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KRISEAI
Meno Festivalis.
Už savo kolegą.
Kam priklauso?
Nužudymas be Įstatymo.
Trečias vanduo nuo 

kisieliaus.
Bile iš kur..

^ašo A. BIMBA

no ir apylinkės bia 
smarki atstovybė. Pu: 
n i n i n k u pa s i r y ž i m a s. 
šio jiems pasisekimo!

mo

Stebėtinu vieningumu A- / 
merikos mol 
savo kolegą 
ri. Jie smerl ia jo persekioto- 

nepasigirdo nė
venas rinitas moks 
prieš Oppenheimerį.

Deja. Oppenbeii 
mas raminsi isterisk 
kušiu valdininką rai 
riems nerūpi nei nu

nusitei

natoriu

< Il l's KONGRESAS IRGI 
SMERKIA ĮSIVERŽIMI

iJ GUATEMAEĄ

Fondo Eiga GI A LEMA LOS ARMIJA 
PLIEKIA PRIEŠUS IR 
DAUG JŲ SUIMA

— Čilės 
sas tre-

protestavo prieš Įsiveržimą

Iš Rochester, N. Y., gavome laiškutį nuo L. Beke- 
šienės, kuri rašo: “Brangūs laisviečiai — Čia rasite če
kį sumoje $146.78, tai visas pelnas ir aukos nuo pikniko, 
ivvkusio 5 d. birželio (auku $114.50. Delno $32.28). Ant

pasmerkė įsiveržimą i Gua
temala.

Čilės kongresas nutarė 
stipriai ginti tarptautines 
teises bei sutartis, kurios 
užtikrino Guatemala] ne
priklausomybę. Sykiu jis 
pareiškė Jungtinių Valstijų 
Kongresui “susirū p i n i m ą 
dėl to, kad Guatemala tapo

dė demonstracijas už Gua
temala ir prieš Jungtines

Diena pirmiau Uruguay’- 
aus kongresas pasmerkė

temalą.
in sc- (Dauguma įsiveržėlių yra 
kulka ■ pabėgėliai iš Guatemalos i

šiomis dienomis 
gast> užsitroškino

liūs Don
Ir 'fl'l eina, plačios dh;kusi-1

jos: Kodėl žmonės žudosi ? A r
gerai iie daro? Ai’ turi teisę ■
save sunaikinti?

Pagaliau: Kas jie: L ailiai
ar drąsuoliai?

Amžini * klausiniai. neiž-
spren < 1 ž i a m i klausimai. ž mo
nes per amžius žudėsi.

Vienas bijo mirties. 1: li kosi
gyvybės įsikibęs net ha isiau-
siose kančiose. Kitas gi suva
rė galvon kulką, ir baigta! 
Mirti vis tiek reikės, tad kam 
kankintis ir kentėti?

Bet. abelnai. susipratę 
nes žudymosi filosofiją 
ta ir pasmerkia.

sėjęs ja bėglys, buvęs Guatema- 
komentato- ]os pulkininkas C. Armas.

Bet prie jų yra prisidėję 
honduriečių ir nikaraguie- 
čių. Progresyvė Guatema
los valdžia tvirtina, kad vi-

tijų pasamdyti.”)

MEKSIKIEČIAI PRITA
RIA GVATEMALAI
PRIEŠ UŽPUOLIKUS
Mexico City. — Meksikos 

gynybos sekretorius Tomas 
S. Hernandez sakė, jog nie
kam neleis per Meksiką įsi-

z m o- j 
\tmc- i Pritarima Gua t e m a 1 a i 

I

Konfederacija Lotynų Ame- 
m , z1,,vrikos Darbininku, Demo-Taigi, pasirodo, mes dai , _ . . ..
. . . . in:c kratine Sąjungą, Meksikosneturime įstatymo, kuris leis-. .. A • ...

tu -Šnipus” bausti mirtimi Jaunimo Organizacija ir 
taikos motu. Tiktai dabar Sc-į Sinarkistų Tautine Są.jun- 
nato komisija siūlo tokį jstaly- į ga. 
m a Meksikos kataliku arki

vyskupas sakė, Guatemala 
užpulta ne dėl jos komuniz
mo, o dėl ko kito.

Universiteto studentai ir 
meksikiečių grupės

mą wnimti.
Bet (kaipgi galėjo atsitikti, 

kad Rosenbergai buvo nužu
dyti? Nužudyti be Įstatymo'

Jau nekalbant apie tai. kad • 
jiems šnipinė jimo primetimas į kitos 
nebuvo nei paremtas, nei Iro-j 
(lytas, net'jeigu jie ir būtu i 4 • v« • 
buvę šnipai, juos nužudyti Argentmieciai ragina remt 
niekas neturėjo teises, jų n■>-. (;ua(ema|os nepriklausomybe 
žudymas be įstatymo parodo r J -
suokalbį prieš juos, parodo, 
neteisėtumą 
juos.

.1 uos. 
visos Buenos Aires. — Didžiau

sioji partija A r g e n t i n os 
kongrese pasiūlė, kad visų 

lietuviškiru amerikinių kraštų seimai - 
ko ir ALT kongresai išvien darbuotų- 

1 si, idant būtu užtikrinta 
i ' c

Nugi, ii
raketieriai 
buvo nusidavė Washir)gto-i idant būtų užtikrinta 
nan. Neaišku, ko jie ton .eške- ’ Guatemala! taika ir “eko- 
jo. Sakosi buvę Valstybės do- noniinė nepriklausomybė.”

* partmente. ____________
ŠĮ sykį nė nebandė matyti j Havana, Kuba. — Valdi- 

prezidentą. Negavo matvti nei įnĮnkai uždarinėja mo'ky- 
sekretoriaus Dulks. ! klas, mėgindami sustabdyt

Juos sutikęs promt, v.so ta-; student demonstracijas už 
bo t.kta, sekretoriaus mekam. f j,. ieg j y.
negirdėtas pagelbininkas var-i ■. 1L Merchant. nes Valstijas.
) Tifttai trečias vanduo nuo

kisieliais.
Taijy nusidėvėjo Krupavr-į

ČIus, Grigaitis ir šimutis.

Louvain, Belgija. — Susi
dūrus dviem busam, užmuš
ta 7 darbininkai.

Maine valstijoje republiko-

3-me puslapyje)
ORAS. — Vis giedra ir 

šilta.

Amerikos progresyviai ra 
gina Eisenhoweri stabdyt 

įsiveržima 
4 4

B. Baldwin pasiuntė prezi
dentui Eisenhoweriui laiš
ką, ragindamas: į

—Tamsta ir tamstos vai- i 
džia privalote “reikalauti, 
kad Honduras panaikintų 
karinę maištininku baze sa
vo žemėje ir kad jis 
si rėmęs užpuolimą 
malos. O Jungtinės 
jos turėtų atšaukti 
suvaržymus,” kurie
džia Guatemala] gauti gin-1

li autu- •!

Valsti- 
visus 
nelei- i

klausomybei apginti.

Grotewohl atmeta gandus 
apie Sovietu A-patrankas 
Rytinėje Vokietijoje

Berlin .— Rytinės Demo- 
i kratinės Vokiečių Respubli
kos premjeras Grotewohl

Will. & R. Cherney

A. Bekešius

Patriotas .... 
K. Žemaitienė 
J. Severinas . 
Rochesterietis 
Elz. Duobienė

J. Totoriai ....

A. MilČiusv.
J. Vilimaiči;
E. Usevieienė

(Tąsa ant 3 puslapio)

$1(1.00
10.0(1

6.50

5.00
5.00

2.00

ANGL1JA SIŪLO AMERIKAI 
SUSITARTI SU KINIJA

London. — Anglijos už-1 Eden kritikavo Amerikos 
į siūlomą naują

griežtai atmetė paskalas iš j
Vakarti V o k i e t i j o s, kad ; sienio reikalų m i n i s t r a s
“Sovietai jau atgabenę ato-į Anthony Eden pareiškė ša-į junga kovai prieš komuniz- 

! mines savo patrankas į Ry
; tų Vokietiją.”

karinę są

įlies seimui, kad “Jungtinės | mą Indokinijoje ir visame

Mendes-France ir 
Čou En-lai tikisi 
taikos Indokinijoje

Bern, Šveic. — Francijos 
premjeras Mendes- France 
čia per dvi valandas tarėsi

blikos premjeru Čou En-lai 
apie karo baigimą Indokini
joje. Anglų žinių agentū
ra Reuters sako, “pasitari
mai buvo nuoširdūs.”

Vienas ir kitas pranešė 
reporteriams, jog “padary
ta tikro progreso” linkui 
taikos Indokinijoje.

(Washingtono politikie
riai spėja, kad Indokinija 
būsianti padalinta—didžio
ji Vietnamo dalis Demokra
tinei Vietnamo Respublikai, 
o Laos ir Kambodija fran- 
cūzams.

6,000 Japonijos kariškių 
nežada ginti ją nuo 
“užpuolimo iš svetur”

Tok'io. — Daugiau kaip 6,- 
000 japonų kariškių, “savi
saugos” korpuso nariai, at
sisakė prisiekti, kad “gins 
Japoniją nuo tiesioginio už
puolimo iš užsienio.” Kitą 
mėnesį baigiasi dvimetinė 
jų tarnyba.

Tokios priesaikos reika
laujama, perdirbant tą 115,- 
00 vyrų korpusą į regulia- 
rę Japonijos armiją ir jos 
atsarginius.

i kraštai tui’ėtų pasirašyti j tai galėtų įžiebti trečią pa
lšu tartį su komunistiniu pa-j saulinį karą.
| šauliu” — su Kinijos Liau-1 >j. -n . •' . . į Clement Attlee, buvusiosdies Respublika n\ Sovietu . , . v. , lv. '
Sąjunga, kad būtų galima | darblecn\ yaldzl0s

užtikrinti taiką pietiniai - i nariai šiltai sveikino Ede- 
rytinėje Azijoje. 1 no pasiūlymą.

Skiriama pusketvirto bilijono 
dolerių svetimiems kraštams 
ginkluoti prieš komunizmą

Washington. — Jungtinių i su jais. Sumuštieji priešai 
i valdininkai mato, ! bėga atgal linkui Hondūro.

i Guatemalos kariuomenę su
ima daug jų i nelaisvę. Įvai
rios įsivei-žėlių grupės net 
be pasipriešinimo pasidavė.

Priešų bandymai iš lėktu
vu šaudvti ii- bombarduoti

■ — “nesvarbus dalykas,” sa- 
! ko valdžia.

