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KRISLAI
Į amerikiečiai apsvaigin t i
atominio karo propaganda

žmonių

Charmiud MacDonald kalti ninku C. C. Anna ir kelis

gin

ūpą, kad jau žiūri i atomi
nio karo baisenybes, kai): 
vienintelę priemonę visiems

Smagi žinia.
Dar nėra tikslumo.

Geri Įtaisai, 
Svečiai.

Rašo R M1ZARA

mes ir slenkame linkui ato
minio karo.

sena, jos sienos 
tačiau nu pasta-

rašomi antra-
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VALDŽIA PERŠA KRŪVĄ 
NAUJU BlLgJ PRIEŠ 
DARBO UNIJAS

GUATEMALA KALTINA 
JUNGT. VALSTIJAS UŽ 
ĮSIVERŽIMO planus

Lfgoninė 
prašosi dažu, 
to gražumas bei tvirtumas nu
sako ligoninės turini.

Ligoninės gerumą ar blo
gumą nusako josios medikali- 
nis ir chirurginis iruošimas 
josios 
n omą* 
niams 
žiūra.

aptarnavimas, iii

Visa tai. 
goninė turi.

Bu knienė. Doroth

to jas nekantriai laukiamo F

pi IPS I v 
štai, jau

lį Valstijų proku- varu nuversti Amerikos val- 
erbertas Brownell džią.
mgresui visą eilę I Bausti kaip kriminalistus 

kurie pri-
Tarp tu Eisenhow-; glaus ir slėps asmenis, kai-’

ibilių, nukreiptų prieš darbo tokius žmones', 
i unijas.

po pietą, o dabar. I 
'•ia vai. i tu

Įgalinti samdytojus tuo-, bei Smitho įstatymus.
I jau pavaryti darbininkus, ----------------------- •--------------- '
priklausančius organizaci-j J nnrlnfiLipčiai 

'joms. kurias generalis pro-j < 1OI IKlCCIdl , 
įkuroras apšaukia “neištiki-| SuraSĮ| kaltaiS UZ 
momis valdžiai. i

j užginti, unijomsjaikyti šaudymą kongresmanv 
j viršininkais tokius žmones,:
I 7 I ■

| kuriuos valdžia pavadinai .
i komunistais. , . j* — ..- i i i
i .... . i teismo dziure surado kai-

Įmonės laukia 
kubilai. pilni

are Spencer, 
pečiaiistė. o-

poravusi 
metus. Ji 
kambario

baigta už

atėjo iš operaciją 
pranešti mums, kad 
K.: operacija bus 
pusės valandos.

—Nesirūpinkite. — sako 
daktarė. — Evos . plaučiai

(antsird inis

Vėžio pavojaus
nėra. . .

žinia smagi.

Netenka nei sakyti. jog 
prieš operaciją pas daugeli 
Evos artimųjų buvo klausimu. 
“Ar nebus vėžys?” “Ar ne
praras ii viso kairiojo plau
čio ?”

X-rays nuotraukos juk ro
dė. kad ant kairiojo plaučio 
ka^Ti kas auga, kažin kas 
plojasi, O. kiek daug pra- 

pasiimakeiktoji vėžio 
kasdien aukų !

k os Ą) a melavo! 
X-spinduliai dar 
tikslūs.

id nvotrau- 
Vad i na si. 

nėra pilnai

Va, jau atveža ligonę iš 
operacinio rūmo. Ji, žinoma, 
užmigdyta.

gyslas kraujas, teikiamas o^v 
genas.

tai rodo, 
progresas

Visa 
n iš k as 
žmogaus gyvybei

mašinomis, 
į knygą, 
koks milži-

Taigi i Ameriką atvažiuo- 
' ja Churchillas su Edenu.

Ko jie čia atvyksta?
Atrodo, kad jiedu ajfvvksta 

gelbėti Amerikos-Anglijos 
santykius, kurio pastaruoju 
meF' buvo bei ra.’

Atsiminkime, Mr Dulles 
grįžo Ženevos didelėje no- 
viltėje, beveik parblokštas, ir

jos politika.
Kitas dalykas: yra spėjimu, 

kad Churchillas neužilgo pa

vęs Jungtinių Valstijų am- šalyje I 
basadorius George F. Ken-|romi ii 
nan kalbėjo Radcliffe Kole
gijoje, kad: .

—Savanoriai šnipai, cen
zoriai, visokiį politikieriai, 
keldami lermą prieš sovieti-

nūs amerikiečių iki pamiši
mo, taip kad mūsų žmonės 
nemato kitos išeities, kaip 
tik atomini karą.

Kennan buvo Amerikos 
ambasadorius Maskvai 1952 
metais, o dabar yra narys

Princetone

daviau ir nepasiduodu tiems

ĮLĮS.

ir nenori lėtes-

Washington. - Uederalio ■ PreZidentaS SU CllUPchihu 
dzzva surado kai-

iV!.nie^:2,ki!A^skaiH^ skirtumus tarp
Kongreso Atstovų Rūmo! K • k
galerijos ir sužeidė peAkis > AlMeriKOS IF AllffllIOS 
kongresmanus. Jie sakėsi i } __ O <>

, v i .taip demonstravę, norėdami ! Wnahivwvi-Antho įstatymą, uz suokalbia-' / , T w i W ashington. —*’ ; priverst Jungtines Valsu-i . , .! j n i. rvi i • dentas Eisenhoweris' jas duoti Porto Riko salai Į 
j nepriklausomybę. i

ibę sveturgimiams, kurie yra

Tunisiečiai užmušė du 
Francijos pataikūnus

Tunis. — Prancūzai skel
bia. kad Tunisijos “teroris
tai” užmušė dar du savo 
tautiečius kaip Francijos 
įrankius — tunisieti redak
torių Taharą Essafi ir tau-

Pasitraukė mahometoniš- 
ku ištaigų ministras Sa- 
adallah iš tautinės tunisie
čių “valdžios,” nepakęsda
mas spaudimo iš francūzu 
pusės. Ketina rezignuoti ir

Prancūzai prarado dar 
2 karines pozicijas

Hanoi, Indokin. — Demo
kratinio Vietnamo kariuo
menė atėmė iš francūzu dar 
dvi aptvirtintas pozicijas, 
vieną ties Fu Ly, 35 mylios 
i pietus nuo Hanoi didmies
čio, kitą arti Vietri, 30 
liu i šiaurvakarius nuo 
n oi.

my-
Ha-

Sudužus lėktuvui, žuvo 
17 Amerikos kariškiu

Ivakuni, Japonija. Suras
ta lavonai septynių karinių 
Amerikos lakūnų. Jie už
mušti, susikūlus lėktuvui į 
kalną. Jieškoma dar 10 ki
tu buvusiu tame lėktuve ka
riškiu, c

sitrauks. iš ministrų* pirminin
ko vietos. Jis, matyt, ryšis 
Edeną ministru pirmininku 
padaryti, todėl nori jį “arčiau 
suvesti’’ su prezidentu Eisen- 
howeriu.

Matysime, kas iš to viso iš
eis.

žinią į Guatemala; “mojasi 
pasmaugti ir sutriuškinti 
Guatemalos d e m o k r a t i j ą. ’ ‘

MacDonaldas. Tai jie ir bu
riasi gretimajame Hondū
re kai)) pirmieji Įsiveržimo

Francijos premjero 
brolis kaltinamas 

į kaip grafteris

RUOŠIAMA UŽPUOLI
MAS ANT ŽEMĖS, Iš 

ORO IR J f ROS
Honduras. — Guatemalos 

valdžia ragino Hondūrą su
stabdyti telkimąsi ginkluo-

Paryžius. — Francijos se- 
! natorius Rene Laniel, pasi- malos sieną. Jie yra Hon-

Gis, mėgino išlėkti į Bolivi- 
1 ją. Bet policija ištempė jį 
j iš lėktuvo ir sulaikė.

. , T1. . . v_ , .; R. Laniel kaltinamas, kad
i- Eisenhoweris pranese, . jis kaip() senatol.ius darba. 
,ė Švaistys su. Chm ehillu vĄ'jV0Sj vienos kompanijos biz-

Guatemalos p r o g r e s y vių 
valdžios.

Guatemala ] iro testuoja, 
kad ginkluoti pabėgėliai da
bar gabenami šarvuotais 
automobiliais ir čarteriuo-

........... :,v. korespondentams trečiadie-1 J5,1aIn,^e"j?.iu:< Iniui’ imdamas kyšius iš jos.
į Už tai jie galėsią būti nu- nį: Kai Anglijos prem jeras 
bausti 50 metų iki 75 metų Churchillas ir užs i e n i n i s 

ministras Edenas atvyks i 
Washingtona birželio 25 d.,

Inius klausimus, taigi, su- 
jprantama: apie Indokiniją, 
karinę sutarti prieš komu
nizmą pietiniai - rytinėje

Van Fleet džiaugiasi, kad 
iširo derybos dėl Korėjos mus su jais stiprins tiltą Franciją prieš komunizmą,

Paskutiniu laiku jis todėl 
“sąlyginiai r e z i g navo” iŠ 
senatį). 

__ _____

Jankiai mechanikai pabūgo

to Eisenhowerio pasiunti
nys, sakė:

“Aš džiaugiuosi, kad Že
nevoje suiro derybos dėl 
Korėjos. Mes dalyvavome 
tose derybose tiktai tuo 
tikslu, kad dar sykį galė
tume parodyti, jog negali
ma pasitikėti komunistais.”

Taip džiaugėsi ir Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas .Rhee.

Amerika gabena Frankui 
tankus ir kitus ginklus

Madrid, Ispanija. — Ame
rikos laivas atgabeno jau

nei|,Ispanijos Franko val
džiai — 27 tankus, daug pa
tranku bei kitu kariniu 
i rengimų.

PATI NUŠOVĖ
SVETIMOTERĮ VYRĄ

Bloomfield, Ind. — Mary 
K. Gray keturiomis kulko
mis nušovė savo vyrą Jame- 
są, užtikus jį begulint lovoj 
su kita moteriške, kuri bu-

nakvojo.

