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KRISLAI
Faraono Keopso laivas.
Gal jis pasitarnaus praeičiai 

pažinti.
Kiek yra pekloje popiežių?
Matulevičius ir Jadvyga.

Rašo R. MIZARA

a.ooo mitu

buvo l<>

us. savanai!- 
besi rūpinas 

irtimąją rei-

Keopsas norėjo prašmatniai 
gyventi ne lik kol gyvas, <> 
ir po mirties.

brangiŲ daiktu:

piramide. Ant
žemėje į•.'’](>’ 
laivo viršaus

ns buvo i Koma

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill, 19, N. Y Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

valdovu tikėjo.
įkasti laivai, po
*.ies. iškds ir ją
šiomis kur tai į

Ne tik žiaurūs, o

kad žemėn 
faraoną mir- 
kūnus su dū-

40.000 VIETNAMIEČIU
MARGUOJA IŠMUŠT
FRANCŪZUS IŠ HANOI

I UŽĖMĖ FU THO. KAIP 
'VARTUS I HANOI

Hanoi, Indokin. — Uni-

J00 demokratinio Vietnamo 
armijos atmaršuoja prieš 
francūzus 
In do k in i jos 
vadinamoje

derlingiausiame 
trikampyje, 

Raudonosios 
je. kur stovi ir

Hanoi. Indokinijos sostinė. 
Vietnamiečiai jau užėmė 

Fu Tho miestą, šiaurvaka
riniame to trikampio smai-

Hanoi. Fu Tho yra var-

i vienas trikampio šomis to

rėjos paliauboms “pasirodė 
netinkama.”

rėjoje iš tikrųjų gerai vei-

Čekoslovaki jos,

V i e tn a m o Dem o k ra t i nes 
Respublikos premjero pa
vaduotojas Fa m Van Dong

FBI agentai suėmė 
dar 7 komunistus

PAKISTANO PREMJERAS ALI EISENHOWER SMERKIA 
demagogą McCarthy 
KAIP PAVOJŲ SALIAI

P4KI ST AM) VALDYBA
I Jie smerkė karinę 
j sutarti su Jungtinėmis

Alic
kistano prmejeras Moha 
mined Ali pavarė Rytinu 
Pakistano ministrai pirmi , 
ninką Fazlulą Huką ir vi- i niam Pakistanui. 
sus jo bendro fronto mi-l
aistrus. Suėmė 153 įta- j mas savo sostinėje 
riamūs komunistus, o jų chi. Vakariniame 1

savivaldos
BET VIS DROVISI

]' JĮ ĮVARDINTI

Ali, sėdčda- Eisenhoweris

tano ministrus. ral-.i
Premjeras Ali kaltina | dyti 

Huką už mėginimus at
skirti Rytinį A Pakistaną 
nuo bendrosios šaliai val
džios ir sudaryti savistovią 
valstybę Rytiniame Pa-

pilnai “sutvarkys” jį. At 
siuntė dar 10,000 armijo:

laisvės rūmo visus tokius

griežtai vai- visiems minčių kontrolę, vis 
tiek, ar tai būtų svetimos 
valstybės agentai ar nami
niai demagogai, trokštan- 
tieji pakelti asmeninę savo

nint Columbijos Universi
teto 200-metine sukakti. 
Visi suprato, kad jis aiškių 
-aiškiausiai smerkė dema
gogą McCarthy kaip pa
vojų visai amerikinei san-

pusę

gangaudžio vardą. Nes 
McCarthy būsiąs reikalin
gas rėpublikonams atei
nančiuose kongresiniuose 
rinkimuose.
McCarthy dedasi
AUKŠČIAU VALDŽIOS

Pereita savaite McCar-

Egipto premjeras 
gaudo progresyvius

meta Rytinio Pakistano va- i viso Pakistano gyvento jų, 
dams trejas riaušes, kurio-Į Rytiniame Pakistane taip 
se užmušta apie 600 žmo-1 pat daugiausia fabrikų. Bet 
nių.

i (Pirmiau pranešta, kad
i Rytinio Pakistano darbi-
; ninkai sukilo prieš Alio 
brukamus agentus i fab-

su
Ma- Kairo, Egiptas. — Prem

jerui G. A. Nasseriui įsa
kius, urmu areštuota 26

džios tarnautojus, kad 
davinėtų jam slaptus 
dinius dokumentus, 
tik kalbama apie komunis
tus.

Prez. Eisenhower, atsi
liepdamas dėl to, smerkė 
McCarthy už “bandymą at- 

i šalies

savo premjeru Ali ir 
hometonų Sąjunga ik 
vienvaldiškai vieš] 
Rytiniam Pakistanui.

Tik Vakarinio Pakista
no plotas su savo dykumo
mis daug didesnis už Ryti
nio Pakistano plotą.

iš
vai
kiu’

New York. — Slaptosios 
FBI policijos agentai pe
reitą savaitę suėmė 3 ko
munistus, sakoma, “slapta
me susirinkime” New Yor
ke. Kitus 3 areštavo New, -------------- —
Havene ir vieną Hartford,; Rytinio Pakistano 

i Conn.
Suimtieji kaltinami, kad | 

varu nuversti Į 
kariniai Ameri- Į Amerikos valdžią.”

francūzu ir vietnamiečiu€

I i rytus nuo Hanoi.
Francūzai sakosi ištrū-

jtovėje, apie 35 mylios į 
kvaili ' pk'tus nuo Hanoi.

; Atsiųsta francūzame
16,000 naujos kariuomenės, j “planavę 
Sakoma, I 
kos transporto lėktuvai 
Globemasteriai vėl gabens šiol areštuota viso jau 

tus juose brangius daiktus iš- francūzams pastiprinimus, komunistai, 
Francūzų komanda spėja, įstatymą, 

kad vietnamiečiai už poros | biautojai prieš 
savaičių pradės visu 
ofensyva linkui Hanoi. C7

gą iRo’bo buvo idėta į tuščius, 
be vyčius ją užmojus’

Bet daugelį tu, laivą kapi
niu vagys seniai išplėšė: ras-

siėmū ir pardavė.
Tačiau, spėjama, kad šis

Keopso įsakymu pastatytas

mal el-Malakh praėjusį 
čiadienį atrado, tebesti 
visomis prieš arti 5.000 metą j 
jin sudėtomis gėrybėmis. Jei j 
taip, tai radinys padės nu- j 
šviesti nemaža ypatybių, prieš 
5,000 metą turėtu Egipto 
žmonių.

j GROMYKO SIŪLO KO- 
• | MISIJĄ PALIAUBOM

I TeMYT INDOKINIJOJ
Ženeva, Šveic. — And-

sienio reikalų ministro pa-

Nuo 1948 metų liepos iki |

pagal Smith o 
) “suokal- 
valdžia.”

Per šventes žuvo
446 amerikiečiai

Washington. — Per

Paskutinius rinkimus i 
seimą 

Alio priešininkai.

munistai, kurie planavę 
nuversti karinę jo valdžią.

Tarp suimtųjų yra ar
mijos majoras M. Kamai

Franci jos socialistu vadai 
įoslužgiria amerikinį planų

, Paryžius. —Ant greitų
jų sušauktas Francijos so
cialistų Partijos suvažiavi
mas Įsakė visiems savo 
atstovams šalies seime bal
suoti už amerikinį planą.

Sidky. 4 advokatai, 2 dak- j sistoti aukščiau visų šalies 
tarai ir 19 valdininkų bei: įstatymų.” tačiau vengė jo 
universiteto studentų. i varda minėti.

Jų paskleisti lapeliai rei-! Rėpublikomi senatorių 
kalavo panaikint karinę i vadas Knowland pareiškė, 
diktatūrą ir Įvest demo-!kad McCarthy, šaukdamas 
kratine valdžia su 
renkamu seimu.

Me

kai as buvau mažas, mos 
vaikai, dažnai klausdavomo 
savo tėvą:

—Ar mirę šventi tėvai nei- 
na j peklą?

Mums tėvas atsakydavo, 
kad jis kur tai skaitė ar gir-

Lenkiją, Čekoslovakiją, In

in i si ją

pokfojp. penkiolika čysčiuje. o 
kiti visi — danguje.

Visa tai mus suramino, ta
čiau tėvo paduotoji “statisti
ka’’ kftlė mūsą jaunose galvo
se- na?ią klausimą:

būsimoms paliau
boms tėmyti Indokinijoje.

Gen. Walter B.
Amerikos valstybės 
rotoriaus padėjėjas, 
priešino komisijai,
du nariai būtu “komunisti
niai“ (Lenkija ir čekoslo-

Smith, 
sek- 

pasi- 
kurios

i morial Day šventes įvairio- 
I se nelaimėse žuvo 446 ame
rikiečiai.

Automobiliai 
bent 316 žmonių, 
dant nuskendo 7. Šaudy
mai, girtos muštynės, ap- 

at-

užmušė
Besimau-

sinuodijimai ir kitos 
sitiktinos priežastys

' žudė 126 asmenis.

fiventas žmogus, kad popie
žius, eitą į peklą arba į 
Čių ? !. . . Jeigu popiežiai 
peklon. tai kokią proga 
griešninkai, turėsime į
ga u s k a ra 1 y s t ę patekti?...

Smarkiai išsiveržė 
Hawaju ugniakalnis

Kolombijos katalikai 
atakavo protestantus

<• vs- 
• •in? 
mes, 
dan-

Su

iadienį Vatikane, gal būt su
kels milijonuose kataliką 
tiek pat abejonių ir nauju 
klausimą, kiek kadaise mumy- 

, se sukėlė tėvo atsakymai.
Juk visi k itai i kai popie

žių vadina šventu tėvu. Jis 
šventas, jis neklaidingas.

Honolulu, Hawaii. — 
žemės drebėjimu, griaus
mingai išsiveržė Kilauea 
ugniakalnis (vulkanas), iš
mesdamas žėruojančią la
vą (ištirpintas uolas) 600

Bogota, Kolombija. —Ka
talikų būrys, vadovauja
mas kunigų ir minyškų. 
užpuolė protestantų pa
maldas koplyčioj; kelis 
maldininkus akmenimis 
sužeidė, išdaužė lempas ir

Vatikane buvo iš naujo šven- 
tuoju paskelbtas popiežius Pi
ju X-tasis ?

gyvas.
dar nupuvo šv
taip, kodėl
Ii jonai kataliką 
no?

