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KRISLAI
Apie sportą ir sportininkus. 
Bus smarkios lenktynės. 
Amerikai “pavojus.” 
Didelis susirūpinimas.
Reikia pasiruošti.

Rašo A. BIMBA

EISENHOWER LABAI 
SUSIRŪPINĘS DEL 

I GUATEMALOS GINKLU

Avią dieną nusipirkau gegu
žė? 75 d. “The B a 11 i m n r e 
SmL” -lame skaitau : r 

“Mes prak išimo busimojoje

Grasina K arabo sutartim prieš 
komunizmą Amerikos žemyne

$10,000 Fondo Eiga
Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15-tos 

Tukime Sukelti $10,000 Fondą
Ši savaitė išrodo gražiau, nes keletoje vietų įvyko 

parengimai dienraščio paramai, ir rezultatai puikūs. 
Labiau reikia kreipti dėmesio į pramogas.

Nuo parengimo (“Ne visada katinui užgavėnes”) 
Newark, N. J. gauta auku $126.00 sekamai:

PREZIDENTAS PERŠA 
KARINI BLOKĄ AZIJAI 
NET BE ANGLIJOS
Geidžia Australijos, Zelandijos 
talkos prieš komunizmą Azijoje

olympiiadoje. nebent mes pa
jėgsimo atmušti rusu visuo
tinį planą dėl pasaulinio spor
te- užvaldymo.”

Pasakoja newjorkietis ad
vokatas Jonu T. McGovern, 
senas amerikines olympiados 
veteranas.

Jis susirūpinęs, jis muša 
trivogą. Jis šaukia amerikie
čius sportininkus nebesnausti. 
nes jiems ateinąs didžiausio 
p r ahi i m ė j i m o pavojus.

Sovietiniai ir liaudiškosios 
demokratijos kraštu sportinin
kai jiems kailį išvanosią busi
mojoje sporto olympiiadoje, 
kuri įvyks 1956 m. Australi
joje.

Ilgas straipsnis papuoštas 
įspūdingais vaizdais iš tary
biniu sportininku veiksniu.

John T. McGovern papasa
kotas, o A. E. Tlotchner pa
rašytas ^“Sun” m a g a z i n e 
str^psnis man patinka. Ge
rai. kad kas nors padilgina 
mūsų Šalies sportininkams pa
dus. Gerai, kad mūsų spor
tininkai susilaukė rimtu kom- 
petitoriu.

Taip ir reikia. Togu lenk
tynes eina. Tegu mūsų spor
tininkai ruošiasi. Togu jie ne
pasiduoda. Togu jie laimi’

To paties trokšta ir vėlina 
savo sportininkams socialisti
niu kraštu žmones.

Tokios lenktynės yra geras 
ir gražus dalykas.

Sportininkai yra savotiškos 
rūšies žmonės. Rimti ir šva
rūs sportininkai nepyksta pra
laimėję. Jie nuoširdžiai svei
kina laimėjusius ir prisiekia 
kitą sykį geriau, smarkiau 
pasirodyti. Tai ir viskas.

Sporte, mene, moksle lenk
tynės suartina žmones. Vi
lnoms išeina ant naudos'

$’uomi McGovern argumen
tuoja ir kame jis mato pa
vojų ?

Jis sako, kad iki šiol tary
biniai/ sportininkai nebuvo 
rimbu susidomėję pasaulinė
mis lenktynėmis . Dabar jie 
rimtai susirūpino ir ruošiasi 
visuose sąskridžiuoso daly
vauti.

Jau 1952 motų sporto olym- 
pijadoje jų komanda (tymas) 
nusinešė 553 punktus. Ame
rikiečiams gi teko 614. Va
dinasi. laimėjimas buvo labai 
mažas.

Bet tuojau po to jie pra
dėjo visose sporto šakose 
ofensyvą. Jie nesnaudžia. 
Jie ruošiasi 1956 motų persi- 
ėmimui!

Jis primena, kad praėju
siais metais socialistinių kraš
tų sportininkai labai puikiai 
pasirodė, davė net keletą ro
lę or d i n i ų i šst o. j i m ų.

:__
Ne tik pritrenkė, bet baisiai 

išgąsdino, pasak McGovern, 
tarybinių sportininkų pasiro
dymas lediniame hokey. Ne
tikėtai ir nelauktai jie nuka
rūnavo j o kanadiečius. C) be-

(Tąaa 4—tame puslap.)

Washington. — Prezi
dentas Eisenhoweris geg. 
19 d. pareiškė, jog komuni
stu įsigalėjimas bent kuria
me Amerikos žemyno kraš
te tai būtu baisus dalykas.

Kuomet korespondentai 
užklausė, kaip prezidentas 

‘žiūri į ginklų igabenimą iš 
1 komunistinio krašto Į Gu
atemala, Centrinės Ameri
kos respubliką, tai prezi
dentas atsakė, jog tas da
lykas sukėlė jam labai dide
lį rūpestį.

Čia jau Eisen howeris 
prisiminė Karako rezo
liuciją, kurią Jungtinės 
Valstijos įsiūlė. lotyniš
kiems Amerikos kraš
tams konferencijoje, įvy
kusioje pernai pavasarį 
Caracas mieste, Vehezue- 
loje.

Ta rezoliucija, labiausiai 
nukreipta prieš Guatemalos 
progresyvę valdžią, sako:

— Jeigu bent vienas 
amerikinis kraštas nužiū
ri, kad bet kuris kitas kra
štas amerikiniame žemyne 
papuola į komunistų vieš
patavimą, tai Jungtinės 
Valstijos ir visos kitos 
respublikos Centrinėje ir 
Pietinėje Amerikoje turi 
tartis, kokiais veiksmais 
reikėtų atremti komunis
tinį pavojų.

SEN. WILEY RAGINA 
TUOJ SUSIKURT 
PRIEŠ GUATEMALA

Republikonas senatorius 
Wiley, pirmininkas Sena
to užsieniniu reikalu ko
miteto, šaukė visas ameri
kines respublikas negai
šuojant vykdyti Karako re
zoliuciją prieš Guatemala.

Kalbėdamas Tarpame- 
rikinės Advokatų Sąjun
gos pokilyje, Wiley karš
čiavosi, kad ginklų įgabe- 
nimas iš “sovietinio blo
ko” į Guatemala — “tai 
baisus dalykas... tai nau
jas įrodymas tarptautinio 
komunizmo suokalbio tie
sioginiai įsikišti į šio že
myno reikalus.”

Hartford, Conn.
Operete “Pepita” sekma
dieni nebus čia perstatyta 

šiuomi pranešame vi
siems, kurie ruošėsi daly
vauti operetes “Pepites” 
perstatyme, kad del tam ti
krų aplinkybių sekmadienį 
nebus galima ją čia persta
tyti.

Perstatymas įvyks tik 
No'rwoode šeštadienį. Ku
riems paranku nuvažiuoti 
ir kurie norite ją pamatyti, 
tai važiuokite į N or w o odą.

Komisija

GINKLAI Iš ČEKO
SLOVAKIJOS FABRIKO

United Press sako:
“Amerikos valdininkai 

mano, kad G u a temai o n 
įgabenta viso 2,000 tonų 
ginklų ir kad tie ginklai 
buvo pagaminti škodos 
amunicijos fabrikuose, Če
koslovakijoje.”

Ginklai buvę įvežti į 
Lenkijos uostą Štettiną, 
sukrauti į Švedijos laivą 
ir taip atplukdyti į Gua
temala.

Iš pradžios pasakota, 
kad tarp ginklų buvę ir 
“60” karinių lėktuvų 
MIGų. Dabar gi komerci
nės spaudos pranešimai 
numuša tu MIGu skaičių 
iki 6 ar 8.

Siūloma paplatinti 
Social Security

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo lėšų ko
mitetas patarė taip papla- 
tint Social Security— sena
tvės apdraudos įstatymą, 
kad būtų valdinėn apdrau- 
don įtraukta 3,600,000 far- 
merių ir apie 1,000,000 pro
fesionalų bei kitų asmenų, 
kurie iki šiol atstumti nuo 
Social Security.

Bet kongresinis komite
tas nieko nesako apie Ei- 
senhowerio žadėjimą pa
didinti senatvės pensijas.

Anglai statys Sovietam 
audyklų mašinas

Maskva. — Anglijos fa
brikantai pasirašė sutartį, 
kad pastatys Sovietų Są
jungai audžiamųjų bei ver
piamųjų mašinų už $19,- 
600,0000.

Vakaru Pakistano spauda 
streikuoja prieš bengalus

Karachi, Pakistanas. — 
Devyni didžiausi laikraš
čiai,. leidžiami urdu kalba 
Vakariniame Pakistane, 
sustreikavo, protestuoda
mi, kad valdžia nutarė pri
pažinti bengalų kalbą, var
tojama Rytiniame Pakis
tane, kaip antrą valstybi
nę Pakistano kalbą.

Tie laikraščiai stoja už 
prejero Ali’o Mahometo
nų Sąjungos viešpatavimą 
su urdu kalba ištisam Pa- 
kištanui, nors Rytniame 
Pakistane yra bengaliečių 
daugiau kaip pusė visų Pa
kistano gyventojų.

Roma. — Apie 500,000 
pavargėlių Italijos šeimų 
gyvena kalnų urvuose.

Harrisono Senukė $35.00 
Jonas Gasparai t is . . 5.00 
J. Miškeliūnas .... 5.00 
P. & J. ..:.............. 5.00
Ona Stelmokaitė . . . 5.00 
B a go ta s .................. 5.00
A. &F....................... 5.00
Gera Newarkiete .. 5.00!
L. Slančiauskas .... 5.00 i 
Gera Mariutė ........ 5.00Į
J. Stanaitis............. 5.001
L. Barkienė ....... 4.001
K. Potciūnas 4.001
Z. Stasiulis .............. 3.00
M. Bakūnienė......... 3.00
J. Kunitskas ........... 2.00
O. Rozokiaučienė .. 2.00 
Newarkietis ........... 2.00
Ona Kunickienė ... 2.001 
Draugas ................ 2.00 į
M. S. Paterson ..... 2.00 i 
J. Žilinskas............. 2.001

Newarkietis ........... 1.00
A. Janušonis........... 1.00
A. Kušlis ................ 1.00
Barbara-Kušlienė .. 1.00 
M. & K..................... 1.00
Jonas Marcinkevich 1,00 
P. Januškiaučius . . 1.00
B. Pakštienė........... 1.00
K. Stelmokienė .... 1.00 
J. Žilionis ............... 1.00
Newarkiete ............. 1.00
M. ’Žilionienė ...... 1.00 
Newarkiete ............. 1.00

Iš Wilkes-Barre, Pa., pa
dengimo gauta $143.00 se
kamai :

Pėstininkas .... $100.00 
Senas Draugas .... 35.00 
A. Zalenką ............. 5.00
Svečias .................... 3.00

Iš anksčiau gauta $2258.00. Dabar įplaukė $269.00, 
Viso iki šiol $2527.00.

