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KRISLAI
Mūsų pareigos.
Priešas tai mums liepia 

daryti.
Susitiko du didieji.
Jų nuomonės.

Rašo R MIZARA

1/ės-ą ta i lc ra ščio iš/a i!;m f o 
11 ilcalaiijii' o la i

kriaučią unijos 
ku rinkimuose.

CHURCHILLAS RAGINA 
AMERIKĄ TAIKYTIS 
SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Karininkų grupė 
tapo Guatemalos 
valdovais

EISENHOWERIS NIEKO
NAUJO NEIŠSIDERI
IŠ CHURCHILLO

Jie uždarę Komunistii Partiją;
su Kinija ir Sovietą šalim

Washington. — Anglijos 
premjeras Churchillas, bir
želio 28 d. sakė Nacionalės 
Spaudos Klubo nokilvje,

nusiaubtų žmoniją, jeigu, 
nesitaikant su komunisti
niais kraštais, ivvktu tre- 
čias pasaulinis, atominis

sugyventi su Sovietų
<■ v

pakartojo pirmesnius

pasuK-o. i jtl Didžiųjų sueigą — prezi- 
padaužos . dent0 Eisenhowerio, So- 

1 pikniką vje^ų premjero Malėnkovo

“Lokarno” su 
, kur Kinijo

linkę-

i junga, įvairus azijiniai ii
nes pramogas pikietuoti tary-į vakariniai kraštai pasiza- 
tum sakyte sako kiekvienam I dėtų neužpulti vienas kito, 
padoriau^lietuviui: ■ Churchillas, atsiliepda-

iriausiai paremkite mas į korespondentu klau- 
. ......... /<„„/<,.• j simus> pareiškė;

b,„o../„X(OX ;<AŠ laikausi nuomonės,
nike H ooaxiae )e. . ,

į kad mes turėtume pasis- 
r) . , • , • •• r, '■ tengti taikiai sugyventiPo to, kai Imigracijos De- i , 4 o TZ.

partmentas -atmetė I.. ' Prūsei-i <su Sovietų Sąjunga ir Ki- 
kos apeliaciją dėl deportacijos, j . Liaudies Resptlbll- . 
Naujieną redaktorius įpuolė' tiki ai rimtai pasi-

■ stengti... Tatai padarius 
i su apdairumu, gal būtų 
įgalima taikiai sugyventi 
I per tam tikrą metų eilę; 
■gal tad susidarytų labai 
' skirtinga padėtis, negu da 
bartinė padėtis, kuri šian 
dien taip pilna pavojų, taip

veršio entuziazman

O kas bus, jei Prūseikos ne- 
išdeportuos?!

Kur tuomet p. Grigaitis dės 
savo akis?

pasaulyje tautu vadovai: Chou , gręsia pragaištim.
i “Taigi aš labai

Cho,, M.lai. R.n.jos l.iau-1 kantriai žaltai dl, 

stovaiijąs virš .-„m.ooo.o,,,, ! l,atirtl Rusl,os inte*
ventoju tautą, vieną iš seniau- Užtikrina, kad yra ne- 
sią pasaulio tautu.

Nehru, Indijos respublikos 
rniirtetru pirmininkas, atsto
vaująs apie 350,000,000 gyven
tojų, taipgi vieną stmiausių 
pasaulio tautu.

Koks buvo indusu entuziaz
mas, kai Indijos sostinės New 
Delin'*" aerodroman 
Chou En-lai lėktuvas! 
kilmingas buvo šitam 
priėmimas!

bloką prieš komunizmą Azijoje

“Tuomet mes atsidurtu
me tokioje baisioje padėty
je, kad žmogus negali net 
įsivaizduoti. Aš esu tik
ras, kad mes liktume per-

Tegu c i ga 1 pa, H o " d tiras.*— 
Pasitraukus Gua t e m a 1 o s 
p rezidentui J. Arbenzui 
Guzmanui, tapo įvesta kari
nė valdžia. Jai vadovauja 
pulkininkas C. E. Diaz, užė
męs buvusiojo prezidento

p a s i d u o s įs i ve r žė 1 i a m s.
ARBENZ LEKIĄS 

ARGENTINON
Associated Press praneša,

dybon ir du kitus karinin-

is ant griuvėsių krūvos.

New Yorko Daily News 
praneša žinias “iš valdiš
kų šaltinių,” kad preziden
tas Eisenhoweris ir

lies kietai atmeta

jinės nekariąvimo sutar
ties tarp Kinijos Liaudies 
Respublikos ir vakarinių 
kraštų. Nes • Jungtinės 
Valstijos neprisidės prie 
jokios sutarties, kuri už
tikrintų komunistinei' Ki
nijai čielybę.”

N eof icialia i pranešama, 
jog karininkų valdžia užda
rė Komunistų įkirti ją.

kad naujuosius, karinius 
i valdovus sveikino Revoliu- 

jo cinės Veiklos partija, kuri 
Du- buvo viena iš stambiausių 

Chur-1 prezidento Arbenzo rėmėjų.
azi- ĮSIVERŽĖLIAI REIKA- 
r o i • _ 4 •

Čiang pasilaikysiąs 
užgrobto sovietinio 
laivo krovinius

benz Guzman lekia Argen
tinon. Kiti pranešimai tei
gia, kad Meksikos ambasa
da sutiko duoti politinę 
prieglaudą Arbenzui ir jo 
šeimai.

Nau jasis Guatemalos val
dovas pulk. Diaz taipgi pa
sižadėjo kovoti, iki laukan 
išmuš visus įsiveržėlius.

KAUTYNĖS DĖL
.. ZACAPOS

United Press sako, Guate
malos armija vis dar kau- 
jasi su įsiveržėliais dėl Za- 
capos miesto, geležinkelių 
mazgo, už ’ 70 mylių nuo 
Guatemalos sostinės, nors 
Armas buvo pasigyręs, kad 
jau užėmęs tą miestą.

Amerikiniai Į si ve r ž ė 1 i ų 
bombonešiai vėl atakavo 
sostinę, bet šį sykį į juos 

priešlėktuvinės

dentas Eisenhoweris ir An
glijos premjeras Winston 
Churchill išleido bendrą pa
reiškimą apie “draugiškas 
ir vaisingas savo derybas 
per kelias paskutines die
nas.”

Pats gi pareiškimas ro
do, kad Churchillas neribo
tam laikui atidėjo svar
biausią Eisenhowerio rei
kalavimą — tuojau sudary
ti karinę sąjungą kovai 
prieš komunizmą pietiniai- 
ry tin ėję Azijoje.

Jųdviejų pareiškimas sa

“Mudu esame įsitikinę, 
kad jeigu Francija toliau 
atidėliotų įstojimą į vaka
riniu tautu bendruomene” 4 4 4
(tai yra sujungimą francū- 
zų kariuomenės su vakari
niais vokiečiais į tarptauti
nę armiją prieš komuniz
mą), “tuomi pažeistų At
lanto kraštų vienybę...
APIE PIETINIAI- 
RYTINĘ AZIJĄ

“Mudu svarstėme 
pietiniai - rytinę 
ypač nagrinėjome

apie

“Mudu sutikome, kad Fe- 
ralė Vokiečių Respubli-

ka” (Vakarinė 
“turėtu užimti 
lygus partneris 
tautų bendruomenėje, 
ji galėtų tinkamai prisidėti
prie laisvojo pasaulio gyni
mo.

LAUJA BESĄLYGINIO
PASIDAVIMO

Įsiveržėlių vadas, bėglys 
pulkininkas C. C. Armas, 
jau pasikėlęs į “generolus,” 
reikalauja, kad karinė Gua-

! temalos valdžia besąlyginiai 
jam pasiduotų. Uždarymą 
Komunistų Partijos jisai | jau šaudė
vadina tiktai “monu.” I patrankos. j i . C17CAAn

Armas grūmoja oro bom-! (Arbenz tvirtino, kad par- RllD^llSlHS <pl/3?vull 
bomis naikinti Guatemalos I sisamdę įsiveržėliams jan- Į L«Jn ęniPr/iLac 
sostinę ir kitus miestus, ikiikiai lakūnai bombarduoja i “"'P MliuiZlndb 
sus komunistus ir visiškai ■ Guatemalos miestus.

vietą kaip 
vakariniu 

kur

Westbrook Pegler

Formoza. —čiang Kai- 
šeko kinu valdžia Formo- 

i zos saloje sakė, jog po
■ keleto dienų sugrąžins So-
■ vietų Sąjungai prekinį jos 

linkiu Tuapse, bet sau pa-

Anglų spauda sako^ “Churchill 
laimėjo prieš Eisenhoweri”

na, kurį tas laivas gabeno 
komunistinei Kinijai.