Kam reikėjo

ji tuomet mi

praėjusi šeš-

i jungti Franci jos kariuo
menę į tarptautinę armiją 
sykiu su vakariniais vokie
čiais, italais, holandais, bel
gais ir luksemburgiečiais

Lakūnas nužudęs karinio 
laivyno merginų

Leonardtown, Md. — Su
imtas lakūnas Carl Willis 
Strickland, 21 metų am
žiaus, kaltinamas, kad pa
jūryje nužudė Ireną M. Co- 
nole, laivyno tarnautoją, 
26 metų. Sužalotas jos kū
nas rastas vandenin įmes-

Lijo atominiai nuodingas 
lietus Japonijoje

Tokio, Japonija. — Lijo 
atominėmis dulkėmis už-

'.igniakalnio gerklės 
iki 50 pėdų oran.

Tai dar pirmą syk j 
1828 metų išsiveržė šis 
žiniškas ugniakalnis. 
gerklė yra dviejų iki

gilumo.

kilo

nuo 
mil-

Jo 
trijų 
pėdų

VIESULAS UžMUšū
4 VAIKUS
Norfolk, Nebraska. —Vie

sulas šioje apylinkėje už
mušė 4 vaikus, sužeidė 20 
žmonių ir suardė dvylikos 
farmų pastatus,.

Socialistų suvažiavimas 
reikalauja viešų darbų

džia perspėjo, kad jeigu

nį, tai pavojingai apsinuo-

stovus, kurie priešinsis 
kiam planui. Partijos 
m i tetas galėtų juos 
braukti.

Francijos seime yra 
socialistai, bet 59 iki

to-

105 
šiol

Francūzai žada paleist 
sužeistus belaisvius

v • l '
žmonių , valdžios tarnautojus išda-

Ivinėti slaptuosius jos da
lykus. daro “pavojingą pa- 

I simojimą.” Knowlandas, iš

žeistus belaisvius
- v, . , . .v i kratinio Vietnamo griežtai stodavo pries ame-1 . .......v .i • ■ i vius bei olicierius.rikiui plana.

Menkas Menzies partijos i 
i laimėjimas Australijoj

Australijos seimo rinki- e .... 
mus šiaip taip vėl laimėjo i Slapti penkių karimu

Isenhowerio valdžia taip 
į “ryžtingai ravi komunistus 

Ženeva, šveic. — Franci- į valdžios, kaip ii pats Mt- 
5 su-! Ūarthy norėtų,” tik jisai 
denio- i stengiasi užrėkti valdžią, 
karei- Republikonas senato

rius Smith taipgi pareiškė 
' pasitikę i ima dėl

(Francūzai neturi nė vie-Įpasipiktinin‘la McCar- 
Ino kino belaisvio, nors pa-ithy>() išsišokimu.
I šakojo, kad Kinijos kariai i ' Į
I-‘talkau.ią. Vietnamo komu-' PLANUOJAMA NAU- 
; nistams” prieš francu-! jAS KARAS BE KON

GRESO UžGYRIMO
; Washington. — Preziden- 
ito Eisenhowerio valdžia

premjero Roberto G. Men
zies “liberalai.” Jie 
“dviem iki septynių“ 
giau atstovų, negu

dau- 
Darbo

Kariniai turkų premjero 
pokalbiai su Eisenhoweriu

Washington. — Atvyko 
Turkijos premjeras Adam 
Menderes. Tariasi su pre
zidentu EisenhOweriu apie 
karini bendradarbiavimo 
Indokinijoj bei kitur.

' gudrauja, piršdama naują 
; valstybių sąjungą kovai 
; prieš komunizmą pietiniai- 
’ rytinėje Azijoje. Kong- 

vaitę"prasidės Washingto-!suprantama, užgirtų 
ne slapti pasitarimai pen-f sąjungą. Tuomet Ame- 
kių šalių karinių štabų1 l’^v0S valdžia, pasiremda- 
vadų — Jungtinių Valsti-* ma_ tuo užgyrimu. jau ii 
jų, Anglijos, Francijos I galėtų siųsti savo armiją 
Australijos ir Naujosios; Indokiniįon, kai]) teigia 

John O’Donnell, New Yor- 
ko Daily News kolumnis- 

j tas. Tad nereikėtų prašy
ti Kongresą, kad karą pa-

štabu pasitarimai
Washington. — Šią

Zelandijos.

Mahometonai žudysią re
daktorius už pusnuogių

Philadelphia. — Ameri
kos Socialistų Partijos su
važiavimas nutarė reika
lauti, kad valdžia atidarytų 
plačius viešus darbus at
spirčiai prieš gresiančią ne
darbo krizę.

Suvažiavimo užgirta pro
grama sako, socialistai 
stengsis mažinti karo pa
vojų ir jau nestatys savo 
kandidato į prezidentus bū
simuose rinkimuose.

Deniain, Francija. Iš 
prakiurusio p o ž e m i n i o 
vamzdžio prasiveržęs ge- 
sas nunuodijo 4 žmones, 
nors pats namas neturėjo 
geso įrengimų. •

Berlin. — United Press 
oraneša, kad rytiniame 
Berlyne suimta 147 jaunuo
liai už propagandą prieš 
Rytų Vokietijos valdžią.

Belo Horizonte, Brazil! 
ja. — Nukrito keleivini

Valdžia susekė fanatišku 
mahometonu suokalbi nu
žudyt redaktorius tokių 
laikraščių, kurie spausdina 
pusnuogių amerikinių 
torkų paveikslus arba 
gia gražuolių merginų

skelbtu.
Valdžia rodė Kongreso 

užsieninių reikalu komi
tetui vadinama “dokumen
tą, kaip komunistai planuo-

šant 19 žmonių.

ak 
ren 
kon

I sauli.” ( *

Philadelphia, Pa
Mire J. V. Grinius

Pro- i Mirė Jonas V. Grinius,

Noblebaro, Me. —Našlė 
Nancy Moody minėjo 
metus amžiaus.

106
ORAS. — Trečiadieni 

giedra ir vešiau. Pirmadie
nį buvo 82 laipsniai.

Tokio, Japonija. — 
fesorius Mitsuo Taketami į buvusiojo Lietuvos prezi- 
dėstė, kaip platesnis ato- i dento dr. Kazio Griniaus 
mų jėgos naudojimas pla- brolis. Ilgą laiką sirgulia- 
tins vėžio ligą. go po vidurių operacijos.Vo po vidurių operacijos.
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Dr. Ralph J. Bunche
Paskutiniais keleliais metais labai išgarsėjo ame

rikietis negras Di*. Ralph J. Bunche. Žmogus jis kon
servatyvus. Tik labai retkarčiais jis žodį kitą ištaria 
prieš rasinę diskriminaciją. Gabumų jis turi. Gerai 
sugyveno su Trumano administracija, neignoruoja jo 
ir prezidentas Eisenhoweris. Prieš metus kitus jis dar
bavosi Jungtinių Tautų Palestinos komisijoje. Dabai 
pirmininkauja Jungtinių Tautų kolonijų prižiūrėjimo 
komisijai. Manoma, kad Dr. Bunche. bus išrinktas ar 
paskirtas Jungtinių Tautų sekretoriaus Dag Hammarsk- 
jold pagelbininku.

Bet ir šitas vyras, matyt, pateko ragangaudžių ne
malonėn. Kas nors užsimanė padaryti jį nelojališku 
Amerikai. Per ištisas dvyliką valandų be pertraukos 
slaptai jis buvo uždarytas ir kamantinėjamas “Interna
tional Organizations’ Employes Loyalty Board.” Iš 
panagių yra tyrinėjamas, ar nėra apsikrėtęs “raudono
mis” bacilomis.

Dėl to piktinasi net ir komercinė spauda. Piktina
si žmonės, kurie Bunche pažįsta ir seka jo veiklą. Bet 
irgi tai svarbu ragangaudžiams, isterikams, reakci
niams idijotams, makartistinio tipo žmogaus teisių ii 
laisvės mindžiotojams! ?

Pasitvirtina Haile Selassie misija
Komercinė spauda buvo paneigusi tą mintį, jog 

Ethiopijos imperatorius, “Karalių Karalius,” “Judėjos 
Liūtas,” atvyko ne tiek iš meilės mums, amerikiečiams, 
kiekis troškimo parsivežti kišenėje didėlę paskola. Tik 
gegužės 28 d. skaitome pranešimą iš Washingtono, kad 
Haile Selassie prašo Amerikos net šimto milijonų dole
rių paskolos.

Mes sakėme, kad taip bus. Klydo tie, kurie kitaip 
Selassie misiją vaizdavosi.

Mažiau ir neužteks
Iš Paryžiaus pranešama, kad visoje Francūzijoje 

pradeda prigyti obalsis, jog Indokinijos valstybėms 
(Vietnaniui, Cambodijai ir Laosui) turi būti suteikta 
pilna laisvė pasitraukti iš “Francūziškos Unijos.” O 
tai reiškia, kad toms šalims arba tautoms turėtų būti 
suteikta pilna nepriklausomybė.

Kitaip ir negalės būti. Tos francūzų kolonijos ne
nurims ir nepasitenkins, kol joms nebus pripažinta pil
na nepriklausomybė. Ilgas ir kruvinas Indokinijos 
žmonių karas už laisvę ir nepriklausomybę turėtų įti
kinti ir pačius aršiausius imperialistus, kad Prancūzų 
vergijos jie netoleruos.

Gerai, kad patys Prancūzai prieina to supratimo ir 
verčia savo valdžią pasitraukti iš Indokinijos.

Kurstymas prie karo
Prie karo kurstytojų savo balsą pridėjo ir admiro

las Carney, laivinių operacijų čyfas. Jis mato “greitą 
pavojų” Indokinijoje. “Jo kalba imama paraginimu 
Jungtinėms Valstijoms ruoštis įsitraukimui į Indokini
jos karą,” rašo N. Y. Times korespondentas Peter Kihss.

Admirolas Carney esąs įsitikinęs, kad “tie pavojai, 
kurie naeityje grūmojo mūsų krašto saugumui, palygi
nus su šių dienų pavojumi, buvo tik menkniekis.” Jei
gu Amerika, stojusi į karus tuos pavojus atmušti, kodėl 
ji negalėtų to paties padaryti atrėmimui daug didesnio 
pavojaus?

Šita aukšto pareigūno prakalba nepadės taikos 
reikalui Ženevoje. Admirolas Carney juk nereiškia tik 
savo asmenišką nuomonę. Jis nekalbėjo be pasitarimo 
su valstybės department!!, su sekertoriumi Dulles.

