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KRISLAI
Ii jie galvoja.
Marksizmas ir vargas.
Nei skelbė, nei praktikavo.
Genocido konvencija.

Rašo A. BIMBA

administracijos praneši
mo 
šijnįties 
fo^/zdo vajus 
\ ieną 
kvotos. 
Dar tik 
patriotų 
fondui.

tūkstančiu doleriu 
jau davė virš 

penktadali pasiskirtą* 
Tik vidutiniai gerai.

su auka

smul-
lieji biznieriai ir profesiona
lai kaip mūras remia makar- 
tistinę pavietrę. Jų tarpe ra
sime ij- visiškai blaivai pro
taujančių žmonių.

Štai užeinu i vaistinę. Klau
siu vaistininko: O kaip pa
tinka Washington!) “cirkas“?

Žmogus žiūri tiesiai man i 
akis ir sako: O kąs pasidarė 
su jūsų akimis?
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EISENHOWER RAGINA 
Tl JOJ TELKTIS ŽYGIUI 
DEL INDOKINIJOS
Spiria talkininkus susiburti^

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris trečiadie
ni perskaitė koresnon-

kuriuom faktinai spirte

kininkus tuojau pasirašyti 
vieno fronto sutartį prieš 
komunizmą Indokinijoje 
ir visoje pietiniai - rytinėje

Eisenhoweris šaukia ne
laukti. ką Ženevos konfe- 

; renvija nutartų apie taikos 
1 dprymą Indokinijoje bei 
i Korėjoje. Jis reikalauja, 
į kad naujoji talka darytų 

.Vaistininkas: Vienojo jū- j spaudimą ir nusvertų pa
sų akyje matosi raudonas | či:i konferenciją prieš to-

nepasidarė.

McCarthy. . .
Tik dabar supratau. Abu

du pasileidome juoktis.
Vaistiwipkas: McCarthy yra 

pikčiausios rūšies fašistas. Jis 
siekia prezidento sosto...

Nusipirkau vaistų ir išei
damas galvoju : žmogus rim
tai galvoja. Tokiu žmonių 
rasime ir daugiau toje vidu
rinėje klasėje.

Vietnamo - Indokinijos ko
munistai bei šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai.

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

Vietnamo liaudininkai dasivare

komandos centro Dien Bien Fu

nepripažįsta Kinijos Liau-1 tovėje 
dies Respublikos didžiąja ■ liaudininkai 
valstybe. Sykiu jis atmetė I Fu.
k o m u n i s tų si ū 1 y i i? u s, 
patys Indokinijos ir 
jos žmones tvarkytų 
kimus, per kuriuos turėtų 
būti sudrytos demokratinės 
valdžios suvienytai Korė
jai ir Indokinijai, lie sve
timų kraštų įsikišimo. Ei
senhoweris sake, rinkimus 
turi tvarkyti Jungtinės

Kore 
r in

Jis tvirtino, kad tokios 
karinės sutartys, kaip At-

moji nauja sutartis prieš 
komunizmą Azijoje “sutin

kuriuos j |<a su jungtinių Tautų tik- 
Į slais dėl taikos palaiky
mo... ir nėra pirhiučiau- 
siai skiriamos karui vesti.”

Ragindamas urmu suda- Van Fleet pasakys, 
ryti naują karinį hlnVn - - — -
prezi
ryti naują karinį bloką, ' e . - . p. 
prezidentas taip pat bando ; J3ip ginklUOl 1X1166, 
atgrasinti Franci ją nuo de-1 » ...
rybinės taikos su Viet"a- JSpODlJiį L13I1^3 
mo komunistais - liaudiniu* I -------

Japoniją ir Čiangą

Hanoi, Indokin. — Viet- dint 
I mimo liaudininkų radijas 
i pranešė, kad jie užėmė po- 
izkijas jau tiktai už 328 pū
du nuo francūzu komandos 

i centro Dien Bien Fu tvir- 
Jau 8 savaites kai

Liaudininkai kasa urvus, 
siekdami per juos susprog-

Indusai nepasitiki

francium

McCarthy vartoja 
į NAUJA KLASTĄ PRIEŠ 
ARMIJOS SEKRETORIŲ

\ Suklustu otų Raportą jis vadino 
[“tikra kopija” FBI vado laiško

rašiutais dar apie 100 frau-į 
cūzų į D. B. Fu centrą.

tus; tramdo
francūzu lėktuvus ir klam

į Paraguay kariuomenė 
Amerikos dovanomis sukilo prieš valdžią

New Delhi, Indija.
žmonės su nepasi-! Sukilo

Asuncion, Paraguay. — 
raitininkų d i viz i j;
raguay’aus prezi' tikėjimu žiūri į Amerikos ! prieš P,

' duodama bei žadama dole-! denta Chavesa. Ji 
rinę paramą: jie supranta, 
kad “Amerika stengiasi 
nupirkti Indiją” į 
bloką prieš komunizmą 
Azijoje, kaip praneša Uni
ted Press.

kiti kariuomenės

i karini1' džia.

.per
3 pastaruosius me
Indijai $183,000,(100 me
džiaginės paramos. Dabpr 
gi Kongresas svarsto Ei- 
senhowerio pasiūlymą su
teikti dar $104,000,000 eko
nominiams Indijos reika-

junginiai

Washington. — Ragan-i jo agentų.
Igaudis senatorius McCar-j Demokratas senatorius 

amerikinius : thy antradienį buvo pasi-|John L. McClellan, tyrinė- 
. gyręs, kad turįs “laišką sujjančios komisijos narys, 

į slaptosios FBI policijos di- j todėl užklausė advok. Ro-
- , rektoriaus Edgaro Hoove-j bertą CollierĮ:

'rio parašu” iš 1951 metų 
is laiškas Hooveris bent kada 
. armijos į matęs šį vadinamą 
sovietinių ką?
laborato-; — Ne, atsake Collier. — 

i Hooveris niekuomet pir
miau jo nematė.

Tad prie sienos spiria
mas McCarthy ir buvo pri
verstas pripažinti, jog tai 
nėra jokia tikra Hooverio 
laiško kopija. Sako, tai tik 
suglaustas pustrečio pus
lapio “turinys” iš 15 pusla
pių raporto, kurį Hooveris

vadus, kad esą
! šmpų” kurinėje 
rijoje Fort Monmouth, N.

i J. Bet karo departmentas 
: būk nesistengęs tų šnipų

Bet armijos advokatas 
Joseph B. Welch, antradie
nį ])(V klausinėdamas Mc-

stovį Carthy ir jo advokatus, pa- 
I tyrė ir užreiškė, kad vadi- 

Ame-1 namas Hooverio laiškas tai

ro milijono gyventojų 
150,515 „ketvirtainių mylių

ir paties

Pernai Chaves per savo 
vadovauta sukilimą nuver
tė tuometinio prezidento 
Lopezo valdžią ir pats pa
siskelbė prezidentu.

Ar FBI direktorius Ed. 
buvo 

jo laiš-

Katalikų bažnyčios žurna
las “Ecclesia” paskelbė ilgo 
tyrinėjimo rezultatus. Daly
kai Ispanijoje, girdi, labai 
prasti. “Milžiniška darbinin
kų dauguma nėra praktikuo
janti katalikai.’’

Kas juos paveikė bei “su
gadino“?

Du dalykai, sako “Eccle
sia,” “vargas ir marksistiniai 
virusai.”

Tas tik parodo, kad fašis
tinėje Ispanijoje teroras ne
pajėgė užgniaužti darbo žmo
nių siekimo šviesesnio gyveni
mo. Marksizmas ir jiems švie
čia kelią* į geresni rytojų.

ANGLIJA JAU SUTIN
KANTI TARTIS APIE 
KARINĘ

Anglija
Amerikos 
bloką, iki 
vos konferencija.

TALKA c- 
buvo 

peršamą karini€

Pr an c i šk on ų Darbia i n k as 
(gcg. 4 d.) bando svietui 
įkalbėti, kad katalikų bažny
čia ne tik skelbusi per am
žius. Jyet ir praktikavusi “lais
vę, lygybę, brolybę.“ Cituoja 
porą apaštalų, kurie kalbėję 
gražiai apie laisvę ir žmoniš
kumą.

Bet ką byloja istorija? Ta- 
• imkime kad ir mūsų senąją 

tėvynę Lietuvą.
Argi ten kunigai ir vysku

pai nešliaužioj’o pilvais prieš 
carą ir nereikalavo iš- tikin
čiųjų būti jam ištikimais ir, 
paklusniais ?

O kas buvo Lietuvoje, 
buvo visame pasaulyje.*

tas

lie- 
J i e 

apsi-

Nežinia, ka dabar darys 
tuviškieji mak artistai, 
turės aukštyn kojomis 
versti.

Jų spauda ir jų oratoriai 
sakė: Reikalaukime, kad 
^pvigtinių Valstijų Kongre
sas užgirtų Jungtinių Tautų 
genocXdp konvenciją arba su
tartį.r Tai, girdi, bus baisus 
smūgis visam bolševizmui.

Bet štai šiomis dienomis 
Tarybų Sąjunga užgiria ir 
pasirašo genocido sutartį.

Negalima įsivaizduoti, kad

McCarthy o arba jro]uj Alexandrui Bollingui, 
tuometiniam vyriausiam 

i karinės žvalgybos vadui.
i Taigi armijos advokatas
■ užklausė McCarthy:
j Kai]j tamsta gavai tą 
slaptą raportą? Juk val- 

uždrausta tamstai 
ir kitiems pašalie- 

matyti tokius

Anglu valdžia tariasi 
apie laivy statymą 
Sovietu Sąjungai

džios 
j kaip 
‘čiams net 
; FBI raportus?

McCarthy atsiliepdamas 
j mikčiojo, kad ta laišką jam 
Į perleidęs “vienas oficie- 
i rius.”
į AR BENT YRA TOKS 
OFICIERIUS?

Armijos advokatas - rei- 
j kalavo pasakyti jo vardą, 
į Tad McCarthy atsakė:

Nors jūs net iki “sūdnos 
dienos” reikalautumėte, aš 
vistiek neišduosiu to ofi- 

! cieriaus.
Armijos advokatas todėl 

klausė:
—Katruo Konstitucijos 

pataisymu, ar Penktu ar 
* j šeštu, tamsta dangstaisi, 

. atsisakydamas parodyti 
Isicrs klastos meistrą?
1

Bet laikinis komisijos 
pirmininkas sen. Mundt su
stabdė tokius klausimus, 

į paremdamas McCarthy’o 
atsisakymą atidengti klas-

pir
sa

London. — Ministrų 
m i n i n k as C h u r c h i 11 a s 
kė Anglijos seimui, kad jo 
valdžia tariasi apie preky
bos laivų statymą Rusijai 
(nors Jungtinės Valstijos

Francijos klerikalai perša 
sujungi francūzus su 
vokiečiais prieš Sovietus

Amerikonai pertraukė 
konferenciją; mėgino 
suburt sau rėmėjus

Tokio, Japonija. — Pre
zidentas Eisenhoweris at- 
siutė generolą Van Fleetą 
peržiūrėti karines japonų 
ir kitu Amerikos talkininku C t-
jėgas Tolimuosiuose Ry
tuose.