MIRĖ DU ŠIMTAMEČIAI
Oriole, Pa. — Mirė Willi

am F. Dean, 102 metų, ka
daise buvęs šaudymų čam- 
pijonas ir laikraščio redak
torius.

Richfield Springs, N. Y.— 
Mirė Timothy Pier, 103 me
tų, buvęs farmeris*

atominių-hydrogenmių gim Vietnamo partizanų 
klų vartojimą; vokiečiu ar- ___

Prezidentas bandė užgin-linijos atkūrimu Vakarinėje 
čyti gana didelius priešin- Vokietijoje 
gurnus užsieninėje politiko- galutinai 
je tarp Jungtinių Valstijų ti savo kariuomenę su vo
ir Anglijos; tiktai kartojo, kiečiais į tarptautinę 
kad Anglija tebėra artimas 
Amerikos bendradarbis.

jeigu Fra ne i ja 
atsisakytų sujung-

irmi-

ir 11.

Indija protestuoja prieš 
francūzu kariuomenę dėl 
jų kolonijų Indijoje

Vokiečiu generolas sako, 
Sovietu bomberiai viršija 
Amerikos atom-bomberuis

Hanoi, Indokin. — Išsi
kraustė amerikonai karinių 
orlaivių mechanikai iš Hai- 
fong uosto apylinkės. Nes 
Vietnamo narti z a n a i pa
smarkino kovą prieš fran- 
cūzus toje sritvie. Taigi ir 
amerikonai pabūgo.

Jie taisė francūzams arrfe- 
Gkinius lėktuvus ir lavino 
juos naudoti kare prieš de
mokratini Vietnamą. *. *■

Hondūro ir Guatemalos. O 
du lėktuvai jau nuleido pil
nai ginkluotus pa rasiu tįstus 
ties Tikvisate. Guatemaloje.

Associated Press taip pat 
praneša, kad iš Hondūro 
uosto išplaukė stipriai gin- 

ikluotas laivas, kuris, mato- 
' mai. siunčiamas bombar
duoti Guatemalos uostą 
Puerto Barrios.

Eisenhoweris tariasi su 
kitais amerikiniais 
kraštais prieš Guatemala

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pokalbyje

New.Delhi, Indija. — In
dijos valdžia užprotestavo, 
kad Franciia atsiuntė buri 
ginkluotos kariuomenės į 
francūzu koloniją Pondičer- 
ry, rytiniame Indijos pajū
ryje. Franciia laužo 1814 
metu sutartį, kur pasižadė
jo siųsti tik policiją i tokias

mėje.
Francijos užsienio reikalu 

ministerija, atsiliepdama i 
protestą, pasakoja, kad ta 
kariuomenė — 50 kareivių 
ir du oficieriai —, tai esą 
tiktai policija, reikalinga 
tvarkai palaikyti.

200 Indijos šalininkų per
eitos savaitės ^ale užėmė 
francūzu kolonijukę Yana- 
mą.

žinti jai ir tris kitas mažiu
kes francūzu , kolonijas — 
Mahe, Pondičerry ir Kari-

New Delhi, Indija.—Ame
rika pasirašė sutartį, duo
dančią Indijai $805,000 tech
ninės paramos,

Berlin. — Buvęs vokiečiu Būsimos oro kelionės tarp 
Paryžiaus ir Maskvos

kad 
atominiai 
toliau ir 

negu di-. 
bombone-

Maskva. — Francijos va- 
žiuotės ministerijos atsto
vai ir francūzu oro linijos 
viršininkai pradėjo derėtis 
su Sovietų valdininkais, kad

dienį sakė, Jungtinės Vals
tijos uoliai tariasi su Cen
trinės ir Pietinės. Amerikos 
kraštais, kokius žygius iš
vien daryti, kad galima bū
tų sulaikyti komunizmo pli
timą iš Guatemalos į kitas 
amerikines respublikas.

Prezidentas apgailestavo, 
kad G u a t e m a 1 o s valdžia

von Frankenberg rašo Ry
tinės Vokieti jos ž u r n a 1 e 
“Laisvasis Pasaulis,” 
naujieji Sovietu 
bombonešiai gali 
greičiau nulėkti, 
džiausi Amerikos 
šiai B-36 ir B-52.

Sovietiniai bombonešiai, 
anot Frankenbergo, galėtų 
atlėkti Amerikon, bombar
duoti jos miestus ir tuo pa
čiu žygiu atgal grįžti nie
kur kelionėje nenusilei
džia n t žemyn.

Vakarų Vokietija platina 1 
prekybų su Čekoslovakija

Bonn, Vokietija. — Aukš
tieji anglų-amerikonų ko- 
misionieriai užgyrė naują

bos sutarti, su Čekoslova
kija dėl 37 milijonų dole
rių apyvartos. Prekyba bus 
vedama produktų bei dirbi
niu mainais, c

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau.

vai galėtų tiesiogiai skrai
dyti į Maskvą, o Sovietų ke
leiviniai lėktuvai — į Pary
žių.

AMERIKA DAVĖ ITALI
JAI DAR 20 MILIJONŲ

DOLERIŲ
Roma. — Jungtines Vals

tijos suteikė Italijai dar 20 
milijonų dolerių, šie pini
gai skiriami fabrikinei pra
monei ugdyti pietinėje Ita-

Florence, Vt. — Asfalto 
sprogimas užmušė 4 darbi
ninkus.

sprogus rakietiniam lėktu
vui žuvo jo lakūnas leite
nantas P, T, Barnes*

Sovietu žmonės viršijo 
valstybės bony kvotą

Maskva. — Sovietų pilie
čiai išpirko naujosios vals
tybinės paskolos bonų už 4 
bilijonus ir 373 milijonus 
dolerių, nors valdžia buvo 
pasiūlius bonų tik už 4 bi
lijonus dol.

UŽGINTA NACIAM SMO
GIKAM MITINGUOTI
Kassel, Vokietija* — Šio 

miesto valdyba uždraudė 
buvusių nacių smogikų mi
tingą: bijojo, kad gyvento
jai nesukeltų riaušių prieš 
juos.

Penang, Malaja. — Anglų 
policija sako nušovus Mala
jų partizanų vadovę.
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ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT žinių agentūros pra
neša apie vis aštrėjančias ir besiplečiančias intrigas 
prieš liaudišką Guatemalos valdžią. Kai kurios agentū
ros pasiskubino pranešti, kad Guatemalos armija dar 
savaitės pradžioje pastatė ultimatumą prezidentui Ar- 
benzui Guzmanui, reikalaujant, kad jis išmestų komunis
tus iš savo koalicinio režimo ir pasuktų palankumo Wa
sh i ngtonui keliu. Paskui buvo pranešta, kad žinia apie 
ultimatuna buvo “perankstyva,” kad armija tiktai įspė
jo prezidentą...

Per prieštaraujančių ’ir neaiškių žinių miglą bent

1. Mūsų valdžia per, intrigas pačioje Guatemaloje, 
per spaudimą, naudojant fašistinius Guatemalos kaimy
nus, ir per visus kitus galimus būdus yra pasiryžusi 
nuversti teisėta demokratiškai išrinkta Guatemalos vai

2. Guatemalos valdžia imasi žingsnių prieš tą pa
voju. sustiprindama savo budrumą, įvesdama nepapras
ta stovi šalyje, užbėgdama konspiratoriams-intrigantams 
už akių;

3. Guatemalos karinėse pajėgose gal yra elementų, 
kurie, kaip keliolika metų atgal Ispanijos generolai su 
Franko priešakyje, pasirengę nravesti pučą prieš tei
sėtą demokratinę vyriausybę:

4. Guatemalos darbo žmonės, miestų darbininkai ir 
neturtingi valstiečiai, mobilizuojasi, kad, kai]) tai pada
re Ispanijos žmonės, galimiems sukilėliams pasipriešinti
jėga.

Toks yra bendras vaizdas. Kokios yra galimybes?
Žinoma, sunku spėlioti. Intrigos gali ir negali pa

vykti. Viskas priklaus^ nuo to, ant kiek viešoji pasaulio 
nuomonė, Lotynų Amerikos žmonių solidarumas Gua
temala!, pačiu guatemai iečių vienybė ir, pagaliau, pačių 

' Amerikos J. V. žmonių abejotinas atsinešimas sulaikys 
intrigantų planus.

Bet, jeigu interventams ir vidujiniams sukilėliams ir 
pavyktų vėl užkarti arft Guatemalos žmonių karinę fa
šistinę diktatūrą., tas dar nebus paskutinis knygos pus- 
hnis. Guatemalos valstiečiai yra gavę žemės, ir iie jos 
taip lengvai negražintų latifimdistams - dvarininkams. 
Darbininkai ne taip lengvai atsižadės iškovotu teisių. 
Problemos, feodalizmo liekami ir skurdo bei bevilties 
problemos, kurios dabar spaudžia veik visą Centralinę 
ir Pietų Ameriką, grįžtų i Guatemala, bet neatneštų 
stabilumo. /

Kada nors visa Lotynu Amerika turės baigti savo 
agrarines revoliucijas, ir tada jokios intervencijos arba 
intrigos jų nesulaikys.

<5

SVEČIAI WASHINGTONE. ,
CHURCHILLAS IR EDENAS šio mėnesio 25 - tą 

dieną susitiks su prezidentu Eisenhoweriu Baltajame 
Name. Jie atvyksta Eisenhowerio pakvietimu.

Po jų trumpo pasisvečiavimo ir pasitarimo bendras 
komunikatas be abejo vėl kalbės apie “vienybę” ir “ne- 

' nutraukiamus draugiškus ryšius” tarn Jungtiniu Vals-

ĮVAIRUMAI
KAIP 11M VI PRIEŠAI” CAL1

TAIKIAI SUGYVENTI
Norint pabrėžti; kaip 

žmonės kivirčijasi, sakoma, 
“pešasi kaip šuva su kate.”

karna, “tai prigimtiniai 
priešai.” Taipgi pasakoja
ma, kad ne tiktai gyvu
liams, bet ir žmonėms esą 
“įgimtas dalykas” grumtis 
vieniems prieš kitus, kaip

Tulane Universiteto psicho
logijos profesorius, muša 
tokius manymus apie “neiš
vengiamus susiki r t i m u s 
tarp gvvuiu tvariniu.” Jis

ski rtingų rūšių gyvuliai ga
li taikiai sugyventi.