------------------------------------ -- ----------- 1------------

Vardu to paties dievo
Per šimtus metų pietinių valstijų dvasininkija kal

bėjo ir aiškino žmonėms, kad negrai nėra žmonės, kad 
juos mūsų gerasis dievas sutvėrė vergais. Kai civilinis 
karas panaikino vergiją, jie pakeitė gaidas ir skelbė 
dievo žodį jau kitaip. Dievas sutvėręs negrus žemes
niais žmonėmis, jie negalį susilyginti su baltaisiais, ne
galį būti rasinės lygybės, o rasinė segregacija\ mokyklo
se ir visame socialiniame gyvenime esąs paties aukščiau
siojo mums pateiktas planas.

Bet dabar Aukščiausias Teismas “sumindė tą dievo 
prisakymą” ii' patvarkė, kad rasinė segregacija yra to
liau nepakenčiama, nes ji sulaužo Jungtinių Valstijų 
Konstituciją ir visas žmoniškumo sąvokas.

Ir vėl mūsų dvasininkams prisieina keisti gaires ir 
dievo balsą naujoviškai aiškinti. Ir, žinoma, labai ge
rai.

{žymus ii- senas presbiteri jonų bažnyčios dvasinin
kas Frank W. Price tos bažnyčios suvažiavimo ketu
riems šimtams delegatų pareiškė, kad “rasinės segrega
cijos jokiu būdu negalima pateisinti prieš dievą.”

Šiomis dienomis Ameri
kos Komunistų Partijos na- 
cionalis komitetas išleido 
pareiškimą dėl Aukščiausio 
Teismo nuosprendžio viešų
jų mokyklų reikale. Pareiš
kimą pasirašo William Z. 
Foster, Elizabeth Gurley 
Flynn ir Pet is Perry.

Tarp kitko, tame pareiš
kime sakoma:

“Mes, komunistai, susi
jungiame su visomis demo
kratinėmis jėgomis sveiki
nime Aukščiausio Teismo 
nuosprendžio prieš segrega
ciją viešosiose mokyklose. 
1954 metų gegužės 17 d., 
diena, kurioje nuosprendis 
buvo paskelbtas, ilgai bus 
minima užrašuose ilgos ne
grų kovos už laisvę. Per 
virš pusšimtį metų negrai, 
tiesioginiai ir netiesiogi
niai, vedė visapusišką kovą 
prieš segregaciją ir džim- 
krojizmą Jungtinių Valsti
jų viešųjų mokyklų sistemo
je. Ta segregacija taip iš- 
>i plėtojus, jog, pagal gegu
lės 18 d. N. Y. T i mėsą, 40 
procentų viešųjų mokyklų 
mokinių randasi tose srity
je, kuriose įstatymai reika
lą uja segregacijos.”

Komunistai teigia, kad 
j us nuosprendis yra didžiu
lis istorinis laimėjimas. Bet 
jie nurodo, kad šis laimėji- 

I mas pasiektas ne Aukš
čiausio Teismo geraširdyste 
ir malone.

“Šita pergalė laimėta”, 
jie sako, “pirmoje ir svar
biausioje vietoje pagalba 
nepertraukiamos n egi* ų 

į žmonių kovos, kuri tęsiasi 
j per virš tris šimtus metų 
! šioje šalyje už pripažinimą 
; pilnateisiais piliečiais. Iš- 
i dėstymui tų momen fališkų 
, kovų reikėjo keleto knygų.”

Antras svarbus tame lai- 
' mėjime faktorius, tai tas, 
kad negrai susirado sau 
talkininkus didelėje baltųjų 
žmonių masėje. Visos dar
bo unijos, visas /Vmerikos 
darbininkų judėjimas, nuo- 

Į širdžiai rėmė National As- 
1 sociation for Advancement 
i )f Colored People šitoje ko- 
' voje.

Toliau komunistai savo 
pareiškime sako, kad Ame
rikos valdovai turėjo skai
tytis su pasaulio opinija. 
Rasinė diskriminacija na
mie pasidarė užtvaru pa
siekti Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos žmones.

Komunistai sako, kad ši
ta pergale yra skaudžiau
sias smūgis diksikratams ir 
Wall Stryto valdovams, ku
rie girdi, susižeria bilijonus 
dolerių begėdiškiausiai api- 
plėšdami pietinių valstybių 
juodveidžius ir baltvei- 
džius. Tiems reakcionie
riams segregacija padeda 
palaikyti savo viešpatavi
mą. L

Bet, žinoma, šis laimėji
mas yra tiktai pradžia. Ko
munistai nurodo, kad nuo 
dabar turėtų prasidėti pla
čiausia kova už panaikini
mą diskriminacijos ir seg
regacijos visose kitose gyve
nimo srityse.

Jie pataria pažangiajai 
visuomenei budėti, kad 
Aukščiausio Teismo nutari
mas nebūtų paneigtas ir 
pamirštas. Jie siūlo ketu
rių punktų programą. Jos 
pravedimui reikia vienybės 
visų pažangiųjų jėgų.

Pirmas, reikia daboti, 
kad šitas nutarimas būtų 
pravestas gyveni man.

Antras, reikia tuojau 
pradėti kovą už panaikini
mą segregacijos kas liečia 
butus.

Trečias, tuojau turi būti 
pravestas vajus už priverti
mą Kongreso priimti įsta
tymą prieš diskriminaciją 
darbuose.

Ketvirtas, pasiruošti ir 
susivienyti visoms pažan
gioms spėkoms,‘dėl ateinan
čių kongresinių rinkimų.

Partijos komitetas ragi
na visus partijiečius dar
buotis tokios programos 
pravedimui. Taip pat ragi
na visus demokratijos my
lėtojus stoti bendrojon ko
von už pilną ir visišką pa
naikinimą rasinės diskrimi
nacijos ir segregacijos vi
soje Amerikoje.

Reporteris.

Botvinibs — pasaulinis šachmato 
sporto čempionas

. 1953 metu pabaigoje Ciu
riche Įvyko didmeistriu atran- 

' los turnyras išaiškinti pre
tendentui i matčą su pasau
lio čempionu. šachmatinin
kai daug- vilčių dėjo į Bron- 

j Ueiną, Keresą, Kotovą. hi 
užsienio šachmatininkų rimtu 
varžovu buvo laikomas ame-' 
r i k ietis Rase vs k is, paskuti
niaisiais metais pasiekęs eilę 
stambių laimėjimų tarptauti
ni u < >se susitiki m u os e.

Po įtemptos kovos šiame 
t ii rny re laimėjimą pasiekė 
Grybinės šachmatų mokyklos 
atstovas V. Smyslovas. -Jis 
parodė gerą teorinį pasiruo
šimą, puikias kombinacijas, 
nustebino šachmatų pasaulį 
n o p r i e k aisti ngomis baigme- 

' mis.

Šių metų antroje kovo mė
nesio pusėje prasidėjo antra
sis matčas. Pirmoje pasau
lio šachmatų pirmenybių mat
ei! pusėje Smyslovui nesisekė- 
Tačiau .jis nenusiminė, o su
kaupęs jėgas ėmė laimėti par
tiją po partijos. Vienu me

tu Smyslovas turėjo vieno 
! taško persvarą. Vis dėlto pa- 
į r-ireiškė didelis pasaulio šach- 
! matų čempiono patyrimas.

Pep visą sekančią matčo da
li iniciatyva buvo jo rankose.

Kalbant apie kūrybinę mat
čo pusę, visų pirma reikia 
pažymėti tai, kad Smyslovui 
pavykdavo laimėti tais atve
jais, kai jis. sudarydavo tech
ninius sunkumus visoje len
toje, darydavo žaidimą sudė
tingą. Tokiais atvejais Botvi- 
nikas pralaimėdavo, Savo 
ruožtu Smyslovas dažnai pil
nai neišnaudodavo gynimosi 
galimumų ir pralaimėdavo 
ten, kur galėjo laimėti.

Po pasaulio šachmatų pir- 
i menybių matčo 23-osios par- 
! bijos rezultatas, kaip žinoma, 
tapo 11:5: 11.5. Kaip ir pir
mame matče su Brenšteinu, 
čempiono vardui išlaikyti Bot- 
vinikui tereikėjo sužaisti ly
giąsias.

Gegužės 13 d. Maskvoje, 
P. I. Čaikovskio vardo kon
certų salėje įvyko paskutinioji

Labai,; labai didelis progresas. Tik būtų dar di
desnis progresas, jeigu šis ir kiti tos bažnyčios dvasi
ninkai paaiškintų pasauliui, kodėl buvo laukta Aukš
čiausio Teismo nutarimo, kodėl per tiek daug amžių jie 
ir jų pirmtakūnai ne tik prieš patį dievą teisino rasinę 
nelygybę, rasinę segregaciją, bet net skaitė paties dievo 
išgalvotu ir mums pateiktu planu?

MOTERŲ KAMPELIS
Persekiojimu tėvu žiauriai 

skriaudžia vaikus
Jauni newyorkieciai Nick 

ir Mary Karman praėjusio 
gegužės mėnesio 20-tą tapo 
suimti deportavimui. Visą 
tą laiką jie tebelaikomi EI- ; 
lis Islande be kaucijos. Gi ' 
jų sūnelis, 14 metų am-! 
žiaus, paliktas pats savimi ’ 
ir apie tėvus rūpintis.

New Yorko Komitetas j 
Sveturgimiams Ginti dėl te j 
išleido pareiškimą. Atsi
šaukia į visuomenę. Prašo 
siųsti į Washingtona gene- 
raliam prokurorui reikala
vimą, kad Karmanus išleis
tų po kaucija.

Pareiškime, grota kitko, 
rašo:

“Tokį neteisėtumą sunku i 
net įsivaizduoti. Motina ir ! 
tėvas uždaryti Ellis Islam j 
de, kai 14 metų berniukas | 
pa 1 i ok a m as stumdyti.

“Mr. ir Mrs. Karman, 
gimę Jugoslavijoje, šioje 
šalyje gyvena ir dirba virži 
30 metų. Nei vienas nėra 
papildęs jokio prasikalti
mo, kuris duotų priežastį

išardyti šeimos gyvenimą 
ar užversti tokius sunku
mus ant jų nepilnamečio 
vaiko.

“Jie areštuoti einant ti
pišku Walter-McCarran įs
tatymo kaltinimu, kad jie 
yra nepiliečiai, kurie po at
vykimo į Jungtines Valsti
jas ,kada nors buvo komu
nistų partijos nariais.

