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KRISLAI
Padėkime vilniečiams.
Ar jau ir jis “Maskvos 

agentas“?
Ieško bėdos.
Gegužinė šiemet.
Bėga tai bėga.
AiJvia išdykimas.

T Rašo A. BIMBA

arti Chicagos
dienraščio Vilnies šerminkų 
strvaz i avimas. Reikia ii gra
žiai ir nuoširdžiai pasveikinti. 
Sveikinimai su finansine au
ka turėtų plaukti iš visų ko
lonijų iš visos Amerikos.

Taip būdavo seniau, taip 
padarykime ir Šiemet.

dar nieko m 
imtis už dar 
pasveikinim ų.

1 >a i k as 
parinkti

Nehru užgina amerikonam
( lekdmti francūzus per
Indiją j Indokiniją
AMERIKA ĮSIVĖLĖ 
KARAN INDOKINIJOJE, 
SAKO KONGRESMANAS

. — Indijos premjeras

kė, jog neleis Amerikos 
lėktuvams skraidyti y~*‘ 

i Indiją, gabenant francū-į 
I zam kariuomenę i Tndokini-1

O Indijos oras tai būtų 
I tiesiausias kelias kariniams 
' Amerikos transporto lėk- 
; turams, kurie dabar nuo
lat šimtais neša francūzų 
kareivius iš Francijos bei 
šiaurinės Afrikos į Indo
kiniją.

Popiežius “pila vanden 
ant Maskvos propagandini' 
malūno,” šaukia Chicago 
makartistų Nau j ienos.

Vadinasi, jau ir popiežių 
“Maskvos agentas“

Bent jau prelatas Balkū 
nas turėtų užprotestuoti prie 
savo kamarotą Pijų Grigą it 
už toki popiežiaus Įžeidimą.

O visa “bėda“ su popiežiu 
mi yra tame, kad jis, kaip i 
komunistei, reikalauja griežti 
už d raudinio atominių, biolo 
girKą ir cheminių masinio Kongresmanas

Vienas toks lėktuvas 
Globmaster pergabena 200 
pilnai ginkluotų kareivių. 
Dauguma ju nuleidžiama 

i parašiutais į Dien Bien Fu 
tvirtove, kur Vietnamo 

į liaudininkai suvaržė fran- 
! eūzus jau tik i trečdalio

reikalauja

taip jis būtų geras ir garbiu- jalI Įsikišo karan. 
gas vyras! Washington. —

G u ate matos kataliku bažny
čios arkivyskupas Arellano 
paskelbė karą šalies valdžiai. 
Ji esanti komunistine.

Tasai reakcinis dvasininkas

kongresmana

vo bažnyčiai.

Vietnamo tautininkai 
taip pat nenori 
Amerikos armijos

Tr šiemet New Yorko mies
to valdžia uždraudė Gegužės 
Pirmosios eiseną gatvėse. 
Reikės darbininkams pasiten
kinti Union Square masiniu 
susirinkimu.

Bet ir susirinkimą i 
valdžia “apkarpė.“ Vis 
na atidavė kokiai ten
greit ų jų susiorganizavusiai 
biznierių grupei, o tik' vaka
re, tik tarpe 6:30 ir 8 vai. 
bus leista darbininkams aiks- 
tff- susirinkti!

Kaip tiktai šitas reakcionie
rių begėdiškas pasielgimas 
turėtų newyorkiecius pastaty
ti a/iįt kojų ir šitą gegužini 
mitingą padaryti tokiu skait
lingu, kokio New Yorkas dar 
nebuvo matęs.

Hanoi, Indokin. — Fran
cūzų žinių agentūra pra
neša, jog tautininkų gu- 
bernatorus šiauriniame 
Vietname sakė:

—- Mes esame dėkingi 
j Amerikai už ginklinę bei 

ant medžiaginę paramą kare 
prieš Vietnamo komunis
tus - liaudininkus. > Bet 
mums nepatiktų, jeigu 
Amerika atsiustu savo ar
miją.

(Liaudininkai - 
tai yra užėmę du 
liūs Vietnamo, 
sios Indokinijoj 
jos. Likusiame

Kai sovietiniai diplomatijų 
tarnautojai pasigviešia kapi
talistiniais pažadais ir perei
na šion pusėn, jie mūsų ko
mercinės spaudos paskelbiami 
didvyriais. Bet kai kapitalis
tinių kraštų diplomatai susi
žavi socializmu ir pereina 
anon pusėn, jie būna “sovieti
nių šnipų“ pavogti!

Taip prieš porą metų buvo 
paskelbti “kidnapytais“ du 
žymūs Anglijos diplomatai, 
tokiais padaryti ir šiomis die
nomis Berlyne 
pusės anon du 
pjomatai.

.v Kam tokia
Bėga iš vienos pusės, bėga 

iš kitJy/pusės. Kas čia tokio?

pabėgę iš šitos 
užsieniečiai di-

veidmainyste ?

Kas bus su Amerikos žmo
nėmis?

Visi esame pritrenkti tie
siai iš mūsų sostinės prane-

Sovieto vyriausybe 
W procenty nuitioša 

I ginklavimosi lėšas
wlkS: O apšvietai ir sveikatai skiriasavo! ■ ■
fran- {milžiniškas sumas pinigų

Usher L. Burdick 
“Amerika, kariniais 
lėktuvais gabendama 
cūzų kariuomenę i Indoki- ! 
niją, daro naują žingsnį i 
link tiesioginio šios šalies j 
dalyvavimo tame kare.

per re*^kia, nies Jau įsi- 
kišome į tą karą. Mūsų

I valdžia todėl galėtų atvirai
’ pasakyti, kad mes jau da-1 Aukščiausiai"‘Šovie- IvVnnmnin inmn bni.n “ I • .

I tų Tarybai (seimui) Arse- 
į nijus G. Zverevas, finansų 
■ ministras.