Profesorius Tsai apie tai 
davė platų pranešimą Tarp
tautiniam Psichologų Kon-

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas

“Tatai parodo milžinišką 
auklėjimo svarbą, kaip gali
ma pakeisti ir žmonių būdą 
geroj on pusėn.

sudavė

mirtiną smūgį pasakoji
mams, būk pats instinktas 
(neva gamtinis stūmimas) 
verčia vienas tautas ka
riauti prieš kitas.” N. M.

Kartais ir taip atsitinka
pašovė dukterį 
Už PAVERŽIMĄ 
MYLĖTINIO

Washingtono mieste nese
niai viena moteriškė, Lucy 
Thomas, pašovė savo dukte
rį, pykdama, kam duktė 
“paveržusi” jos trejus- me
tus turėtą mylėtini ir už jo 
ištekėjusi. Motina, 40 me-
tu moteriškė, našlė, šautu-Į c 7 7

vo šūviu Į galvą sunkiai su
žeidė savąją 28 metų duk
terį Sue. Dukters vyras,

presui pereita savaite Mont- buvęs motinos my-
lėtinis, kurio pavardė irgi 

i Thomas, šaudymo laiku, sa
koma, buvęs išbėgęs iš na
mų. Jisai jau 40 metų žmo
gus ir, regimai, “nekarin-

reale, Kanadoje.
(Psichologija yra moks

las apie žmonių ir gyvulių 
protavimą ir jausmus.)

KATĖ IR ŽIURKĖ

de, kaip, suleidus naujagi
mius katukus su 
miais žiurkučiais, jie sykiu 
taikiai gyveno, 
“bendradarbiavo.

Jis pripratino katę, šunį 
ir žiurkę drauge ėsti iš to 
paties indo, taip kad nė vie
nas negrasino kitam.

"aujagi-

žaidė ir

v o labai žiaurią benamę ka
tę, įpratusią žiurkes pjauti.

paleido- laborato-
rijon penkias žiurkes ir ati-
darė katės klėtką. Katė,
kaip kulka, šoko ant žiur-
kių ir per akimirką visas
papjovė. Aišku, jog skur-

' džiame savo gyvenime jinai 
I buvo išsimiklinus čampijo- 
| aiškai medžioti žiurkes.

Taip katė apsidirbo ir su 
kitomis žiurkėmis laborato
rijoje antrą, trečią sykį ir

■ daug daugiau. ?
Paskui prof. Tsai .pradėjo 

j sudrausti katę nuo paleistų 
į žiurkių, bet nemušė katės 
; ir nenaudojo prievartos, 
j kuomet ji vis dar puldavo 
I žiurkes. Katė mažu-pama- 
I žu buvo apraminta, iki jau 1 — • 1 i • v • 1

PIRMAS NEGRAS 
CHEMIKAS PLIENO 

KOMPANIJOJ
New Yorko Brooklyne-au

gęs ir mokinęsis negras 
chemikas, vardu Leon Fen- 
noy, tapo pasamdytas savo 
profesijoj darbuotis didžiu
lėje Fairless plieno liejy
kloje, esančioje ties Mor
risville, Pa. Ši liejykla tai 
dalis milžiniškosios Jungti
nių Valstijų Plieno Korpo
racijos (US Steel Co.). Mi
nėtasis chemikas yna pir
mutinis negrų rasės profe- 
sijonalas, priimtas dirbti ly
giomis su baltaisiais profe
sionalais teisėmis. Nacio- 
nalė už lygias teises kovo
janti organizacija praneša, 
jog derybos dėl Fennoy pri-Sužeistoji jaunamartė, sa 

koma, išgysianti, o jos mo- ėmimo tęsėsi net trejus me-
tina laukiasi teismo “už 
užpuolimą tikslu užmušti.”

tus. Bet visgi laimėta.
J. B. Pranašas

NATŪRALIS “ŠEPETUKAS” 
DANTIMS VALYTI

.Amerikos Dentistų Sąjun-. 
ga (Association) duoda 
naują interesingą patari
mą:

—Valgykite sveikus švie
žius vaisius ir žalias daržo
ves. Tame maiste yra ne 
tik geriausi dalykai dėl 
sveikatos, bet taipgi geras 
natūralis dantų valymo bū
das. Švieži' vaisiai ir dar-

I žovės duoda keleriopų gerų

charovo ir BagramijgJjo, 
veržliai žengė pirmyn. Po 
penkių dienų kovų, liepos 13 
dieną buvo išlaisvinta Lie
tuvos sostinė Vilnius. Gi 
jau 15 d. liepos gen. Zacha- 
rovo daliniai išgrūdo hitle
rininkus iš Alytaus ir per
sikėlė per Nemuną į Suval
kiją.

Greta su kitais tarybi
niais daliniais Lietuvių Di
vizija žygiavo Utenos, Pa
nevėžio, * Šeduvos, Šiaulių 
kryptimi. Po žiaurių kau
tynių Hitlerio jėgos buvę 
suspaustos į reples Kauno 
srityje, ir 1 d. rugpjūčio iš
laisvintas Kaunas. Gi rug- 
pjūči0'17 dieną Tarybų ar
mija jau pasiekė Šešupę 
prie Širvintų, kas reiįškia, 
atsistojo prie Rytų Prūsi
jos, to vokiečių mili turistų 
rasodninko. Taip ėjo smar
kus Liętuvos laisvinimas. 
Bet hitlerininkai jau buvo 
užtektinai pikto padarę Lie
tuvai laike savo trejų metų 
viešpatavimo. Lietuvos mie
stai ir miesteliai baisiai nu
kentėjo karo liepsnoje.

Kilpos ant priešo kaklo
Išsipildė poeto žodžiai, ir 

buvo pastota keliai priešo 
jėgoms pabėgti.

Kada vieni Tarybų armi
jos daliniai laisvino Lietu
vą ir veržėsi linkui Prūsi
jos, tai kiti per Panevėžį, 
Šiaulius, Ilgavą pasiekė Ry
gos Užlają, į vakarus nuo 
Rygos. Tokiu būdu Latvi
joje ir Estijoje buvo atkirs
ta apie pusę milijono hitle
rininkų armijos.

Hitleris metė galingas jė
gas nuo Klaipėdos ir Liepo
jos, kad susijungtu su at-

DEŠIMT METŲ ATGAL 
LIETUVA BUVO 

IŠLAISVINTA
Lietuvių; tauta daug nu

kentėjų nuo vokiečių užpuo
limų. Kryžiokai ir kiti vo
kiški grobuonys nuolatos 
veržėsi į Lietuvą: degino 
miestus, plėšė turtą, žudė 
žmones, kitus varėsi į savo 
vergų amžiną gyveni m ą. 
Neveltui liaudyje užsiliko 
daina:

Eina garsas
nuo rubežiaus,—

Žirgą reik balnoti:
Daug kryžiokų

nuo Malburgo 
Rengias mus terioti.
Bet iš visų vokiškų užpuo

limų buvo, žiauriausias ir 
baisiausias tai Hitlerio už
puolimas ir Lietuvos paver
gimas 1941 -1944 metais. 
Dar blogiau, kad. hitleri
ninkams talkon atėjo sme- 
tonininkai ir kiti saumyliai, 
kurie, statydami aukščiau 
tautos ir liaudies savo as
meninį gebūvį, aklai tmma- 
vo priešui ir žiauriausiai 
teriojo lietuvius, stojančius 
už tautos ir šalies laisvę. 
Tie apakėliai taukšdami, 
būk jie nori “laisvos Lietu
vos,” tuo kartu nė to “ne
suprato,” kad hitlerininkų 
tikslas — išnaikinti lietu
vius. Juk vien 1941 -1942 
metais į Lietuvą persikėlė 
16,300 vokiškų šeimynų gy
venti ir “pavyzdingai” že
mę įdirbti.

Bet lietuvių tauta nenu
lenkė savo galvos. Lietuvo
je veikė visa eilė partizanų 
grupių. Dieną ir naktį jie 
kovojo prieš hitlerininkus 
ir pataikūnus . Organizavo- kirstomis savo arnMįo^da- 
si, tikėjo, kad bus hitleriz- limis, kad atidaryti jif pa-

Ar- sitraukimui kelią. Šiaulių 
srityje prasidėjo baisūs mū
šiai, kur priešo veržimąsi 
atrėmė ir Lietuvių Divizija. 
Kapitonas J. Karimas, da
lyvavęs tose kautynėse, at
žymi, kaip lietuviai kovūnai 
pakilo priešo artėmimui su

Dentistų brošiūra aiškina, 
jog dantų skylutėse bei duo
butėse prisirenka bakterijų, 
.kurios daro rūkštis (acids) 
iš. liekanų to maisto, kuri 
mes valgome. Dabartinis 
maistas, ypač saldumynai, 
duoda progą bakterijoms 
veistis ir gaminti rūkštis, 
kurios ardo dantų ^palyvą 
(enamel). Ir juo ilgiau 
maistas užsilieka tarp dan
tų, tuo labiau gadina dan
tis.

Daugelis žmonių turi pa
protį tarp reguliarių val
gių dar paimt užkandžių. 
O tai, anot dentistų nuro
dymų, esą pavojinga, todėl 
kad užkandžių liekanos gau
na pįogą per tam tikrą lai
ką stovėti prilipusios prie 
dantų.

Geriausia, tačiau, norint 
užkąst tarp valgių,^taj iš
valgyti mažą lėkštę šviežių 
vaisių, kurie yra neįtiktai 
sveikas, gaivinantis mais
tas,. bet taipgi palieka dan
tis švarius, laisvus nuo ža
lingų rūkščių susidhrymo.

Geriausia šie dalykai nau
doti — obuoliai, nevirtos 
morkos, šėTerių šaka, ridi
kėliai ir kitos traškios dar
žovės.