į Valstijų
Į kad jau smunka įsiveržėlių 
i pasimojimas nuvei 
i muni's(ų\ remiamą 
Arbenzo Guzmano 
Guatemaloje, 
tadienj pran< 
ko Daily News. “Politiniai 
žinovai Washingtone lėmė, 
kad nepavyks pulkininko C. 
C. Armo žygiį” prieš pro-

.lacobo 
valdžia 

kaip ketvir-

DAUG ĮSIVERŽĖLIU 
PATYS PASIDUODA

Guatemala.—Valdžia, pra
neša, kad jos kariuomenė 

; smarkiai sumušė ’ įsiveržė- 
Jius Gualane, Čikvimuloja,

SUKLYDĘ UŽPUOLIKAI 
PATYS BOMBARDAVO 

SAVO MIESTĄ
i

Honduras protestavo, kad 
Guatemalos lėktuvas 
bardavo jo orlaivių 

j San Pedro de Copan

Guatemala atmetė

bom- 
stotį 

mies-

pro-

—Jeigu kas bombardavo 
sur kitur, kur tik susidūrė I San Pedro, tai “patys už-

Meistras užpuolimo prieš 
Perlu Uostą planuoja 
Japonijai oro jėgas

puoliku lėktuvai, skrisdami 
iš Hondūro bei Nikaraguos 
užpult Guatemala ir sukly
dę savo žygyje... Tokius 
lėktuvus dažnai vairuoja 
svetimšaliai samdiniai.’ ’

į. Tokio. — Japonų spauda 
į rašo, kad naująsias oro jė- 
! gas Japonijai planuos kapi- 
l tonas Sadamu Sanagi, tai 
tas pats, kuris daugiausiai 
suplanavo pasalingą japonų 
užpuolimą prieš amerikonus 
Perlų Uoste, 1941 r. gruo-

i Francija taip pat 
neleidžia amerikonam 

į Įkrėsti jos laivus

ĮSIVERŽĖLIAI — “NE
LEMTA GOVĖDA”

New York. — Pranešimai

Igia, kad pulkininko Armo 
i įsiveržėliai a t r o d o “kaip 
į mišri, nelemta govėda... 
! daugelis avi daginėmis ir 
i keliauja mulais.”

Kosta Rikos delegatas 
Jungtnėms Tautoms, Ben
jaminas Nunez, sakė:

—Aiškus dalykas, kad ge
rai "išlavinta, gerai organi
zuota Guatemalos preziden
to Arbenzo Guzmano armi
ja liekasi ištikima 'savo val
džiai.

Nunez spėjo, kad Guate
mala] dikčiai patarnauja 
gauti neseniai ginklai iš Če
koslovakijos.

Paryžius.— Francija taip 
I pat atsisakė leisti Jungti- 
; nėms Valstijoms krėsti jū
rose plaukiančius Guatema- 

' lon francūzii laivus.
Anglija, Norvegija ir Ho- 

į landija jau pirmiau atmetė 
| amerikines kratas keliau- 
i jantiems Guatemalon preki- 
I niams jų laivams.

Amerika tokiomis krato- 
į mis stengiasi užkirsti gin- 

kariniais vokiečiais ir kitais j gabenimą progresyvei 
vakarų europiečiais į ben-! Guatemalos valdžiai, 
drą tarptautinę armiją j 
prieš Sovietų Sąjungą.

piniWashington. — Kongre-. čiau, nutarė sulaikyti 
so užsieninių reikalų komi-'.gus ir ginklus Francijai ir 
tetas pamatiniai u ž g y r ė • Italijai, iki jos užgirs Ame- 
p r e z i d e nto Ęisenhowerio ; rikos planą, 
skiriamus 3 bilijonus, 5 00 
milijonų dolerių svetimiems 
kraštams ginkluoti ir sti
printi prieš komunizmą per 
12 mėnesiu nuo šių metu 

C 4 V

reikalaujanti
suvienyt jų armijas su va-

GUATEMALOS DARBL 
NINKAI IŠDIDŽIAI 
TRAUKIA FRONTAN
G u a t e m ala. — Frontan 

prieš užpuolikus keliauja 
savanoriu darbininku bū
riai su savo unijų vardais

Francūzų karui prieš liau
dininkus - komunistus In
dokinijoje pažymėta 800 
milijonų dolerių, bet prezi
dentas galėtu duoti tam ii' 
daugiau, jei reikėtų. Pieti
nei (tautininkų) Korėjai 
skiriama daugiau kaip 465 
milijonai dolerių . per me
tus; europiniams Amerikos 
talkininkams — apie tūks
tantis milijonų dolerių ir tt.
Kas neklausys Amerikos, 

tai negaus pinigų
Prezidentas šaukė Kon

gresą nesigailėti pinigų ir 
ginklų Amerikos “drau
gams šiais pavojingais jai 
ir jos talkininkams lai
kais.”

Kongresinis komitetas, ta-

Bonn, Vokietija. — Laivų , įr valdžios duotais jiems au- 
savinmkai Vakarinėje Vo- į tematiniais šautuvais. Taip 

Į kieti joje užginčijo praneši-1 traukia, frontan ir valstie- 
į mą, kad jie visi leidžią Ame- j gju grUppS 
į rikai krėsti plaukiančius! ‘ ’_____
jGuatemalon prekinius jų |‘LIETUS” UŽPUOLIKAM 
į laivus. Sako, “kiekviena į

Tegucigalpa, Honduras.— 
! įsiveržėliai skundžiasi savo 
i pranešimuose iš 'ŪuŽĮtema- 
j los, kad “prasidėję ten se- 
! zoniniai lietūs, klampina 
! mūsų veiksmus” prieš Gua- 
į temalos armiją.

Bile rūkymas dikčiai 
trumpiną amžių

Johns Hopkins Universi- i _ , . .. j
teto (Baltimore) moksliniu-1 Jaiv0 kompanija ga-.

lės pati sau spręsti,” ar pa 
siduoti kratoms ar ne.kai jau pirm 16 metų paty

rė ir paskelbė, jog ne tiktai 
cigaretai, bet pypkė ii’ ci
garai žymiai trumpina rū
kytojų amžių, pradedant 
nuo 35 metų.

Ištyrę 7,000 mirusiųjų as
menų rekordus, jie surado, 
kad tiktai labai stiprios
sveikatos rūkytojai dagy ve- sienio reikalų ministras 
na iki 70 metų ar daugiau. Staf sakė šalies seimui: 
Tuomet jau nematyt skir-

Holandija ir Belgija žada 
laikant su vakariniais 
vokiečiais prieš Sovietus

Haga. — Holandijos uz

Holandija, Belgija ir Lui

: Italija neužgirs amerikinio 
plano prieš komunizmą.

Tas planas reikalauja su- 
į jungt armijas Francijos, 
i Vakarinės Vokietijos, Itali- 

• 1 • • vv i • • •tumo mirtingume tarp jų ir semburgas darys apsigyni- j jos, Belgijos, Holandijos ir
nerūkančiųjų. Bet tai “ne
paprastai kieti ir atsparūs 
žmonės, kokių mažai tėra ”,

mo sutartį, kurion, supran- Luksemburgo į vieną tarp- 
tama, įstos Vakarinė Vo- tautinę armiją prieš Sovie- 
kietija, jeigu Francija ir tų Sąjungą.
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BŪDA MAŽOMS ŠALIMS
GUATEMALA TAPO užpulta Hondurase suorgani

zuotų Įvairių parsidavėlių,- kuriems vadovauja fašistai.
Įsiveržėliai yra aprūpinti Įvairiais ginklais ir lėktu

vais, gautais is Amerikos. Už įsiveržėlių nugaros stovi 
bilijonieriai, kuriuos palaiko Washingtonas.

Guatemala užpulta dėl to, kad ji išsirinko progre
syvu valdžią, teikiančią pagalbą biednuomenei, liaudžiai.

Amerikos karo laivai neprileidžia Guatemala! gin
klų iš kitu kraštų. Mūsų vyriausybė įsakė Anglijai, 
Prancūzijai, Norvegijai ir kitoms šalims, kad jų lai
vai nugabentų guatemaliečiams ginklų savo šaliai ap
ginti.

Tiesa, prieš tūlą laiką vienas Švedijos laivas atga
beno Guatemala] ginklų iš Lenkijos, bet dėl to buvo 
sukeltas didžiausias triukšmas. Buvo tiesiog sakyta, 
įog Guatemala grasinanti Amerikai!

Na. ir kaipgi tokiose sąlygose maža šalis, tokia, kaip- 
Guatemala, gali apsiginti nuo invazijos?

Tiesa, jos liaudis, jos žmonės ginasi ir ginsis. Tik 
nepaprasta vienybė ir pasiryžimas galės išmušti įsiver
žėlius, kurie nori nuversti Guatemalos liaudies vyriausy
bę ir įsteigti fašizmą.

Tai ir parodo, kaip sunku mažosioms šalelėms pra
vesti socialines reformas, gerinti savo žmonių gyveni- Į 
mą, jų buitį.

Meksika—kur kas didesne šalis. Mūsų nuomone, ji 
'urėtų padėti savo mažytei kaimynei apsiginti ir išlai
kyti nepriklausomybę.

NEW YORK TIMES korespondentas praneša iš 
Uosta Rica respublikos sostinės, San Jose, įdomią žinią.

Šiomis dienomis “neatpažįstamas” lėktuvas atlėkė 
ant San Jose miesto ir pradėjo skleisti lapelius, atkreip
tus prieš Costa Rica respublikos prezidentą Jose Fi
gų eres. į

Palakstęs, paleidęs daug lapelių, lėktuvas, sakoma, 
grįžo į Panamą ii- ten nusileido.

Vadinasi, velniava keliama ir Costa Rica respubli
koje, esančioje Centrinėje Amerikoje. .

Ir toji šalis negali nieko padaryti, nes nėra ginkluo- • 
ta, negali net svetimo lėktuvo, lakstančio ant josios I 
sostinės, suvaldyti.

Visa tai ir rodo, kaip sunku gyventi mažoms ša- 
’ims, kuomet prieš jas atsistoja tvirtos imperialistinės 
šalys.

Vienintelė išeitis būtu: visoms Lotvnu Amerikos 
respublikoms organizuotis ii’ bendrai gintis. Bet tai pa
siekti yra be galo sunku.

Daugelio Lotynų Amerikos valstybių valdžios yra 
Wall stryto kišenėje. Wall strytas daro su jomis, ką 
tik nori. Nepatinka jam kurios šalelės valdžia, tuojau 
suorganizuoja govėdas ir tą valdžią pašalina.

O kaipgi žmonės?
Žmonės, jų dauguma, visose Lotynu Amerikos res

publikose stoja prieš Wall stryto. imperialistus ir juos 
smerkia. Tai geriausiai paliudija žmonių masiniai mi
tingai, įvykę Guatemalos gynimo reikalu. Tų mitingų 
skaičius vis didėja beveik visose Lotynų Amerikos res
publikose.

URUGUAJAUS KONGRESO BALSAS
MUMS PATINKA, kad Pietų Amerikos nedidelė 

respublika Uruguajus tarė savo oficialų balsą dėl inva
zijos į Guatemala.

Dauguma balsų Uruguajaus Kongresas tą invaziją 
pavadino tikruoju vardu—agresija, ne taip, kaip Wash- 
ingtono ponai vadina. Mūsų šalies valdovai tą agresiją, 
tą invaziją vadina “pilietniu karu.”

Ne, ne pilietinis ten karas, o svetimų šalių invazija, 
fašistinė invazija, įkvėpta mūsų valstybės departmento.