“Kokia galėtų būti kam 
skriauda iš to, jeigu tie vy
ras ir motąris, veiteris ir 
siuvėja, būtų išleisti po 
kaucija ir galėtų tinkamai 
prižiūrėti savo sūnų? Teis- 
darybės Departmcnto *elgė- 
sys šiuo atveju yra perma
tomu piktnaudojimu galios 
ir prilygsta panaudojimui 
Walter-McCarran provizi- 
jų padarymui Karmanų 14 
metų amžiaus sūnelio naš
laičiu.”

Keistus laikus gyvena
me! Ne tokia Amerika 
vaizdavosi mūsų demokra
tijos steigėjai.

A-a.

iš Laiškų Redakcijai
Brangūs Laisvės redak

toriai! Nuoširdžiausiai dė
koju jums už mane ryašto. 
“Penkiasdešimt metų Ame
rikoj” {talpinimą dienraš 
tin; atsiminimai tęsėsi per 
vienuolika Laisvės nume
rių. Nemaniau, kad rasis 
Laisvės skaitytojų, kurie 
taip šiltai įvertins tą ma
no rašinį. Bet radosi. Jau 
gavau : keletą laiškų su 
komplimentais.

Bet pirmiausia dėkoju 
jums, brangus drauge, Lai
svės redaktoriau R. Mizara 
už tokius daug reiškian
čius, bei svarius kompli
mentus, kurie tilpo gegu
žės 22 d. Laisvės krisluose. 
Daug tenka mokytis iš jū
sų, drauge, redaguojamos 
Laisvės ir jūsų parašytų 
knygų.

Taip pat ir iš draWo A. 
! Bimbos redagavimo F Lais
vės ii* daugelio knygų | ir 

' kitų pamokinančių raštų.
Jus taip pat priduodate 

man daug noro ir energijos 
tęsimui veiklos ateityje.

Laisvės specialaus fondo 
reikalui turiu jau kiek tiek 
surinkęs, kuriuos neužilgo 
gausite; žadu pasidarbuoti 
daugiau..-.

! V. Žilinskas

Šeimininkėms

Ryžių rinkė, gaminta su geiatina

Ryžia i s n žemuogėmis
Skanus ir nebrangus yra 

; šis ryžių užkandis (paduo
damas šaltas):

3 ketvirtadaliai puoduko ne
virtų ryžių

C, puodukai pieno
5 kiaušiniai
6 šaukštai cukraus
puse šaukštelio druskos 
puodukas ir pusė karšto pie-

i no
šaukštas gelatines (plain — 

be skonio)
ketvirtadalis puoduko šalto 

vandens
šaukštelis vanilla ekstrakto 
du puodukai strawberries 
ketvirtadalis puoduko oran- 

žio sunkos
šaukštelis tarkuotos oranžio [ 

žievės i
trečdalis puoduko cukraus.
Iš to kiekio bus 6-8 m a- į 

žieji bliūdeliai.
Ryžius virk. 3-se puodu

kuose pieno, mažu karščiu 
ar dubeltavame puode, iki 
ryžiai išvirs ir pienas į 
juos susigers.

Plak trynius iki sutirštės i 
ir įgaus citrinos spalvą, da- |

matčo partiją. Teiksiančiai 
šachmatų sporto mėgėjų su 
didžiuliu susidomėjimu sekė 
kiekvieną abiejų v a r ž o v ų 
ėjimą. Nežiūrint didelių pa
stangų, Smyslovui nepavyko 
šioje partijoje įgyti pranašu
mą. 22-ame ėjime jis pasiū
lė lygiąsias, su kuriomis Bot- 
vinikas sutiko. Tokiu būdu 
matčo galutinė pasekmė — 
12:12, Pasaulio čempiono 
vardą dar kartą iškovojo M. 
Botvinikas.

liinis sudek 6 šaukštus cuk
raus, įmaišyk druską. 
Laipsniškai supilk iki viri
mo užkaitintąjį pieną. Virk 
ant verdančio vandens iki 
biski sutirštės, nuolat mai- 
šant. N-epervirk.

Suminkštink geiatina šal
tame vandenyje, įmaišyk į 
tą trynių mišinį ir maišyk 
iki visai ištirps ir įsijungs. 
Įmaišyk vanillą. Sumaišyk 
su ryžių mišiniu. Padėk at
šalti ir biski sutirštėti.

Aptirštčjus, supilk į tuš
čiavidurę formą. Padėk vi
sai atšalti ir sustingdinti. 
Išversk iš formos ant lėkš
telės.

Sumaišyk perppiaustytas 
uogas su oranžiu ir cukru
mi atsargiai, kad nesusi
maltų. Sudėk į ryžių rin
kės tuštumą. Jeigu uogos 
sultingos, apačioje, pirm 
sudėjimo uogų, įstatyk ma
žą bliūdelį. Paduok tuojau. 
Reikiant palaukti, laikyk 
šaltai.
L iki is i e j i ba l tyma i

Neturint laiko ar reikalo 
tuojau sunaudoti, baltymus 
supilk i nedidelį indą, san
dariai uždenk, šaltai padėk.

Vien tik baltymai varto
jami baltiems tortams ir 
pajams meringue daryti, 
taipgi daugeliui pudingų, 
sosų ii* gėrimų putnumą 
suteikti ar ant viršaus pu
telę uždėti.

Obuolinį sosą paskanink 
taip:

3 ir pusė puoduko nami
nio ar kenuoto tiršto,

nesaldinto apple sauce 
pusė puoduko cukraus 
5 baltymai.

Prieskoniams žiupsnys 
! druskos, nutmeg, šaukšte
lis vanilla. Sumaišytą su 
prieskoniais sosą laikyk 
šaltai. Y.

Šypsenos
Blogi popieriai

Vienas autorius^ “Ar pa- 
i tėmijai, tamsta, kaip ^blo
gėja šio žurnalo raštu ko
kybė?”

Kitas autorius: “Taip, 
kolega, aš irgi tai pastebė
jau, ir jeigu jo turinys ne
pagerės — aš turėsiu liau
tis jį kopijavęs.”

Fort Pierce, Fla. — Su
sikūlus dviem automobi
liam vienam į kitą, tapo už
mušta ir sužeista 4.

į -------------------------------------- -------- -
I ToAsy’s ?atlern

Pattern 9123: Misses’ Sizes 12, 
H. 16. IS. 20; 40 Size 16 takes 3% 
yards 35-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nujtoe- 
rio ir dydžio siųskite.- Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Birželio (June) 2, 1954



San Francisco, Cal
tragedija lietuviu 

ŠEIMOJE
JJeTnvis Juozas Vaitonis 

per porą metu gyveno mūsų 
artimoji) kaimynystėje. Todėl 
ne tik senesni San Francisco 
lietuviai jį pažino, bet ir man 
teko jį gerai pažinti, nes daž 
nai atsilankydavo pas mus. 
Jis iš visko atrodė palaidu 
nas. betvarkis kalboje vyras. 
Nežiūrint, kad jis ir dirbdavo, 
visados skolindavosi pinigu 
nuo visų, kas tik jam duoda
vo. Bet vėlesniu laiku nete
ko darbo, tad visai liko kaip 
valkata.

Seniau buvo pirkęsis šlube
lę, bet per metus laiko ne
mokėjo rendos morgičiaus sa
vininkui. Pamatęs, kad jau 
bus išmestas iš stubos už ne
mokėjimą rendos. jis nuo sa
vo moters prasišalino. Gal 
manė, kad morgičiaus savi- 
pinką V pasigailės, neišmes ii 
stubos? Bet morgičiaus savi
ninkes to nepaisė, atėjo laika? 
ir išmetė moterį su trimis 
mažais kūdikiais. Vienas kū
dikis tik 3 mėnesių, o vyriau- 
e i as tik virš trejų metų.

Moteris ilgokai išbuvo gat
vėje, iŠ valdinių Įstaigų nie
kas neatėjo jai i pagalbą. 
Tik vienas kaimynas pasiė
mė ją pas save ir laikė iki

bus kokia išeitis; mane, gal 
\yras kuo nors rūpinsis.

Pas kaimynus išbuvusi tris 
savaites, ji išvažiavo gyvent! 
pas tėvus kitame miestelyje— 
San Rafael. Gal., apie 20 my
ku į šiaurę nuo San Fran
cisco. Ten Irma Vaitonienč 
paliko kūdikius motinai dabo
ti, o ji pati Susirado darbą 
San Francisco mieste, čia va
žinėdavo dirbti. Nežiūrint, 
kad Vaitonio nė daug nuken
tėjo nesmagumo tais visais no 
'•erumais, bet Vaitonis visai 
nesirūpino, kur ir kaip gy
vena jo moteris ir kūdikiai.

Gegužės 18 d. Juozas Vai
kelis. sužinojęs, kur jo mote
ris gyvena, pasiėmė revolve
ri ir nuvyko pas moters tė
vus i San Rafael miesteli. Jis 
piktai užklausė savo uošvės: 
Kur yra mano moteris ir kū
dikiai? Jo uošve Pavels, ži
nodama jo netikusį gyvenimą 
ir toki jo pasielgimą — ap
leidimą moters su trimis kū
dikiais, griežtai atsakė: Kam 
tau reikalinga moteris ir kū
dikiai? Buvo 9 valanda va
karo, kūdikiai jau miegojo, o 
Vaitonienč dar nebuvo i.l 
darbo sugrįžusi. Vaitonis pra
dėjęs koliotis ir daugiau prie
kabių ieškoti prie savo uoš
vių. Vaitonis paleido šūvi iJ

Vaizdai iš raišo šalies vairam
Pašo JONĄ

(Tąsa)
Penkios dešimtys dvejų metų patyri

mas įrodė, kad klaidos nepadarė miestas 
atpirkęs vandenį. Kaip rodo skaitlinės, 
L. A. gyventojai gauna vandenį nei kiek 
ne brangiau, kaip kitų didmiesčių žmo
nės. Moka mažiau ne 5c už toną van
dens!

Ta proga tenka pažymėti, kad Colora
do upės vanduo nėra vien Kalifornijos 
privilegųjįtK Į ją turi serą Arizona, Ne- 
vadf. Meksika... Visos turi nuskirtą 
kvotą akrų pėdų vandens į metus. Kvo
tą išvartojai ir daugiau negali imti.

Atsitikime pervirsiant vandens upėje, 
Arizona ir Kalifornija gauna ekstra po 
lygų skaičių akrų pėdų kiekviena. To
kia jų sutartis.