Labai pagirtinas dentistų 
mokinimas, kaip žmonės ga
lėtų palaikyti dantis nepū- 
vančius, sveikus. Tiktai rei
kia pildyti, tą nurodymą 
atydžiai ir su noru.

^^K. Depsas

■ nauja dantims.
Taip sako. Dentistų Są- 

; junga savo brošiūrai te ie 
I “Diet and Dental Health.”

Taipgi žymėtina,.kad švie- 
! žiu vaisių ir daržovių nau
dojimas gelbsti mažoje kū
dikystėje formuoti tiesius 

I dančiukus.
Bet traukiant į gilesnį 

1 amžių, irgi reikalinga par 
laikyti dantų smegenis 
(dėsnas) sveikus, padėti 
burnos ir veido raumenims 
dasipildyti, žandikauliams 
budavotis ir drūtus palai-

mui padarytas galas. 
dė( kelius, sprogdino tiltus, 
naikino vokiečių militari- 
nius traukinius su kariais, 
ginklais ir amunicija; suda
rydavo sąlygas daugeliui 
jaunuolių, kad jie pabėgtų 
į miškus, užuot būti po prie
varta išvežtiems į Vokieti-1 Maironio daina: 
ją sunkiesiems darbams.

Hitleriui puolant .Lietuvą, 
dešimtys tūkstančių žmo
nių suspėjo pabėgti į Tary
bų Sąjungą. Jie organizavo 
Lietuvių Diviziją, kuri jau 
1943. m. vasarą stojo į mū
šius Oriol miesto srityje. Ji 
kartu su kitais tarybinės 
.armijos daliniais 1944 me
tais laisvino Lietuvą, o 1945 
metais dalyvavo išlaisvini
me Klaipėdos.

Neša laisvę savo šaliai
Lietuvių Divizijoje daly

vavo ir tautos poetas Liu
da Gira. Dar prie Lietuvos 
besiartinant išlaisv into j ų 
armijai jis dainavo:
“Nešam laisvę savo šaliai, i 
Priešą vysim lauk.
Bėgs fašistai, kas kur gali, 
Bet išbėgs nedaug!”
Ir poeto žodžiai pilniau

siai pasitvirtino. Dienoje 
sukakties 3-jų metų nuo 
Hitlerio užpuolimo, būtent, 
birželio 22 d. 1944 metais, 
Tarybų armija plačiu baru 
perėjo į užpuolimą Vitebs
ko, Oršos, Mogilevo fronte, 
Baltarusijoje. Sulaužė ga
lingiausius Hitlerio armijos 
įsitvirtinimus: sumušė, su
naikino ir suėmė apie pusę 
milijono hitlerininkų. To- 
kis smūgis Hitlerio jėgoms 
sumažino jo galimybę besi
priešinti Lietuvoje.
' Trys frontai Tarybų ar
mijos — pirmas ir Antras 
Baltarusijos, ir Pirmas Pa
baltijo, — vadovystėje ge
nerolų černiakovskio, Ža

“ Pirmyn gi, vyrai, 
už tėvynę,

Už brangią žemę 
Lietuvos!

Ją bočių bočiai 
amžiais gynė, 

ją ir jų vaikai kovos!”Už
Šiaulių srityje visos Hit

lerio atakos buvo atremtos. 
Jis ten vien tankų neteko 
virš 600. Nuklojo laukus 
ir pievas lavonais, bet tikslo 
nepasiekė.

Latvijoje, Rygos Užlajos 
srityje, jo daliniai prasi- 

laužė prie apsuptu. Bet ne
trukus Tarybų armija pra
simušė iki Baltijos juros į 
šiaurę nuo Klaipėdos ir tuo 
žygiu ne tik vėl atkirto pa
sitraukimą priešo jėgoms, 
buvusioms Latvijoje ir Es
tijoje, bet ir toms, kurios 
buvo Rygos Užlajos srityje 
prasilaužusios prie apsuptų 
nacių. Šios priešo jėgos, 
virš 350,000 vyrų, karui bai
giantis, pasidavė į nelaisvę 
Kurše, Ventspilio srityje. 
Gi suspėję hitlerininkai pa
sitraukti į Rytų Prūsiją bu
vo naujais Tarybų armijos 
smūgiais 1945 m. sausyje 
apsupti Karaliaučiuje, Rytų 
Prūsijoje, ir suimti.

Lietuvių Divizijos kelias
Lietuviu Di\ 

vystėje generolų
Macijausko atliko ilff kovų 
kelią nuo Oriolo iki Klaipė
dos.

Rašytojas Jonas Marcin- 
kevicityO<uris buvo leite- 

(Tąsk 3-me puslapyje)

Tuomet profesorius Tsai 
Į padarė užtvarą ir antrapus 

! su 
ir žiurkės 
Pirmojoje 
jis įtaise 

du pakojus, elektrinėmis 
vielomis sujungtus su už
tvara. Kada abudu pako
jai sykiu paspaudžiami, tai 
užtvara ima ir nusileidžia. 
Tuomet katė ir žiurkė len
gvai prieina prie maisto.

Tsai ėmė statyti žiurkę 
ir katę vienu sykiu ant 
abiejų pakojų. Tai buvo 
naujas gyvuliukams moks
las. Per 28 diedas buvo 
duota katei ir žiurkei 500 
tokių pamokų, — kadLjes 
tiktai tuomet pasįgksrmais- 
tą, kai

• Did. Britanijos. Bet taipgi negali būti abejoSągSp^1, Yai?s R , e,(l .
kad skirtingi interesai tarp šių dviejų šalių valdžių liks, 
ir tuo atsilankymu nebus užgydyti.

Pasitarimai Washingtone ar ne, daugiau spaudimo 
iš Eisenhowerio ir Dulleso ar ne,—Britanija nesulaiko
mai juda link platesnės prekybos su Kinija ir kitais so- 

. cialistiniais kraštais, link geresniu santykiu su jais. Tai 
neišvengiama įvykių raida, ir pasitarimas Washingtone 
tą raidą gali tik sulėtinti, bet ne sulaikyti.

SPAUDOS BALSAS UŽ LAISVĘ
ŽURNALAS “EDITOR & PUBLISHER,” atstovau- 

jantis Amerikos periodinės spaudos leidėjus ir vedėjus, 
atvirai ir aiškiai pasisakė prieš St. George įstatymo pro
jektą. Tas projektas, kaip žinome, duotų pašto valdybai 
teisę cenzūruoti laikraščius, atimant nuo nepatinkamų 
paštines teises. St. George įstatymas gręstų visai pažan
giai Amerikos spaudai.

“Editor and Publisher” pasmerkia tą planą, nuro
dant, kad tai būtų smūgis spaudos laisvei. N

Svarbus balsas, balsas, kuris buvo reikalingas ir ku
rį sveikiname. Tik vieno dalyko mes norėtume: kad tie 
leidiniai, kuriuos “Editor & Publisher” atstovauja, pla- 

. čiau ir aiškiau dalyką dėstytų ir savo skaitytojams kas
dieninėje spaudoje, o nepasitenkintų tarpusave rezoliu
cija savo profesiniame žurnale.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penkt., Birželio (June) 18, 1954

edalu, kurį katės 
' labai mėgsta.
užtvaros pusėje

abiejų pakojų. Taip gyvu 
1 i u kaLArls m o k o bend rad a r 
biauti. Pamato ėdalą už už

kojų ir draugiškai pietauja. 
Piktoji katė jau nemėgina 
kliudyti žiurkės.

Pasiremdamas tokiais 
bandymais, todėl profeso
rius Tsai pareiškė:

Ve kas labai svarbu ir 
| reikia atsiminti. Valgant 
traškančius vaisius ir dar
žoves; susidaro burnoje 
daug syvų iš to maisto. Pri
sieina būtinai čiulptų o ta
tai sudaro puiku mankšti- 
nįmą žandams ir raume
nims. Žiūrint iš sveikatos 
atžvilgio, mankšta būtinai 
reikalinga.

Dentistai taipgi pažymė
jo, kad švieži vaisiai ir dar- 
žovės savaime yra dantų va
lymo vaistai (detergents). 
Dar pridurdami sako, “tokį 
dantų valymą turėtų kiek
vienas asmuo pridėti prie 
savo maisto, ypatingai prieš 
baigiant valgyti kiekvieną

Tokie valymo vaistai,'sy
kiu ir valgiai yra citriniai 
vaisiai, obuoliai, daržovės, 
morkos, selerės, žinoma, ne
virtos. Jie duoda gerą sko
nį ir palaiko švarumą bur
noje.

KARPOS NUGYDYMAS
Natūropatijos daktaras 

C. E. Witty duoda pamokit 
n imą, kaip karpą panaikin
ti. Sako, degink sauliniu 
(padidinančiu) stiklu bent 
per minutę arba iki pradės 
darytis balta, lyg nuplikin
ta. Tala palik ramybėje, iki 
užsidės šašas,, ir lauk, iki 
pati karpa nukris. Matant 
reikalą, galima atkartoti, 
bet palaukti; iki užgyja, ir 
tada atkartoti;

K. Depsas .

vt



Massachusetts naujienos
kuto laiku visi parkai pasi

rėdę gamtiniu puošnumu, nes 
bbi^iio mėnesyje viskas ža
liuoti a ir žydi. Gi Maple 
Parkas ypatingai atrodo gra
žiai šiuo žaliuojančiu sezonu. 
Čia gi ir pati gamta nepatin
gi šiais metais tankiau palaš- 
noti — padrėkinti žaliuojan
čias pievas ir visokius žolynus, 
tuomi nuplaudama visokias 
dulkes ir vien tik švarumas 
jaučiasi parkų atmosferoje. 
Gamta reiškiasi pilname gra
žume.

Taigi, 
želio 20 
vę. visi
i tą gražųjį Maple 
Methuen, Mass, čia suvažiuos 
Naujosios Anglijos lietuviai [ 
savo metinę iškilmę—pikniką, 
kur susitiksime daug, daug la
bai malonių pažinčių, bei se
niai bematytų draugų.

