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MOLOTOV REIKALAUJA
BENT VIENO LIAUDIES 
ATSTOVO PALIAUBOMS

JAPONĮ! VALDŽIA GAMINA
1 POLICINIUS 1ST A TYMUS
I --

Francija SU tuo sutinka, ' . mui i paliaubinę komisiją 
> , . .. . v. ir perša pirmesni ji Angli-
jei Amerika pnesmasi ios kad komisi-

--------  ja susidėtų tiktai iš tokių
Sveic

I užsieno reikalų ministras j Pakistanas, Ceilonas, 
| Molotovas ragino įtraukti j ma ir Indonezi ja.
Į bent vieną liaudiškos de-i Suprantama, ioe

Bu r

mas priėmė premjero Yo- 
šidos pasiūlymą sustiprinti 
slaptąją policiją prieš va
dinamus šnipus. Pasak Yo- 
šidos, tai reikią apsaugoti 
sekretus duodamu Japoni
jai ginklu ir sergėti karines 
amerikonų stovyklas Ja
ponijoj.

seime jau privertė Japoni-

“pasauline,

JAPONIJOS POLICIJA

EISENHOWER, SAKOMA 
RENGIASI ĮSIKIŠTI 
KARAN INDOKINIJOJE
Greit prašys Kongresą leist 
mill Vietnamo komunistus

Washington. — Du ar
timi valdžiai senatoriai, re-

ima Demokratinė Vietnamo

gi Kongreso na- 
“aš manau, kad

kuri prižiūrės^ busimąsias; 
Indokinijoje paliaubas tarp ■ 
francūzų ir demokratinio 
Vietnamo (Vietminho).

Francijos užsienio rei-' 
kalu ministras Geo. Bi- 
dault visą valandą asmenį-< 
•nai tarėsi su Molotovu ir 
sutiko su jo pasiūlymu. Iš 
savo pusės, Bidault reika- 

Ih aUedame spausdinti t rųm-: lą\'(); )<af] paliaubinė komi- 
vaizdelį, labai gabios sjja Spręstn klausimus dali-

gaila. kad jie i a u
<a-

ne viena

amerikonų pasiūlymą.
Amerikos delegatas ge

nerolas Bedell Smith pa
sikvietė Molotovą į pietus 
ir asmeniškai su juo kalbė-

manymą nupeikti socialis
tų atstovus už kilusias sei
me riaušes pereitą savaitę,

pratęsti

Indija perspėja prieš 
! baisųjį karo pavoju

plunksnos sukurtą.
Atsimenate streikų bei 

kilimų” banga m ūsu 
kalėjimiu Re ?

kas kalėjime.”

O kaip jūsų kolonijoje

”sl1'j Sovietų Sąjunga ar jos ' dijos premjeras Nehru
i krašto draugas komisijoje negalė-'reiškė valstybės seime:

; tu atmesti daugumos nuta
s: Stiei-j rįmij

Amerika priešinasi
; monistinio krašto h

“Per dvi ar tris sekančias 
vaites arba gal dar grei-

ko-'čiau pasirodys, ar
ar

j linkui didžiojo pavojaus,

— Japonijos valdžios ga 
minamas policinis įstaty 
liias prieš šnipus jau var , 
tojamas ir prieš kitus žmo-jsa kol espondentams 
nes, — rašo New Yorko *

aidžiai • ■vo dantis, seimo i z, . .. Generolas Mark
Socialistai priešinosi se

sijos pratęsimui, kur val
džia bruko policinius savo 
planus. Valdžios šalinin-

ku-

jog 
ntas Eisenhoweris 

jau si mėnesį ąr kito mė- 
' nėšio 
i greso

vaičių kreipsis su tokiu 
prašymu i Kongresą.”

Washington!) spauda ne-

leidimo atvirai įsi- 
i Indokinijos karą 
Vietnamo komunis-

balandyje buvo planavusi 
įsiveržti talkon francū
zams prieš demokratinį 
Vietnamą.

pinejami io pasikalbėjimai • 1 1 1
per telefoną, kuomet jis i l,'~ ' ’ ~ 7 '
buvo vyriausias Jungtinių i RooSeVeltieilė Žada 

1 autų komandierius Ja-i
ponijoje. Užsieniniai ko$; keliaut I SoVietUS
respondentai Japonijoj' 
skundžiasi, kad kai kurie;

benato repunliKonų va
das William K nowland

— Pamatinis sprendimas

užlipinami.
Washington. — Eleonora

Rooseveltienė, prezidento

30 arčiausių dienų, kad 
dar galima būtų sulaikyti

Taip ir kilo muštynės, 
riose 50 seimo narių 
tiek nukentėjo.

Socialistai boikotavo 
mo posėdį, kur buvo įneštas
papeikimas prięš juos. Jie, . Vadinama “naujoji” Ja- 
pareiškė, kad jeigu seimas ponija .darosi vis labiau ir 
nupeiktų bent vieną sočia- labiau panaši į senąją poli- 
listą savo narį, tai jie visi cine Japoniją, — sako new- 
apleistų seimą. .yorkiškio World - Telegram

jungą. Žurnalas Look su-

ji aprašys jam savo įspū
džius iš Sovietu šalies. 4

nuo nušliaužimo anapus
“geležinės uždangos.”

Eisenhowerio pasiunti
nys generolas James Van

nėjo karinius 
' pasiruošimus

Amerikos
Tolimuose

? Vietnamiečiai laimėjo 
dar dvi pozicijas

“Vaidai dėl Indokinijos i 
i gresia baisesniu pavojum iš j 
i visu, su kuriais mes bet { 
’ kada pirmiau buvome susi-į 

Hanoi, Indokin. — Domo- Į dūrę.” 
si. vyriausyb'u labai protinga i kratiniai vietnamiečiai atė- -------------
patarimu. .Jis suko: "Ales j me is 11 ancuzų dai dvi gin- Valdžia HFCStllOia 
negalime amžinąi ignoruoti kluotas J
buvimą Kinijos valdžios.“ ,T

Išvada aiški: Ją reikia 
pripažinti ii" su ja skaitytis' 

Mūsų šalies prezidentas tu
rėtų pasimokyti politinės iš
minties iš universiteto prezi
dento.

nun .

Cornell universiteto prezi-į 
Has W. Malott duoda mil-j

pozicijas — Dong
25 mylios i vakarus 

nuo Hanoi didmiesčio, ir

rę nuo Haifango uosto. O 
tai uostas, per kuri ameri-

ginklų francūzams Hanoi

—! Valstijos duos Rooseveltie-. portus prezidentui ir gyny-

! PSICHOLOGIJOS KONGRESAS 
SMERKIA MOKSLININKŲ 
PERSEKIOJIMUS AMERIKOJ

I tik ji nori. '' ■ nyi ir vėl lekia i Tolimuo-

; vyriausybė jau davė jai, Neoficialiai pranešama, 
vizą — leidimą atvykti. kad Van Fleęto misijos tik-

Tautos Fronto kandidatus Kanada. — rio, kaip “komunistų drau-

I.abai išgarsėjo 
David Schine. Ta 
ir garsiai jokio kai 
das neskambėjo vist 
kos istorijoje.

Schine 
niek u o m

var
PAVOJUS FRNCŪZAMS
VISOJE DELTOJE s

Associated Press prane-
nieko nenuveikė, 
neatsižymė j(>. .lis 

labo tik milijonie
riaus gintis ir ištikimas sena
toriaus McCarthy pastumdė-

Skaičiau armijos sekreto
riaus Stevens paskelbtą tele
fonu pasikalbėjimą su Schine.

Stevens telefonu jam aiški
na, kad jis, armijos sekreto
rius, net trimis atvejais kal- 
bėjosi-tarėsi su apsigynimo 
sekretorium Wilsonu kario

maršuojanti demokratinio 
Vietnamo armija gręsia 
suimti francūzus i milžiniš
kas reples Hanoi ir visoje 
Raudonosios upės deltoje. 
Delta vadinama upės žio
čių išsišakojimas į atskiras 
vagas, pirm itekant į jūrą,

Bagdad, Irak. — Irako 
premjerui Nuri al-Saidui 
įsakius, suimtą bent 17 
priešingų jam kandidatų į 
seimą bei kalbėtojų, kurie 
ragino piliečius balsuoti už 
Tautinio Fronto partijų 
kandidatus.

Premjeras su savo (at
žagarei viška) Konstitucine 
Sąjunga remia anglus - 
amerikonus, kurie valdo ir 
Irako naftos šaltinius. Tau-

imti naftos pramonę į vals
tybės nuosavybę.

Syng. Rhee šaukia Ameriką 
apleist Ženevos sueigą

Tiek at.vdos nėra gavęs jo

upės šakų.
Hanoi - Raudonosios 

upes delta yra didelis tri
kampis, kurio kiekvienas 
šonas turi 50 mylių ilgio. 
Tai derlingiausia ryžiais 
žemė Indokinijoje.

nas turtingas padauža!
Kodėl mes tokius aukštus 

taksus mokami*?
Stevens ir Wilson d u o d a 

pavyzdi, kuomi jie užsiima ir 
už ką per metus gauna bez- 

tūkstančius dole-
riu į?

Z)

Biicnos Aires, Argentina. 
— Fašistinis streiklaužis 
nušovė vieną metalo fabri
ko pikietuotoją; tuomet ki
ti streikieriai nudėjo streik
laužį. 4

Seoul, Korėja. — Pietinė 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
ragino Jungtines Valstijas 
tuojau apleisti Ženevos 
konferenciją. Esą, “kiek
viena konferencijos diena 
daro* Amerikai per daug 
gėdos.”

Rhee tvirtino, kad ta 
konferencija neįvykdys tai
kos Indokinijoje ir nesuvie
nys Korėjos. Jis pakarto
jo, kad Šiaurinė Korėjos

Mrs.jjLnna Taffler, dvieju 
vaikų wff>tina, nei gimė, nei 
augo Izraelyje. Ji nenori ton 
važiuoti. Bet Justicijos de- 
p a rt m e n t as davė j a i j s a k ą : 
Arba prašyk Izraelio valdžios,

kad jinai jus priimtu, arba 
eisi kalėjiman ant dešimties 
metu !