• Klausimas, kaip tada, jeigu upė išsen
ka, nukrinta vandens rezervas? Iš sau
so medžio sulos neišsunksi. Lietaus ne
esti per 7-8 mėnesius. Kas tada? Los 
Angeles mieste augalai iškeptų. Kaip 
su žmonėmis? Katastrofa! Ar ne?

Tačiau L. A. žmonės nemano, kad tas 
gali atsitikti. Tūli jų labai netaupūs. 
Vanduo upeliais bėga kada žolę drėkina. 
Pusė liejamo vandens eina tuščiai gatvė
mis. Skriaudą daro sau ir kitiems.

Kur lietus pripildo vandens rezervu
arus, žmonės nežino, kaip toli vandens 
lašas turi keliauti. Gi Los Angeles nuo 
Koloradus upės 340 m y i ų, t a i a n d e n s 
lašo sunki ilga kelionė. Ar nereikėtų j j 
užjausti už vargą? Naudoti tiksliau. 
Dabar daro priešingai — papylė i gatvę. 
Kerštas. Kam?

Važinėjant Phoenix, Arizona, mačiau 
žmonės drėkina žolę. Jie irgi Kolorade 
upėitfVandenį naudoja. Tačiau nesišvai
sto, nepila, kur nereikia. Pamoka ir pa- 
vyzdis kitiems.

Kada Arizona pakruta už daugiau 
vandens iš Koloradus upės, Kalifornija 
sušunka, užprotestuoja. Logika: jūs 
taupykite, o aš — eikvosiu, bet neduo
siu. Atseit: ne tėvo arklys, ne sūnus va
žiuoja.

Laimė, kad gamta duosni. Ji atsiun
čia iš dausų vandens pakankamai, kad 
ne tiesiai lašais, tai sniego numeta ant 
kalnų. Jam ištirpus, upė atneša atpil- 
dą. Kitaip, tai švinas švilpautų aplink 
ausis už vandenį. Mažai trūksta ir da
bar, kad už plaukų nesusikimba.

-Hancock Park
. Mokslas teigia, kad 50,000 metų at

gal garsiojo Hollywoodo šone rnomutai, 
raganosiai ir kiti tų laikų gyviai ganėsi.

vaidino savų laikų dramą. Jų dra
mų ir tragedijų uždanga nusileidusi, bet 
vaidins pėdsakai —ne.

Koks supuolimas! Vieta — ta pati. 
Vaidmuo kitas. Praeities veiksmų are-

pus!.—Laisvė (Liberty) - Trečiad., Birželio

S JAUNASIS
na yra La Brea, dervos loma. Tuolaiki- 

■niai aktoriai ir įu aktai išnyko,tačiau 
medžiaga pasiliko, tik kita forma. Ta 
medžiaga tapo atrasta Hancock Parke.

Jungtinės Amerikos Valstybės, tapę 
Kalifornijos savininkais, ėmė naudoti 
dervą plačia skale. Pasirodė, kad derva 
turi paslėpusi įvairaus dydžio gyvių 
kaulus. Poleontologai surado, kad kau
lai yra seniai išnykusių gyvūnų. Dr. J. 
C. Merrian 1906 metais vykdė toliau ty
rinėjimo darbą. Jį pasekė kiti.

Mr. G. Allan Hancock, žemės savinin
kas, 1913 metais tyrimo darbą pavedė į ! 
Los Angeles apskrities globą. Atrasta 
daug vertingų -eksponatų, bet daug jų ir 
dabar derva laiko paslėpusi. Kalbama, 
kad čia atrastas šios rūšies gyvių rinki
nys, gyvenusių prieš ledynų gadynę, yra 
didžiausias.

Visas rinkinys eksponatų įamžintas, 
padėtas The Los Angeles Museum, Ex
position Parke, kaip memorialas Majorj 
Henry Hancock ir Madam Ida Hancock.’’ 
Kapitonas Hancock tą žemę pavedė Los 
Angeles apskričiai. Jo garbei tą vietą 
pavadino Hancock Park.

Tai kokių keturių blokų sklypas že
mės—- aikštelė. Dervos' šuliniai išsimė
tę keliose vietose. Kiekvienas atskirai 
aptvertas. Publikai atdaras kas dieną. 
Papuošalų ten jokių nėra. Viena nu
drėbta statula stovi. Ji simbolizuoja 
žvėrių kova...

Į šią gamtos fenomeną žiūrint kyla 
klausimas, iš kur derva čia? Kitas ly
giai įdomus klausimas, kaiį) pateko gy
vūnai į ją? .

Mokslininkai mano, kad žemė skilo 
nuo smarkaus sudrebėjimo. Plyšiai vė
liau prisipildė su petroleum ir kitais 
skysčiais. Lengvesni aliejai išgaravo, o 
derva ne.

Kaip gyvuliai į dervą pateko, tai inci
dentas trijų jaunuolių 1919 metais išri
šo mįslę. Jie, norėdami vienas kitam 
šposus iškrėsti, visi trys įkrito j dervos 
lomą. Kaimynai, bėgdami jiems į pa
galbą, visi prisvilo. Ugniagesių koman
da, su virvėmis ir kopėčiomis, ištraukė 
visus septynis.

Išgąstinga jaunuolių šposo pabaiga iš
ėjo į naudą. Tuomį įrodyta, kaip kita 
gyvybė panašiu būdu žuvo dervoje. Gy
vuliai, vedini kitais sumetimais, įsmuko - 
ir ten liko. Jiems ugniagesių komanda 
buvo nežinoma. Veikiausia, ėjo vandens, 
o įėjo į spąstus. Jų ta drama kartojasi 
per tūkstančius metų, laidojo patys sa
ve.

Derva, ne tiesiogiai, gražiai patarna
vo mokslui dar vieną mįslę išaiškinti. 
Ji gal bus atlikusi daugiau panašių sur- 
prizų, apie kuriuos mes n-e greitai suži
nosime.

(Bus daugiau)

(June) 2, 1954

| revolverio į uošvio Martino 
i Pavels galvą ir jis krito vie* 
j toje negyv'as. Mrs. Getą 

Ravels puolė prieš Vaitonj 
kovoti. Tad Vaitonis palei
do du šūvius i Mrs. Pavęls— 
i savo uošvę. Viena kulka 
perėjo nelabai pavojingai, o 
kita kulka peršovė per nu
garkauli. Moteris dar gyva 
liko, bet daktarai sako, kad 
iei ir išliktų gyva, tai ji bus 
paralyžiuota visam amžiui.

Martin Pavels buvo tik 52 
metų, o Mrs. Pavels 12 metų. 
Pats Vaitonis yra 36 metų, o 
)o moteris Irma 22 metų. Pa
vels šeima turi dar 11 motų 
saikutį. tai yra Vaitonienėa 
brolis.

Kada kilo Pavels šluboje 
tragedija, atbėgo jų kaimin- 
ka ir griebė Vaitoniui už 
rankos. Jinai su juo ilgo
kai tąsėsi, nes norėjo atim
ti revolverį. Jiems besiūnant, 
sugrįžo Vaitonienė iš darbo. 
Pamatė, kad jau čia ne bai* 

j kos. tad .ji pirmiausiai išvedė 
savo 1 I metu broliuką lau- < * 
kam Netrukus pribuvo poli- 

’cija. Mrs. Pavels nugabenta 
■i ligoninę, o Martin Pavels 
atiduotas laidotuvių direkto
riui.

Juozas Vaitonis areštuotas 
ir laikomas kaip pirmo laips
nio žmogžudys. Vežant Vai- 
tonį i kalėjimą, .jis paėmė 
pilną saują miegamų pilių.

Kad sau galą pasidaryti. Po
licija to nepastebėjo, bet ka
da įstūmė į kalėjimą, jis su
krito vietoje. Pašauktas ka
lėjimo daktaras surado, kad 
užsinuodijęs. Kišenėje rado 
dar kitą dėžutę miegamųjų 
pi linkių. Tad daktaras iš
pumpavo vidurius ir atgaivino 
tą niekšą Vaitonį. Kolei at
gavo sąmonę, buvo laikomas 
ligoninėje.

Už poros dienų buvo pra
nešta jo kvotimo raportas. 
Pasirodė, kad tas niekšas tu
rėjo suvylęs jauną mergaitę 
apie 6 metai atgal, ir ji augi

na jau 5 metų kūdikį. An
trą buvo apsivedęs pasiturin
čių lietuvių dukterį. Tėvas 
davęs $1,000 pasogos, bet 
Vaitoniui neilgai laikėsi tas 
turtas. į trumpą laiką prašvil
pė. Supykę ant tokio žen
to, tėvai atėmė dukterį ir 
pravarė žentą.

Vaitonio vėliausia moteris 
lyra dipuke. Ji su tėvais at
vyko iš Vokietijos į Ameriką 
4 metai atgal ir ją, dar jau
nutę mergaitę, tas padykėlių 
vedė ir veisė šeimą.

Vaitonis prisipažino polici
jai, kad jis buvo pasirengęs 
pirmiausiai nužudyti dabarti
nę moterį ir visus kūdikius, 
paskiau Jos tėvus ir tada pats 
sau galą pasidaryti. Polici
jos rekordai rodo, kad jis 
buvo tardomas už pasikėsini
mą užmušti suviltą mergaitę 
1949 metais.

Vaitonis labai prastai sugy
veno su visais kaimynais. Jis 
man sykį sakė, kad jis ieško 
poliemano darbo, kad galė
tų juos visus “pafiksinti.” 
Jam niekas ant svieto nebu
vo geras, tik jis vienas geriau
sias. Jeigu kalbėdavo su 
pažangesniais žmonėmis, sa
kydavosi esąs social-demokra- 
tas, mylįs teisybę ir geras 
laisvamanis. Bet kai nueida
vo šalin, tada atsukdavo kitą 
galą lazdos prieš progresy
vius.

Jis kadaise turėjęs brolį 
čia, San Francisco. Ir tas 
papildęs daug niekšysčių. 
Valdžia tą išdeportavo Į sme
toninę Lietuvą.

Martin Pavels šeimą ne
daug pažinau. Kaip dipu
kų, jų pirma kalba būdavo 
nukreipta prieš Sovietus ir ki
tų kraštų pažangių srovių 
žmones. Bet šiaip sau atrodė 
švarūs lietuviai. Teko nu
girsti, kad J. Vaitonis rašė 
laišką pas savininką, kur dir
bo Martin Pavels už darži
ninką, kad “Pavels yra komu
nistas,” ir už tai Martinas 
buvo paleistas iš darbo.

Tai kokie to žmogaus dar
bai! Taip baigsis ir jo gyve
nimas.