Sykiu vyriausybė nutarė 
i žymiai daugiau skirti lė- 
Į šų apšvietai, sveikatai, s- 
| cialei apdraudai ir kultūri
niams reikalams, negu 1953 
metais.

Delegatai šiltai sveikino 
tuos pasiūlymus.

(New Yorko Times’e at
spausdinta radijo fotogra
fija iš Maskvos balandž. 22 
d. laidoje rodo artistą Ki
prą Petrauską ir kitus Ta
rybų Lietuvos delegatus 
sėdint pačioje pryšakinėje 
Aukščiausios Tarybos eilė
je.)
MALENKOV VĖL PA
SKIRTAS PREMJERU

Aukščiausioji Taryba 
vienbalsiai užgynė Georgą 
Malenkovą kaip ministrų 
k a b in e t o pirmininką 
(premjerą) iki kitų tary
bos rinkimu. 
Ginklavimuisi skiriama 
tiktai apie 18 procentų 
visų pajamų

Sovietų vyriausybė ap
skaičiavo, kad einamaisiais 
metais gaus viso 571 bili-

I y vau jame lame kare.

Dulles “apdirbineja ’ 
anglus ir Irancūzus

Paryžius. — Atvykęs čia 
Amerikos valstybės sekre
torius John Foster Dulles 
įkalbinėja Edenui, užsieni
niam Anglijos ministrui, 
ir Bidaultui, Franci jos už
sienio rekialų ministrui, 
kad kietai laikytųsi vienu

Žene- 
kuri

frontu su Amerika 
vos konferencijoje, 
prasidės pirmadienį.

Dulles daro spaudimą 
anglam ir francūzam, kad 
remtu griežtą Amerikos 
politiką linkui Indokinijos 
liaudininkų - komunistų ir 
kad reikalautų tokios tai
kos Korėjai, kokios geidžia 
Syngmanas Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi-

Rytinis Pakistanas 
smerkia karinę 
sutarti su Amerika

ra- 
sei-

Maskva. —Sovietų . vy-ljoną, 800 milijonų rublių 
pajamų, arba 142 bilijonus, 
950 milijonų dolerių.

Iš tos sumos skiria gin
klavimuisi 25 bilijonus, 075 
milijonus doleriu, tai yra, 
17 su astuoniais dešimtada
liais procentų visu valsty
bės pajamų.
Lyginant su karinėmis 
Amerikos išlaidomis

New Yorko World - Te
legram dėl to daro pasta
ba, kad Eisenhowerio val
džia reikalauja 65 bilijonų, 
570 milijonų dolerių lėšų 
visiems Jungtinių Valsti
jų reikalams per metus, o 
iš tos sumos vien tik gin
klavimuisi skiria 44 bilijo
nus, 860 milijonų dolerių.
KITI SOVIETU JEIGU 
PASKIRSTYMAI

Sovietų vyriausybė ski
ria :

Apšvietai 77,100,000,000 
rubliu, sveikatai ir kūno 
kultūrai 29,300,000,000 rub
lių, socialei apdraudai bei 
kitiems visuomeniškiems 
patarnavimams 44,900,000,- 
000 rubl. 
ugdymui 
rubliu.

I riausybė bal. 21 d. siūlė 
į šiems metams skirti 10 
procentų mažiau ginkla
vimuisi lėšų, negu skirta. 
1953 metais. Pasiūlymą

ir pramonės-ūkio 
326,700,000,000 

(Keturi rubliai 
vienam doleriui.) 

Sykiu Zverevas atžymė
jo, jog tikroji rublio vertė 
pakilo, taip kad šiemet ru-

ka negu 1953 metais.

komunis- 
trečda- 

svarbiau- 
provinci- 
trečdaly-

je dar laikosi francūzai su 
savo bičiuliais, vietnami- 
niais tautininkais.)

ORRAS. — Dalinai 
siniaukę ir šilta.

ap-

Šimu, jog 1953 metais visokių 
kriminališkų nusidėjimų ir 
prasižengimų skaičius paaugo 
20 procentų!

Kaip žinia, 
pamate glūdi 
žmonių sąlygos,
sius ir nepagerinus, 
kėtis prasižengimų’ 

Tai labai seniai 
tiesa.

Kalkutta. — Rytinio 
kistano provincinio 
mo dauguma — 162 atsto
vai — pasirašė pareiški
mą, smerkdami karinę 
Jungtinių Valstijų sutartį 
su centrine Pakistano val
džia.

Rytiniame Pakistane yra 
daugiau kaip 40 milijonų 
gyventojų. Tuo tarpu va
karinis Pakistanas su sos
tine Karachi, turėdamas 
tiktai 30 milijonų gyven
tojų, valdo visą kraštą.

Penkios rytinio Pakista
no partijos išvien, jų tarpe 
ir komunsitai, neseniai lai
mėjo tos provincijos seimo 
rinkimus prieš mahome
tonų (musulmanų) parti
ją, remiančią vakar ino 
Pakistano politiką.

Sovietai reikalauja sugrąžint 
VI. Petrovą kaip jų pinigų vagį

kriminalysČių 
ekonominės 
Jų nepatab 

veltui ti- 
išnykimo. 
nustatyta

Sovietai įstoja į J. Tautu 
kultūrinę organizaciją

(Anglija siūlys padalint 
Indokiniją tarp francūzų 
ir liaudininkų-konmnistų

i NES KOMUNISTAI NE- 
i UŽLEIS FRANCIJAI 
! VISOS INDOKINIJOS i

London. — Anglija siū
lys pusiau padalinti Fran- 
eijos koloniją Indokiniją, 
jeigu kitaip negalima būtų 
baigti ten karo tarp fran- 
cūzu ir Vietnamo liaudinin
kų - komunistų, kai)) suži
nojo New York Times ko
respondentas Drew Midd-

Višinskis rengiasi 
kelionėn namo

■ 1 ■ ■ ~ ——

United Nations, N. Y.— 
Andrius Višinskis, vyriau
sias Sovietų delegatas 
Jungtim Tautoms, ruo
šiasi keliauti, namo. Jis ge
gužės 5 d. iš New Yorko 
išplauks . Anglijos laivu 
Queen Elizabeth.