šį sekmadieni — bir- 
dieną — papusryčia- 
ruoškimės i pikniką, 

Parką, 
iuos

Niekas nepasilikime 
tuose/ dulkėtuose 
biržJF/io 20 
me i puiku

namie 
miestuose 

d., bet visi trauki- 
žaliuojanti Maple j;ajs jr>

Pasisvečiavus Maple Parke

Gegužės 29 d. lawrenčiškių 
surengtoje puotoje buvo svo
čių net iš kelių skirtingų mies
tų, bet labai gailai, kad aš ne
turėjau progos su visais sve
čiais (iš toliau atvykusiais) 
susitikti ir pasikalbėti.

Bet, kaip malonu būtų, kad 
šitame piknike, birželio 20 d., 
galėčiau tą nepajėgumą at- 
pildyt kiekvienam karštai ran
ką paspausdamas ir daug ge
ro palinkėdamas.

Minėtoje puotoje toko susi
tikti gerbiamus žekonius, Jo
ną ir Alenutę. Jiedu tik ne
seniai iš Floridos parvažiavę. 
Abu gerai atrodo ir Lawrence ! 
-Methuen parengimu labai I 
patenkinti buvo, kaip ir visi ! 
kiti svečiai. i

Turėjau progos kartu su 1 
i Jonu prie stalo sėdėti ir apie . 
Floridos dalykus pasiklausyti, I 

j kas man vra mažai žinoma. 
. Taipgi teko pasikalbėti su 
našviškiais: Egeriais, Vilkaus-

mačiau, buvo Baraus
kai ir Zalunskionė. Taipgi te- j 
ko pasikalbėti su Karpi- I 
čium iš Lynn.

Teko ir su daugiau žmonių ; 
pasikalbėti ir 
šią piknike birželio 20 d. i

Labai smagu buvo susitikti j 
su Jonu Kuodžiu ir Efinija i 
Kuodiene. Tai mano senų lai-! 
kų artimi draugai. Jonas dar I 
Įspaudė man delnan dovano- ■ I 
lę. Paačiavau jarri tada, tariu 1 
širdingą ačiū ir dabar! I

Sutikau Antaną Želionį, ha- 
verhilietĮ. Jis irgi puikiai at
rodo, kaip ir visi kiti matyti 
draugai tame parengime.

Na, iki smagaus susitikimo

J. M. K»rsonas

Philadelphia, Pa
šiuomi pareiškiu širdin

giausią ačiū draugams ph Ha
ded piliečiams ir kitiems prie
tikiams, kurio mane lanke ir 

siuntė linkėjimus, 
š buvau ligoninėje, 

išbūti 
g e ra
dau g 
Į na

kuomet
Penkias savaites teko 

ligoninėje, širdinga visų 
dejų užuojautą man 
gelbėjo. Dabar sugrįžau
mus ir jaučiuosi pasveikusi. 
Ačiū draugėms ir draugams, 
taipgi dienraščiui Laisvei už 
užuojautą.

Čia siunčiu mažiukę dova- 
fondan, $5.

Su pagarba,
H. Mattis.

Washington, D C
c. / /

HIGGANUM, CONN.

MIRUS

Juozui Kalvaičiui
\Reiškiame nuoširdžią1 užuojautą jo žmonai Elenai, 

dukrai Elenai n sūnui Juozui, visiems gentims ir ma

loniems draugams.
Ag. Grigaitienė
F. Ramanauskas
S. Yurkin
J. ir M.- Bernott
V. ir M. Staugaičiai
V. ir E. Valley

tas kirgizų tautos kalba. Kny
ga vadinasi “Dostuk yrlary” 
(Eilėraščiai apie draugystę). 
Ji išleista Kirgizijos Valstybi
nės leidyklos Frunzėje 1954 m.J* 
Knygoje įdėta visa eilė A. Ven
clovos eilėraščių. J kirgizų kal
bą knygą išvertė K. Alijevas 
ir T. šamšijevas, redagavo Z. 
Maniytbekovas. Rinkinys iš
leistas 5050 egz. tiražu. Reikia 
pažymėti, kad T. Venclovos po
ezijos knygos praeitais metais 
buvo išleistos rusų, ukrainiečiu 
ir armėnų kalbomis.
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Kur oras bus švarus.
KUr prigimtis mūs traukia 
Ten rasime visus, 
Kuriu širdis mūs laukia.

Piknikas prasidės nuo
valandos, bet ir anksčiau nu
važiavus yra gerai, nes galima 
pasirinkti tinkamesnę vietą 
mašinom pasistatyti. O ten 
visuomet gražu ir jauku tarpe 
žaliuojančių klevų ir pusių.

Pataisa
Korespondencijoje birželio 

d. laidoje turėjo būti pa- 
kyta, kad paskaitos ratelio

visi sakėsi bū-i surengtame šeimyniškame po-
būvyje “svočiai sudėjo virš 
tris šimtus dolerių paramai 
žydų dienraščio Morgen Frei
heit.’’ Atsiprašomo korespon- 
d ent a.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

STREIKAS KAI>£JXME
(Tąsd)

Beje, tuo pačiu tarpu, kai radijo nau
jienų pranešėjas gana simpatingai atsi
liepė apie Griovęs sukilėlius, tai tuoj 
paskiau jis paskelbė ir apie kitą kalinių 
sukilinujj kitur—M. kalėjime: audringai 
sukwę net du tūkstančiai kalinių!... Čia 
vėl kad ims katutėm ploti šiauriniam 
sparne, veikiausia ir pietiniam... Tai ir
gi, matyt, paragino centro daugiau radi
jo naujienų nebeduot. Sutramdys nusi
teikimą...

Ištisą savaitę kaliniai tai}) gaudavo 
tik dukart per dieną pavalgyti kaip ten 
sukilėliai laikosi, žinoti jau nebegalėjo
me, kol sukilimas pasibaigė.

Ir, kai vieną rytą išleido pusryčių 
normaliuoju laiku, nebelaukiant beveik 
iki pusdienio, tai liepė eiti jau į valgo- 

i mąją salę. Iš to jau buvo galima
ny'ti, kad sukilimas bendrabuty greičiau
sia jau bus sustojęs. Vienam koridoriuj 
pasirodė krūvos prikrautos čiužinių. 
Paskiau sužinota, kad tai tapo sunešta 
iš bendrabučio. Po kelių valandų, kai 
vėl teko eiti tuo pačiu koridorium, tų 
čiužinių ten jau nebebuvo. Tai irgi pas
kiau sužinota, kad visus sukilėlius per
gabeno į tą didžiulę mankštos salę. Ten 
j išturėjo gulėt stačiai ant aslos, ant tų 
suneštąjį čiužinių. Lovų nebuvo, nes 
lovos ir visa kas, visi įrengimai tapo jų 
subaladoti, sudaužyti.

Dm už kelių dienų pasirodė atvaizdas 
viename didžiuliam žurnale, kaip atro
do antrasis Griovęs bendrabučio aukš-

Tikrai, klaiku. Rodos, ten koks su
laužo

PETRAS KRAPAS
buvo atvažiavę, o tokių būta, kai}) ir pa
prastai, didžiulės minios, tai visi turė
jo atgal namo grįžti, nieko nepešę, nesi
matę su saviškiais. Nebuvo nė bažny
čios tą patį sekmadienį. Nebuvo nė ju
damųjų paveikslų, kai}) paprastai kad 
būdavo dukrat kas savaitę. Kieihan ne
leido.

Sukilimui
o supermten- 
per megafoną, jdentas į visus kalinius

Laikėsi užgerinimo taikos. Padėkojo vi
siems už gerą užsilaikymą. Pažadėjo ti- 
k r ai t 
mus,

n urna-

> tas.
kutis viesulas būtų perėję 
krūvos palei visą aslą...

ištisa 
nega-

SUKILIMAS BAIGTAS
Tai sukilimas baigtas. Tęsėsi 

savaitę. Su buvusiais sukilėliais 
Įima buvo matytis nei kalbėtis, gal dar
3—4 savaites. Jie vis buvo uždaryti 
skyrium, mankštos salėje. Ir valgyti 
veikiausia ten pat jiems atnešdavo iš 
virtuvės. Visiems labai rūpėjo žinoti, 
kaip jiems ten toliau bus, kokios bus pa
sekmės.

Per tą visą sukilimo laiką gavo nuken
tėti ir visi kiti kaliniai. Viena, kad jie 
buvo uždaryti ir dvigubai užrakinti sa- 
vjyvienutėse. Antra, tik dukart gauda
vo užkąst — ir tai nekažką i p sočiai. 
Trečto, negaudavo jokių sekmadienio 
laiki^ščių per vieną sekmadienį. Ket
virta, tą patį sekmadienį nebuvo įleista 
jokie lankytojai. Kurie, nežinodami,

kur nuo jo asmeniškai 
Kai kurių pagerinimų ne

būsią galima tučtuojau įvykdyt, nes pir
ma to reikės susižinoti su gubernato
riaus ir kitų valstybės viršininkų nuo
mone. Tūliems reikalams patenkinti rei- 

lauti iš valstybės iždo daugiau 
Bet, girdi, būkite pakantūs irpinigų.

kooperuokite su mumis, tai lengviau ir 
greičiau bus galima susitvarkyti ir da
lykus sunormalinti. Maistą, girdi, pra
dėsime palaipsniui gerinti. Bandysime 
kieman vėl išleisti, jei . tik užsilaikysite 
tvarkingai,— kad nereikėtų laikyti pa
didintos sargybos ir eikvoti tam tikslui 
valstybės iždo.