Alvinas

Lewiston-Auburn, Me.
ALDLD kuopos reikalai

Pradžioje šių metų per 
kuopos sekretorių buvo kvie
čiami visi cariai į susirinkimą 
laiškais ir žodžiu. Bet į su
sirinkimą teatsilankė maža 
dalelė. Kodėl? Juk tai gar
bė priklausyti ir skaitytis na
riu Amerikos Lietuvių Litera
tūros Draugijos, kuri per ei
lę metų yra išleidusi daug ge
rų, pamokinančių knygų. To
dėl dar kartą te^ika primin
ti visiems ALDLD 31 kuopos 
nariams, taipgi mūsų draugi
jos simpatikams ir apšvietą 
mylintiems, kad per šį birže
lio mėnesį privalome pasi
stengti pasimokėti duokles ii* 
pagal išgalę paaukoti drau
gijos teisių gynimo reika
lams. Vienu žodžiu, pašvęs
kime šį mėnesį mūsų drau
gijos stiprinimui, apšvietus 
plėtimui ir kovai už taiką.

Iš centro pranešta, kad jau 
tvarkoma išleisti šių metų na
rine knyga. Tai bus istorinė 
JAV prezidentų biografijų 
knyga, pradedant su George 
Washington!! Jr baigiant D. 
Fisenhoweriu.

Duoklės ir aukos
Nariai pasimokėjo duokles 

susirinkime ir vėliau. Kai ku- 

lie prisidėjo ir su auka. Štai 
aukojusių vardai:

Atminčiaį mirusio brolio 
Vincento Martinkaus aukojo 
$5.00 Kazimieras ir Adelė 
Martinkai, Pranas ii' Anna 
Apšegai $5.00, Jonas Vaišvi
las ir Alizas Kaulakis po $1. 
Viso su duoklėmis ir auka 
$26.25.

Var.de 31 kuopos aukoju
siems širdingas ačiū!

Iš navienių persikėle į 31 
kuopą Petras Vizbaras.

Laisvės fondui aukos
Aukojo $5.00 A. Apšegie- 

ne, Elenora Selemonienė ir 
Jonas Vaišvilas atsinaujino 
Laisvės prenumeratą ir pa
aukojo po $2.00 į fondą. La
bai ačiū !

Mirė LDS 45 kp. narė
Šių metų gegužes 12 d., 

Augusta State Hospitalyj, mi
rė Lucy zarkowsky. Ji ten 
išbuvo virš 3 metus gyva pa
laidota, netekusi proto. Šio
mis dienomis užbaigė savo 
sunkaus gyvenimo dienas. . . 
Pagal amžių dar galėjo ilgai 
gyventi, nes buvo tik’ 56 me
tų. Gimusi Lietuvoje, 1898 
m. lapkričio 16 d. Į Jungti
nes Valstijas atvyko su tėvais 
būdama 11 metų. Jai moky
klos lankyti neteko, nes jau
na pradėjo audinyčioje dirb
ti, tai taip i)' likosi beraštė, 
šioje šalyje išgyveno 45 me
tus. Bates Manfacturing Co. 
audinyčioje išdirbo 30 metų. 
Velionė, kol buvo sveika, 
daug yra prisidėjusi su au
ka ir darbu kuopų ir draugi
jų reikalams. Ir už tai jos 
karstas skendėjo daugybėje 
gėlių vainikų ir beskių, tarp 
kurių aukštai blizgėjo auksi
nės raidės LDS 45 k p., ALD
LD 31 k p. ir Lietuvos Dukte
rų pašaipinės draugystės.

Velionė paliko liūdesyj sa
vo gyvenimo draugą Petrą 
žarkovvsky, dvi dukteris — 
Mrs. Roger Dumais iš Sea- 
bright, N. J., ir Mrs. Roland 
Fortin, Auburn, sūnų Petrą 
ž a r k o w sky, Jr., tris se
seris, keturis brolius ir sep
tynis anūkuą. Tapo palaido
ta su bažnytinėmis apeigomis. 
LDS 45 kp. delegacija pa
lydėjo velionę paskutinėj ke
lionėj . . .

Reiškiame užuojautą ve
lionės šeimai, o jai amžina 
ramybe po sunktų dienos \ 
darbų...

Mirė bagetas lietuvis
Šių metų balandžio 16 d. 

čia mirė Antanas Baltrušai
tis, vienas iš bagočiausių lie
tuvių, senebrnis. Gimęs Lie
tuvoje. 1883 metų lapkričio 
15 d. Į Jungtines Valstijas 
atvyko 1904 m. Velionis vi
są laiką išdirbo audinyčioje. 
Virš metai laiko, dėl nesvei
katos priverstas buvo apleisti 
darbą. Sakoma, kad paliko 
turto $39,000, tik nepaliko 
jokio testamento. Velionis bu
vo per ne mierą didelis šykš
tuolis, nes ir pats sau pavy
dėjo geresnio buto bei val
gio. žodžiu sakant, gyveno 
kaip bedniausias vargšas. 
Čia gyvena nekurie velionio 

i giminaičiai: Liudvikas Bal- 
trušaitis, West Peru: Jonas 
Baltrušaitis, Lewiston; Joseph 
Baltrušaitis, Rumford, Me.;1 
Mrs. Jenie Witonis, Lewiston,! 
ir Ann Alfen, Auburn. Mi
nėtų giminaičių rūpestingumu 
velionis Antanas Baltrušaitis 
tapo palaidotas kuo puikiau
siai, su bažnytinėmis apeigo
mis.

Keleri metai tam atgal mirė 
Simonas Antanaitis. Taipgi 
turėjo kiek turto, o tęstameu- 
to jokio nepaliko. Svetimi 
velionį palaidojo, net ir žmo
niško antkapio neuždėjo.

Koresp.

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

• Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Detroit, Mich.
Prieš porą savaičių palaido

jom 3 lietuvius vyrus ir 1 mo
terį. Jie yra: Maikis Liema- 
nas, Petras Važinskas, Anta
nas Rogers-Radžius ir Elena 
Skaudis.

Liemanas buvo pasiturintis 
biznierius, saliūnininkas. Gy
veno nevedęs. Daugelį metų 
jis pardavinėjo skystimėlį. 
Laikėsi nuošaliai nuo visų 
lietuvių, tik saugojo savo biz
nį. Bet visi jį užjautė ir 
gražiai palaidojo Woodmere 
kapinėse gegužės 20 d, gre
ta Petronės Liminskienės.

Elena Skaudienė mirė nuo 
širdies atakos, staiga, gegu
žės 21 dieną, sulaukusi 58 
metų amžiaus. Gyveno 4602 
West Vernon Ave. Palaidota 
Woodmere kapinėse, prie 
pat Liminskienės. Ten darosi 
tikra lietuvių kolonija, nuėju
si ilsėtis amžinai.

Skaudis buvo miręs jau 6 
metai atgal, taip pat nesir
gęs. Priežastis: buvo pirmo
jo karo veteranas, pažeista 
r-vėikata.

'Taigi, vis lydini ir lydini. 
Nekuriems pritrūksta palydo
vų ir nėra kas neša grabą, 
prisieis pačiam graboriui gra
bą nešti. J. Liminskas

K LIETUVOS
Dėl Garbės lentų įsteigimo 

respublikiniuose ir rajo
niniuose laikraščiuose

Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba ir Lietuvos KP Centro

Komitetas įsteigė respubliki
niuose laikraščiuose Garbės 
lentą, į kurią bus įrašomi pir
maujantieji kolūkiai, tarybi
niai ūkiai, MTS ir rajonai, 
pirma laiko ir aukšta kokybe 
įvykdę pavasario sėjos planą.

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

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

____ ____________ lt——

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

tadienį vaidinti naują kome
diją ?

Iš viso dabar k a t a 1 i k ų 
šventųjų sąraše bei knygose 
yra 4,394 asmenys.

Tame skaičiuje lietuvių nė
ra nei vieno. Tiesa, “Kazi
mieras Karalaitis” skaitomas 
“Lietuvos patronu,” bet jis iš 
tikrųjų buvo daugiau lenkas 
negu lietuvis!

Galimas daiktas, jog ku
nigams pavyks j šventųjų kny
gą įrašyti arkivyskupą Matu
levičių. Nepasiduodami lie
tuviams, lenkų kunigai smar
kiai darbuojasi, kad Jadvy
ga, — Jogailos žmona, — bū
tu pripažinta šventąja.

Juo daugiau šventųjų, tuo 
! daugiau dvasiškiai biznio!.
I —:— x

Užbaigimui pavasarinio se- 
i zono, New Haveno lietuviai 
' ruošia spektaklį. Sekamą 
I sekmadienį Brooklyno Lietu- 
i vių Liaudies Teatro artistai 
i teil suvaidins “Ne visada ka- 
į finui užgavėnes.”

I
NEW HAVEN, CONN.

TEATRAS
Daugelyje vietų suvaidintas ir visur su puikiau
siu pasisekimu, veikalas pribus į New Haveną

“Ne visada katinui užgavėnes’’

Keturių veiksnių komiška drama

Parašė didysis dramaturgas A. Ostrovskis 
Stato Scenoje L.D.S. 16-ta kuopa

Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 
žymiausi vaidintojai: J. Budrevičius, Elena 
Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Eva Mizarie- 
nč, Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskienė.

Režisierius R. Mizara

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

SekmacL, Birželio 6 June
Lietuvių Svetainėje243 Front St. New Haven, Conn.

ROCHESTER. N. Y.

Labai svarbus užkvietimas
Laisvės Fondo sukėlimui

PIKNIKAS
Rengia L.L.D. Moterų ir Vyru Kuopos

Birželio 5 June
Naujame Gedemino Name

575 Joseph Ave. Rochester, N. Y.

Visus Rochesterio lietuvius kviečiame į šį pikniką. Visi 
branginame apšvietą, tad rūpinkimės spaudos palaikymu. 
Atsiminkime kas būtų jei neturėtume spaudos, nieko neži
notume.

Nevalgykite namie tą dieną, nes piknike bus skanių val
gių ir gėrimų visiems užtenkamai. Visi būsite pasitenkinę 
— turėsite gerus laikus puošnioje Gedemino svetainėje.