Amerikinė spauda nors tuo tiešijasi, kad, girdi, Uru
guajaus kongrese smerkianti invaziją rezoliucija buvo 
priimta tik dviejų balsų dauguma. Lai būva ir taip, tai 
kas? Niekas negali paslėpti to fakto, kad šis Urugua
jaus Kongreso žygis yra oficialus valstybės žygis, kuris 
labai nepatinka agresoriams.

O ką gi daro Brazilija, Argentina, Čilė, Meksika ir 
kiti didesnieji Lotynų Amerikos kraštai? Jie turėtų 
pasekti Uruguajaus pavyzdžiu.

— - —— i ,    ■■■ .   .... A, ,

Pragyvenimas ir vėl kyla aukštyn
VALDŽIOS DUOMENYS sako, kad Amerikos žmo- 

nių pragyvenimas ii’ vėl pabrango, pabrango jis trimis 
dešimtadaliais vieno procento.

Šiandien už dolerį tegalima nupirkti tik tiek pro
duktų, kiek 1939 metais buvo galima nupirkti už 54 
centus, sako tūlos kitos įstaigos.

Viltis, kad rytoj ar poryt darbo žmonėms bus švie
sesnis, gražesnis gyvenimas, vadinasi, blėsta.

11 I ?!■!' -,-L_'l,lX!__________ Į_ĮJL'.'JĮ . .. J"..1... .. ]—!'"£ ■■ !.ll JliU’JgJ. .■ t.£■ '
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ĮVAIRUMAI 18
CIGARETAI-MARINTOJAI

Tenka nustoti abejojus, 
ai’ cigaretų rūkymas kenkia 
sveikatai. Didžioji Ameri
kiečių Draugija Kovai prieš 
Vėžį (American Cancer So
ciety) įtikinančiai parodo, 
kaip cigaretai kasmet pirm 
laiko nuvaro į kapus tūks
tančius žmonių./

Tos organizacijos moksli
ninkai surado, jog cigaretų 
rūkymas tarnauja ne vien 
tik vėžio giltinei. Cigare
tai taip pat daugeli numa
rina širdies priepuoliais bei 
kitomis ligomis. <■ '

American Cancer Society 
vadovai - daktarai per pa
skutinius pustrečių metų 
ištyrė devyniose valstijo
se 187,766 vyrus nuo 50 
iki 70 metu amžiaus. Vieni- 
jų visai nerūkė, kiti trauke 
cigaretus, dar kiti čiulpe 
cigarus arba pyko.

Tyrinėtojai taipgi doku
mentais patikrino, kiek rū
kytoju ii* nerūkančiųjų mi
rė per 12 menesių nuo li952 
m. lapkričio 1 d. iki 1953 m. 
lapkričio 1.

Tyrinėjimams vadovą ve 
Yale Universiteto profeso
rius dr. E. C. Hammond, 
dr. Daniel Horn ir prof. dr. 
Charles Cameron, direkto
riai Draugijos Kovai prieš 
Vėžį.

Žinias apie rūkytojus ir 
nerūkančius rinko daugiau 
kaip 22,000 tos draugijos 
narių. Jie apklausinėje apie 
200,000 žmonių ir gavo re
kordus, fotografines užra- 
šų kopijas bei mirties liu
dijimus iš gydytojų, ligoni
niu, vočių - skauduliu klini- w z v c
kų bei kitų įstaigų, kas lie
pia sirgimus ir mirimus lai
kančiųjų bei nelaikančiųjų 
iš to žmonių skaičiaus.

Apie tai draugija ir davė 
platų pranešimą dabarti
niam Amerikos Gydytojų 
Susivieniji m o su v a ž i a v i m u i, 
einančiam San Francisco 
mieste.

K A TYRINĖTOJAI 
SURADO

Moksliniai Draugijos dėl 
Vėžio tyrinėtojai surado, 
kad:

Cigaretų laikytojų tarp 
50 metu ir 70 metu am
žiaus miršta nuo visokių li
gų 75 procentais daugiau, 
negu žmonių, kurie niekuo
met nerūkė. Daugiausia rū
kytojų krinta nuo vėžio bei 
širdies priepuolių.

Skaičius rūkytoju, mirš
tančių nuo plaučinio vėžio, 
yra bent tris sykius, gal net 
iki 9 sykių, didesnis, negu 
nerūkančiųjų mirimai.

Rūkančiųjų mirimai nuo 
širdies priepuolių ir širdi-

Brooklyn^ daktarai 
bijo atominių nuodu
Brooklyno, N. Y., Dakta

rų Draugijos komitetas per
eitą savaitę atsišaukė į ša
lies valdžią, kad labiau pra
retintu baidymus, k ui’ 
sprogdinama atominės ar 
hydrogeninės bombos. Gy
dytojai perspėjo, kad vėjai 
nėr tūkstančius mylių atne
ša atomines dulkes į Didįjį 
New Yorką. O jos ypač 
pavojingos sveikatai, kuo
met susimaišo su niuksan- 
čiais miesto dūmais bei ga
rais.

Helsinki. — Suomija pa
sirašė metinę prekybos su
tartį su Kinija dėl $16,900,- 
000 apyvartos.

mų kraujagyslių ligų apie 
50 procentų viršijo mirimus 
nerūkančiųjų.

Nebekalbant apie plaučių 
vėžį, taip pat daugiau rū
kytojų mirė nuo gerklės vė
žio, inkstu vėžio, skilvio bei 
žarnų vėžio, negu nerūko- 
rių.

Smarkiai rūkančiųjų tarp 
50 ir 64 metu amžiaus mirė 
virš dvigubai daugiau, kaip 
nerūkančiųjų.

Mirimai nuo plaučių vėžio 
tarp smarkiai rūkančiųjų 
buvo bent penkis sykius, gal 
net 16 sykių skaitlingesni, 
negu tarp žmonių, kurie 
niekuomet nerūkė.
CIGARETAI — ARŠIAU

SIAS NENAUDĖLIS
J Kurie rūkė vien tiktai ui- 
garetus, tų daugiau mirė, 
negu rūkiusių pakaitomis 
dar pypkę ar cigarą, bet ir 
tokių mišrių rūkytojų mirė 
kur kas daugiau, negu ne
rūkančiųjų.

Reguliariai rūkiusiųjų ci
garus mirė truputį dau
giau, kaip visai susilaikiu
sių nuo rūkymo.

Kas liečia mirimus tarp 
rūkančiųjų pypkę ir visai 
nerūkančiųjų nesurasta jo
kio žymaus skirtumo.

Bet tarp ištirtų žmonių 
buvo per mažas skaičius rū
kančiųjų tiktai cigarus u* 
pypkę; todėl dar negalima 
padaryti galutinos išvados, 
kaip cigaras ar pypkė atsi
liepia sveikatai bei amžiui, 
<akc daktarai Hammond ir 
Horn.

PATIKRINTŲ MIRIMŲ 
SKAIČIUS

Per minimąjį laikotarpį 
mirė 4,854 'iš tyrinėjamų 
rūkytojų ir nerūkančių.

Nuo vėžio ir kitų ligų mi
rė 102 procentais daugiau 
vyrų tarp 50 ir 54 metų am
žiaus, surūkiusių po pakelį 
cigaretų kasdien, negu ne
laikančiųjų. O nuo 60 iki 
64 metų amžiaus jau 108 
procentais buvo daugiau 
mirimų nuo visokių ligų 
tarp laikytojų, negu tarp 
nerūkančiųjų.

Bet rūkytojų tarp 65 ir 
69 metų amžiaus miršta 
nuo vėžio tik mažu biskeliu 
daugiau, negu visai nerū
kančiųjų.

Nuo visų gi ligų mirtin
gumas rūkytojų tarp’ 65 ir
69 metų amžiaus yra 20 iki 
30 procentų skaitlingesnis, 
negu nerūkančiųjų.

American Cancer (Vėžio) 
Draugijos mokslininkai to
liau ketina ištirti, kaip rū
kymas atsiliepia moterims 
ir jaunesniems žmonėms.

N. M.

Atominės amerikonų 
ir Sovietų patrankos
Kariniai vokiečių inžinie

riai Rytinėje Vokietijoje 
sakė, jog Sovietų Sąjunga 
pasistatė jau daug smar
kesnes atomines patrankas, 
negu Amerika.

Frankfurter Neue Presse, 
“nepartijiniš laikrašti s, ” 
Vakarinėje Vokietijoje ra
šo, kad atominė Sovietų pa
tranka sveria 110 tonų, gali 
numest atominį sviedinį per 
28 mylias ir turi daugiau 
kaip 11 colių pločio gerklę.

Atominė Amerikos pa
tranka sveria 85 tonus, gali 
numest atominį šovinį per 
20 mylių ir turi 11 colių 
pločio gerklę.

AR BALKANŲ PUSSALIS 
YRA “PARAKO BAČKA”?

Turčių spauda nuolatos 
Balkanų Pussalį vadina 
“parako bačka.” Net ka
da kilo ginčas dėl Triesto, 
tai vėl prasidėjo spėlioji
mai, ar tai nebus pradžia 
trečiajam pasauliniam ka
rui. Tiesa, Triesto mies
tas ir jo apylinkė yra ant 
Balkanų P u s s a H o rube- 
žiaus. Mat, praeityje Bal
kanų Pussalis daug kartų 
buvo apimtas karo liepsnos. 
Čia ii* pakalbėsime apie ka
rą Balkanų Pussalyje 1912- 
1913 metais, kuris vos neį
degė pasaulinį karą.

Kas yra Balkanai?
Balkanų Pussalis yra pir

mas pietinis Europos pus
salis nuo Azijos pusės. Plo
tas tarpe Dunojaus ir Saa- 
va upių, Adriatiko, Vidur
žemio ir Egejaus Jūrų, Dar- 
danellų Pertakos, Marmoro 
jūrų, Bosforo Pertakos ir 
Juodųjų Jūrų, tai yra Bal
kanų Pussalis. Jis užima 
apie 500,000 ketvirtainių 
kilometrų plotą. z Iš vaka
rų į rytus bent 500 mylių 
ilgio yra Balkanų Kalnai, 
kurie vietomis siekia 7,000 
pėdų aukščio. Pietinę dalį 
Balk a n ų Pussalio užima 
Graikija su daugeliu salų.

Balkanų Pussalyje gyve
na vengrai, rumunai, pietų- 
slavai (serbai, juodkalnie- 
čiai, kroatai, bosniečiai, slo
vėnai), makedoniečiai, alba
nai, bulgarai, graikai ir at
ėjūnai turkai.

Politiniai dabar dalis Ven
grijos ii’ Rumunijos, į piet
vakarius nuo Dunojaus 
upės, yra Balkanų Pussaly
je; taipgi Jugoslavija, Al
banija, Graikija, Bulgarija 
ir europinė dalis Turkijos.