Mat, Mrs. Taffler yra žy
du kilmės moteriškė, nepilie- 
tė ir nuteista išdeportavimui.

būti ginklais prijungta Pie
tinei Korėjai.

Washington. — Valdžia 
suranda jau 3,465,000 be
darbių. t

Montreaį,
Čia posėdžiauja 
nis Psichologi jos Kongre-! -----
sas, ir jo dalyviai smerkė I OPPENHEIMER ATSI- > M n 
ragangaudiškij ikart.ši Jun- SAKĖ PATS REZTGNUOT i A „ ! U'‘į. JN1Kaiay’a- ,1 ■ Anąstasio Somoza, Nikara-i

Washingtom — Valdinė guos prezidentas - diktato- 
atomų jėgos komisija jau rius, linkėjo, kad Jungtinės

gtinėse Valstijose prieš in
telektualus, mokslininkus. 
(Psichologija yra mokslas 
apie protinius ir jausminius 
reiškinius.)

200 psichologų iš 35 šalių. 
Tame skaičiuje yra 400 iš

C a 1 i f o r n i j o s U n i versite-

atominis
! liniukas

man savo kalboje pareiškė:;
“Aš dėkoju Kanadai, vie

nai iš šalių, kuri sunkiais 
laikais išlaiko pamatines 
laisves ir leido šiam 
gresui susirinkti.

“Kaipo Jungi. Va 
pilietis, aš esu baisiai pa
sipiktinęs, kad McCairan - 
Walterio ateivybes įstaty
mas užkerta kelią tokiems 
moksliniams ko.ngresa.mls 
laikyti Jungtinėse Valsti
jose.”

kon-

tų užginta ne tik sovieti
niams psichologams, bet 
ir daugeliui kitų šalių mok
slininku, kuriuos McCarra- 
nai ir McCarthy’ai būtų 
apšaukę komunistais.

Prof. Tolman ir kiti kal
bėtojai ypač smerkė Jungt. 
Valstijų valdžią už panei
gimą garsiojo atominio 
mokslininko Oppenheime-

Valstijas prieš Guatemala
Pietinės Korėjos tauti

ninkų ir Formozos čiangi- 
■ ninku armijas įsiveržimui
ii Indokiniją

moks- gresyve Guatemalos vai-1 
imeris I džia, Centrinėje Ameriko-*

Guatemalos darbininkai 
Gina savo valdžia

di- 
įmerikine Maskvos tvir-; džiausios darbininkų ii

ne, tai komisija “tyrinės jo 
ištikimybę.” ’

Oppenheimeris laišku at
metė tą pasiūlymą, šaky- 
rl n i i n • T/»i zvi t .Y. x x ri 4- zs

pasitraukčiau, ta 
būk aš sutinku su jūsų nuo
mone, kad aš nevertas tar
nauti šiai valdžiai 
darbavausi jau per 12 me
tų.”

i?

kuriai

Tuomet Oppenheimeris 
liko pašalintas, ir preziden
tas Eisenhoweris isakė ne

šė komisiją leist jam asme
nišką pasiteisinti. Komisi
ja atmetė p rašymą.

MOKSLININKAI PER
SPĖJA OPPENHEIME- 
RIO PERSEKIOTOJUS

Washington.— Massachu
setts Technologijos pi'o-

ton ir 9 kiti įžymieji moks
lininkai atsiuntė preziden
tui Eisenhoweriui atsišau
kimą, pareikšdami, kad 
valdžia, persekiodama to-

Valstijoms padėti j 
šluoti.

Jungtinių Valst.

nu prezidėn- 
karo ;t° Arbenz’o valdžią. Tos 
lala. {unijos atlaikė masinius su

stabdo ir krečia visus jon! sirinkimus Guatemala Ci-
1 i • j • r/ozin»\o T-J n vFlplaukiančius kitų 

laivus.

Easton, Pa
Birželio 7 d. mirė Valys 

Lengvinas. Kūnas pašarvo
tas J. Katino koplyčioje. 
Laidotuvės Įvyks birželio 
10 d., 2 vai. dieną, miesto 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
giminaičių ir artimų drau
gų. Jis buvo uolus rėmėjas

ir EI Progresso miestuose 
j ir nutarė suorganizuoti 
i savo budėtojų būrius, kad 
gintu valdžią nuo priešų.

Valdžia
priešininkų
Jungtinių
tus, suokaibiavusius

su ėmė 
vadus,

kelis
kaip 

agen- 
nuver-

nu
Šią žinią pranešė tęlefo- 
Martynas Urba.

ORAS. — Giedra, 
ir tvanku.

šilta

kius • įžymius, “ištikimus 
mokslininkus, kaip Oppen- 
heimerį, eina keliu, vedan
čiu į šalies savižudystę.”

džia.

Bayonne, N. J.
Mi- 
am-

Mirė Medical Cen-

Birželio 8 d., mirė 
chael Trakimas, 66 m. 
žiaus.

Laidotuvės Įvyks birže
lio 10 d., 11 vai. ryto. Ve
lionis buvo dienraščio Lais
vės %skaitytojas. Paliko nu
liūdime žmoną ir sūnų.

Šią žinią telefonu prane
šė velionio našlė.
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Žmonių paraginimas prezidentui
Kadaise prezidentas Rooseveltas ragindavo žmo

nes netylėti svarbiaisiais gyvenimo klausimais. Jis sa
kydavo: rašykite man, rašykite kitiems aukštiems pa
reigūnams, pasakykite, ką jūs manote, ko jūs norite.

Prezidentas I)_ Eisenhoweris nėra prašęs žmonių 
io. Bet tas dar nereiškią, kad jis nenorėtų jį išgir- 

Tas dai' nereiškia, kad žmonių balsas jo neveiktų.
American Peace Crusade pradėjo vajų už pasiunti- 
prezidentui poros milijonu atvirlaiškių. Tegu, sa- 
iis žino, ko mes, paprastieji žmonės, trokštame.
O ko mes labiausia šiandien trokštame?
Mes labiausia trokštame taikos išlaikymo., išvengi- 
atominio karo. Tegu apie tai žino prezidentas ir

m a

mo

Kodėl iiems nesiseka?
N. Y. Times kohi.mnistas Baldwin labai susirūpinęs 

francūzu likimu Indokinijoje. Jų padėtis darosi kritiš
ka. Vietname jiems nesiseka. Nesiseka ir jų “kara
liui” Bao Dai.

Tai. žinoma, nieko nauja. Kai kam Baldwino straips
nyje “Indochina Peril Grows” bus "auja tik tas, kad jis 
kalba apie nepasisekimų priežastis.

Prancūzu nelaimė esanti tame, kad jie neturi ir ne
gali gauti Vietnamo žmonių pritarimo. Tai labai svar
bus pripažinimas. Baldwin tik dabar pamatė. Mes gi 
tai visuomet sakėme.

Vietnamiečiai atsisako kariauti už francūzus arba 
Bao Dai. Nepaisant paskuti"ių sentyneriu metų karo 
ir nastane’ų, francūzams pavyko sudaryti tik keletą ba
talijom! iš vietiniu gyventojų. O blogiausia tas, jog j 
esą negalima nė tais batalijonais pasitikėti. Vietoje ka- | 
niauti. iie prie pirmos progos su'.visais ginklais pereina i 
Vietminh pusėn.

Bao Dai buvo paskelbęs visuotina mobilizacija. 
Amerikos komercinėje spaudoje buvo plačiai apie tai

BRAZILIJOS DARBO 
UNIJŲ DELEGACIJA

Šiomis dienomis Tary
bų Sąjunga apleido ir grįž
ta namo Brazilijos darbo 
unijų delegacija. Prieš ap- 
leisiant Maskvą, delegaci
ja išleido tokį pranešimą:

“Mes buvome Maskvo
je, Jaltoje, Stalingrade iv 
Leningrade. Mes aplankė
me sanatorijas ir poilsio 
namus, dirbtuves ir įmones, 
kolektyvinius ūkius ir te
atrus; mes matėme Volgos 
-Dono navigacijos kanalą, 
tą nenaprasta inžinierystės 
pasiekimą. 
kė proga 
priėmimo 
gacijų Kremliuje, 
svai vaikštinėjom e 
mis ir noriai lyginome auk
štą sovietinių darbo žmo
nių gyvenimo ir kultūros 
lygį su vargu ir be'raštybe 
mūsų šalyje.

“Mes kalbėjomės su dar
bo unijų viršininkais, su 
darbininkais, aktoriais ir 
inžinieriais, gydytojais ir 
žurnalistais; mes matėme 
sovietinę tikrovę. Mes esa
me tikrai sužavėti. Mes no
rime pabrėžti tą meilę ir 
šiltumą, kuriuomi čia. Ta
rybų Sąjungoje, užsienie
čiai priimami. Visur mes 
buvome didžiai gerbiami ir 
viskuo aprūpinami, 
ypatingai turėtų būti 
brėžta visų sovietinių žmo
nių siekimas taikos ir jų 
troškimas gyventi taikoje 
su visais žmonėmis.

“Mes dėkingi Sovietų 
žmonėms už į mus atkreip-. 
ta dėmėsi.

“Sakydami sudiev, mes 
pasižadame visiems tary
biniams žmonėms kovoti 
už taiką visame pasaulyje, 
už.visų tautų brolybę.”

rikos lietuviams. Krupa
vičius ir Žalkauskas “ba
dauja.” Tiesioginiai Ame
rikos Lietuvių Tarybai ir 
Vlikui Amerikos lietuviai 
nebeaukoja. Todėl reikia 
naujos formos, naujo obal- 
sio. Štai ir iškyla “Lietu
vos laisvinimo talka.”