Visus nuoširdžiai kviečia Moterų ir Vyrų L.L.D. Kuopos- 
Pradžia 6-tą vai. vakare

Var.de


Įvyko labai graži 
gimtadienio puota

Gegužės 30-tą Įvyko grupės 
draugių, draugų ir kaimynų

........ ...  ' || IĮ-----f............ ........ --------
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OPPORTUNITIES
MALE and FEMALE

Kaulinienę jos 
proga. Puotagimtadienio 

suruošta pačiu Jono ir Anas 
tazijos Kaulinių gražiame so 
delyje. Long Islandt*.

1 Viskas rodo i N. Y 
važiuotes streiką

Miestinės algos 
yra atsilikusios

| laivakroviŲ balsai 
1iritrenkė ponus

New Yorke gal Įvyks 
aktorių streikas

PARSIDUODA ĮVAIKIŲ DALYKU-
PLAUKŲ DABINTOJ \I 

\\vras ar moteriškė. Pa' Nuola 
tiriis darbas. Gera alga I’eit'ir/o.c są

Pilnai

n imą.
biznio

įrengia "Hobby" Shop. Gera 
Galima daryli gerų pragyvo- 
Savininkas parduoda puikių 

pri(>inamai išprogų

Puota buvo štai 
leriopais atvejais.

Piimliesiems šapų ir lokalų 
susirinkimams Įvykus. Trans
portininkų Unijos viršininkai 
paantrino savo pareiškimą, 
kad darbininkai yra pritrūkę

ls Ilgosios Salos 
liniu kaimynai.

atvyko Kau- reikalauja strei ko.

M i o s t i n i 11 sunk \ ’ (' ž i ni i ų 
ruotojai, kurie dirba š 
Depart meniu i. skun d ž i a s i , j 
kad j’u algos toli atsilikusios 
nuo to pat amalo darbininkų Į 
privatinėj!' industrijoje. Jie. 
reikalauja, kad miestinis iš- !

Tai ir antru kartu balsuo
jant pasirinkimą unijos lai
vu krūviai eiliniai 
laimėtojais atida-

A k t orių organizatorių 
hninkas Ralph Bellamv

vir- 
pra- 

i;(>ša spaudai, kad jo organi
zacijos su teatrų savininkais

FO.
( 105-10$))

COLONY BEAUTY S\LO\
37-3!) 82n<l Si.. Jackson H<‘i^hts, L.I.

HA. 6-7870
1 IO1-1O7)

kartu Nors

nešit i

Brooklyniečiai 
nuvykome pirmu 
žinojome, kad Kauliniai gyve 
na užmiestyje, tačiau
l ojome, kad turėtų tiek daug 
ir taip gražiai Įrengtos erd
vės, kokią radome. Sodelyje, 
pievelėje, radome vietos ne 
liktai atsisėsti, bot net auto 
pasistatyti visiems užteko vie
tos kieme. Rateliams šokti 
radome vietos sodelyje. O 
kad jo Nastutę pagerbti susi
rinkusiems svečiams būtų pa
togu. Kaulinis padirbęs gra
žių suoliukų, 
ta to teko 
kėdes, kad 1 
stalo.

Tačiau ir gre- 
išnošti iš stubos 

visi sutilptų prie

visus svečiusRengėjai 
čiai pavalgydino gerais pietu
mis. Gi oras pasitaiko gra
žiausias. Tad grįžome namo 
dėkingi rengėjams už taip 
gražią išvyką, o ypačiai Jo
nui Kauliniui už suteiktą 
mums talką, taipgi Kaųlinlc- 
nei už kantrybę, kai mos ten 
urmu užgulėme jos virtuvę, 
indus, darželi.

Dėkojame jiems už proga 
ton susieiti ir linkime daug i 
sveiku ir laimingų motu!

Rep.

Kugelio vakarienė 
šį šeštadienį

j vyk o

IRT šapo.ie N e \v 
procentų darbinin- 

vienbalsiai pasisakė už

Vienoje 
n-k e 90

ternational
Association.
nenusilenke

Longshore m e n ’ š

persekiojimui ir
kuris

ruošia planus streikui, 
gali įvykti šiam kon-

Daro $1,000 j savaitę. 3 rūmai iš 
užpakalio. Renda $70. Puiki vi<»ia. 
Gera pusininkams. Savininkas par
duoda šių puikių biznio progų labai 
prieinamai ant lengvų išmokesčių 

šaukite Savininkų:
Tel. EV. 2-9725

MOTINAI 
Virš 30 motų 
jo. atskirame, 
jo. su maudyne.

DARBININKE
P AG ELBIN IN K ft 

amžiaus, guolis vieto- 
maloniame kambary- 

valgių ga

atmosH'j’a.
Telelonuokite:

tokią pat mokestį, kokią gau- ; šmeižtams, 
na dirbantieji privatiniai.

ir likusieji 10 procentu dau
guma būtų 
Jų nebuvo 
buvę išėję

į. nes 
d i nes

kitose ša pose 
rodo tą 

tį. Visi darbininkai nori 
kūlimo algų, trumpesnių 
bo valandų ir tų sąlygų 
tikrinimo kontraktu. Jie 
pat 
tik 
ją.

Keliose 
įvykę balsavimai

jau 
pa
pa- 

d a r
ti ž- 

t a i p
žino, kad tą viską atsieks 
vieningumu, per savo tini- 

Jeigu Transit Autorite- 
n esi s k a i ty s, d a r b i n i 11 k a I

v i e n i n gu m ą p a demon-savo 
si ruoš streiku.

Gyventojai atitolino
nuo namų smarvę

l’niįos viršininkas John De j eksplozija 
Lury pateikė toki palyginimą:

Miestinių darbininku atlygi
nimas

Tas eilinių 
pritrenkė

Aktorių unijos —- Actors 
uity Association — ken
ktas su samdytojų organi-

< 106-1 os; < 10G-107I

9G

laimėjimas kaip 
ponus, 

riiikimų spaudoje 
kad pasidarė labai

už valandą (ir su da-; sunku balsus surokuoti, o dar 
1 priedu) yra tik $1.-j sekamą rytą jau sako, kad juo 
valandą/ o privatinių i toliau.

,G2 ir pusė cento. Skelbia.
val'in- r)arbo Santykiams taryba ne- 

ąalėsianti nuspręsti to visko 
gal net per porą menesių.

tuo sunkiau

Nuo stogo numesta 
ant galvos kėdė

LUNCHEONETTE & STATIONERY’ REAL ESTATE
1 Didelė 2-viom
, ro puikiausių 
nuostoliais iš

langais krautuvė, da- 
biznį. Parduoda su 
iriežasties ligos. Turi 
a. Nepraleiskit!' viso

I R ANKU N SQUARE 
budavotas 2'- aukštu

I amžiaus progos.
! Tel. TR. 4-9689

Miestiniai dirba
das. Privatiniai dirba 19 va
landų ir gauna laiko ir pusėn 

du-mokesti už šeštadienius ir 
beltava už sekmadienius.

Unija užgyrė lygaus 
mokslo idėją

o w
masini

eidamas

Marc Connelly,

kaitinsi u via i

J. V. Aukščiausiojo 
nuosprendi. kuriuo 

panaikinti rasinį mo
rn okyklose. 

uni-

7 eismo
įsakoma
kinių skirstymą
Sveik indami nuosprendį,
jistai pažadėjo ii* toliau

Apie 500 brook lyniečių, 
j daugiausia jaunos motinos su 
( mažais vaikais. sugužėjo j voti už to nuosprendžio 

vend in i ma prakt iko je.
Jg.V

Kiek gi tos “nesuskaito
mos” daugybės buvo:

Eiliniai, senosios ILA šali
ninkai. gavę 9,110 balsų.

Naujai peršamos AFTS-ILA 
—8.791.

Dar
kon testuotų balot u. 
sako, kad jeigu ir 
skaitytų tiems, už
balsuota, ir tie balotai tik pa 
didintų 
skaičių.
balsuoti

1.797 ginčijamų- 
žinovai 

tuos pri
kuriu 09

senosios ILA 
nes d augu r 

už ILA.

balsų
esą

n to

ant

Columbus Ave. Kėdė jam 
prakirto galva, bet manoma, 
kad nėra gvvyboi pavojaus

STATIONERY, FOT'NTAIN 
GREETING ( ARDS

.Veikli sekcija, 6'2 dienos. 8 metams 
lysas. $85 į mėnesį. įskaitant 1 rū
mų apartmentų. Puikiausiose sąly
gose. Daro gorų pragyvenimų, sa
vininkas parduoda gerą biznio pro
ga labai prieinamai.

šaukite Savininkų:
T<‘l. ( E. 9-979!)

< 103-109)

ir plytų šingoliuolas namas, viršus 
tinkamas 2 rūmam. G\\enamasis ir 
valgymui rūmai, moderninė virtuvo, 
pantry, sunporch, tile maudynė. Pil
nas pusiau ištaisvtas skiepas. 1.000 
galionų lankas lauko, 
aliejum šildomas. 2

<. kiemas -lOxlOO
n. Arli visų palogumi/J 
parduoda šiuos naujai f 
namus labai prieinama-’.

Kas

šiltu vandeniu 
karam gaia- 

cyclone 
Kav inin- 
lekoriiu-

Florai Parlv 2-0877
< 104-106)

vaikus
ji mačiusi 

ant stogo.

į Auto užmušė mergyte
Prie savo

Village Rd

k istano

namų. 1 14-2G 
Jamaica, tapo 

5 metų mergyte. Pa- 
arnautojo prie V N

| City Hali gegužės 27-tą. Jos- 
i jie atvyko protestuoti prieš 
; planuojamą statyti atmatoms 
naikinti stoti prie E. G7th ir 
Avė K.

l is. Luc.chi, Burt.

( ANDY STORE—FOUNTAIN
Taipgi parduoda žaislus. Pilnai 

įrengta. Gera biznio vieta. Renda 
$60. Įeina 3’2 rūmų apartmentas. 
Nuo $300 iki $400 savaitinių įplau
kų. Biznis lengvai padidinamas. Pil- 1 
na

BEAUTICIAN EXPERT
Patyrusi visame darbe. Pilnam 

Jaikui. Gera alga. Oru vėdinama 
kraut uvė.

05-01 Jamaica A ve.. Woodhaven, L.I.

(106-109)
kaina $2,500.
* Šaukite Savininkų:

Tel. EV. 2-9298
’ (105-109)

Visokių vakartenių
Liberty Auditorijoje per pra
ėjusį sezoną, tačiau kugelio 
dar nebuvo. Tad grupė mo
terų nusprendė, kad tokį 
svarbų tradicinį ir sveiką lie
tuvių valgį negalima apleisti. 
Be to, salėje pramogos beveik 
pasibaigė, piknikai dar nepra-

Demonstrantai atė jo į at- . 
lapus įsisegę nemažas kortas. ; 
kuriose įrašyta: “Nenorime: 
incineratorių ‘‘Du o kite' 
mums parkus, no šiukšlynus.” ,

Daugelis 
ventojų yra 
mukus. Jie 
po apgauti 
parkus ir žaismavietes. O da
bar “biurokratai nori, kad 
mes sutiktume priimti ši tik
ies, atmatas. . .”