Nei Višinskis nei kiti 
Sovietu atstovai neatsakė 
i korespondentų klausimą, 
ar jis vėl grįš kaip delega
tas Jungtinėm Tautom.

Jis yra 71 metu amžiaus 
ir neseniai sirguliavo. To
dėl gal norės ilgiau pasilsė
ti Sovietu Sąjungoje.

Kitų kraštų diplomatai 
pastebėjo , kad Višinskiu! 
nepatinka gyvenimas Jung
tinėse Valstijose.

leton. šiaurinė Indokinijos 
pusė, kuri rubežiuojasi su 
Kinijos Respublika, tuo
met būtų užleista komu
nistam - liaudininkam, o 
Francijai liktų pietinė 
Vietnamo pusė, Kambodi- 
jos provincija ir pietinė da
lis Laos provincijos. Pa
dalinimo linija eitų 16-tąja 
paralele.
SUNKIAUSIAS SUSI
TAIKYMAS SU AME
RIKA

Jungtinės Valstijos rei
kalauja sugrąžint Franc
iai visą Indokiniją, sutei
kiant tautinę savi valdybą 
trims jos provincijoms —• 
Vietnamui, Kambodijai ir 
I.aosui; o jeigu liaudinin
kai nepasiduotų, tai Ame
rika grasina ginklais juos 
sutriuškinti.

Anglija “supranta,” kad 
Kinija, Sovietų Sąjunga ir 
Vietnamo liaudininkai su
tiktų “mainais” palikti 
Francijos globoje visą In
dokiniją tokiame atsitiki
me, jeigu Amerika pripa
žintų Kinijos Liaudies 
Respubliką ir priimtų ją j 
Jungtines Tautas.

Bet Amerikos valdovai 
iki šiol griežtai priešinosi 
pripažinimui Kinijos ir įsi
leidimui jos i Jungtines 
Tautas.

New Yorko velykinėje de
monstracijoje pasimaišė vie
nas idiotas su britva ir pradė
jo moterims sukneles raižyti. 
Kai tapo sučiuptas, visa ger
kle jis suriko:

“Jūs visi esate raudonieji— 
komunistai I”

Haga, Holandija. — Jau 
ir Sovietų Sąjunga prisi
dėjo prie Moksliniai - Kul
tūrinės Jungtinių Tautų 
organizacijos (UNESCO) 
Dabartiniame savo posė
dyje organizacija čia svar
sto, kaip apsaugoti moks
lo, kultūros bei meno daly
kus nuo sunaikinimo per 
karą. i

Canberra, Australija. —■ 
Sovietų ambasada parei
kalavo, kad Australija ati
duotų jai Vladimirą Pe
trovą, buvusį ambasados 
tarnautoją, kaip krimina
lini klastuotoją ir amba
sados pinigų vagi.

Ambasada sako, jog turi 
Įrodymus, kaip Petrovas 
per kelis mėnesius suvogė 
dideles sumas sovietinių 
pinigų, bandydamas iš
vengti bausmės, i is perbėgo 
i Australijos valdžios glo
bą ii’ pagamino vadina
mus “šnipiškus Sovietų do
kumentus.”

Anot ambasados, tai ta
riami “Sovietų šnipinėji
mo dokumentai” galėjo bū
ti Petrovo padirbti pagal 
Įsakymus politikierių, ku
rie geidžia pabloginti san
tykius tarp Sovietų Są
jungos ir Australijos.

Australijos valdžia ža
da ištirti Sovietų kaltini
mus prieš Petrovą, bet 
jau iš. anksto teisina jį.

Sovietų Sąjunga x sykiu 
reikalauja sugrąžint Pe
trovo pačią Evdokiją, ku
rią Australija taipgi paėmę

savo globon. Evdokija, 
tarnaudama ambasadai,, 
nurašinėjo slaptraščiu at
siunčiamus sovietinius pra
nešimus bei patvarkymus.
DINGO SOVIETINIS 
KORESPONDENTAS

Canberra, Australija, ba
landžio 22. — Nežinia kur 
dingo ar pasislėpė -Vikto
ras Antonovas, sovietinės 
žinių agentūros TASS ko
respondentas, ir jo pati.

Associated Press sako, 
Antonovas dažnai lanky
davosi Petrovo buveinėje.

Šveicarą kariuomenė saugos 
konferencijos delegatus

Ženeva, Šveic. — Švei
carijos valdžia atsiuntė 
du batalijomis motorizuo
tu kareiviu i Ženeva, kur V i. L-

ir kitų kraštų konferenci
ja, pradedant nuo ateinan
čio pirmadienio.

Šveicarų kariuomenė ir 
būriai slaptosios policijos 
sergės įvairių šalių dele
gatus ----- užsieninius mi
nistrus ir jų padėjėjus,

Pravda kaltina 
Nixona už karo 
plėtimą Indokinijoj

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis . Pravda 
rašo:

— Jungtinių Valst. vice
prezidentas Richardas Ni
xon šau atvirai stojo už 
karo paplatinimą Indokni- 
joje.

Kalbėdamas amerikinių 
redaktorių suvažiavime 
Washingtone pereitą penk
tadienį, Nixonas sakė, kad 
Amerika galėtų pasiųsti 
Indoknijon savo kariuome
nę, jeigu francūzai pasi
trauktu ten iš karo su 
Vietnamo liaudininkais. 

f

Nixonas taip pat iš ank
sto stengėsi niekais paver
sti ateinančią Ženevos kon
ferenciją, pareikšdamas, 
jog tai “bergždžias dalykas 
derėtis su komunistais,” 
kaip teigia Pravda.

Kinija, sakoma, paruošia 
savo lėktuvus kovai

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai lei-
džia gandus, kad Kinijos 
komunistai sutelkė 400 ka
rinių lėktuvų Kwangsi 
provincijoj. Lėktuvai, sa
koma, paruošti prieš fran- 
cūzus bei amerikonus In
dokinijoje.

FRA NCIJAI PER DAUG 
ĮKYRĖJO KARAS
Daugiau kaip 7 metų pra

lošiamas karas jau labai 
| ’griso Francijai ir per daug 
ją išeikvojo. Francijos val
džia todėl geidauja kaip 
nors užbaigti tą karą. To
dėl, manoma, Francija su
tiktų užleisti komunis
tams šiaurinę Indokinijos 
pusę, jeigu jinai galėtų ir 
toliau ramiai naudoti pie
tinę pusę.

Tąigi Anglijos užsienio 
reikalų ministras Antho
ny Eden ir siūlys “blo- 
giausiame” atsitikime pu
siau padalinti Indokiniją, 
kaip teigia N. Y. Times 
korespondentas.

(Amerikonai miklina 
( atomines patrankas 
i

Baumholder, Vokietija. 
Amerikos kariuomenė šioj 
apylinkėj darė pratimus 
šaudyti iš atominių pa
trankų, turinčių daugiau 
kaip 11 colių pločio gerklės. 
Bet šaudė neatominiais 
sviediniais.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
GRAIKIJOJE SUNAI
KINO ŠIMTUS NAMŲ

Athenai, Graikija. — 
Naujas žemės drebėjimas 
vidurinėje Graikijoje visai 
sugriovė 365 namus ir ap
ardė 443 kitus. Kiek pa
tys žmonės nukentėjo, apie 
tai nepranešta.
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Korėjos atstatymo problemos♦
Kaip baisu, kad dar neužgijus praėjusio karo aud

rų padarytoms žaizdoms, Pietinės Korėjos diktato
rius Syngman Rhee kalba apie karo panaujinimą. Jis 
ir Ženevon siunčiąs atstovus tik Amerikos reikalau
jamas. Jis atvirai sako, kad jis sistematiškai ruošia
si “ginkluotam Korėjos apvienijimui.”

Amerikoje veikia komitetas, pasivadinęs “The 
American - Korean Foundation.” Jos pirmininku yra 
generolas James A. Van Fleet. Komiteto misija esan
ti padėti Korėją atstatyti. Jis, žinoma, turi mintyje 
tiktai Pietinę Korėją. Šis komitetas, kiek mums ži
noma, neturi ir nenori turėti jokių ryšių su Šiaurine 
Korėja, kuri tiek pat, jei ne daugiau, nukentėjo tame 
kare.

Kaip ten nebūtų/ minėtas komitetas išsiuntinėjo 
aplinkraštį, kuriame randame suminėtus tuos nuosto
lius, kuriuos karas padarė Korėjoje. Tai baisūs nuos
toliai. Daugiausia tų nuostolių, kaip žinia, pridarą mū
sų lėktuvai, vairuojami mūsų lakūnų.

Generolo Fleeto vadovaujamas komitetas sako:
“500,000 namų sunaikinta ir kita pusė milijono na

mu sužalota, v
“Virš 2,000,000 Korėjos žmonių užmušta kulkomis, 

bombomis ir nedatekliumi maisto bei pastogių.

VANDENIU ŠAUDOMAS 
PISTOLETAS

Los Angeles mieste, Ca- 
lifornijoje, daktaras B. Ca- 
ssen su savo pagelbininkais 
išrado ir padirbo vande
niu šaudomą pistoletą, su 
kurio iššauta vandens sro
vė du sykiu greičiau skren
da už garsą. Už šešių pė
dų tolumo stovinčiam žmo
gui ar gyvuliui vanduo ga
li būti įšautas šešis colius 
gilumo į raumenis.

Dabar Californijos Uni
versiteto profesoriai susi
domėjo tuomi nauju išradi
mu ir mano, kad tą vande
niu šaudomą pistoletą ga
lima bus panaudoti įšovi- 
mui vaistų į vėžio guzus 
viduriuose.

KODĖL MOTERŲ NAŠ
LIŲ DAUGIAU NEGU 

VYRŲ NAŠLIŲ
Washingtono valdiškas 

statistikų biuras prane
ša, kad šiuo laiku mūsų 
šalyje yra septyni su puse 
milijonai moterių našlių, 
o vyrų našlių tiktai du su 
puse milijonai. Taigi, abel- 
nai apskaičiuojant, pasiro
do, kad kiekvienam našliui 
atsieina po tris našles mo
teris.

“9,000,000 kitų paversta benamiais bei pabėgėliais.
“Daugiau kaip 100,000 vaikų neteko tėvų, paversti 

našlaičiais.” MEDŽIOKLE AME RIKOJE IR KITI JR
Ko galima tikėtis iš Genevos?

Mūsų valstybes sekretorius John Foster Dulles jau 
išlėkė Genevon. Su savim jis Jšsinešė prezidento Ei- 
senhowerio linkėjimus ir instrukcijas.

Apie io misiją Genevoje buvo daug kalbėta ir rą
žytą. Iš visų diskusijų susidaro nuomonė, jog mūsų 
sekretoriaus bus griežtai siekiama dviejų nepasiekiamų 
dalykų.

Pirmas, jis norės, kad Genevos “Penkių Didžiųjų” 
konferencija padėtų Syngman Rhee klikai užviešpatau
ti ant visos suvienytos Korėjos.

Antras, jis reikalaus, 'kad Indokinijos karas būtų 
baigtas pilnų francūzų laimėjimu. Juk vice-preziden- 
tas Nixon, — taip pat, žinoma, su žinia ir pritarimu 
prezidento, — pasakė aiškiai, kad jeigu francūzai su
svyruos ir pasitrauks, tai mūsų ginkluotos jėgos bus 
pasiųstos vietnamiečius nugalėti.

Netenka abejoti, jog šių dviejų dalykų mūsų vyriau
sybės Genevoje bus siekiama be jokių kompromisų. 
Bet kaip tik dėl to aišku, kad šita Genevos konferenci
ja neduos žmonijai to, ko iš jos buvo laukiama: neduos 
suvienytos demokratinės Korėjos ir užbaigimo Indoki
nijos skerdynės.

Dabar sunku pasakyti, kaip veiks britai ir francū
zai. Jeigu, tačiau, leistina praeities patyrimais pasi
kliauti, tai mes manome, kad galutiname rezultate jie 
elgsis taip, kaip jiems bus mūsų valstybės sekretoriaus 
padiktuota elgtis. Nei britai, nei francūzai Genevoje 
neparodys nepriklausomo savistovaus nusistatymo. Ga
li jie delsti, svyruoti, ieškoti kitos išeities, net susirauk
ti, bet niekur nesimato ženklų, jog jie pajėgtų vaikšti
nėti savomis kojomis, kol kas...

Genevos konferencijos pasisekimui reikėtų didelių 
nuolaidų iš abiejų pusių. Ko konkrečiai norės’ ir reika
laus anoji pusė, neturime davinių. Galima tik spėti, jog 
nei Sovietai, nei Kinija nesutiks, kad Korėja būtų ati
duota Syngman Rhee, arba kad francūzai pasiliktų In
dokinijos viešpačiais.

Tačiau mes nenorime būti tokias pesimistais, kurie 
jau dabar nieko gero, nieko teigiamo nesitiki iš Gene
vos pasitarimo. Tas faktas, kad pirmu sykiu oficia- 
liskai ir formališkai ir Amerikos, ir Britanijos, ir 
Francūzijos bus sėdima aplinkui tą patį stalą su Kini
jos Liaudies Respublika, turės didžiulės istorinės reik
šmės. Nori kas ar nenori, patinka kam ar nepatinka, 
tegu kalba ir aiškina, kaip kam patinka, bet šis forma
lus ir oficialus susitikimas su Kinija reiškia jos “de 
facto” pripažinimą.

Be to, labai galimas daiktas, kad ir be jokio kon
kretaus susitarimo dėl Korėjos ir Indokinijos, Gene
voje bus rimtai paieškota būdų ir galimybių tęsimui 
pasitarimų. Berlyno konferencija davė Genevos kon
ferenciją. V Genevos konferencija gali pagimdyti kitą, 
gal dar platesnį susitikimą. Svarbu, kad susieinama 
ir pasikalbama.

Mes visuomet stojome ir stojame už pasitarimus 
ir konferencijas, vietoje ginklų ir jėgos ilšbandymo.

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Baland.-April 23, 1954

Sutikau keletą lietuvių 
su šautuvais girioje. Todėl 
nebus pro šalį pažymėti ir 
apie medžioklę. “Striel- 
čiavimas” tai įprotis nai
kinti laukinius žvėrelius ir 
paukščius. Dar ir sportiš
ka ambicija — dėl pasiro- 

I dymo gabumais šaudyme, 
j Na, ir šviežios mėsos lai
mikis.

Kadaise Laisvės redak
torius yra pasakęs:

— Jei mes taip prižiurę- 
sim paukščius ir žvėrelius, 
tai už 35 metų jų vargiai 
liks.

Vienok medžioklėm yra 
lemta dar ilgą amžių gy
vuoti. Štai Sovietų Są
jungos pilietis O. Geiker, 
126 metų amžiaus, yra nu
šovęs virš 200 meškų ir 
daug sumedžiojęs tigrų, vil
kų, šernų ir briedžių. Va
dinasi, miške tyru orų pa
kvėpavęs dar ir briedžių 
mėsos pasivalgęs — ilgo 

j amžiaus susilaukė.
Vėl, New Lisbon, N. Y., 

gyventojas Ch. Klindt, 85 
mėtų būdamas, nušovė 
briedį ir laimėjo skaitlingą 
pulką metu gyvenime.

Bet medžioklėje įvyksta 
nemažai ir nelaimių, kaip 
tai: strielčius, palaikyda
mas kitą medžiotoją už 
briedį bei mešką, nušauna 
žmogų. Tik Maine valsti
joje 1932 metais tapo nu
šauta 32 žmonės, palaikant 
stirnų vietoje.

Dar ir Ispanijos kara
lius Alfonsas daugiau rū
pinosi apie medžioklę, negu 
liaudies gerove. Tada jam 
medžiojant kilo revoliuci
ja, ir jis sosto neteko. Vė
liau gi pagalba Hitlerio fa
šistas Franko įsisėdo ka
raliaus kėdėn.

Štai Vokietijos prezi
dentas Hindenburg labiau 
mylėjo medžioti, negu pre
zidento vietą daboti — to
dėl kraugeris Adolfas Hit
leris įsispraudė Hindenbur- 
go vieton.
LIETUVIŲ MEDŽIOTO
JŲ LAIMĖJIMAI

Dabar seka lietuvių me
džioklių laimėjimai praeitą

Svarbiausia priežastis 
moterų našlių padaugėji
mo yra tame, kad daugu
ma vyrų apsiveda su daug 
už save jaunesnėmis mote
rimis, būdami senesni nuo 
penkių iki dešimties metų. 
Antra priežastis^ tai kad 
moterys ilgiau už’ vyrus gy
vena apie 5 metais. Karai, 
kasyklos ir kitos industri
jos irgi daug’ vyrų nužudo.

ANGLAI MALAJOJ 
SURADĘ “PUSžMO- 
GIUS”

Malajo j Anglijos aukš
tieji karo vadai davė įsa
kymą savo kariuomenei, 
kad sumedžiotų ir pagautų 
labai keistus sutvėrimus, 
panašius į žmones. Tos bai
dyklės, pasak anglų, atsi- 
lankydamos į gurno ir ku
kurūzų plantacijas, labai 
gąsdina darbininkus. Nes 
keliolika sykių išsigandę 
darbininkai rėkdami bėgo 
nuo farmu i namus, kadan- 
gi kasdien porą kartų tie 
negeistini svečiai išeidavo 
iš gilumos tamsių miškų— 
panašūs į pusę žmogaus ir 
pusę beždžionės, o visas 
kūnas labai apžėlęs plau
kais, ir iš burnos išsikišę 
dvi ilgos iltys. Sakoma, 

sezoną. Auburn, Me., gy
ventojai P. Žukauskis su 
sūnumi nušovė dvi stirnas. 
Al. Mališauskis iš Lews- 
tono, Me., nušovė mešką 
ir turėjo skanaus steiko. 
Dar vėl Montrealio gyven
tojai: K. Milevičius ir J. 
Adomonis sumedžiojo 3 
meškas.

Maine valstijoje yra di
delių miškų, todėl čia yra 
žvėrių: briedžių, stirnų 
meškų, lapių, kiškių, byvų, 
barsukų, edžiokų, šeškų ir 
kiaunių. O iš paukščių 
tai randasi ereliu - aru, va- C C 7
nagų, kurapkų, garnių, var
nų, “pezinų” ir ančių.

Praeitą sezoną stirnų ta
po nušauta 35,171, veik tiek 
pat, kaip ir užpereitus me
tus. O 1951 metais tai bu
vo sumedžiota 41,730 stir
nų. Čia stirnas daugiausia 
šaudo tokiais šautuvais- 
“raifeliais,” kaip 32 special 
ir 30—30 rifle, dar ir 38— 
55 bei .257 rifle ir kitokiais 
šautuvais, šautuvas meta 
kulką 2 mylias tolio.

Per šį sezoną strielčių 
tapo per klaidą nušauta tik 
7 žmonės. O užpereitą se
zoną buvo nušauta 19 as
menų. Taip jau nemažai 
sužeistų buvo. Ir šiame se
zone sužeistų yra tūli šie: 
St. Loffin peršauta ranka. 
D. Prout ir W. Hali, Jr., su
žeisti kulkomis, eina ge
ryn. Waldboro, Me., M. 
Harriman sužeistas vieton 
stirnos. W. Richard pavo
jingai peršautas. Čia tik 
keletą pažymėjau. Dar vėl 
du sūnūs ir motina už nak
tini medžiojimą nubausti 
50(\ dol. pasimokė t i. Vie
nas sūnus tėvą pašovė ožio 
vieton, ir brolis savo broli 
šovė stirnos vieton.

Beje, dar man jaunam 
būnant carinėje Lietuvo
je, Girbučių kaimo gyven
tojas TuČiokas, zuikį šau
damas, savo brolį nušovė. 
Tai mizernas “laimikis.”

Verni'Ont valstijoje šį 
medžioklės sezoną tapo 
stirnų nušauta 7,300. New 
Hampshire valstijoje šį 
sezoną daugiau stirnų nu

kad du tokie laukiniai žmo
nės iš pasalų “užpuolė” du 
kornų plantacijos darbi
ninkus. Bet jie savo plau
kuotomis rankomis apka
bino darbininkus, švelniai 
paglamonėjo ir šypsoda
miesi pasiėmė glėbį kuku
rūzų varpų ir nuėjo atgal 
i mišką.

Tie laukiniai “pusžmo- 
giai” esą visiškai nepavo
jingi ir turi savyje daug 
humoro.

Mokslininkai mano, kad 
gal jie esą užsilikę ainiai 
senovės' “aborigenų” gimi
nės, gyvenusios apie 400 
metų atgal Malajos miš
kuose.

KUR RATAI PASIVEJA 
BUSUS

Komercinis laikraštis 
Philadelphia Inquirer ką 
tik paskelbė savo ilgo ty
rinėjimo davinius apie šių 
dienų miesto važiuotėse ke
blumus. Inquirer tyrinėto
jai surado, kad penkios de
šimts metų atgal, važiuo
jant ratais su arkliais, ėmė 
tiek pat laiko parvažiuoti 
iš darbo namo, kaip kad 
šiandien greitaisiais au
tomobiliais ir busais.

Progresas

šauta, negu užpereitą se
zoną. Mass, valstijoje ne
valia stirnas šauti kulko
mis; gali šauti tik šruoti- 
niu šautuvu.
MANO PATIES 
PATYRIMAI

Dabar turiu pabrėžti ir 
apie savo nuotykį medžio
klėje. Medžioju 5 valandas 
laiko, ir nieko nematyti. 
Voverė išlindo laukan iš 
kelmo skylės ir įbėgo į jau
ną klevą viršun. Aš atsisė
dau ant to kelmo ir val
gau obuolį. Voverė Šnypš
čia, čiaudo ir spjaudo ant 
manęs. Mat, aš prie jos 
buveinės buvau. Ir išsišie
pus piktai žvelgia.

Atskrido kurapka ir nu
tūpė obelyje. Manau sau. 
stirnos nesutikau, tai rei
kia nors kurapką nušauti, 
tai bus geriau negu nieko. 
Iš šautuvo išėmiau stirni- 
nį šūvį ir užtaisiau pauk
štiniu šūviu num. 6, ir einu 
artyn kurapkos. Štai 3 
stirnoš stovi tik už 50 žing
snių nuo manęs. Kurap
kos šūviu negalima stirną 
nušauti. Atlaužiau - atida
riau šautuvą, kad išimti 
idėtą paukštinį šūvį ir už
taisyti su “grankulkomis.” 
Tuomet stirnos išgirdo 
šautuvo bildesį ir nubėgo. 
Tik pamačiau uodegas 
balado jau t. O kurapka, 
pamačius stirnų bėgimą, 
artyn jos irgi įlėkė tan
ku m y n an. kvaksėdama 
kva-kva-kva. Rodosi nu
sijuokė mane apgavusį, ir 
padarius proga stirnoms 
pabėgti nuo mirties... Jei
gu ne ta kurapka, aš bū
čiau jauną stirną - ožį nu
šovęs.