MOTERŲ KAMPELIS
su-’ cukrų, cinamoną, gerai 

maišyk.
1 Suplak kiaušinius. Įmai

šyk pieną. Laipsniai su-
“ Į pilk į miltus ir plak ikjteš-

Mums pasitai- 
dalyvauti laike 

užsieniniu dele- 
Mes lai- 

gatvė-

DAR APIE SPORTĄ 
LIETUVOJE

Vilniaus Tiesoje randame, 
ne vieną priminimą Lietuvos 
sportininkams, Lietuvos jau
nimui, kad negalima pasiten
kinti tuomi, kas jau pasiek
ta. Reikia siekti toliau, rei
kia sporto meistriškumą kelti 
a u kščiau.

Geg. 18 d. Tiesa editoriale 
rašo:

“ D a 1 y va u d a m i visasąjungi
nėse, tarprespublikinėse var
žybose, mokydamiesi iš bro
liškųjų respublikų 
kūmo, n e m a ž a 
kiekvienais metais
Tarybų Lietuvos sportininkai. 
Neseniai Įvykusiose TSRS 
krepšinio pirmenybėse mūsų 
respublikos. vyrų Jiomanda iš- 

pirmąją vietą. Penktą 
eilės 
tapo 

gabių

meistriš- 
laimėjimų 

pasiekia

šalies bokso 
A. Šocikas, 
sportininkų

Bet 
pa-

kovojo 
kartą iš 
čempionu 
Nemaža
paskutiniaisiais metais išaugo 
iš kolūkiečių,’kaimo inteligen
tijos tarpo. Pirmąsias vietas 
visasąjunginėse kaimo jauni
mo varžybose laimėjo “Kol
ūkiečio” sporto draugijos na
riai lengvaatletė J. Kirvelai- 
tytė ir šachmatininkė V. 
Kaušilaitė. Eilę pergalių yra 
iškovoję respublikos stalo te
nisininkai, f ech tu oto j ai.”

Bet po to eina savikritika 
ir pabarimas ne tik sportinin
kams, bet ir visoms Įstaigoms, 
kurios turi reikalą su .jaunimo 
a u k ė 1 j i m u. La i k raštis n u ro d o : 
“Mūsų respublikos eilės spor
to šakų
nepateįikihąmas.
niai rekordai lengvoje 
toje, plaukyme ir kitose ša-

Bet kas iš tos mobilizacijos išėjo? 'Nieko. Bald
win pastebi, kad iš visų numatytų karinei tarnybai jau
nų vv’ų atsiliepė tik apie dešimt procentų.

Prancūzai imperialistai gali pasitikėti ir pasitiki 
tiktai atsiustais franeūžais ir užsieniniu legionu, susi
dedančiu iš viso pasaulio surinktu padaužų.

Baldwin susirūpinės ir padėtimi Prancūzijoje. Iki 
šiol Prancūzijos valdžia siųsdavo Indoki"ijon tiktai sa
vanorius. Bet savanoriu nebeužtenka. Prisieina sius
ti draftuotus francūzus. Bet ką siunčiamieji pasa
kys? Ką pasakys Prancūzijos žmonės? Premjero La- 
niel kabinetas gali subyrėti.

Laniel visa's viltis dėjo ant Ženevos. Bet ir iš 
nesimato pagalbos.

te"

Teismo sprendime spraga
Aukščiausiojo Teismo nuosprendis prieš rasinę 

oregaciją turi vieną didelę spragą. Per ją dabar ban
dys išlysti pietiniu valstijų Byrnesai ir Talmadge’ai.

Teismo sprendime pasakyta, kad segregacija viešo
siose mokyklose nesuderinama su šalies Konstitucija. 
Nieko nesakoma apie parapiiines ir privatiškas mokyk
las. Netiesioginiai segregacija jose legalizuojama.

Todėl Georgia gubernatorius Talmadge jau pasakė, 
kad jis savo valstijoje panaikins ■ viešąsias mokyklas. 
Taip jis tikisi apeiti Aukščiausio Teismo patvarkymą 
prieš rasinę segregaciją. Jį gali pasekti kitos pietinės 
valstijos.

Kova už pravedimą nuosprendžio prieš segregaciją 
mokyklose žada būti ilga ii; sunki. Pasirodo, jog Aukš
čiausias Teismas turės užkišti minėtą spragą savo nu
tarimu. jeigu jis nuoširdžiai norės matyti savo nuo
sprendį pravestą gyvenimam

se-

Dar vienas tyrinėjimas
McCarthy turįs “faktu”, kad “komunistų šnipai jau 

beveik esą užgriebę visą federalinės valdžios šnipų bei 
slaptosios policijos agentūra, Central Intelligence Agen-, 
cy. O- tos agentūros vedėju, kaip žinia, yra valstybės 
sekretoriaus brolis Allen W. Dulles.

Tiesa. po"as Dulles sako, kad- senatoriaus McCarthy 
kaltinimai yra neteisingi. Tiesa, joks rimtas žmogus 
Washingtone senatoriaus “faktams” netiki.

Bet kas gi su tuo skaitosi? Mes gyvename nepa
prastos isterijos laikus, kada su faktais ir rimtumu, 
mažai kas besiskaito. Todėl Central Intelligence Agency 
vedėjo balsas pasilieka balsu girioje. Agentūra bus iš
tirta. Gal ras bent vieną “komunistinę raganą“ tūk
stančiuose agentūros agentų, o gal nesuras nė vienos. 
Tai irgi nesvarbu. *

Svarbu, kad McCarthy vėl gerai pasigarsino, iškel
damas “naują pavoju” visai Amerikai.

i NAUJA'S SKYMAS' 
PASIPINIGAUTI

, Skaitome pranešimą, 
Vlikas paskelbė 
laisvinimo 
“laisvinimas

kad ! 
“Lietuvos! 

talką”.
” susiveda į 

atiku rinkimą. Talka-rin- 
kimas aukų turi tęstis nuo 
birželio 15 d. iki' pabaigos 
siu metu.

Raketieriai
ko: “Didysis Lietuvos lais-1 
vinimo talkos
atėjo. Viso laisvojo 
šaulio lietuviai
aktyviai įsijungti į šį šven
tą darbą.”

Nereikia nė aiškinti, jog 
šita “talka” taikoma Amc-

iš Vii ko sa-

"‘Dovanomis”
Gautieji kūdikiai

Žinovai sako, kad Ameri
koje yra apie 10,000 vaikų, 
dauguma ne daugiau 15 
metų amžiaus, kurie yra 
gimdyti prisilaikant “do
vanojimo” sistemos. Tai už
veistieji dirbtiniu būdu. Jie 
gimė tose šeimose, kurios 
labai pageidavo kūdikių, 
bet, vyras negalėjo tapti tė
vu.

Daugumoje tų šeimų tik
tai jiedu vieni ir težino apie 
savo vaiko kilmę. Tikrasis 
kūniškasis tėvas nei jiems 
patiems nežinomas. Ji ži
no tik daktaras, kuris iš 
vienų veislės ieško, o ki
tiems teikia. Davusysis 
veislės taip pat nežino, ar 
jo sėkla panaudota. Ar iš 
to kur nors gimė naujas 
žmogus.

Davėjui savo veislės ne
žinomiems žmonėms esą 
mokama $15. Pirm ėmimo, 
davėjai yra gerai ištiriami. 
Bando sužinoti jų sveikatą, 
kilmę, prigimtį, papročius. 
Dar. stengiamasi parinkti 
artimiausią išvaizdai busi
mojo dvasinio tėvo, kūdikio 
auklėtojo. Tūli pageidau
ja pasirinkimo net religi
niu atžvilgiu. j,i

Turintieji ryšių su. parin
kimu bevaikėms poroms 
“dovanotų” kūdikių sako, 
kad gavėjai yrą “patenkin
ti.”

Įstatymiškos ir religinės 
ištaigos į tai žiūri mišriai. 
Vieni entuziastiškai užgi
na kaip ir priemonę suteik-

meistriškūmas yra '
Respubliki- ;

atleti- i ti džiaugsmą tūkstančiams 
t___ ___ ___ __  " šeimų. Kiti laikosi beša-

kosc (laugumoje žemi. Jie žy- i liškai. Yra ir tokių, kurie į
mini atsilieka nuo geriausių 
mūsų šalies (Tarybų; Sąjun
gos) sportininkų pasiekimų.”

Toliau: “Kūno kultūros ir
O tas j sporto komitetas prie Lietuvos 

Ministru Tarybos visiškai už
miršo buriavimą, i m t y n i u , 
motociklų, žirginį sportą. Tuo 
tarpu respublikoje . ne tik 
gausu sportininkų, mėgstančių 
šias sporto šakas, bet joms 
vystyti pas mus yra 
lygos...”

Tiesa ragina visą 
Įvairias Įstaigas

visose sporto 
meistrišk ūmo 
spoi’to šakas 
smarkiai iš-

šį, kaip ir į kožną naują rei
škinį, žiūri su baime ir pa
smerkimu. Tūliems žmo-' 
gaus gyvybės misterija bu
vo ir yra pelninga. Moks- 

i lo laimėjimas prieš miste
riją žudo jų pasaulį. Jie 
širsta.

Sekant Reader į

visos są

darbymetis 
pa

kviečiami ii' 
vasarą visur ir 
šakose pakelti 
lygį, apleistas 
atgaivinti, kita> 
plėsti.

jaunimą 
per šią

Worcester, Mass
Poilsio ir svečiavimosi laikai

Gegužės mėnesį Worcester! 
aplankė malonūs dainą ir 
kultūrą mylinti svečiai. Mė
li nos Dieną Aido Choro su
rengtame koncerte matėsi dai
nos mylėtojų iš visų Wore es
terio apylinkių. Jie gėrėjosi 
dainomis Ir linksminosi su
rengtose vaišėse, /

Gegužės’22 dieną Olympia 
parką aplankė N c w Yorko- 
Newarko aidiečiai - sietynie
čiai. Graži, širdinga dainos 
nešėjų grupė, grįždami i na
mus, N o r \v o o d e suvaidinę 
operetę “Pepitą,’’ užsuko pas 
.mus. Nors diena buvo šalto
ka, niūri', bet svečių šokiai, 
daina, širdinga, maloni šyp
są ii' sauliška 'nuotaika pripil
dė mūsų parko salę. Svečius 
atsisveikinti ir palinkėti jiems 
laimingai namus pasiekti at
vyko j parką bostonietis dai
nininkas Ignas Kubiliūnas.