į atlaidus komunizmo priešas Čiangininkai pasakoja, 
kad jie, kaip blokotuojai 

“Jūs gal kurią nors die- Kinijos Liaudies Respubli- 
! teisę užgrobti. na išgirsite, kad aš esu pa-; kos> 'turėję (.1, 

iii daręs ši bei t<į, kas atrodo ■ |aįva jr j0 krovinius.

nusileido

kalbas

Kai Nehru su ruošė 
gam svečiui priėmimą, 
jiedu sakė toast ines 
kuriose daug maž taip tarė:

—Per pastaruosius 2,000 me
tų Indija ir Kinija gyveno 
draugiškuose santykiuose: abi- į baisu.’ 
dvi šalys apsikeitė mintimis ir 
kultūra, padėdamos ir kaimy
ninėms šalims...—sakė Nehru.

Chou En-lai atsakė:
—Tarpe Kinijos ir Indijos 

tradicinis draugiškumas gyva
vo per 2,000 metų... Kinija ir 
Indija abidvi myli taiką. Kini
jos liaudis džiaugiasi, turėda
mos tokį gerą kaimyną. kaip 
IntJjja, kuri pasiaukojusiai gi-

lyg aš rengčiausi tapti ‘ ‘
komunistu, bet aš užtikri- j
nu jus, kad visą savo am- | . Maskva. — Sovietų Są- 
žiu kovojau prieš komuniz-1 iun£’a pakartojo,. kad Ame- 
ma : rika turi sugrąžinti laivą

I “Jeigu aš būčiau gavęs'“* jo krovinius, nes karinis 
.tinkamos paramos 1919me
tais, tai aš manau, mes ta
da būtume galėję pasmaug- 

, ti bolševizmą pačiame jo 
lopšyje, bet visi tuomet 

j numojo rankomis šalin, sa- 
i kydami, kaip tatai ‘būtų

i Amerikos laivynas kontro
liuoja Formozos vandenis. 
Taigi tik su jo žinia čian- 
gininkai, naudodami “pa
skolintus” jiems karinius 
Amerikos laivus, užgrobė 
Sovietų laivą.

rika nuo skubotos karinės 
politikos tame Azijos kam-

New York. — Federalio 
teismo džiūrė surado kaltu 
Westbrooka Pegler Į, Hear- 
sto laikraščiu kolumnista, v t f
ir paskyrė jam ir tiem laik
raščiam 175 tūkstančius do
lerių bausmės už tai, kad 
Pegleris apšmeižė kataliką

London Mirror sako:

London. — Visi Anglijos 
dienraščiai, apart vieno 
London Times, rašo, kad 
jos premjeras Churchillas 
ėmė viršų prieš prezidentą į “Dabar Jungtiniu Valstijų
Eise^howerj pasitarimuo-1 ir 'Anglijos politika tenai 
se Washingtone kas liečia | bus — palaukti ir pasižiū- 
politiką dėl pietiniai - ryti-: rėti.” 
nės Azijos. London Times I Daily Sketch rašo, kad 
gi sako, “net dabar nema- i “Churchillas kietai laikėsi 
tyt, kad artėtų susitari- ■ derybose su Eisenhoweriu.” 
mas” tarp Anglijos ir Jun- | 
gtinių Valstijų.

Kiti anglų laikraščiai tvir
tina, jog laimėjo Churchi- Churchillui kas 
llas, “sulaikydarfias Ame- limuosius Rytus

Komunistinis Londono 
Daily Worker sako: “Jung
tinės Valstijos nusilenkia

Indonezija žada visai 
atmesti Holandiją

laisvai galėjo spręsti Azijos li
kimą,' nesugrįžtamai praėjo...

na laiką... Visos Azijos žino
nės nAfi taikos. Azijos ta i kai
pavojus šiandien ateina tik iš
užsienio, bet šią dieną Azija
nėra vakarykščia Azija. Ga-
dynė, kurioje užsieninės jėgos

“Aš nesu rusų priešas; 
aš esu griežtas komunistų 
priešas.”
Įspėja prieš neapsa
komą baisenybę

Churchillas priminė ne
apsakomą baisenybę, kuri

Washington. — Valdžia 
prašo Kongresą leist įsisko- 
lint dar 15 bilijonų dol.

Kiekvienas, kuris tik protau
ja, žino, kad šis Chou En-lai 
vizitas Indijoje sujungs tuodu 
milžinus kraštus dar tvirtes
niais ryšiais. *

Eisenhowerio pasiuntinys 
mobilizuoja čiangininkus

Formoza. — Prezidento 
Eisenhowerio pasiuntinys, 
generolas Van Fl^et jau 
trečią sykį per keleTą pa
skutinių savaičių atvyko į 
Formozos salą. Vėl tarėsi 
su Čiang Kai-šeku ir ame
rikiniais karininkais, 
Čiangas turėtų 
Kinijos Liaudies 
bliką bei “atmušti 
mą iš jos pusės,”

kaip 
atakuoti

Jakarta, Indonezija.—In
donezijos valdžia pasiuntė 
savo atstovus Holandijon, 
kur jie reikalaus visiško at
simetimo nuo Holandijos.

Indonezai po antrojo pa
saulinio karo išsikovojo pla
čią savivaldybę, bet pagal 
sekusią sutartį Indonezija 
dar turėjo pasilikti Hdlan- 
dijos valstybės rėmuose, 
kaip sudėtinė jos dalis.

Ipdonezija yra labai tur
tinga naftos versmėmis ir 
gurno (robo) medžių miš
kais.

Burma iškilmingai 
pasitiko Čou En-lai

Rangoon, Burma .— Spe
cialiu Indijos premjero lėk
tuvu Burmon atskrido Čou 
En-lai, Kinijos Liaudies 
Respublikos premjeras ir 
užsienio reikalu ministras.

Stotyje jį pasitiko 
tai sveikino Buriuos 
jeras U Nu. Būrys 
apmetė Čou En-lai 
žiedu lapeliais.

Tūkstančiai burmiečių, 
draugiškai demonstruoda
mi, sveikino Čou En-lai 
kaip kovotoją už taiką Azi
joje ir visame pasaulyje.

Pirm išlekiant iš Indijos, 
Čou En-lai pakvietė Nehru 
Kinijon į svečius šiemet.

ir šil- 
prem- 
vaikų 
rožių i

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

padėtį, 
kuri atsirastų. jeigu būtų 
susitarta dėl Indokinijos.

“Mudu taipgi aptarėme 
padėtį, kuri susidarytų, jei
gu nepavyktų pasiekti to
kio susitarimo.

“Mudu trauksime pirmyn 
su planais dėl bendro ap
sigynimo, kad galėtume at-

li mybę.
“Mudu esame įsitikinę, 

I kad jeigu Franci jos val- 
'džia Ženevoje susidurs su 
. reikalavimais^ kurie pastos 
.kelią priimtinam susitari- 
! mui kas' liečia Indokiniją, 
i tai tarptautinė padėtis

Pasitarimuose taip pat 
dalyvavo Amerikos vals
tybės sekretorius Dulles ir 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras Anthony Eden.
NESUSITARTA SVAR
BIAUSIU KLAUSIMU

Eisenhoweris ir Chur
chillas savo pareiškime ne
atsako pamatinio ginčija
mo klausimo, kada turėtų 
būti sušaukta konferencija, 
siekiant sudaryti karinę 

Į sąjungą prieš komunizmą 
savo kolų m n o j apšaukė į Indokinijoje bei kitur pie- 
Reynoldsą “geltonuoju” i tiniai-rytinėje Azijoje, 
bailiu, kuris jau “einąs pas 
komunistus.”

noldsa.
Pegleris, bjauriausias dar

bo unijų ir progresyvio ju
dėjimo šmeižikas, taip pat 
šlykščiai kliudė Reynoldsą 
politiniai ir asmeniniai. Jis !

Jungtinės Valstijos ra
gino greitai sukurti tokią 
sąjungą. Anglija siūlė to-

kad Reynolds “nuogas mau- lyn ją atidėti, 
dėsi su tūla moteria paliai Eisenhowerio ir Chur- 

; “trau
kti pirmyn su planais” nie
ko nereiškia, nes nepasako, 
kada, kaip ir kokie planai 
būsią daromu
PARAGINIMAI 
FRANCIJAI

Eisenhoweris -ir Chur
chillas šiek tiek aiškiau kal
ba apie Francija. Ragina 
ją per daug nenusileisti De
mokratinei Vietnamo Res
publikai per derybas Že
nevoje. Taip pat skatina 
Franciją nedelsiant užgirt 
amerikinį planą dėl fran- 
cūzų kariuomenės 
gimo su Vakarinės Vokie
tijos armija prieš 
Sąjungą.

Bet Eisenhoweris su 
Churchillu čia tiktai pakar
toja senuosius savo ragini
mus Francij ai.

vieškelį ir piršosi vesti Con- ichillo pasižadėjimas
d,.---------- u,.v,.. n r o I 1 • _•   1nie Broun’ienę, dar beva

žiuojant su ja į laidotuves 
mirusio jos vyro, garsiojo 
kolumnisto Heywood Brau
nų.

SAULĖS UŽTEMIMAS
Šį trečiadienį 'dalinai už

tems saulė, pradedant nuo 
6:06 vai. ryto. Užtemimą 
stebėti patartina tiktai per 
tamsias fotografines plokš
teles arba gerai suodžiais1 
aprūkytą stiklą, kad nepa
kenkus akims.

AMERIKINIAI ŠNIPAI 
NORVEGIJOJ

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo, kad Amerika pri
sodino savo šnipų į Nor
vegiją prieš Sovietų Są- 

I jungą.

sujun-

Sovietu4-
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Jaučiasi smarkiai apgauti
Kaiser - Willys automobilių darbininkai, Toledo, 

Ohio, jaučiasi smarkiai apgauti. Juos suvylė kompani
jos viršininkai. Bet labiausia juos apgavo, tai automo
bilių unijos vice-prezidentas Richard T. Gosser.

Minima apgavystė buvo pravesta sekamai: Keli mė
nesiai tam atgal kompanija sumanė gudrų planą, kaip 
lengviausiai pravesti darbininkų algų nukapojimą. Ga- 

. vusi iš unijos vice-prezidento Gosserio pritarimą, kom
panija paskelbė, kad jinai nebegalinti savo darbatvietės 
operuoti, jeigu ir ateityje reikės tokios darbininkams al
gos mokėti. Produkcija būsianti sumažinta, skubumo 
sistema būsianti pravesta ir daugelis darbininkų būsią 
iš darbo paleisti.

Bet jeigu darbininkai savanoriai sutiktų algas nu- 
simažinti, tai visa padėtis pasikeistų, tada nei darbinin
kų skaičius nereikėtų mažinti, nei skubumo sistema ne
reikėtų pravesti, aiškino kompanijos viršininkai.

Kad tą gudrų kompanijos skymą dar gudriau pra
vesti, kompanija paleido darban unijos viršininką Gos- 
serį. Įtikinančiai Gosseris aiškino darbininkams, kad 
algų susimažinimas jiems suteiks “laimę.” Jie pasiliks 
nuo viso blogo saugūs.

Spaudžiami iš vienos pusės kompanijos ir iš kitos 
pusės unijos viršininkų, darbininkai nusibalsavo algas 
nusikapoti iki $10 į savaitę.

Mes tada rašėme šioje vietoje, jog tokis kompanijos 
ir Gosserio skymas yra nelaimė darbininkams, nes po 
šio algų nukaposimo seks kiti darbininkams smūgiai. 
Šiandien tai pilnai išsipildė.

Prieš pat darbininkų atostogas kompanija paskel
bė, kad automobilių produkcija tuojau bus sulaikyta 
1955 metų modelių pasiruošimui ir kad tada, kai 1955 
metų automobiliai bus pradėti gaminti, darbas bus žy
miai reformuotas: su mažesniu darbininkų skaičiumi, 
pravedąs skubumo sistemą, bus pagaminta pakankamai 
automobilių. - *

Ka tai reiškia? Automobiliu darbininkams tai reiš
kia, kad vieni jų gauna ilgas ir neapmokamas atostogas, 
kiti— nuolatines “atostogas,” nes jiems jau daugiau to
je darbavietėje nebebus darbo.

Žinant tai, kad Toledoje yra šiuo metu virš 15,000 
bedarbių, galima lengvai suprasti, i kokią padėti atsidu
ria iš darbo paleistieji.

Chicagos Draugas rašo:
“Belgrade sužinoma, kad Ju

goslavijos diktatorius planuoja 
naujus žygius. Jisai pradėsiąs 
daryti bandymus u ž m e g žT i 
draugiškus santykius su Kini
jos komunistiniu režimu. Lai
mėjęs kinų komunistu viršūnių 
pasitikėjimą ir d rang i n g u - 
mą,” eisiąs toliau : sieksiąs ati
traukti Pekingo režimą nuo 
Kremliaus. Tuo būdu jisai no
rįs pasidaryti stipriu tarpinin
ku tarp Vakaru ir Rytų. Ta
čiau i jo užsimojimus reikia 
žiūrėti labai atsargiai. Jo:'mi-^ 
sija gali pasiekti priešingų re
zultatų. Pati Jugoslavija vėl 
gali būti įtraukta į Kremliaus 
glėbį Vakarų diplomatai ir 
politikai labai akylai turėtų 
sekti kiekvieną diktatoriaus 
Tito žygį. Kaip komunistas ir 

Idiktatorius, jis nėra vertas nė 
paramos, nė pasitikėjimo.”

Diktatorius Tito dabai’ yra 
toks “komunistas,” koks dik
tatorius Mussolinis buvo “soči-, 
alistas.”

Ar gi gaima tikėtis, kad iš
silaisvinusi iš imper i a 1 i 's t ų 
“globos” Kinija vėl kada nors 
pasiduotų ton pačion “globon,” 
kaip Tito pavedė Jugoslaviją?

MAŽAI SKAITYTOJU
L. Prūseika “Vilnyje” rašo:
“Jei lietuviškoj rinkoj pasi

rodo knyga, kiek jos egzem
pliorių išperka? V. Meškaus
kas, ‘Vienybės’ bendradarbis
Chicagoj, mano, kad pirkėjų 

J. Tysliava ir 1 turėsime

Ne pirmas toks atsitikimas
Richard Sweet šiomis dienomis buvo paleistas iš 

Covington, I"d., kalėjimo. Paleidimo dokumentai paro
do, jog Sweet išbuvo kalėjime 19 metu ir dabar surasta, 
kad jis buvo neteisingai nusmerktas amžinam kalėjimui.

Jis buvo areštuotas 1935 metais . Po trijų dienų 
teismo jis buvo pripažintas kaltu D r. R. L. Dooley kid- 
napinime ir apiplėšime ir gavo viso amžiaus kalėjimo 
bausmę. Minimas daktaras buvo apiplėštas 1933 me
tais, bet tik 1935 metais buvo surastas “kaltininkas” ir 
nubaustas.

Teismo procedūroje pasiremta policijos liudijimais, 
nors pats Dr. Dooley labai abejojo, ar Sweet bus tas 
jo kidnaperis. Vėliau D r. Dooley reikalavo naujo teis
mo, pasiremdamas tuo, kad jam neatrodo, jog Sweet 
būtų koks nors plėšikas. Ėmė 19 metų įrodyti, kad 
Sweet yra nekaltas.

Tai ne pirmas toks atsitikimas. Šimtai nekaltų 
žmonių papuola į kalėjimus, daugelis tokių gauna ir mir
ties basumę.

Sacco ir Vanzetti, Julius ir Ethelė:. Rosenbergai, 
Chicagos Haymarketo kankiniai ir daugelis kitų darbi
ninkų kovotojų kalėjimuose numarinti, pasiremiant su- 
frėmavimais ir falšyvais liudininkais.

Šiomis dienomis kriminalistas Roche prisipažino 
padaręs dar dvi žmogžudystes, dėl kurių jaunuoliai Le
onard Freeman ir Paul A. Pfeffer yra nuteisti ilgiems 
metams kalėjime sėdėti ir jau po porą metų baigia at
sėdėti.

Juodu buvo nuteisti“ pasiremiant policijos išgautais 
prisipažinimais, nepaisant to, kad tie prisipažinimai bu
vo teisme atšaukti. Abudu įrodė teismui, kAd jie buvo 
kankinti,'Ynušti ir priversti prisipažinti. Teisme juodu 
pareiškė nesą jokios kriminalystės papildę^.

Nepaisant to viso, nepaisant ir kriminalisto Rochės 
prisipažinimo, juodu vistiek kalėjime laikomi ir daugiau 
kankinamiXper “melų mašiną” leidžiami. Ypač negras 
Leonard Wi'eeman turi panešti visokių apsunkinimų, 
nes jis gric/ztii kovoja prieš neteisingą jo nusmerkimą, 
kuris buvo (^/remtas neteisingais liudijimais.

Atsimename komunistų vadų teismus, kuriems bu
vo surasti melagingi skundėjai ir liudininkai. Nors 
nebuvo niekur dokumentaliai įrodyta, kad teisiamieji 
būtų kokiu nors būdu prasižengę prieš esamus krašto 
įstatymus, teismui pakako valdžios pasamdytų liudinin
kų, kurie melavo, kad teisiamieji kur tai kalbėję, kur 
tai mokinę kitus, kaip reikia prievarta nuversti esąmąją

vargiai yra„ tūkstantis.
“Bet juk vienų dipukų, ku

rie skaitosi inteligentais, yra 
virš 30,000. O kur dar senas 
klerikal iškas socialdemokratiš- «
kas ir tautininkiškas svietas?

“Meškauskas rūstauja: leidė
jų daug, o skaitytojų baisiai 
mažai.

“Pirmiau dejavo ir piktinosi 
L. Dovydėnas, 

; daugelis kitų.
“Vargas jiems net su jų kul- 

! tūra!”
, Apie dipukų psichologiją 
Prūseika pastebi sekamai:

“ ‘Sandarai’ praneša iš Mia
mi, Floridą kad iš 50-ties di- 

■ pūkų, kurie gyvena Mijimi, tik 
penki ’atsilankė ‘vaduotojų’ mi
tinge.

■ “Gi ‘Draugui’ praneša iš 
Portland, Oregon, kad ten ne
įvyko ‘baisaus birželio’ minėji
mas. Nebuvo jokios inkvatos 
lieti ašaras.

“Dipukų psichologiją darosi 
kitokia.”

KITAIP NUMARINTI
<.

Dėl intervencijos Guatema- 
loje dabar pasigirsta i visokių 
nuomonių. “N. Y^., Post” ko- 
lumnistas Max Lerner bando 
pareikšti liberalų n u o m o n ę . 
Girdi:

“Gudrios politikos terminais 
kalbant, aš manau, kad Eisen- 
hovyerio administracija vėl su
klydo. Ji turėjo naudoti ne
skubų diplomatinių ir ekonomi
nių priemonių laikrodį, negu 
skubų Castillo Armas atakų 
laikrodį.” ;

Liberalas Lerner taipgi norė
tų progresyvę Guatemala pa
smaugti. Skirtumas tik tame, 
kokiu būdu sek m i n g i a u ją 
smaugti - marinti, moderniškų 
ginklų pagalba, ar ekonominių 
būdų pagalba.

Tai parodo, kur nueina tokie 
liberalai, kaip'Max Lerner.. To
kia jų politika, aišku, yra van
duo imperializmo malūnui.

LIPDO “MOLIO PUODĄ”
Kanadiškis “Liaudies Balsas” 

rašo, kaip įvairių tautybių bė
gliai Vakarų Vokietijoje bando 
sulipinti molio pčlodą, iš kurio 
naudos vargiai kam bus.

Lietuviai bėgliai taipgi prie 
to darbo prisideda. Jie ten su
daro fašistinių propągandistų 
kempę, kuri perstatoma kaip 
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valdžią. To ir pakako teismui pasiųsti juos ilgiems me
tams kalėj iman.

Tai parodo, koks “teisingumas” tokiuose, teismuose 
viešpatauja. V

demokratijos ir nepriklauso
mybės gynėja.

Šioje kempėje bėgliai turi ir 
savo globėjus. “Liaudies Bal
sas” rašo:

“Lietuviai savo globėju pasi
rinko pulkininką Drew, konsėr- 
vatų lyderį. Bet kam nežino
ma, kaip jis gyrė hitlerininkus, 
kuomet tie nekliudė jų? Tik 
tuomet jis pakeitė pažiūras, 
kuomet tie užpuolė Angliją. 
Dvasia, tačiau, tebėra ta pati. 
Jis draugaujasi su buvusiais 
Hitlerio ir Mussolinio šalinin
kais.

“Iš tos visos košės nebus py
rago. Jeigu jie paimtų galią, 
tai būtų dar blogiau, negu prie 
Hitlero ir Mussolinio. Bet žmo
nija pasimokino iš tų laikų ir 
nebeprileis, kad fašizmas vėl 
Įsigalėtų.”

Amerikoj e lietuviai bėgliai 
turi savo globėją — McCarthy, 
kurį jie garbina ir laukia iš jo 
didelių darbų Lietuvos “laisvi
nimo” veikloje.

Worcester. Mass
Žinios dėlei pikniką

Į spatidos didįjį tradicinį 
pikniką Montello, įlass., va- 
žiavšmui specialio buso ne
bus, taip kaip praeitais me
tais, visi norintieji važiuoti, 
tarkitės su tais, kurie automo
bilius turi. O automobilius tu
rintieji, nepatingėkite bei ne- 
sisarmatykite pakalbinti, kad 
prisipildyti pilną mašiną nu
vesti piknikierių.

Darbininkai piknikui, ypač 
kurie išrinkti esate, būkite 
Pas Liet. Svetainę prieš 8 vai. 
iš ryto, liepos 4 d. Bandysime 
nuyešti visus į pikniką, ne
paisant, kad vienas geras ve
žikas darbininkų išvažiavo sa
vo vakacjijoms į tolimą Los 
Angeles, Calif., tai J. Lukas 
su žmona Domicėlė. Bet teko 
girdėti, kad' iš< 

svečių
Californijos
didžiajame

piknike, tai < bus gerai žino
m as Alek. Taraška. Įdomus 
a psimąinymas.
Vietinis piknikas

Sekantį sekmadienį po di
džiojo spaudos pikniko, lie
pos 11 d., įvyks LLD 11 k uo
lios piknikas bendrai sir mo
torų 155 k p., Olympia Parko. 
Turėsime smagaus laiko O- 
lympijos Parke. Daug agitaci
jos nėra reikalo kalbėti.

D. J.

Roselle, N. J.
Apie Bronę Krutienę

Bronė Krutienė mirė 29 d. 
gegužės. Palaidota 2 d. bii- 
želio, 1954 m., Rosedale ka
pinėse, Linden, N. J. Pagul
dyta šalia jos sūnaus Domi
ninko, kuris mirė birželio 7 
dieną, 1953 m. Kimtienės lai
dotuvėse dalyvavo daug paly- 
dovų, giminių ir pažjsamų. 
Taipogi buvo daug gėlių. Ji 
mirė staigia mirtimi, 'širdies 
liga.

Velionė paliko nuliūdime 
du sūnus, James ir Antaną, > 
ir tris dukteris, Jenette, Beat
rice ir Stell#, taipgi žentus, 
marčią ir anūkus.

Krutienė buvo gimusi Kur
šėnų miestelyje, Šiaulių apskr. 
Atvažiavusi į J. V. apie 40 
metų atgal jos vyras Jonas 
Krūtis mirė, palikdamas savo 
žmoną Bronę su mažais vai
kais. Vargingai jinai turėjo 
juos auginti viena^ palikusi. 
Sūnus Domininkas kiek galė
damas gelbėjo motinai šei
mynos reikaluose.

Kada buvo jaunesnė, Kru
tienė yra daug prisidėjusi 
prie visuomeninio veikimo 
darbu ir finansiniai. Priklau
sė prie LDS 33 kp.

Brone Krutienė, ilsėkis am
žinai šioje žemelėje!