Jiems pavyko gauti atidėji
mą statyboms planų. ............

pirkosi mažus na

Kailiasiuvių unija buvo vie
na pirmiausiųjų priimti ne
gins savo nariais ir gauti 
jiems lygias progas įeiti į 
aukštesnio laipsnio, goriau ap
mokamus amatus. Visuomet 
kovojo už teisingą samdą. 
Tad šis nuosprendis buvo 
jiems ilgai lauktu laimėjimu.

Dabar senoji ILA turi 
halsų daugiau už AFL.

Tuo tarpu eiliniai darbinin
kai nekantrauja. Jie nori 
dirbti ir užsidirbti. Jie'nori 
tuojau gauti naują kontrak
tą ir pakėlimą algos. Bet ko) 
unija nėra oficialiai valdžios

ant kelio priešais einantį au
to. Vairuotojas, jaunas ad
vokatas, skubiai ją nugaben- 
no į ligoninę, bot išgelbėti

Pil. Unija neužgiria 
lojalumo” priesaikų

bai, 
Ten

Brooklyno Muziejuje išsta- 
i vaikų dailūs mokinių dar- 

puspenkto šimto, 
birželio 15-tos.

Gi 21 -mą pradės registruot 
"■ekamam kursui, kurį vykdy 
vasarą.

SUSIRINKIMAI

trauka ir yra rengiama ši 
pramoga, kad dar kartą vi
siems sykiu draugiškai pra-
leisti vakarą.

Kugelio vakarienė įvyks jau 
šį šeštadieni, birželio 5-tą, 7 
vai., Liberty Auditorijos res- 
ttfurane. įėjimas nemoka
mas. Mokesti už valgį nu
spręs svečiai kiekvienas pagal 
savo apetitą. Kviečiame vi
sus. Rengėjos

Pagerbs tėvus, 
bet kviečia visus

Moterų Klubas praėjusiame 
savo susirinkime nutarė su
rengti tėvams pagerbti pobū
vį, jiems pasilinksminimą. O 
kad jiems būtų smagu, pačios 
moterys dalyvaus skaitlingai 
ir kviečia visus.

Tėvų smagumui užtikrinti, 
jau' užkviestas ii* pasižadėjęs 
dainuoti Aido Choras, taipgi 
tas šaunusis Aido Vyrų Kvar
tetas. Girdėta, kad bus ir 
daugiau meno spėkų. Apie 
tai gal praneš pačios rengė
jos. Dabar galiu pasakyti 
t»ek, kad kur Aidas, ten jau 
užtikrinta skambios dainos. 
O tai reiškia linksmybę.

Tėvams pagerbti pramoga 
|vyks birželio 19-tos vakarą, 
Lietuvių Auditorijos G y m 
Hali. Rengėjos prašo visus 
rezervuoti tą vakarą praleisti 
su tėvais. Rep.

Jei jūs norite parduoti na-

skelbimą kaina žema.

delsti, turi 
darbiniu kai 
stovo, nesą

kompanijos gal; 
pasiteisinimą. Įnik 
neturi teisėto zat- 

su kuo derėtis.

’ 1LA pareikalavo, kad uni
ja būtų tuojau pripažinta ir 
derybos pradėtos.

RICHMOND HILL, N. Y.
T,. D. S. 1.3 'kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, June 3 d., pra
sidės 8 vai. vakare, bus Liberty Au
ditorium, 110.-06 Atlantic Avi'. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes yra daug reikalų aptarimui.

Komitetas.
(104-107)

Piliečių Unija kreipėsi į 
New Yorko Miesto Tarybą su 
paraginimu atmesti rezoliuci- 
ią, kuri reikalauja įsakyti 
“lojalumo” p r i e s a i k a s vi
siems Tėvu-Mok.rtojų organi- 
z ac i j u virsi n i n k a m s.

WOODSIDE
Gerai budaxotas 3 šeimų mūrinis 
namas. 6. 5 ir 4 rūmai. 5 ir 4 rū
mai bus lūšį i. įeigos už 6 rūmus. 
Aliejum šildomas, nauji screens, 
siorms, Venetians ir kiti ekstra įren
gimai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Savininkas parduo
da tikrai gorų namų labai prieina
mai. Šaukite' savininkų:

ILlinois 7-3818
(102-108)

PAIEŠKOJIMAS

Reikalavimą įvesti tokias 
priesaikas buvo įteikęs Queens 
republikonas kaunsi 1 m a n a s 
Robert E. Barnes.

Pirmiau tokį pat 
prieš tas priesaikas 
reiškusios keliolika
mių pilietinių organizacijų.

protestą 
buvo pa

Laisvės
Piknikas
Brooklyne

New

Noriu gauti Benes Klimienės antra
šų, su ja susirašyti. Ji seniau yra 
gyvenusi Mąspethe ir Rihghamtone. 
Prašau atsiliepti ar apie ja žinan
čius suteikti man jos antrašų. Anna 
Petraitis, 365 Westminster Road, 

Brooklyn 18, N. Y.
( 104-106)

Tik 1 vaikas buvęs 
tapęs modeliu

BAY RIDGE — S2(),000
'7 rūmų Dutch colonial cottage arti 
Shore Road, daržuotas žemes plo

nas 50x100. privatus įvažiavimas, 
garadžius, aliejus. 2 maudynės, pil
nai insulated, brass plumbing išti- 

. sai. Aukšta mortgage, mažas įmo
kėsimas.

, SAVININKAS SH. 8-9731

1 IR 2 ŠEIMOM Sr|.SKLEPAIS
Tik keletas beliko dcleA 

didelio publikos pageidavSno 
VA Approved 10% Cash 30 m.

Mortgičiai
BRUCKNER BLVD. A LASALI.E At 

WATERBURY AVENUES
1 šeimai 6'2 rūmų, 1’2 maudynių, 

šeimom 4 rūmų ir 4 rūmų2
Garadžius, moderniškai statyti, Por- 
čiai, eksportų konstrukcija, dubilti 
laiptai, aliejum šildomi. Su žolyniu- 
kais. medžiais apsodintas boulevoras

Builder On Premises
Tols. TA, 8-8106 — TA. 9-6838

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

B A R & G R IL L
Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

Biznio Telefonas
EVergreen 4-0672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1!) 13

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

Tai visos Didžiojo 
York o apylinkes są 
pasilinksminimui ir paramai 
dienraščio Laisves. Bus toje 
pačioje vietoje, kur pernai 
buvo:

National Park & Hali
6.3-13 38tli A,ve., Woodside, L.I.

Liepos
July t>

Dr. A. Petriką1
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penki a d len la is uždą ryta

I MATTHEW A
» 
» BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

u.'.'j.’t:)/.' ’>'/

Medus su Arbata
Thorntono teisme liudijo 

buvusi jo agentūros sekreto- ROSIAN HEIGHTS

Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
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 Kūdikį bando gelbėti 
Gaunamas Laisves įstaigoj

n omą, per agentūrą tik vie
nas vaikas gavęs modelio dar
bą ir užsidirbti tiek, kad už
simokėtų už jo paveikslo įdė
jimą į “modelių ir aktorių” 
kandidatų katalogą. . Tačiau 
ji sakė, jog daleistina, kad

2 šeimų, su garadžiu. arti mokyklų 

ir stoties: $19.000. Kreipkitės tik

Roslyn 3-0575

(nuo 8 iki 12 A. M.)

stoginiai, be jų agentūros.

nrisiuvimu odos

RIDGEWOOD
Geiai budavotas 4 šeimų šingeliuo- 
tas namas, gerose sųlygose. 4 1 rū
mų apartmentai. Vienas apartmen- 
tas tuščias, prisideda geros įeigos. 
Brass plumbing, combination sinkos 
ir pečiai. Arti mokyklų, krautuvių 
ir transportacijos. Geras pirkinys 
tik $9,700 (išmokėjimai).

Šaukite savininkų: ▼
Tel. IIEgeman 3-8104

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Elmont miestelio gyventojų. 
Jacksonų dukrytė, 2 motų, 
pavojingai apdegė užsidegusi • 
savo drabužiukus -degtuku au
to mašinoje,
vaite ji išsilaiko gyva, 
tolesis jos 
sysiąs nuo 
k i u, kurie 
savo kūno
prisiūtų kūdikiui.

Odą, kaip kad ir kraują, 
gali imti ne nuo bile ko, bot 
liktai nuo tų, kurie bus 
pažinti visuotinai sveiki.

ASTORIA—$16,750
2 šeinių mūrinis namas, moderninė 
virtuvė, 4'2 5*2 rūmai, 
garadžius,

Jau kelinta sa-
Bet 

gyvenimas priklan- 
to, kiek 
sutiks 
nulupti

rasis te
duoti nuo * 
odos, kad

i’am
2 car ports, aluminum 

comb. Langai, brass plumbing, nau
jas oil burner. A 1 sulygose, puikiau
sios įeigos, žemės plotas 20x148, dar
žai priešakyj ir užpakalyj, arti mo
kyklų, krautuvių ir transportacijos. 
Šaukite savininkas:

Tel. YE. 2-7697
( 106-108)

pri-

Now Yorke 6 vietiniai ir 
philadelphietis bus teisiami 
kaip suokalbininkai nelega
liai gaminti ir pardavinėti 
narkotikus.

ST. ALBANS
Gerai budavotas, 1 šeimai bungalow 
styliaus namas. 8 moderniški rūmai, 
prisideda ištaisytas skiepas. Nuo 
sienos iki sienai divonai. Naujai iš- 
dekoruotas. Aliejum apšildomas, 2 
karam garadžius. Žemės

‘ -10x100. Gera sekcija. Arti 
Ir busų. Gražūs namai už 
kainų. Šaukite savininkų:

Tel. Laurelton 8-5936
(106-108)

plotas 
krautuvių 
prieinamų

Building & Contracting

CEMENTO DARBAS 
TREPAIIS PLYTŲ — 

WATERPROOFIN G 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS i 

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

■ m GRBAUR

f .i

4 pūsi. Laisve (Liberty)TrečiacL, Birželio (June) 2, 1954