Ačiū jums, sveteliai, už 
malonų mūs aplankysią!

terio apylinkės. Birželio 13 d. 
Įvyks Aido Choro piknikas 
Olympia parke.

Kviečiame visus atvykti, 
pasilinksminti ir pasiklausyt! 
dainų.

Aidiečiai pasiėmė poilsio 
gegužės Aido ' 
pamokas va-

Aido Choro piknikas
Ir vėl mes laukiame 

čių iš Connecticut ir Worces-
svc-

Yra smulkių
Atrodo labai 

nemėgstantiems 
Viena

Įdomus žurnaliukas
Pirmu kartu teko maty

ti knyginio formato, 32 pus
lapių žurnaliuką Reader. 
Šis pau esąs numeris 2-ras.

Žur"aliukas patraukliai 
padarytas.
iliustracijų, 
tinkamas
ilgų, sunkių raštų.
me leidinyje telpa virš 20 
gabiai parašytų trumpų 
straipsnelių apie įvairias 
šalis, mokslus, įstatymus, 
istoriją. Protarpiuose įde- 

i ta įdomios pastabėlės, žy- 
I mūs išsireiškimai, juoke
liai, pašaipos, statistika ir

Kaip mokyto- panašūs krislai, 
choristai gra-

Su pabaiga 
Choras sulaikė 
sarps sezonui, 
jas, taip ii- visi
žiai užsipelnė poilsio, nes 15 
mėnesių laikotarpyje jie sun
kiai dirbo. Virš metus laiko 
mokinami naujo mokytojo, 
Jono Dirvelio, išmokome virš 
30 dainų. C 
Ii ką išstojimų.

Apart choro, 'mūsų duetas 
lavinosi atskirai.

Pasiėmę poilsio, choras už
davė komitetui nemažai dar
bo — prirengti ką nors ru
deniui.

Linkiu visiems gražaus po
ilsio. Ačiū visiems už gra
žią kooperaciją. Ačiū visiems 
choro talkininkams ir rėmė
jams. Ačiū Jonui Skelčiui už 
dovaną ($5). O svarbiausia 
vėlinu poilsio mokytojui, 
jam vėl teks sunkiausiai dirb
ti, rudens sezonui atėjus.

Korespondentas

Choras turėjo dvy-! daug moterų.

Iš poros tų straipsnelių 
panaudota medžiagos ir 
šiame skyriuje telpantiems 
dviem rašinėliams “Dova
nomis gautieji kūdikiai” ii1 
“Vėžys krūtyse užmuša

Kopijos kaina 20 c. Išsi
rašyti 10 numerių dar ga
lima už $1. Leidėjai tikrina, 
kad leidinys bus gerinamas 
ir didinamas pagal skaity
tojų atsiliepimą. Jo antra
šas: 130 E. 16th St., New

nes S1

Pernai Tarybų Lietuvos 
kurortuose atostogomis li
ejosi daugiau kaip 40 tūk- 

stanęių žmonių. Tai buvo 
du kartus daugiau, 
li948 metais.

negu

liga žudo daugiau 
negu vyrų. Taip 
to, kad daugelis 
pergyvena įvairių 

ir sužeidi-

tos buvusios 
nors ateity-

Imk 6 colių pločio skau- 
radą. Užkaitink, patepk. 
Tešlos pilk apie 2 šaukštus 
ir paskleisk uždengti visą 
dugną. Apkepk vieną šo
ną iki viršus pradės pūs
lėti, tešla bus iškepusi. Iš
versk ant lentelės apkep
tuoju šonu į viršų.

Iškepus visą tešlą, ant 
kožno blyno dėk kupiną 
šaukštą varškės. Kraštus 
užlenk link vidurio; blyną 
padarant į konvertą. Sudėk 
ant pateptos lėkštos blėte- 
lės. Pirm pat paduodant, 
apgruzdink vidutiniai karš
tame pečiuje per keletą mi
nučių. Arba galima apgels- 
vinti ir skauradoje. r3et jei
gu to gelsvinimo Nepaiso
ma, blynai yra gatavi pa
duoti ir be to antrojo kepi
mo. Varškė su tryniu val
gosi nekepta.

Paduoda su rūgščia grie
tine. Kiti mėgsta su obuo
lių tyre.

Sudėtieji į tradicinę kny
gos formą apibarstomi su 
cukrumi sumaišytu cinamo
nu. Tai yra pąskaninimui 
ir dekoracijai. Išilgai bly
no užbertas cinamonas at
rodo kai]) eilutė rašto.

Lietuviai daugelis ne
mėgsta saldi"tų varškės 
patiekalų. Tokiems galima 

_ . Kiti 
visi produktai—tie patys.

Vėžys krūtyse 
užmuša daug moterų

Vėžio 
moterų, 
yra dėl 
moterų
nereguliarumų 
mų krūtyse ir 
nuošė. Tūlos 
nelaimės kada 
je išsivysto į vėžį.

Jungtinėse Valstijose kas 
metai apie 50,000 
atrandamos 
veži. Tos 
jai tikrina, 
susirgusių 
gydyti, jei 
stebėta ir gydyta pradžio
je. Tačiau teišgydoma ma
žiau pusės tų susirgusių. 
Dauguma išmiršta bėgiu 
penkerių metų. Tai rodo, 
kad tyrimas ir gydymas bu
vo pavėluotas.

Juo didžiausia skriauda 
matoma tame, kad tos rū
šies vėžį galėtų laiku 
gauti” kiekviena eilinė 
teris,. jeigu ji žinotų, 
reikia ieškoti ir kaip 
koti.

Krūtyse vėžio pradžia 
dažnai pasireiškia smui
kais gūželiais. Ne visi gū
želiai reiškia vėžį. Gali bū
ti tik laikinas vietinis ta
kelių užsikimšimas ar įde
gimas, kuris ] 
praeina. Bet jeigu gūže
lis laikosi ir didėja, pata-; 
ria apsižiūrėti. Kartais 
tik sermėgos guziko didu- 
mo pasiekęs piktasis gu- NEBAIGTAS RECEPTAS 
zas jau gali būti šaknis iš
raugęs po visą krūtį ar dar I 
toliau, nebesuvaldomas.

Dar įspėja, kad ii’ jų au
gimo ilgis nėra vienodas. 
Pataria ilgai nedelsti, duo
ti ištirti.

Newyorkietis Cancel’ Ko
mitetas pataria moterims 
išmokti pačioms, save pa
egzaminuoti. Tam yra pa
gaminęs .net specialę fil
mą “Breast Self - Exami
nation.” Grupėms, galin
čioms sumobilizuoti 50 ar 
daugiau moterų, filmą tei
kia nemokamai ir atsiu"-

moterų 
krūtyse turint 
ligos tyrinėto- 
kad trys iš 4 
būtų galima iš
ilga būtų pa-

su- 
mo- 
kad 
ieš-

pats savaime cuRraus visai nedėti.

Praeitame Moterų Kam
pelyje nurodą Inai apie 
ubuolinį sosą baigtį tuom, 
kaip sumaišyti su priesko
niais, bet apleistas galuti
nas paragrafas:

Pirm pat paduodant val
gyti, suplak baltymus iki 
pradės krūvytėmis keltis 
keliant plaktuvą. Dalimis 
sudėk cukrų ir kietai su
plak. Atsargiai įmaišyk 
ubuolienę. Bus apie 10 ma
žųjų bliudelių.”

prelegentą, 
ir atsako i

čia daktarą 
Jis išaiškina 
klausimus, jei to būna pra
šytas. Newyorkietems ver
ta tuo pasinaudoti.

Informacijų apie filmą 
prelegentą ar kitų kreiptis 
Cancer Committee, Edu
cation Department, 7 E. 52 
St. Telefonas: Plaza 9- 
3500.

'f&hy’s Patiem

S. Reader

Šeimininkėm
šventiškieji blyneliai

Tarpe kitų skanėstų, ku
rie populiarūs žydų šei
mose laike švenčių, yra bly
neliai su varške. Tie blynai, 
kaip ir gefelte fish, būna 
visų pirmiausia išgaudomi 
ir bendrose tautinių gru
pių pramogose.

Aštuoniolikai blynų imk: 
svarą ir pusę varškės 

(cottage cheese) 
. 3 kiaušinių trynius 

šaukštą cukraus 
šaukštelį cinamono 
4 kiaušinius 
puoduką pieno 
puoduką persijotų miltų 
šaukštelį druskos (mil-

9320 
6-14

pasaldinto cinamono.
Perspausk varškę per 

sietelį; trynius dadėk po 
vieną, vis įplakant. Dadėk

ty in&Mcvn
Pattern 9320: Girls' Sizes 6. 8. 

10, 12, 14. Size 10 dress. 2ty yards 
35-inch; coat requires 3 yards 39- 
inch fabric.

Užsakymą su 35 cerjtais i 
pažymėjimu i o rmof^hume 
rio ir dydžio siu 'tile? Pa’ 
tern Dept., Adanti 
Avenue, Richmond Hill P
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STREIKAS KALĖJIME
. Tkaranti .no sukilimas
Pats vidudienis — dvylikta valanda. 

Koridoriaus sienoj radijo megafonas 
garsiai pleškina naujienų pranešimą. 
Vienintelį pilną kasdieninį pranešimą— 
15 minučių.