Van. Fleet ketina per du 
ginkluoti 

Korėjos 
Čiang 
prieš 

Respu-

Dabar gi pranešama, kad ar tris menesius
Anglija, pasiduodama Ame
rikos spaudimui, jau sutin
ka eiti į pradinius pokal
bius dėl to su Jungtinėmis 
Valstijomis, belaukiant 
konferencijos užbaigos.
PREZIDENTAS GIRIA 
DULLESĄ

Eisenhoweris vadino Du- 
llesą didžiausiu Amerikos 
valstybes sekretorium iš 
visų, kokius tik jis atsime
na. Atmetė supratimą, 
kad anglai ir francūzai bu
vo diplomatiniai sumušę 
Dullesą Ženevos konferen
cijoje. Eisenhoweris /sa
kė, negalima vadinti mūšio 
pralaimėtu, kol Jwva dar 
tęsiasi.
ATMETA SAVISTOVIUS 
RINKIMUS INDOKL 
NUAI IR KORĖJAI

Prezidentas pareiškė, jog

Amerikos generolas taria
si su Malajos anglais

Singapore. — Malajon at
vyko gen. Hull, Amerikos 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams. Tariasi su ang
lų generolais apie bendrą 
frontą prieš Indokinijos 
komunistus.

Vienybė, Naujienos, Draugas 
ir Darbininkas galvą guldytų 
už tokį dalyki, kurį priima 
ir užgiria Malenkovas, Vi
šinskis ir Molotovas.

Japoniją, Pietų 
prezidentą Rhee ir
Kai-šeko
Kinijos 
blika bei

Formozą
Liaudies

komunistus ki
tuose Azijoš kraštuose.

Paryžius. — Katalikų re- 
spublikiečių vadas Alfred 
Coste - Flpret, kalbėdamas 
Francijos seime, grasino iš
traukti savo partiją iš su
dėtinės premjero Lamelio 
valdžios, jeigu 
mestu <■ karini €•

seimas at
Amerikoj

planas 
francūzus

KOPLYČIA KONGRESUI
Washington. — Senatas 

užgyrė pernykščių kon- 
gresmanų nutarimą Įtaisy
ti Kongreso rūmuose kop
lyčią “maldoms ir medita
cijoms.”

reikalauja 
sykiu 

vakariniais vokiečiais, 
lais ir kitais vakaru 
Popiečiais į tarptautinę 
m i ją prieš Sovietų 
ga..

su 
ita- 
eu- 
ar-

Sąjun-

Ženeva. — Amerikonams 
reikalaujant, Ženevos kon
ferencija buvo pertraukta 
dviem dienom, nuo trečia
dienio iki šio penktadienio. 
Jie naudojo pertraukos lai
ką, t mėgindami perkalbėt 
anglus bei kitus talkinin
kus, kad vienu frontu su 
Amerika eitų prieš Sovietų 
Sąjungos, Kinijos, šiauri
nės Korėjos ir Vietnamo 
liaudininkų politiką linkui 
Indokinijos ir Korėjos.

Seimo nariai skundėsi, 
kad Holandija stato laivus 
nagai Sovietų užsakymus, 
bet anglam užginta imti to
kius užsakymus.

nutarė pardavinėti gumą

Juokai Maskvai iš 
Washington© “sorkių”

SUKILĖLIAI Užėmę 
PARAGUAY’AUS 
SOSTINĘ
Clorinda, Argentina, 

nešama, kad sukilusi 
raguay’aus armija jau 
mė sostinę Asuncion, o 
zidentas Chaves 
ministrais
karinės kolegijos rūmuose.

Višinskis išvyko Sovietu 
Sąjungon į atostogas

europiniams jos kaimy 
nams, bet ne Kinijos Liau-! 
dies Respublikai. Iki tol i 
Anglija vykdė Amerikos i 
Įsakymą — sulaikyti gumą I 
nuo visų komunistinių kra

Pa- 
užė- 
pre- 

su savo
apsibarikadavę

Mc- 
se- 

kad 
šo-

Washington. — Maskva 
šiandien taip kvatoja iš ko- 
mėdiskų peštynių tarp re- 
publikonų senatoriaus 
Carthy’o ir jų armijos 
Pretoriaus Stevenso, 
Sovietų vadovams net
nai braška iš juoko, — kaip 
rašo John. O’Donnell, New 
Yorko Daily News kolum- 
nistas .

Kitas juokas Maskvai 
tai iš Amerikos valstybės 
sekertoyiaus Dulleso, ku
rio karinė diplomatija Že
nevos konferencijoje “pas
lydo lyg ant bananos žie
vės, taip kad jis ant sėdy
nės klaktelėjo,” sako O’Do
nnell.

London. — Anglijos lėk
tuvai taipgi pradėjo nešti 
francūzu kareivius i Indo
kiniją.

Marseille; Franci, ja — 
Jungtinės Valstijos Įsakė 
naujiems savo lėktuvų bū
riams gabenti francūzu ka
riuomenę į karą prieš Viet
namo liaudininkus, Indoki
nijoje.

United Nations, N. Y.— 
Andrius Višinskis, Sovie
tų Atstovas Jungtinėms 
Tautoms, išvyko namo į 
atostogas, išplaukdamas 
Anglijos laivu Queen Eli
zabeth.

Neatsakinėjo į reporterių 
klausimus, tiktai perskaitė 
jiems trumpą pareiškimu- 
ką, žadėdamas sugrįžti į 
Jungtinių Tautų centrą. 
Pareiškimukas sakė:

“Aš daugiau kaip metus 
čia darbavausi Jungtinėse 
Tautose, dėdamas visas sa
vo pastangas, kad būtų su
stiprinta taika ir tarptauti
nis saugumas. Taip aš veik
siu ir sugrįžęs po 6 savai-

Prezidentas laukia 
darbu pagerėjimo

paleistu

darbams, 
dau-

Williamsport, Pa. — Per 
gaisrą B. ir M. O’Brienų 

jųdviejų nėms pilno pasisekimo ko-

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris spėjo, kad 
balandyje, gal būt, jau dau
giau žmonių bus pasamdy
ta darban, negu 
per tą mėnesį.

Žymėtina, jog, 
atsidarant lauku
balandyje visuomet 
giau samdoma.

Pernai spalio mėnesį bu
vo 1,162,000 bedarbių, o šie
met kovo mėnesį jau 3,725,- 
000, pagal valdžios skaičia
vimus.

Darbo unijos sako, 
džia nepaduoda tikro 
darbių skaičiaus.

be-

“Linkiu Amerikos žmo-
name sudegė 5' 
vaikai. voje už taiką.”

ORAS. — Giedra ir 
čiau.

šil-

Washington. — McCar- 
thyo peštynės su armijos 
vadais nupuldė Jungti
nių Valstijų įtaką pasau
lyje ir numušė pačių ame
rikiečių pagarbą valdžiai, 
sakė prezidentas Eisenho
weris, besikalbant su ko
respondentais trečiadienį.

Prezidentas pageidavo, 
kad iš makartinių kivir- 
čių, būtų šaliai daugiau 
naudos negu žalos, ir linkė
jo, kad tas ermyderis greit 
baigtųsi.

Kartu Eisenhoweris pa
reiškė pilną pasitikėjimą 
armijos sekretoriui Ste- 
vensui, kurį McCarthy ata
kuoja.

’ r ■
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Krupavičius ir Zaikauskas
Komercinė spauda “iškilmingai” paskelbė pribuvi

mą Amerikon prelato Mykolo Krupavičiaus, VLIKO 
pirmininko, ir Karolio Zaikausko, VLIKO pildomosios 
tarybos pirmininko. Jie, vos išlipę iš laivo, pasigyrė 
čionai atvažiavę nugalėti ir sunaikinti komunizmą. Gir
di, “tiktai kai komunizmas bus sunaikintas, Lietuva at
gims.”

Ta tema gal tik tiek galima pasakyti, jog šitie du 
vyrai pasiėmė ant savo pečių tikrai didelę ir sunkią at
sakomybę: jie padarys tai, ko nepadarė nei Hitelris, nei 
Mussolini, nei Čiang Kai-šekas. Neapsimoka linkėti 
jiems pasisekimo, nes jau dabar galima matyti, kad jų 
pastangos bus veltui.

Krupavičius ir Žalkauskas pribuvo čia pasišienauti. 
Ir kodėl ne? ' Kelione jiems nieko nekaištuoja. Visas 
jų išlaidas padengia VLIKas, kuris pasilaiko Amerikos 
lietuvių aukomis. Būdami čia, žinoma, jie, pagal savo 
išgalę, darbuosis tolimesniam kurstymui Amerikos lie
tuvių prieš Lietuvą ir niekinimui Lietuvos amerikiečių 
akyse. Nebe pirmu sykiu jie čia kalėdoja.

Naujas dalykas gal bus tik tame, kad Krupavičius 
ir Žalkauskas spaudoje pasiskelbė “Lietuvos egzeli- 
nės valdžios” atstovais bei viršininkais. Niekados nie
kur nebuvome girdėję, kad tokia valdžia kur nors buvo 
nudaryta. Iki šiol Grigaitis ir šimutis, kurių Amerikos 
Lietuvių Taryba šitą VLIKo raketą finansuoja, griež
tai paneigdavo “egzelinės valdžios” buvimą arba reika
lą. Nejaugi be jų žinios VLIKas Europoje tokią “val
džią” iškepė?

Įdomu ir tas, ką dabar pasakys Lozoraitis, kuris 
tebesitituluoja tikruoju ir vieninteliu Smetonos įpėdi
niu? Jam Krupavičiaus ir Zaikausko uzurpacijos ne
patiks. lodei galima tikėtis naujų ginčų ir vaidų 
“Lietuvos laisvintoji)” eilėse.

4

Svečias iš Kanados
Mūsų dideli ir gražų kraštą aplankė netolimas, bet 

svarbus svečias. Tai buvo Kanados gubernatorius, Mr. 
Vincent Massey. Kalbėjo jis šiltai ir draugiškai. Ge
rai, kad pagyrė, mus, amerikiečius. Gerai, kad džiau
gėsi gerais santykiais tarpe Jungtinių Valstijų ir Kana
dos. Su Kanada mes esame ir norime visuomet būti 
gerais, šiltais kaimynais.

Bet Mr. Massey nėra kanadietis. Jis yra britas, 
Britanijos karalienės atsiųstas į Kanadą jos vardu 
valdyti. Kanada tebėra Britanijos kolonija. Ji neturi 
teisės išsirinkti savo prezidentą. Ji formaliai tebėra 
tokioje pat stadijoje, kokioje buvo-Amerikos trylika ko
lonijų prieš 1776 metų revoliuciją.

Vieną labai Įdomų istorinį dalyką Kanados guber
natorius mums papasakojo, — papasakojo su dideliu pa
sididžiavimu. Ir už tai jį reikia karštai pasveikinti.