Šiam raštui einant spaudon, gavome keletą blankų 
ir laiškų, kuriuos sutaisę paskelbsime.

La išveš Administ raci j a

Vietnamiečiai užėmė dar vieną 
miestą; daro apsupimo žygius 
prieš francūzus sostinėje Hanoi

Hanoi, Indokin. — Atlė
kė iš Paryžiaus generolas 
Paul Ely, francūzų gene
ralinio štabo vadas, ir du 
kiti generolai. žiūrės, 
kaip galėtų apginti der
lingiausią ryžiais ir tur
tingiausią R a u d o n osios 
upės klonį nuo demokrati
nio Vietnamo kovūnų.

Vietnamiečiai tuo tarpu 
perkirto francūzams ge
ležinkelį ir plentą Haidu- 
onge, 18 mylių į rytus nuo 
Hanoi, Indokinijos sosti-

|nės, ir užėmė pajūrio mies
tą Thučoa, į pietus nuo Ha- 

■ noi.
100,000 VIETNAMIEČIU 
PRASIVERže PRO 
FRANCŪZŲ LINIJAS

Singapore. — Anglai pra
neša, kad demokratiniai 
vietnamiečiai u žv a 1 d ė 
4,000 kaimų Hanoi apskri
tyje, ir daugiau kaip 100,- 
000 Vietnamo kariuome
nės prasiveržė pro fran
cūzų apsigynimo linijas 

i linkui Hanoi.

Nikaragua sutraukė 
diplomatijos ryšius 
su Guatemala

Managua, Nikaragua. — 
Nikaraguos valdovai su
traukė diplomatijos ryšius 
su progresyve Guatemalos 
respublika, C e n t r i nėję 
Amerikoje; įsakė uždaryt 
Guatemalos ambasadą ir 
konsulatus.

Nikaragua^ tuo būdu, ma
noma, tyčia parėmė kelia
mą Jungtinėse Valstiiose 
ermyderj dėl to, kad Gua- 
temalon įgabenta ginklų iš 
Lenkijos.

Islandijoje sudužo Ame
rikos karinis lėktuvas, už
mušant abu lakūnu.

Singapore. — Anglai sa
ko, Malajų partizanai su
šaudę savo vadą Čeongą.

Jungtinės Valstijos 
pasirašė karinę 
sutartį su Pakistanu

Karachi, Pakistan. — 
Jungtinių Valstijų atsto
vybė pasirašė karinę su
tartį su Pakistanu, nepai
sant, kad Indija ir Sovietų 
Sąjunga protektavo prie 
tą sutartį.

Jungt. Valstijos gin
kluos ir lavins karines Pa
kistano jėgas ir pradžiai 
duos 27 milijonus dolerių.

Pakistanas duos Ame
rikai įvairias karines leng
vatas (kaip kad lėktuvų 
stovyklas).

Pakistanas nepardavi
nės Sovietams bei kitiems 
komunistiniams kraštams 
dalykų, kuriuos Amerika 
uždraudžia.

ORAS. — Giedra ir vi
dutiniai šilta*

Washington. — Jungtinės 
Valstijos darys karinę 
sąjungą prieš komunizmą 
pietiniai rytinėje Azijoje 
net tokiame atsitikime, 
jeigu Anglija galutinai at
sisakytų nuo tos sąjungos, 
kai]) prezidentas Eisenho
weris sake pokalbyje su 
korespondentais trečiadie
nį.

Prezidentas geidė i tą 
karinį bloką įtraukt ypač 
Australiją, Naująją Ze- 

i landiją bei kitus savivaldi- 
Įnius anglų imperijos kra- 
: štus, kai]) kad Pakistaną, 
! Ceilona. 
I A

Eisenhoweris vadino net 
'Australiją ir N. Zelandiją 
! azijiniais kraštais, nors 
i geografijos sako, jog Au-
i "■

Čiang bando “nuleisti 
Kinijai kraują”

stralija — tai atskiras že
mynas (kontinentas).

Taip prezidentas atsilie
pė į naująjį Anglius prem
jero Churchillo pareiški
mą, kuris sakė, jog:

Ženevos konferencija tu- 
, ri dėti visas galimas pa- 
: stangas, kad būtų derybo- 
! mis įvykdyta taika tarp 
francūzų ir demokratinio 

į Vietnamo. 1 nd o k i nijoje. 
i Jeigu konferencija nesu- 
• gebėtų to padaryti, tik 
I tuomet Anglija po konfe
rencijai sutiktų tartis su 
Jungtinėmis Valstijomis 

j apie planą prieš komuniz
mą pietinėje Azijoje.

(Indija, didžiausia sa
vivaldi nū anglų imperijos 
šalis, atmetė amerikinį

INDONEZIJA NORINTI 
SUTARTIES SU KINI
JOS RESPUBLIKA

I

Formoza. — Čiang Kai- 
išeko kinu tautininku ame
rikiniai lėktuvai ir karo lai- 

į vai vis dažniau užpuldinėja 
i Kinijos Liaudies Respu- 
- klikos laivus ir pajūrio 
! miestus.I

Korespondentai teigia, 
kad čiangininkai taip daro 
pagal Amerikos generolų 
duotą receptą — “nuleisti 
.Kinijos komunistams krau
ją,” pirma negu bus daro
ma Čiango armijos įsiver
žimas Kinijon. Taigi, pa
sak United Press, čiang 
Kai-šekas neoficialiai jau 
veda karą prie Kiniją.

Čiangininkai iš pradžios 
mėgins užimti visas 200 
mažiukių Tachen salų, už 
200 mylių į pietus nuo 
Šanghajaus. Dabar viena 
pusė tų salų užimta Kini
jos liaudininkų, o kita 

, č i angininkų.

Dauguma japonu nusiteikę 
prieš premjerą Yošidą

Tokio. — Japonų dienra
štis 1 Asahi apklausinėje 
2,498 žmones visose Japo
nijos dalyse, kaip jie žiū
ri į pro-amerikinį premje
ra Yošida. € . v

48 procentai žmonių at
sakė, kad Yošida turėtų 
tuojau pasitraukti iš val
džios. 23 procentai linkė
jo, kad Yošida dar pasilik
tų valdžioje, o 29 procentai 
sakėsi neturį jokios nuo
monės apie tai.

Šalies seimui reikalau
jant, keli Yošidos minis
trai tapo patraukti teis
man už kyšių ėmimą iš 
kompanijų, statančių val
džiai laivus.

Jakarta, Indonezija. — 
Pranešama, kad Indonezi
jos valdininkai planuoja 
daryt nepuolimo bei tarp

usavinio apsigynimo sutar
tį su Kinijos Liaudies Res
publika. t

Indonezija jau pirmiau 
atmetė Amerikos pakvie
timą į karinę talką prieš 
komunizmą pietiniai - ry
tinėje Azijoje.

KARINIU ŠTABU 
POKALBIAI 
WASHINGTONE

Washington. — Praneša
ma, kad karinis Anglijos 
štabas dalyvaus Ameri
kos šaukiamuose pokal
biuose su Francijos, Aus
tralijos ir Naujosios Ze
landijos štabais Washing
tone.

Bet Anglija dar nieko ne
žada kas liečia Amerikos 
planą prieš komunizmą 
Azijoje. Karinis Anglijos 
Štabas daugiausia stengsis 

i per tuos pokalbius tiktai 
i patirti, ko amerikinis pla
nas iš tikrųjų reikalauja 
ir ką jisai žada.

Hartford, Conn.
Mire Juozas Vyšniauskas
Gegužės 8 d., St. Francis 

ligoninėje mirė Juozas Vyš
niauskas. Kadangi jis bu
vo pirmojo pasaulinio karo 
veteranas, tai palaidotas 
su militariškomis ceremo
nijomis Wilson Cemetery.

Paliko dideliame nuliū
dime žmona Ona.

Jis Hartforde gyveno 
per dešimt pastarųjų me
tų. Buvo atvykęs iš Rum
ford, Me.

Likusiai žmonai ir gimi
nėms reiškiame širdingą 
užuojautą.
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AUKŠTAS IR ŽEMAS 
KRAUJO SPAUDIMAS

Aukštas ir žemas kraujo 
spaudimas, abudu yra ne
geri ir pavojingi. Taip sa
ko daktaras J. Warren.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

VAISTAS NUO SKIL
VIO OPŲ

Vienas New Yorko vais
tų išdirbėjas paskelbė, jog 
jis suradęs vaistus, kurie 
pagydo skilvio opas (obse- 
sius) per 10 iki 20 dienų.

IŠ ISTORIJOS

Milijonas atvirlaiškių
Kovingoji American Peace Crusade organizacija 

praneša pradėjusi nepaprastą kampaniją. Ji darbuojasi, 
kad trumpu laiku būtų pasiųsta prezidentui Eisenho- 
weriui milijonas atvirlaiškių (atviručių). Atvirutę ga
li pasirašyti ir pasiusti kiekvienas amerikietis.

Atvirutė skamba sekamai:
“Keep our boys out of Indo-China. Stop the fight

ing before it leads to an H-Bomb war. Keep peace talks 
going.” -

Bile koks žygis dėl išlaikymo taikos yra sveikinti
nas. Milijonas atvirlaiškių bent tiek padarytų gero, 
kad parodytų prezidentui, ką apie tai galvoja Ameri
kos žmonės. O su masiniu žmonių balsu negali nesi
skaityti nei prezidentas.

m as priveda prie trūkimo 
kraujagyslių smegenyse, 
apopleksijos arba prie šir-

Žemas kraujo spaudimas 
neveda ligonį prie širdies

jos, bet gali privesti prie 
kitokiu nelaimiu. Turėda
mas per žemą kraujo spau
dimą, retkarčiais gauna

>ta ir gali parpulti bile kur.