“... Didžiajame valstybės kalėjime, 
penktajame sparne — karantino skyriu
je, išsiveržė audringas Greitono kalinių 
sukilimas. 189 kaliniai staiga išstūmė 
senį sargą pro duris, ištraukė jam iš ki
šenės rakta. Užtrenkė duris, kietai už
sibarikadavo. Rėkaudami, klykdami, 
pradėjo daužyt, laužyt kėdes, stalus, lo
vas. Ištaškė visus šešis- didžiulius lan
gus, iškraipė plieninius jų virbus. Ar
dė, trankė, daužė, kas tiktai buvo pa
rankiau. Išvartė, išgriovė narvų duris, 
palei visus tris aukštus. Sugadino, su- 
kreivaliojo net ir narvų sienas. Kalėji
mo valdyba ir sargai nieko negalėjo pa
do Oti. Vidun negalėjo prasimušti. Ka
rantino sparnas labai senoviškai pada
rytai. Visai skyrium stovi nuo kitų ka
lėjimo sparnų. Sunkios plieninės durys, 
kaip siena, sklandžiai uždarytos. Įsi
laužti pro jas iš koridoriaus pusės nega
lima. Kitos tokios pačios durys, kai]) ir 
visi šeši langai, eina i karantino kiemą. 
Jos irgi užtrenktos, užbarikaduotos...

“Pribuvo valstybės milicija, bet į ka
rantino sparną prasimušti negalėjo. Ga
liausiai ėmė laidyti pro langus aitrių 
dujų bombas. Sąmyšis tebeina. Sustab
dyti jo kol kas nepasisekė. Sukilimas 
išsiveržė dėl bruzdėjusios kalinių nepa
sitenkinimo maistu ir paroles tarybos at
kaklumu. Apie tolesnę eigą bus praneš
ta paskiau...“

Išklausęs puse ausies dar ir kitas nau
jienas, atsisėdau sau vienas ir mąstau. 
Oho, kas ten dėdasi, tame karantine 
sparne!...

Sujaudintoje vaizduotėje tai]) ir mir
guliuoja vaizdai. Anas nelemtas niūrus 
karantino sparnas, penktasis sparnas!

Ilgas ilgas, siauras ir aukštas store 
mūro kambarys. Iš ilgojo koridoriaus 
įžengei pro duris ir, sustojęs stebiesi vi
diniu Vaizdu. Po kairei — didžiuliai 
alpsti langai, bent šeši, iki pat lubų, sto
rais plieniniais virbais sutvirtinti. To
kios pačios durys eina į atskirą kiemą, 
aukšta mūrinė siena aptvertą.

Po dešinei rankai mirguliuoja narvai, 
narvai, narvai. Geležinių virbų durys. 
Trys aukštai, bei lygiai, trys narvų ei
lės. Narvai nemaži. Talpina ne po vie
ną kalinį, kaip kitur sparnuose, bet po 
keturis.

Į tą penktąjį sparną sugrūsdavo nau
jai atvežtus kalinius. Bet čia laikydavo 
bent po kelis ir ilgiau užsibuvusius kali
nius, — tai tokius, kuriems maišytis su 
kitų sparnų kaliniais skaitėsi pavojin
ga. “Kietai virti kiaušiniai’’...

Rūsčios, karčios ten būdavo dienos. 
Vis dažniausiai uždarytus, užrakintus 
kalinius laikydavo narvuose, vis po ke
turis. Sėdi, būdavo, ar guli — kiekvie
nas savo luvukėje, ar viršutinėje ar apa
tinėje. Skaitinėja, varto ką arba šneka
si. Valgyti ar į kiemą vis varydavo 
skyrium nuo visų kitų sparnų, — į ka
rotino kiemą.

Sargas, kaip ant tų nebuičių, buvo be
jausmis žmogus. Surumbėjęs, užkietė
jęs senis, tiesiog medinis. Jis ■ būdavo 
dūminis penktojo sparno sargas. Vaka- 
rare slankiodavo jo sūnus, pažiūrėt, re
gis nieko sau vyras, bet žiaurumo — tai 
tėvelio ir trupiniai surankioti! Vis su 
lazda pažastyse, vis susiraukęs žvairuo
ja.

Išgirdus tą nepaprastą radijo prane
šimą, labai rūpėjo dasižinoti daugiau ką 
apie tą sukilimą. Kai]) tiktai nuskam
bėjo pietums skambutis.— ir visiems iš 
karto atskleidė duris, tuoj čia pat kori
doriuje pasipylė klausimai. Sugužėję di- 
džiulėn valgomojon salėn, apsėdo ilgus 
stalus, irgi klausinėjo vienas kito apie 
tą reikšmingą įvykį. Bet nieko tikro ne
susigraibė. Tik protarpiais būdavo 
trumpi radijo pranešimai: Greitono ka- 

' Įėjime sukilėlių sparnas vis tebesilaiko.
Kai rytojaus dieną artėjo dvylikta va

landa, visi savo celėse laukė radijo nau
jienų, kaipgi ten laikosi penktasparniai 

^sukilėliai.
“... Įsisiūbavę Greitono kalėjime ka- 

raAjįino sukilėliai pradeda nurimti. Ug
niagesių būrys švirkštė vidun vandenį. 
Valstybės milicija svaidė gazo bombas, 
—-liepė atidaryti duris. Paliepimas vis

PETRAS KRAPAS HIGGANUM, CONN.
tebėra neišpildytas. Kalėjimo valdyba, 

sako, griebsis griežtų priemonių...”
Ot tai tau! Mąstau sau: dar griežtes

nių priemonių? Gazo bombų ir vandens 
švirkštimo dar nepakanka?

Visų čia, Griovęs kalėjimo, įnamių 
nuotaika pasidarė savingai įtempta. Kas 
ten, vyriausiame valstybės kalėjimo sky
riuj, dedasi, šiai]) ar tai]) atsilieps ir čia. 
Ar čia ar ten bebūtume, ar kituose vals
tybės kalėjimo skyriuose, visi skaitosi 
valstybės kaliniai. Visi turi bendrų rei
kalų, bendrų rūpesčių.

Trečią dieną vidudienio radijas pra
nešė, kad Greitono kalėjimo sukilėlių 
sparnas jau numalšintus. Nuvarginti jo 
įnamiai išskirstyti. Patys veiklieji su
kilėliai būsią perkelti į Griovęs kalėji
mą, į karcerį. Visi kiti pervesti į šešto
jo sparno ant greitųjų padarytą karanti- 
niečių skyrių....

Ir tiek. Ar kas laimėta, ar bus kokių 
palengvinimų, —nė žodžio. Kramtyk 
sau lūpas, vyreli, ir lauk, kantriai, kolei 
kas išeis aikštėn.

Nedaug, bet vistiek šis tas aikštėn išė
jo. Per vakarienę, valgomojoje salėje 
šnibždėjosi kaliniai, būk jau atvežtas 
Šičion sukilėlių pilnas vežimas. Ar ši
tai])? Ar daug jų, tų vadovų? Sako, aš
tuoniolika. Visi jau esą užrakinti į kar
cerio vienutes, šiauriniame skyriuje, ket
virtame sparne.

Po vakarienės tą dieną, kai]) ir papra
stai, užrakinti kaliniai niūkso kas savo 
narvelyje. Plerpia visa gerkle radijas, 
pernelyg išpūstas to nelemtojo megafo
no. Mat, kad visiems girdėtųsi...

Ir būta čia ko klausytis. Beveik išti
sai rėkia, raliuoja klaikiai sutaršytas 
džiaziškas dainapalaikes, kad net tau 
ausys kurstą! Nori nenori, brukte tau 
bruka tą gėdingą patvirkusios kultūros 
jovalą. Rėkauna, klykauna, varliškai 
Gargždžia, savo gamtinį balsą gadinda
mi radijo “žvaigždės”,1 pakaitomis su 
dar klaikesniais “orkestrais”. Klyšoja, 
bliauna, kniaukia, kliurksi nuolatai, nuo 
11 ryto iki pusės po devynių vakaro...

Nagi, pagaliau lapt j r nutilo radijas, 
užgęso šviesos. Kaliniai rengiasi gulti. 
Kas čia? Ar griausmas nugriaudė dus
liai? Ar taip kas čia nubildėjo? Bet 
griausmui dar būtų perankšti: dar tik 
kovo menesio pabaiga.

Gal už poros minučių ir vėl rrrum! 
riTum! rrrum! klaikiai nusibeldė kaž 
kur lauke, o-gal ir viduje kur. Suvokti 
sunku. Nakties tyloje bet koks triukš
mas suaidi atgarsiai ir atkariai.

Klausosi, žinau, ii’ kiti. Nagi ir vėl. 
Vėl lyg nugriaudė, bet kažkaip vieno
dai, periodiškai, vis kas pora minučių. 
Ne. Čia ne griausmas. Čia kas viduje. 
Ir klausyt nenusibodo.

Ryt rytą, kai kaliniai suėjo pusryčių, 
pasipylė kalbos. “Ar girdėjai vakar va
karą ir naktį, kai]) baladojosi, beldėsi 
karcerio svečiai greiniškiai?” — “Ar tai 
jie? kaliniai? iš Greitono?” — bTaip, 
jie”...

Paaiškėjo, kad čia tikrai beldėsi vir
šuje, ketvirtame aukšte, šiauriniame 
sparne, karcerio narveliuose užrakinti 
pribuvėliai. Vakar čia atvežtieji iš Grei
tono kalėjimo, karcerio sukilėlių patys 
smarkieji vadovai. Matai? Ar ilgai, ka
žin, juos čia laikys užrakintus? Ar pas
kui vėl atgal grąžins ar čia juos paliks?

Visaip laužė sau galvas, bet veltui. 
Niekas tikrai žinoti negalėjo. Sargų ar 
valdybos negisi klausi. Laukė, gal radi
jas ką praneš. Bet nieko. Nepranešė... 
Tai]) ir praėjo nuolaidžiai gal pora sa
vaičių. Niekas nepaaiškėjo. Nors kalbų 
tų, girdų buvo visokių, bet jų nesuvaiky
si. Spėliojo, kad karceryje juos čia lai
kys ir kelis mėnesius. O kur toliau juos 
dės, kas gi žino.

Ir ne tą vieną pirmąją naktį. Bent ke
lis vakarus, gult besirengdami, vis kali
niai girdi tą patį duslų bildėjimą. Po 
truputį, išsikalbėdami, priėjo išvados, 
kad anie ten viršuje, karceryje kaliniai, 
susitarę, iškelia viršun savo geležines lo
vas ir paleidžia visi kartu žemyn. Trenk
damas į cementinę aslą, lovos tai]) ir su
griaudžia palei visą didžiulį aukštą ir 
ilgą sparną.