Mr. Vincent Massey pasigyrė, kad Lonodne jis pri
klauso prie vieno klubo, kuris gyvuoja nuo senų laikų. 
Anais senais laikais šis klubas buvusi Whigų (anų lai
kų anglų liberalų) tvirtovė. Daugybė klubo narių 
simpatizavę amerikiečių kovai už laisvę ir nepriklau
somybę. Jie sveikinę kiekvieną Jurgio Washingtono 
pasisekimą prieš britus tame ilgame ir kruviname kare. 
Massey davė suprasti, kad jo protėviai buvo tokiais ame
rikiečių draugais.

Betgi tas parodo tikti tą, kad ne viskas istorijoje 
skaitoma išdavyste, kas skelbiama išdavyste. Tais lai
kais tie-whigai, tie Massey protėviai, buvo laikomi Bri
tanijos, savo tėvynės priešais ir išdavikais, amerikiečių 
šnipais, subversyviais; jie buvo niekinami, ujami ir per
sekiojami. Šita savo “išdavikiška” praeitimi dabar 
Vincent Massey didžiuojasi!

Ne pirmas toks atsitikimas istorijoje. Mūsų didy
sis Lincolnas buvo priešingas karui su Meksika ir buvo, 
laikomas subversyviu. Thomas Jeffersonas sveikino 
francūzų revoliuciją ir buvo už tai tų laikų makartistų 
skaitomas subversyviu, tuo tarpu jų žemintojai ir nie
kintojai jau seniai pamiršti.

Kur užtikrinimas, kad išių dienų “subversyviai,” 
makartistų niekinami ir kalinami, nebus kada nors šios 
pačios šalies istorijoje pateisinti ir išteisinti? Kur už
tikrinimas, kad ateities Massey’ai nesididžiuos tais sa
vo, protėviais?

Ką gi šiandien McCarthy, Brownell, McCarran lai
ko “neištikimais,” “subversyviais,” “krašto priešais, 
net “išdavikais’? Kaip tik tuos pažangius žmones, ku
rie sakė, kad nereikėjo mums Korėjos karo, kurie sako, 
kad nereikia mums eiti į Indokinijos karą, kad mums 
galima apsieiti be karų, kad reikia visoms tautoms gy
venti taikoje ir ramybėje, kad tuos bilijonus ir bilijonus 
dolerių, kurie išleidžiami karams ir militarizmui Ameli
joje ir visame pasaulyje, reikia pašvęsti liaudies, visų 
žmonių ekonominio gerbūvio ir kultūrinio lygio pake-

ĮVAIRUMAI
DAKTARO LAIPSNIS IR K| TAI REIŠKIA
Kalbant apie daktarų 

laipsnį (degree), štai vie
nas įžymus natūropatijos 
daktaras aiškina taip:

“Tavo gyvastis yra dak
taro rankose. Sek paliudiji
mus prie jo vardo, ir ką jis 
tau gali suteikti.”

Jis kalba apie visus me
dicinos, natūrapatijos ir 
kitus daktarus.

Natūrapatijos daktaras 
W. A. Block vadina medici
nos daktarus allopatais ir 
homeopatais, kurie taip 
pat pripažinti medicinos 
daktarais.

N. D. W. A. Block aiški
na, kad pamatinės šių dak
tarų (physicians) principas 
yra veikti kaip tik “prie
šingai.” Jeigu kur skau
da, toks daktaras duoda 
gyduolių prieš skaudulį, o 
gyduolės padirbtos iš che
mikalų. Jeigu žmogui su
genda organai, jis juos iš
pjauna šalin. Kai jau pa
šalinta ta vieta, tada už- 
džiovina juos. Kai ligoniui 
prisimeta kartšligė, jis nai
kina ją.

Todėl W. A. Block sako:
Medicinos daktaras, šian

dien interesuojasi tavo li
gos ženklais arba apsireiš
kimais, lyg tai būtų jos 
priežastis.

Jeigu tavo ligos priežas
tis perstatoma kaip bėgi
mas iš nosių arba galvos 
skaudulys, verčias vemti, 
tai daktaras jieško che
miniu ir necheminiu būdu, 
kaip tavo ligą pašalinti. 
Jis dažnai suranda skir
tingų bakterijų; tos bak
terijos tankiausiai pašali
namos, ir jis palengvina 
pacijentą nuo ligos ženklų, 
arba simptomų.

Tai tokia pamatinė me
dicinos daktarų praktika ir 
ligų tyrinėjimas.

Medicinos gydytojai, sa
kant trumpai, vadinasi allo
patais; tai ir suprantama, 
kad jie gydo žmones vais
tais - “liekarstvomis,” ir 
juos visos šalys pripažįsta 
pirmoje vietoje.

Dar yra kiti, kurie gydo 
vaistais, ir vadinasi home
opatais.

Tai tiek kas liečia medi
cinos - vaistų praktikuoto- 
ių.

Elektros energija tai 
jiems visiems tarnauja — 
ir medicinos daktarams ir 
natūropatams, arba natū
ralistam daktaram.

Natūralistai gi daktarai 
yra chiropraktai ir osteo- 
patijos daktarai, D. O.

Matote, šie ir visi viršmi- 
nėti daktarai naudoja elek
trą gydymui apsilankančių 
pas juos pacijentų. žinoma, 
nagai savo nuožiūrą, ku
riems reikalinga elektra 
naudoti.

Dabar nors trumpai per
žvelgsime, kaip natūropa
tijos daktarai gydo žmo
nes, taip sakant be medici
nos vaistu pagalbos, ir be 
pjaustymų ar operacijų 
nors jie turi tą pačią teisę 
vaistų naudojime ar opera
cijų daryme kai kuriose 
Amerikos valstijose.

Bet natūropatijos dakta

limui. Nė vienas jų nieko nepavogė, nė vienas jų nieko 
nenužudė, nė vienas jų nenumetė nė vienos bombos ant 
Amerikos, ant savo gražios, mylimos žemės.

Taip, taip, labai galimas daiktas, kad ateities kar
tos didžiuosis, kaip šiandien didžiuojasi Kanados gene
ralinis gubernatorius Vincent Massey, savo “subver
syviais” protėviais.

rų nusistatymas yra nevar
toti tų įrankių, o natūrali- 
škai gydyti, gamtiniais bū
dais.

«
Pirmiausia, šie daktarai 

negydo tos vietos, kur žmo
gus turi skaudulį, bet įieš
ko priežasties, kas sukelia 
skaudėjimą ir kada su
randa nurodomą pamatinę 
priežastį, tai ji yrą susidė- 
jusieji rūkščių nuodai (to
xins). Tai toji medžiaga 
sudaro ligos jausmą, ver
žimą kūne. Jie suranda, 
kad kūne susistovi visuose 
kanaluose nepašalintas 
maistas, o jam pūvant įsi- 
veisia skirtingos bakteri
jos.

Tie nuodai, žinoma, eina 
kraujo takais ir takeliais, 
nuodydami visą žmogaus 
valymosi organų sistemą, 
ir paliečia gerklę, nosį, odą, 
žarnas, pūslę ir kt. Todėl 
toks nenormalus kūno ce
lių (ląstelių) veikimas pri
veda prie susirgimo.

Natūropatijos daktarai 
todėl įsitikinę, kad nuo-

Kartais ir taip atsitinka
PER DAUG ŠVENTA 

BAŽNYČIA
Detroite tūlas religinin- 

kas James F. Jones, besiva
dinantis Kristaus Prana
šu, turi savo pasekėjams 
įtaisęs bažnyčią arba mald- 
namį, kur esą daugiau 
“šventumo” negu paprasto
se bažnyčiose.

Vieną šventadienį Joneso 
maldnamio komitetas pa
kvietė paskilbusią Johnso- 
no negrų choristų grupę 
sugiedoti jų bažnyčioje ke
letą giesmių.

Atėję maldnamin, cho
ristai rengėsi susėsti prieš
akinėje sėdynių eilėje, ta
čiau Pranašo zakristijonas 
perspėjo, jog. jie ten sėsti 
neprivalo, nes tos sėdynės 
esančios “šventos.” Pirm 
pradėsiant giedoti, choris
tams liepta atsiklaupti ir 
“nobažnai”, papoteriauti 
priešais Pranašo sostą, ir 
neskambinti piano, kol 
Pranašas jį nepalaimins.

Choristams to visko pa
sirodė per daug ir jie išėjo> 
begiedoję, pareikšdami, jog 
ši bažnyčia jiems “per daug 
šventa.”

• • •

103 METŲ MERGI
NĖTOMS

Pereitąjį mėnesį Balti
more's gyventojai patėmi- 
jo, jog kažkoks (švariai ap
sirengęs senukas net per 
tris dienas lyg ir be tikslo 
vandravojo gatvėmis. Ga
lop, policistai jį sulaikė ir 
išklausinėjus paaiškėjo, 
kad tai esąs kitoje miesto 
dalyje paskelbtas dingusiu 
tūlas Tom Jones. Jisai 
esąs jau net šimtas trejų 
metų senumo. Paklaustas, 
ko jis vaikščiojo gatvėmis, 
Jones atsakė: “Ogi mergi
nų ieškojau.”

AR DŽIAUGTIS, AR 
PYKTI?

Kanados mieste Hamil
tone neseniai įvyko šioks 
įvykis. Tūlas Robertas 

dai (toxins) užsilieka va
lymosi kanaluose nuo per
sivalgymo, nuo prastos 
maisto kombinacijos ir ne
tinkamų gyvenimo būdų, 
kaip tai: mažai tyro oro, 
per daug vaistų naudojama 
ir panašiai.

i
Pirmiausios natūropatų 

daktarų pastangos yra 
griežčiausiai prašalinti su
sidedančius, susistovėju- 
sius nuodus iš žmogaus 
kūno. Tam daktaras ima 
savo patyrimo mokslines 
priemones — natūraliai gy
dyti, kaip tai: (šiluma, švie
sa, vandeniu, kontroliuoja
ma mityba (dijeta), oksige- 
nu ir kitomis panašiomis 
priemonėmis.

Natūralisto daktaro lai
psnis kalba pats per save.

Jieškant pagalbos pas tu
rinčius daktaro vardą ir 
jo laipsnį, tačiau, reikia 
gudriai pasirinkti, nes ta
vo gyvastis daktaro ranko
se.

K. Depsas.

Bartonas pabudo naktį, pa
jutęs gazo smarvę. Kam
bariai buvo pritvinę gazo 
ir -jo moteris ir sūnelis bu
vo jau be sąmonės.

Bartonas pabruko sūne
lį sau po pažastim, kita 
ranka pagriebė moterį už 
plaukų ir, ištempė abu juos 
laukan. Pribuvę kelbėtojai 
atgaivino moterį ir vaiką.

Dabar Bartonienė nebe- 
sunfoja, ar dėkavoti vyrui 
už išgelbėjimą, ar bartis, 
kam ją už.čiuprynos vilko.

NE VIETOJ GAISRO 
JIEšKOJŲS

Los Angeles mieste po- 
licistas pašovė tūlą gaisra- 
gesį Felix Williamsa. Buvę 
taip. Gaisragesis įpratęs 
sąvo liuoslaikiu užeidinėti 
miesto kolegijos rūmuosna, 
bibliotekos skyriui), ir ten 
stengdavęsis skaitykloje sė
dinčioms studentėms “po 
sijonais pažiūrėti.”

Galop, viena studentė, ei
nanti bibliotekos tvarkyto
jos pareigas, nutėmijusi 
Williamsą, gulintį jos už
pakalyje, ir “tėmijant po 
jos drese.” Išbėgus kitan 
kambarin, studentė pašau
kė sargybinį policistą, ku
ris norėjo Williamsa areš
tuoti, o šiam stengiantis iš
trūkti — jį pašovė.

Sužeistasis gaisragesis 
esąs 33 metų vyriškis, ve
dęs ir dviejų mažų vaikų 
tėvas. Jisai ginasi skai
tykloje “gaisro visai ne- 
j ieškojęs.”

J. B. Pranašas

Šypsenos
Gal ir taip

Mokytojas: “Pasakyk, 
kodėl žemė ant savo ašies 
sukasi ”

Mokinys: “Todėl, pone 
mokytojau, kad ji nenori, 
idant vienas jos šonas per 
daug nuo saulės iškeptų.

Ne...
Jis: “Ar jūs priešinga 

glamonėtis?”
Ji: “Tai toks dalykas, ko

kio aš niekuomet nesu da
riusi.”

Jis: “Niekuomet nesigla- 
monėjote ”

Ji: “Ne, nesipriešinau.” 
Sutaisė Kas Kitas

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

SMŪGIS HITLERIUI 
PRIE BEREZINOS BU
VO LIETUVOS IšLAIS- . 
VINIMAS

“Smolensko Vartai”
Kalnai, upės, balos yra 

gamtinės kliūtys žmogaus 
veiksmams, ypatingai kari
niams žygiams. Tokiomis 
kliūtimis yra ir galingo
sios Dniepro ir Dauguvos 
upės.

Baltarusijoje iš Smolens
ko srities Dniepras ir 
Dauguva plaukia į vakarus 
netoli viena kitos. Paskui 
Dauguva, kiek pasisukusi 
į šiaurę, nuplaukia į Balti
jos jūrą; gi Dniepras tie
siai pasisuka į pietus ir nu
plaukia į Juodąją jūrą.

Spraga tarpe Dniepro 
ir Dauguvos žinoma kaipo 
“Smolensko Vartai.” Visi 
karo žygiai šioje srityje iš 
vakarų į Maskvą buvo at
likti per “Smolensko . Var
tus.” Tuo ruožtu ėjo len
kai, švedai, Napoleonas ir 
Hitleris.

Bet ir “Smolensko Var
tai” ne be kliūčių. Ten yra 
daug ežeru ir stambokų 
upių, kurių vienos įteka į 
Dauguvą, kitos į Dnieprą. 
Bet stambiausia iš jų yra 
Berezinos upė, kuri turi ar
ti 400 mylių ilgio. Berezi
na prasideda Dauguvos sri
tyje, plaukia į pietrytus ir 
įteka į Dnieprą. Tai van
deninga ir gili upė, kuri 
per virš 300 mylių yra tin
kama laivų plaukiojimui.

“Faterlando” tvirtumos
Hitleris, — gavęs smū

gių Tarybų Sąjungoje 
prie Maskvos, Rostovo, Le
ningrado, Stalingrado ir 
Kursko, — suprato, kad jo 
užkariavimų pasimojimui 

i atėjo galas. Todėl jis ir 
; jo komanda sumanė įtvir
tinti “Smolensko Vartus,” 
kad Tarybų armija negalė
tų pro juos prasilaužti į 
vakarus linkui Lietuvos ir 
Prūsijos. Buvo po prievar
ta suvaryta šimtai tūks
tančių žmonių iš Baltaru
sijos ir kitur, kurie dau
giau kaip per dvejus me
tus statė fortus ir kitokius 
karinius įsitvirtinimus. 
Buvo per 50 mylių pločio 
nuo Dauguvos iki Dniepro 
pastatytas tvirtumų volas, 
kurį hitlerininkai vadino 
“Faterlando Linija.'” Kada 
tarybinė armija įveikė tas 
tvirtumas 1944 metais, tai 
suimtas vokiečių generali
nio štabo‘narys Kurt Wag
ner pareiškė:

“Mes žinojome, kad ru
sai darys didelį puolimą 
Baltarusijoje, nes tai ar
čiausias kelias linkui Berly
no. Mes nė kiek neabejo
jome, kad tai bus galingos 
jėgos puolimas. Užtekti
nai turėjome patyrimo ru
sų smūgių per pastaruo
sius metus ir pusę. Bet 
mes pasitikėjome galingu
mu vokiečių įsitvirtinimų 
ir kareivių. Mes buvome 
įsitikinę, kad rusai išeikvos 
savo jėgas, atakuodami pir
moje eilėje daugybę mūsų 
tvirtumų. Lai, — manėme 
mūsų štabe, — rusai ir pra- 
silauš per pirmąsias eiles 
įsitvirtinimu, tai jie toliau 
ras kitus įsitvirtinimu’s. 
Už antros eilės įsitvirtini
mų buvo trečioji. Rusu 
puolimo jėga turėjo būti 
palaužta.

“Vitebskas ir Orša, pa
gal vokiečių generalinio 
štabo apskaitliavimus, tu
rėjo išsilaikyti ištisus mė
nesius. Visas plotas į vaka
rus nuo Oršos buvo įtvir
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tintas. Tarpe Dniepro W 
Berezinos mes buvome pa
ruošę šešias apsigynimo 
linijas.”

Taip tvirtino hitlerinin
kų štabo narys.

Negirdėtas smūgis 
hitlerininkams

Tarybinės armijos ko
manda žinojo, kad priešas 
geraį pasiruošęs, todėl su
traukė pakankamai jėgų, 
ginklų ir amunicijos. Su
laužymui hitlerininkų “Fa
terlando linijos” darė puo
limą keturi tarybiniai fron
tai: Pirmasis Baltarusijos 
frontas — komandoje mar
šalo K. Rokossovskio; ųAn- 
tras Baltarusijos Frontas 
—komandoje generolo Za- 
charovo; Trečias Baltarusi
jos Frontas — komandoje 
generolo Černiakovskio vū* 
Pirmas Pabaltijo Frontas 
— komandoje generolo 
Bagramijano.

Tarybinės jėgos kirto 
pabaigoje birželio 1944 me
tais taip didelį priešui smū
gį, kad “Faterlando linija” 
virto hitlerininkams ka
pais. Tas pats Kurt Wag- 
neris, būdamas paimtas ne
laisvėn, sakė:

Rusai sudaužė mūsų įsi
tvirtinimus. Jėga jūsų (ru
sų) smūgių nemažėja, ar
mijai einant pirmyn, • bet 
didėja. Jūsų puolimas bu
vo padarytas labai plačiu 
frontu. Patsai baisiausias 
dalykas vokiečiams — tai 
rusų mokėjimas suderinti 
smūgius pėstininkų, arti
lerijos, tankų ir karo lėk
tuvų. Iš mūsų planų nieko 
neliko. Į kelias dienas su
griuvo apsigynimo linija, 
kaip popierinis nau jas. Pla
tusis mūsų frontas, dešim
čių mylių gilumo, buvo pra
laužtas.”

Tarybinei armijai labai • 
labai daug padėjo, iš užnu
gario veikdami, Baltarusi
jos partizanų pulkai. Hit
lerininkai žiauriausiu bū
du bandė išnaikinti parti
zanus, bet jiems nevyko. 
Laike Baltarusijos išlaisvi
nimo ten veikė apie 250,000 
partizanų. Patys hitleri
ninkai prisipažino, kad tik 
per vieną mėnesį laiko par
tizanai padarė virš 15,000 
užpuolimų ant gelžkelių ir 
kelių, ant hitlerininkų šta
bų ir jėgų. Ir kada Tary- , 
bu armija atėjo, tai apie 
65,000 organizuotų parti
zanų įsiliejo į armijos ei
les.

Baltarusijoje hitlerinin
ku jėgoms buvo kirstas di
delis smūgis. Jų armijų 
daliniai apsupti Vitebsko, 
Bobruisko,Minsko ir Lietu
vių Brastos srityje ir suim
ta 23 generolai, dau/ že
mesniu karininkų, 158,000 

; kareįvių ir oficierių į ne- 
j laisvę su visais jų ginklais. 
[Užmuštųjų Hitleris nete- 
I ko virš 380,000. Jo jėgos 
buvo ištaškytos. Lietuvos 

i ir Pabaltijo kraštu išlais
vinimui atidarytas kelias.

Vilniaus išlaisvinimas
Tarybinės jėgos, sudau

žius Hitlerio frontą Bere- 
! zinos srityje, smūgius nu
taikė: Pirmas Baltarusijos 
Frontas linkui Lietuvių 
Brastos ir Baltstogės. An
tras Baltarusijos Frontas 
netrukus pasiekė Nemuną, 
pesikėlė ir paėmė Gardiną, 
o jo jėgų dalis — Alytų ir 
per Suvalkiją nutaikė sigfci 
gius apsupimui hitlerininkų 
Kaune. Pirmas Pabaltijo 
Frontas pasuko jėgas’Dau
guvos pakraščiu laisvini-

(Tąsa 3-me pusi.)



MONTELLO, MASS. res lanke asmeniškai ar atvi
rukais. Tokia klubo santvar-

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio suvažiavimas įvyko 
btflantfžio 25, Liet. Taut. Na
mo žemutinėje svetainėje. 
Prasidėjo 11 :30. Susirinki
mą vesti buvo prašoma ir ap
siėmė senoji valdyba. Pir
mininkavo J. Rainardienė.

Kol komisija patikrino 
mandatus, buvo pakviesta 
pakalbėti J. Stigienė. Pasa
kė gerą moterų darbininkių 
dienos klausimais kalbą. Bu
vo pakviesti ir iš vyrų, trum
pai kalbėjo G. Shimaitis.

Komisija raportavo, kad 
delegačių-tų yra 18, nuo G 
moterų apšvietos klubų. Ap
gailestavo, kad nesimatė nei 
vienos delegatės iš Worceste- 
rio.

Vykdančiojo komiteto ra
portai išklausyti ir priimti. 
Nors ir nedaug nuveikė, ta
čiau vis vien kas nors buvo 
vei!||iama.

Moterų klubų raportuose iš 
kolonijų pasirodė, kad Mon- 
teflos kuopa be pertraukos 
laiko susirinkimus, o Cam
bridge turi kasoje daugiausia 
pinigų, su viršum pusę tūks
tančio. Raportavo, kad ma
žai kur aukoja, tik dėl Red 
Cross, dėl vaikų našlaičių, ir 
šiaip dėl kokių sušelpimų.

Apkalbėta Laisvės pikni
kas, kuris įvyks birželio 20. 
Lawrence, Mass. Nutarė pri
sidėti prie moterų stalo ir iš 
kolonijų atvykti padėti dirbti, 
bet turės gauti lygią dalį pel
no, kaip ir kitos apskritys.

Apkalbėta Laisvės pikni
kas, Įvyksiantis liepos 4-5 
dienomis. Moterų stalui iš

Penkiasdešimt vieneri metai Amerikoje

(Tąsa)
Bet dėdiene vakarienei vis dar nieko 
daigiau neturi, ir negarsiai su dėde ba- 
ra^i apie pinigus ir vakarienę; dėdę ką 
tai girdžiu kartojant,— o kur aš gausiu, 
— o kur tu dedi tuos pinigus. Dėdienė 
atsiliepdama,— o tu saliūne pralaki.

Dėdė Povilas tai nugirdęs, ištraukęs 
dolerinę, išdidžiai padavė dėdienei, saky
damas: Te, mac, parnešk visko,— tas ta
vo vyras, tai tikras suskis.

Bepigu tau mandravoti, kad tu singe- 
lis, dėdė Jurgis atkirto. Dėdė Povilas 
atgal: O velnias tave apipainiojo, ir 
vaikais apsipylė kaip čigonas.

Dėdienė vakarienę padarė ir pakvietė 
prie stalo. Vakarieniaujant, abu dėdės 
kalbasi, rodavojasi ir ginčijasi apie ma
ne: kur mane reikės dėti. Ir priėjo iš
vados, kad Elizabeths man darbo nėra, 

' nes aš esu dar tik vaikas, o ne vyras, o 
čionai, fondrėse, darbai yra labai sun
kūs, ir manęs čia nė nepriimtų. Taigi, 
jie nutarė nuvežti mane į Brooklyn, N. 
Y., pas mano brolį Joną. v

Nors mano brolio adreso neturime, bet 
žinome, kad jis lietuvių kriaučių šapose 
dįh-ba. Aš jų tarimu irgi buvau paten
kintas, nes spėjau pamatyti, kad čionai 
gyvenimas nėra galimas.

Jaunesnis dėdė, Povilas Pečiulis, išli- 
.ko ^ieną iš darbo ir veža mane į Brook- 
lyną, N. Y. Traukiniu atvažiavom? Į 
Jersey City, N. J., o iš čia “ferry” sker
sai Hudson upę į New Yorką. Dėdė tuo
jau susirado gatvekarį, kuris veža sker
sai miestą ligi East upės. Gatvekaris 
buvo traukiamas ketvertu arkliu, kurie 
apkabinėti daugeliu visokių skambučių, 
kurie sudarė klaikų triukšmą. Per Ry
tinę upę irgi “ferry” botu persikėlėme į 
Brooklyną. Kadangi mano brolio adi-?- 
so neturėjome, tai gana bėdos turėjome 
ligi mes jį suradome.
PAS BROLI SU “ŠLIUPTARNIAIS”

Suradome mes jį, tų laikų nevisai ma
žoje dviejų aukštų kriaučių šapoje be
dirbantį. Brolis Jonas buvo labai nu
stebęs ir nusiminęs, delko, greitai paaiš
kėjo, nes jis, netik šioje šapoje dirbo, bet 
ir gyveno. Tad ir buvo susirūpinęs kur 

<jis mane dės, nes abejojo, ar gaspado
rius (bosas) priims ir mane kartu su 
juojgįyšapoje gyventi. Bet vėliau paaiš- 

. kėj^, kad gaspadorius pavėlino mudviem 
abiem kartu jo šapoje gyventų

Na, tai ir gyvenome kriaučių šapoje;

gulėjorfie vienoje sulankstomoje dratinė- 
je lovelėje, kur dažnai naktiniai vaba
liukai neduodavo ramiai miegoti. Ir 
kadangi šios kriaučių šapos gaspadorius 
buvo lietuviškas prūsas, tai beveik visi 
čionai kriaučiai. buvo laisvamaniai-šliup- 
tarnai.

Kaip jau aukščiau minėjau, turėjau 
geroką pundą šventų relikvijų, kurias 
laimingai atsivežiau į Ameriką. Li-epos 
mėnesio pradžioje, 1903 m., (neatsime
nu, kurią dieną tik žinau, buvo anksty
vas rytas, nes mudu su broliu dar tebe
miegojome) atėjo ankstyviausias darbi
ninkas, Krauza (busier is), kuris buvo 
šlubas, tai vaikščiodavo lazda pasirams- 
čiodamas. Bet aš buvau jau išbudęs, tai 
girdėjau Krauza vaikščiojant pirmame 
aukšte. Jis niekad nelipdavo į antrą 
aukštą, nes šlubam žmogui nelengva lai
pioti; bet šį rytą, klausau, jis atsibala
doja ir į antrąjį aukštą. Na, kas tai, 
pamaniau, kad jis užsimanė anksti pri
kelti ir mudu su broliu. Bet ne. Jis tik 
arčiau priėjo prie mūsų migio, apsidai
ręs, pamatė mano pundą šventų relikvi
jų, kabančių ant galo lovukės, atsargiai, 
gal kad neišbustume, užkabino su kriu
kiu mano visą pundą šventų relikvijų, 
ir, kaip galima atsargiai nukiūtino že
myn, ant lazdos nešinąs tą visą pundą 
mano poterių. Aš nieko nesuprasda
mas, ką tas viskas reiškia, tik tyliai sau 
maniau: O gal tai ne tas žmogus, kurį 
aš čionai mačiau; gal kokia pikta dva
sia, apfe kurias tiek daug yra kalbama, 
jogei jos vaidinasi, visokius šposus da
rydamos. Nekantriai laukiu Jono išbun- 
dant, nes’ aš turiu jam ką tai svarbaus 
pasakyti.

štai ir Jonas jau raivosi ir akis pra
vėręs dairosi, — žiūri kiek laiko, ir sa
ko, o, jau laikas keltis. O aš jam sakau, 
jau seniai nemiegu, ir nieko nelaukęs, 
pradėjau jam pasakoti apie tą baisų ir 
išgąstingą nuotikį. Jonas nenorėdamas 
man tikėti, sako: Gal tu tik sapnavai, 
nes tau čionai viskas, dar neįprasta, tai 
ir visokie raganiški sapnai tave kanki
na. Aš gi broliui griežtai užtikrinau, 
jog aš nemiegojau ir sapnuoti negalėjau. 
Tuomet Jonas patylėjęs, pamislijęs, sa
ko: Žinai ką, mūsų bosas, Milkūnas, ir 
jo vyriausias darbininkas, Krauza, yra 
prūsai; nors jo kiti darbininkai yra ka
talikai, bet jie jau pavirtę į šliuptar- 
nius, kurie irgi niekuo nėra geresni.

(Bus daugiau)
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rinkta komisija.
Nutarta turėti bendrą pik

niką su LLD 6 kuopa Mon- 
telloje rugpjūčio 22, L. T. N. 
Parko.

Buvo pertrauka pietums, 
kuriuos labai gardžiai priren
gė E. Steponauskicnė ir T. 
Kaminskienė, kitos pagelbėjo.

Nutarė turėti vieną bendrą 
pikniką spalio 10, Liet. Taut. 
Namo Parke, Montelloje, pa
gerbimui tų komisijų ir dar
bininkų, kurie dirba per va
sara piknikuose. To pikniko 
išlaidoms atmokėti nutarė 
nuo kožno vasaros metu reng
to pikniko pasilikti po 3 ai' 
5 dolerius nuo įplaukų tam 
skirtame fonde.

Vienbalsiai nutarė . sąryšį 
palaikyti, kaip ir buvo.

Nutarė kitą metinį suva
žiavimą laikyti vėl Montello, 
M ass.

Valdyba kitiems metams 
pasiliko ta pati.

Išaukota iš iždo darbinin
kiškiems reikalams, laikraš
čiams, nukentėjusioms nuo 
persekiojimų už darbo žmo
nių reikalus $148.

Nutarė pasiusti užuojautos 
laiškutį sergančiai Karosienei.

Suvažiavimas užsibaigė su 
gera nuotaika.

Geo. Shimaitis.

Detroit, Mich.
Paskiausiame savo susirin

kime Motorų Klubas gavo ke
lis nuoširdžios padėkos laiš
kus nuo buvusių ligonių, ku
rioms sergant valdyba ir na-

Rašo Vincas Žilinskas

ka yra maloni narėms ir 
klubui naudinga.

Greta padėkų, klubas gavo 
ir pasveikinimą Motinos Die> 
nos proga, dar ir su $5 do
vana.

Klubas gerai pasidarbavo 
Vilnies bazarui paremti, nu
siuntė $175.GO. Gi dabar, 
ruošiantis dienraščio suvažia
vimui, išrinko delegatę ir nu
tarė suvažiavima sveikinti su 
$25.

Klubietės M. Aranuk ir V. 
Rusaitienė jau seniai veikia 
svetaines komisijoje. Jos pra
nešė, kad svetainės naudai su
rengtoje vakarienėje pelnyta 
visa šimtinė.

Grand Lawn kapinių duob
kasiai laimėjo 7 m ė nesi ų 
streiką, pripažinta unija.

UAW Fordo Lokalo G00 
prezidentas Carl Stellato kri
tikavo unijos ir CIO prezi
dentą Walteri Reuter už priė
mimą algų nukapojimo Tole
do lokalo 12-jo nariams, dir
bantiems Kaiser-Willys šapo- 
sc.

Tą nusileidimą bosams taip
gi smerkė Dodge Lokalo li
čio viršininkai Jos. Cheat ir 
Pat Quinn.

Buvusio darbininkams prie
lankaus senatoriaus Stanley 
Nowako nupilietinimo byla 
vėl atidėta neribotam laikui.

Neamerikinių čia vykdoma
me' Darbininkų Jaunimo Ly
ros narių tardyme kongres- 
nanas Clardy prašalino iš

posėdžio negrą advokatą Mil
ton I-Lenry. Jis čia buvo jau
nimo veikėjo Bolze Baxter 
pakviestas patarėju.

Clardy liepė Baxteriui atsi
vesti kitą advokatą, bet Bax- 
teris atsakė, kad jis ateis su 
savo pasilenktu advokatu, jei
gu dar ateis pas juos. I. S.

Sveikinimas dienraščiui
Laisvei iš tolimos 

Floridos
Aš, Juozapina Maslauskie- 

nė, Laisvės skaitytoja iš 
Pennsburg, Pa., turėjau gerą 
progą nuvažiuoti į maloniai 
gamtiškai turtingą Floridą, į 
Miami Beach, kur gausingai 
auga ir auksiniai orinčiai ir 
kiti vaisiai. Apsistojau Miami 
ir praleidau porą savaičių, ir 
dar sumaniau nuvykti į St. 
Petersburgą. Prie to, para
šiau tamstoms laiškutį ir pra
šiau kad man, siuntinėtumė- 
tc mano mylimą dienraštj 
Laisvę. Dabar tariu tamstoms 
širdingą ačiū, kad mano pra
šymą ispildėte. Aš dienraš
tį Laisvę gaudavau kasdien 
ir buvo labai linksma, nes vis
ką žinojau, kas dedasi pa
pa ž a n g i a j a me p a s a u I y j e.