Prietelius

MOTERŲ KAMPELIS
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Kūdikių odos priežiūra
Kūdikio sveikatai ir links

mai nuotaikai palaikyti la
bai svarbu taisyklingai ir 
atsargiai prižiūrėti jo odą. 
Tas dar svarbiau vidurva
sario karščiuose. Dažnai 
vasarą girdime kūdikius 
klykiančius per ištisas nak
tis. Ne kartą tas klyksmas 
yra dėl neprižiūrėtos, įjau
dintos odos.

* * *
Taisyklinga odos priežiū

ra kūdikio sveikatai yra 
būtina. Kuo kūdikis ma
žesnis, tuo labiau reikia 
prižiūrėti jo odą. Bamba
gyslei nukritus ir žaizdelei 
užgijus, kūdikį p r a d e. d a 
kasdien maudyti. Labai 
naudinga, žinoma, jei ir vy
resnio amžiaus kūdikis bus 
kasdien maudomas.

Kai kas mano, kad daž
nas maudymas kūdikį silp
ninąs, bet tai yra prietaras. 
Reikia tik, kad vonios nebū
tų per šiltos ir maudymas 
truktų neilgai: 5-7 minučių 
maudymas vonioje ir api
plovimas biskeli vėsesniu 
tyru vandeniu suteikia kū
dikiu didelį malonumą ir 
kelia jam gerą nuotaiką. 
Pirmąsias tris savaites kū-
dikį reikia maudyti šiltes- 
niame vandenyje, o vėliau 
temperatūrą palaipsniui 
mažinti tiek vonios, tiek ir 
plaujamojo vandens. Liau
jamojo temperatūra visuo
met turi būti apie porą 
laipsnių žemesnė, negu vo
nios vandens.

Maudymas
Kūdikį maudanti motina 

visuomet privalo turėti ge
rai nukarpytus nagus ir 
pirm kožno maudymo šya- 
riai nusimązgoti rankas su 
muilu ir šepetėliu. Po to 
reikia tokiu pat būdu iš
plauti vonelę ar geldutę, 
pripilti ten karšto vandens 
ir pilti į jį šalto, matuojant 
temperatūrą vandens ter
mometru, kol vanduo vo
nioje nebus vienu laipsniu 
šiltesnis, negu reikalinga. 
Kol kūdikis nurengiamas ir 
viskas paruošiama iam ap
siuostyti ir aprengti, van
duo spėja vienu laipsniu 
atvėsti. Temperatūrą rei
kia visada matuoti termo
metru, o ne alkūne, nes ši
taip lengva apsirikti ir pa
daryti vonią arba per karš
tą, arba per šaltą.

Pirmųjų 3-4 savaičių kū
dikį geriau maudyti virin
tame vandenyje ir pilti jo 
tiek, kad beveik visas kū
dikio kūnas būtų vandeny
je. Vonia arba gelda turi 
būti padaryta iš cinkuotos 
skardos ir niekam kitam 
nevartojama; pavyzd ž i u i, 
negalima maudymui skirto
je geldoje skalbti baltinių, 
net ir vaikiškų. Po varto
jimo vonią reikia išplauti 
ir pakabinti ant sienos dug
nu i viršų, t

Prausti kūdikį su. muilu 
pakanka vieną kartą per 
2-3 dienas. Gabalą hidro- 
skopinės vatos, m inkštą 
skuduriuką ar pirštinę 
įmuilina specialiu vaikišku 
muilu ir atsargiai ’ ištrina 
kūdikiui kaklą, pažastis, 
paslėpsnius ir paausius; 
jmuilinusi savo ranką, mo
tina ištrenka kūdikiui gal
vą. Po to kūną ir galvą 
nuplauna vonios vandeniu, 
o veidą — virintu vande
niu iš atskiro indo. Pas
kui kūdikį apipila iš ąsočio 

vandeniu, kurio temperatū
ra, kaip nurodyta, turi būti 
vienu laipsniu žemesnė ne
gu vonioje. Iškeldama kū
dikį iš vonios, tuojau įsuka 
visą į paklodaitę. a

Kūdikį guldo ant stalo ir 
rūpestingai, bet atsargiai 
nusausina jam odą, ne šluos
tant, o tik pridedant pa
klodaitę ir braukant, tekš
nojau t ranka viršum jos. 
Taip pat sausai nušluosto- 
mi plaukai. (Amerikoniški 
stalai dažniausia būna me
taliniai, kieti ir šalti. Ant 
tokių turėtų būti užtiesta 
kaldriukė pirm guldant kū
dikį nusausinimui.)

Po to paslėpsnius, pažas 
tis, kaklą ir visas odos 
raukšles ištrina vazelinu ar 
augaliniais riebalais ir pa
pudruoja talko (talcum) 
milteliais.

Aliejų reikia kartą per sa
vaitę 10-15 minučių pavirin
ti, pastačius truputį pra- 
kimštą buteliuką į vandenį. 
Aliejus virinamas tam, kad 
žūtų mikrobai, kurių jame 
gali būti. Tie mikrobai, pa
tekę su aliejumi ant kūdikio 
odos, gali sukelti pūliuojan
tį išbėrimą ir kitus odos su
sirgimus.

Pudra irgi ^reikia prieš 
vartojant įkaitinti ant šva
rios keptuvėlės, karštą su
pilti į stiklinį indą ir užriš
ti jį marle. Per marlę kū
dikį ir pudruoja. Milteliai 
yra tarsi tepalas tarp dvie
jų odos paviršių, mažina jų 
trynimąsi. Jie turi būti la
bai smulkūs ir švelnūs, kad 
neerzintų odos. Dėl to krak
molas, bile kokia pudra, 
miltai odai pabarstyti ne
tinka.

Be gydytojo leidimo jokių 
tepalų vartoti negalima.

(Iš Motina ir Vaikas)

Šeimininkėms
Pieno sosas prie uogų
3 kiaušiniai, baltymai at
skirai nuo trynių
6 šaukštai cukraus 
keli grūdeliai druskos 

puoduko pieno 
j puoduko cukraus 
2 šaukštai cornstarch 
j šaukštelio druskos 
į šaukštelio vanilla 

extract
keli lašai almond extract 
kelios dulkelės nutmeg
2 puodukai nuvalytų ir 

gerai nusausintų šviežių 
uogų ar vaisių.

Plūduriuojančius putelės 
kupstus padaryk taip:

Išplak baltymus tirštai, 
bet ne visai kietai. Laips
niška^ nuolat plakdama, 
įmaišyk 6 šaukštus cukraus 
ir kelis grūlelius druskos, 
įmaišytos cukruje. Plak iki 
standžiai laikysis pageidau
jamoje formoje.

Supilk pieną į plačią 10 
colių skauradą ar blėtą, už
kaitink. Su šaukštu dėk 
suplaktus baltymus pagei
daujamo dydžio kupstukais 
ir pakaitink iki gerai lai
kysis formoje. Atsargiai 
nustatyk ant lėkštės, kai 
atvės, atšaldyk.

Turėk sumaišiusi sausus 
daiktus: Į puoduko cukraus 
su krakmolu ir druska. Per
sunk įr laipsniškai įmaišyk 
pieną. Virk ant karšto van
dens, nuolat pamaišydama, 
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iki patirštės. Suplak try
nius ir laipsniškai įmaišyk 
karštą pieną. Vėl pavirk 
ant karšto vandens iki mi
šinys sutirštės ir lipC^p^įf? 
šaukšto. Atvėsus, įmaišyk 
prieskonius (jei neturi, ga
li apsieiti ir be tų ekstrak
tų).

Atšaldyk plačiame dube
nyje. Pirm pat paduodant, 
sudėk ant viršaus tuos iš 
baltymų padarytus plaukio
jančius putelės kupstus. Uo
gos ar vaisiai taipgi geriau 
tinka paduoti gerai atšal
dyti.

To kiekio užteks 4-6 por
cijoms. N. D. C.

BUFETO PROBLEMOS
- Kaip ir viskas, bufete 

padavimas užkandžių turi 
gerąsias ir blogąsias puses.

Geroji’ sumažina padavė
joms darbą, pagražina ųiuo- 
tą. Svečiams taupo laįką 
ir teikia progą pasirinkti

Blogoji: užtenka vieno 
neatsargaus svečio apdrėb
ti stalą ir jau po grožio. 
Keletas užsispyrusių prie 
pat stalo valgyti, sulaiko 
kitus nuo priėjimo pasiim
ti. O jeigū dar keli pir
miausia pavalgę atneša su
versti ant to paties stalo 
vartotas, nesuvalgytu, su- 
varteliotu maistu apkrau
tas lėkštes, tai paskutinis 
atėjęs pasimti maisto tik 
pažvelgia į tą Babelio bok
štą, nesumano iš kur gali
ma ar negalima imtis mais
to ir nueina atgal nevalgęs.

Keli nepaisantieji tvar
kos gali paversti Babelio 
bokštu puikiausią puotą. 
Kartą tokią mačiau.

JONES PAJŪRYJE i 
ŽUVO LAKŪNAS

Queens, N. Y. — Suspro
go ir nukrito rakietinis lėk
tuvas į Jones pajūrį, užmu
šant savo vairuotoją ir nu
gąsdinant tūkstančius be- 
simaudžiusiu žmonių. Žu
vęs vairuotojas Joseph An- 
gyal buvo pasižymėjęs Ant
rojo pasaulinio karo lakū
nas.

Pattern 9326: Misses' Sizes 10. 
12. 14, 16. 18. 20. Size 16 dress, 4% 
yards 354nch; bolero. 1% yards.

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

Aido Choras, Vad. Mildred Slensler 
duos gražią dainą programą

Mūsų didžiosios šventes — liepos 4-tosios- proga turėsime daug svečių iš kitų 
mieštų. Bukite piknike, pasimatykite su svečiais. Čia rasite daug seniai matytų 
malonių draugų.

Bus patarnaujama puikiausiais valgiais, alumi, degtine ir 
kitais gėrimais

Sunday -- Orchestra from 5 to 9 P. M.
Monday- Orchestra from 4 to 8 P. M.

PUIKI DAINŲ PROGRAMA:
Liuosybės Choras, diriguojamas Alb. Potsiaus, ir Liuosybės 

Choro trio: Alb. Potsius, Rože Stripinis ir Wm. Yodeikis. Taipgi 
bus ir kitų įdomumų

Gerų gaspadinių gaminti puikiausi valgiai. Taipgi bus \ 
visokių gėrimų

Puikios dovanos prie įžangos bilieto, perkant iš anksto. Tuojau įsigykite bilietą. 
Pasiinatykitc su bilietų platintojais.

Prašome gerai įsitemyti, jog šis pikn ilkas buis dvi dienas. Kurie negalėsite būti 
.liepos 4d^ prašome ateiti 5-tą.

GARBINGA! UŽBAIKIME S10.000 FONDA LAISVEI

Su šiais piknikais turime baigt sukėlimą $10,000 fondą. Rūpinkimės ir darbuokimės visi, kad piknikai 
pavykty, kad sėkmingai užbaig 
šie piknikai per toli, turely pasirūpinti ant vietos surengti kokią nors pramogą 
padėti sėkmingai užbaigti fondą. 

V’ ■ <•- v
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tume fondą sustiprinimui savo dienraščio. Tolimesnėse kolonijose, kuriom 
’Laisves* paramai, turetii

Laisves Administracija
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Bostonas ir Apylinkė MM—1"J’Ml R m i- Ty _TuJHiJjMinEKlIijLlMj^Luw^Lwuid

NewYorto^g^feZiniovBušai j Laisvės pikniku Montviloje 
organizuojami iš šių virtu:

So. Bostono: nuo 318 Broadway, 
kaip 12:30.

Nashua: nuo High Si lietuviško 
klubo, kaip 10:30 ryto.

Lowell: nuo 11 Tyler St., kaip 11 
ryto.

Iš Haverhill ir Lawrence taipgi eis 
busas.

J. M. Karsimas

Montello, Mass.
♦

Pranešame visiems, jog Laisvės 
piknikai įvyks Liepos-.I u ly I ir 
dd. Pradžia nuo pietų. Prašome 
kolonijų pribūti apie 10 valanda i:l 
ryto ir užimti jums nuskirtas vie
tas.

(». Shimaitis, 
pikniko gaspadorius.

Kelrodis j Piknikų:
Važiuodami iš Bostono. Worces- 

lerio ir tų apylinkių imkite kelia 
28; įvažiavę i Montello, prie pirmos 
STOP LIGHT. ant N. Montello St., 
sukite po kaire ant Hawaii! Bridge, 
pervažiavę tų tiltų pasisukite biskj 
po kaire ir taip tiesiai j Winter Si. 
važiuokite iki Keswick Rd., ir po 
kaire rasite pikniko vielų.

Važiuodami iš Norvvoodo apylin
kės, privažiavę Tautiškų namų, ant 
N. Main St., sukite po dešine j 
Ames St., pervažiavę ST( >P LIGHT 
sukite po kaire ir važiuokit iki 
Field Si., paskui po dešine, kuris 
įves į Winter St., ir ten tuojau po 
kaire sukit į Keswick I’d., ir čia 
bus piknikas. v

LLD B kuopos susirinkimas nu
keltas iš liepos 5-tos į liepos 12-tą 
<1.. bus Liet. Taut. Namo kamba
riuose. pradžia 7 vai. vakare.

Lietuvių Tautiško Namo Draugo
vės susirinkimas nukeltas iš liepos (i 
d. į liepos 13-tų d. Visi nariai ge
rai jsitėmykite. kad dėl šventės ir 
vakari jų susirinkimai yra nukelti. 
Taip nutarė organizacijų valdybos.

Pranešėjas G. Shiinaitis

MALE and FEMALE
----------------------------------------------  . _ i

BALTIMORE, MI).
ATY’DA! Tuoj duodama darbas po
rai. Vyras turi būt patyręs darži
ninkas ir geras vairuotojas. Moteris 
dirbti prie namų ruošos. Gali gyven
ti ant vietos. Nuolatinis darbas kom- 
petentiškai porai. Reikalingi liudiji
mai. Tel. PARKTON 3738.

(123-129)

Baltimore, Md.
ELECTRIC POWER TOOLS 

BLACK & DECKER 
REO POWER MOWERS 

No Down Payment Easy Terms
G. A K. App., 916 Light st 

PL. 2-41.30
(123 129)

BALTIMORE, MD.
MRS. KAY. Minties spėjikė ir 

patarėja. Garantuotas patenkinimas. 
$1.00. 322 PARK AVE. Kalba 7 
skirtingas kalbas. Patarimai viso
kiems reikalams. SA. 7-2753. 9 A.M. 
—8 P. M.

(124-128)

TIKTAI RIBOTAM LAIKUI
Brooklyno Didžiausio Daugumo Dealeris Siūlo Jums
1954 Chrysler Windsor Deluxe, 6 pasaž. Sedan

Factory Equipped Tk / ZL I I TAKSAI EKSTRA
Pristatyta Čia I W

Taipgi
1954 Plymouths Drastiškai Nužemintom Kainom

— UŽEIKITE ŠIANDIEN PAS—

LAND MOTORS, Ine.
539 4th Ave., Kamp. 15th St.,Brooklyn 15, N.Y.

Jūsų Draugiškas Chrysler-Plymouth Dealer
— PILNAI AIRCONDITIONED —

L L L L h L L L-L L b b be b b ]?< b L b b b b b b b b b b/ 
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1' Ideališka Vieta Vakąeijom £
4* šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 
X apšviestame T

Į Atlantic City, N. J. į 
r ’ . ••

Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį 4*<4* ’‘j-’
Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo roti- 
sų porčių ; taipgi matysite daugelį kitų šių metų Įdo- 

*f* murmi. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
T mūsų gražiuose pamario vaizdo .svečių namuose. ’V
T * T
f Su Virtuvės Privilegijomis j
4- ir Virtuviniais Reikmenimis, *•
X ...
4, Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas 

į VIOLET RAKTIS Į 
jį 125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
T Telefonas 5-2338 į
> .$> jį, -į;, jį^į?. Jį., Jį? Jį? Jį? Jį? 4^ Jį? Jį? *

SVEČIAI
šio sekmadienio ryte turė

jome svečiu net iš tolimos 
Wash ingtono valstijos.

Laisvės rėmėjas su savo 
žmona, iš Seattle miesto <ip- 
lankė Laisvės Įstaigą ir Lietu
viu Kultūrini Centrą. Centras 
jiems labai patiko.

Pasikalbėję apie lietuvius 
tolimuose vakaruose, jie pali
ko Laisvės fondui $1(1.

Brooklyniečiai J. Weiss, F- 
milija Simonavičienė ir Alice 
Tamm buvo nuvykę į Long 
Island atlankyti Oną Depsie- 
nę ir pabuvoti Depsų vasar
namyje.

Tammanė vėl stato 
Donovaną

Tajmmanės lyderis C. G. 
DeSapio kandidatu i kongres- 
maną New Yorko 18-me kon
gresiniame distrikte vėl pa- 
sūlė dabartini kongresmaną J. 
G. Donovaną.

DonovanAs buvo visu reak
ciniu grupių bendrai pastaty
tas ir išrinktas praėjusiuose 
rinkimuose. Jie tai darė tiks
lu išėsti iš Kongreso vienati
ni liaudies ir darbininkų už
tarėją, kovotoją už taiką Vito 
Marcantonio.

Kongrese būdamas Donova- 
nas pasižymėjo balsavimu už 
reakcingiausius bilius. Dėl to 
miestinės politikos stebėtojai 
sako, kad iš savo praėjusių 
pasitikėjimu demokratų kan- 
ko neišmoko. Juk priošdarbi- 
ninkiško Donovano statymas 
18-me, gręsia darbininkų ne
pasitikėjimu demokratų kan 
didata.ms ir kituose d ištiektuo
se.

Kalbama, kad Donovanas 
pastatytas prieš daugelio vie
tiniu distriktų demokratų ly
derių valią. Bent 6 jau viešai 
pasmerkė tą paskyrimą.

BROOKLYN - RICHMOND HILL, N. Y. 
1954 metų birželio 22 d. mirė"

ONA VENCKŪNIENE
Atskyrusi iš mūsų eilių naudinga visuomenės 

narę, įnirtis atnešė visiems nuostoli, o jos šei
mai r^eužinirštamą gailesti. Lai juos ramina 
prisiminimas jos gražaus, pavyzdingo gyvenimo. 
Birželio 25-tą suėjusieji ją atsisveikinti Cypress 
Kalneliuose, reiškiame užuojautą jos vyrui Vin
cui, dukrai ir žentui Valentinai ir Al Nevins- 
kams su ju dukrytėmis Anne ir Jovc-e, broliui
Jonui Babarskui, seserį; 
nėms ir artimiems.

Aid. ir l’ov. Aleknai 
Ona ir \V. Baltrušaičiai 
Urš. ir Petras Bieliauskai 
Ilse ir Antanas Bimbai 
FeiCerių šeima 
V. ir A. Gaškauskai 
Jonas Gasiūnas 
Aug, ir Nat. .Iešmantai 
M. ir Z. Kavaliūnai 
Marijona Krunglienė

Laisves metinis piknikas jau 
šį sekmadienį, liepos 4 -tą

Liepos 1.-ji bus ta diena.. O j vietoje, kaip ir pernai, kam- 
gražus National Parkas ta j pas Goth St. ir 38th Avė., 
vieta, kur susitiks Amerikos j Woodsideje. Privažiuojama 
lietuviai net nuo abiejų di-larti dviemis elevated ir sub- 
džių.ju vandenynij —- Atlanto i way linijomis, 
iki Pacifiko. Girdisi, jog jau 
randasi pas Brook lyno ir apy
linkės lietuvius svečiuose at
vykusių net iš tolimų vakarų, 
iš vidurvakari.ų, iš b'loridos 
ir net Kanados. Visi ruošiasi 
susitikti savo kaimynus iš 
Lietuvos, savo draugus ir gi
mines dienraščio Laisvės pik
nike.

Kviečiame visus pasinaudo
ti tuo džiaugsmu.

Piknikas bus toje pačioje

Valdinė Įstaiga draus 
diskriminuoti

New Yorko Budžeto Tary
ba priėmė Sharkey, Brown ir 
Isaacs bendrai pasiūlytą rezo
liuciją, kuri draudžia diskri
minuoti namii išrendavimo 
srity.) e.

Miestąs jau turėjo panaši! 
tarimą, bot tas liete tiktai 
Valstijos ir miesto finansuo
jamus projektus. Naujasis ta
rimas Įstatymą prieš diskrimi
naciją praplečia. Uždraudžia
ma diskriminuoti ir privati
niuose namuose ten, kur savi
ninkas būtų gavęs pinigų iš 
kokio nors valdinio iždo sta
tyboms ar pataisoms namų.

Brown ir Shark is yra de
mokratai, Isaacs reptibliko
nas, išrinktas su liaudies pa
rama. Suprantama, kad ir

VINCAS SOQAITIS PETRAS KAP1CKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

i MATTHEW A. į
: buyus :
> <
» (BITYAtJSKAS) t
» 4

’> LAIDOTUVIŲ I
J DIREKTORIUS J
k <
; 426 Lafayette St. J
I Newark, 5, N. J. !

i Mary ir kitiems gini i-

t

Julė ir Antanas Meškiai 
Albina 1M i kalaus
Kva ir Roy Mizarai 
Moterų Apšvietus Klubas 
Adelė ir Povilas Rainiai 
Paulina ir Ant. Sabalius 
St. Sasna
M a r.v Wilson
Ventą Šeima
Anna Višniauskienč
S. Večkys

iBBaaMHMMMMMMKnCBI

ii ar dm i riusning
1 kiniu iki 69th St. stoties.
I

Independent subway GG 
i traukiniu iki 65tb rSt. stoties.

Pikniką gros Kazakevičiaus 
Orkestrą® nuo -I vai. Dainuos 
Aido Choras.

Vaišėms jau užsakyta dėš- 
i ros, “šuniukai,” sūriai, kiau
šiniai, agurkai ir kitkas. Veiks 
baras sir viskuo, ko tikimasi 

i nrie baro.

Moteriškė užpulta 
Centra! Parke

Jaunas plėšikas užpuolė iš
ėjusią parke pasivaikščioti 51 
metų moterį. Moteris tarnauja 
netolimuose puošniuose namuo
se tarnaite. Matomai, plėšikas 
gal buvo tą pastebėjęs, paskai
tė ją už turtuolę ir tikėjosi pas 
ją rasti daug ko. Puolė ją su 
peiliu. Užpultoji pradėjo spieg
ti. Pasigirdo atjojančio polici
jos raitelio zovada. Plėšikas 
pabėgo nuplėšęs nuo jos lai
krodėli. Ji biskj sužeista ir 
i ste r i šk a i išgąsd i nta. .■

Parkų valdyba Įspėjo vieni
šus asmenis vaikščioti tik' ten, 
kur būna daug žmonių.

majoras Wagneris tam prita- 
ręs.

: SERGA
I

Bernasius Mizara 
ligoninėje.

I

R. Mizara gavo laišką iš 
j Augusto Kazlausko, iš Fla- 
vei’hill, Mass., kad jo bro- 

! lis Bernasius Mizara sūri- 
I kokai susirgo ir buvo išga
bentas Į Veterans Hospi
tal, Roxbury, Mass. (Ward 
9 B). Lankymo valandos: 
nuo 10:30 ryto iki 7:45 va- 

i karo. Bernašius Mizara jau 
i seniai negalavo. Pastaruo- 
i ju metu jis gyveno Kaz
lausku Poilsio Namuose 
Haverhill, Mass.

Iš 0, Venckūnienės 
laidotuvių

Birželio 25-tos popieti Onn 
i Venckūnienė tapo išlydėta i 
gražias Cypress Hills kapines. 
Išlydėti susirinko gražus būre
lis jos ir šeimos ilgamečių 
draugų, buvusių argentiniečių, 
taipgi ir čionai įgytų draugu 
brook lyniečių ir Richmond 
Hill gyventojų.

Su velioni' atsisveikinimo 
kalbą pasakė R. Mizara. Pa
žymėjo, jog jinai verta pagar
bos už tai, kad suprato tikro
jo žmogaus užduotį. Ta užduo
timi yra palikti pasauli geres
niu, laimingesnių gyventi, negu 

į atėję radome. Ona Venekūnie- 
I nė stojo su tais judėjimais, 
■ kurie kovoja už geresni gyve- 
j nimą darbo’ žmonėms, už tai
kų, laimingesnį pasaulį visiems. 
Jinai tuos judėjimus rėmė pa
gal geriausią savo išgalę.