. Kam jie tuos signalus darė, kas gi ži
no. Bet ])o kelių vakarų nurimo tie slo
ping] griaudėjimai.

Tiek to. Palaipsniui ir užsimiršo tas 
įvykis. Bet jis visai neišdilo, tas karan
tino sukilimas. Susidarė atbalsiai, 
ne vienas. Ir ne vienoje vietoje.
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MIRUS •
JUOZUI KALVAIČIUI

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Elenai, sūnui Juozui 
nems ir draugams.

P. Bokas
L. Žemaitis
L J. Ynamaitis
J. Strižauskai
K lementi na J a n kol i ū n ienė
L. Mankienė

ir dukrai Elenai, gimi-

J. Vaitonis
V. Kazlau
H. Buzienė
J. M. Lukštas
P. O. Giraičiai
O. Visockienė

DETROITO ŽINIOS

Įdomūs išsireiškimai !llv"|i,s
z I kuriam mes negalime

Asmuo, kuriame nešima- sitikėti.
to jokių silpnybių, yra ar |

arba veidmainis,
pa-

Jaubert
Surinko Kas Kitas

BALTIMORE, MD.
Pats Pirmasis Laisvės Paramai

PIKNIKAS
Birželio 13 June

Labai gražioje vietoje
Slovak National Park

6526 Holabird Ave.

Iš automobilių pramonės i Ant virš to Kaiser - Willys 
vienetą Toledo lokalas 12, ( 
po grėsme, kad nebus darbų, ! 
apsikapojo algas.

UAW-CIO prez. Walter P. 
Reuther apibūdino padėtį ge
gužės 27 d. sakydamas:

—Mažos kompanijos auto
mobilių industrijos ir visų in
dustrijų bus sunkioj padėtyj, 
kol republikonų administraci
ja nesiims tinkamų žingsnių 
pagerinti darbus ir praplėti
mą perkamosios galios.

Darbdaviai, laikraščiai ir 
radijo komentatoriai labai 
seniai pasmerkė Reutherį kai
po p r a n a š ą 
gloom,” 
Gynybos 
Wilson o 
mėnesį,
vėl viskas 
ite.”

Puiki svetainė šokiams ir gera muzika

Muzika nuo 3 iki 7 vai.
Perdaug išbūdavote auto- 

! mobilių industrija krauna be
das tbit savo darbininkų ku
pros, tūkstančiai kurių yra 

l paleisti,' daugelis — ant vi
sados.

Vėlia u si as pa vy z d y s y ra 
praneši- 
Motors, 
Hudson 

Detroito

i gegužės 28 dienos 
j n)as, kad American 
paveldėja Nash ir 
firmų, uždarys savo
Hudson assembly įmonę bė
gyje šešių mėnesių, išmetant 
4,600 UAW-CI0 narių lokalo 
154-to iš darbo. Operacijos 
bus sukoncentruotos Milwau
kee ir Kenosha, Wis., k u r 
Nash auto darbas yra vaisin
gesnis moderniškose įmonėse. 
Yra labai abejotina, ai- dau
giau Hudson bus bebudavoja- 
m as po 
kuriam 
pirkėjų.
tu dirbo 30,000, bus sumažin
ta iki 4,000 ir laikysis iš mė
nesio i mėnesį.

Kelios dienos anksčiau 
Chrysler korporacija prane
šė, kad p a r e n d a v o s a v o 
Pi'iggs - Conner įmonę, kuri 
išdirbo PackardI
I rigulmingai 

j Tas nušluos

1954 metu modelio, 
dabar sunku gauti 

Hudson, vienu kar-

doom and 
pasisakydami remti 
Sekretoriaus C. E. 

pasakymą sausio 
kad su “pavasariu 

bus gerai Detro-

lokalas 154-tas, 
ilgą ir pasekmin

gą kovą (sėdėjimo streiką) 
11937 metų pradžioj, neseniai, 
pasibudavojo geriausią unijos ! 
lokalo būstinę East Sidėj. • 
Klausimas, ar galės ją išlai- • 
Pyti su 4,000 narių skaičių- Į 
mi ? Kaikurie unijistai nu- i 
mato, kad nacionalė būstinė 

gyvavimo būse- perims, ir tas- pats gali atsi- 
Packard nepri- I tikti su lokalo 742 patalpa, 
nors Chrysler | I<uri randasi skersai Briggs-

bodies” no
de! Packard. 

U.AW-CIO loka-

ima jo narių, 
suims kiek galės savo auto
motive bod,y skyrium. Pack- 

| a rd lokalas 190tas, taipgi la
bai sumažėjęs dirbančiais na
riais pereitais metais, galimai 

f pasiims jurisdikciją paren- 
dnotoj įmonėj.

Chrysler korp. neseniai 
pranešė savo vakacijas UAW 
nariams, kurie yra išdirbę 

i mažiausiai 8 mėnesius iš 12- 
1.08 pirm gegužės 1, 1954 m. 
Tas išmetė apie du trečdalius 
Dodge lokalo 3 narių, dau
giausia iš kurių veik nėra dir
bę pereitais metais, kai Chrys
ler seras (dalis) automobiliam 
rinkoj susitraukė nuo 20 iki 
12 su biskučių procentų.

Kita vargo vieta automobi
lių industrijos buvo Kaiser 
įmonės prie Willow Run, kur 
lokalas 142 baigė savo die
nas egzistavęs, kai Kaiser 
pasiėmęs likučius persikėlė su 
operacijomis į Toledo, Ohio.

H udson 
kuris vedė

Conner įmonės, nors Packard 
190 gali pageidauti 
skyriaus patalpai.

Automašinos, kitos 
Lingos ir komplikuotos 
uos dėl patyrusių 
patyrusių darbo jėgų gali bū
ti pasiūlomos tiktai didžio
sioms automobilių korporaci
joms. Tai yra kita priežas
tis. kode] maži neprigu Įmingi 
auto išdirbėjai, su mažu kapi
talu ir mažai kostumerių, 
eis tuo keliu, tomis pėdomis, 
kuriomis nuėjo daugiau 'kaip 
2,000 automobilių firmų, ku
rios pradėjo biznį su aukšto
mis viltimis ir dabar randasi 
automotive kapinėse. F. P.

savo

iškaš- 
maši- 

ir pusiau

Įžanga tik 50 centų asmeniui
Kviečiame visus dalyvauti šiame gražiame 

sąskridyje, pasilinksminti ir finansiniai parem
ti dienraštį Laisvę

PHILADELPHIA, PA

143

Skubėkim j Bušą ir važiuokim
Į BALTIMORES PIKNIKĄ

Philadelphiečiai turi dar vietos dideliame bu- 
se, kuris veš visus tiesiai į pikniko parką. Bir
želio 13 d. kaip 9 vai. ryte busas išvažiuos nuo 
1218 Wallace St., o 20 minutų po 9 nuo 2nd St. 
ir Pierce St. Kelionė į abi pusi tik $3.50. Sku
bėkit šaukti del vietos pas A. Žalner, 100 Jack-

, son St.—HO. 8-7226,
Pierce St. —DE. 4-4026. Diena bus graži, ke
lionė smagi. Pasimatysime, pasikalbėsime, su 
savo pažįstamais. Nepavėluokime.

Komisj ia.

PIKNIKAI
Prašome visuomenę įsitemyti didžiuosius pa

rengimus paramai dienraščio Laisves. Kvie
čiame visus juose dalyvauti. Pasilinksminsite 
ir pasimatysite su daugeliu malonių draugų.

AKRON, O.—United 
byterian Church 96-ta 
nė sueiga čia už^yrė Aukšč. 1 
Teismo nuosprendį prieš se- i 
gregaciją mokyklose.

ROCHESTER, N. Y.

P res
ni e ti-

Baltimore, Md.
Piknikas įvyks sekmadienį

Birželio 13 June
Slovak National Park

6526 Holabird Avenue

Brooklyn, N. Y
-J ž

Gedeniino Draugystės Naujo Namo atidarymui

DIDŽIULIS BANKETAS
Šeštadienį, Birželio-June 19

Gedemino Svetainėje
575 Joseph Ave., Rochester, N. Y.

Kalakutienos vakarienė už $1.50
Įžanga nemokama. Pradžia 6-tą vai. vakare

Gera Muzika Šokiams
Kviečiame visus atsilankyti, o rengėjai visus 

maloniai priims ir visi turėsite gerus laikus,- 
būsite pasitenkinę. Komisija.

Liepos 4 July 
NATIONAL HALL & PARK 

65-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Montello, Mass,
Piknikas įvyks sekmadienį ir pirmadienį

Liet. Taut. Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St.

Tkaranti.no


Proga gauti Social 
Security žiniu

LDS 200 kuopa rengia pre- 
h kciją apie Social.Security. Ji 
Įvyks šiandien, birž. 9 vakarą. 
9 vai.. Liberty Auditorijos 
Brown Room. Kalbės atsto
vas iš vietinės Social Securi
ty raštinės. Prelekci.ią dar 
paryškins filmu rodymo apa- 
latu padidintais paveikslė
liais (nejudamais—slides)

Po prelekcijos bus klausi
mu ir atsakymu laikotarpis. 
Atsineškite klausimus gata
vus, kad spėtu visus išklausy
ti ir atsakyti.

Kviečia visus.

Sunkiai serga rašytojas 
Bonoskis-Baranauskas

Pranešama, kad lietuviams 
plačiai žinomas rašytojas P. 
Bonoskis . Baranauskas. "‘Ug
nies Slėnio” autorius, staiga 
rimtai susirgo ir dabar randasi 
Montefiore ligoninėje. Bonos- 
I is paskutiniu laiku darbavosi 
kaip atsakom i ngasis ‘‘Masses- 
M a i nst re a m ’ ’ red a k t or i u s.

Apie ligos detail’s praneši
me vėliau.