St. Petersburge išbuvau apie 
tris savaites ir čia susitikau 
keletą lietuvių pažangiečių ir 
Laisvės skaitytojų, su kuriais 
draugiškai laiką praleidome. 
Oras buvo ne per geriausias. 
Nors dienos buvo šiltos ir gra
žios, bet naktimis buvo šalta.

Floridoje pragy v e n i m a s 
brangus, ypač maistas resto
ranuose. Aš nuo maisto tau
piau ir sutaupiau po vieną
dolerį į savaitę. Tad viso pa
sidarė $5 dėl dienraščio Lais
vės 40 metu gyvavimo sukak
ties atžymėjimo.

Sugrįžau 4-tą dieną balan
džio į Philadelphiją, Pa., pas 
savo seną draugą, taipgi Lais- 

| vės skaitytoją Juozą Ivanaus
ką, nes.su manimi kartu tojo 
kelionėje dalyvavo Juozo 
marti Miriam Evans (Ivanaus
kienė). Nors jinai yra tikra 

j amerikonka, bet neblogai kal
ba ir lietuviškai. Tai mudviem i 
buvo draugiška Floridos ke- Į 
lionė, nes galėjome susikalbę- . 
Ii ir lietuviškai, čia įdaviau 
Juozui tą penkinę ir prašiau, 
kad jis nuo manęs pasveikin
tu Laisvės redakciją ir visą 
Laisvės štabą, taipgi visus. 
Laisvės skaitytojus ir rėmėjus.

Ir lai gyvuoja tas mušti 
brangiausias darbininku dien
raštis Laisvė dar ilgiausius 
metus su mūsų parama!

Josepina Maslauskienė 
Pennsburg, P.

Bridgeport, Conn.
Namų statytojų streikas
Čiopai prasidėjo namų sta

tytojų streikas. Kovon stojo 
dailydės, mūrininkai ir kiti 
prie namų statymo dirbą dar
bininkai. Visi jie priklauso 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijoms.

šis streikas apima taip pat 
miestelio Greenwich namų 
statytojus. Streikuoja dau
giau kai]) keturi tūkstančiai 
darbininkų.

Streikas paskelbtas tam, 
kad priversti kontraktorius 
išpildyti unijų reikalavimus; 
Derybos buvo tęsiamos per 
keturis mėnesius, bet kon- 
traktoriai nenusileido.

Bridgeporto namų statyto
ji. reikalauja, kad pirmaisiais 
metais būtų jiems pridėta al
gos po 10 centų į valandą, 
dirbant astuonias valandas 
per dieną. Kitais metais tu
ri būti pridėta po 15 centų 
į valandą, dirbant tiktai sep
tynias valandas į dieną. Kon- 
traktoriai nesutinka. Jie siū
lo, kad šitie priedai būtų pra
tęsti per trejus metus.

Greenwich dailydės reika
lauja, kad jiems būtų pridėta 
po $1 algos per dieną, šiaip 
namų statybos darbininkams 
reikalaujama 10 centų per 
valandą priedo.

Korespondentas

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.)

mui Latvijos. Gi Trečias 
Baltarusijos Frontas, ko
mandoje černiakovskio, 
žygiavo tiesiai išlaisvini
mui Lietuvos. Jo daliniai 
apsupo hitlerininkus Vil
niuje, ir po kelių dienų Vil
nius 1944 m. liepos 13 d. 
buvo išlaisvintas. Apie vi
sos Lietuvos išlaisvinimą 
bus parašyta kitą kartą.

Hitlerininkai “maršuo- 
ja” Maskvoje

. Berezinos fronte buvo 
tie Hitlerio daliniai, kurie 
1941 metais bandė paimt; 
Maskvą. Suprantama, ka
reivių tarpe gyvų jau ma
žai buvo, bet komandieriai, 
pulkai, divizijos buvo tie 
patys. Todėl Tarybų ša
lies vyriausybė taip ir davė 

i progą Hitlerio generolams 
ir kareiviams, suimtiems į 
nelaisvę, permaršuoti Ma
skvos gatvėmis. Mat, tie 
generolai savo laiku manė, 
kad jie užimsiu Maskvą ir 
pergalingai jos gatvėmis 
maršu ošia.

Maskvoje tas hitlerinin
kų “paradas” Įvyko 1944 
m. liepos 17 dieną. Prieša
kyje ėjo dvidešimt trys Hit
lerio generolai uniformose, 
apsikabinėję medaliais ir 
kryželiais. Paskui juos pc 
20 į eilę žengė kapitonai 
oficieriai, kareiviai, vise 
57,000 žmonių. Iš šalių su 
plikais kardais jojo tarybi- 
nai raiteliai.

Pažiūrėti hitlerininkų 
“parado” susirinko apie 1 
milijonas maskviečių. Ži
noma, buvo ir tokių, kurie 
kovoje buvo netekę tėvų, 
sūnų, brolių, bet tarybiniai 

Binghamton. N.Y. ir Wilkes-Barre* Pa.

KOMEDIJŲ IR DAINŲ PROGRAMA
Programą pildys žymiausi Brooklyn, N. Y. juokdariai ir dainininkai po 

vadovybe Mildred Stensler, su akompanistu Frank Balwood

Binghamton, N. Y.
Rengia LDS G-ta Kuopa

Įvyks šeštadienį

Gegužės 15 May 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Svetainėje 

315 Clinton Street 
Įžanga 75c asmeniui

Po programos bus gera vakariene tik už 
$1.00 asmeniui. Taigi bus progra susi

pažinti su svečiais artistais.

Wilkes-Barre. Pa.
. /

Rengia LDS 7-ta ir 60-ta Kuopos

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 16 May
• o »

Pradžia 2-rą vai. dieną
Lietuvių Svetainėje

206 Parrish Street
' Retenybė Wilkes-Barrėje turėti tai]) įdo

mų parengimą, turėsite tiek daug juokų, 
o kartu ir gražių dainų. Ateikite pama

tyti ir pasijuokti.

. Kviečiame iš visos plačios apielinkčs skaitlingai suvažiuoti ir sma
giai laiką praleisti. Bus daug juokų ir žavingų dainelių. Programa tęsis 
virs dviejų valandų laiko. Kviečia Rengėjai.

piliečiai nedarė kerštingų 
žygių. Viena moteris, ku
ri kare neteko savo vyro, 
pakėlusi sūneli, tarė:
* — Žiūrėk, žiūrėk, sūneli, 
tik kaipo belaisviai priešai 
tegali maršuoti mūsų sos
tinėje, o ne kitaip!

Po “parado” hitlerinin
kai buvo nuvaryti į belais
vių stovyklas. Gi Maskvos 
gatvių valytojai tuojau nu
mazgojo gatves, kad jokio 
priešo pėdsako neliktų.

Netrukus po to 50 Hit
lerio belaisvių generolų, su 
feldmaršalu Paulium prie
šakyje, išleido pareiškimą 
į Vokietijos žmones, kuria
me sakė, kad Hitleris ir 
jo šaika atvedė Vokietiją 
prie didžios nelaimės, kad 
karas pralaimėtas, kad rei
kia rūpintis gelbėjimu vo
kiečių tautos, kad nereikia 
teikti jokios pagalbos Hit
lerio karui.

Kearny, N. J.
Streikuoja Congoleum Nairin 

Co. darbininkai

Streikierių tarpe randasi 
nemažai ii- lietuvių. Unijos 
lokalas atsišaukė į savo na
rius su prašymu griežtai pri
silaikyti unijos nusistatytos 
tvarkos ir kooepruoti laimėji
mui streiko, net jei jis būtų 
ir ilgas. štai tie prašymai:

Visuomet pribūti laiku sa
vo kapitono skirtoje vietoje, 
nes nepribuvimas laiku truk
do nuo veiksmo kitus.

Raportuotis savo vadui at
ėjus į pareigasvir išeinant.

Esant policijai, prisilaikyti 
įsakų ir instrukcijų. Bet jei
gu policija netinkamai elgia
si, tuojau pranešti savam 
streiko kapitonui.

Kam galima, pataria gauti 

darbą kitur iki streikas baig
sis. Apie gautą darbą tuo
jau pranešti unijai.

Taipgi sako, kad įstojusieji 
į kompanijos pensijų planą, 
vadinamą Part B, jei nori, ga
li atsiimti įmokėtus pinigus ir 
kad tam formos gaunamos 
kompanijos samdos raštinėje.

Unijos raštinė randasi 299 
Kearny Ave. Telefonas: KE 
2- 2486. Sako, kad visu strei
ko laiku vienas ar kitas uni
jos viršininkas bus pasiekia- 

| mas bile kuriuo dienos ar 
nakties laiku.

Prašo unijistus skubiai pra
nešti unijai kožną išgirstą 
gandą ar skebų veiklą, kuri 
galėtų kenkti unijistų vienin
gumui ir streikui. St.

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

mas įvyks pirmadienį, gegužės-May 
10 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuviu svetainėje, 29 Endicott St. 
Visos narės malonėkite dalyvauti. 
Čia pasitarsime vasaros reikalais.

A. M.

L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 9 d., 29 Endicott St., 
10:30 ryte. Draugai, būkite visi. 
Čia prašau visu pasistengti, kad jū
sų duoklė už šiuos metus būtų už
mokėta.

Sekr. J. M. Lukas.
(88-90

Rochester, N. Y.
Gedemino Draugystės metinis pik

nikas įvyks šeštadienį, gcgužės-May 
15 d., Savoje svetainėje, 575 Joseph 
Avė., prasidės 5-tą valandą vakare.

Visi Gedemino Draugystės nariai 
•turi dalyvauti šiame piknike, nes 
vistiek. būsite ar ne, įžangą turėsite, 
te užsimokėti. Nenariams įžanga 
veltui. • J

Kviečiamo visus Rochcsterio lie
tuvius dalyvauti šiame piknike ir 
pamatyti naują namą. (Šis parengi
mas dar nėra namo atidarymas). Tas 
pokilis bus vėliau ir apie jį bus pra
nešta.

Širdingai prašome atsilankyti į 
pikniką Gegužes 15-tą.

Komitetas.
(86-89)

nes.su
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Prieš keletą dienu New 
Yorke lankėsi Antanas K. 
Raila, sportišku rūbų iš- 
dirbėjas iš Brockton, Mass. 
Jo rūbų dirbtuvė buvo 
Avon, Mass. Dabar jis par
davė ten namą ii- dirbtuvę 
'rengiasi įsisteigti pačiame 
Brocktone.

Šiuo tarpu Mr. Raila yra 
laisvesnis nuo biznio, ta
čiau New Yorke buvo neil
gai. Jam patiko aidiečių pa
statyta scenoje “Pepita.”

Pagerbė žymų teisių 
gynėją advokatą

Tš daugelio J. V. miestų j 
Ncav Yorką suv.vko keli šim
tai inteligentijos tikslu pa
gerbti žymų teisių gynėją ad
vokatą John Abt jo 50 metų 
sukakties’ proga.

Tarpe kalbėjusių buvo Hugh 
DeLacey iš Ohio, Mrs. Halli- 
nan iš Kalifornijos. Iš vie
tinių Įžymimų kalbėjo W. E. 
B. DuBois. dainavo ii- svei
kino Paul Robesonas, taipgi 
daugelis kitų. Rengė 
gyvių Partija.

Progre- Į kad

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergfreen 4-8174

TONY’S
I 1

Dr. A. Petriką!
1

UP-TO-DATE 1 DANTŲ GYDYTOJAS

BARBER SHOP i 221 South 4th Street
ANTANAS LEIMONAS 1 BROOKLYN, N. Y.

Savininkas 1 Tel. EVergreen 7-6868
306 UNION AVENUE VALANDOS:BROOKLYN, N. Y. i 9—12 ryte; 1—8 vakare

11 Gerai Patyręs Barberis į
> >111 i ■ —~».! i njl Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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.
Tel. ,EV. 7-6238

Ieškojimu teisėtumo 
prasikalto ponams

Terry Rosenbaum, istorijos 
mokytojas S a m u e 1 Tilden 
High-School, balandžio 30-tą 
gavo iš mokyklų valdininko 
Jansono pranešimą, kad jis 
atstatomas iš tarnybos.

Sužinota, jog jo prasikal
timas ponams paeina iš to, 
kad jis kooperavo su Browns- 
vil.los gyv( ntojais reikalavi
me nubausti, policistą Apple
baum. kuris nušovė nieku 
neprasikaltusi dar b i n i n k ą 
Henry Fields.

Oficialiai, žinoma, jam to 
kaltinimo neĮteikė. Kaltina 
“nepaklusnume,” už atsisa
kymą peržengti konstituciją, 
Jis buvo atsisakęs makartis- 
tams “spaviedotis” apie savo 
politines pažiūras.

Rosenbaum buvo pas ma- 
kartistus pašauktas būk tai 
dėl gavimo iš jo kokių žinių 
apie “šnipus” Monmoutho, su 
kuriuo jis neturi nieko ben
dro. Tačiau klausimai jam 
buvo statomi apie tą Browns- 
villės bylą, kurioje jis dar
bavosi su kitais vietos gyven
tojais, kad kaltininkas būtų 
nubaustas ir kad nekaltai nu
žudytojo žmona ir vaikai gau
tu atpildą.

Nušautos mergaites motina 
Mrs. Acierno prašė teisėjo 
būti gailestingu jos dukter] 
nušovusiam buvusiam jos 
meilužiui Pontevolpe, 18 me
tų. Duktė buvo 16 motų.

Brooklyno biznio srityse 
Įdedamos dvigubos pašto dė
žutės: viena vietiniams 
Brooklyno laiškams, kita ki
liems miestams. Menama, 

tai pagreitins laiškų ga
vimą.

:....... . .................
: MATTHEW AH
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
• LAIDOTUVIŲ I
5 DIREKTORIUS J

;. 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 ’ 
» «

Paskutinis šio sezono 
banketas Auditorijoje

Brooklyno ir Queens LDS 
kuopų bendrai rengiamasis 
banketas jau čia pat. Jis 
Įvyks už savaitės, gegužės 
15-tos vakarą, šeštadieni, Li
berty Auditorijoje. Ara kario
ne duos 6:30. Kaina $3.

Banketo tikslas yra kelerio
pas. Suteiks progą "visų kuo
pų nariams vieni su kitais ir 
su savo kaimynais ir draugais 
smagiai, vaišingai [praleisti 
vakarą. Gi visiems susibūrus, 
jeigu kiekviena kuopa nors 
šiek tiek pasidarbuos, publi
ka turės būti skaitlinga. Jei 
.blip, tada pajamos bus gra
žios, iškaščiai mažesni, negu 
atskirai • kiekvienai tuopai 
rengiant kad būtų.

Pelnas, jeigu jo liktų, pa
gelbės pasidarbavusioms kuo
poms pastiprinti savo iždus ir 
pasiusti delegatus i LDS Sei
mą, kurie šiemet Įvyks Chi- 
cagoje liepos 12, 13 ir 14 die
nomis .

Visi LDS nariai ir visi geru 
banketų mėgėjai prašomi Įsi
gyti bilietus iš anksto, savo 
apylinkes kuopoje. Kviečia
me i)' iš apylinkinių miešti) 
atvykti pas mus i svečius.

Bendro banketo komisija

Gavo pakėlimą algų
Transportininkų U n i j o s 

gaso tiekimo darbininkų sky
rius 101 užgyrė naują sutarti 
su Brooklyn Union Gas Co. 
Už sutartĮ balsavo 2,059 na
il ai, prieš 238.

Vien oriems metams kon
trakto sąlygos galioja ir už 
praėjusi menesi, nuo balan
džio 1-mos. Gauna po $4 sa
vaitinio algos priedo. Tūli 
gaus po daugiau, kai bus iŠ 
naujo’ apkainuotos darbo rū
šys. Unija sako, kad dauge
lis darbu buvo nedakainuoti.

Taipgi išreikalauta užtikrin
ti’darbą tiems, kurių darbai 
pasinaikino Įvedus natūrali 
gasą vietojo dirbtinojo. Kitu 
svarbiu punktu yra firmos su
tikimas neduoti darbų tiems 
kontraktoriams, kurie didintų 
paskubą ar kapotų algas.

Projekte sujudo prieš 
aukštas rendas

Queens’ej esamo Glen Oaks 
Village projekto apie tūks
tantis gyventojų susitarė ii* 
bendrai sulaikė mokėjimą 
apie 25 procentų rendos. To
kią sumą atskiria ir padeda 
banke atskirai iki teismuose 
išris jų rendos klausimą. Sa
ko, kad jų renda neteisėtai 
aukšta.

Projekte rendas ima nuo 
889 už tris iki $114 už 5 
kambarių butą. ■

Sustreikavo apsaugai 
savo darbų

Apie 500 dirbančių gelžke
lių stočių bufetuose darbinin
kų buvo vienai dienai sustab
dę darbą protestui prieš at
statymą 50 darbininkų. Strei
kas palietė stotis Didžiajame 
New'Yorke ir artimose apy
linkėse.

Bufetuose, priklausančiuose 
Union News Co., dažniausia 
būna parduodami lengvi už
kandžiai, laikraščiai ir Įvai
rios smulkmenos.

Jefferson Mokyklos byla 
atidėta iki sekamos savaitės.

^HINCHILLAS 
DEL PELNIMOS1 
Patikrintos Veislės

BRED PAIRS— YOUNG PAIRS
LORNE SCHENINGER 

64-46 288rd St., Bayside, L. I. 
BA. 7-2960 BA. 4-3413

Motinos Dienos proga 
atlankys kalinę

Iš New Yorko i Georgia 
siunčiama masinė atstovingų 
moterų delegacija. Ji bus 
dalimi visašališkosios delega
cijos atlankyti .Mrs. Rosa Lee 
Ingram kalėjime Reidsvillėje. 
Ta pati delegacija lankysis ir 
pas gubernatorių 11 e r m a n 
Talmadge, reikalaus Ingra- 
mienei laisves.

ši delegacija jau bus ket
virtoji ten siunčiama tuo tiks
lu.

N e wyork ieči ų d elegaci j os 
priešakyje bus žymi mokslo 
srities darbuotoja D)-. Gene 
Welt fish, I n g r a m 1.1 šeimai 
Laisvinti Komiteto sekretore 
Mrs. Maud White Katz ir ki
tos. Tenai nuvykus, prisidės 
lygiai žymių moterų vadovau
jamos delegacijos iš kitų mie
stų ir valstijų.

Norinčios keliauti su dele
gacija prašo kreiptis asmeniš
kai ar telefonu i Women’s 
Committee for Equal Justice, 
6 E. 17th St., New Yorke. 
WA 4-6856.

Net būdamas pavojuje 
atsisakė lėktuvo

Išplaukus toli Į Atlantą, žu
vautoji! laivo North Štai’ Įgu
los narys Robinson kaip nors 
pateko tokion pozicijom kad 
lodo skaldytuvo smailgalis 
Įstrigo šo akin. Bet kai pri
buvo pajūrio sargybinių he- 
beopteris ji gabenti i ligoninę, 
jis atsisakė i ji persėsti, nes 
l'ijąsis lėktuvų. Jis pasiliko 
laive kęsti tą aršų skausmą 
iki galės laivuku per rupias 
bangas ji nugabenti i ligo
ninę.

Nelaimės motu žuvauto j ai 
laivo už apie 83' mylių nuo 
k'ranto.

Milijonierius greit 
pasiilgęs kitų pačių

Milijonieriaus Manville de
vintoji ir graži žmona pasi
skundė teisėjui, kad jeigu se
nis vyras ją mylėjo, tai jo 
meilė buvo trumpa. Už dviejų 
dienų po vestuvių jis pradė
jęs sunešti Į miegamąjį ir vi
sin’ išpūstus, didelius buvu
siųjų žmonų ir meilužių pa
veikslus, apie 20 jų. Tūli tie 
paveikslai didesni už ją pa
čią. Ji pasijutusi kaip bu
vusių pačių ir meilužių areš
tą ntė, visur jų žvilgsnių sekio- 
jama.

Milijonierius visoms kitoms 
už buvusią jų meilę atmokė
davo patylomis, ši kreipėsi ) 
teismą, Reikalaudama po $1,- 
250 pragyvenimui per savai
tę. e

Macri automobiliuje 
rasta kraujo

Teškantieji asmenų, kurie 
nužudė Vincent Macri, radę 
kraujo tame auto,, kuri buvo 
pasirendavęs jo brolis Bene
dict. Tik nežinoma, ar tai 
buvo jo, ar kito asmens krau
jas. Auto rastas paliktas ne
toli Passaic upės TTarrisone, 
lęškoma upėje kūno.

Benedict Macri anais me
tais buvo Įtartas kaip nužu
dytojas unijos organizato
riaus Lurye, tačiau nebuvo 
nuteistas. Dėl to dabar spė
liojama, . kad broliai Macri 
galėję būti tame prasikaltę 
ir kad kerštas už tą, o gal ir 
už kitą panašų darbą galėjęs 
juos pasivyti.

Chicagietė j auna ponia 
Florence Singer sakosi dienos 
metu- buvusi apiplėšta puoš
niame viešbutyje St. Moritz. 
Plėšikas btivęs suaugęs vyras, 
su gražia palydove.

Labai atsiprašau
Labai, labai atsiprašau mū

sų darbininkiškos spaudos pa
triotę ir rėmėją draugę Kau- 
iinienę iš Long Islando. Ji 
davė Vilnies suvažiavimo svei
kinimui doleri, ant vietos už
sirašiau, bet kopijuodamas 
dėl paskelbimo Laisvėje ne
pastebėjau ii- praleidau.

Gal buvo ir daugiau pra
leidimų. Prašau pranešti 
Išlaidą pataisysime. A.

o
B.

tik

jr gi
ni an 

asme
nį an o. 
ncpa-

Nuoširdi padėka
M a 1 on ūs d i 'a u g a i- gė s 
ir giminės, 

šie keli mėnesiai man 
vo nelabai malonūs. Ką 
pakilau iš vienos ligos, tai 
ta apsėdo ir pusėtinai mano 
prikankino. Dabar jaučiuosi 
geriau. Taigi, širdingai dė
koju draugėms- gams 
minėms už užuojautą, 
prisiųstą atvirukais i)’ 
niniai atlankiusiems 
Jūsų nuoširdumo ilgai 
mirsiu.