KEISTAS PATARIMAS
Praeitą vasarą anksti ry

te nuvykau į New Jersey 
girias pagrybauti. Kadan
gi vasara buvo labai karš
ta ir sausra didelė, tai ne 
bile kur galima buvo gry
bų rasti; tiktai drėgnose 
žemumose, arti balų, po 
biskį grybai kai kur augo.

Bevaikščiodamas po gi
rią, aš užtikau senukę lie
tuve moterį renkant neži
nomus man grybus. Tad 
gi aš seųukės užklausiau:

— Teta, ar šitie grybai

BEREZINOS UPĖ BUVO 
MIRTINA KILPA 
NAPOLEONUI
Pirmas klaidingas supra

timas
Istorijoje tam tikra gru

pė žmonių savo naudai da
lykus iškraipo. Mažiau su 
istorija susipažinę žmonės 
dažnai mano, kad Bonapar
tui Napoleonui ir jo galiai 
mirtinas smūgis buvo kirs
tas Belgijoje, prie Water
loo miestelio. Tiesa, kad 
ten 1815 metais, birželio 18 
dieną, įvyko didelis mūšis, 
kur Napoleonas turėjo apie 
130,000 francūzų kariuome
nės, o jo priešininkai apie 
tiek pat (anglai, belgai, ho- 
landai, vokiečiai ir kiti), ir 
Napoleonas pralamėjo mū
šį, buvo suimtas, ištremtas 
į šv. Alenos salą, kur 
mirė.

Bet Waterloo mūšis 
ko jau Napoleono karų
temose, po to, kai jis buvo 
sumuštas Rusijoje 
metais, po to, kada 
jos ir kitų armijos 
Paryžių ir, Napoleoną su
ėmę, ištrėmė į Elbos salą; 
po to, kai Napoleonas jau 
buvo praradęs visas už
kariautas šalis ir pabėgęs 
nuo Elbos salos, ir grįžęs 

' į Franciją, bandė atgaivinti 
i savo pirmesnę galią.

Jeigu nebūtų buvę Napo- 
: leono užpuolimo ant Ru- 
! sijos 1912 m., žiauriausio 
, Borodino ir visos eilės kitų 
mūšių, jo pralaimėjimų, tai 
nebūtų buvę ir Waterloo 

l mūšio.
Kada Napoleonas buvo 

galioje, tai Anglija ne tik 
nem išlijo apie savo armi
jos iškėlimą Europon, bet

armijos
Taigi

1812 
rusų

ir

įvy-
su-

pėdos prie Baltijos, ta?yr^ 
apie 500 mylių plotu, 
lesijos, arba Pinsko 
susiaurino jo frontą 
300 mylių. Didelė 
Napoleono armijos 
giavo iki Dauguvos, 
Rygos ir Dvinsko. 
ten pastatė savo jėgas ko
mandoje generolo Vitgenš- 
teino) kad pastotų Napole
onui kelią linkui 
go.

Pietų fronte, k 7

sti Napoleono 
Ukrainą, tai stovėjo 
armija vadovystėje 
rolo Tormasovo, 
srityje, apie 50,000 
Napoleono armijos 
ir dalis lenkų dalinių buvo 
čia prieš rusus. Pietinis 
frontas nuo Lucko nusitie
sė net iki Smolensko, Iželis 
šimtus mylių ilgio.

Kaip šiaurinis frontas

Po- 
balos 

iki 
dalis 

nužy- 
linkui 
Rusai

O ji, pasižiūrėjusi i mane,

NAUJAS INSTRUMEN- 
Į.TAS VĖŽIUI TYRINĖTI

Philadelphijoj Jefferso- 
; no ligoninėje daktarai pra- 
Į dėjo naudoti naujai išrastą 
> ir padirbtą instrumentą i
, susekimui vėžio ligos mo- atsakė: 
terų gimdymo organuose.

i Tas instrumentas vadina- 
. si Colposcope, su kurio pa- 
i galba į keletą minučių ga- 
j Įima pažinti vėžį. Taipogi 
tas Colposcope labai pa

Geras ADF pasiūlymas
Amerikos Darbo Federacijos vykdomoji taryba pa

teikė prezidentui ir Kongresui labai protingą pasiūlymą. 
Taryba sako, kad federalinė valdžia gali ir privalo tuo
jau paskirti savo budžete bilijoną dolerių viešųjų mo
kyklų reikalams. Daugiausia paramos turėtų eiti pie
tinių valstijų mokyklų sistemai dėl p ra vedimo gyveni- I togus, kad laike egzamina- 
man Aukščiausio Teismo nutarimo;

Ten mokyklų persiorganizavimas naujuoju pagrin
du nebus lengvas darbas. Visiems tai aišku. Įvedimas 
mišrių mokyklų sistemos pareikalaus nemažai išlaidų. 
Kai kurni valstijų valdžios, kurios priešingos Aukščiau
sio Teismo potvarkiui, savo pasipriešinimą teisins ne
išgalėjimu finansiškai. Federalinė finansinė parama

vimo moteris nejaučia jo- 
i kių nesmagamų.

— Vaikeli, tu privalai iš
bandyti šiuos grybus pats 
ant savęs. Vakare'prival
gis grybų ir nuėjęs gulti, 
jeigu ryte atsikelsi, tai 
uosi, kad grybai buvo 
ri, o jeigu neatsikelsi, 
grybai negeri...

Pregresas

Č1EPAI PRIEŠ RAUPUS IR KITI IŠMISLAI

ži-

tai

dėl ADF tarybos 
meninės paramos.

pasiūlymas turėtų susilaukti visuo-

inistų pasipiktinimas
y kautos ir segregacijos šalininkams
Aukščiausio Teismo nutarimas. Jie

Jie ugnimi
baisiai nepatinka
visuose kampuose staugia prieš nutarimą.
spjaudosi. Jie gąsdina kraujo praliejimu.

Tipišku tų sutvėrimų atsinešimu bus “r
(Miss.) Daily News” pareikšta nuomonė. Skaitome:

daugelyje vietų dėl šio nutarimo, bet tie tamsūs, raudo
ni plėmai bus ant Jungtinių Valstijų Aukščiausio Tei
smo Pastato laiptų... Tai reiškia aštriausios rūšies 
rasini susikirtimą. Mississippi negali ir nebandys pil
dyti tokio nutarimo.”

Bet taip pat džiugu girdėti, kad labai daugelis pie
tinių valstijų laikraščių ragina šį Aukščiausio Teismo 
nutarimą prieš rasinę segregaciją mokyklose sutikti šal
tai ii* rimtai. Labai daug laikraščių ragina prisitaikyti 
prie nutarimo ir stengtis jį pravesti gyvenimam

Sveikintinas prezidento žygis
Prezidentas 

trikto (Amerikos 
teikti planą Aukščiausio Teismo nutarimui pravesti gy
venimam. Jis sako, kad jų tas planas turėtų patarnauti 
pavyzdžiu visoms valstijoms, kurias šis nutarimas pa-

Eisenhoweris įsakė Colum bijos Dis- 
sostinės) komisionieriams tuojau pa-

Kiekvienas pažangus amerikietis nuoširdžiai pa
sveikins šį prezidento greitą ir teigiamą atsiliepimą Į 
Aukščiausio Teismo istorinį nutarimą. Mūsų šalies 
Sostinėje nutarimas turėtų būti pravestas be jokio del
simo. Perdaug ilgai buvo toleruojama ir praktikuo
jama rasinė begėdystė.

Sekretorius Dulles vakar ir šiandien
Indijos premjeras Nehru pliekia mūsų valstybės 

sekretorių John Foster Dulles jo paties žodžiais, šian
dien Dulles visomis pjėgomis kovoja prieš priėmimą 
Kinijos į Jungtines Tautas. Bet ne taip jis galvojo ir 
kalbėjo pirma pastojimo valstybės sekretoriumi.

Nehru cituoja Dulleso parašytą knygą “War or 
Peace.” Joje sekretorius argumentavo:

“Jungtinės Tautos turi atstovauti tokį pasaulį, koks 
jis yra. Kai kurios šalys turi valdžias, kurios mums 
nepatinka, kurios neatstovauja jų žmonių. Bet tai ne 
mūsų, tai ne Jungtinių Tautų reikalas. Tai reikalas 
tu saliu.”

Jis sako: “Jeigu komunistinė Kinijos valdžia įro- 
dys, kad ji pajėgia Kiniją valdyti be rimto naminio pa
sipriešinimo, tai ir jinai turėtų būti priimta į Jungti
nes Tautas.”

Toji gi komunistinė valdžia pasekmingai Kiniją 
valdo jau nuo 1949 metų. Bet mūsų valstybės sekre
torius Dulles pamiršo savo knygoje išdėstytą filosofi
ją ir sušilęs darbuojasi Kinijos neįsileidimui į Jungtines 
Tautas. Žmogus apsivertė aukštyn kojomis.

1812 
Rusi- 

užėmė

Mums seniai žinoma pa
ilgėjusi šios šalies laisvė, 

visuomenė taip 
kad kiekviena 

neliečiama indi- 
laisve. Todėl v

ir dalinai

y pa ta turi 
vid ualinę 
žmogui, įsitikinusiam į na
tūrali gyvenimą, taipgi tu
rėtų būti leista laisvai tą 
gyvenimą mylėti ir juomi

Kalbant apie nepasiseki
mą žmoniškumo supratime, 
mes vedame ar nešame sa
vo kūdikį pas medikai! 
allopatą (tai yra, medicinos 
daktarą) dėl čiepijimo; ne
sijaučiame, jog peržengia
me gamtos įstatymą.

Priešinga gamtos įstaty
mams yra medikalių 
tarų sąjunga,
džia begalinius : 
□balsius, ir žinoma, 
nai žmonių, aklai įsitiki- 
nę tais prietarais, taip ir 
traukia pas juos.

