 

for private families exclusively 
Special Attention to Newly 

'Arrived Girls or Women - 
135 E. 58th St., New York 22 

Room 36-37

J UP-TO-DATE

BARBER SHOP :
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
]; BROOKLYN, N. Y.

i Gerai Patyręs Barberis ;■

m a run:w a/

BUYUS
! I (BUYAUSKAS) • •

•: laidotuvių ::
: direktorius ::

•• ;

:: 426 Lafayette St- ■ ■
< * 11

;; Newark 5, N. J. ::
" MArket 2-5172 •’I

4 ĖutU Laisvi (Liberty) Trėčihd., Gegužės (May) 25, 1955
i. ,

NEW YORK
REAL ESTATE

-----------------------a-----------X___
Rinktiniai medžiais apauginti lo

tai, 2 ir 3 miegrūmių namai, idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži įmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

Parduoda savininkas — Merrick. 
Didelis 5 rūmų namas, maudy
nės, Moderninė beržo virtuvė, pri
sideda daug gražių ekstra dalykų. 
Išimtinai geroje vietoje. Ideališka 
del mokyklų. Ant 105x180 žemės 
ploto. Apkainuota $20,500.

šaukite FR. 9-7596
(97-103)

Ozone Park, parduoda savininkas. 
Pirmas pasiūlymas, $15,990. 5 rūmų 
mūrinis, naujai statytas namas. 
Platus attic, pilnai atskiras kam
pinis lotas. Lengvai galima perbu- 
davoti į 2 šeimų namą. Knotty pine 
virtuvė. Rašykite: Box M-18, Room 
830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(98-104)

Užmiestyje nuosavybė. Vištų far- 
ma, 8 rūmų namas, 3 karam mūri
nis garadžius, priskaitant 4 rūmų 
apartmentą viršuj, gilus šulnią* gra
žiai užlaikoma barnė ir nuosavybė. 
20 mailių nuo New Yorkp. Kaina 
$64,000. Del pasimatymo: G. J. 
Magrath & Son, 119 South Main 
St., Spring Valley, N. Y. Phone 6- 
0391.

(99-105)

St. James, L. I. 35 metų senumo 
namas, labai puikiose sąlygose, gra
žus sodas. 7 rūmai. Screened por- 
čiai, šiltas vanduo, aliejaus Šiluma. 
2 karam garadžius. Visokie įtaisy
mai. Ant 1/3 akro žemės. $13,500. 
B. Elizabeth West, Lake Ave., St. 
James, L. I. Arba šaukite: Stony 
Brook 7-0675.

(99-102)

Nepaprasta Proga, Gražiai ištai
sytas kiemas ant 2 akrų žemės, 3 
miegrūmių namas. (Valgymui rū
mas, gyvenimui rūmas, porčiai ir 
garadžius). Aliejaus šiluma. Green
house. Savininkas ims 5% mortgage. 
$22,000. Pleasantville mokyklos sri
tyje. Tel. Pl. 2-1775-R

(99-102)

Parduoda savininkas. Hempstead. 
Mūrinis-shingle, colonial namas • 3 
dideli miegrūmiai; IY2 maudynių, 
didelis gyvenimo rūmas, gilus vaka- 
rieniavirr.o rūmas; didelė moderniš
ka virtuvė. Garadžius, plesteriuota, 
ekstra įrengimų. Arti mokyklų. 
Greitam pardavimui $14,990. t

IV. 1-5703.
(100-102)

Parduoda savininkas. Shinnecock 
Hills. 1—prie marių, 3-jų miegrū
mių cottage, l’/2 maudynių, ugnia
vietė, išfornišiuota. 2—new custom 
built 3 miegrūmių st ubą, pastatyta 
prie marių kranto. $20,000. Šauki
te: SO. 1-9742-R arba vietoje PO. 
7-3927.

(100-106)
------------------------ I----------------■

Mattituck, L. I. 4 rūmų vasarna
mis. Visas išfornišiuotas. Apdari 
porčiai. East Legion Ave. Visi įtai
symai ir įrankiai. Arti Bay ir kai
mo. Šaukite savininką. IV. 6-5665. 
Nupiginta — $5,800.

(101-103)
I

Dėmesio—Barganai! Parduoda sa
vininkas — 8 lotus (23,000 sq. ft.), 
gerame rezidencijiniame zone, pilnai 
pagerinta. $4,000. Taipgi 165 pėdų 
pagal geležinkelį ir 3 šeimų namą. 
(3, 4 ir 5 rūmai). Tiktai $25,000.

HA. 5-4898 W.
(101-103)

PARDUODA SAVININKAS
Valymo ir dažymo, taipgi siuvimo 

1 krautuvė. Gera vieta. Greitam par
davimui tiktai $20,000.

Tel. Yonkers 5-0728
Nuo 9 iki 6 P. M.

(102-104)

Advokatų Sąjunga siūlė 
Seimeliui svarstyti 
jaunimo problemą

New Yorko advokatų są
jungos (Bar Association) pre
zidentas Robert Daru kreipėsi 
į gubernatorių Harrimaną. Jo 
prašė, kad jis sušauktų specia
ls Valstijos Seimelio sesiją, 
kurioje Seimelis apsvarstytų 
jaunimo problemą.

Jeigu spauda pilnai infor
muoja apie jo pasiūlymus, tai 
jis nepateikė jokio kito apart 
to, kad policijai duoti dar di
desnę lazdą ir jaunuolius 
daugiau varžyti. Jokios 'Joni
nio veiksmams ' ir apsviltai 
programos nematyti.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI




