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KRISLAI
Vasara.
Prieš 10 metų. B
Kaip apgavo dipukus. 
Ir vis dar apgaudinėja!

Rašo R. MIZARA

Liepos men no!
Dianos ir vėl trumpėja. o 

karštw> ruošiasi “parodyti sa
vo” turns, kurie jo bijosi.

Mln tai geriau karštis ne
gu šaltis.

Karštis ar šaltis, bet mums 
rūpi, kad laiku būtu sukeltas 
$10,000 fondas dienraščiui iš
laikyti.

Prieš 10 metu liepos menesi 
buvo išlaisvintas Vilnius, mū
sų tautos sostinė.

Bendrai, prieš dešimt metu 
buvo išlaisvinta beveik visa 
Lietuva.

Hitlerinės armijos bėgo 
strimgalviais; bijodamos tary
binės armijos šiurkščiu smū
gių, govėdos nešdmosi i Va
karus, link Berlyno, kur jų 
laukė dar didesni* ir pasku
tinis lemiamas smūgis'

Hitlerininkai, bėgdami iš 
Lietuvos, atsiminkim e, degi
no miestus ir sodžius, bandy
dami viską palikti pelenuose.

Su hitlerininkais kartu bėgo 
dalį^ ir tų “lietuviškų pabi
jotų,” katrie Adolfą skaitė sa
vo gAslbettoju ir globėju!

Kitais žodžiais: šiemet su
kanka dešimt, metų, kai lie
tuviškieji dipukai paliko Lie
tuvą.

Tūli jų, bėgdami “i vaiša
us,” paliko senus' savo tėvus: 
tūli paliko žmonas su mažais 
vaikais: tūlos paliko savo ser
gančius vyrus. senus tėvus, 
mažus vaikus. “Geraširdžiai,” 
palikę artimiausius sau asme
nis, bego, — bėgo link Prū
sijos, link Berlyno.

Ir taip darė daugiausiai tie, 
kurie buvo ‘“mokyti.” Taip 
darė ne eiliniai darbo žmo
nės, o “inteligentai.” valdi
ninkai, profesoriai, teisėjai, 
generolai, karininkai.

Taip d arė daugiausiai tie, 
kurie buvo kuo nors lietuvių 
tautai nusikaltę, kurie jautė
si dulžiai sugriešiję, tarnauda
mi hitlerininkams, padėdami 
jiems tuo ar kitu engti lietu
vių tautą.

Tarp tūkstančių tokių, aiš
ku, buvo ir nekaltų, suvedžio
tu g< 1J5 žmonių/.

“Tautos vadai”) jiems, mat, | 
sakė:

—Tarybinė armija, — ba
sa, išalkusi, šautuvus virvutė
mis pasirišusi, etc., etc. — il
gai Lieuvoje nebus. Persior
ganizavęs savo jėgas, Hitleris 
sugrįš atgal į Lietuvą. Tai 
reikš, kad ir mes su juo kar
tu grįšime; mūsų pabėgimas 
yra tik keleto savaičių ar mė
nesių klausimas. . .

O kai tūli tokiems kvai
liems pranašavimams netikė
jo, tai “tautos vadai” (iš Vil
ko pastogės) .jiems dar kvai
lesnį “sutiešijimą” davė:

—Jeigu, pagaliau, Hitleris 
bus sumuštas, tai neužilgo A- 
meyHtos kariuomenė tiesiai iš 
Berlyno atvyks į Kauną ir 
Vilnių,, na, ir Lietuva bus at- 
laisvinfe; mes grįšime.

Kokie neišmintingi, kokie 
paiki tie • “tautos vadovai!” 
Kokie neišmanėliai buvo ir 
tie, kurie jų klausė!

VIETNAMIEČIAI GRĘSIA 
APSUPTI PRANCŪZUS 
HANOI DIDMIESTYJE
Amerika bijo, kad vietnamiečiai 
nepagrobtų amerikinių ginklų

Hanoi, Indokin. — Trys 
divizijos Vietminbo — de
mokratinio 
armijos artėja prie 
šiaurinės Indokinijos 
nės, Raudonosios 
Deltoje.

Savaitės pabaigoje 
naroiečiai atėmė iš

Vietnamo —
Hanoi, 

sosti-

Francijos ' premjeras 
Mendes - France atsakė, 
jog reikėjo sustiprinti fran
cūzų pozicijas aplink patį 
Hanoi ir strateginius ge
ležinkeli ir vieškeli iš Hanoi 
į Haifongo uostą. Pasak 

vie t- Mendes, todėl dabar jie 
fran- galėsią geriau apginti tas

cūzų svarbųjį miestą Fully, svarbiausias savo pozicijas. 
35 mylios į pietus nuo-Ha
noi. Sekmadienį jie .nužy
giavo 15 mylių į šiaurę nuo 
Fully ir užpuolė francūzus
Thinh Du Kau mieste, 20 i 
mvliu nuo Hanoi.

Malaja. — Anglų 
menė nukovė dar 5 
partizanus.

kariuo-
Mala.jų

Argentinos policija su-
Tuo tarpu demokratiniai ^2 žmones privačiame

vietnamiečiai atakavo fran- 
cūzus Bak Ninhe, 18 my-; 
lių į šiaurės rytus nuo Ha-1 
noi, ir Ninh <

rodyme judamo paveikslo 
iš Kinijos.

Giange, i pie Į pranCjjzaj |arjasj 
suteikė sa.vo SĮ1 vietnamiečiais

Die- 
did- 
ap-

apie paliaubas

Anglai-amerikonai ketina 
atkurt vokiečių armiją, 
Nepaisant Franciios

London. — Jungtim Val
stijų ir Anglijos diplomatai 
tariasi pripažinti “beveik 
pilną nepriklausomybę” jų 
valdomiems Vakarinės Vo
kietijos ruožtams ir leisti 
ten rekrutųot valstybinę 
vokiečių 
Franci j a 
girtų
Tas planas reikalauja Įjun
gti francūzų kariuomenę 
sykiu su vokiečiais bei ki
tais vakarų europiečiais į

tarp tau ti n ę arm i j ą 
Sovietų Sąjungą.

Tuo būdu ir Vakaru Vo-c

prieš

armiją, jeigu 
iki rudens neuž- 

ameri kinio plano.

francūzai ir toliau valdytų 
savo užimtąjį jos ruožtą.

Vakarinės Vokietijos 
premjeras Adenaueris vėl 
ragino Franciją tuojau 
užgirti, Amerikos planą. 
O jei ne, tai bus sudaryta 
“savarankiška” V akarų
Vokietijos armija.

ŽUVIS TEBĖRA DALIN4I 
APNUODYTA HYDROOFNl- 
NĖS BOMBOS ŠIUKŠLĖMIS

NAUJIEJI GUATEMAUOS 
VADAI URMU GAUDO IR 
ŽUDO PROGRESYVIUS

o

Suspendavo įstatus, išleistus 
darbiu inkų-valstiečių na 11 d a i

T"—"

Sudarydami savo valdy
bą, karininkai pereitą

Hanoi, Indokin. —■ Fran
cūzų ir demokratinio Viet
namo karininkai susitarė 
grąžinti sužeistus bei ser
gančius belaisvius iki liepos 
14 d.

Dabar prasideda derybos 
dėl karo veiksmų sustabdy
mo, kaip kad nutarta Že
nevos konferencijoje. De
rybos eina Trunggia mies
telyje, vietnamiečių užim-

Tokio, Japonija. — Dr. 
Hiroši Yabe su 21 kitu Ja
ponijos mokslinnku, ištyrė, 
kaip hydrogeriinė 
kos bomba apkrėtė 
niais nuodais 9,000 
tainių mylių jūrų 
puses nuo Bikini salos, kur 
ta bomba išsprogdinta ko
vo 1 d., tai yra, pirm ke
turių mėnesių. (

Savo pranešime liepos 
4 d. tie mokslininkai rapor
tavo, jog dar ir dabar su
rado žuvis su atominiai už
nuodytais viduriais ir žio
timis.

Ameri- 
atomi- 
ketvir- 
i visas

50 valstybių veda 
prekybą su Kinija

vietnamiečiai 
bilijono dole-

' Prancūzai 
artileriją ir 
nes jėgas už 6 mylių i 
tu vakarus nuo Hanoi 
miesčio. Jiems gręsia 
supimas iš trijų pusių.

Prancūzai vnač stengia
si apgint sau ištrūkimo ke
lius — geležinkelį ir vieš
keli — iš Hanoi i Haifong 
uosta.
AMERIKA BIJO, KAD 
VIETNAMIEČIAI NESU
IMTŲ GINKLŲ

Washington. — Jungti
nės Valstijos rengias? su
stabdyti ginklų ir amunici
jos siuntimą francūzams 
Indokinijoje. Bijo, kad de
mokratiniai 
nepagrobtų
rių vertės amerikinių gin
klų ir amunicijos, daugiau
sia Raudonosios Upės Del
toje, Hanoi apylinkėje.
(Amerika yra davus fran

cūzams lėktuvų, patrankų 
bei kitų ginklų bent už 4 
bilijonus dolerių.) 

t

Kariniai Washingtono 
valdininkai planuoja padėt 
francūzų kariuomenei iš
trūkti iš Har^oi ir per Hai- 
fongo uostą, jeigu francū
zams tektų iš ten bėgti.
AMERIKOS PROTESTAS

Amerika" protestavo, kad 
francūzai “taip ūmai už
leido Vietnamo komunis
tams pietinę Raudonosios 
Upės Deltos dalį” — 2,000 
ketvirtainių mylių plotą su 
pustrečio milijono gyvento
jų. Reikalavo pasiteisinti, 
kodėl francūzai taip pada
rė.

Matome, kas atsitiko su 
kavalieriais iš Vliko! .

k šiandien jie savo “grįži
mo į laisvą Lietuvą,” viltis 
remia tuo, kad jgreit, rytoj al
po ryt, bus atominis karas.

Ir dar vis atsiranda tokių, 
kurie tiems Vliko . didvyrių 
pranašavimams tiki!

Jie gailesčio verti! x

“Bet pačią mėsą tos 
vies, sugautos arti 
— sako tyrinėtojai, — mes ■ 
jau valgėme žalią.”

Taip jie ragina japonus! 
jau be baimės vartoti nau- Į 
jai‘ sužvejojamą žuvį tose 
jūrose. ..

Tyrinėtojai dar surado 
atoniinių nuodų pėdsakus 
80 jardų gilumoje. Tu nuo
dų jau nesą tiek, kad. ga-j 
lėtų kenkti. Bet jeigu jų i 
būtų 1 procentų daugiau, j 
tai vandenys tenai dar bū-' 
tų pavojingi.

Guatemala. — Karinė Gu- 
atemalos valdyba suėmė 
daugiau kaip 2,000 nužiūri
mų komunistų bei kitų rė
mėjų buvusios progresyvės 
prezidento J. Arbenzo Guz- 
mano valdžios, kaltindama 
juos už žiaurumus. Sušau
dė vieną teisėją ir kelis ki
tus progresyvius piliečius.

Šalį tuo tarpu valdo pen
ki karininkai — pulkinin
kas Elf. Monzon, porą die
nų buvęs “prezidentas” pe
reitą-savaitę; pulk. C. Ar
mas, įsiveržėlių vadas, ir 

■ trys kiti oficieriai. Jų gru- 
j pei pirmininkauja Monzo- Bikini, 1 *’ n as.

Senatas palaiko tuos 
pačius taksus žmonėms

Amerika pašalino tris 
Sovietų diplomatus, o 
jie - du amerikonus

jų savaičių suorganizuot 
platesnę valdžią, o toliau,/ 
kada nors paskelbt rinki
mus.

Monzon varžosi su Ar- 
mu dėl prezidentystės.

Karinė valdyba tuo. tar
pu suspendavo buvusios 
progresyvės valdžios 'įsta
tymus apie dvarų žemiui 
padalinimą valstiečiams, 
United Fruit kompanijos / 
nusavinimą ir kt. >

Naujieji valdovai pasižžt^ 
da taikanti Jungtinėms 
Valstijoms ir kitiems va
kariniams kraštams ir su
traukyti diplomatijos ry
šius su Sovietų Sąjunga ir 
artimaisiais jos kaimynais.

Buvęs prezidentas Ar
benz Guzman, jo užsieni
nių reikalu ministras To- 
riello ir 500 kitų pabėgo

šiaurę nuo Hanoi.
Francūzai bijo, kad viet

namiečiai tuo tarpu neštur
muotu Hanoi, v

Phillipsburg, N. J. — Su
degė namie Thelma Bake- 
rienė ir trys jos vaikai.

---------------------------------- 1,—

Nubaustas graiku laikraštis 
už rašymą apie lytinius 
jy ištvirkimus

Athenai, Graikija. — Vai- į 
džia nubaudė čionaitinį laik
raštį $38,000 už spausdini
mą daktaro Aleksio Tsaki- 
rio straipsnių apie tai, kaip 
graikai vyrai ir moteriškės 
lytiškai išdykauja. Laikraš
čiui už tai atimta teisė pirk
ti popierį.

Pats tų straipsnių rašy
tojas nuteistas mėnesį 
lėti.

ka-

Policinė mokykla dėstys, 
kaip pažinti komunistus

Austin, Tex. — čia ati
daryta mokykla miestinei 
ir valstijinei policijai mo
kyti, kaip šnipinėti komu
nistus, temijant jų kalbą, 
protavimą bei gyvenimo 
papročius.

Bus 30 mokytojų — Te
xas Universiteto instruk
toriai, armijos karininkai 
ir federaliniai valdininkai*

radi-Peking. — Kinijos 
jas paskelbė, jog dabar 50 

i šąlių veda prekybą su Kini
jos Liaudies Respublika, 
nepaisant, kad Jungtinės 
Valstijos stengiasi tatai 
uždrausti.

Prekių įgabenimai per
nai iš Anglijos į Kinija pa
kilo 33 procentais: Kini
jos prekyba su Franci j a 
dvigubai padidėjo, o biznis 
su Vakarų Vokietija de
šimteriopai padaugėjo.

i “Net prekyba su Jungti
nėmis Valstijomis nevisai 
sustojo,” sakė Pekingo ra
dijas. \

Washington. — Senatas 
63 balsais prieš 9 užgynė 
tuos pačius dabartinius 
taksus žmonėms nuo as
meninių pajamų sekamiems 
metams.

Senatas beveik pilnai pri
ėmė valdžios bilių, numuš
damas tik tūlus šalutinius 
taksus viso 
daugiausia 
ir įvairiems c.

Kas liečia

Washington. — Jungti
nės Valstijos 1___ ___
nesi pavarė du Sovietų am
basados narius, o birželyje 
dar vieną; įtarė, kad jie 
šnipinėję. Bet iki šiol 
Amerika nebuvo pranešus 
apie jų pašalinimą.

Sovietų Sąjunga tuo 
tarpu pavarė du karinius 
Amerikos ambasados na
rius Maskvoje, pulkininką 
H. L. Felchliną ir majorą 
Waited A. McKinney, kal
tindama juos už šnipinėji
mą. £

/

Sovietų laikraščiai at
spausdino kaipo šnjpiškus 
šių amerikonu užrašus,. ne
tyčia paliktus Sibiro trau-

vasario mė- Pi'ieglaudon i Meksikos am
basadą. Kiti 500 nrogresy- 

■ vių rado prieglaudą kito
se ambasadose.

Monzono - Armo karinin
kai pripažįsta, jog dar ne
įstengia nuslopint ginkluo
tų darbininkų ir valstiečių 
sukilimo prieš juos.

Liepos Ketvirtoji 
pražudė daugiau kaip 
500 amerikiečių

Traukiniam susidūrus
Ffancijoje, užmušta 35

trau- 
ątva- 
pre-

Chateauburg, Franci j a.— 
Greitasis keleivinis 
kinys susidūrė su 
žiųojančiu priešais 
kiniu traukiniu, užmušant
35 asmenis ir sužeidžiant 
134.

Areštuotas “svičmanaS,” 
kad klaidingai nustatė ge
ležinkelio bėgius, kuriais 
traukiniai būtų turėję sau
giai prasilenkti vienas pro 
kitą?

Bėgių nustatytojas And
re Montelier buvo nepaty
ręs, tik dvi savaites tame 
darbe,

$1,300,000,000, 
fabrikantams 

bizniams.
kitus ameri-

kiečus, tai Senatas palieka 
be taksų . išlaidas gydy
muisi, viršijančias 3 pro
centus' metinių pajamų, ir 
daro nuolaidą dirban
čioms motinoms, samdan
čioms kūdikių priežūras.

Einamaisiais metais gi 
netaksuopma gydymosi 
lėšos, viršijančios 5 pro
centus metiniu asmeniniu 
pajamų.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau pirmiau užgyrė 
panašų bilių.

Racionavną panaikinus, 
Anglijoj mėsa dvigubai 
ir trigubai pabrango

Sudano laikraštininkas 
nusmerktas mirti

Khartum, Sudan. — An
glų teismas nusmerkė mir
ti Avadą Salahą, direktorių 
Unimo '(Nepriklausomy
bės) partijos laikraščio. Jis 
buvo apkaltintas už su- 
kurstymą Sudano tauti
ninkų riaušių, kur kovo 1

London. Pereita šešta
dienį Anglija pirmą kartą 
per 14 paskutinių metų pa
skutinių metų panaikino 
racionavimo korteles mėsai 
pirkti. Tad mėsiųinkai tuo
jau ir pakėlė kainas dvigu
bai bei trigubai.

Kol\)uvo racionavimas, 
už svarą v e r š i e n os buvo 
mokama 28 centai, o panai
kinus racion avimą, — jau 
$1.12. Paprastas steikas 
pabrango nuo buvusių 47 
centų iki 84 centų svarui; 
kiaulienos svaras nuo 25 
centų pašoko iki 40 c.

Chicago.—Per šventes ry
šium su Liepos Ketvirtąja 
automobiliai užmušė 290 
amerikiečių, pagal dar ne
pilnus apskaičiavimus.

Prigėrė besi maudydami 
149 asmenys. Lėktuvų ne
laimėse užmušta 9. Nuo 
šaudymų, “fajerkrekių” ir 
kitų priepuolių žuvo 53. Vi
so per švenčių išvykius bei 
kitas pramogas žuvo dau
giau kaip 500 žmonių.

Rakietinis lėktuvas 
užmušė 4 žmones

Utica, N. Y. — Daryda
mas karinius pratimus, ra
kietinis lėktuvas nukrito 
ant stovinčio automobilio. 
Sprogdamas užmušė 3 žmo
nes automobilyje ir sunai
kino du namus, užmušant 
viena gyventoją.

Abudu lakūnai leitenan
tai išliko sveiki.

d. šiemet užmušta 30 as
menų.

To laikraščio žinių rašy
tojas Ali Farah nuteistas 
amžinai kalėti, o kiti du 
redakcijos nariai įkalinti 
trumpesniam laikui.

Newark, N. J.— Federal? 
džiūrė apkaltino biznięrių To
ny Fortugno už $41,000 taksų 
nusukimą.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šilta.
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Atominė energija karui ar taikai?
Tarybų Sąjungą pranešė visam pasauliui smagią ži

nią, kad .ten birželio 27 d. buvo atidaryta pirmoji pa
saulyje atominė elektros jėgainė civiliniam gyvenimui 
naudoti.

Pranešime nurodoma, jog ši 5,000 kilovatų jėgainė 
aptarnaus fabrikus ir kolūkius. Toliau informuoja, kad 
jau statomos kitosj 50,000 ir 100,000 kilovatų, jėgainės, 
taipgi civiliniam naudojimui.

Elektros inžinierių apskaičiavimu pasiremiant, ga
lima tvirtinti, kad 5,000 kilovatų jėgainė gali aptarnau
ti miestą su apie 10,000 gyventojų, o 100,000 kilovatų jė
gainė gali aptarnauti 200,000 gyventojų miestą.

Neseniai mūsų krašto prezidentas Eisenhoweris, 
pasigyręs turįs planus atominei energijai naudoti civi
liniam gyvenimui, žadėjo informacijomis pasidalinti su 
kitais kraštais. Tačiau Jungtinės Valstijos ir po šiai 
dienai dar neturi atominės elektros jėgainės civiliniam 
naudojimui. Atominės energijos ekspertai apskaičiuo
ja, kad Amerikoje būsią galima plačiai naudoti atominę 
energiją civiliniam gyvenimui :tik už penkių ar dešimt 
metu. '

O tai rodo, jog mūsų krašto vyriausybė, kurios kontro
lėje yra atominė energija, skubina kepti atomines ir 
hydrogenines ♦ bombas, bet pamiršti civilinį gyvenimą. 
Todėl mūsų kraštas šiuo klausimu pasiliko Tarybų 
Sąjungos užpakalyje.

Laikas mūsų vyriausybei pasisukti iš atominiu bom
bų politikos i atominės energijos1 naudojimą civiliniam 
gyvenimui.

Kas Ką Rašo ir Sako 
PERSEKIOJAMUOSIUS 
ŠMEIŽIA

L. Prūseika rašo .Vilny
je:

“Imigracijos apeliacinei 
tarybai atmetus mano ad
vokato kreipimąsi iš naujo 
atidaryti bylą dėl deporta
vimo, apie tai labai trum
pai pranešė Chicago Sun- 
Times ' ir Draugas. Jokių 
insinuacijų pranešimuose 
nėra. Bet Naujienos kad 
jau paleido savo liežuvį, tai 
rodosi, kad prasidėjo tu- 
z,ino šunadvokačių turgus.

“Labai pigių žmogpalai
kių asmeninė pagieža.”

Jeigu Grigaitis ir Straz
das patapo valdžios liudi
ninkais prieš Andrulį ir 
Prūseika, tai ko gero iš- to
kių gaivalų begalima tike-

KLAIDINA SAVO 
SKAITYTOJUS

Rašydamos apie vienos 
Vakarų Vokietijos provin
cijos rinkimus, Naujienos 
džiaugsmingai praneša, kad 
“Šiaurinėje Rhine valsty-. 
beje. .. laimėjo ir vėl kanc
lerio Konrad Adenauer 
dovaujama krikščionių 
mokratų partija. ..

“Komunistai, kurie
neitame parlamente turėjo 
12 atstovų, visiškai susmu
ko: nepajėgė išrinkti nė 
vieno atstovo.”

Bet kodėl Naujienos ne-i
infoimiioja savo skaityto- . įvykdytas pusės mėty planas 
jų, kolei ir kaip ten komu-j 
nistai “susmuko.”

va- 
de-

pe-

MOTERŲ KAMPELIS
Kūdikio priežiūrai būtini dalykėliai

Praėjusią sakaitę šiame krinimą gali suteikti tiktai 
----1 pasaulinė taika.skyriuje skaitėte apie kūdi

kio odos priežiūrą ir mau
dymą. Šiame paduodame 
keletą gretimų patarnavi
mų, kurių korektiškas atli
kimas teigiamai veikia į 
kūdikio sveikatą ir motinai 
teikia užtikrinimą, jog kū
dikis gerai ‘prižiūrėtas.

Dėka mokslui, pagerini
mui gyvenimo sąlygų, pa
siturinčiose ir bent viduti
nio ištekliaus šeimose kele
riopai mažiau kūdikių teiš- 
miršta palyginus su netoli
ma praeitimi. Progresas 
moksle ir darbininkų orga
nizuotos pastangos pagerin
ti savo gyvenimą prašalins 
kūdikių m i r ti n g u m ą ir 
biednuomenės sluoksniuose. 
O iki to sulauksime, lai 
kiekviena motina veja mirtį 
nuo savo namų pastango
mis juo daugiau kūdikių 
sveikatai naudingų ■ veiks
mų žinoti ir nenuoalsiai 
juos vykdyti.

Tuo pat sykiu kiekvienos 
motinos pilietinė prievolė 
yra pagal išgalę darbuotis, 
kad jos taip sunkiai ir il
gai augintas žmogus nežū
tų pelnagrobių sukursty
tuose karuose: O tokį užti-

APIPLOVIMAS
Be vonios, kūdikiui daro

mas taip pat dalinis api
plovimas, kai jis šlapinasi 
ar tųštinasi. Plauti reikia 
vatos gabalu, suvilgytu į 
drungną vandenį; už vis 
geriausią ? tai daryti po 
praustuvu, apipilant kūdikį 
šilto vandens srove. Mer
gaites reikia plauti link iš
einamosios angos (iš prieš
akio į užpakalį), lyties or
ganų užteršimui ir infekci
jai išvengti.

Apiplovus reikia nusau
sinti odą, sutepti arba pa
pudruoti talko milteliais 
kaip po maudymo.

Vaikams, kurie gerai sto
vi, vietoj vonios galima da
ryti dušą, apipilti nuo pe
čių šiltu vandeniu, o< su 
muilu maudyti vieną kartą 

I kas 3-5 dienas, i

diegliais. Jos kiša kūdikiui 
žinduką, norėdamos bent 
laikinai jį nuraminti, bet 
juk reikia sužinoti, ką kū
dikiui skauda, o ne užkimš
ti jam burną, kad jis ne
rėktų.

Yra kitas žalingas papro
tys — bučiuoti vaikus į lū
pas. Šito daryti negalima. 
Mikrobai, kurių turi suau
gęs žmogus, patekę į kūdi
kio organizmą bučiuojant, 
gali jį sunkiai susirgdinti.

(Iš Motina ir Vaikas)

Nuveskite vaikus!

IS LIETUVOS

Kas kontroliuoja spaudą?
Gegužės 28 d. “Wall Street Journal” paskelbė ži

nią, kad General Motors Korporacija padarys didžiules 
pamainas 1945 metų automobiliams.

Tai buvo nekalto turinio žinia, bet ji nepatiko Ge
neral Motors bosams. Nepatiko- todėl, kad jinai paskelb
ta jų neatsiklausus ir ių sutikimo negavus. Dalykas 
tame: žmonės, sužinoję, kad sekamų metų General Mo
tors Korporacijos automobiliai bus radikaliai pakeisti, 
atsisakys pirkti šių metų automobilius.

Kad pabausti už tai minima laikraštį, General Mo
tors Korporacija nutarė nutraukti savo produktų skel
bimus tame laikraštyje. O tai reiškia nedavimą $250,- 
00 per metus.

Tai parodo, kam. komercinė spauda turi tarnauti, 
jei nori pelnytis. Korporacijos jai skiria milijonus do
lerių, bet kartu reikalauja, kad ji joms ir tarnautų. 
Priešingai, negaus tų milijonų dolerių ir turės užsida
ryti.

Skaitytojas dėl to įali suprasti, kaip sunku verstis 
tokiems laikraščiams, kaip mūsų dienraštis “Laisvė,” 
kuri neturi korporacijų paramos.’ Todėl labąi svarbu 
visiems laisviečiams savo dienraštį remti finansiškai.

Baikime juo greičiau sukelti $10,000 fondą.

Laikas ką nors daruti.
Gerą pradžią padarė mainierių unijos prezidentas 

J. L. Lewis, tymsterių brolijos prezidentas Dave Beck 
ir plieno darbininkų unijos prezidentas David j. Mc
Donald.

Bendrame pareiškime, kuris buvo pasiustas pre
zidentui Eisenhoweriui ir kogresmanams, trijų didžiųjų 
unijų prezidentai nurodė, jog dabar turime “daugiau, 
negu 4 milijonus bedarbiu”, kurių nebegalima patenkin
ti “dvilype ekonomine kalba” ir viltimi, kad viskas bus 
gerai. ;

Nurodę, kad Tarybų Sąjunga laukianti tos dienos, 
kada ekonominė krizė “paklupdys mūsų didžiulę tautą 
ant kelių”, unijų prezidentai reikalauja vyriausybės 
tuojautinio veikimo. Jie siūlo: praplėsti prekybą ir eks
portą į kitas šalis; panaikinti Tafto * Hartley aktą, taip 
kad Amerikos darbininkai vėl būtų laisvi savo veikimui; 
statyti naujus vieškelius, naujus gyvenimui namus, 
naujas mokyklas, ligonines ir kitas-viešas įstaigas; nu
mažinti mažiau uždirbantiems žmonėms taksus ir tt.

Pareiškimas baigiamas raginimu: “Mes kviečiame 
visus amerikiečius, per savo organizacijas, prisidėti 
prie šių pasiūlymų užgyrimo ir gyveniman vykdymo.”

Kitos unijos taipgi reikalauja valdžios viekimo. Bet 
mūsų valdovai dar vis tebekalba, kad ekonominė padė
tis einanti geryn. O ii eina “geryn” tuo pačiu keliu, 
kuriuo ėio “geryn” Hooverio laikais.

Laimėjo — pralaimėjo.
Dabar daugiau paaiški, kad prie sunaikinimo pro- 

gresyvės liaudies valdžios Guatemaloje prisidėjo ir 
aktyviai veikė Jungtinių- Valstijų ambasadorius su savo 
karininkais ir Vatikano atstovas su savo agentais. Jie
.............    ■--- ell.j--------------- m--------1—. n-'-r.?..', ' i

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Liepos' (July) 7, 1954

O bu-1 Vilniaus “Elfos” elektro- 
i technikos gamykla baigė vyk- 
: dyti pusės metų gamybos 

buvo SU- j programą, šiemet įmonės ko- 
reforma i lektyvas tuose pačiuose garny- 

kuri suteikia galią biniuose plotuose pagamino 
____ j partijoms, elektropatefonų du /su viršum 

negu- per tą 
atstovybę. Todėl Pati praeitų metų laikotarpį.

Palyginti su praeitais me
tais darbo našumas pakilo 
::() proc. ir -dabar 11 procen
tų viršija planini

G am y k l o j e m ė c h a n i z u ota
bei automatizuota eilė daug 

gavo biskį darbo reikalaujančių gamybi- 
bąlsu, negu pir-,nių procesų. Padidinti staklių 
l inkimuose, ' ta-’ apsisukimo greičiai, patoblin- 

ta štampavimo technologija. 
.Sumažintas operacijų sk|'a,L

rinkimus 
rinkimu cdaryta

i tokia. alui 

i tik didžiosioms
kurios sugrobia ir mažųjų karto daugiau, 
partijų

!šiuose rinkimuose negavo
' nei po vieną atstovą ne tik 
komunistai, bet in kelios ki
tos mažesnės panti jos.

Naujienos neatžymėjo
, nei to, kad šiuose ninkimuo- 
j se komunistai
i daugiau
’ mesniuose
čiau jie negavo pnoponcio-• 

' Palės atstovybės. ,
Argi gal i m čUsių rinkimų (^ius bendrame gamybos pro- 

pasekmėmis džiaugtis, kuo- 
| met kanclerio Adenauerio 
i partija,. laimėdama rin- 
■ kimus. įstatė parlamentan 
ir valdžion - eilę buvusiųjų 

I hitlerininkų?

KŪDIKIO TUALETAS
Kiekvienos dienos rytą 

atliekamas kūdikio tuale
tas. Iš pradžių drungnu 
vandeniu (kiek šiltesniu, 
negu kambario temperatū
ra) nuprausiamas veidas. 
Prausimui vartoja puodelį, 
kuris tik tam tikslui ir te
naudojamas. Akis (kiek
vieną atskirai) apiplauna 
higroskopine vata, suvilgy
ta virintu vandeniu arba 
boro skiediniu, braukiant 
nud išorinio akies kampo į 
vidinį, tai yra ašarų judėji
mo kryptimi.

Paskui kūdikiui plauna

New Yorke Stanley Te
atre mačiau filmas , “Ad
venture in Odessa” ir “The 
Crimson Flower.” Abi vai
kų labai mėgiamos, nors ly
giai tinkamos . ir malonios 
žiūrėti ir suaugusiems. Sy
kiu mokina daug ko gero.

Pirmojoje ir vaidina kuo 
ne vieni vaikai. Pamokina 
draugingumo, teisingumo, 
darbštumo. Abi naturalė- 
se spalvose.

Antroji (cartoons) apsa
ko apie gražuolę pirklio 
dukterį. Jos gerumas iš- 
gelbsti tėvo gyvybę. Tuomi 
ji patenka į žavingo grožio 
salą. Dėka jai ir užburtas 
salos valdovas pasiliuosuoja 
iš užbūrimo. Simbolizuoja 
g^ažų, laimingą gyvenimą 
ateities jaunimui, kai moks
las ir susipratimas paliuo- 
suos visuomenę nuo bai
saus godumo ir sužvėrėji
mo.

Kur tos filmos bus rodo
mos, būtinai nuveskite vai
kus! V-a

ja. Dar įžiūrėkite ir kitą 
dažnai užmirštamą tiesą, 
kad suliesėjimo dijeta pra
sideda su gerais pusryčiais 
ir sočiai pavalgymu v/gero 
maisto tris kartus peUdjfc- 
na. •

Didelio ūgio, fiziškai dir
bančiam asmeniui šis kiekis 
gali būti per njažas. Smul
kaus sudėjimo, lengvai dir
bančiam per didelis. Čia 
taikoma vidutiniam.

Tris patiekalus galima 
padalinti į 4 ar penkis 
tiems, kurie po mažiau, bet 
dažniau turi, valgyti.
PUSRYČIAI: *

Kruvinos dovanos
Birželis yra lyg ir tradi- 

■ cinis vedybų mėnuo tarp tų, 
x aon.ui j kuriems nedarbas, nedate

su muilu rankas. Jei ant Litai, militariška tarnyba
rankų (arba kojų) ataugo 
nagai, juos atsargiai ap^ 
1 žirklėmis. Karpyti 

ir juos švariai

cese.
Produkcijos savikainos su

mažinimo sąskaita nuo metų 
pradžios gauta daugiau kaip 
700 tūkstančių rubliu viršum 
planinių sankaupų.

SOVIETŲ SĄJUNGA DASi- 
HERKA SVIESTO

' Maskva. — Sovietų Sąjun- 
i ga neseniai pirko 5,000 tonų 
’sviesto iš Danijos ii’ užsisakė 
15,000 tonų sviesto iš H Olan
dijos. Už sviestą apmoka so- 

! vietiniais produktais.

Brussels, Belgija. — So
cialistas premjeras * Spaak 
ragino Francį ją užgirti 
Amerikos peršamą tarp
tautinę armiją prieš ko
munizmą. '

karpo 
nagus 
kyti labai svarbu, nes 
jais lengvai susirenka 
švarumai, o vyresnio 
žiaus vaikams — ir kirmė
lių kiaušinėliai. Per tuos 
kiaušinėlius panagėse jie 
patys užsikrečia ir užkrečia 
kitus vaikus.

Ausies kaušelį ir angą 
išvalo vatos dagteliu, kuris 
suvilgomas vandeniu ar 
aliejumi. Valyti kūdikiui 
ausis kokiu, nors kietu 
daiktu negalima, net ir tuo 
atveju, jei jose prisirinktų 
ausų sieros. Reikia kreip
tis į konsultaciją, kur sierą 
prašalins prityrusi sesuo. 
Kūdikio nosį taip pat valo 
vatos dagteliais, suvilgytais 
aliejumi.

Geltonus ar ’ tamsius ša
šelius, kurie atsiranda kai 
kuriems vaikams ant gal
vos, patepa aliejumi maž- 
d a u g keturios valandos 

paskui 
va n de

lai-
Po 

ne- 
am-

Malajo. — Anglai suėmė 
’dar 5 nužiūrimus komunis
tus.

pusė puoduko o r a n ž i ų 
sunkos

2 kiaušiniai
riekelė ir pusė pagruz

dintos duonos
pusantro ketvirtainį u k o

> sviesto
puodukas čielo pieno., 

PIETŪS: /’

vidutinė porcija po liįfcps- 
na spragintų kepenų

2 trečdaliu puoduko virtų 
svogūnų

1 ketvirtainukas sviesto
1 nevirta morka 
puodukas čielo pieno.

VAKARIENĖ:
cĮrdelė porcija keptos jau

tienos
pusė puoduko geltonojo 

squash
pusė ketvirtainuko svies

to
puodukas čielo pieno
2 trečdaliu puoduko švie

žiu vaisiu.
V 4-

Kas nemėgsta svogūnų, 
gali pakeisti kita virta bal
ta daržove. Mėgstantiems 
svogūnus, priimta yra pa
gaminti tįaip:

Virtus (n-epervirtus) svo
gūnus užpilti baltuoju so- 
su (soso pusė to kiekio, 
kiek svogūnų), užoargjįyti 
mikštais duonos trupiniais, 
į kuriuos įmaišyta tarkuo
to cheddar sūrio ir biskelis 
sviesto. Apkepti pečiuje 
keletą minučių iki trupiniai 
pradės aprusti.

Baltasis sosas darosi iš’ 
svieste, ar kituose riebaluo
se biskelį pagruzdintų mil
tų, paskui pavirintų su pie
nu, ar su buljonu, arba ir 
su vandeniu. M. V.

persekiojimai nekliudo ves
tis. Tai gražiausias metų 
laikas Europos ir Šiaurių 
A m e r i k os kontinentuose. 
Tad apie vedybas nieko 
ypatingo negalima pasaky
ti. Tačiau kartais įdomu 
ir svarbu pažvelgti į kai ku
rias vedybų dovanas.

Kai šių metų birželio 28- 
tą CeyJone apsivedė baro
nas Henri von Thyssen, 33 
metų, jis dar pirm vedybų 
savo silžadėtinei Ninai Dy
er, . 24 metų, be kitko, do
vanojo juodą panterą, 30 
tūkstančių vertės juodus 
perlus p r i t a i k ymui prie 
panteros, du juodus limuzi
nus ir juodą sportinį auto 
pritaikyti prie perlų, du 
auksinius, deimantais iš
kaišytus raktus atidarymui 
limozinų varyklio, Caribbe
an jūrose 
tūkstančių 
vusia vila.

Kur tas 
tiek turto? 
Kuris jūsų 
metų (arba 
metų) vai k: 
turto?

Ne, baronas Thyssenas 
nieko nedirbo. Bet jo dėdė 
Fritz ve n Thyssen arba, 
tikriau pasakius, dėdės dar- 
bininkaį, jam dirbo. Senio 
von Thyssen fabrikai ga
mino ir gamina ginklus, 
amuniciją karams. Tūks
tančiai, gal milijonai jo dė
dės parduotais .valdžioms 
įrankiais nužudytų ( jaunų 
žmonių (o karo frontuose 
taipgi senų ir mažų) jau 
sutrūnijo po velėna,.

Today's Pattern .'

Pattern 9120: Jr. Miss Sizes 11, 
13, 15, 17. Size 13 dress 3% yards 
35-inch fabric; yard contrast; 
jacket 1 yard.

Užsakymą su 35 centai^lr 
pažymėjimu formos ^pme- 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

Durpės — trąšai 
f 

UKMERGĖ. — ždanovo 
vardo kolūkyje sparčiai ruo
šiamos. durpės trąšai. Vež
damas durpes, žemaitikiemio 
MTS traktorininkas V. Vrub- 
liauskas išdirbio) normą kas
dien Įvyko 115—120 procen
tų. Durpės kolūkyje krauna
mos į krūvas, ir laistomos sru
tomis. Jau paruošta 70 tonų 
durpių komposto. L----- —
peš ir ruošti kompostus kas- ! 
dien išskiriama po 25—30 
kolūkiečių. Kolūkio nariai įsi- ' 
pareigoje iki šienapjūtės pa- BURNOS RUIMO < 
ruošti 300 tonų kompostuotų' PRIEŽIŪRA 

kuriomis bus tręšiami prįeš maitinant,
! po maitinimo valyti kūdi- 
I kiui burnos nereikia, nes 
; toks valymas absoliučiai 
nieko neduoda, o sužeisti 

i švelnią burnos gleivinę la
bai lengva; į pačias ma
žiausias, akimi nepastebi
mas žaizdeles gali patekti 
mikrobai ir sukelti gleivi
nės uždegimą.

Del tuščio guminio žindu
ko, žinoma,, nė vieno žodžio 
negalima pasakyti jo nau
dai. Be žalos, jis nieko ki
to neduoda. Tuščią žindu
ką paprastai vartoja ne
kantrios motinos, kurių 
vaikai serga dispepsija ir

Kasti durį i prieš maudymą,, o 
i nuplauna juos šiltu 
niu su muilu.

durpių, ]
pūdymai.

B. Gasperavičius

nei

šimtą 
kaina-

salą su 
doleriu v
vyriokas ga\) 
Gal užsidirbo? 
pažįstamas 33 
ir bile kokių

viską darė, kad Guatemala vėl paliktų United Fruit 
Kompanijos kontrblėje. '

Šiuo laimėjimu nebeatsidžiaugiama Washingtone 
ir Wall Stryte. Bet tuo pačiu sykiu tūli įsikišimo į vidu
jinius Guatemalos reikalus šalininkai pradeda abejoti
nai į*tai žiūrėti.

Max Lerner, “N. Y. Post” kolumnistas, tvirtina, 
kad šis laimėjimas dar labiau pažeidė Jungtinių Valsti
jų prestyžą tiek Lotynų Amerikoje, tiek visame plačia
me pasaulyje. Lotynų žmonės dabar kerštu dega prieš 
Jungtines Valstijas. - Guatemalos žmonės, kurių iš
rinkta valdžia yra Jungtinių Valstijų ginklais ir spau
dimu sunaikinta, tuo labiau neapkenčia amerikiečių.

Šis laimėjimas, taigi, kartu yra didižiulis Amerikai 
pralaimėjimas.

T-a

Šeimininkėms
Čia dar vienai dienai val

giai tiems-, kurie nori sau
goti savo figūrą. Tačiau 
gerai prisižiūrėję pastebė
site, jog čia ne*bado porci-



Jūrininko Pasakojimas
A. Navikovas-Priboms

TORONTO, CANADA CHICAGOŠ ŽINIOS

~ H (Tąsa)
Užmiršau aš jums, vyručiai, pasakyti: 

su karininkais reikia laikytis mokamai. 
O tai už niekus prapulsi? Ne pasigyri
mui tebus pasakyta, kad aš su jais galė
jau sugyventi. Jie niekados manęs ne- 
perkando, bet aš kiekvieną jų kiaurai 
mačiau. Koks bebūtų charakteris, kas 
žino jūros reikalus, o kas tik liežuviu 
mala, — nieko nuo manęs nenuslėpsi! 
Pasirodys tik naujas karininkas laive — 
aš tuojau pradedu jį stebėti. Svarbu 
perprasti jį, kad mokėtum pataikyti ir 
neliktum purvo samčiu. Visokių jų bū
na. Vienas mėgsta, kad Aukštesnių laip
sniu pavadintum, kada jam pagarbą ati
duodi, kitas, kad visko pas jį atsiklaus- 
tum. Atsitikdavo, kad ir mane pradė
davo tyrinėti. Bet aš tiek priveliu, kad 
pats velnias koją nusisuktų. Ir vis dėl
to vieną kartą apsikiaulinau, taip apsi-' 
kiAulinau, kad vos kailio nuo manęs ne-

• nulupo.
Kalvon erinėje valtyje vyresniuoju mū

sų karininku buvo leitenantas Krasno
vas, waip mortira storas, trumpas; dide
li ūsai sviro į šalis, kaip laivo šūviai, 
akys pavandeniavusios. Juokdariu buvo 
laikomas. Kiekvieną jūrininką Mikita 
vadino, o jūrininkai jį tuo vardu prami
nė. Komandoje buvo labai žiaurus. O 
kai gerokai išgeria, vaikšto laive ir rė
kia:

— Aš kinų imperatorius!..
Su visais bučiuojasi.
— Su jumis,— sako — narsuoliai, aš 

galiu visas tautas į skutelius sudrasky
ti...

Kartą aš matau — priešakinėje laivo 
dalyje jaučio ragai mėtosi. Tokie geri, 
dideli ragai, o laive jie nereikalingi. Aš 
juos išmečiau į jūrą. Bet pasirodė, kad 
vyresnysis buvo juos atidavęs staliui' ap
dirbti. Sužinojęs apie mano šunybę, sig
nalizuoja pirštu:

— Ei, tu, Mikita, eik čia!..
Prieinu.
— Tu išmetei ragus už borto?
— Taip tikrai, jūsų kilnybe, kaip ne

tinkamą daiktą...
Perkeli mane piktai:
—J^Kaip tu drįsai? Tai mano ragai, 

tu supranti?
O aš pradedu niekus taukšti:
— Kaltas, jūsų kilnybe, bet aš galvo

jau, kad jaučio.
Jis net atsisėdo, auksinius dantis atki

šęs. įstatomi jie buvo. Stipriai man te
ko. O svarbiausia — nuo to laiko baisiai 
čiupo mane. Ir vis grūmojo: *

— Aš tave, Graičiovai, pamokysiu!
Neišneščiau sveiko kudašiaus, jeigu 

greitu laiku jis nebūtų nusišovęs. Ženk- 
lininkas pasakojo, kad jo žmona su kaž
kokiu turtuoliu susipainiojo, todėl jis ir 
nusižudė.-

Po antrojo plaukiojimo po užsienius 
mane pakėlė į bocmanmatus. Reiškia, 
prasidėjo dar lengvesnė tarnyba. Nuo to 

, laiko aš šiuo šarvuočiu plaukioja Kiek
vieną vasarą po keturius mėnesius būnu 
kelionėje, o žiemą praleidžiu krante.

Na, kas ten, paduokite dagtį. Užrū
kysi dar kartą. Štai...

Kairį laiką apie Nastę visiškai pamir
šau. Įvyko toks nuotykis.

Vieną kartą, šventadienį, teko vežti 
karininkus į krantą. Išsodinau juos iš 
garinį) katerio į prieplauką ir pasukau 
at£al prie savo laivo. Jis stovėjo didelia
me prieuostyje. Aš buvau paskirtas ka
terio viršila. Žiūriu,’ saulutė šviečia, bet 
kažkaip staiga pradeda keistis oras. Iš 
rytų, pusę* dangaus uždengdamas, slenka 

"juodas debesis. Vėjas vis stiprėja, grei
tai veja jį ant mūsų, žuvėdros neramiai 
skraido, rėkauja. Bus audra, galvoju. 
Ir neapsirikau... Nespėjome jnes iš
plaukti iš uosto, kai atūžia vėtra. Jūra

• apsiputojo. Viskas aplinkui sugaudė, 
tartum tūkstantis dūdų trūbytų. ’pakei

kdami ir ištaškydami vandenį, sukasi vie
sulai. Debesis jau ties mumis. Rūks
ta,'lyg dangus degtų. Saulės nesimato;

• Jūra patamsėjo. Baltos bangos 'šokinė
ją, kažkur bėga, viena kitą spaudžia...
Žaibuoja ir griaudžia. O vėjas vis smar
kiau šėlsta.. Pliūptelėjo lietus. Sunku 

įžiūrėti į priekį. Iki laivo dar lieka du

Sūriu: kairiajame vandens kelyj-e 
blaškai maža valtelė. Priekyje sėdi mo- 

jteris,^>rie irklų — vyras. Iš visų jėgų 
dirba irklais, bet vėjas juos neša vis 

įpyliau į jūrą. Tai piestu atsistoja, tai 
'nosimi pasiners bangose. Nepajėgia

audros įveikti. Štai štai įvyks katastro
fa. Pasuku vairą į dešinę ir visu grei
čiu lekiu prie valtelės. Jau arti. Ma
žinu greitį. Panelės veido nesimato. Vi
sa šlapia, kažką šaukia... Staiga valtelę 
užmetė ant vilnies keteros ir apvertė. 
Kaimietis į valtelės dugną įsikabino. Pa
nelę nubloškė į šalį. Grabaliojasi ji van
denyje, o bangos liejasi p-er galvą. Krūp
telėjo mano širdis. Šaukiu jūrininkams 
laivo priekyje:

— Kablį paduokite!
* O pats katerį pasuku prie panelės taip, 

kad ji atsidurtų laivo užuovėjoje. Vienas 
jūrininkas, vietoje to, kad tik paduotų 
kablį, užkabino jai už peties. Suknelė 
perplyšo, nuogame kūne matosi įdrėski
mas. Paleidžiu vairą, pasilenkiu per bor
tą ir čiupt už plauku! Vienu mirktelėji
mu išplėšiau ją iš jūros... Paskui išgel
bėjome kaimietį, valtį prikabinome, ir 
pasukome atgal į prieplauką.

v

Panelė dreba, verkia, košėja nuo sū
raus vandens, negali žodžio ištarti. Kai
mietis atsipeikėjo greičiau. Pasakoja 
mums:

— Mes, reiškia, su ja, su ta panele, 
išplaukėme į jūrą pasivažinėti. Viskas, 
reiškia buvo gerai. Ji net dainuoti pra
dėjo. Bet čia šit kas atsitiko. O kad iš- 
gelbėjote — už tai, reiškia, ačiū. Maga
ryčias pastatysiu. Kad tiktai gaučiau iš 
jos malonės...

— Ką, klausiu, gautum’?
— Taigi už pervežimą suderėjome, 

pusantro rublio. Na, atgal neparvežiau, 
tiesa... Bet argi, reiškia, aš čia kaltas?

Kvailokas ir godus kaimietis!
Iš prieplaukos panelę vežiku pasiuntė

me namo.
Už išgelbėjimą greitai aš medalį ga

vau, o vadas prie vifeos įgulos padėkojo. 
Nors neužsitarnavau, bet atsisakyti nuo 
apdovanojimo nevertėjo. Paskui gavau 
panelės laišką. Įmantriai parašytas. 
Prašo užeiti pas ją.

Po,dviejų savaičių susipažinau su pa
nele ir jos šeima.

Priėmė jie mane kaip saviškį. Panelę 
Olga Petrovna vadina. Tėvas jos buvo 
daktaras, mirė. Pasiliko sena motina ir 
dvylikos metų broliukas gimnazistas. 
Gyvena, matomai, neskurdžiai: turi ke
letą kambarių, rojalį, minkštus krėslus, 
ant sienų kabo portretai.

Olga Petrovna neaukšta, tiajbi, bet la
bai maloni. Blondinukė, skruostuose 
duobutės, linksmos pilkos akys. Plaukai 
pūkiniai, tankūs. Balselis skardus, kaip 
putpeliukės.

Po kampanijos aš dažnai pradėjau pas 
juos lankytis.. Ištruksi, būdavo, iš įgu
los ir tiėsiai pas juos. Arbatėlę gurkšno
ju įdomiu pasikalbėjimų klausaisi. Ret
karčiais Olga Petrovna rojaliu paskam
bina. Aš vis su mokslinės dalies klausi
mais lendu. Puikiai aiškindavo. Labai 
išsilavinusi... Kitą' kartą ir aš pradedu 
jai pasakoti apie mūsų gyvenimo būklę:, 
ką veikiame ląive, kaip plaukiojame jū
romis, ka matome... 7 4- ,

— Ach, Nikanorai Matvėjevičiau, 
kaip įdomu!—gėrisi Olga Petrovna ir 
akimis glosto.

. Vis geriau su manimi elgiasi. Moti
na ir broliukas taip pat su manimi drau
gauja. Lyg in savu žmogumi tapau pas 
juos. Ir tai man norėjosi pas juos vaikš
čioti, ir sielos drumzles nuplauti... Ta
ne! Pakišo velnias man koją: įsimylė
jau aš tą pačią Olgą Petrovną ligi sąmo
nės netekimo. Bet ir kaip neįsimylėti? 
Labai viliojanti mergina. Akimis, šyp
sena taip ir užburia tave, taip ir patrau
kia prie savęs. Kalbėti pradeda, tartum 
kregždutė čiauška. Vadina mane “ba
landėliu”, “mieluoju”. Arba greta sėdi
me, pradeda iš knygos ką nors aiškinti, 
o savo plaukais mano veidą liečia. Na, 
aiškus dalykas, mane visą karštis pagau
na ir akyse ratai sukasi... Kitą kartą 
juokauja:

— Nikanorai Matvėjevičiau, nuo jūs 
jūrų aromatas dvelkia.

— Kaip, — klausiu, — tdi reikia su
prasti?

— Gerąja prasme, — atsako.
Žodžiu, iš visko atrodė, kad ir ji prie 

manęs prisirišusi. Aš pradėjau susi
mąstyti: kas čia padarius? Dieną Kitą i 
neaplankysi, nežinai,,kur dėtis nuo ne
kantraus ilgesio. O pasimatysi, tik dar 
daugiau susierzinsi. Aš labai azartiškos 
širdies... Liesėti pradėjau. Juodas vei
das pažaliavo. - Akys įkrito. Draugai su
žinojo, juokauja:

(Bus daugiau)

Tai dar vienas Liaudies Balso 
piknikas puikiai praėjo

Torontiečiai kasmet rengia 
pikniką dėl Liaudies Balso 
nuo 1932 metų, bet dar nei 
vieno ,jų pikniko lietus nesuli- 
jo„ šiemet atrodė, kad tikrai 
sulis, bet viduryj savaitės visi 
debesys išsilijo, o sekmadienį 
liktai- vėjas dūko. Dėl to vė
jo greičiausiai kai kas susi
laikė. Nežiūrint to, piknikas 
praėjo labai puikiai ir buvo 
daug žmonių.

Norint aprašyti visą pikni
ką. reiktų prirašyti pusę laik
raščio. Toks tik paviršutiniš
kai aprašyti.

Pikniko šeimininkės ir šei
mininkai tūrėjo visokio mais
to, tad pikniko dalyviai galė
jo sočiai pasivaišinti, užsige
riant skania kava ir visokiais 
šaltais gėrimais, šiame pikni
ke dar kartą buvo pademons
truota, kad lietuvis nebus al
kanas lietuviškame parengi- 
m.

Kita grupė moterų turėjo 
taip vadinamą garbės stalą, 
prie kurio gražiai pasivaišino 
pabaigoje pikniko visi lai
mingieji kartu su pikniko 
žvaigždėmis ir jų menedže
riais. Garbės stalas Liaudies 
Balso piknikuose yra tradici
nis dalykas. Ir ko ant to sta
lo nebūna? Tai tikros vaišės!

Daugiausia aktyvumo pik
nike sudarė pikniko žvaigždės 
kontestas/ Buvo keturios tvir- 
tos kontestantės: Annette 
Kruvelis, winsorieciu kandi- 
dalė, Florence Guoberytė, to- 
rontiečių, Helen Račytė, taip
gi torontiečių, ir Milda Kubi- 
lytė, mamiltoniečių. Visiems 
buvo Įdomu, kas gi bus laimė
toja9 Visos “turėjo tvirtą pa
ramą ir talkininkų.

Pamatėme, kad ant plat
formos, kur ėjo smagūs šo-

I kini gerai muzikai grojant,, 
pikniko komiteto nariai ren
giasi skelbti laimėtojus. Pra
dėjome rinktis apie platfor
mą. Ir štai, S. Žostautas pra
šo atkreipti atydą, nes bus 
pranešta, kas išrinkta pikni
ko žvaigžde. Visiems kiek 
apsiraminus, jis pranešė, kuri 
Riek balsų turi.

Milda Kubilytė, hamilto- 
nietė, surinkus 22,445 balsus, 
Helen Račytė, torontietė, 29,- 
007 balsus, Florence Guobe? 
ryte, torontietė, 33,613 balsų, 
ir Annette Kruvelis, windso- 
liečių, 37,522 balsus.

Taigi, pikniko žvaigžde šie
met buvo išrinkta' Annette 
Kruvelis, winsorieciu kandi
datė. O Kruvelytė, tiesą pasa
kius, yra detroitietė. Reiškia, 
Winsoras ir vėl išėjo laimė
toju..

čia neįmanoma išvardinti 
visus, kurie darbavosi dėl 
kontestančių, bet reikia, pa
žymėti, kas buvo jų menedže
riais. Hamiltonietės menedže- 
rium buvo F. Vaivila, detroi- 
tietės — A. Bernatonis, to- 
rontietės F. Guoberytės —-H. 
Jakavičitis, o H. Račytės — 
Ch. Morkūnas.

Kontesto rezultatus pa
skelbus, buv<5 pravestas gar
bės stalo laimėtojų traukimas. 
Visi ausis ištempę klausėm, 
ar nepraneš mūsų pavardžių. 
Daugelis buvo laimingi, nes 
nugirdo savo pavardes, bet 
dar daugiau likome be laimės. 
Vienintelė mūsų viltis — gal
intais metais ir mes būsime 
laimingesni. .

Stalą suaukojo, torbntietės. 
Taipgi jos ir prirengė ir pa
tarnavo prie stalo. Tokiu bu
riu jos labai dideli patarnavi
mą davė ne tik laikračiui, bet 
ir pikniko dalyviams.

Prie štalo buvo susodinti 
visi laimėję teisę ir pikniko, 
žvaigždės su savo menedže
riais. O mūsų foto mėgėjams 
buvo gera proga išbandyti 
savo kameras.

Reikia pasakyti, kad šie
met buvo labai gera muzika. 
Platforma visuomet buvo 
pilna šokėjų, kuomet tik or
kestras grojo. Tad ir čia bu

vo daug pasilinksminimo.
[Biūtų tikrai įdomu žinoti, 

kiek svečiui buvo iš kitur, bet 
no visų pavardes sužinojau.

Taigi, vienu žodžiu, buvo 
tikrai sidagus ir malonus su
sitikimas senų pažįstamų « ir 
tuom pat sykiu buvo gausiai 
paremtas laikraštis. Apie pa
ramą, žinoma, praneš rengė
jai vėliau.

Report.

Organizacijų ir skaitytojų 
žiniai

Liaudies Balsas, ryšium su 
atostogomis, bus sulaikytas 
dviem savaitėm. Jis neišeis 
liepos 23 ir 30.

f

Grįžo iš kelionės
Šiomis dienomis Helen Lu- 

kak grįžo praleidus vasaros 
šventes lankydama gimines 
Helsinkyje ir Paryžiuje, pra
važiuodama ir Angliją, Šve
diją, Daniją, Vokietiją.

Miss Lukas turėjo puikių 
įspūdžių ir grįžo labai pa
tenkinta. Apie Helsinkį ji ma
loniai prisimena ir sako, kad 
ten jaunimas labai mandagus 
ir linksmas.

L. B.

IŠ URUGVAJAUS
GEGUŽĖS PIRMOSIOS 

MANIFESTACIJA
Montevideo kairiųjų prof

sąjungų demonstracija Ge
gužės Pirmąją praėjo labai 
iškilmingai. Daugtūkstan- 
tinė minda su vėliavomis ir 
kovos obalsiais demonstravo 
Avenida Agraciada. Šven
tė baigėsi masiniu mitingu.

JAUČIAMA DIDELĖ 
STOKA MĖSOS

Montevideo z gyventojai 
kenčia didelį trūkumą mė
sos. Galvijų augintojai, no
rėdami kainų pakėlimo, su
laiko galvijų pristatymą 
frigopifikui “Nacional,” ku
ris teikia miestui mėsą.

KONFERENCIJA APIE 
K. MARKSĄ

UKP centraliniuose na
muose (Sierra 1720), gegu
žės 4 d. buvo paminėta K. 
Markso gimimo 136-oji me
tinė sukaktis. Dr. J. F. Pa- 
zos laikė datai pritaikytą 
paskaitą. • ’ *

SMUNKA NACIONA
LINĖ INDUSTRIJA

Metalurgijos fabrike “EI 
Acero” prieš 4-5 metus dir
bo 300 darbininkų. Dabar 
teliko tik 120. Priežastis 
ta, kad iš JAV importuoja
ma tas, kas čia buvo nulie- 
jama. Fabrikas turėjo pa
jėgumą ir galėjo gaminti 
įvairias žemės ūkio maši
nas, bet jankių konkuren
cija viską sužlugdo.

DELEGATAS Į 11-AJĮ 
KONGRESĄ

Aktyvus profsąjunginis 
veikėjas, metalurgikas R. 
Pietraroia išrinktas dele- 
gautų į 11-ą-jį tarybinių 
profsąjungų kongresą Mas
kvoje.

TSRS LAIVAS 
“STAVROPOL”

Gegužės 6-10 dienomis 
stovėjo Montevideo uoste ir 
krovėsi 900 tonų konservų 
mėsos (4^,300 dėžių) ir odų 
už pusę milijono pėzų.

Worcester, Mass
Garbingam užbaigimui dienraščio 

Laisvės finansinio vajaus piknikas 
įvyks sekmadieni, Liepos - July 11 
prasidės 1-mą vai. popiet,. Olynipia 
Parke, Shrewsbury, Mass Rengia 
ALDLD 11 ir 155 kuopos.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
šipme piknike ir prisidėti prie gar
bingo užbaigimo dienraščio Laisvės 
finansinio vajaus.

Renginio Komitetas

Andruliai vėl tapo 
“senukais”

Vincas ir Ursula Andruliai 
gavo šį kartą linksmą žinią, 
kad jų duktė B'everly Mc
Cormick susilaukė sūnelio. 
Beverly gyvena New Yorko 
valstijoje.

Andruliai turi tris anūkus. 
Vyriausios dukters Nancy sū
nelis Vincukas jau 11 metų. 
Betty augina mažą dukrytę ir 
būtų jau turėjusi antrąjį kū
dikį, sūnelį, jeigu nebūtų ją 
užklupusi nesveikata prieš 
keletą savaičių.

Ona Jašmontienė praėju
sią savaitę radosi Billings 
Memorial ligoninėje. Tai ra
šant dar nebuvo žinios apie 
jos sveikatos stovį.

' • *
A. Damašytė išvyko į To

ronto, praleisti atostogas Ka 
nadoje pas dėdę, kurį jinai 
jau labai seniai mačiusi.

• ___  • ___•
Peter ir Marijona Walkins 

iš Coal Center, Pa., buvo at
vykę atlankyti čia gyvenan
čius gimines. Mrs. Walkins 
šiame mieste turi dvi dukte
ris ir du sūnus su šeimomis; 
turi 12 anūkų ir 3 proanūkes.

Atlankęs Mildos pastatą, 
pagyrė chicagiečius už įsigiji
mą to gražaus centro.

•
Lucille Matuz su savo drau

gu lankėsi Kenoshoje pas sa
vo pusbrolį Juozą Paulauską. 
Matėsi su Povilu Sprindžiu ir 
kitais vilniečiais.

LKM Choras turėjo tiktai 
dvi savaites, atostogų. Prade
dant liepos 6-ta, vėl kas ant
radienį susirinks praktikoms. 
Nori pavyzdingai pasiruošti ir 
garbingai pasirodyti su nau
jomis dainomis rudenį įvyk
siančiame Meno Festivalyje i?‘ 
kituose veiksmuose.

Jono šimbelio šermenis A. 
Phillips koplyčioje lankė la
bai daug žmonių. Jis mirė 
birželio 24 d., laidotuvės įvy
ko 28-tą, Oakwood Kremato- 
rijoje. Liko sūnus Edmond ir 
Franciškus ir tolimesnių gimi
nių.

Sūnus Edmondas, inžinie
rius, buvo atvykęs iš Santa 
Monica, Calif. Alfonsas gyve
na čia pat, dirba prie Chicav 
gos Universiteto.

Velionis buvo gimęs’ Pane
vėžio apskr. Amerikoje išgy
veno 50 metų. Buvo nariu 
Chicagos Liet. Draugijos ir 
L. Paš. Keistučio Klubo.

• MM 
•

Sugrįžusi iš atostogų Custe- 
rių šeima neberado bondsų, 
drabužių ir kitų lengvai išne-' 
šamų daiktų, juos išsigabenę 
vagys.

Žigmas Davolius sugrįžo 
namo pas gimines, 4504 Šo. 
Rockwell Ave. Ligoninėje iš
buvo ' virš pustrečio menesio. 
Mažai pagerėjęs. Daktarai 
daug X-ray nuotraukų darę, 
bandė gydyti, bet skausmai 
tebeveikia. Gal prisieis kreip
tis pas kitus specialistus.

Adolfas Kaukas apsivedė 
su Veronika Mirkulaite-Aliu- 
kiene.Santuoka įvyko birželio 
26 d., pas teisėją. Liudytojais 
buvo zfų\ draugai Minnie ir Vjr- 
tautas Judzentavičiai.

f —:—
Miesto Tarybos komisija, 

kuriai vadovauja Aldermanas 
Gillepsie, jau turinti planus 
takšnoti pajamas ir miesto 
reikalams, kaip kad yra tak- 
suojamos federalei valdžiai. 
Spėjamą, kad rudenį tuos pla
nus pasiūlys įstatymų leidė
jams, kad už girtų.

Biržellio 25-tą ant šv. Juo
zapo klebonijos laiptų rastas 
dviejų savaičių berniukas. 
Kun. černausko pašaukta, po

,, _ ■ lipiam ,i n g. inn i u 11 i
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licija kūdikį nugabeno į šv. 
Vincento Prieglaudą.

Mr. ir Mrs. Felix Beadal 
pabuvojo trejetą # savaičių 
Pensacola, Fla., pas sūnų Fe
lix, Jr., su jo šeima. Sūnus 
ten mokytojauja. Taipgi lan
kėsi St. Petersburge ir Valri
co. Matėsi su Natalija, ,Wil- 
keliu, Geo.. ir Elena Berno
tais, Marcinkevičiais ir kitais.

Mirė daug lietuvių

Paskiausiu laiku mirė se
kami lietuviai:

Birželio 22 mirė Frank 
Yuch, Domicėlė Žukas (Ado
maitytė, kilusi iš Laukuvos) 
Rose Dames (Stankiutė, gimu- 
jJi Westvilleje), Domininkas 
Kasko, gimęs Rygoje.

Birželio 23 mirė Joseph Be
leckas, gimęs Skaisgirio para
pijoje. ,

Birželio 26 mirė Viktorija 
Venskus (Bublis), Marcela 
Fetnūnas (Trakų apskr.), Jo
nas Barauskas (Ramygalos 
par.), Frank Yogel (Upėnų 
parap.).

Birželio 27 mirė Joseph N. 
Norbutas. Liko žmona Maria
na ir duktė.

Birželio 27 mirė netolima
me Hinsdale ir atvežta į Chi- 
cagą Ona Antanaitis (Gizevi- 
čiutė, kilusi iš šakių). Liko 
dvi dukterys, sūnus ir dvi se
serys.

Birželio 29 mirė Stella Ra- 
gail^as, gimusi Panevėžio 
mieste. Liko dvi dukterys ir 
dvi seserys.

L V.

Detroit, Mieli, f
Apie Nausėdų skaudžią 
nelaimę

Sekmadienį, birželio 20 d., 
Kazio ir Ievutės Nausėdų sū- , 
nūs su žmona išvažiavo žu
vauti. Diena iš ryto buvo la
bai lietinga, tai jaunieji Nau
sėdai, savo trisi vaikučius pali
ko pas grandma ir grandpa. - 
Po pietų oras pagerėjo, tai 
Nausėdai susisodinę savo a- 
nūkus į automobilį, važiavo 
pasitikti jaunuosius.

Ant kryžkelio netoli nuo 
Mt. Clemens moteris visu 
smarkumu įvažiavo į Nausė
dų/ karą ir karas apsivertė. 
Labiausiai nukentėjo E. Nau- x 
sėdienė. Sulaužyta dešinė 
ranka trijose vietose.

Šiuos žodžius rašant dar ji 
randasi ligoninėje. Bet sakė, 
greit paleis ią iš ligoninės. 
Anūkai visi išliko neužgauti. 
Kazys Nausėda smarkiai su
krėstas.

Nausėdų adresas: 15193 
Priceton, Detroit 21, Mich.

Labai gaila mums visiems 
tavęs, Ievute, kad tave tokia 
nelaimė ištiko. Mes vėliname 
tau greitai susveikti.

Maryte
LLD 188-tos kuopos išvažiavi
mas pavyko

Birželio 20 d. Paulikų ūky
je įvyko LLD 188-tos kuopos 
išvažiavimas. Iš sykio išrodė 
labai prastai, nes veik visą 
dieną lijo, o tik vakare apsis
tojo. Kai kas dar galėjo at
važiuoti ir suvažiavo ne visai 
mažai artėjant vakarui. Bet 
kas galėjo suspėti, tai links- 
minospir smagiai laiką leido 
prie muzikanto iš Ničiūnų 
Jis linksmiausias meliodijas 
ir šokius grojo, kad ir sustin
gusius privertė eiti suktis. Jie 
liei kaip negalėjo būti nešokę. 
Tikrai buvo labai gyvas ir ’ 
linskmas išvažiavimas.

N. Putrienė sušilusi skubi
nosi visiems patarnauti su vai
šėmis. Petrė Vidrinskienė ap
tarnavo su užkandžiais 
Gust Doleris su bilietais sku- . 
bėjo visiems patarnauti. Alex 
įjotkus tvarką vedė ir J. Lai
mikis viską suvežė. Ir taip 
viskas praėjo labai gražioje 
nuotaikoje.

Buvęs

-' k



į

TARPUETUVIŲ
Petras šolomskas atosto

gauja pas ūkininkus Michi
gan e. Iš ten rašo:

' “Poilsį leidžiu ramiai: jo
kio darbo nedirbu pas darži
ninkus. Kasdien gaunu rūkš- 
taus pieno su bulvėmis.“

Jo žodis “nedirbu“ anaip- 
to nereiškia, kad Petras bi
jotų darbo. Jis atostogauda
mas pas ūkininkus visuomet 
pagelbėdavo ir dirbti. Tik 
šiais metais, po pergyvenimo 
ilgos ligos ir pavojingos ope
racijos, jis atostogų metu ne
dirba, taupo spėkas darbui 
po atostogų Laisvės spaustu
vėje. kur jis dirba techniku. 
* Daug newyorkiečių yra 
jau išvykę arba ruošiasi ke
liauti atostogauti 
Tarpe tų yra prof 
kas, E. 
m a s, M.

Kanadoje.
J. Kamins- 

J. Jakaičiai. A. Dį- 
Potro’nienė.

Titanis, kurią dažnai 
darbuojantis Li e t u v i u

Centre, rašo:

Anna 
matome 
Kultūriniame

“Atostogauju pas Vincą ir
jo drauge Žilinskus, ’ULv- 
mouthe. Daug draugų atlan
kėme. Buvome ir pas Globi- 
čius. Daug pažįstamų ir daug 
gražių vietų matėm. Norė- 

matytu- 
laimių.”

čia U, 
mėt.

kad ir jūs tai 
Linkiu visiems

A.
kė dukrelės birželio

A. Musteikiai gusi 1 a u-
29 d.

SLA namas Brooklyno ir 
vėl sugražintas . Susivieniji
mui. Pradėjus bizniui blogė- 

' ti, pirkusieji tą namą žmonės 
nebegalėję išsimokėti. Jie bu- 

• v o pirkę prieš keletą metų, 
gerais laikais. Grand Stryto 
vertybes daug nupuldė per- 
kirtimas tos gatvės nravedant 
ekspresinį kelią i<f išvarymas 
iš tos srities daug tūkstančių 
žmonių, kad užleistų plotus 
tam keliui. Ten tapo nugriau
na daugybė gerų didelių a- 
partmentų ir šiaip namų.

Zelda šimėnaitė ištbkėjo 
už leitenanto yheodore H. 
Black, baigusio Laivyno aka
demiją Anapolyje. Santuoka 
įvyko Scarsdale miestelyje, 
kur jaunojo tėvai gyvena. To» 
je apylinkėje įvyko ir puota, 

apsigyvens
kur jisai turi tar-

Jaunavedžiai 
Floridoje, 
n.vbą)

Birželio 26 d. mirė Agnės 
PilKauskienė, gyvenusi 393 
Helves St. Liko sūnus Jonas, 
dulltė Alice Rudaitienė, anū
kai \ tolimesnių giminių.

ar Huntingtono

uliniai atostogau
si ar priims bent 

buvusieji 
sveikinti jos

i ne vienas 
skuni vieta 

kad juos su
narnu esahti

Nežiną v 
gyventojai\ (buvusieji maspe 
thiečiai) Kt 
tojus priima
kada. Tačiai\ ten 
Kaulinienę 
gimtadieniu jah 
kalba, kad ten 
atostogaut. Sako, 
žavėjo ta 
triobelė ir 
miestiško, 
gyvenama

Reikia pripažinti, kad ten 
būtų puiki vieta atostogauti 
tiems, kurie nenori būti prie 
vandens, ieško 
ir ramybės.

prie
artimumas visko 

kai tuo pat kartu 
visai atvirame ore.

NwWto^^g^Zlnloi
Lietuviams svarbu

Liepos 7-tos vakarą, ši tre
čiadienį, įvyks kiekvienam 
sveturgimiui ar sveturgimių 
šeimoms nepaprastai svarbus 
masinis mitingas. Jisai skirtas 
reikalavimui atšaukti \Val.ter- 
McCarran įstatymą. Taipgi 
įeikalaus išleisti po kaucija 
Ellis Island koncentracijos 
kempėje įkalintas šeimas, ku
rios ten laikomos be kaucijos 
ir jokio apkaltinimo.

Ne wyork ietis Šveturgi- 
miams Apginti Komitetas 
įspėja, jog leidimas reakci
ninkams nesiskaityti su šalies 
įstatymais santykiuose su to
mis keliomis šeimomis, atida
rytų duris į koncentracijos 
kempes > šimtams ir tūkstan
čiams sveturgimių. Ragina vi
sus dalyvauti šiame protesto 
mitinge.

Mitingas liepos 7 d. vakarą 
Cornish Arms Ballroom,

Panaikino taksus ant 
tūlų Įžangos tikiety 

e

New Yorko Miesto Taryba 
19 balsų prieš 1 panaikino 
miestinius taksus aut tų įžan
gų, kurioms tikietai buvo iš
parduoti iš anksto, bet kurios 
įvyks po liepos 10-tos.

Tam priešinosi kaunsilma- 
nas Išaacs. Jis sakė, jog tas 
suteiks grafteriams šienapjū
tę. Menama, jog iš to naudo
sis p- didžiųjų sporto tymų 

Valdininkai su- *■- >
po Dodgers, Giants 
tymų savininkų at- 
pa majorą.

Laivakroviu unija 
sumokėjo pabaudą

Vagis sužeidė moterį
jos namuose

NEW YORK
MALE and FEMALE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

m inkštė j ę 
ir Yankee 
šilan kymo

Unijos mobilizuojasi 
kovai atmušti aršius 
Brownellio bilius

bus
oil W1. 23rd St., prie l)ampo 
8th Ave., New Yorke. Įžan
ga 50c.

Nek.

Svarstys miestiniams 
algų klausimą

Liepos 9-tą skelbiamas vie
šas posėdis svarstyti miešti- 
n ims tarnautojams ir darbi
ninkams naują algų planą. Jis 
pakeistų darbo klasifikacijos 
ir algų skalę daugeliui darbi
ninkų visuose departmentuo- 
se.

Pirmiau įvykusiame pirma
me tokiame viešame susirin
kime naujasis planas buvo 
smarkiai kritikuojamas. Po 
to majoras Wagneris paskel
bė antrąjį viešą posėdį 
pačiam planui svarstyti.

New Yorke daugelio uni
jų lokalų viršininkai ir šapų 
stewardai įvykdė susirinkimą 
Manhattan Center salėje bir 
želio 30-tos vakarą. Keli šim
tai darbuotojų, atstovaujan
tieji daug • tūkstančių darbi- 

nusprendė,. jog reikia 
masinės veiklos sustab- 

Brownellio bilių. Pa- 
telegramas Senato ir 
Judiciary komitetams, 

posėdžių

ninkų, 
imtis 
d y m u i 
siuntė 
House
Reikalavo 
tiems buliams svarstyti.’'

Kalbėtojai 
dalyviai diskusįjose •pripaži- 

? biliai yra pavojin
giausi iš visų lig šiol buvusių 
pasiūlytų. Kad jeigu jie taptų 
įstatymais, jokia darbininku
organizacija 

. venti.
tam

Renka parašus, ragina 
' palaikyti šapą

Yonkerse renkami parašai 
po peticija, kad bandomoji iš 
ten iškelti karpetų audimo ša
pą būtų sulaikyta nuo išsikė- 
Fmo. Parašų rinkimui , vado
vauja CIO Textile Workers 
Unijos Lokalas 122-ras, ku
riam priklauso iškeliamos ša- 
pos darbininkai. Parašus ren
ka po visą miestą.

Teisme už auto vietą
Keturi automobilistai 

važiavę į Coney Island susi
kivirčijo už vieną auto pasta
tymui vietą. Ginčas priėjęs 
prie peštynių, o galop ir prie 
policijos. Anot policijos, vie
nas atsisukęs ir prieš, policiją. 
K u mšč i avimasis 
minutų. 
suplėšyti, 
areštuoti, 
tardymo 
kitus po

užtruko 15 
Policistų drabužiai 
Automobilistai visi 

Vieną sulaikė ik] 
po $1,000 kaucija, 
$500 kaucijomis.

Skolinga meilė
Brooklynietis marinas 

sausos vietos seph D’Amico patraukė

Herman Clott. Mine. Mill 
and Smelter Unijos atstovas 
Washingtone pažymėjo, jog 
administracija sktibės greitai 
ir patylomis tuos Brownellio 
bilius paversti įstatymais. Kad 
unijistai privalo budėti ir tu
rėti aparatą, kuris galėtų tuo-’ 
jau ir ryžtingai veikti ’prieš 
Juos. Dėka jau pasisakiusioms 
prieš tuos bilius organizaci
joms, House Judiciary Komi
tete svarstymas tų bilių tapo 
prailgintas nuo birželio 1G 
iki 30. Tas suteikė darbinin
kams’ progą daugiau spėkų 
s u burti.

Sekamas kongresinio komi
teto posėdis yra šaukiamas 
liepos 7-tą. Daugelis unijų 
reikalaus progos ten pasisaky
ti.. O tuo tarpu visi siunčia 
protestus prieš Brownellio bi
lius.

Elektristųi vadas Fitzge
rald priminė • kovą prieš da
bar esamąjį Taft-Hartley įsta
tymą. Jis sakė, jog gavimas 
dviejų senatorių balsų būtų 
Šalį išgelbėjęs nuo to darbi
ninkams žiauraus 
Brownellio biliai vra 
resni. Tačiau juos 
m a atmušti, jeigu 
daugiau pasistengs.

Kailiasiuvių unijos viršinin
kas Leon Straus pirmininkavo 
mitingui.

įstatymo, 
dar žiau
ri ar gali-

unijistai,

Longs h o re- 
bu v o 

penkias 
doleriu

pri

pa
pi

International 
men’s Association 
versta pasimokėti 
šimtis tūkstančių
baudos už streikavimą ir 
kietavimą. Unija buvo1 teisme 
nubausta einant ' aršiuoju

ley įstatymu. Bausmę uždėjo 
federalis teisėjas Harold P. 
Burke.

Pabauda sumokėta birželio 
30-tą. Dalį tų pinigų unija su
rankiojusi čia pat i:I savo iž
dų. Kitus pas 
valstijų lokalai.

pietiniu

pabau- 
domi centrinės 1LA organiza
cijos, teisėjas buvo nubaudęs 
7 lokalus pasimokėti po. $5,- 
000 ir aštuntąjį lokalų — $7.- 
500 pabaudos. Dar tris loka
lu viršininkus, nuteišė nuo 3 
iki 6 mėnesių kalėjimo. »

Visos tos pabaudos išėjo iš 
to, kad Ta ft-Hartley įstatymu 
vadovaujantis teisėjas E. J. 
Dimock buvo uždrąudęs strei
kuoti. Tačiau darbininkai ne
turi kito įrankio savo intere
sams apginti. Kada pritrūko 
kantrybės, laivakroviai vis 
viena streikavo, nežiūrint gra
sinimų.

Greta a ptaksavimo

Vasarvietės vadovybė 
atsikirto šmeižikams

Kempės Kinderland direk- 
•iai išleido pareiškimą, ku

šti pri a i atsikerta New 
Valst. Komercijos De-

: i įame 
i Yorko
partmentui. Sako, kad apšau- 
kiriėjimas kempės “komunistų 

j diriguojama“ yra “nepateisi
namu šmeižtu.“ Kad direkto
riai imsis žygių prieš tokį 

i “ n eatsa k i n gą v e i k sm ą. “

Kinderland gyvuoja per 3( 
metu Ji suteikė žvdu darbi <■ t. ' *
ninku ir biednuomenės vai 
kams jiems išgalimomis • kai 
įlomis atostogas ir yra palai 
koma darbo

Kita taip 
Wyan d otte 
irgi tarnauja

gyvenantiMrs-. Kott i s, 
.7 919 50th įt., 
naktį išbudusi pamatė nepa
žįstamą jauną vvrą su peiliu 
rankoje. Raginęs pasakytu 
kur jinai laiko pinigus. Pašo
kusi iš lovos ji bandžiusi pei
lį atimti. Besivaržant įrėžęs 
jai smilkinį. Reikėjo 30 diks- 
nių jį užsiūti. Vyruką suėmė 
netoli tos vietos.-Jį. išdavė be
sivaržant už peilį įsipjauta ir 
savoji ranka. Sakoma, prisi
pažinęs tūlas kitas vagystes

SU PERI NDENDENT—I»OR A
Patyrę. Viduramžiaus žmonės; 

pilnam laikui. Kalbanti angliškai. 
Geras mechanikas, turintis savo 
įrankius. Reikia aliejaus laisnio. 
Aukštos klasės. 
West Bronx, 
deginti pečius, 
ir gerą algą.
pietų arba nuo 6 iki 8 val.K vak.

SE. /3-G869 z \
(13ft-t32)

Viikiramžiaus
Kalbant i 

t urint is 
aliejaus

30 šeimynų nąrhas, 
Keltuvas ir išniktoms

Gaus 4 kambariu^;
\Skambinkite pirm

BARMAID
Pasitikima ir patyrusi. dar

bas. Kreipkitės;
BILL’S BAR A (i
44-69 21st St., L.

Telefonas:
RA. 9-9450

rill
i. c.

< 102-193)

HELP WANTED-MALE

Budrus prižiūrovas na
mo apsaugojo vaikus

Gyventoja ‘ namo 3030 O- 
cean Parkway prikėlė nakčia 

i iš miego namo prižiūrovą 
Įjohnsoną šaukdama “gais
ras.“ Johnsonas apibėgo vi-

Pasigavo
Ji

Š a u k ė ga isragesi us. 
gatvėje praeivį pagalbon, 
pastatęs kieme palangėse, liū
go į tuos butus, kur buvo ma- 

nadavinėjo 
gaisragesiai 

jau buvo
kai kurie tebemie- 
vaikų motinos ne- 

namie, ji radosi li-

praeiviui.
pribuvo, 9 
ant gatvės, 
gojo. Trijų 
buvo nei 
goninėje,

Kai

ketvirtojo

Bcnning-
turėsiąs pasilikti Brook-

Laivą pataisys
Mirties laivas 

ton
lyno Laivyno bazėje gal iki 
pavasario ar bent iki pradžios 
ateinančių metų. Greta pa* 
tąisų, jame daromi ir pageri
nimai. Prie laivo dabar dir
ba įgula, kurioje yra 2,000 
narių, taipgi apie 200 civili- 

Įnių. Civilinių skaičių žada pa- 
| dauginti iki 900, kad greičiau 
1 užbaigtų.

‘ ‘g en n i n gto n o “ e ks p 1 o z i-
joje ir gaisre žuvo 103

i bes. Daug kitų kenčia
pat užpulta yra | taisomas žaizdas.
vasarvietė, kuri
darbo žmonėms.

žmonių aukomis

Bronxc pavojingai 
d e 21 metų vyrukas 
bu auto atsimušęs į 
anksti rytą. Menama,
buvo užmigęs prie rato.

susižei- 
Dolan, 
stulpą 

kad> jis

nepa-

Williamsburgieciu 
jewskiu dukrytė 
po užmušta trijų auto ir 
lerio susidūrime ’ant 
Pennslyvanijoje. Sužeisti 
o asmenys. Tai įvyko 
pirm švenčių.

Z m i-
5 metų, ta- 

tvai
ke lie 

kiti 
dar

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

SU PERI NTEN DEN T

Viduramžiaus pora prie 16 šeimų 
apartmentinio namo. Yonkers. Alie
jum šildomas. Gaus 4 kambarių

Yonkers -9-7152
' (129-1.31)

t( i

Grasino nusižudyti V
Endicott srities

R EIK A LI N G AS AP V A LYTOJ AS
Viduramžis, pavienis, blaivas. Nau
jas 104 šeimų apartmentinis namas 
Rūmas ir maudynė. Darbo valan
dos mist a tylos, gera alga, diena po
ilsiui. Kreipkitės: 30-11 Parsons 
Blvd., Flushing, L. 1. Klauskite 
Mr. Kohrs.

Tel. FL. 3-3489 kasdien,
■ išskiriant antradienj.

Viešbučio
New Yorke praeiviai pastebė
jo moteriškę atsisėdusią ant 
palangės 5-me aukšte, pašau
kė policiją. Nežinia, ar jinai 
ištikro buvo sumišusi, ar pa
mačius iš visų pusių ją supan
čius gelbėtojus, paskaitė juos 
už gengsterius. Ji pradėjo 
šaukti: “Mane gaudo gengš-
teriai!’’

Moteriškę bandė atkalbinti 
nuo palangės

kęs poli cista s, 
kunigas, bet ji 
bain a.

policija, prisis- 
baltai apsivil- 

gaisragesiai, 
nesileido atkal-

Ją krintančią pagavo 
policistas B'affuto. Ją grieb
damas, jis pats paslido ir su
sižeidė kojos riešelį ir ranką. 

Sako, kad moteriškė buvusi 
nusiminusi jos vyrui mirus 
prieš trejetą mėnesių.

Yonkerse du vaikėzai pašo
vė golfo lauko prižiūrovą Da
niel DeRosa, 25 m. Kerštavę, 
kad juos iš ten nuvijo.

Mrs. Mary Bollman pri
siekdinta New Yorko Miesto 
Kolegijos meno ir mokslų 
praktikos skyriaus trustistu.

OPERATORIAI
Patyrę. Lewis Travel Cut straight

ening cutting mašinos.
Kreipkitės:

GREEN—STELL CO.
Tel. ST. 8-3600

(126-132)

NEPAPRASTA PROzGA

2 Nuolatines Nurseries (šiltnamiai) 
zper visus metus SpringficW, Wor
cester^ Mass., apylinkėje. Duoda dar
bų apsukriem vyram-su pradine al
ga. apartmontu ir vakacijomis, $100 
j savaitę, su pakėlimais. Mes mo
kami* laike mokinimosi. Patyrimas 
nereikalingas, nėra apribavimo am
žiaus, tik pageidaujama vedusiu vy-'- 
rų, kurie turi užlaikyti šeimą. Ge
ras karas pageidaujama. Daug pa- 

senatvės apdrauda. Gera 
Jūs būtumėte namie kas 
Visada žaliuoja aplink na- 

Pilnas išmokinimas viduje.

šalpų, 
vieta, 
dienų, 
mą.
Svarbiausia ir goriausia darbaviete 
ir mokykla j vylus nuo Hudson 
upės. Rašykite:

THE BURR NURSERIES

Manchester, Conn.

H27-130)

REAL ESTATE
EAST 8th STREET

2 šeiniu namas, naujai Ningeliuotas, 
modernizuotas vidus, arti mokyklą 

ir subway.
Kaina Si 5,000.

(130-132)

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Depsienė dar serga
Ona Depsienė nuo praėju

sio rudens nesveikavo ir da
bar tebėra sunkiai serganti. 
Stoka spėkų neleidžia jai iš
eiti į žmones. Tai dėl to jos 
pasigendame ir lietuvių suei
gose. Kol sveikata tarnavo, 
nors retkarčiais su ja pasima- 
tydavome, 
kelio.

J o- 
teis- 

man buvusią savo sužadėti
nę, 19 metų. Sako, kad jis jai

■ davęs $1,000 rakandams su- 
l pirkti, o ji išleidusi kam ki
tam. Dėl fto pakrikęs roman- 

įsas. Pagaliau, .ji sutikusi skp- 
i lą mokėti po $5 iki $10 per 
i savaitę, bet jis negalįs taip il
gai laukti atmokesčio.

Rep.

Ant kelio rinks 10c

Brownsvilles rendauninkų 
delegacija lankėsi pas majo
ro komitetą reikalauti, kad 
ištirtu sąlygas, kuriose tapo 
užmuštas Gilberto Fernandez 
Castro. £ako 
užpuolus < 
skambinta 
pribuvo tik už

>, kad [mušeikoms 
Castro, buvo pa
po! ici j ai, bet ta 

2 valandų.

I—

Puiki Sale išnuomuojama Baliams
Banketams, Vestuvėms ir Parems.’

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Dr. -A. Petriką
'̂ I

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen .7-6868

j JL TONY’S
Į up-to-date i

I BARBER SHOP

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

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.MATTHEW A.;

BUYUS •
(BUYAUSKAS) 405 So. 4th Street

Cor. jHewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Plj. G.
Tel. EV. 7-6238 '

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUSJau ir Long Islande pada- 

• nežiūrint, tolumo i ryta galimybė rinkti ant ke- 
jlio dešimtukus. Tam padary
tas 5 mylių gabaliukas pra
plėsto ir pagerinto kelio ant 
Southern State Parkway tarp 
Belt Parkway ir Hemstead 
Lake Park, 
dešimtukus, 
išmokesčiui 
lerių, kurie 
simui.

Depsai gyvena Huguenot 
Drive, Mastic Beach, L. L 
Laiškams antrašas yra: P. O. 
Box 1164, Mastic Beach, L.

Linkime 
kas ir vėl 
visais.

greit atgauti spė- 
sykiu dalyvauti su

Už tą ruožą rinks 
Tai būsią daroma 
$40 milijonų do- 
kainavę kelio tie-

MINTIES SPftJIKfi
Pasik’albėkite dėl patarimų. Vi

sokiais reikalais. Dvasinės, pagal- 
bos-gydymas.

Pasimatymai nuo trečiad. iki 
sekmad. Sekmadieniais nuo 1 v. 
iki 6 v. v. Kitomis dienomis 11 
vai. ryto iki 6 v. v. Sutartis ne
reikalinga. ' Privatiniai pasimaty
mai. SPECIALUS PASIMATY
MAI—$1.00.

MRS SAUNDERS 
1197 Dean Št. (kainp. Nosfrand) 

Brooklyn, N. Y. ‘
(130-148)

Factory Equipped 
Pristatyta čia

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

$2480 TAKSAI EKSTRA

Taipgi a ,
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 —

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

4 psl.—-Laisve (Liberty)- Treciadien., Liepos (July) 7, 1954