Balkanų Pussalis praei
tyje daug matė žiaurių ka
rų, nes jis nuo senovės bu
vo kaip ir kelias iš Azijos Į 
Europą ir priešingai. Todėl 
ten yra pusėtinai susimaišę 
įvairios tautos, taip kad šo
vinistai visada rado dirvos 
kovai už tas ar kitas teri
torijas, pasiremiant gyven
tojų sąstatu arba istoriniais 
daviniais.

Balkanų Pussalyje savo 
laiku buvo galinga Graiki
jos valstybė, Makedonija, 
Romos teritorija, o 14-tame 
amžiuje ten atsibaladojo 
turkai ir po žiaurių kovų 
jie įsigalėjo.

Varo turkus iš Balkanų
1829 metų Rusijos armi

jos ir Rusijos, Anglijos ii’ 
Franci jos karo laivynų 
pergalė privertė Turki
ją suteikti Graikijai (nors 
nevisišką) nepriklausomy
bę, taipgi Serbijos kuni
gaikštystei autonomiją.

1877-1878 metų Rusijos 
pergalingas karas prieš 
Turkiją “už išlaisvinimą 
slavų” privertė Turkiją su
teikti nepriklausomybę Ser
bijai ir autonomiją Bulga
rijai. 1908 metais Bulgari
ja galutinai atsimetė nuo 
Turkijos: 1878 metais Au
strija pagrobė Bosnijos ir 
Hercogovinos provincijas, 
kad jos, atsimetus nuo Tur
kijos, nesusijungtų su Ser
bija.

Iki 1913 metų Turkija dar 
valdė didelį plotą Balkanų 
Pussalyje, gerą dalį Graiki
jos, visą Albaniją, didesnę 
dalį Serbijos ir didelius plo
tus Bulgarijos. Nuo Bosni
jos iki Konstantinopolio 
viešpatavo turkai.

Bet 1911 metais Turkija 
įsivėlė į karą su Italija Af-

Rašo D. M. šolomskas
rikoje, kurį Turkija pralai
mėjo, ir jos karo- jėgos ap- 
silpnėjo.

Pirmas Balkanų karas 
1912-13 metais

Pirmas pasaulinis karas 
artinosi, tą kiekvienas ma
tė. Austro-Vengrija, kuri 
buvo pavergusi didelius sla
vų apgyventus plotus, bijo
jo, kad slavai sieks išsilais
vinimo. Todėl visaip rėmė 
Turkiją. Vokietija tą pat 
darė, turėdama viltį gauti 
Rusijos talkininkės, bet bi- 
Tųrkiją į savo pusę. Gi An
glija ir Francija, nors buvo 
jodamos Rusijos sustiprėji
mo, taip pat palaikė Tur
kija.

Rusijos diplomatai dėjo 
pastangų, kad apvienijus 
Balkanų Pussalio valstybė
les — Bulgariją, Juodkalni
ją, Graikiją ir Serbiją, kad 
sudavus Turkijai smūgį, iš
laisvinus slavų plotus ir tuo 
būdu atstumus Turkiją į 
Aziją, atidalinus nuo Aus
tro-Vengrijos ir Vokietijos. 
Jai tas pavyko.

1912 metais kovo mėnesį 
Bulgarija ir Serbija padarė 
savo tarpe karo sutartį, 
prie^kurios tuojau prisidėjo 
Juodkalnija, o gegužės mė
nesį ir Graikija. Taip susi
darė Balkanų valstybių blo
kas.

Kadangi Turkija žiauriai 
persekiojo slavų žmones, 
tai karui dirva buvo gata
va.

1912 metais spalių 17 d. 
mažytė Juodkalnija pradėjo 
karą prieš Turkiją, kad iš
metus ją iš Balkanų Pus
salio. Spalių 17 dieną prieš 
Turkiją stojo Bulgarija ir 
Serbija, o sekamą dieną ir 
Graikija. Taip prasidėjo 
Pirmas Balkanų Karas.

Balkanų bloko valstybės 
mobilizavo 950,000 armiją, 
gavo ginklų iš Rusijos; 
prieš Turkiją tuojau išsta
tė 600,000 armiją. Turkija 
sumobilizavo 850,000 vyrų, 
į frontą metė 450,000, bet 
jos armija buvo prasčiau 
ginkluota ir kariavo terito
rijoje, kur gyventojai buvo 
prieš turkus.

Bulgarų armija iš 137,000 
vyrų su 414 kanuolių suda
vė turkų armijai 105,000 
vyrų su 260 kanuolių smū
gį prie Karagačo upės, kur 
turkai neteko 40,000 vyrų 
ir daug karo įrengimų.

Makedonijoje 200,000 ser
bų armija su 513 kanuolių 
supliekė 144,000 turkų ar
miją, turėjusią 214 kanuo
lių.

Epire 112,000 graikų ar
mija su Ii96 kanuolėmis su
mušė 50,000 turkų armiją, 
turėjusią 96 kanuoles.

I

Po šių smūgių turkai dar 
kelis kartus buvo sumušti, 
privaryti prie pat Konstan
tinopolio, ir tik kai kur Bal
kanų Pussalyje laikėsi tvir
tumose.

Jau lapkričio pradžioje 
Turkija buvo priversta pra
šyti taikos. Londone susi
rinko kariaujančių valsty
bių atstovai į taikos konfe
renciją, o gretimai ėjo kita 
konferencija, šešių didelių 
valstybių — Anglijos, Fran- 
cijos, Rusijos, Italijos, Aus
tro-Vengrijos ir Vokietijos, 
nes jos, iš priežasties Bal
kanų karo, vos neįsivėlė į 
pasaulinį karą. Austrija 
griežtai priešinosi Serbijos 
prileidimui prie Adriatiko 
Jūros. Todėl šešių didelių 
valstybių atstovai nutarė

1 W, suteikti Albanijai Nepri
klausomybę.

1913 metais sausio mėne
sį Turkijoje buvo nuversta 
sena valdžia ir susidarė iš 
jaunaturkių nauja. Tais 
pat metais balandžio mėne
sį buvo pasirašyta taika su 
Turkija.

Turkija iš Balkanų Pus
salio veik visai buvo išmes
ta, jai liko tik Konstanti
nopolis su mažu ploteliu 
Europoje. Pergalingos vals
tybės pasidalino atkariau
tus plotus. Padidėjo jų te
ritorijos, tapo išlaisvinti 
slavai, kentėję šimtus metų 
turkų jungą.

Antras Balkanų karas
Bet ta padėtis nepatiko 

Anstro-Vengrijai ir l/okie- 
tijai. Bulgarijoje karalius 
buvo vokietys. Jis buite su
kurstytas karan prieš'Ser
biją ir Graikiją. 1913 me
tų liepos 29-tą dieną bul
garai užpuolė Serbiją ir 
Graikiją. Bet jiems ka
ras pačioje pradžioje ne
vyko. Netrukus Rumunija 
taip pat užklupo Bulgariją. 
Turkija iš naujo pradėjo 
prieš ją karą ir atsiėmė 
Adrianopolį — nustūmė bul
garus toliau nuo Konstanti
nopolio. Taip susmuko Aus
tro - Vengrijos provokacija.

Vokietijos kaizeris pabi
jojo pulti SiMjįją, nes dar 
nebuvo pasirengęs pasauli
niam karui. Bulgarija bu
vo priversta prašyti taikos. 
Taika įvyko, bet jau artino
si didelė audra — Pirmasis 
pasaulinis karas.

Ii* dabai- dar Balkanų 
Pussalis nėra saugus pa
saulio kampas. Iš vienos 
pusės, liaudiškos Iresnubli- 
kos — Albanija, Bulgarija, 
Vengrija ir Rumunija—sie
kia taikos. Iš kitos, Turki
ja, Graikija ir Jugoslavija 
yra stambių pasaulinių im
perialistų įrankiai tir jos el
giasi taip, kaip nusako joms 
imperialistai.

Kavos klastuotojai 
patraukti teisman

New York. — Louvain 
!Coffee kompanija dėjo 
gruzdintų grūdų į savo par
davinėjamą kavą, bet įra
šuose ant popierėlių prie 
kavos gyrėsi, kad tai “100 
procentų gryna kava.”

Už tai kompanija ir jos 
pirmininkas Herbertas 
Weingast tapo patraukti į 
federalį teismą, kai]) yyusi- 
dėjėliai prieš įstatymą dėl 
maisto ir vaistu tikrumo. 
Jie specialiai kaltinami už 
klastingos kavos siuntinėji
mą valgykloms Newarke, 
N.‘ J.

Kompanijos pirmininkas 
todėl galėtų būti nubaustas 
do 1 metus kalėjimo ir po 
$1,000 už kiekvieną tokios 
kavos siuntini i kita vals- t 4. V
tiją.

Ta kompanija pardavinė
ja kavą keliems šimtams 
valgyklų bei viešbučių Di
džiajame New Yorke ir pla
čioje apygardoje. Parduo
davo iki pusės milijono sva
rų per metus.

Čou En-lai pasitarimai 
su Indijos premjeru

New Delhi, Indija. — Ki
nijos Liaudies Respub®koą' 
premjeras Čou En-la4 grįž
damas iš Ženevos korfferen- 
cijos, viešės tris dienas pas 
Indijos premjerą Nehru. 
Juodu tarsis įvairiais tarp
tautiniais klausimais.
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Neramus žmogų
REDAKCIJOS PASTABA

„Žemiau dedame apybrai
žą iš Vilniaus Tiesos apie 
kolūkį “Ąžuolas.” Tai bu
vo vienas iš prasčiausiai be
siverčiančių kolūkių. Jį rei
kėjo pataisyti, jo reikalus 
pastatyti ant tvirtų kojų. 
Darbas, kaip matysite iš 
apybraižos, nebuvo leng
vas. Antanas Laukys, zo
otechnikas, rado apsileidu
sią vadovybę, nepaisymą 
ūkio reikalų. Jis už dar 
bo ėmėsi šilta ranka ir di
deliu pasiryžimu. Pradėjo 
nuo sieninio laikraščio. Sie
nini laikraštį jis panaudojo 
kovai su apsileidimu ir ne
paisymu, iškėlimui aikštėn 
trūkumų, išjudinimui tingi
nių, iššlavimui graibstymų 
ir tt. Iš šios apybraižos 
mūsų skaitytojai, tikime, 
įgaws gilesnį s u p r a t i m ą 
apr 
riomis tenka Lietuvoje su 
si^urti socializuojant žc 
mes Ūkį. Redakcija

pasėjau.” žemiau sekė redak
cijos prierašas: “ Pereita is me
tais pasitaikė sėklos grobsty
mo faktų. Tai žymiai suma
žino grūdinių kultūrų derlių 
Kovojant už derlingumo pa 
kėlimu, šiemet būtina ūžti 
krinti kontrolę, kad visa se 
kla patektų Į dirvą.”

Trumpo straipsnelio 
aiškinūt paslaptis 
rašė :
na zootechnikas, visada, kaip 
taisykle, pieno kiekis ^ądidū- 

10-15 litrų, nors tas pa
čiai karves melžia tos pačios 
melžėjos. Gal fermų vedėjas 
Sidarčiukas galėtų paaiškinti 
keistą produkcijos svyravimo 
paslaptį?” 