“Kai dėl paroles tarybos, tai ir čia bus 
kreipta dėmesio. Jau teko teirautis su 
parolės teisėjais, ir jie prisižadėjo lais
viau elgtis, kiekvieno kalinio reikalus 
svarstyti skyrium ir spręsti atitinkamai. 
Reikės nt‘t pakeisti tūlus įstatus bei pa
tvarkymus, bet tai teks perleisti per val
stybes atstovų posėdžius, ką ir kaip jie 
nutars. Bet galite jau ir iš anksto būti 
tikri, kad lengviau bus išeiti ant paro
lės. Jau ir dabar daromi žygiai šia link
me. Pakartoju, aš neesu koks žynius ar 
stebukladarys, negaliu kai}) iš nykščio 
išlaužti, ko tik reikėtų. Kai ko reikės 
luktelėti. Bet aš darau ir darysiu, kas 
tik nuo manęs prilklausp. Darysiu su
tartinai su vyriausiuoju Greitono kalėji
mo viršininku. Apsieisime nuolaidžiai ir 
su bendrabučio įnamiais, be ypatingos

būkite rainus ir tvarki IŠ

Worcester, Mass
I. d. birželio įvyko Lietu

vos Sūnų ir Dukterų'pašai
pi n ės draugijos susirinki
mas. Valdyba ir įvairios 
biznio komisijos išdavė ra
portus iš draugijos veiki
mo. Viskas geroje tvarkoje.

L. S. D. Draugija paau
kojo $10 į paralyžiaus fon
dą. Mūsų draugija nepa
miršta nelaimėje esančių. 
Gegužės mėnesio korespon
dencijoje, jei neklystu, buvo 
p a ž y m eta, kad L. S. D. 
Draugija paaukojo Laisvės 
fondan $30, o turėjo būti 
$35.

Mūsų draugija pasibriežė* 
šią vasarą pagerinti svetai
nę prie 29 Endicott "St. ir 
vasarnamį Olympia Parke. 
Dėl netinkamo oro, darbas 
dar nepilnai užbaigtas, bet 
viskas eina prie sėkmingos 
užbaigos. Svetainė prie En
dicott St. atrodo labai pui-_> 
kiai, ir kiek girdisi iš pa
šalinių žmonių kalbų, vi
siems patinka. Taip pat ir 
Olympia parkas dabar bus

I dar gražesnis, kada vasar- 
i narni ir maudynes gražiai 
' nudažys.

Dabar yra geriausias se
zonas vakacijoms ir šiaip 
pasilinksminimams. O kad 
gauti geriausią užsiganėdi- 
nimą, tai Olympia Parkas 
ir yra vienu iš geriausių ir 
puikiausių parkų. Jaunų ir 
gražių medelių ir kvepian
čių gėlių grožė ir kvepėji
mas suteikia, žmogui nau
jos energijos. Prie to, čia 
pat yra visokių gėrimų ir 
užkandžių. Taigi, negalima 
niekur kitur gauti geresnės 
pasilinksminimui vietos, 
kaip Olympia Park. Todėl, 
kam tik galima, važiuokit į 
Olympia Parką tyro ir ska
naus oro pakvėpuoti ir kokį 
toną sveikatos gausit.

Norintieji prisirašyti prie 
L. S. D. Draugijos, kreip
kitės pas sekretorių J. Kižį 
arba pas bile kurį draugijos 
nari.

Sekantis D. S. D. Draugi
jos susirinkimas įvyks lie
pos 6 d., 7:30 vakaro, 2 9 
Endicott St. Rep.

Chicago, Ill.
Ona Jokubauskienė savo 

namuose surengė pietus 
tikslu supažindinti būrelį 
draugų su viešnia iš Pitts
burgh©, Šimkiene. Viešnia, 
Chicagietės draugės Vikto
rijos Petrutienės sesuo, bu
vo atvykusi i savo švogerio 
Petručio laidotuves.

Vilnies redakcijos sušauk
tame susirinkime dalyvavo 
būrelis moterų. Visos suti
ko, kad reikia Vilnyje at- 
steigti Moterų Skyrių, kaip 
to buvo pageidavęs dalinin
ku suvažiavimas. Pasiža
dėjo rašinėti pačios ir agi
tuoti kitas rašyti.

Marcelė Vasiliauskienė 
(Wassel) sugrįžo namo iš 
ligoninės, kur ji turėjo 
skaudžią operaciją. Gyve
na 5421 S. Neenah Ave.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

tū rą 
da.

A- VENCLOVOS EILĖ
RAŠČIU RINKINYS KIR-

• GIŽŲ KALBA
VILNIUS.-— Lietuviu litera- ■ 

kaskart vis plačiau sklin- ' 
Šiomis dienomis Vilniuje

gautas laureato Antano Venc
lovos eilėraščiu rinkinys, išleis- j

Montello, Mass

pagiežos. Tik 
gi. Dėkui.”

mano sau: 
nuo ryšio. Tai}) nusibo-mus bent kiek

‘do, kai}) paukščiui narve vis uždary
tiems būti, dieną naktį. Į kiemą žadėjo 
išleisti. O dabar toks gražumėlis: pats 
tas pavasario pražydėjimas! Tai}) kelte 
tave ir kelia laukan!

(Bus daugiau)

L.L.D. 6 kuopos ekstra susirinki- 
mos įvyks antradienį, birželio-June 
22 d., pradžia 8 vai. vakare. Tautiš
ko Namo kambariuose, 8 Vine St.

Visi 
nes yra labai svarbus reikalas 
resniam 
pik niko, 
ir 5 dienomis. Didesnė dalis pikniko 
darbų priklauso mums— montellie- 
eiams. Turime gerai aptarti ir su
tvarkyti taip, kad visos mūsų dar
bas eitų gerai. ♦

Būtų pageidaujama, kad ir iš ar
timesnių kolonijų draugai dalyvautų 
šiame mitinge, kaip (ai iš Norvvoo- 
do ir S tough tono.

Pikniko komisijos pirmininkas,
Gpo. Šilimaitis.

(118-120)

nariai malonėkite dalyvauti,

prisirengimui prie Laisvės 
kuris įvyks liepos-July 4

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penkt., Birželio (June) 18, 1954

Jei jūs norite parduoti „ na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema..

dviračiais ir van- 
estafetės dalyviai 
300 kilometru žy- 
vyks dviem eta-

“TAIKA IR DRAUGYSTĖ’’
VILNIUS.— Lietuvos švie

timo ministerija ir šią vasarą 
organizuoja turistinę mokslei
vių estafetę po Lietuvą su šū
kiu — “Taika ir draugystė’’.

Pėsčiomis, 
dens keliais 
atliks beveik 
gį. Kelionė
pais: pietų ir šiaurės. Startas 
bus duotaš Klaipėdoje, birželio 
men.- 20 d., o finišas Įvyks Vil
niuje š. m. liepos 31 d. žygyje 
dalyvaus keli tūkstančiai moks
leivių. Estafetė apims visus ra
jonus.

Jaunieji respublikos turistai 
keliaus pro istorines vietas. 
Kelionės metu bus lankomos 
naujos statybos, Įmonės, kolū
kiai, bus rengiami susitikimai 
su pramonės ir žemės ūkio pir
mūnais-

S. Stančikas.

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.)

nantas Lietuvių Divizijoje, 
rašė, kad vien kovose prie 
Oriolo lietuviai sunaikino 
virš 13,000 hitlerininkų ir 
daug jų karo įrengimų; už 
tai virš 4,000 kareivių ir 
oficierių buvo apdovanoti 
ordenais.

Klaipėda buvo išlaisvinta 
sausio 28 d., 1945 m. Apie 
Lietuvių Divizijos kautynes 
rašo majoras V. Abramavi- 
čius:

“Divizija išsidėstė puoli
mui ir anksti rytą, spragi
nant šalčiui, buvo pradėtas 
Klaipėdos šturmavimas. Ar
tilerija pulkininko Petronio 
palaikė pėstininkų pulkus. 
Nuo Kretingos ir Šilutės 
puolė gvardijos dalys... Po 
žiaurių kautynių Klaipėda 
buvo išlaisvinta.” Už Klai
pėdos išlaisvinimą Lietuvių 
Divizija gavo Klaipėdos Di
vizijos vardą.

Lietuvos išlaisvinimas at
liktas bendromis pastango
mis Tarybų Sąjungos žmo
nių. Greta su lietuviais 
galvas dėjo rusai, Ukrainai, ’ 
baltarusiai, gruzinai, kal
mukai ir kiti.

Karo žaizdos per dešimt 
metų užgydytos. Lietuvos 
liaudis dirba žmonių gero
vei ir trokšta taikos.

NEW HAVEN, CONN
L. D. S. PENKTA APSKRITIS RENGIA

PIETUS
Įvyks Father’s Day

Birželio 20 June
INDIAN GROVE PARK

WEST HAVEN 
Įvažiavimas j Parką iš Jones Hill Rdi.

Turėsime skanių valgių, gėrimų ir galėsite 
smagiai pasišokti.

Bilietas $3.00 — Pradžia 2 vai. dieną
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti, —Komisija.

Laisvės Paramai

PIKNIKAI
Didžiojo New Yorko Apylinke

4»tq Liepos-July
National Hall & Park

Woodside, N. Y65-13 38th Avenue

Bostono Apylinke

4 ir 5 Liepos-July
Liet, Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Road, Montello, Mass



Įvairios Žinios
Paleistas iš kalėjimo olandu 

kovotojas už taiką
MAGA, geg. 18 d.—Laik

raščio “De Vaarheid” prane
šimu, gegužės 11 d. olandu 
valdžios organai paleido olan
du kari Johaną van Bimeną, 
kuris 1952 metų pabaigoje 
buvo nuteistas pusantrų me
tų kalėti už lapelių, nukreip
tų prieš sutarti dėl “Europos 
armijos.“ platinimą kareivi
nėse. Kaip praneša laikraš
tis, tūkstančiai kovotojų už 
taiką surengė jaunajam pa
triotui. jam išeinant iš kalė
jimo, iškilmingą sutikimą.

Australijos laikraštis smerkia 
amerikinius karo išplėtimo 

Azijoje planus
PEKINAS, geg. 19 d. — 

Agentūra Sinėhua praneša:
Australijos sav a i t r a Š t i s 

“Guardian“ gegužės 1 d. nu-, 
meryj? rašė: “Tas laktas, 
kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė pasisako prieš pasiū
lymus nutraukti ugnį Indoki
nijoje. liudija apie jos sieki
mą palaikyti karo liepsną 
Azijoje.’’

Vietnamo Demokra t i n ės 
Respublikos vyriausybės at
stovai. nurodo laikraštis, pa
siūlė Ženevoje nutraukti ugnj 
konkrečiomis sąlygomis, ku
rios galėtų atverti kelią tai
kos nustatymui Indokinijoje.