Kita diena buvo tyki; nu
vykau toli girion. Prie 
keppės vaizdas gražus— 
rudens oro nudažyti įvai
riomis spalvomis medžių 
lapai. Sraunus upelis vin
giuojąs!.' Stirnų pramintas 
takelis, einant gert van
dens.

Atsisėdau už tankios eg
lės — gal stirna ateis? Ne
toli trenkė šūvis. Tyliai 
laukiu. Kas tai taškosi.

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Po Kolumbo žygio Magfe-SUNKI IR 'PAVOJINGA 
BUVO PIRMOJI KELIO

NĖ APLINK PASAULĮ
Technikinis išsivystymas 

nusako žmonijos gyvenimą. 
Prie šių dienų technikos, 
didžiuliais laivais arba lėk
tuvais kelionė aplinkui- pa
saulį galima atlikti greitai 
ir patogiai, be didelio gy
vybei pavojaus. Ne tas bu
vo virš keturių šimtų metų 
atgal.

Ameriką atrado Kolum
bas ir jo sandraugai 1492 
metais, ieškodami kelio iš 
vakarų pusės į Indiją (Azi
ją). Pirmą kelionę aplin
kui pasaulį atliko jo gady
nės sandraugas Ferdinand 
Magellan, portugalietis.

Magellanas buvo gabus 
Portugalijos kapitonas, iš
tikimai tarnavo savo kara
liui ; virš dešimties metų 
plaukiojo po jūras, kovojo 
Afrikoje ir Indijoje už Por
tugalijos kolonijas. Tais lai
kais Portugalija ir Ispani
ja buvo galingos valstybės. 
Portugalijoje karalius buvo 
despotas Manuelis, kuris 
neapkentė pagarsėjusių 
žmonių. Jis piktai nusista
tė ir prieš Magellaną. 

braido vandenyje. Gal 
stirna? Šautuvas tvarko
je. Žvelgiu — iš po tan
kių eglės šakų matyti pur
vinos blauzdos. Moteriškos 
rankos mazgoja kojas. Iš
lipo ant kranto, įstojo į 
šliures, susitaisė ilgus gel
tonus plaukus, ir, pasiė
mus šautuvą, nuėjo kem
pės link. Aš einu artyn — 
štai graži mergina neša 
stirnos jaknas kempėn ir 

; prabilo taip:
— Aš, virdama pietus, 

pamačiau ant takelio stir- 
I na ir iš tarpdurio ją nu
šoviau. Už "kojos paė
miau, norėdama išimti jos 
grobus. Ji šoko bėgti, par
mušė ir mane, supurvino 
kojas sudarkė rūbus. Tik 
kelis žingsnius* tebėgo, ir 
pasidavė operacijai. Mano 
brolis nuėjo kiton kempėn 
pas draugus medžioti. Ža
dėjo ant pietų ateiti. Jau 
viena valanda, o brolio dar 
nematyti.

Ji pakvietė mane ant pie
tų ir skaniai pavaišino — 
ypač man patiko šviežios 
jakuos.

Po to kalbėjome apie me
džioklę ir dar apie litera
tūros reikalus, dainas be1’ 
poeziją.

Ji klausė mane, ar dai
nuoju rašytas Lewis Ade
no dainas ir ar skaitau vei
kalus, rašytus Arthur Mi- 
ller’io ir kitu

Kempėje ji su vargonė
liais pritaikė soprano bal
są ir gražią dainelę padai
navo. Žinoma, aš su miš
ko gyventojais - žvėreliais 
ir lapuotais medžiais klau
sėmės. O aš, atsimokėda
mas jai už pietus ir dainą, 
pasakiau mano parašyta 
poemą “Like The Dove.” 
Čion dar nušoviau “peziną” 
ir grįžau namo. Ji įteikė 
man stirnos širdį dėl at
minties. Dar pridūrė:

— Aš įvertinu jus kaip 
teisingą vyrą ir poetą.

Tą apsišvietusią mergi
ną sutikau netikėtoje vie
toje. Šioje medžioklėje 
tik stirnos širdį telaimė- 
jau.

Beje, Lewiston’o lie
tuvis P. Adomėnas, beme
džiodamas arti kelio, vieton 
briedžio, nušovė jauną mo
kytoją, vežančią būrį vai
kų į mokyklą. Tam bus ke
liolika metų atgal.

A. Petmv

lanas dar daugiau galvojo, 
kad galima Indiją pasiekti, 
plaukiant į vakarus, tai 
yra, aplinkui pasaulį. Kada 
jis tą savo mintį pasakė ka
raliui ir paprašė laivų ir 
jūreivių kelionei, tai kara
lius jį išjuokė.

Tuo kartu Ispanijos val
dovai, pasidrąsinę Ameri
kos atradimu, norėjo pavi
lioti nuo Portugalijos Ma
gellaną ir suteikti jam lai
vų ir jūreivių kelionei ap
linkui žemę. Magellanas 
buvo karštas Portugalijos 
patriotas. Jis ilgai nesuti
ko. Bet, susipykęs su kara
lium 1517 metais, paliko 
Portugaliją ir atvyko į Is
paniją.