Inžinieriai pikietavo 
apginti savo darbą

New Yorko Miesto Tary
boje vra Įteikti pora biliu, 
lurie liečia tūlus mechaniš
kus šaldytuvus ir jų priežiū
rą.

Tūli interesai. ieškantieji 
daugiau pelno, nori Įstatymo, 
kad leistu tas mechaniškas 
masiniai šaldymo priemones 
Įvesti ir palaikyti be laishiuo- 
tu inžinierių priežiūros.

Inžinieriai sako, kad tas 
išmestu tūkstančius inžinie
rių iš darbo. Jie argumentuo
ja, kad be tinkamos priežiūros 
tie Įrankiai gali tapti prie
žastimi nelaimių ir pavojumi 
sveikatai ir saugumui. Savo 
reikalui apginti apie tūkstan
tis inžinierių atvyko i City j 
Hali birželio 3-čią.

Tarp Lietuviu
Lietuvių Liaudies Teatro 

aktoriai praėjusi sekmadienį 
New Havene vaidino veikalą 
“Ne visada katinui užgavė
nes.” Režisavo R. Mizara. 
Nors ir pavargo viena diena 
atlikdami ilgoką kelionę, ta
čiau sugrįžo linksmi. Sako, 
jog publikos turėjo gražios ir 
ji šiltai Įvertino jų darbą.

Brooklyn iečiams gerai ži
nomas A. M. Augūnas žiemą 
praleido Floridoje. Matomai, 
nusprendė, jog geriau gyven
ti įprastame krašte, nes po 
sugrįžimo Į Oakdale, L. L, 
įsigijo degtinių parduotuvę.

LDS kuopos rūpinasi, kaip 
pasiųsti juo daugiau delega
tų i LDS Seimą. Seimas jau 
čia pat, o kelias tolimas ir 
gana iškaštingas. Seimas įvyks 
Chicagoje, liepos 12-14 dieno
mis

Brooklyniečiai laukia daug 
svečių liepos 4-osios proga. 
Mat, trys dienos švenčių. Prie 
to, viduryje tų švenčių, liepos 
4-tą, įvyks Laisvės metinis 
piknikas, kuriame visuomet 
būna daug svečių, vietinių ir 
iš tolimų miestų.

Laisvės piknikas šiemet bus 
toje pat vietoje, kaip ir per
nai: National Hall & Bark, 
65-13 38th Ave., Woodside, 
L. T. ReP.

Pad i d ėj us rezervuoaruose 
vandens ištekliams, vėl leis
ta laistyti kiemus ir daržus 
tarp 7 vakaro ir pusiaunak
čio. Valdiniai patvarkymai 
neliečia kai kurių miesto da
lių, kur vanduo gaunamas iš 
privatinių šaltinių.
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NeivYorko^A^Zlnloi
Transit Autoritetas 
jau žada derėtis

'Transit Autoritetas birže
lio 3-čią pranešė Transporti
ninkų Unijai, kad sutinka su
sitikti su unijos viršininkais 
ir derėtis išvengimui važiuotos 
l'iiiju streiko. Autoritetas pir- 

rėš su unija, kad jokiu sutar
čių nebus.

Transportininkai kalba, kad 
Autoritetui minti pakeisti pa
dėjo transportininkų masinis 
piisisakymas už streiką ir kitų 
CIO Įstaigų iš anksto pradė
tieji žygiai transportininkus 
paremti, jeigu jie ištikro tu
rėtų streikuoti.

Švaros Departmentas 
irgi demonstravo

miestinio

kų praėjusi ketvirtadieni at
vyko pikietuoti City Hali tuo 
laiku. kai ten posėdžiavo 
Miesto Taryba ii’ svarstė ap
iak' s u o t i p a s i 1 i n k s m i n i m u s. Jie 

pa
kėlimo visiems to departmen- 
to darbininkams, 
nutraukė po to,

valdininkai tu- 
spečiai i posėd i

Pik i etą iii' 
kai jiems

pranešė, jog 
lės su jais

Pernai automobiliai mieste 
užmušė G25 žmonos. Majoras 
Wagneris sako, kad mažiau 
Įyyktų nelaimių, jei daugiau 
gatvių būtų važiuojamomis 
tik Į vieną galą.

Dėl trafiko problemų New ' 

ar n o r i n - 
tiems keliauti busais visuo
met reikia būti apdairiems.

nusižudė
Tlansho- 

žmona

to Į Hudson upe. 
baronese Gertrude 
fen - Werth e i rm er. 
tarnaujančio UN sekretoriato 
buvusio Austrijos rojalisto. 
54 metų.

VINCAS SODA1TIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILI

Telephone: EVergreen 1-8171
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

Mergaitės žudytojas 
nužudęs ir Jablonką

Dorothy W estwatcr, 
si primušta ir 
mire I 
kančių 
d ienų 
mones 

Visu tuo 
ir pusę

tiktai kraujo perleid ima is 'ii 
dirbtinu kvėpavimu. \ ibla- 
rniesi, kad gal dar išgelbės.

name
.11 gyveno.
lą, išeinant i mokyki;).

(loonies. GG metu

Birželio 5-tą tapo suimtas 
Įtartas jos sužalojime as
muo, John Roche, 27 metų, 
skelbiama, būk jis prisipaži
nęs esąs Dorothy užpuolikas 
ii' kad jis nužudęs kitas dvi 
moteris ir vieną vyriški.

J ablonka.

me

l uoto jas
13 m..

SL, buvęs nužudytas bandy- 
Jablonka žuvo 

Taipgi new- 
yorkietė Mrs. Rosa Chronik, 
85 m., praėjusio lapkričių 
15-tą buvusi jo nužudyta

Marion Brown.
buvo išprievartauta ir

metų, 
n tižu-

jau pirmiau 
c kriminalini

buvęs

praši
kaitimą.

' Mergina netiki, kad 
Roche žmogžudys

Y'orko policija
Kai h erine

metų, gražuolę di-
Ji sakėsi pažinusi

klausinėja 
uolds, 22 
vorsantę.
Roche nuo vaikystės. Ne
galinti tikėti, netikinti, jog 
jis galėtu būti toks žiauro

ZU

mi jų pažinties laiku neinan- < 
dagaus žodžio netaręs, jokiu 
gašlumu jai nepasirodęs. ji-.l 
iiai jau buvusi pradėjusi su j 
juo drauganuti, retkarčiais | 
išeiti svkiu.

PETRAS KAPICKAS

Brooklyn, N. Y

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

Kitas įtartasis 
irgi nužudęs kelis

New Yorke suimtas IS me
lų vyrukas, Norman Ro,ve. 
kuriam priskaitoma . nužudy
mas trijų moterų tikslu iš- 

Ji Įtarė, kai ji 
gretimo namo 
detektyvus, ku

pamatė mm

r i e ant kito 
rinėjo ten rastą nužudytą

apro- 

2-nie
kuoja, kad jis 
ęrie jos buto.
Prismaugė, išprievartąvo, pa
skiau užvilko jos kūną ant te 

mimas), o paskui nuo to ant 
eretinio namo stogo, kuris tu
ri, Įėjimą iš 22 Bradhurst 

motor? 
žiūrą, 
klausinėti.

ji pamatė stebint tos 
kūno atradimą ir ap- 
ji suėmė, p r a d ė i o 

Policija skelbia, 
pažino nužudęs

ir dar dvi moteris.

Mrs. Kathleen Stewart, 25 
m., buvo nužudyta gegužės 
SS. Jos kūnas tapų atrastas 
Polo Grounds.

Mrs. Margaret Branch, -JG 
metų, buvo atrasta sausio 2- 
rą. Tos abi moterys buvo 
išprievartautos ir nužudytos 
smaugimu.

per-

Unijistai buvo sustabdę dar- j 
b;i vienai valandai Interna- , 
Lenai stotyje pastiprinimui j 
savo reikalavimų. Jie rei-;

posnio darbo laiko.

Bronxe viena diena detek
tyvai tardė apie 400 asmenų 

surasti jaunuolių 
kaltininkus, ta- 

jokių davinių ne-

pastangose 
a p šaudymo 
čiau iš tų 
gavo.

Laisvės 
Piknikas 
Brooklyne

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

National Park & Hall
63-13 381h Ave., Woodside, L. I.

Liepos
July 0

Dr. A. Petriką! TONY’S
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždą ryta*

MATTHEW A. • PEIST LANE 
DRUGS, Inc.BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Išleis Rosenbergą 
laišku 2-ra laidą

C-

ra- 
an- 
mė-

išparduota

"Death House Loth 
i Juliaus ir Ethelės laiškai, 
į šyti iš kalėjimo vienas 
Į tram ir kitiems, būsią ši 
liesi išleisti ani 
Pirmosios laidi 
125,000 kopijų.

Antrojoje la 
Į paskutiniai jų 
! nebuvo pirmojoje laidoje, iš- 
i spausdintoji' pirm jų mirties. 
Tikisi knygą turėti Rosenber- 
gams paminėti mitinguose.

Veikia išlaisvint 
politinius kalinius

N'ewyorkietis Amerikos po
litiniams kaliniams išlaisvinti, 
komitetas skelbia eilę masi
nių’ veiksmų už amnestiją.

2-2038
• 110-1 13)

HELP WANTED-MALE

SUPERINTENDENT

šio ketvirtadienio vakarą, 
birželio 10-tą, Chateau Gar
dens, 105 E. Houston Street,

Brooklyno. Pradžia S vai. 
Įžanga 75 c.

Kalbės Elizabeth Gurley 
Flynn, veikliai dalyvavusi už 
amnesiją Engime Debsui ii’ 
kitiems pirmojo pasaulinio ka
ro aukoms išlaisvinti. Taipgi 
dalyvaus artistas Paul Robe
son i)- kiti žymūs visuomeni
ninkai: Angus 'Cameron, 
James Aronson. Edith Marža- 
ni. advokatas John Abt. Dr.

tojai protestuoja, kad taria
masis laužynų naikinimas to
ji srityje padarysiąs daugiau 
'dogo, negu gero.