Medi kaliai allopatai, • sė
dėdami- 
mentuose

dak-
kuri palei- 

skelbimo

sveikatos depą r t- 
m testuose bei

mus, kad verstinai turi bū
ti čiepijama prieš raupų li
gą. Dabar tie profesiona
lai jau turi tave už čiupri- 
nos, ar tu nori, ar ne.

Tokia teorija duoda 
pratimą manyti, kad 
katos autoritetai kai
veikia daugiau politiniais, 
negu moksliniais sumeti
mais.

šu- 
svei
ka d?

ųr- 
ne- 
nu-

tai remtųsi pamatine tei
sybe, tai turėtų reikalauti

• iš šalies pareigūnų būtinai 
, panaikinti žmonių biediiys- 
! tę, purvynus ir šiukšlynus, 
nesveikus gyveninio 
vus; pašalinti žmogių 
žinystę apie sveikatą,
rodant, kaip ją pagerinti;

1 ustabdyti bile, kokį nedar
bą, nes toji pavietrė 
verčia darbo žmones 
kūno sistemai kenkti, 
žai ir prastai valgyti, 
tėti šaltį ir šeimyninį 
vų sukrėtimą.

Tačiau, kalbant apie 
meninę inteligentingo žmo- 

| gaus laisvę, tai jos jau nė-

pri-
savo
ma- 

ken- 
ner-

ra, ji atimta kas liečia čie 
pijimus. Jis turi pristaty 
ti savo kūdikį, kad... įleistų |’ 
tų šlykščių nuodų, nes ta- ■ 
tai laikoma gelbėjimu nuo 
raupų ir panašių dalykų. 
Jeigu to neatliksi, būsi nu
baustas kalėjime atsėdėti.

Prievarta čiepinimas nuo 
raupų, įleidžiant į kraują 
tokius nuodus, sudaro daug 
mirčių, taipgi sukelia nuo
marą, surakina žandus, 
priveda prie vaikų paraly
žiaus ir kitų pasibaisėtinų 
Hgų.

Prievartinis čiepinimas 
niekados nesulaikė tos bai- 

(small- 
Kur žmonės

sytojas). Jis pirmutinis ga
vo pagyrimą už paėmimą 
čiepų iš sergančios raupais 
karvės ir už jų įčirškimą, 
kad sumažinti žmonių sir
gimą raupais.

Bet tas veiksmas 
prastus rezultatus,
buvo taip įčiepyti, tai nuo 
čiepų (vaksinų) gavo ar
šiausią odos ligą —- apsi- 
krėtimą streptokokku bak- 

sudarė 
skaitli- 

viešai

davė 
Kurie

sios epidemijos, 
pox) raupų.
gyvena purvyne, 
ir kenčia alkį, ten tos ligos 
turi progą nesulaikomai 
plėtotis.

Ar taip nebuvo prie 
Čiang Kai-šeko viešpatavi
mo Kinijoje, kur tos ligos 
plėtojosi, kaip kokia pa
vietrė? Milijonai suvargu
siu, alkanu žmonių mirda- 
vo, neturėdami jokios iš
eities.

Galima sakyti, tas pat ir 
didžiojoj Indijoj. Mumš iš 
laikraščių žinoma, kaip tos 
ir kitos ligos ten siautėja. 
Nereikia manyti, kad, pa
kilus tų ligų siautėjimui, 
nesiranda ten daktarų su 
visokiais čiepais (vaksi- 
nais).
nai yra, bet tie 
valo užterštą 
kraują.

Antra vertus, 
vai, švarus maistas, 
vanduo ir tinkami gyveni
mui kambariai, tai tos ir 
tik tos sąlygos gydo žmo
gų ir palaiko jį sveiku, lai
mingu.
čiepų atsiradimas ir pavo
jingos bakterijos iš čiepų

Imant septynioliktą ir 
aštuonioliktą amžius, tada 
siautė visoję Europoje ne 
tik raupai, bet ir kitos mir
tinos ligos.

Na, štai ir atsiranda An
glijoje čiepų perstatyto jas 
Edward Jenner, barberis 
ir chiropodistas (kojų tai-

; čiepais
Žinoma, kad jų pil- 

nuodai ne
žmogaus

vaisių sy-
tyras

Rašo D. M. šolomskas
bijojo Napoleono 
iškėlimo Anglijon. 
Napoleono galiai smūgis 
buvo kirstas ne prie Wa
terloo, bet Rusijoje 

i metais, ir paskui,
armijai nusivijus jį, Euro
poje ir pačioje Francijoje.
Antras klaidingas 
supratimas.

Antras klaidingas su
pratimas apie Napoleono 
pralaimėjimą Rusijoje 1812 
metais yra tokis: Daugelis 
mano, kad francūzai buvo 
neprisirengę žiemai; tik 
lengvai apsirengę, nuėjo 
net į Maskvą, ten sušalo ir 
todėl Napoleonas karą pra
laimėjo.

Tai didžiausia klaida. 
Napoleonas ir jo patarėjai 
nebuvo toki žiopli, kad bū
tų nežinoję, kad Rusijoje 
yra šaltos žiemos. Tiesa, 
jis manė karą baigti pirm 
negu ateis tikroji : 
Tiesa, kad rudens šalčiai 
sudarė Napoleono armijai 
keblumų Maskvoje. Bet 
jeigu armija neužšalo prie 
Dauguvos-Rygos ir Dvins
ko fronte, tai ji nesušalo ir 
Maskvoje.

Apie šalčius Napoleonui 
ir Rusijos priešams 
reikalinga pasakaitė, 
nuslėpti faktą, jog 
armijų vadas Kutuzovas | iki Maskvos yra apie 600 
buvo gudresnis už Napoleo-1 mylių, tai nuo pietų iki 
na, kad jo karo strategija j šiaurės (Lucko ir Rygos), 
parbloškė Napoleono karo į taip pat frontas buvo arti 

Į 500 mylių ilgio. Ir nuo 
Lucko pietiniu šonu Na
poleono centrinės armijos, 
o nuo Rygos šiauriniu tę
sėsi frontai per šimtus my
lių, kad apsaugojus Na
poleono armijos užugarį, 
kuris nužygiavo į ^Jaskvą. 
Dar ir užimtuose plotuose 
Napoleonas turėjo parai
kyti savo karinius dalinius, 

i prieš jį plačiai vedė 
partizanų karą Rusijos 
žmonės. Štai kur buvo Na
poleono armija, ne tik Ma
skvoje, bet visame plote, 
kurį jis laikė užėmęs. 
Carbernis paleido

i Napoleoną.
Didžiausias

Peterbur-

kad nelei- 
j ego m s Į 

rusų 
gene- 

Lucko 
vyrų, 

austru v

žiema. išilgai Dauguvos, taip pie
tinis visą laiką buvo karo 
veiksmuose — ten ėjo mū
šiai. Kartą rusai Napo
leono jėgas ištrenkė iš 
Lietuvos Brastos, Kobrino 
ir taikė smūgį linkui Balt
stogės, kas reiškė nukirti
mą susisiekimų Napoleo
no armijai, žygiuojančiai 
linkui Maskvos.

Taigi, jeigu nuo Kauno

buvo 
kad

rusu
*- I

me-

dau-

tėvijomis. Tatai 
atjaučiamą mirčių 
nę. Bet, žinoma, 
nebuvo apie tai pranešta. 
Tad matote rezultatą pir
mųjų čiepų atsiradimo.
čiepijimas (vaccination) 
kenksmingas pastoviai 
sveikatai

Štai faktai iš pačių 
dikalių raportų:

Kai tik buvo įvesta 
pi j imas Anglijoj, tai
giau ir daugiau kilo epide
minė raupų liga, daryda
mas! vis didesne ir pavo
jingesne. štai, Sir Henry 
Holland duoda pranešimą 
iš savo medikalių nutėmiji- 
mu 1839 metais. Jis rašo:

— Ne tik Didžiojoj Bri
tanijoj, bet kiaurai kiek
viename žemės kampe, iš 
kur mes gauname žinių, re
kordai rodo iv mes suran
dame, kad raunu liga vis 
kyla, plėtojosi, ir tankus at
sikartojimas tos pačios epi- 
defijos paliečia didelę dau
gumą tų, kurie buvo įčiepy- 
ti nuo raupų ligos. Tatai 
sukėlė didį mirtingumą jų 
tarpe. Todėl nėra jokios 
prasmės toliau tęsti čiepi- 
jimus ir raginti skiepytis 
nuo raupų.

Dr. Holland sako: teisy
bė turėjo būti pasakyta an- 
kstyvesniame pranašavime 
apie tų čiepų veikmę, 
ji buvo praleidžiama.

K. Depsas
(Dar bus.)

bet

strategiją.
Panašią pasakaitę hit

lerininkai kartojo 1|941 me
tais, būk ir jie “sušalę” 
prie Maskvos. Vėliau pa
sirodė, kad tarybinė ar
mija juos sumušė žiemą ir 
vasarą, rudenį ir pavasarį, 
Rusijoje ir Vokietijoje. 
Trečias klaidingas 
supratimas

Paviršutiniai istorijos da- nės 
viniai kalba apie Napoleo
no žygį į Maskvą ir atgal, 
tartum kitų frontų ir ne
buvo. Tokias istorijas
skaitant, gauni neaiškų
ir miglotą supratimą apie 
1812 metu kara. v v

Ir tos istorijos paduoda, Į Didžiausias mūšis bu- 
kad Napoleonas į Rusiją‘vo prie Borodino. Ten Na- 
įsiveržė su 600,000 armija,1 poleonas neteko 49 gene- 
bet už dviejų mėnesių ir ■ rolų, 58,478 kareivių ir ofi- 
pusės, būtent rugsėjo 8 d., cierįų, užmuštų ir sužeistų, 

arba 44 proc. mūšyje da-ivyko didysis mūšis prie 
Borodino, kui’ Napoleonas lyvavusių savo jėgų. Rusai 
turėjo jau tik 135,000 vyrų neteko 42,438 kareivių ir 
armiją. Kas gi atsitiko su ' oficierių ir 23 generolų, 
465,000 kitais jo kariais?! užmuštų ir sužeistų, arba 
Nejaugi juos į du mėnesius! 38 proc. dalyvavusių mūšy- 
rusai išmušė? i je jėgų.