Velionės neramiais laikais 
gyventas gyvenimas didelėje 
dalyje buvo praleistas ieškant 
geresnio, bandymuose įsikurti 
naujose sąlygose. Tuos sunku
mus gali suprasti tiktai tas, ku
ris pats tai išbandė. Amerikon 
ji pirmu kartu atvyko 1909 m., 
grįžo į tėvynę 20-tais, iš ten į 
A.rgentiną iškeliavo 1926-tais 
o į J. V. vėl sugrįžo 1945 me
tais. Tačiau visur ji atrado ke
lią pas tuos, kurie darbuojasi 
už gei'esnę ateitį žmonijai. Už 
tai ji buvo gerbiama ir nors 
dar ne sena čia gyventoja, ta
čiau jos šermenys gausiai lan
komos. Tarpe daugelio* gelių 
nųp giminių ir kaimynų, jai 
žydėjo puokštė ir nuo Moterų 
Apšvietus Klubo. Rep.

Jamaikoje suimtas 17 motų 
vyrukas už klaidą. Jis antru 
kailn. j tą patį lotą atvežęs 
paleisti apiplėštą asmenį. Pa
matę porą vyrui mašinoje įsu
kant į tuščia lotą, policistai 
įtarė ir suėmė.

Dr. A. Petriką1
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

'Prigėrė maudynėse
Nežinoma moteriškė prigė- 

lė Brighton Beach rezorte 
praėjusį sekmadienį. Niekas 
nematę, kokiu būriu ir kada 
jinai pateko į bangas. Kai gy
vybės sargas pamatė plūdu- 
duriuojant, ištraukė, buvo per 
vėlu ją atgaivinti. Moteris e- 

¥santi apie 60 metų.

Lengva narkotiku tapti, 
sunku pasiliuosuoti

Tyrinėtojai narkotikų varto
jimo jaunime sako, jog kur kas 
tikriau vartoj ima narkotikų 
tinka vadinti nelaime, negu iš
tvirkimu. Sako, kad prekiau
tojai narkotikais 'sau būsimų 
kostumerių ieško tarp jaunimo 
ir turi išsidirbę gudru būdą 
savo prekėms garsinti.

Narkotikų agentai sukinasi 
jaunimo sueigose kai)) vienas 

I iš paties jaunimo grupės ir 
Į mandagiais, pasiūlo tik taip sau 
: šposais pabandyti narkotikų. 
Tas vienintelis pašposavimas 
daugelį paverčia kostumeriais 
“dar kartą pabandėt i” ir palie- 

i ka “tik tą vieną kartą" paban
dyti ir bandyti per visą gyve
nimą.

Tas vienas išbandymas pra- 
. žudo tūkstančius jaunuolių dar 
i nei nepradėjirs gyventi. Iš to- 
■ kių lengvai pasirenka sau aukų 
; kekšnamiai, streiklaužių ir šni- 
I pų verbuotojai, vagių ir žmog- 
I žodžių šaikos. kalėjimai ir be- 
! protnamiai.

Tapusiam narkotiku reikėtų 
ilgalaikės pagalbos ligoninėse.

i geriausios medikališkos prie- 
| žiūros, .k a i n u o j ančios daug 

■I tūkstančių dolerių. Valdžia to- 
I kios pagalbos neteikia. Pa- 
I k liti virsiu nelaimėn tėvai neiš- 
|gali teikti.

Teikimas tokios pagalbos 
narkotikų aukoms ir valdžiai 
atsieitų ne pigiai. Tačiau vie
nos atominės bombos kainos 
užtektų išgelbėti tūkstančius 
jaunimo. S-gn

New Yorke nardydamas mau
dynių prūde 15 metų berniukas 
Sudavė galva į prūdo sieną ir 
nugrimzdo į dugną. . Gyvybės 
sargams skubiai jį ištraukus, 
pavyko atgaivinti, ir menama, 
kad pasveiks.

Vaikų Globos Draugija skel
bia nupirkusi plotą prie 117th 
St. ir Fifth Ave., New Yorke, 
žada išleisti milijoną dolei’ių 
įrengimui vaikams centro.

BEDFORD 
Air Conditioner 

IŠPARDAVIMAS!! 
Nužeminta Kaina!

Visų Garsiųjų Išdirbysčiu! 

DYKAI Įdedama 
ŠAUKITE MR. GOULD 

BEDFORD STORES
Tel. PR. 8-1000 ‘

TONY’S I
Į

UP-TO-DATE '

I BARBER SHOPI
I ANTANAS LEIMONAS
I Savininkas

I 306 UNION AVENUE
1 BROOKLYN, N. Y. '
1 1! Gerai Patyręs Barberis |
1 i

<f«l—■ — ■ — ■ —— ■. ■■ n|«

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAME DARBIN^Kfc
Mylini) vaikus. Guolis./i<•toj?. Su 

paliudijimais. 'Turi kalbelį angliškai. 

$35 savaitinė alga.

Tel. B.\. 5-49X1

i 125-127 i

MALE and FEMALE

PORA
Viduramžė pora dirbi i abclna namų 
darba. Vyras imi mokėti darži
ninkystę. Nėra virimo. Du kam
bariai su vonia. Linksma aplinka. 
Alga $250 į mėnesį. Skambinkite 
prieš 12 va), diena arba po 6 v. vak.

B O. 8-00X3
<126-1271

HELP WANTED-MALE

VIRĖJAS (NAKTIMS) 
l-MOS KLASES VYRAS. 

RINKTINEI STEAK A LOBSTER 
HOUSE.

202 WEST EORDUAM ROAD 
BRONX, N. Y.

/(126-129)

Pat yrę. Lewis Travel <’ut k>1 might- 
ening A- cutting mašuios.

Kreipkitės: 
GREEN—STELL CO. 

Tel. ST. 8-3600
(126-132 I

REAL ESTATE

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

Saukite savininko:
Tel. Yonkers 9-6659

(120-126)

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

GUS SCHWEITZER
3101 36th A ve., Astoria, L. I.

Telefonas RA. 6-3168
(121-127)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SANDWICH SHOP—FOWAIN
1 Gera veikli vieta, ari i naujų apart- 
1 mentinių namų. Moderniška Air 
conditioned. 6 dienos uždara va
karais. sekmadieniais ir šventėse. 
$650 savaitinių jeigu. Galima padi
dinti jeigas. Geras lysas. Savinin
kas parduoda šią gerą biznio progą 
labai prieinamai. Išmokėjimai. Sau
kite savininką:

Telefonas: III. 6-9400
(124-126)

BOATS
1946 40' Sun Lounge Wheeler. Tas 
Laivas Palocius Ant Vandens. Įei
na Flying Bridge. Sleeps 8; Plačių
jų staklių divonais ištisai išklotas 
visas vidus. Stainless steel virtuvė, 
poilsio kambarys įtalpai, lašai, du 
1952 Chrysler Crown Special 165 
H.P. motorai. Įeina daug kitų eks
tra įrengimų. Prašomoji kaina — 
$18,750.

M. DAWES
360 — 4flt Ave., Brooklyn 15, N. Y. 

Tel. MAIn 4-4272
(124-126)

Miesto valdžia netars 
žodžio dėl rūkymo

New Yorko Sveikatos De- 
partmento komisijonierius Dr. 
Leona Baumgartner pareiškė, 
jog ji džiaugiasi nerūkanti. Ji 
sakė, kad jei jinai rūkytų, ji 
visomis išgalėmis pasisteng
tu tuojau atmesti rūkymą. Ta
čiau miesto valdžia dar lau
kianti daugiau, pilnesnių davi
nių pirm oficialiai pasisakys 
rūkymo klausimu. Ji tai pasa
kė kalbėdama televizijos pro
gramoje.

New Yorke nugabenta į li
goninę jauna motina, grasi
nusi šokti nuo palangės 5-me 
aukšte. Menama, kad neseniai 
įvykęs gimdymas pažeidė jos 
nervus.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę/ tai 
tuojau užsisakykite. Jis Kas
dieną atneš jums į namlu 
svarbiausias žinias iš vifc> pa
saulio. v

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

MArket 2-5172
4 pusi. Laisvė (Liberty)Trečiad., Birželio (June) 30, 1954