PRANEŠIMAS
WORCESTER. MASS.

A.L.P.L.D, 155 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, bii’želio-June 
11 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 29 Endicott St.

Turime daug svarbių 
tarimui, tad visos narės 
atsilankyti j susirinkimą 
kite naujų narų.

malonėkit c 
ir atsivos-

4 A. W.

WORCESTER, MASS. 
Vstis Kviečiame Į Svečius

Ateinant) sekmadieni. birželio-.Junc 
13 d., įvyks Aido Choro piknikas. 
Olympia Parke. Kviečiame apylin
kės ir vietos lietuvius dalyvauti Ai
do Choro piknike. Rengėjai rūpina
si suruošti taip, kad visus patenkin
ti vaišingumu ir draugiškumu. O 
gražiame Olympia Parke naudingai 
praleisite laiką.

Iki pasimatymo.
Aido Choras.

(111-112) I b

Building' & Contracting

CEMENTO DARBAS 
TREPAI IŠ PLYTŲ — 

WATERPROOFING 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

PRIEINAMOS KAINOS 
JOS. D’AMICO & SONS 
FL. 8-8190 1 -6405

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LAIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

405 So. 4th Street
Cor. Hevvęs St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai;

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288 4 pusi. Laisve (Liberty)Trečiad., Birželio (June) 9, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

970

NAMU DARBININKĖ 
Paprastas valgių gaminimas, ahel- 
nai namų darbas. Guolis vieloje, at
skiras kambarys ir maudynė. Pa
stovus darbas. Žiema mieste apart, 
meni as. vasarą užmiestyje. Gera 
mokėsi is. Kreipkitės:

MRS. WALLACE
Park Ave. (kampas 83r<l St.) 

BI'. 8-7626

Mylinti Vaikus
Ranch namus Long Island, 

įrengimai elektriniai. $40 i savaitę.
Telofonuokil e:

Manhasset 7-4761
<111-1131

Visi

MALE and FEMALE

Situations Wanted

darbininkai, kambarių

jai. ir Superintendents.
Geridarbininkai. Nuolatiniai dar

bai ir dal.iai laiko. Reikalingi paliū- 
di jimai.

SUNSHINE EMPLOYMENT

Patyręs. Eleveiteris. 60 apart
ment ų naujas namas. Queens. Alie
jus. pečius išmalus sudeginti. $200 
i mėnesį, priskaitant 3’? kambarių 
apartmentą. Ges;) ir elektrą.

Nightingale 6-1774
(111-1131

Darbiečii; motorkada 
aiškino makartizma

Bronx apskrities darbiečiai 
praėjusi šeštadieni Į v y k d ė 
motorkada ir daugelį masinių 
mitingų po visą apskritį. Vy
riausieji penki s u s t- o j i m a i 
ixykdyti ties žymiausiomis 
prekyvietėmis, kur praeina 
t ū k sta n č i a i ž m o n i ų.

Mitinguose prie gatvių san- 

bes, aiškinančios, kuo yra 
McCarthy ir makartizmas. 
Reikalavo ji atstatyti iš Se-! 
nato. Skleista atitinkama Ii-1 

i teratūra, sagos su obaisiu i 
“Joe must go,” taipgi degtu-

kų 
dešimtimis

dar

ir vaikams čiulptu Kai su 
a is pat ūbaisiais. Degtu- 
ir sagų jau esą išpardavę 

; tūkstančių.
jau rengė ir

i rengia eilę 
V*ienas toks 
9-ta, Allerton 
Klube: kitas 
C r e s t m o r o 
Burnside Ave. 
course;

Mansion, prie 
ir Grand Cen

tre č i a s i s numatyta s 
6-tos vakarui. ni o- 

171
j St. ir Walton Ave.
i Birželio 13-tą, Bronx 
b iečiai važiuos į Arrow 
m a piknikauti. D—t is

dar- 
f ar

AFL nusirisianti 
ILA laimėjimui

Pvokuojant ginčijamus balo
tus esą randama, kad tie gin
čijamieji balotai daugina In
ternational Longshoremen’s 
Association balsus. Dėl to 
New Yorko uosto AFL lyde
riai esą pasiruošę nusileisti. 
Kalbama, kad nutarė teismo 
keliu netrukdyti ILA pripa
žinimo. Kad patars AFL na
riams grįžti į ILA eiles.

ILA viršininkas Bradley ga
vęs daug pareiškimų nuo lai- 
vakrovių, norinčiu sugrįžti. 
Spėjama, kad tas 
ir AFL viršininkus 
už vieną bendrą 
Bradley pareiškė, 
gali įkurti gerą, gerbtiną or
ganizaciją šiame uoste.”

paakstino 
pasisakyti 

uniją. Gi

Guggenheim Muziejuje New 
Yorke išstatyti 54 jaunų dai
lės studentų kūriniai, sakoma, 
parinktieji iš tūkstančio per
žiūrėtų tam tikslui.

New Yorke jauna moteris 
nukrito 
formos po traukiniu, 
perėjo 4 vagonai, 
vojingai sužeista.

ar nušoko nuo plat-
Per ją mis

Tapo pa- nes tik apie trečdalis yra nu-

NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES

PASIRANDAVOtfA * 
KEPYKLAI VIETA ’

Pilnai įrengta, prisideda >kli^>n<i 
20x55. dalis krautuves, parodos lan
gas. Puiki proga durs t i g<-rą pra
gyvenimą. Prieinama randa ar su
lig nuošimčių sutarties. Matykite pa 
antrašu: 398 71 h Ave.. Brooklyn.

Ar teld’orjuokite:

■ 1<iX-| 11 )

'rinkama ir pietus padarvli Pil
nai įrengta. Gera kampinė viela 
$550 savaitinių jeigu. Puiki biznio 
proga, šaukite savininką.

HA. 9-8329
<109-115)

GERA MANUFAKTf ROS VIETA
Specialiai tinkanti del moteriškų 
drabužių. Pilnai įrengta, 20 mašinų 
ir kiti specialūs priedai. Galima da
ryti puikiausią pragyvenimą. Ar par
duos mašinas, ir specials paskirai. 
Prieinamos kainos.

šaukite Savininką;
YO. 5-1276 ar YO. 6108

'110-116)

G ROC ERY—DELI! A I E‘ ,SEN .
Taipgi parduoda alų. froz<-|i foods ir 
daržoves. Pilnai įrengta. veik
li vieta. Galima daryti gera®pragy
venimą. Savininkas 'parduoda gerą 
biznio progą labai prieinamai.

šaukite savininką:
Tel. MO. 9-8106

t. (110-1121

PARSIDUODA KEPYKLA
Gera vieta, galima daryti gerą pra
gyvenimą. Savininkas parduoda šią 
puikią biznio progą 
mai iš priežasties 
savininką:

481 Brook
(tarp 146 ir 147th Streets) 

(Arti Drltte Ave. Subway)
Tel. CY. 2-6462

'110-1121

labai prieina- 
igos. Matykite

PARSIDUODA LAI NDERETTE
Pilnai įrengta, Ši lo į savaitę gryno 
pelno. Vokiečių ir italų apgyventa 
vieta. Gera vieta. Pi įeinama kaina. 
Kreipkitės tik pirkėjai, šaukite sa
vininką tik vakarais tarp 8 ir 10 
P. M.

< 110-111)

18 -metų kai įsteigtas.
Savininkas 

tik už S 1,800. 
Mat vaite savi-

BEAUTY SALON
Pilnai jrengtas 2 vvet ir 2 dry 

booths. Vienoje iš geriausių Brook
lyn sekcijų.
Daro gerą pragyvenimą, 
parduoda gerų biznį 
Lengvi išmokėjimai.
ninką:

1235 Avenue U, 
Ar (detonuokite: 6-3715

(^0-112)

DELICATESSEN—GROCERY

Daugiausia cold cuts, salad, alus, 
frozen foods, 6 dienos. Antradieniais 
uždara. Gera biznio proga.

Matykite Savininką:
1750 Jerome Ave.

(Arti 1751h St.), Bronx
(111-112)

PARSIDUODA, 
PATRAUKLI GROSERNĖ

'kaipgi parduoda frozen foods it
alų. Gera viela, pilnai įrengta. ga
lima daryti gražų pragyvenimą. Sa
vininkas parduoda labai prieinamai, 
šaukite ar ateikite vakarais:

(111-117)

REAL ESTATE

For Rent

PUIKIAUSIA VIETA <
Naujos krautuvės del kepėjo ar bile 
seiliaus mėsininkui. Puiki proga da
ryti gerą pragyvenimą. Franklin 
Square intersection ar Franklin Ave. 
ir Corona Ave. Prieinama randa.

Telefonuokite:
FL. 4-4339 arba VA. 5-9.ft>3

(108-114)

BUSHWICK SEKI IJA.— 
BROOKLYN

Gerai būdavot as 6 šeimų mūrinis 
narnas. 3-5 rūmų apartn^ntai ir 
3 -4 rūmų apartmentai. Creros jei- 
gos. Kai kurios combination sinkos 
Gerose sąlygose. Arti visų komuni
kacijų. Geras pirkinys tik už $16.500. 
Šaukite savininką nui 10 A. M. iki 
8 P. M.

Tol. AP. 7-5456
(110-116)

MASPETH
Puikus, pilnai detached, kampinis 
mūro 1 šeimos namas (lengvai per
taisomas ant 2 šeimų). 6 rūmai at
tached garadžius. 1’2 maudynių. 
Aliejum šildomas, pusiau ištaisytas 
skiepas. 1 blokas į mokyklą, krau
tuves ir Iransportacijos. Kaina tik 
$18.500. Matykite savininką:
54-08 69tli Lane, Maspeth, L. I.

Arba (elefonuoldte HA. 9-4927
(110-111)

Automobilistams
Miestinė iždinė įspėja, kad 

auto vartojimo štampam įsi
gyti paskutinė diena bus,bir
želio 15-ta, už savaitės. «pė* 
ja, kad paskutinėmis dieno- 

bus labai daug ^yrkėju,

I r