Napoleonui įsiveržus, ru-, Po mūšio rusų vadas 
su jėgos tris kartus buvo Kutuzovas pareiškė: “Aš 
mažesnės, kaip Napoleono, | bataliją laimėjau... Ma^k- 
todėl jie traukėsi, kad 
lioti priešą giliau, ir, 
sitraukdami, kasdien 
vienui’, tai kitur kirto 
poleono jėgoms smūgį
naikino priešus. Bet kaip 
rusai mobilizavo daugiau 
jėgų, kad padidinti savo 
armiją, taip ir Napoleonas 
trauke rezervus, kad at- 
Dildyti nukentėtus nuosto
lius. Taigi kur dingo 465,- 
000 Napoleono armijos, ku
ri pradžioje užpuolimo įsi-

ivi- 
be- 
tai 

Na

i veje Napoleonas neilgai 
bus.” Ir kai tik Kutuzovas 
surinko pakankamai jė
gų, tai rusai užklupo I ge
riausias Napoleono jėgas 
prie Tarutino ir supliekė. 
Po to Napoleonas paliko 
Maskvą, ir siekė eiti į pie
tus, kur buvo šalis karo 
nenuteriota. Bet prie Ma- 
lojaroslavco pralaimėjo vi- 

Į sos dienos mūši , neteko 
113,000 užmuštų ir buvo pri- 
i verstas grįžti karo nuterio- 
; tu keliu, kuriuo jis ėjo pir- 

Neaiškumas susidaro to- ma i Maskva.
dėl, kad tie “istorikai” 
ba tik anie Napoleono 
mijos dalinius, kurie 
žygiavo iki Maskvos, 
ar Napoleonas galėjo 
giuoti iki Maskvos, sakysi
me,nuo Kauno apie 500 my
lių ir palikti neapsaugotus 
savo armijos sparnus? 
prantama, kad ne.

Napoleonas į Rusiją 
žėsi plačiu frontu: 
Lvovo, Galicijoje, iki Klai-

ar- 
nu- 
Bet

ver-
nuo

Napoleonas manė pasi
traukti iki Smolensko, su
kuopti jėgas ir pavasarį vėl 
grįžti į Maskvą. Bet Ku- 
tuzovo armija dieną ir nak
tį puolė Napoleoną iš visų 
pusių.

Kutuzovas įsakė adniiap- 
lui čičagovui žygiuoti iš 
pietų linkui Bežinos 
upės ir ten pastoti Napole
onui kelią, čičagovas buvo 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

2 pus!.—Laisvė (Liberty)-Penkt., Gegužės (May) 21, 1954

v •



MONTREAL, CANADA CHICAG< )S ŽINIOS
Jūrininkas laimėjo bylą prieš

unijos “bosą”*

Kaip prisimename, keletas: 
metų atgal Kanados laivų I 
darbininkų - jūrininkų unija 
su valdžios ir viso reakcinio 
elemento pagalba buvo sūdau- į 
žyta. Vietoj jos liko impor
tuota iš Amerikos, taip vadi
nama International Seafarers 
Union of North America ir ! 
ant jų sprando vadu buvo už
kartas Ilal C. Banks, šis. 
jausdamas jūrininkų opozici
ją prieš jį ir jo pardavikišką ; 
uniją, pradėjo visokios rūšies 
terorą prieš darbininkus. Vie
ną iš bjauriausių metodų pa
naudojo, su kooperacija lai- 1 
tų savininkų, tai sudarydamas i 
juodąjį sąrašą, DNS (Do Not 
Ship), kurie darbininkai ne
turi būti leidžiami dirbti ant i 
laivų. Daugiau negu 2,000 
darbininkų buvo uždėta and 
DNS^ sąrašo. Kitais žodžiais, 
jie Irko atleisti iš darbo.

Vienas iŠ tų jūrininkų, J. 
E. Droeger, už tai patraukė Į 
Banks?) ir jo uniją į teismą. 
Pereitą savaitę praėjo teis
mas. Teismo tarp kitko pa
aiškėjo, kad Banks turi teismo į 
rekordų Amerikoje' ir čia k a- ! 
nadojo du kartu, vieną už 
šmugeliavimą cigaretų, o an
trą už grasinimą vienam jo 
unijos nariui su revolveriu 
po nosia. Teismas pagaliau 
pripažino, kad Bankso ir jo 
unijos žygiai sudarinėjimui 
juodojo sąrašo, yra nelega
lūs, ir priteisė Droeger nuim
ti nuo sąrašo ir įstatyti vėl 
atgal į darbą.

šiuo teisme) sprendimu apsi
džiaugė“ visi ne tik jūrininkai 
unijistai, bet ir abelnai dar
bininkai, kad reakciniam uni
jos vadam ragai nulaužyti.

Viena firma numušė gazolino 
kainą

The Sun Oil Kompanija 
praneŠė.Ą kad jinai numuša 
gazolino stotims po 2 c. ant
galiono. Lig šiol automobilių j 
vartotojai gazolino stotyse' už 
šios kompanijos gazolinu mo
kėdavę) po 4 1.1 c. už galio
ną. Dabar bus 42.1 už ga
lioną.

Ar ir kitos kompanijos pa
rėks, dar nėra žinoma. Abe
jojama.

Papildyta dvi žmogžudystes
Pereitą savaite* čia buvę) 

įvykdytos dvi žmogžudystės. 
Vienas Škotijos jūrininkas 
mirtinai buvę) peršautas iš re
volverio pas montrealietį An
atole Morin. Nors kaltinin
kas areštuotas, bet nužudymo 
priežastis nei ^aiškinta.

Antrą žmogžudyste; papildė 
tik neseniai atvažiavęs iš Ita
lijos e m i g r a n t a s Stanley 
Pierog, kuris dirbo prie* sta
tybos ir smarkiai susiginči- 
nejs su save) formanu Antonie) 
Principato. smoge jam kelis 
kartus su peiliu. Principato 
nors buve> dar nuvežtas i 
Jevj| General ligoninę, bet 
po poros valandų mirė, šis 
kaltininkas irgi areštuotas, 
bet žmogžudystės priežastys 
taip pat elar neišaiškintos.

Anglijos laivakroviai 
čia streikuoja

Du Anglijos prekiniai lai
vai, čia atplaukė; su krovi
niais, daugiau negali judėti.

Dau g kas čia “užšaldyta”
Kuomet skaitai pranešimus 

iš kitų miestų apie* lietuviškus 
parengimus, tai darosi pikta 
ir graudu. Kituose* miestuose 
lietuvių draugijos rengia kon
certus, teatrus, p i k n i k u a 
sekmadieniais. O pas mus to 
visko nevalia, “užšaldyta.” 
Eikit į bažnyčias, kokios jos 
bebūtų, ten rasite visokiausių 
pramogų : galėsite pasišokti, 
įsigerti, pasižiūrėti tam tikrų 
“lošių.” Ir už visa tai, žino
ma, užsimokėsite. Ton valia, 
l.ifur nevalia.

Štai, atėjo vasarėlė. Lau
kuose pabuvoti, papiknikauti

I būtų malonu, bet tai nevalia. 
! Kadaise būdavę) už miesto ri- 
i bų pas tūlą lietuvį Mikalaitj 
j <u pas Babulą Įvykinami šio- 
i kie-tokie piknikai. Dabar ir 
I ten “užšaldyta.” Sekmadie- 
* • - i-i iuyje* sėdėk, snausk namie ar
ba važiuok į kitą valstiją 
ieškoti kokio smagesnio po- 
buvio.

Taip daugelis ir dare). Phi- 
ladelphijos pažangesnieji lie
tuviai šiais metais rūpestin
gai rungiasi išvažiuoti papik
nikauti net i BALTIMORĘ. 
Ten yra rengiamas lietuviškas 
piknikas birželio 13 dieną. 
Tai bus gražus, šiitas sekma
dienis. Iš čia išeis didelis bn- 
-as ir keletas pilnų mašinų. 
Rusas išris nuo 12th ir. Wall- 
ace* St. 9 vai. ryte, o nuo 2*m 
ir Pierce St. 20 min. po 9- 
tos.

Mėgstantieji gražiai pasi
važinėti, susieiti savo pažįsta
mus ir gimines skubinasi už- 
Gsakyti vietas bust*. Keletas 
darbščių moterų skubiai pla
tina važiuotos bilietėlius, ku
rių kaina pigi, tik $3.50 Į abi 
pusi. Patartina negaišuoj'ant 
kieiptis pas A. Zalner, 1009 
Jackson St., ar paskambinti 
i IO 8-7226, arba pas H. Tu- 
roikienę, 1 13 Pierce St., arba 
paskali)binti DE. 1-1020.

Vieno laivo darbininkai išėjo 
į streiką, reikalaudami dau
giau algos. Už dabartine jų 
algą, sako, jie negali pragy
venti. Kanados laivakroviai 
gauna $101 algos į mėnesi, o 
Anglijos—tik $8 L

Sim patizuodami šio laivo 
streikieriams, kito Anglijos 
laivo darbininkai irgi išėjo j 
streiką. Nors laivo kapito- 

grąsina masiniai juos 
areštuoti, bet darbininkai at- 
sisn^ė> dirbti.

Pagerbti Strimai
Rugsėjo 8 d., jų giminių bei

Labai, labai svarbu iš anks
to apsirūpinti kelionės bilie
tais. nes kitai)) gali nebūti 
vietos, o kito buso gauti jau 
•k galima.

'Taipgi parašykite laišku
čius saviškiams i Baltinmrę, 
kad pasimatysim piknike bir
želio 13 d.

J užintiškis

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

3 pusi.—Laisve (Liberty) - Penkt., Gegužes (Dday), 21, 1954

draugų iniciatyva, gražiai bu
vo pagerbti Juozas ir Petro
nėlė Strimai, juodviejų 30 me
tų vedybinės sukakties proga. 
Juos pagerbti susirinko gra
žus būrys svečių ir jubilijan- 
tams suteikė gerų linkėjimų.