* *
Po TSKP CK 

numo nutarimo 
Antanas Laukys 
n lės 
dirbti

“Noiš- 
autorius 

“Kai primelžimą tikri-

Istoriniai Įvykiai
PIRMOJI MOTERŲ
TEISIU KONVENCIJA

ps-18 metų liepos 19 dieną 
Seneca Falls, netoli Syra-

pradžių pasitraukti atgal 
už Bull Run, o vėliau ir į 
Washingtona.

$10,000 Fondo Eiga
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)-

P. Bugailiškis
J. Kantenas ..
A. Duobienė .
J. žemaitis .
J. Mockus ...
G. Daukas ..
J. Zinkus ....

Po 75 c.: V. Greibienė, D. Naujalis, J. Barz- 
daitis, A. Bertašius, J. E. Shopiai; L. Šlekis 50 c. ;
M. Giedraitis 25 c.

MALE and FEMALE

as. Moteris

BALTIMORE, MD.
AT YDA! Tuoj duodama 
rai. Vyras turi būt pa 
ninkas ir geras vdiruot 
dirbti prie namų ruošos. Gali gyven
ti ant vietos. Nuolatinis darbas kom- 
petentiškai porai. Reikalingi liudiji
mai. Tel. PARKTpN S73S.

(123-129)

as po-
•ęs darži-1.00 '

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PIRMASIS ATLANTO PO
VANDENINIS KABELIS

1866 nvliepos 27 d., po il
gų ir ryžtingų bandymų, 
Europa buvo sujungta su 
Amerikos žemynu povande
niniu telegrafo kabeliu. Tai 
buvo vos vieni metai pasi
baigus pilietiniam karui. 
Jau 12 metų prieš tai Gyrus 
Field ir Peter Cooper su
organizavo bendrovę su
jungti Airijai su New- 
foundlandu povandeniniu 
kabeliu. 1857 metais JAV 
frigata' Niagara ir Jungti
nės Karalijos Agamennon, 
kitas karo laivas, išplaukė 
pirmiesiems bandymams, 
tačiau kabelis lūžo 300 my
lių nuo Airijos. 1858 metais 
buvo vėl bandyta, irgi ne
sėkmingai. Dar tais pa
čiais metais kabelis buvo iŠ 
tikro padėtas tarp Airijos 
ir Newfoundland©, tačiau 
signalai būdavo girdimi la
bai prastai, pagaliau Cyrus 
Field subankrutavo; iš da
lies dėl to buvo kaltos ir 
Pilietinio Karo sąlygos. 
1865 metais, karui pasibai
gus, didžiausias tuometinis 
laivas, Great Eastern, buvo 
išnuomuotas sekančiam ka
belio dėjimui. Šis bandy
mas buvo pradėtas liepos 
25 d., plaukiant į vakarus. 
Kabelis nutrūko 600 mylių 
atstume nuo kranto ir turė
jo būti pamestas po kelių 
bandymų surasti jo nutrū
kusi galą. Sekančiais me
tais to paties laivo įgula at
rado kabelį jūros dugne, su
jungė su nauju stipresniu 
kabeliu ir ištempė jį į New- 
foundlandą vietoje, kuri va
dinasi “Heart’s Content.”

j buvo pradėtas judėjimai 
į kuris galiausiai privedi 
: prie Konstitucijos priedėlio, 
i teikiančio Amerikos mote- 
j rims teisę balsuoti. Konven
cija buvo sukviesta Lukre- 

■ cijoss Mott, Elizabeth Stan
ton ir kitu iniciatyva, bet 

I pirmininkavo Mr. James 
i Mott, nes moterys prisipa- 
• žino perdaug irnvžai susi
randančios parlamentinėse 

i painiavose. Kadangi pagar- 
i sinimas apie konvenciją pa
sirodė tik vietiniame laik- 

:, konvencijoje daly- 
daugiausiai draugai 
ingės kaimynės. Ta

čiau, vėliau ji susilaukė dė- 
i paskelbta “De- 
of Sentiments” 

buvo pasirašyta kelių šim
tui moterų ir vyrų ir užti
krino, kad moterys turi tu-

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
nu partijos nominacijas lai
mėjo senatorė Smith. Ją iš tos 
vietos buvo pasimojęs išmušti 
makartistas Jones.

Tai skaitoma dideliu smū
giu McCarthy prestižui. Jo 
žmogus tesurinko apie 20 tūk
stančiu balsu 
Smith apie 96

Bilo iš kur 
makartistams 
na s.

Nuo atskirų asmenų gauta aukų sekamai: 
S. Rainard, Dorchester, Mass..........
Onute ........... .....................................
Ig.^Bečis, Elizabeth, N. J.............. .
P. Papievis, Brooklyn, N. Y. ...... 
Andrew Stenes, Bronx, N. Y............
Ant. Zaikauskas, Jersey City, N. J

.. 5.00

.. 5.00

.. 5.00 

.. 2.00 
.. 2.00

problemas, su ku-

Rašo 
A. ŽALTAUSKAITĖ

O laikraštuką visgi ne vie
toje pakabinai, — kalbėjo 
aukšto ūgių, lieknas, šviesia
plaukis vyras apskaitininkui 
Bubliauskui.

—Ko gi? — nustebo šis,— 
ten jis jau šešti metai kabo. 
Visi pro šalį vaikšto.

—Vaikšto, bet nesustoja.— 
nusišypso j o 
— man. rodos, 

būtų 
sąrašų.

j: er'aširdiškai 
šviesiaplaukis, 
tinkamesnė vieta būtų prie 
darbadienių sąrašų. Ateina 
kolūkiečiai darbadienius pasi
tikrinti, tuo pačiu ir i laik
raštį akį užmes. Turi vinių, 
plaktuką? Eikš, perkelsim.

Apskaitininkas, s i e n i n i o 
laikraščio redakcinės kolegi- Į 
jos narys, nenoriai pakilo.

—Nereikalinga gaišatis, 
draugas ^ootechnike, — niur- 
nėjoj^eidamas iš paskos į sti
klinį prieangį. — mūsų : 
nūs sieniniu nesidomi. Maža 
kas jį skaito. . .

Zootechnikas 
kys tylėdamas nukabino 
ninio laikraščio rėmą. N 
tęs dulkes, kišeniniu peiliuku 
atsargiai išėmė visą seną me
džiagą, nuo laiko pageltusius 
tris metrinius straipsnius.

—Retai išleidžiat... Iš kol
ūkio gyvenimo beveik nieko 

kalbėjo tartum

Antanas La u

ūkio skyriaus 
j labiausiai

produkcijai 
rajone. Dėl 

krisdavo 
Atkakliai

*
rugsėjo Ple-
zootechnikas ;
iš rajono že- i

pasiprašė,
atsilikusi j mesio. .

kolūkio j claration
buvo ma

li logos
nemaža

dir-

va v o
Iš anksčiau gauta $4,896.25. Dabar įplaukė $172,78.

Iki šiol viso gauta $5,069.03.
Visiems aukojusiems tariame ačiū!

Laisves Administracija

prieš Mrs. 
tūkstančius, 
atėjęs smūgis 
yra sveikinti-

bandos
žiausia
priežiūros
prieauglio.
bant, per pusmeti zootechni
kui pavyko karvių produkty
vumą pakelti 40 procentu ir 
išsaugoti visą gautą prioau-
r-ii.

Sustatęs naują dienotvarkę 
ganymo laikotarpiui, jis suko 
galvą, kur čia gauti daugiau 
koncentratą, 
i ugiu 
lęs. 
duoti 
žalio

žieminių vikių- 
mišinys jau gražiai Įžė- 
Už savaites, kitos gales 

melžiamoms karvėms 
pašaro.

Tai vis rašinėji? — pa
siteiravo Įėjęs kolūkio pirmi
ninkas. Pro zootechniko pe
tį jis žvilgterėjo Į stalą. Pi r 
mininko balse Laukys nugirdo 
kažką užgaunančio.

nuosa-

' auklėjime. Dar prieš Pilie- 
. tini karą buvo sukviestos 
I kelios tokios konvencijos, o 
j po karo, šitokie suvažiavi- 
i mai tapo kasdienybe. Va
karų valstybės, pradedant

i Wyoming 1869 m., tuo rei- 
: kalu padarė konkrečių žy
giui. Galiausiai 1920 metais,

i praėjus 72 metams nuo Se- 
■ neca Falls konvencijos, Kon- 
1 gresas priėmė 19 Konstitu- 
i cijos Priedeli, kuris skam
bėjo — “JAV piliečių tei-

Fe dera lines V v

Montreal, Canada
Sėkmingai baigė 
aukštesniąsias mokyklas

Pasibaigus siu metų mok
slo sezonui, daugelis ir lie
tuvių jaunuolių baigė aukš
tesnįjį mokslą, kai kurie su 
labai gerais pažymėjimais, 
kaip tai: Marės Pulokie
nės duktė Madeline, Jane 
Džiaugytė, Eddies Spaičys, 
Julė Macelytė, Jane Vaitie
kūnaitė ir visa eilė kitų 
jaunuolių.

Tenka pasveikinti tėvus, 
kad stengiasi ' savo vaikus 
išmokslinti, o jaunuoliams 
—palinkėti geriausio pasi
sekimo jų profesijose, kurie 
jas jau praktikuoja po mo
kyklos, o kurie pasiruošę 
toliau tęsti mokslą—geriau
sio pasisekimo moksle!

Connell buvo drūčiai išbartas 
Apeliacijų teismo tuom laiku.

2. Jis nuteisė kalėjiman 
tuos žmones, kurio rašė pro
testo laiškus prieš reikalavi
mą neprotiškos kaucijos iš 
Fawick streikierių.

3. Jis išdavė draudimą CIO 
Clothing Workers streikie- 
ria’jns pikietuoti Richman 
Brothers Įmones ir kitose val
stijose, nors jo jurisdikcija 
rubežiuojasi Cuyahoga aps
krityje.

4. Jis nubaudė UE unijos 
lokalą $2,500 už dalinimą 
lapelių laike Air Maze lo
kauto. Lapeliuose skebas buvo 
vadinamas skobu. (Lapelis 
jau tilpo Clevelando žiniose). 
Teisėjas Connell sužinojęs, 
kad tie lapeliai buvo išdalinti 
penkių skobų 
už tai
bausme, po $500 už kiekvie
ną.

UE jau rašė prezidentui Ei 
senhower laišką su reikalavi
mu neskirti Connell’io fede- 
raliu teisėju todėl, kad jis yra 
Įrodęs savo prieš-darbininkiš-

kaimynystėse,
nubaudė aukščiausia

visi jie ruko. Sun- 
kitus žmones ne-

suvažiavimc buvo

Beveik visi daktarai sako, 
kad rūkymas yra blogas, svei
katai kenskmiiigas “sportas.” 
Bet beveik 
l.u Įtikinti 
rūkyti.