širdingai ačiū!
V. Bunku.s

Paskelbė budžetui 
svarstyti posėdi

posėdis bu d ž e t u i 
gegužė/ 13- 

11 vai. Tame pose- 
atstovai galės 

nuomonę, reika-

New Yorko Miesto Taryba 
gavo majoro Wagnerio pasiū
lytą budžetą ir paskelbė, kad 
viešasis 
svarstyti Įvyks 
tos ryto 
dyje pilietijos 
reikšti 'savo 
lauti pakaitų.

Budžetas turi būti Miesto 
Tarybos galutinai užgirtas ne 
vėliau birželio 15-tos.

Tarpe naujovių yra pasiū
lymas prie mokyklų trafiko 
sargais samdyti civilinius tar
nautojus, pavaduoti tam da- 
bar statomus policistus. Sam
dai išleistų $2,150,000.

Miesto Taryba priėmė re
zoliuciją. Jeigu majoras pa
sirašys, uždraustų sekamais 
trejais metais perdirbinėti 
apartmentus i vieno kambario 
butus.

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

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. 0 slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Laisvės
Piknikas
Brooklyne

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

National Park & Hall
6.3-18 38tli Ave., Woodside, L. I.

BOATS

ST
BROOKLYN

BERGER’S — 8127 FULTON
MERCURY MOTORAI

GAUNAMI
COMPLETE FISHING TACKLE 

DEPT.
Išdundami Lalsniai. AP. 7-0095

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Gera 
greta A. & P. Neša $700 į 
Biznis 
vininkas parduoda gerą hiznio progą 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką.

3738 White Plains Road, Bronx 
Telefonas OL. 5-9275

veikli sekcija, 
ivaitę. 

lengvai padidinamas. Sa-

(SB-92)

GROCERY
Taipgi parduoda alų ir Ice 
Moderniniai, pilnai įrengtas, 
veikli sekcija. Gera biznio vieta. Ga
li daryti gerą pragyvenimą. Taipgi 
turimo trijų šeimų namą pardavi
mui. Aliejum šildomas. Savininkas 
parduoda biznį ir namą kartu ar 
paskirai. Geras biznis, labai priei
namai. matykite savininką:

382 Pulaski St., Brooklyn 
Tel. GE. 3-6110

(83-89)

Cream.

Pilnai įrengtas, gera biznio sekcija, 
skersai nuo 2-jų bankų, neša virš 
$600 į savaitę. Biznis lengvai pa
didinamas. Puikus užpakalinis kam
barys. Renda $60, lysas. 6'2 dienos. 
Savininkas parduoda puikia biznio 
progų labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką. 992 Bedford Ave., 
Brooklyn. Te). MAINE 5-9246.

(89-91)

Jšvežiojimui ir ant vietos trak- 
Pilnai įrengta. Elektrinės ma- 
pjaustymas ir kapojimas. Band 
barbeque department as. Renda 
(ilgas lysas). Bendros 
j savaitę. gerą biznio

j eigos 
pro- 

priei- 
savi-

• BUTCHER SHOP
Tinkamas kosher ar ne kosher mė
sai, 
tas. 
šinos 
saw, 
$95 
$900
gą savininkas parduoda labai 
namai. Matykite ar šaukite 
ninką.
1642 Coney Island Ave., Brooklyn 

Tel. ES. 5-3679
(89-90)

Patyrė, kad kišenės 
yra naudingos

Pamesdamas iš banko al
goms pinigus Am. Brassiere 
Co. paslas Fred Baker tapo 
keltuve i pastatą 
dviejų plėšikų. Ji 
vairuotoją suguldę 
surišę, prasišalino, 
pirmoje iškrėstoje 
rastus 8 šimtus su 
rių.

užpultas 
ir keltuvo 
ant aslos.

Nusinešė 
kišenėje 

virš dole-
Tačiau Bakeris, atsar

giai, tūkstantinę buvęs susidė
jęs Į kitą kišenę. Tie liko 
neliesti.

New Yorko trauklių laivu- 
kų operatorių vadai atsišau
kė Į 4,000 tos srities darbi- 

kad jie išsitrauktu iš 
unijos, o dėtųsi

ninku,
laivakrovių
prie L e w i s • o vadvaujamos
United Mine Workers.

Brooklynietė Mrs, Anna 
Tuminelli, 38 metų, pagerbta 
kaip žymiausia 1954 metų 
motina - auklėtoja. Ji turin
ti savo du vaikus, bet gerai 
miklinti dar 3 svetimus vai
kus, kurių du buvę paliegę 
nuo gimimo, reikalingi spe- 
cialės priežiūros.

Bandęs apiplėšti saldaini
nę Grand Central stotyje, jau
nas vyrukas Calvin Biesccker, 
iš E. Orange, tapo sugautas. 
Riksmu ji išgązdino, pasivijo 
ir pagavo tos pačios Įstaigė
lės du darbininkai jaunuoliai, 
mergina ir vaikinas.

Gelžkelių stotyse veikian
čios Union News Co. darbi
ninkų streikas n u t r a u ktas, 
abiem pusėm sutikus pasiduo
ti arbitracijai. Streikas netru
ko nei dviejų dienų, nes buvo 
vieningas.

Kalbėdamas negrui assem- 
blymanui Gladwin’ui pagerb
ti pobūvyje, policijos virši
ninkas Adams išsireiškė, kad 
jis pageidautų geriau apmo
kamų policistų.

Naudodamiesi užmuštojo 
Vincent Macri antrašų knyge
le, tardomi visi, kurių vardai 
ten Įrašyti. Sakoma, kad ten 
randasi kelios dešimtys antra
šų. y

BMT Myrtle Ave. traukiniui 
nušokus nuo bėgių netoli 
Fresh Pond Rd. antradienio 
popieti važiuotė buvo sutruk
dyta arti valandą laiko. Nie
kas nesužeistas.

4 psi.—Laisvg (Liberty)- Penktad., Gegužes (May) 7, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA Ali
Nuo 20 iki 30 Metų

Atskiras kambarys Turi kalbėt 
angliškai. Randasi kili darbininkai.

Hempstead 7-6567
(89-91)

REIKALINGA N AM t.
DARBININIKĖ

Jauna pora gyvenanti Long Islande, 
su trim vaikais reikalauja nuolati
nės darbininkes. Turi būti kantri su 
vaikais ir mokanti kalbėti angliškai. 
Dėl pasitarimų skambinkite pirma
dieniais.

Te). E L. 5-5286 ar H O. 5-8515
(89-91)

NAMU DARBININKĖ
Paprastas valgių gaminimas, guolis 
vietoje- atskirame* kambaryje ir 
maudynė. Maži namai 10 minučių 
iš New Yorko. Mylinti vaikus (2 
mergaitės). Priimtina vėliaus atvy
kusio ji. turi kalbėti angliškai. J<-i 
patyrusi mokėsime gerą algą.

Morscniere 6-8458
Ketvirtadienį visą dieną ar bil<> ka
da vakarais.

<88-90)

STALU PAIA K N A UT() J0S 
Nuolatinis darbas, gera mokestis ir 
tipai. Linksmos darbo sąlygos. •

Kreipkitės asmeniškai, nešaUKile 
telefonu.

HOLLIS PULLMAN DINER 
188-06 Jamaica Ave.,' 

Jamaica, L. I.
(86-89)'

BEAUTICIAN
Patyrusi visame darbe. 5 dienų sa
vaitė. Valandos nuo 9-5 P. M. Gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GRETCHEN’S BEAUTY SALON

1411 B’way, Hewlitt, L. I. 
Franklin 4-0092.

(84-90)

FINGERWAVER 
Visame darbe. Aukšta alga.

Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

ROBERTS BEAUTY SALON 
79-26 37th Ave., Jackson Heights

L. I.
(87-93)

HELP WANTED MALE

KEIK ALINGAS
D ELI C ATES SEN CI .ER K

Su patyrimu. Puikus nuolat inis dar
bas. Gera alga.

Tel. PR.

(8^R9)

REAL ESTATE

WOODHAVEN—NORTH

1 šeimos atskiras namas. 7 kamba- 
riai, uždaras porčius. Arti transpor*. 
taeijos, krautuvių ii’ mokyklų.

Michigan 2-5582

(89-93)

I.

rūmų namas. Vienas 4 Rūmų
Tuščias Apartment as

Jeigos $3,200
Kaina $17,000

Telefonas: EX. 2-0887
(89-90)

HOLLIS GARDENS, L. I. Gerai 
pastatytas, mūrinis ir medžių aptai
sytas 9 kambarių namas. Pilnai iš
taisytas skiepas, dubeltavas gara
džius. Storms & screens, Venetians. 
Daug kitų priedų. Gražiai žaliumy- 
nais apaugta. 100x117 plotas. Gera 
gyvenimui apylinkė. Arti mokyklų, 
pirkimo ir važinėjimo. Gražūs na
mai tik už $47,500. Matykite savi
ninkę po: 88-01 195tli St. (kamp. 
Hillside Ave.) Tel. HO. 1-3642 far 
HO. 8-9501.

(84-90)

MAHOPAC APYLINKĖJE 
PUIKU!

Apskritiems metams poilsi^/ puiki 
vieta. 8 kambariai, pilnai moderni
niai. 2 akrų žemės, ežeras. Lengvai 
galima pasiekti miestą. Trumpas 
kelias į kaimą. Tinkama ūkininkys- 
tei. Parduodame arba išnuomojame. 
Prašome $23,5^0. Rašykite:

S. DEMBY, LONG POND RD., 
MAHOPAC, N. Y. arba t detonuo
ki t o po 7 P. M.: MAHOPAC 8-8659.

(85-90)

C OLONIAL HEIGHTS 
YONKERS

Rinktinė vieta—Pirmas parodymas 
naujų 6 rūmų Ranch—$28,500. Gy
venamasis rūmas, 
virtuvė. Birch ščpukės i’r Birch Pa 
neling—Center 
2 maudynės, 2 
pilnas skiepas. 
Arti mokyklų,
J šiaurę ant Central Ave., j Melrose 
Ave., kairėn ant Helena Avė. No. 94. 
Būdavot ojo Tel. SP. 9-7163.

(88-90)

algymui rūmas,

Hali, 3 miegrūmiai, 
karam garadžius ir 
Pilnai išdekoruota.

krautuvių, Kelrodis:

PUTNAM COUNTY 
Famių Pardavimai. Towners-—100 
pėdų priekis 85 ilgio. Senas nanw., 
18x24 — 2 aukšty, elektros ir ti
fono įrengimai gaunama. Geras ke
lias — $1,000 įnešimas, į.ęokėji- 
mai. Telefonuokite: '
MOunt Vernon 7-5224 del pasima
tymo

(87-93)