SERGA. Anele Braknienė, 
nelaimingai parkritusi, sun
kiai susižeidė. Ligone gydosi 
namie.

Richard Haywood (Dann
ies Juraitytės vyras) jau so
mai serga ir guli ligoninėje', 
o šiomis dienomis aplaikė 
sunkią operaciją.

AMERIKOJE. Jurgis Mika- 
liūnas buvo nuvažiavęs į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Jo kelionė buvo nema
loni, kadangi jis ten dalyva
vo mirusio jo brolio laidotu
vėse. Nuoširdžiausios užuo
jautas Jurgiui.

O Juozas. Elena ir Danu kas 
Petrauskai su Jonu ir Elena 
Adomoniais pabaigoj pereitos 
savaitės buvo nuvažiavę i 
Hartford. Conn. -Jie' ten da
lyvavę) Medonių (Juozo pus
seserės) vedybinėj sukaktyj.

Taipgi Vanda Mikoniūtč iš
važiavo i Floridą dviejų sa
vaičių atostogai. J.

Philadelphia. Pa.

j S. Mažeikiene išvyko 
i švogerio laidotuves

Sofija Mažeikiene išvyko J 
Utica. N. Y., savo švogerio 

[Petro Uždavinio laidotuves, 
kuris mirė staiga.

Uždavinio žmona Auna, So
fijos sesuo, su anūke žuvo 
auto nelaimėje apie penkeri 

| metai atgal. Auna Uždavi- 
naite mirė širdies antpuoliu 
metai vėliau, o dabar pats 

Į Uždarinis, išdirbęs dieną, mi
rė vakaro.

Velionis paėjo iš Trakų ap
skrities. Liko duktė. Rože ir 
• sūnus Juozas.

Pikietavo dipukų mitingą

Čekų pabėgėlių klubas ruo
šė prakalbas Hubert Ripkai, 

i buvusiam senos valdžios mi
nistrui. Besiartinant mitingo 
atsidarymui pasirodė pikioti- 

[ įlinkai prie svetaines. Pats 
! Ripka bijo eiti svetainėn. Pa
šaukta policija, kuri įvedė jį 
pro pi kieto liniją.

Ripka dabar dirba del “lais
vos” Europos radijo, kuris 
bando kurstyti čekus. Maly’- | 
ti, chicagiečiai čekai tam prie- Į 
šingi. tai ir pikietavo .jo mi
tinga.

Jauno dipuko išpažintis
Imantis Pliuškis, 18-kos mo

vų latvių tautybės dipukas, 
prisipažino vadovavęs gauja? 
paauglių, kurie užpuldavo nc- 

Į grų namus Lawndale distrik- 
I tc’

Dabar jis uždarytas M.ar- 
i (iiiette Parko policijos stot.vj 
verkia ir aiškinasi, kodėl jis 
užsidegė neapykanta prieš 

i negrus. Imantis Pliuškis s.*s 
j ko. kad ji buvo apėmęs kerš
to jausmas ir jis nutarė, iš
lieti ant negrų, doj’s jie nie- 

j ko blogo jam nepadarė. Ji- 
! sai ir jo sėbrai išmoki net da
ryti primityves bombas, kurio- 

i mis jie atakuodavo negrų na- 
: mus. Buvo atsitikimu, kad jie I 
i padegdavo namus, jau nokal- 
i bant apie langų daužymą.

Dabar jis sakosi esąs apim- • 
i tas gėdos už savo teroristinį 
Į pablūdimą ir žada pasitaisy
ki. I

I Rumšą turi eiti kalėjiman

Antanas Rumšą, kuris 1952 
i metais atsisakė eiti kariuome
nėn. buvo pasmerktas 3 me
lams kalūj’imo. Jo byla ape
liuota, bet apeliacijų teis-

1 iiias užgyre teisėjo Barnes 
! nuosprendi .

i 95 1 metais p a t a i s y t a s 
idral'io Įstatymas reikalauja, 
i 1 ad visi sveturgimiai. atvykę 
Į pastoviai apsigyventi šion ša

lin, privalo eiti karinėn tar
nybon.

Rumšą dabar studijuoja 
Illinois Universitete inžinie- 
rystę.

Rumšos advokatas Fitzge
rald argumentavo, kad Tarp
tautinės Pabėgėlių Organiza-

Rochester, N. Y.
Piknikas gerai pavyko

Gegužės 15 d. įvyko Gcde- 
: mino Draugystės metinis pik- 
i uikas, kuris labai gerai pavy- 

ko. Svečių ir viešnių prisi
rinko labai daug. .Buvo pil- 

i ras naujasis namas. Visi juo- 
i :ni grože.josi.

šokėjai prie muzikos links- 
1 minosi didžiojo.je salėje. Val- 
i ?;č i|- Įsigėrę naujoje stala- 
' vo.je. Visi buvo patenkinti.

V'irejos buvo: V. Builiene, 
.'I. 1 .ab“i k iene, S. Pa.lapienū, 
K. Žemaitienė. Prie stalų 
;>atarnavo jaunoji Valtiene, 

i H. Krikščiūniene. J. Blažie
nė. Už baro dirbo abu na- 

, mo prižiūrėtojai B a z a r a i . 
, Dirbo ir daugiau, bet visų ne- 
[ galėjau /patčmyti.

Malonu žiūrėti, kaip Gede- 
[ mino Draugystės jaunieji na- 
i riai taip gražmi dirba ir ko- 
j operuoja su seniais. Bravo, 
jaunieji gedeminiečiai! Lai 
gyvuoja Gedemino Draugys
te! ‘ L. B. 

ui jos konstitucija nusako, jog 
jtabėgėliai nėra pastoviai ap
sigyvenę kitose šalyse. Bet 
savo aplikacijoj įvažiuoti 
Amerikon Rumšą pasakė, kad 
jis nori pastovai apsigyventi, 
jis dėl to negali remtis tąja 
konstitucija.

Rumšą, sakoma, buvo su
tikęs atsisakyti Amerikos pi
lietybės, jei bus paliktas draf- 
to tarybos kaip 4-C, bet ta
ryba. nesutiko.

Ar jo byla bus apeliuota i 
aukščiausiąjį teismą, neaišku.

ši byla svarbi, nes ji pirmu
tinė tokia ir bus precedentas 
kitiems dipukams. Rep.

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Garbėmis, bet jis suvaidino 
Napoleono naudai role. 
Jis pribuvo prie Berezinos 
su 35,000 armija ir 178 ka- 
nuolėmis, bet prieš Napole
oną pastatė mūšiu tik 5,- 
000 armijos dalinį ir tik su 
keliomis kanuolčmis.

Norwood, Mass., Didžioji Proga

SUZANA KAZOKYTĖ 
Jonės rolėje

j. GRYBAS
Karlo rolėje

ONA STELMOKAITĖ TADAS KAŠKIAUČIUS
Felipos rolėje Amer. milijonieriaus rolėje

Operete Fepita
Dviejų Aklu. Trijų Atidengimų Romantiškas Kūrinys

Paraše A. C. Knight, i lietuviu kalną vertė S. Zavis

Suvaidins Aido Choras iš Brooklyno ir Sietyno Choras iš Newark, N. .J.
Dirigentė ir Režisierė Mildred Stensler. Pianistas Frank Balevičius

Rengia Lietuvių Meno Sujungus Massachusetts Apskritis

Filių Svetaineja, 37 Chapel Court
Įvyks Šėstadieoį7 Gegužės 22 May

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga $1.50, su taksais

K. B. KRAUČIŪNAS MILDRED STENSLER P. GRABAUSKAS 
karčiamininko Pedro rolėje Dirigentė ir režisiere Romero rolėje

JONAS JUŠKA
Wilsono rolėje

PEP1TOS ROLŲ SUVAIDINS ELENA BRAZAUSKIENĖ

Operetė Pepita yra nepaprastai spalvinga, žavi, 
miškas. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ir

Romantiškai muzikalis kūrinys, jaudinančiai ko- 
išgirsti nepaprastai gražių dainų.

Maloniai kviečiame visus. Bendras Komitetas

Vis tiek ant Berezinos 
Napoleonas neteko apie 
50,000 užmuštu, prigėrusių 
ir belaisvių puolant ki
tiems rusu daliniams.

Kaune per Nemuną i va
karus iš buvusios didžio
sios 600,000 Napoleono ar
mijos grįžo tik 1,000 karei
vių geroje tvarkoje su 9 
kanuolčmis.

Admirolas čičagovas po 
karo paliko Rusiją, išvažia
vo į Franciją ir kelis me
tus pagyvenęs mi.rč Pary
žiuje.

Napoleonas, grįžęs i 
Franciją, bandė sukaupti 
naują armiją, bet prieš jį 
sukilo jo pirmiau pavergtos 
Europos šalys ir jis buvo 
nugalėtas.

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitą penktadienį, ge

gužes 14 d., straipsnyje 
apie Hawaii atspausdinta, 
“buvo pagaminta 995,750 
tonų cukraus, vertes $13,- 
600,000.” Turėjo būti: 
$130,600,000.

..........  .............. .. ... .... . - -^J|

LAWRENCE. MASS. 
/

turkių banketas
/

Paramai Dienraščio Laisvės
V-.’; ' ” i

įvyks šeštadieni

Oegsižės 29 May
Vakariene Bus Duodama 7-tą vai. Vakare 

Gražioje Vietoje — Tyrame Ore

MAPLE PARK
Kviečiame visus į ši gražų pasilinksminimą ir prašo

me susirinkti anksti, kad visi paskirtu laiku galėtume 
\ akarieniauti

k 
Jei Tamsta negali gauti j Jei jūs norite parduoti na- 

Laisvei naujo skaitytojo, tai mą ar biznį, paskelbkite Lais- 
nors stambesne auka paremk vėje, parduosite greit. Už pa- 
biudžeto sukėlimą. skelbimą kaina žema.



Lawrence, Mass
JVA1RIOS ŽINUTĖS

Turkių banketas jau arti. 
Jvyks gegužės 29 d.. Maple 
Parke. Tai bus dienraščio 
“Laisvės” paramai.