Medikų
duotas raportas apie tabako 
kenksmingumą sveikatai. Sa
lėje skaitant raportą, sakoma, 
galėjai tabako dūmuose kir
vi pakabinti.

Bet tabako trustas susirū
pinęs. Tabako kompanijų 
rai biržoje pradėjo kristi 
myn.

Daugelis žmonių gali
galvoti: Nežiūrėkime, ką dak
tarai daro, bet klausykime, ką 
jie mums sako. . .

?,e- 
žc-

pa-

AMERIKONAI SUSIRŪ
PINĘ, KAD ĮSIVERŽI
MAS GALI SUSMUKTI
New York. — Komercinė 

Amerikos spauda susirūpi
nus, kad užpuolikams nepa
vyko urmu užimti Guatema
la ir nušluoti progresyvę 
jos valdžia.

N. Y. World-Telegram 
rašo:

—Jau abejotina, ar įsi
veržėliai galės laimėti. Ne
tikėtai užklupdami, jie 
pradžios ėjo pirmyn, iki 
sidūrė su Guatemalos 
mųnistų jėgomis.

“Ir jeigu įsiveržimas
smuks, tatai komunistai 
sveikins kaip didelį sumu
šimą pačioms Jungtinėms 
Valstijoms... nes mes mo
raliai rėmėme tą žygį.”

tylios atsižvelgiant i balsuo—Lyg reikalas, lyg ir ne, 
—lėtai košė žodžius pirmi
ninkas. — kaip manai, teisin- 

i su- ’ g.a patarlė;, kad tik blogas 
zmio- į paukštis savo lizdą teršia?

Nors pirmininkas sėdėjo 
i priešais, bet aiškiai vengė su- 
' tikti nustebusi zootechniko 

Jis išsitraukė iš ki- 
sulankstytą rajoninio 
io numeri. Išlyginęs, 

ištiesė zootechnikui.
—Tavo ? i

i —Mano.
. Straipsnyje 

i abejingumas” 
eitais metais 
sužlugdytas 
išvystymo planas vien todėl,

• kad krito apie 80 procentų
I vienadieniu Viščiuku. Kolų- 
kio valdyba, išdalindama vie
nadienius auginti kolūkie
čiams, padarė didelę klaidą, 
šiais metais valdyba eina tuo 
pat keliu...”

—Kas čia blogo? Teisybe 
gi!

—Teisybė ! — įsi lieps n o j o 
pirmininkas, — bloga 
jeigu už kolūkio ribų

PIRMASIS BULL RUN
MŪŠIS

upū ones

nėra.. . 
pats sau.

Bubliauskas žvilgterėjo j 
čia pat stovėjusį buhalteri: 
“Na, matote, ir čia prikibo,” 
—be žodžių sakė jo žvilgsnis.

Kaukšėdamas plaktaku j 
vinį, Bubliauskas aiškino:

—Rajonas reikalauja, išloi- 
džiam du-tris kartus per me
tus. Gi rašyti apie kolūkį, 
kol&kiečius, gerai, jei gerai. 
—čj.i jis atsisukęs pažvelgė 
zootechnikui tiesiai i akis, — 
geriausiai, kaip sakant, auksi
nio vidurio laikytis, tada ir 
avis j^/cika ir vilkas sotus.

Zootechnikas daugiausia už 
visus rūpinosi išleisti naują 
numerį. Deja, surinkti me
džiagą . pasirodė nelengva. 
Kolūkiečiai atsikalbinėjo: tai 
neturį laiko, tai nemoką j 
laikraščius rašyti. O vienas 
kitas tiesiai į akis pasakė: 

, “IŠ tų šiaudų nebus grūdų— 
be reikalo varginatės, drauge 
zootechnikai.” Pagaliau 
gaiš negalais medžiaga 
vo surinkta, 
žia rašysena
straipsnius, nupiešė karikatū
ras. Bubliauskas pirmas įni
ko skaityti naują laikraštį.

—A, nu čia dabar kas?— 
burbtelėjo pusbalsiu, stebėda
mas karikatūrą.

Stambus, storas senis tempo 
. j Ittriovi už save didesnį mai

šą, Iš pilkų kelnių, kietai 
FUČiaiaptų lūpų ir nosies visai 
nesunKu buvo atpažinti Selvj 

• JFludžionį. Po karikatūra pa
rašas: “Kas čia pasvers, kiek

“Nele i s t i n. a s 
jis rasė: “Per- 
kol ūkyje buvo 

paukštiniu kystės

teisybe, 
jos ieš-

papras-Zootechnikas, kaip 
tai, atsakė ne iš karto. No 
du, ne tris, o dešimt kartų jis 
prašė kolūkio pirmininką, 
kalbėjo valdybos posėdžiuo
se, kad reikia paruošti pa-

Paukš-
tik pertvar- 
kanalą, su- 
Pirmininkas 
bet kai rei-

var- 
bu- 

Savo lygia, gra
lis perrašė

talpas vienaclįeniams. 
tide yra, reikia 
Ryti apšildomąjį 
tvarkyti langus, 
vis delsė, žadėjo,
kūjo priimti viščiukus, pasiū
lė lengviausią, bet blogiausią 
išeitį — vėl išdalinti kolūkie
čiams.

—Ne sau jos ieškau,—at
sakė, — gi, jei reikės, ne tik 
už kolūkio, bet ir už rajo
no ribų paieškosiu, bet 
žlugdyti plano neleisiu,

Pirmininkas ilgai ži 
langą. Pamažu jo žvilgsnis 
švelnėja.

—Neramus tu žmogus, An
tanai, bet gal taip ir gerai,— 
sako jau visiškai atlyžęs. 

■* * *
(Bus daugiau)

SIP

3 ptul.-Laisvė (Liberty), -Penkt., Birželio (June) 25, 1954

1861 metų liepos 21 dieną, 
mėnesiams 
Karo pra- 

konfederatų 
kariuomenes stovyklavo va
kariniame Bull Run, mažo 
upokščio 25 mylios nuo Wa- 
shingtono, D. C., krante. 
Ši armija saugojo Manas-

trims
ano

Pačiame Wash

apie 55,000 unijos kariuo- 
į menes. Nors dvigubai gau- 
i >esne, ji buvo naujokų. Ta- 
I čiau, reaguodama į viešo- 
i sios opinijos reikalavimus, 
! jis patraukė pirmyn prieš 
i priešą ir po trijų dienų žy
gio įsitvirtino rytiniame 
Bull Run krante. Per upę 
tebuvo vienui vienas tiltas. 
Unijos kariuomenės vadas 
McDowell įsakė vienam da
liniui persikelti per upę ir 
užtikrinti tilta visos kariuo
menės persikėlimui. Uniji- 
ninkai Įsiveržė Į konfedera
tų linijos kairįjį sparną, ir 
•atrodė, kad visas konfede
ratui frontas gali pakrikti. 
Tačiau tuo metu pasižymė
jo konfederatų generolas 
Thomas Jonathan Jackson. 
Su savo penkių pulkų virgi- 
niečių brigada, išgirdęs mū
šį kairiajame sparne, jis 
metėsi pagalbon ir laiku 
užėmė kalne pozicijas, lauk
dami puolančių unijistų.

PIRMASIS ATOMINĖS 
BOMBOS PANAU

DOJIMAS
Prieš 8 metus (rugpiūčio 

5 d.) amerikiečių milžinas 
bombonešis Enola Gay ant 
Hiroshimos, Japonijoje, nu
metė atominę bombą, kuri 

’ viena sunaikino 343,000 gy
ventojų didesnę pusę mies
to . ir vieną penktadalį jo 

j gyventojų. Po vienos sa- 
| vaitės Japonija kapituliavo. 
! Besidžiaugiant R a m i o j o 
’Vandenyno karo pabaiga 
j Hiroshimos ir Nagasaki 
: bombardavimai buvo už
miršti. Tačiau po kurio lai
ko, pradėjo žiūrinėti bombų 
padarinius, patys amerikie
čiai išsigando. 1945 metais 
prezidentas Trumanas ne
delsdamas pasiūlė pasaulinę 
atominės bombos kontrolę 
ir pareikalavo, kad Kon
gresui būtų perleista visa 
JAV federalinės vyriausy
bės žinioje esančios energi
jos kontrolė. Sekančiais 
metais JAV pasiūlymas dėl 
tarptautinės priežiūros bu
vo įteiktas tada vos besi
organizuojančioms Jungti
nėms Tautoms. Sovietų Są
junga planą, atmetė kaip 
pažeidžiantį jos suverenu
mą ir norą kontroliuoti jos 
pramonės našumą. Tada 
prasidėjo atominio ginkla
vimosi lenktynės.

Common Council

SERGA. Antanas Bulo- 
kas ilgai sirgo, bet dabar jo 
sveikata gėrėją. Jonas Šul- 
mistras Royal Victoria Li
goninėje buvo operuotas. 
Taipgi Jonas Brunza nuvy- |ką pakraipą.
ko į ligoninę patikrinimui 
sveikatos. Susirgęs ir Vla
das Butėnas. J.

Cleveland, Ohio
per daugelį 
ve d e darbi- 

teismuose,

• v 
1S

su
ko

SU-

ruošusius virginiečius, vie
nas iš sunkiai kovojančių 
konfederatų generolų su
šuko: “Žiūrėkite! Ten sto
vi JacksoUas kaip mūro sie
na! Pakilkime -.kartu su 
virginiečiais.” Taip “Mūro 
Siena” tapo nuolatiniu gen. 
Jacksono pavardės papildi
niu. Konfederatai iš pakri
kos gynybos perėjo puoli
mam privertė unijistus iš

Montello, Mass
Metinis Birutes Draugijos pikni

kas įvyks gale šios savaitės, birže- 
lio-June 24, 25 ik, 26 dienomis, bus 
Taut. Namo Parke, Win'tpr St. ir 
Keswick Rd. Visos .narės turite 
verstinai dalyvauti, nes tai yra me
tinis piknikas.. Pradžia 1-mą vai. po
piet. *

Bus gera muzika, gerų valgių ir 
gėrimų; sporto 
vietinius ir iš 
šiame piknike, 
laiką gražiame

ir dainų. Kviečiame 
apylinkės dalyvauti 
Linksmai praleisite 
pušyne.
Rengimo Komisija.

Y.

Prieš-darbininkiškas teisėjas 
proponuojamas j aukš
tesnę vietą

Pastaruoju laiku Ohio sen. 
Erickeris siūlo tą žiaurųjį 
prieš-darbininikišką Common 
Pleas teisėją James C. Co
nnell teisėju Į naujai Įkurtą 
Fe d erai Į teismą Ohio valstijos 
šiaurinėje dalyje.. Jeigu son. 
Ericker’io proponacija Wash
ingtone būtų priimta ir užgir
iu, teisėjas Connell gautų 
$15,000 metinės algos darbą 
visam amžiui, kaipo Jungtinių 
Valstijų teisėjas. Tokiuose 
teismuose yra sprendžiamos 
ir po Taft-TIartley įstatymu 
papuolusių unijų bylos.

Todėl UE lokalo 735 Vei
kiančioji Taryba, kurios loka
lus yra daug nukentėjęs už 
gerą veikimą savo narių ge
rovei, imasi už tikslą iškelti 
faktus tiesėjo Connell istori
jos Clevelando darbo unijoms. 

Iš tarpo teisėjo Connell 
veiksmų, U.E lokalas čia iške
lia tik kelis, kurie yra:

1. Jis, Connell, pareikala
vo $2,600,000 kaucijos iš- 12 
Fawick 
Į<ada 
kauciją
sumažino iki $50,000, teisėjas 
Connell Įsakė šerifui dar lai
kyti streikierius kalėjme, ne
paisydamas Apeliacijų Teis
mo nei kitų Įstatymų. Už tai

Yeta Land rengiasi parvažiuo
ti i Clevelandą

Yeta Land, kuri 
metu čia veikė ir 
ninkiškas bylas
žiaurios ligos buvo priversta 
išvažiuoti į Arizonos valstiją. 
Dabar, kada čia liko trūku
mas tinkamų advokatų gyni
mui 11 Smith Akto aukų, ji 
pasiryžo grįžti i Clevelandą. 
Pažangieji Clevelando žmo
nės rengia jos iškilmingą pa
sitikimą. Vieta ir laikas bus 
paskelbta vėliau.

Rep. . .

Porto Riko. — New Yor- 
ko miesto majoras Wagner 
sakė p o r t o r i k i e č i a m s, 
“trūksta mieste gyvenamų 
namų ir darbų; todėl neva
žiuokite į New Yorką

va-

BALTIMORE, MD.
ŪKIO ĮRANKIŲ IŠPARDAVIMAS

Data Vertes Kaina
1950 John Deere Dual Wheel Tank Combine - .$1900. $1100.
1953 A-C Forage Harvester . . - - . 1230. 1050.
1953 A-C Silo Blower; belt & 100 ft. pipe - - 825. 700
1950 Two J-D Farm Wagons; new silage bodies - 1380. 1100.
1953

1952

Beans Wagon Unloader; with two winches and 
canvas................................................. - 360.

J-D Hay Mower................................................. 275.
300.
175.

1953 New Idea Manure Loader for Ford Tractor - 225. 305.
Saukite E. COOK VA. 5-6346

LIEPOS 4 ir 5 JULY
Bostono Apylinkes Iškilme

streikierių. Vėliau, 
tą prieš-konstituėinę

Apeliacijų Teismas

Baltimore, M d.
ELECTRIC 1/OWER TOOLS 

BLACK & DECKER 
REO POWER MOWERS 

No DoWn Payment—Easy Terms
G. * K. App., 916 Light St. 

PL. 2-4130
(123 129)

čia įvyks Dienraščio Laisves

Bus nepaprastai gražiame pušyne: 
Prašome Įsitemyti vardą ir^ntrašą

Lietuviu Tautiškame Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.



Laisvės piknike įvyks 
linksmą pasimatymą
diena ten

tikėtunetikėtu ir 
pasimatymu.linksmu

įvyks švenčiu viduryje
tižioje atostogų, kur
met turės ne liktai sūrėjai 
bet ir daug kitu1 amatu darbi 
ninku po visą šalį.

girdisi

no brolis, kito sesuo, dar 
visa giminė 
net iš ’ Kali forui jos.

vie- 
k i I o 

ar grupė kaimynu 
Tūlas

džiaugiasi atsivestas būrį sve
čią iš Chicagos Kiti 
detroitiečiu. Kabia m a.
būsią svečiu net 
nūs sienos.

šiami-

Piknikai! atvykti patogu iš 
aitimą miestu ir iš toliau. Lie
pos 5-tą bus šventė. Tad suk- i 
madienį galės visi linksmintis1 
iki vėlaus 
pės sekamos dienos darbas.

nert

orkestras

‘j vai., anksčiau, negu būdavo 
kituose piknikuose. Painfor
muokite apie tai jaunimą.

Prašome visus brooklynie- 
čius ir iš apylinkių ruoštis į šį 
metinį pobūvį.

Aido Choras
pa-Birželio 25-tos vakarą 

mokoms lauksime visu choris
tu. Reikia gerai pasiruošti 
dainavimui Laisvės piknike, 
taipgi pasitarti, kada ir ko
kias turėsimo atostogas, kuo 
pradėsimo kita sezoną. O po 
dainų turėsimo Diskeli kilo

Valdyba

o

pažinimą ir lok aluose

PIKNIKAS i Eva Mizariene grižo 
j iš ligoninės

Trijų asmenų komisija 
darbininku

reikalavimą

Rengia Dienraštis Laisve

Liepos 4 July
Piknikas Įvyks jei ir lytų, nes ten yra didele 

sale šokiams ir valgiais aptarnavimui.

National Hall & Park 
65-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Įžanga 75c asmeniui (taksai įskaityti)

Pradžia 2-rą valandą po pietų

Išsikirpkite ir turėkite kelrodį:

Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti IN
DEPENDENT LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys 
gaunamas ant kampų Union Avė. ir Grand St.; taipgi Union 
ir Metropolitan Avės. Imkite traukinį į Queens pusę, išlip
kite ant 651 h St. stoties. ,

AUTOMOBILIAIS važiuojant nuo Richmond Hill Queens 
Blvd., privažiavę 69th St., sukite po dešinei, važiuokite iki 
pervažiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Roosevelt A ve. 
sukite po kairei ir čia rasite National Hall and Park.

Važiuojant iš New Jersey ir iš New Yorko miesto, per 
Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą, laikykitės po kairei ir 

* važiuokite iškeltų keliu į Long Island. Pervažiavę Kosciusko 
tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuo
kite skersai Queens Blvd, iki Roosevelt Ave. Čia sukite po 
dešinei, važiuokite iki 69th St., sukite po kairei į 69th St., an
trame bloke vėl sukite po kairei ir čia bus parkas.

Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 76fh 
St., sukite po kairei j 76th Si. ir važiuokite iki Roosevelt Ave.; 
sukite po dešinei 'į Roosevelt Ave., važiuokite5 iki 691 h St., čia 
sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei ir čia bus 
parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai 
privažiavus lengva pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko 
nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th St. ir 65th PI. ant Roosevelt Av. 
pasiparkinę karus, galite pėsti ateit į parką.

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU
»

Iš Grand Central stoties imkite Flushing traukinį ir išlip
kite ant 69lh Street stoties. Čia yra parkas.

Iš Pennsylvanljos stoties imkite žemai po stotimi Indepen
dent Line 8th Avenue (Queens) traukinį ir išlipkite ant Jack- 
son Heights stoties. Išlipę aukštyn, paeikite keletą bloku at
gal ir rasite pikniko vietą.

Venckūnienę laidos 
ir pra- j penktadienį

Ona Venckūnienė

nėję.

linę b
i atidos

u ūse.

birželto 22-rą.
Jalinsko šermoni- 
! Jamaica Ave., 

(B MT Jamaica 
I’arkwav stotis).

Rosenbergus persekio 
ja ir po mirties

nti- 
žudymo metine sukaktimi vėl 
pasirodė keli ją persekiojimo 
po mirties reiškiniai.

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad nuvykę i paminklo ati-

Sužinojo, kad kapiniu

tyti. Teisinasi bijojusi vanda 
lizmo. Gi paminklas yra pap 
rasto akmens, 
iškaltas tik 
Rosenberg, 
mate būtu 1

Jame viršuj, 
vienas žodis 

O akmens pa

Rosenbergo motina norėjusi 
į visus laikraščius įdėti apmo
kamą vaiku paminėjimą. Kai 
kuriuose tilpo. Didlapis Mew 

męs. bet paskiau pranenše.

a mokesti.I c

Ar jau rengiate ką Laisves į 
paramai?

Marcantonio galėsiąs 
sugrįžti į Kongresą

’Te\\ Yorko IS-.np kongro 
siniame distrikto garsiai kal
bama. kati reikia sugrąžinti 
i Kongresą buvusį darbo žmo
nių ir liaudies žymu kongves- 
ir.ana Vito Marcantenio.

suomet buvo atdara ateiti pa
siskusti. gauti patarimą bile 
kuriuo piliečiu reikalu. Nie-

nebuvo jam per 
nebuvo nei vienam

ma zas.
per dt-

išrinktas
trijų

Kon- 
Mar- 

raudo- 
Distrikto gyventojai ži-

novan toliau vis daugiau pra
randa balsuotoju 
mą. Rekcininkai (i 
nę.

Donovanas buvo
bendromis pasta n go m is
partijų — r'epublikcnu, 
mokratu ir liberalą. Visi 
susibūrė tikslu išėsti iš 
greso kovojantį už taiką, 
canton i j u. 
niioju 
no. jog ir dabar karo šalinin
kai nesigailės Marcantoni jin 
pravardžiavimą ' raudonuoju, 

rventojai dabar jau 
“‘raudonumą” su- 

negu suprato prieš 
metus.

kitaip ta 
pranta, 
hot verius

Mareantonijtis

domiu

liojirnu, kad Good

kas ne
yra spė- 

Neighbor 
kandidatu ir

; laimėt ii 
b-nktvnią.

šiomis dienomis po sunkios 
ii’ pavojingos operacijos grįžo

Jai dabar teks sutvirtinti 
savo sveikatą namie, o gal 
keletui dienu ar savaitei iš
vyks į Long Island pas gimi
nes ar draugus.

Biznio Telefonas Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-9672 EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

[MATTHEW A. Į 
: buyus : » <
• (BUYAUSKAS) <
» <
l LAIDOTUVIŲ 1 
I DIREKTORIUS ’ ! 
J +HO3+ •

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
I MArket 2-5172 J
» <

Krautuvių darbininkai ! Smagiai paminėjome 
i Tėvų Dienąperrenka valdybą

Birželio 21-mą 65-jo Dist
rikto nariai pradėjo balsavi
mus perrinkti distrikto ir 30 
lokalu valdybas. Rinkimai tę- 

lomi tą pat vakarą po bal- i 
savimu, tad pasibaigus baisa-j 
vimui nereiks laukti sužino-į 
iimo pasekmių (unija tebesi-Į 

tvarko pati, valdininkai dar! 
nenajėgė ten įkišti savo ran-

Valdyba renkama dvejiems 
metams. Norinčiu įeiti vadu

riu lokalu ir dviems distrikto 
pareigoms tarp kandidatu ei
na smarkus 
kur išstatyt 
siuitai prieš

nepriklausomi i 
administracijos '

D i st rikte vic'C-prezidonto , 
pareigoms kandidatuoja neg-1 
rė Morris prieš esamąjį Jauk į 
Paley. Morris eilę metą yra 
veikli vadovaujanti nare. Pe
ter Baldine kandidatuoja 
prieš esamąjį organizacinį di
rektorių Michaelsona. Jis vra 
buvęs tos unijos organizato-

Kiti G imbel- 
Lerner sandėlio. Retail 

Dry Goods. Revlon kosmetiką, 
taipgi Direct. Mail ir čeveryką 
lokaluose. Kontestas paliečia 
apie 10.000 unijistą. Daugį lis 
nepriklausomu kandidatą yra 
unijistą nri pažintais vadais

pri

Savin i n k u

Irijos a t st 
Trečiuoju.
k u. yra Edward

Pastiprinimui 
mentą. įvairiu 
darbininkai

vadinamu bešalis-
Mulrooney.

unijos argu-
departmentą I

šiomis dienomis :

pirzelio l U-tos vakarą Li
berty Auditorijos Gyni Hali 
įvyko smagus Tėvą Dienai pa
minėti pabuvis. Ji surengė.

ot i t i n k a m o m i s vaišėmis 
Meto, taipgi su dainąprn 

programa.

Aido Choras, vadovaujamas 
Mildred Stonsler, dainavo ko
letą dainų.

(erys atskirai. Choro mokyto
ja paprašė čia pat esančią so- 

nuoti tas dainas, kurias ji dai
navo operetėje “Bepila.” Tą 
mokytojos ir publikos iškvie
timą Suzanna pr:emū. sudai
navo solo ir padėjo chorui su
dainuoti j'o dainas iš “P?pi- 
los.”

Choristams ir Suzannai a- 
kompanavo nuolatinis choris
tu draugas. muzikas Frank 
Balevičius.

turėjome ir
įspūdingai p i a-

Programoje 
staigmeną — 
nu paskambino trejetą nume
riu jaunutis Brazauskienės 
sūnus Sorge. Nuostabiai paau
gęs muzikoje pastaraisiais 
m eta is.

Vžbaigtuvėms. dainavo ir 
visa publika sykiu su choru.

Kalbant apie muzikantus ir 
chorą, norisi priminti aną syk 
gražu neminėtą dalykėlį, kad 

Sietyno choru drau- 
p a b u v y j c a k o r d i j o n o 

suteik e mok ylojos 
sūnus Kenneth' StoTs- 

Skaniu

annul is
or. Taipgi, kad V.

lauskas grojo armonika ir šia 
me tėvams pagerbti pabuv.yjo 
nors teveliu šokėju šiais let 
kais mažai 
reikėjo būti

randasi. Publikos 
daugiau.

pramoga bit vo 
draugiško — šeimyniško po 
būdžio. niekas nemokėjo i- 
žangos mokostios, tad klubie- 
čiu darbuotoja O. Kazlauslo’e- 
nė pardavinėjo rožes. Supras- ; 
darni, jog tai padės apmokėti i

inkasoius. visi i senyvą moterį prie 50 St.
įsigijo po rožytę, užmokėda- Madison Ave. birželio 22-ros
mi už ją pagal savo aproka- ! rytą.
vimą jos vertės.

DaJ.

MINTIES SPEJIKft
Pasikalbėkite dėl patarimų. Viso
kiais reikalais. Dvasinės pagalbos- 
gydymas.
Pasimatymai nuo trečiad. iki sek- 
mad. Sekmadieniais nuo 1 v. iki 
6 v. v. Kitom dienom 11 vai. ryto 
iki 6 v. v. Nereikalinga sutartis. 
Privatiniai pasimatymai. SPE
CIALŪS PASIMATYMAI—$1.00.

MRS. SAUNDERS
1197 Dean St. (kamp. Nostrand) 

Brooklyn, N. Y.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street s 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Šaukia protestuoti 
prieš puolimą ant 
Guatemalos

Tautu pastatu šaukiamas ma
sinis pikietas šio ketvirtadic-

u po darbo, nuo •> ;l<t 7 
Reikalaus sustabdyti ka-

12 n d
St i)- First Avė.

Protestą šaukia Amerikinė 
■usada Taikai. iii'wyorkie- 

skyrius. 35 W. 2G St.
Grota paraginimo pikietuo- 

(i. atsišaukė į visuomene sius
ti valdininkams protestus. Or
ganizacijas ir atskirus asme
nis ragina siusti protestus ir 
I Jenry 
uiti iu ambasadoriui 

rautose, ši mėnesi
v kH V III I

prezidentu. Taipgi

logaciją.
Atsišaukime į visuomenę 

sako, kad skubus veiksmas 
yra būtinas, nes karą, kaip ir 
gaisrą, lengviausia sustabdė-

do lapelius, kurio jau sklei
džiami po miestą. Prašo tal

Serge S a vi t chef f baigė 
Junior High mokyklą

Elenos Brazauskienės sūno-

dūrinę mokyklą ir birželio 23 
d gavo diplomą iš Richmond 
dill High School.

i no. Šerpe
sakė, kad dabar 
gauti Scholarship ir istoli i

elektros inžinieriumi.
Sergo yra jaunas, gabus ir 

mandagus vaikas, be kitko, jis 
gabiai skambina 
rius.

Mes linkimo ■

piano numo-

linkime, kad 
mokslą in žii its testu no tik 

r. ■ .i morysteje. o ir muzikoje, ku
rioje turi daug gabumu.

Georgo Pape, 41 m... įtartas, 
d jis suvažinėjo nežinomą 

i y

BEDFORD
Air Conditioner 

IŠPARDAVIMAS!! 
Nužeminta Kaina!

Visu Garsiųjų Išdirbysčiu!

DYKAI Įdedama 
ŠAUKITE MR. GOULD 

BEDFORD STORES 
Tėl. PR. 8-1000

■ —• ■ •— ■ —•A — i •••
Į A TONY’S į
I UP-TO-DATE" Į

I BARBER SHOP |
I I
I ANTANAS LEIMONAS ' 
| Savininkas |

! 306 UNION AVENUE i 
| BROOKLYN, N. Y. i I »
i Gerai Patyręs Barberis |

i—i«|i

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes 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

■■-■-r“.- t. . -.......................... r?-;.r ‘I

1 NEW YORK
! HELP WANTED—FEMALE

PBIZIURfiTOJ A—TA|{\AI I
I Jiiuna. linksni;:. G.v\<nti WŲ ^iina, 

Į prižiūrėt i 3 berniukus. X’ne/.-stinis 
' darbas. Nuosavas kambarys TV. 
: $40 i savaitę pradžiai.

Tel. K E. 9-5421
<122-I23I

MALE and FEMALE

PORA — BLAIVA
Daržininkas, aptaisymanis vyras; 

virėja namu darbininkė. Vasarų 
Berkshire Mountains, o vėliau Long 

; Island; šeima susideda iš 2 suaugu
siu, atskiras apartment as. gera alag.

■ R«>ikalingi paliudijimai.
• Box J. 21 B. Room 830

II \V. 42n<! St., N. Y. C.
(121-123)

PORA
Virėja Namų ruošėja. Tarnas 

namų ruošėjas. Limit uolas vairavi-
j mas. Manhasset kaim\nystėje. Alga 
i $400. Reikalingi puikiausi paliūdiji- 
i mai.

AAJ KITE MISS I INK 
DRL PASIMATYMU-

LO. 5-1400
Į (123-125)

HELP WANTED M/^LE
... .....................  . r ____ _ 

REIKALINGAS v
SUPERINTENDENT y

Dėl 35 apari, namo Williamsburge 
Mokantys mažų pataisymų. 4 rūmų 

.■iparimontas. prid<‘dant algą.
š:uikit<‘ popiet l vai.

Tel. M U. 4 -0518
(122-124)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BATV TAISYMO KRAUTUVE 
Gera bruzgi vieta. įsteigta virš 15 
m. Padaro gerą prag\ veninių. Jciga 
lengvai padidinama. Savininkas par
duoda gerą biznio progą labai pri- 
.‘inamai.

281 JERICHO TURNPIKE, 
MINEOLA

Pl. 2-7711. Tarpe 7—10 v. v.
1123-125) _ _  •

REAL ESTATE

YONKERS. 18 Chamberlain Ave. 
Gerai būdavot as. naujas, 2 šeimom 
mūrinis namas. Aliejum karštu šil
domas. dviem karam garad/.ius, daug 
ekstra įrengimų, gera sekcija, arti 
visų, patogumų. Atdaras apžiūrėji
mui. 1 blokas j pietus nuo Loring 
ir Central Avenues, geras pirkinys, 
[laiduodamas prieinamai.

Šaukite savininką: 
Tel. Yonkers 9-6659

| (120-126)

I AR ROCKAM AY
.14 rūmų namas, tinkantis 1 — 2 - 3 
šeimom, 4 maudynės, automatiškai 
apšildomas. 3 karų garadžius, eks
tra padėliam vieta. 4 rūmai viršuj 
garadžiaus, vaisiniai medžiai. Taipgi 
4 rūmų apšildomas bungalow sale 
jūrų, vaisiniai medžiai, aptverta, iš
taisytas skiepas. Turite pamatyti 
šiuc-s gražius namus, kad įvertinti. 
Šaukite savininką:

Tel. I-A. 7-0083
(118-124)

ASTORIA
.Gerai budavotas medinis ir šingelių
2 šeimų narnas. Ištaisytas skiepas, 
aliejum šildomas, garadžius, plotas 
50x100. Gražus kiemas. Visiškai iš-
tuštinamas parduodant. Pirkinys už 
$12,500.

GUS SCHWEITZER
3101 86th Ave., Astoria, L. I.

Telefonas RA. 6-3468
(121-127)

For Rent

FOREST HILLS
Pasirandavoja Krautuvė 20x70

Tinkanti Kepyklai arba Bar & Grill 
Prieinama randa.

Kreipkitės:
Tel. CU. 5-6688 t

((121-123)

HIGHLAND—ULSTER COUNTY 
Gražus 8 šeimų namas, gražiai iš- 
fornišiuotas ant 86 akrų žemės. Vi
sos grindys kentile, ugniavietė. 7 
kub. pėdų šaldytuvas, com1.,, .sinka, 
geso ir Aliejaus pečius. Visi miesto 
patogumai. Turi būt pamatytas, kad 
įvertinti. Viso amžiaus namas par
duodamas labai prieinamai, šaukite 
savininką.

PL. 8-3346 darho dienomis 
Highland 7-1071 šeštad. ir sekmad.

(122-124) 
f' Į ■ - - . ..... . .....- —---- - -- - — I

For Rent

ROSENDALE
4 rūmų bungalow, gražiai išforni- 

Šiuotas, šaldytuvas, pečius. Arti baž
nyčių ir miestelio, trumpas nuėji
mas j maudynes, arti žuvavimo. 
Prieinama randa.

Šaukite M O. 4-5815
(122-123)

For Sale

HICKSVILLE
Ideališkas Kampas Profesionalui 

R mėnesių senumo grynų plytų, split 
level (ne veneer) namas, su at
tached garadžiu. 6 rūmai, 2 maudy
nės, pilnas skiepas, prisideda 3. rū
mai su privatiniu įėjimu. Stami 
windows, storm durys su Venetian 
blinds ir rango. Gera vietai arti 
visų susisiekimų. Aukšta.* G. I. 
mortgage —v$15,000. Kaina $20,500. 
Šaukite savininką: Hicksville 8-5168 

(123-124)

4 pusi. LaiavS (Liberty) Penkt., Birželio (June) 25, 1954

*

I