“Tikrą karo išplėtimo Azi
joje grėsmę. — toliau rašo 
laikraštis, — sudaro Ameri- > 
bos imperialistų diktatoriški 
mėginimai Įsikišti i Azijos 
tautu reikalus ir atimti iš jų 
nepriklausomybę.“

Rinkimu kampanija Irake
BEIRUTAS, geg. 19 d.—Šių 

metų birželio 9 dienai Irake 
paskirti parlamento rinkimai, 
kurių metu bus išrinkti 137 
deputatai. Kaip matyti iš 
spaudos pranešimų. šalyje 
plačiai išsivystė rinkimų kam
panija. Rinkimų kampanijoje 
dalyvauja visos pagrindinės 
valdančiosios ir opozicinės 
partijos, o taip pat nepriklau
somieji.

Trako taikos šalininkai taip 
pat priėmė nutarimą apie 
dalyvavimą rinkimų kampa
nijoje. Ryšium su Įvyksian
čiais rinkimais jie paskelbė 
savo programą. Vidaus po
litikos srityje jie reikalauja 
kovoti prieš imperialistinius 
karo planus, ir ypatingai 
prieš Trako Įtraukimą i agre
syvią Turkijos - Pakistano są
jungą ir Į ją panašius blokus 
prieš Amerikos karinės pagal
bos priėmimą, prieš karinių 
bazių statymą .Irako teritori
joje, už Anglijos - Trako su
tarties panaikinimą ir užsie
nio kariuomenės išvedimą iš 
Trako teritorijos. Užsienio 
politikos srityje taikos šalinin
kai reikalauja: nutraukti ve
damus karus, taikiai suregu
liuoti tarptautines problemas 
dalyvaujant Kinijos Liaudies 
Respublikai, susilpninti tarp
tautinį Įtempimą, uždrausti 
atomini ir vandenilinį ginklą, 
o taip pat bet kurį masinio nai
kinimo ginklą, sudaryti taikos 
paktą tarp penkių didžiųjų 
va Isty b i ų. Program o j e nu ro- 
doma, kad taikos šalininkai 
parems bet kurį . kandidatą, 
kuris kovos už aukščiau nu
rodytos programos Įgyvendi
nimą, ir padės jam laimėti, 
neatsižvelgiant. Į tai, kokiai 
klasei, partijai arba grupuo
tei jis priklauso ir kokį užima 
postą.

Aido Choras
Pamokos įvyks birželio 18 

d. vakarą, 8 vai., Liberty Au
ditorijos Music Room. Prašo
me visus dalyvauti, nes 19 d. 
vakarą dainuosime Tėvų Die
nos programoje, o liepos 4 d. 
— Laisvės piknike.

Valdyba

Aktorė Helen R. Petit mir
dama palikusi $500,000 Wel
lesley Kolegijai.

. .  i WITH' i'i'iWMWN(‘HYorko^/žz^/z? Zlnk■bvftnUaC NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED-MALE REAL ESTATE

Roche pareiškė, kad 
jis nužudė Bates
su ule! leno advokatais ir pa
antrino , savo pareiškimą, kad 
jis nužudė marininką Bates, 
už kurio nužudymą yra kalti
namas Pfofferis. Jis pasisiūlė 
liudyti ir prie medui susekti
įrankio.

Queens prokuroras Quinn 
Roche meluojąs a- 
nužudymą. Jis tik- 
Pfefferis esąs tuo

pie Bates 
rino. kad 
žudytoju ir teisingai nuteista'*, 
nesą reikalo jo byla pernagrL 
nėti.

ways, kur Roclie sakėsi nume
tęs paipą, policija surinkusi 
net Šešias. Dar radę ledui 
skaldytuvą ij* kitokių iran-

Roche sakos advokatams, 
jog Pfofferis teisiamas už io 
papildytą žmogžudystę. Tuo

nuo jo paties nukreipė pavo
jų. Bot dabar, kada jau pate
ko Į teismą už kitą prasikalti
mą, sakėsi nenorįs, kad kitas 
žmogus kalėtų už jo prasikal
timą.

Renublikonai vėl 
užgyre Donovaną

New Yorko 18-tamo 
gresiniamo distrikte re 
k on a i vėl užgyrė Jam 
Donovan kandidatu Į kongres- 
nianus. Kuo yra Donovanas?

Donovanas buvo republiko
nų ir reakcinių demokratų 
1950 metų rinkimuose parink
tas tikslu išėsti iš Kongreso 
vienatini darbinin. atstovą ir 
taikos apgynėją Vito Marcan- 
ionio. Ji rėme ir liberalų par
tija tuomet, o taip pat ir 1952 

jis buvo 
r. :

k un

did el is

m. rinkimuose, nors 
Kongreso pasii-odęs 
pri eš.d arb i n i n k i šk u.

Sakoma, kad yra
spaudimas ant demokratų ir 
dabar vėl Donovaną .užgirti. 
Girdisi, kad jie norėtų jo 
nusikratyti. Tačiau reakciniai 
jų lyderiai bijąsi, kad Mar- 
cantonijus galis vėl sugrįžti Į 
Kongresą.

Marcantonijus kol kas nėra 
pareiškęs, ar jis kandidatuos.

išėjo iš American Labor Par
ty ir Įsikūrė vietinę Gond 
Neighbor Party. Tačiau ir ta 
jo partija dar nėra pasisakiu
si tuo klausimu.

Dewey pasirašė U 
gelžkeliu planą

Aidas dainuos Tėvų Dienos j Pridūmavęs subway 
i išgązdino keleiviuspramogoje; kviečia visus 

gerų, tėvams ir vaikams mūg. 
štamu vaišių

Verta priminti ir tai. ka( 
Gyni Hali, 
pramoga 
t rd vi il
siu proi , d am as 
jautiesi

' Kviečiamo visus.
Klubiete

vų Dienai paminėti pobuxis 
Liberty And itorijo.ie tikrai 
bus gražus, vaišingas ir sma-

Programoje dainuos Aido 
Choras, vadovybėje savo mo
kytojos Mildred Stensler, 
taipgi Aido vyrai ir moterys 
dainuos atskirai. Seks visos 
publikos dainavimas. Tr bus

kurioje 
. yra labai -patogi — 
ėringa. Iš abiejų pu

Įvyks ši

gražuolius gėlynus 
k a i p p a r k e. A t e i k i te ’

Prasidėjo M3 laivakrovnj 
teismas New Yorke

Gubernatoriaus Dewey na-į 
skirtinė Waterfront Komisija 
pradėjo masini unijistų laiva- 
kroviu teismą.

pusmečio unija tebėra 
lontrako, raketieriai tebepo 
nauja, o 143 unijistai jau to i 
šiam i.

be

Ties 86th St. stotimi
Lexington linijos už

matant aitrių dūmų kamuoliai 
pasipylė po traukinius ir stoti. 
Prasišalinti nebuvo galima 
paskubomis, nes nelaimė išti
ko važiavimo 
kai traukiniai 
žmonių.

ir stot ys pl i nos

Nei tie ponai yra 
nei laivakroviai yra 
prasikaltę. Tačiau 
komisija reikalauja

teismas dar

teisėjais, 
bent kuo 
ta ponų 
nubausti

Pattersonui grasina 
kalėjimu

Reikalauja atimti nuo darbi
ninku teise dirbti • prieplau-

Ponu nemalonę tie arti-pus
antro Rinito darbininku užsi
traukė tuomi, kad jie masiniai

iinius veiksimus, kuriuos ko
misija buvo uždraudusi v\Iš
dyli laiko praėjusiojo streiko, 

ankštai pri- 
Aktyviai so-

Civilinių Teisių Kongreso 
vykdančia jam sc/k retorini
Pattersonui Įsakyta birželio 
17-tą atvykti i teismabuti prie 
Foley Square. Jis turis Įrody
ti dėl ko jis neturėti! būti i- 
kalintas. JĮ kaltina už atsisa
kymą duoti aukojusių asmenų

Laivakroviai 
pildė leismabutĮ. 
ke teismo eigą. , 
vo advokatams, kuomet 
pareiškė, kad šio teismo

sa- 
tio

i zvres atsuktos pries- laivakro- 
I '. . V .i vms. pries jų uniją — nopri- 
| klausomą International Long- 
i shoremen’s Association. — ir 
bendrai prieš unijinį judėji
mą.

Ta komisija, kaip atsime
nama. buvo gub. Dewey su- 

j manyta ir Įkurta nova apva
lymui New Yorko uosto nuo

ninku vadovybe tada Įspūio. 
jog tai bus unijai pančiai. Už

REIKALINGI
R AK AND V PARDAVĖJAI 

Atliekamu laiku, reikia turėti karą, 
gali užsidirbti $5,000 ar daugiau j 
metus. Kreipkitės tuojau:

AMERICAN FURNITURE 
FACTORIES, Ine.

171 Union Ave., Brooklyn 
Telefonas EV. 8-0280—1

(112-118)

6'? kambarių, atskiras '.*7)rin»^ na. 
mas. .4'a m. senumo. Cape (V/ftTDan
galo su vidurine sale. Didelis apda- 
rytas purčius, taipgi dideli- išlaisv-

GLAZIER
A-1

Alga-pridedant nuošimti ar galimy
bė perimti dirbtuves stiklu depart- 
mentą. Tinkamos sąlygos.

MAJESTIC. 92 TITT STREET
Tel. GR. 5-9601

1118-120)

garadžius. aliejaus šiluma, karpomi, 
blinds, screens, viskas puikiame sto
vyje'. Gera kaimynystė, arti \ isu pa- - 
logumų. Geras nupirkimas 
$23.990. Matykite savininką
1701h St., Flushing. Arba šaukiu* 

JA. 3-1619
118-120)

tik už
75-07—

Gub. Dewey pasirašė planą, 
kuriuomi Long Island gelžko- | 
lių firmai dovanojami užvil- j 
kinti taksai, firma atleidžia
ma nuo mokėjimo taksų už 
tūlas miesto ribose turimas 
nuosavybes. Tą daug milijonų 
dolerių skirtumą turės sumo
kėti eiliniai miesčionys.