N('HYoii«KZWW7iiil(ii Sukėlė 4 milijonus
Didžiojo New Yorko Fon-

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

kuric tikietus turite, pasisten
kite platinti ir praneškite ko
mitetui. kad žinotų, kaip su

skaniai pagaminti valgius. O 
jos tame darbe yra pataru
sios.

Visi 
laiku.

nevėluokite atvažiuoti 
nes vakarienė prasidės 
vakare. Po vakarienės 

gros puiki orkestrą lietuviš
kiems ir angliškiems šokiams. 
Bus gera proga 
linksminti.

visiems pasi

Tikimės turėti svečiu net E

Pacific Mill kompanija Įsa
is darbo visus tuos, 
turi 65 metus ar 
Taipgi "paleido is 
argus, 3 karpente- 

mašinistus, 3 elektri- 
Li k tįsieji darbini li

kurie jau

darbo 
rius. 
Liniukus.

Darbininkams taipgi numa
žino algas. Paliko po $1.18 
į valandą tiems, kurie pir
miau gaudavo $1.52. O tie. 
kurie mažiau uždirbdavo, tai 
numažino po penkinę. Dabar 
ir tie. kurio agitavo balsuoti 
už republikoną. gavo po “do
vaną.” Dabar visiems reikia 

’atsiminti, kai ateis rinkimai, 
kad nebalsuoti už savo prie
šus.

American Woolen kompa

tarp savęs. Tamposi po teis
mus. šaukia susirinkimus.

Jie pešasi už turtą, kuri iš 
darbininkų susikrovė — apie 
43 milijonus. Darbininkams iŠ 
to jokios naudos nėra.

Joseph Balavičius nusinuo
dijo automobilio dujomis. Dar 
jaunas žmogelis — 46 metų 
amžiaus. Buvo rimtas vyru
kas. Nuo jaunų dienų dir
bo Woodmillej ant audinių.

Pernai jis turėjo operaciją, 
nuo kurios, jis sakydavo, ge
rai nesijaučia. Gal dėl to ir 
užbaigė savo gyvenimą ? Pa
liko žmoną dideliame liūde- 
pyje.

Mirė Josephina (Savickas) 
Kelps. Buvo senyva moteris. 
Paėjo iš Vilniaus. Išgyveno 

50 metų.Lawrence

sirgęs Mikolas ža-Neilgai 
lanskas pasimirė. ' Paėjo iš 
Lietuvos. Paliko vieną sūnų, 
kuris profesoriauja kolegijo
je, dvi dukteris ir v anūkus, 
taipgi savo žmoną dideliame 
liūdesyje.

Didelė užuojauta mirusių 
šeimoms, o minusiems amži
nai ilsėtis.

Naujosios Anglijos lietuvių 
metinis piknikas jau artėja. 
Bet dar nesimato iš kitų ko
lonijų, ar kas prie jo rengiasi.

Būtų gerai, kad iš kitų ko
lonijų kas parašytų Į dien
raštį, kaip pas juos prie pik
niko rengiamasi. Reikia vi
siems gerai organizuotis, kad 
piknikas būtų masinis, kad 
jame daug publikos dalyvau
tų.

O tai priklausys, kaip mes 
patys veiksime, kaip kitus pri
kalbinsime jame dalyvauti.

S. Penkauskas

Bostonas ir Apylinkė
Paskutinis pranešimas ir pakvie

timas dalyvauti šj pavasarį parengi
me gegužės-May 22 d.. Norwood. 
Mass., Finų Salėje, 37 Chapel Court, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Tai bus 
perstatyta Operetė PEPITA, kurią 
suvaidins du chorai: Brooklyno Aido 
Choras ir Newarko Sietyno Choras. 
Atvyksta 8 mašinom virš 40 asme
nų, kurie suvaidins minėtą veikalą. 
Rengia trijų miešti) komitetas.

Kvočiame Visus atsilankyti.

13-ka organizacijų 
priešinasi priesaikai

Aiitracnenj į City Hali su
sirinko 13-kos organizacijų 
atstovai pareikšti savo pro
testą prieš pasinio j imą Įvesti 
“lojalumo 
Mokytoj ų 
kams.

Rosenbergą mirties 
minėjimo mitingas

Metinis Juliaus ir Etheles

Vaiky kriminalystės 
smarkiai didėja

A’aiišu ir jaunimo krimina-

Nebus kaltinamas 
žmogžudystėje

priesaiką” Tėvų- 
Są jungos viršinin-

Robert E. Barnes, republi- 
konas tarybos narys iš Queens, 
pasiūlė, kad visi minimos są
jungos viršininkai padarytų 
“lojalumo priesaika.”

Diskusijose dalyvavo didelis 
skaičius atstovu. Jie nurodi
nėjo. jog šis pasiūlymas yra 
niekas daugiau, kaip tik ban
dymas paneigti demokrati
nius organizacijų principus, ir

ciniu

Rosenbcrgų mirties minėjimas . )j;Sčių tyrinėtojai smarkiai su- 
I sirūpinę dabartine krimina- 
lysčių banga.

Jeigu praeityje obuolio pa
vogimas buvo skaitoma \kri- 
, minalyste, tai dabar jau ma- 
|. žai bekreipiama dėmesio Į tai, 
■ kad Central Parko ar kitose 
I viešose vietose vaikai i 
' la praeivius, supiausto

Įvyks birželio 17 d., Chateau 
Gardens, 105 E. Houston St., 
Manhattan e.

■Nacionalis Komitetas Moi

jis tą mitingą 
čia visus 
prisiminti

prie
ruošia, 
jo ruoštis ir

Rosenber-
juos,

Ed.
jisS. Silver paskelbė, kad 

nereikalaus bausti 17 metų 
jaunuoli Alau Breitbard dėl 
mirties 18 motų jaunuolio Al
len Tanksley. Prokuroras su-j 
radęs, kad jis miręs natūra
lia mirtimi.

A. Shepard paskelbė, kad ik’ 
šiol jau sukelta 4 milijonai 
doleriu.

Jis ragina visus smarkiau 
pasidarbuoti, . kad vajaus pa
baigoje būtų sukelta virš 6 
milijonai

HAIRDRESSER <>«
SHAMPOO MAXK'V^iS’Jm

Aukščiausia alga. 5 dienų sUv/iilė. 
Air conditioned dirbiny ė. Wdandos’ 
9 A. M. 6 P. M. Pirmadieniais už
dara. Telel’onuokito:

M O. 7-9502 ar po G x. v.
Tel. MO. 7-5677

<99-101 )

doleriu.

buvo sukelta 
Tie pinigai esti

$6 
pa

Pernai
258,000.
naudojami ligoninėms ir ki
toms paramos reikalingoms

'! labdaringoms Įstaigoms.

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT
Pageidaujama pora. Mažas budin- 

kas. Aliejum šildoma. Keltuvas, ne 
automat iškas. Tuojaus reikalir.\i 
dirbti vakarais, 7 ar 8 vai. Vyras 
mokantis prie pataisymų. Prižiūrėti 
visą namą. Gaus apart meni ą ir ge-

kad jie būtų prasi
žengę. kaip jie buvo kaltinti. 

Minimas komitetas dabar 
rūpinasi Įrodyti, kad Morton 
Sobell, laikomas Alcatraz ka
lėjime, taipgi nėra prasižen
gęs prieš Įstatymus.

irodym o.

tu-

Tyrinėtojai turi pas 
į.linus Įrodymus. kaip 
k r i m i n a 1 ystės smark i a i 
časi. bet nesuranda 
joms kelią pastoti.

būdu

Bareitbard buvo kaltinamas 
žmogžudystėje, nes Browns- 
villūj Įvykusiose pirmadienį 
tarp jaunuolių bolės žaidėjų 
muštynėse Tanksley buvo ap
muštas i)- namuose po to mirė.

Medikalis tyrinėjimas paro
do, kad jis turėjo širdies 
gą ir nuo to pasimirė.

I Žaislininkai laimėjo
šiomis dienomis buvo 

j šit arta ir pasi rašyta s 
j traktas tarp 500 žaislų 
i ir 15.000 darb 
I Amerikos Darbo

M O. 9-6685
(99-100)

li-

Jiems pakelta

su- 
kon- 

firmų 
prie

Foil oracijos

HELP WANTED MALE

superintendent 
(ARBA PQRA)

G aukštų apartment inis namas, 38 
šeimų, garu šildymo stoker. Turi at
likti visus pataisymus. Gera mokės- 
lis ir 4 rūmų apart mm tas.

būtų supykintas . 
ir mokyklose iš- 
kooperacija. j.

priesaika, kokioje Į j 
formoje dabar siūloma, yra 
niekas daugiau, kaip makar- 

! tistų pasimo.jimas prieš moki
nių tėvus ir mokytojus.

d a kaimyną; 
su kaimynu

l:ie mitingai bus ruošiami
to- 

bir-

Šeimyniškas piknikas

Kur dėsis 1,200 šeimij?
Pratt Instituto teritorijoje,

priesaikai priešinasi. Jis nu
rodė. jog tie, kurie nori pri
saikdinti mokinių tėvus, taip
gi užgiria negrų ir kitų ra
sių bei tautų segregaciją, dis- 
kr imi naciją. priešinasi ne
grams apsigyventi tam tikro
se vietose, kurios skaitomos 
“tik baltųjų” rezidencijomis.

Ieškodami subversyvių tė
vų -mokytojų organizacijoje, 
buvo nurodyta, jie paneigia 
nępakenčiamą mokyklų padė
ti. nepakelia mokytojams al
gų, 
k i as 
kas 
m u i.

Rusu Arrow formoje. Mon
roe, N. Y., Amerikine Darbo 
Partija ruošia šeimynišką pik
niką birželio 13 d. Įžanga 
$1.50. vaikams veltui. Nu
važiavimas ir parvažiavimas, 
busti $2.50.

Visų šios partijos rėmėjų 
prašo kooperacijos — ruoštis

kos aukštų namai 1,736 pasi
turinčioms šeimoms. Tam pa
skirta 20 milijonų dolerių.

Per trejus metus bus vis-

Suimti 13 jaunuolių 
ir iu ginklai

mas, pensijos ir kiti pageri
nimai. Darbdaviams tai 
nueisią ekstra 17 ir pusė 
to i valandą.

ecn-

Go-

piknike dalyvauti.

Gavo teise kolektuoti 
asesmentus

sudaro mokytojams snn-

kenkia vaikų mokslini-

Mirė seniausias
ugniagesys

Ugniagesių departmento 
deputatas komisionierius Har
ry M. Archer pirmadieni mirė 
sulaukęs 86 metus amžiaus.

buvo seniausias ugnia- 
šio departmento tarny-gesys

Už koją gavo $230,000
Frank F. Koenler iš Bright

waters, L. L, teisme laimėjo 
$230,000 atlyginimo už gais
re savo kojos praradimą.

Jis buvo prižiūrėtojas Hud
son River Pier ^7. 1947 me
tais ten kilęs gaisras jo koją 
taip sužalojo, kad ją turėjo 
riupiauti.

Byla tęsėsi iki šių metų. Bet 
dabar Aukščiausiame Teisme 
jis laimėjo.

Atsišaudydamas vagis 
peršovė policistą

Robert Trembley, pasivogęs 
automobilį, bandė nuo polici
jos pabėgti. Policistai pradė
jo šaudyti. Jis taipgi atsišau
dė ir sužeidė vieną policistą. 

netoli tevažiavo, 
atsimušė į kitą 

ir policija vagį

Bet jis 
Automobilis 
automobili 
pagavo.

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ros kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadieni, gegužės 2G d., L. 
D.S. svetainėje, 7:30 vai. vakare.

Draugės ir draugai, esate kvie
čiami visi nariai dalyvauti tame su
sirinkime, nes bus išduotas raportas 
nuo pareito parengimo, kuris atsi
buvo balandžio 24 d., iš to dažinosi- 
te kokios pasekmės buvo. Dar kai- 
kurie nariai nepasimokėjo duokles j 
Centrą už šiuos metus,, nes Centrui 
yra reikalingi pinigai del išleidimo 
“Šviesos” ir naujos knygos. Taipgi 
kviečiame ir 57 kuopos buvusius na
rius dalyvauti mūšy susirinkime, ne 
pamirškite laiko. Valdyba.

84th St., N. A
A. M. ir 5 I’.y.Tarp 10

Darbo dienomis
Tel. RH. 1-5992

REAL ESTATE

< 9^-100)

Valstijos asesmentų taryba 
nutarė atiduoti New Yorko 

! miestui kolektuotis asesmen
tus iš 40 geležinkelių nuosa
vybių ir kitų Įstaigų. N c w 
Yorko mieste veikiančių.

Apskaitliuojama, kad tokiu 
būdu miestas sayo iždui gaus

ba atmetė kitus miesto reika
lavimus, kad padidinti miesto 
iždine.

SUIMTI KAPINYNO
DIRBTUVĖS PLĖŠIKAI

John Carpenter ir Robert 
Long, abu jaunuoliai, suimti 
ii pristatyti teismui. Jie kal
tinami 
Jon u’s

bandyme apiplėšti 
kapiniu dirbtuvę.

Susirinkimas
Svarbus

st.

BROOKLYN, N. Y.
1‘rane.šimas Anialgameit 1.1 

linijos Lietuvių Kriaučių

Gerbiami lietuviai kriaučiai 54-to 
skyriaus nariai ir narės! Prašome 
dalyvauti susirinkime gegužės-May 
26 d., 1954 m., 5:30 vai. vak., 11-27 
Arion PI., Brooklyn, N. Y.

Šis susirinkimas šaukiamas Extra 
ir mėnesinis, nes jame bus nomi
nuoti asmenys delegato vietai ir i 
visą 54 skyriaus valdybą. Unijos ir 
SS korteles turėkite, nes be jų ne
bus jleidžiami; ne vėlesnė 3-jų mė
nesių.

54 Skyriaus sekr. Ch. Xečiunskas

namai 14-kojo blokų bus 
griauti. 1,200 šeimų, 
dabar tuose namuose gyvena, 
bus iškeltos.

Bet dabar klausimas, kur 
tos šeimos dėsis? Dabar ten 
gyvena daugiausia biednos 
šeimos ii’ moka žemas ven
das. Naujuose namuose ron
dos bus aukštos, tai .joms jau 
nebus vietos ten gyventi.

Atrodo, kad tos šeimos, ku
rios .negalės susirasti gyveni
mui vietų, ‘bus išmestos ant 
gatvės. Taip jau buvo pra- 

griaunant Ir 
taip

city j e . laužynus 
naujus namus statant: 
gali būti ir dabar.

mi
klinos

Vandens rezervuaras pakilo
Per ši lietingą mėnesi van

dens rezervuaras pakilo be
veik iki 87 procentų. Kad va
sarai daugiau vandens sutau
pyti, publika prašoma vande-

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

Laisvės 
Piknikas 
Brooklyno

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

National Park & Hali
63-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Liepos j f n
July 0

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

, Užlaiko Puikiai Jrengtą

BAR & GR1LI
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

Brooklyno Red Hook - 
wanus sekcijoje areštuok 
jaunuolių. Taipgi buvo ras
ta jų ginklų arsenalas.

Tie ginklai, atrodo, buvo 
pavogti iš karinio sandėlio 
kovo 11 d. ten padarius api
plėšimą.

Tie jaunuoliai yra pasida
linę i dvi genges — Gowanus 
Dukes ir Chaplains. Jie nuo-

Pasirodo, kad jie ir 
ginklus .jau naudoja.

Peršovė policistą

tikrus

11 7thEdythe Evans, 68 W.
St., buvo areštuota ir kaltina
ma-už peršovimą detektyvo 
James Brown, kuris dabar 
randasi ligoninėje kritiškojo 
pa dėtyje.

Miss Evans tvirtina, kad 
peršovimaš Įvyko netikėtai, 
kuomet minimas detektyvas 
Įsiveržė i jos kambarius ir 
pradėjęs ją stumdyti. Ji pa
griebus jo revolveri, kuri jis 
bandęs iš jos rankų ištraukti. 
Tada revolveris ir iššovęs.

Miss Evans palikta kalėji
me be kaucijos..

Medus su Arbata
i Pradžioje pavasario reikia būt 
'atsargiem, kad neapsirgti slo-

Į arbatą su medum, palaikymui
■ vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj
_____________ _____ __ __

1>1

■ *.

TONY’S
į UP-TO-DATE

| BARBER SHOP
I ANTANAS LEIMONAS
I Savininkas

I 306 UNION AVENUE
1 BROOKLYN, N. Y.

f Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hevyes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

Streikuoja 30 
busy vairuotoju

Fordham Transit Line 
busų vairuotoju p a skelbė 
streiką. Jie reikalauja kom
panijos patenkinti unijos nu
statytu s re i k a 1 avi m u s.

Jie priguli prie CIO Trans
port Workers Unijos. Kasdien 
perveža virš 5,0(10 žmonių 
Fordham Rd. ir Boston Rd.

Filmos-Teatrai
Roxy Teatre gog. 20 d. bu

vo pradėta rodyti istorinės 
grožės filmą “Three coins in 
the fountain.” Tai 20th Cen
tury - Fox naujausia Cinema- 
Scope produkcijos filmą. Vai
dinama gražiomis spalvomis. 
Romos ir Venecijos spalvin
gumą galima joje matyti ir

Jinai gaminta Italijoje. Ko
letas Italijos artistinių žvaigž
džių joje dalyvauja. Puiki 
muzika ir nemažai dainų.

tOROU&HS423 AGIHČiK IN

guoport-
THE GREATER 

NEW YORK 
Ai. FUND

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G8G8

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

; MATTHEW A. •
: BUYUS :

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

8

RIDGEWOOD— BROOKLYN 
719 Hart Street

rūmų namas, su dvejais loftais.
Geri) jeigu nuosavybė.

Kaina $13,000 
Tolefonuokito 
l'Lster 8-1957

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

<92-991

CANDY SODA 
LUNCHEONETTE

Nauji įrengimai, jsisteigęs biznis. 3 
melų Jysas, žema randa, gera vieta 

pilna kaina .$3,OOO. Reikalinga 
|mokė<a $2.000,

<97-991

DRY CLEANING A TAILOR SHOP 
Daro $950 biznio j menes). Pilnai 
įrengtoje dirbtuvėje ir geroje kai
mynystėje, miesto centre, arti ge
ležinkelio stoties. Savininkas išvyk
sta j vakarus parduoda su nuo-
sloliti.

šaukite bile laiku: 
DO. 6-0862 — DO. ^-3773 J 

<99-1011

RAUDONASIS KRYŽIUS 
PRAŠO TALKOS

Raudonojo Kryžiaus Brook
lyn o skyrius prašo automobi
liu vairuotoju talkos — per
vežimui kai kuriu reikmenų*

STATO LIGONINĘ

Pirmadieni pradėta statyti 
naujas Brooklyno ligoninių 
pastatas už $1,250,000. Tai 
bus keturių aukštų budinkas 
ant 129 Pierrepond St.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

veik per amžius kanadiečiai 
buvo tame, jų taip mėgiama
me ir populiariame sporte 
čempionais.

Sportiškai kalbant. sakoiŠi- 
tas newjorkiskis advokatas, 
mums 1956 metų sporto olym
piad oje prisieis kovoti “už

Nė daugiau, nė
mažiau!

Kame
Išeitis 

čiai turi
tera viena: amerikie- 
tuojau pradėti ruoš

tis minėtai olympijadai.
Sako McGovern: Reikia 

daugiau pinigų sporto menui, 
reikia, kad mūsų kolegijos 
daugiau dėmesio atkreiptų į 
sporto dirvą, reikia, kad mū
sų ginkluotose jėgose būtų 
suteikiama spor t i n iji k a m s 
daugiau progų.

Neužtenka, jis sako, truputi 
pasilavinti prieš pačią olym
piad ą.

Gal to ir užtekdavo seniau. 
Bet dabar, kai mes susiduria
me su sportininkais, labai ga
biais ir smarkiais, iš socialis
tinių kraštų, to nebeužtenka.

Ir jeigu mūsų sportiniai^! 
tik taip žiūrės ir ruošis, kaip 
seniau,,, “mes būsime triuški
nančiai supliekti 1956 me
tais !”

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt.. Gegužės (May) 21, 1954 
i