Tame pat plane yra kom
panijai leidimas pakelti forą 
20 proc. dar šiais metais.

Pakels telegramų kainą
Western Union telegramų 

firma paskelbė, kad pakels 
kainas po centą ant žodžio 
paprastiems pranešimams. O 
piniginėms perlaidoms pakels 
po 5,centus ant kožno šimto 
dolerių, telegrafu persiunčia
mų pinigų. Teis galio n liepos

Yonkerse darbininkams a- 
nugriauti seserų Hein 
kad užleistų vietą tie

kei io, moterys sustabdė 
iki negavo čekio už

namą, 
rimui 
darbą 
namą.

FAR ROCKAWA5 
tinkantis 1 2 3 

;, automatiškai 
garadžius, oks- 
•1 rūmai viršuj 
medžiai. Taipgi 
bungalow šalo 

medžiai, ap 
is. Turite 

šiuos gražius namus, kad 
štaukit<» savininką: 

Tol. I A. 7-0083

14 rūmų namas, 
šeimom. 1 maudynės 
apšildomas. 3 karu ; 
t ra padėliam vieta, 
garadžiaus, vaisiniai i 
1 rūmų apšildomas 
jūrų, vaisini

’ Viešbučių darbininkai 
prašys daugiau algos

- Ugnis buvo
i ta. Važiuoto
i minučių. Tačiau apie 20 
menų bu\o reikalingi ligoni 
nūs pagalbos nuo apsinuodiji
mo dūmais Kitiems apraižv- į darbininkai

i ta rankos daužant vagonu Į niitingauja aptarimui savo pa- 
i langus.

it steigta už

viešbučių unijų 
šiomis dienomis

dėties. Svarsto planus, kaip 
Įvykdys unijos iškeltą reika
lavimą po K) procentų algos

pamatyti 
įvertinti.

< 118-124)

ASTORIA
Gerai budavotas medinis ir šingelių 
2 šeimų namas. Ištaisytas skiepas, 
aliejum šildomas, garadžius, plotas 
50x100. Gražus kiemas 
lūšįinamas parduodant. 
$12,500.

Sekami chess žaidimų 
i vakarai

Kada pirmu kartu pareika
lavo tų. vardų, tps organizaci
jos persekiotojai sake, būk tie 
vardai esą reikalingi tiktai 
gauti informacijų taksavimo 
tikslams. Pattorsonas jiem su
teikė informaciją tik tokią,
kokia reikalinga nustatymu ii 
taksų. Tuo nepasitenkino, už-1 
sisnyrusiai pradėjo reikalauti 
vardų Pattersonas sako, kad ; 
taksavimo tikslams atskirų i 
asmenų aukotojų vardai nėra ; 
reikalingi ii- kad nedavimu' 
tu vardų jis neprasikalsta 
prieš įstatymus.

Mitchell Aiker nuteistas 20 
dienų kalėti už tai. kad girtu 
būdamas švaistėsi su peiliu.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai įrengtą

BAR & GRILL
i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: E Vergreen 4-8174

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakaci.jų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyn o lietuviais, •z

Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestthvems ir Parems.

VALGIAI - DEGTINES^VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

3101

eksportų

mos žaismės bus šio šeštadie
nio, pirmadienio ir trečiadie- 

įsideda*' 7 :?>0. 
pusiatinak'oo.

Keturi mitingai sušaukti 
birželio 16-tą, vienas buvo nu
matytas 17-tai. Derybų Komi
tetas mitinguose pateikia ra
portus iš to. kiek komitetui 
jau jiavyko nudirbti, kokias 
sutinka kliūtis, koki yra pro-

5
GUS S('ll WEITZER* 
86th A ve., A
Telefonas: RE

For Rent

inys už

I.

<118-121)

< lornišinot i ar

l'esiamos

naktį, bet sekamo vakaro 5 
vai. Stebėtojams Įžanga kai
nuoja $3.

Komitetas yra sudarytas iš 
300 narių. Jin Įeina lokalų 
valdybos, šapų ir amatinų 
grupių atstovai.

visi moderni- 
iki ežero.

ra ii-
ar apskritiem melam.

CAKMEL, 
4 modeminiai rūmai 
nei oi nišiuot i) ir sun porch. Apšildo
mi. karštas vanduo,
niai įrengimai. 1 blokas 
Arti visų patogumų. Prieinama 
da sezonui 
Galima pamatyti savaitgaliais.

1115 Towner* A’ Glendale Rd. 
(penkias namas nuo kelio) 

Putnam County — Carmel, N.
1 18-110 I

žaismes vykdomos Hotel 
Roosevelt Grand v Ballroom, 
Madison Ave. ir 45th St.

“Pagerinę” auto tikiefą

vairuoto jams 
tikiotus “nesufik- 
Tokie vienodi ti- 

pagaminti visai

Valdinis motorines važiuo
klės biuras skelbia, kad suradę 
,'būdą padaryti 
i įt nikiam u s 
suojamais.“ 
kietai būsią
valstijai, išskyrus New York o 
miestą Nassau apskritį, kur 
jau pirmiau buvusi išsidirbta 
savotiška suvienodintai siste-
m a.

Naujai 
tas būsiąs

išduodamasis t i k. i o - 
keturiose kopijose: 

viena prasižengusiajam, antra 
teisėjui, trečia policijos sto-

kietą išrašiusiam policistui.

Medus su Arbata
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
Gaunamas Laisves Įstaigoj

DrFA. Petriką
DANTV GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Areštuodino dentista
Renita Krėsi ins, 28 motų, 

prieš penketą metų atvykusi 
latvė diphkė. areštuodino a- 
merikoną dentistą Dr. S. Lin- 
denman, 37 m. Kaltinime sa-

radusi suknelę 
šono kėdės

darbą ant
dentistas

binete 2 ir pusę valandos. 
Skausmui malšinti dėjęs ant 
jos veido maską. davęs gaso. 
O atbudusi.
atsegiotą, iš vieno 
rankeną nuimtą.

Kada ji nuėjusi 
d o n t ist ą p a t i k r i n t i 
jos danties, kitas
sakęs, kad prie danties galėję 
būti darbo dviem dešimtims 
minučių. Tačiau ir tas darbas 
buvęs dirbtas ne prie to d an- i 
ties, prie kurio reikėjo.

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

PARDAVIMAI
CYPRESS MILLS

Parsiduoda 3-jų šeimynų mūrinis 
narnai kampinis, su 17 kampinių 
kambarių, su vėliausiais ištaisymais, 
įplaukų .$2100 į melus. Sax įninkąs 
užleidžia 6 kambarius pirkėjui. Prie
žastis pardavimo turi du namus.

Tel. TA. 7-6731

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbe ris

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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. 7-6238

ROCKAWAY BEACH
13 rūmų namas padarytas j 3 apart- 
mentus, prisideda maudynės. Taipgi 
5 rūmų pusiau ištaisytas attic, ga
radžius. Plotas 50x100. Mejslerystei 
dirbt uvukė iš užpakalio. Reikalui 
darbo puikiausias pirkinys del 
meisterio. Prašo tik $6.500.

Saukite Savininką: 
Tel. NEptune 1-8211 

<118-119)

BAYSIDE KILLS
Gerai budavotas plytų ir stucco, de
tached, 2 šeinių namas. 2 ir 5 rūmų 
apartmontai. vienas bus tuščias nu- 
perkant, 2-ras už apie G mėnesių. 
$125 į mėnesj jeigu. Pilna virtuvė 
ir valgymui rūmas, m’ljas oil bur
ner, parquet grindys, (Daug ekstra 
Įrengimų. Gražus kiemas 45^0 plo
tas. Arti visų patogumų. Tai namai 
tikrai įkainuojami matant, 1 ik - - 
$25.000.

Saukite savininką: RA. 4-9176
(115-1 IR)

Summer Places
For Rent

ROCKAWAY PARK
Pasirandavoja apartmontai ir rū

mai del vasaros. Ideališka vakaci- 
įcm vieta de) šeimų ar draugų. Pri
einamos kainos.

Telefonuokitc Mrs. Lynch 
TeL BE. 5-3969

(116-122)

CONEY ISLAND
7 rūmų apartmenlas ideališkas del 
seserų, motinai ir dūki erei ar drau
gėms. Taipgi 4’2 rūmai skiepo ap• 
artmenlas tuščias. Puikiausios var
tos vakacijom.
Saukite Sophie, rytais ar vakarais 

Telefonas: ES. 8-3980
(116-122)

FAR ROC KAWAY
Ištisa pirmas aukštas, privatinis, 
gražiai išfornišiuotas. 5 rūmai, vis
kas moderniška maudynė, garadžius. 
porčiai—rinktinų kaimynystė, ą Pui
kiausia vieta vakacijom. Prieinama 
randa sezonui.

Matykite savininką:
2417 Cornaga Avė.

Far Rockaway, Queens 
Arba tclefonuokite: FA. 7-5885

J16-119)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

CANDY STORE — BRONX
Tinkama del luncheonette. - Pilnai 
įrengta, gera vieta (nėra kompetici- 
jos). Daro gerų pragyvenimą, da
bar valandos sulig dirbtuvių. Ilges- 

valandos naujam savininkui 
geresnes jeigas. Puikiausia 
proga parduodama prieina-

nes 
duotų 
biznio 
mai.

Saukite Savininką:
Tel. DA. 8-8429

(117-120)

CANDY STORE — COMMSSION 
BAKERY

Gera vieta. Pilnai įrengta. 3 dideli 
rūmai. ĮeigOs $600- $650 į savaitę. 
Savininkas parduoda puikią biznio 
progą tik už $4,000.

Tclefonuokite:
TA. 9-8170 ar TA. 9-5318

(118-119)

BAKERY ROUTE
įsteigtas 30 metų. Duona, rollai ir 
pyragaičiai. Savininkas par^Įoda 

puikiausią biznio progą labai priei
namai.

Šaukite Savininką:
NE. 2-3911

(118-121)
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