Pasiruošimas kelūmei
Magelanas buvo giliai įsi

tikinęs, kad žemė yra ap
vali, kaip kamuolys, kad 
galima ją aplinkui api
plaukti, ėmė ruoštis kelio
nei. Ispanijos valdovai su
teikė jam penkis nedidelius 
ir senus karo laivus—“Tri
nidad”, “San - Antonio”, 
“Concepcion”, “San-Jago” 
ir “Victoria”. Laivai nebu
vo tinkami tokiai kelionei. 
Magellanas su daugybe jū
reivių ir meistrų ėmėsi juos 
taisyti. Darbas labai nesi
sekė, nes, kaip paaiškėjo, 
Portugalijos karalius per 
savo atstovus pasiuntė į 
“taisytojų” tarpą savo a- 
gentų, kurie visaip darbą 
trukdė. Portugalijos atsto
vas Ispanijoje, matydamas, 
kad vis vien laivai bus pa
ruošti ir išplauks, pa
siuntė savo agentą Sebas
tianą Alvaresą pas Magel
laną atkalbėti jį yiuo kelio
nės. Agentas pažadėjo ^fa- 
gellanui karaliaus susimy- 
lėjimą, jeigu Magellanas 
grįš Į Portugaliją. Magel
lanas atkirto:

“Klausimas jau išspręs
tas. Aš žinau, kad daug 
sunkumo ir pavojų laukia 
manęs priešakyje, kad tam 
jūs pasidarbavote, bet nuo 
savo siekio neatsisakysiu.”

Portugalijos valdovai pa
sistengė pasiųsti gerą kie
kį savo agentų į laivus, kad 
tie galėtų kurstyti jūreivius 
kelyje — kenkti kelionei.

Kelionės vargai
Tik trys laivai galėjo lei

stis j kelionę: “Trinidad”, 
“Concepcion” ir “Victoria”, 
kitų dviejų nebuvo galima 
paruošti. Kliudant portu
galų šnipams ir nenorint 
Ispanijai eikvoti daug pi
nigų, ir tie trys nebuvo |)il- 
nai paruošti. Maistas ir ki
ti reikmenys buvo netinka
mi arba nerūpestingai į lai
vus sukrauti. \

1519 metais rugpiūčio 10 
I dieną iš Sevillcs išplaukė 
Magellanas su savo san- 

; draugais. Prieš pat kelionę 
i atvyko italas Antonio Piga- 
i fieta ir įsiprašė į kelionę, 
į Kelyje jis buvo geriausias 
. Magcllano draugas ir apra- 
• še naujai atidengtas salas, 
į žmones, aplinkumas ir ke- 
| lionę.

Leidosi per Atlanto Van
denyną į vakarus, pasau

liui, linkui Amerikos. Kaip 
| sakiau, dėl netinkamo pasi- 
! ruošimo prasidėjo vargai. 
Tuojau trūko geriamojo 
vandens, reikėjo jį taupyti. 
Portugalų agentai, kiekvie
nai progai pasitaikius, kur
stė jūreivius. Bet Mag*/a- 
nas i^r jo artimi įrangai 
gražiu žodžiu ir jė^L pri
vertė nepaklusniuosius nu
sileisti.

Po ilgos kelionės jie pa-
(Tąsa 3-me pusi.)



IŠ ISTORIJOS
j> (Tąsa nuo

siekė Ameriką ir rytiniu 
pakraščiu prie Pietų Ame
rikos leidosi i pietus. Plau
kė laikydamiesi netoli kran
tų, turėjo viltį apiplaukti 
Pietų Amerikos sausžemį ir 
tada leisti tolyn linkui In- 
dijos.

Po daugelio dienų kelio
nės jie pamate ir antroje 
pusėje sausžemį. Tai]) ati
dengė, kad Pietų Amerikos 
gale yra vandens pertaka, 
dabar žinoma, kaipo Magė
liau o Pertaka. Ji turėjo 375- 
mylias ilgio ir nuo 12 iki 17 
mylių pločio.

Išplaukę iš tos pertakos, 
įplaukė j milžinišką didjū- 
rį. Plaukė apie porą mėne
siu laiko. Pasitaikė kelio- 
nčjie didesnių ir mažesnių 
sau/ ir salink iii. Magellanas 
pavadino didjūrį Ramusis 
rfrba Didysis Vandenynas.

2 puslapio) 
vakarus, atplaukė prie In
dijos. Bet čia juos pradėjo 
gaudyti Portugalijos kari
nis laivynas. Laivas “Tri
nidad” irgi pateko į portu
galų rankas. Jo įgulos žmo
nės veik visi žuvo portuga
lų kalėjimuose.

Laivas “Victoria”, vado
vystėje Magellano draugo, 
kapitono Sebastian Del-Ca- 
no, 1522 metais rugsėjo 6 
dieną pasiekė San Lucar 
prieplauką Ispanijoje tik su 
18 žmonių. Kiti ekspedici
jos žmonės, kai]) ir Magel
lanas, žuvo kelyje nuo ba
do, ligų arba salynų gyven
tojų ginklų.

Pirmoji kelionė aplinkui 
pasaulį buvo atlikta per 
1,122 dienas.

Brockton, Mass.

Iii ngtini ų Tautų Vaikų Fondas

1946 metų JT Generalinės 
Asemblėjos nutarimu Įsteigta
laikiną šios organi z a c įjos 
Įstaiga, tos pačios Generali
nės Asemblėjos visuotiniu pri
tarimu, tapo padalyta nuola
tine agentūra. Tai yra bene 
vienintelė Jungtinių Tautų 
Įstaiga, kurios veikimas visų 
narių yra nuoširdžiai remia
mas. Laikinosios, agentūros 
vardas buvo “United Nations 
International C h i 1 d r e n ’ s 
Emergency Fund (UNICEF),” 
kuris paskutiniuoju potvarkiu 
buvo sutrumpintas- j “United 
Nations Children’s Fund,” ta
čiau paliekant tuos pačius 
inicialus, kad tuo būdu būtų 
i š ve n g ta nes u si prat i m ų.

Fondo pagrindinis tikslas 
buvo padėti karo suniokotos 

i Europos vaikams ir jų moti- 
I noms. 1950 metais ši,s žygis 

buvo beveik atliktas, kai Eu
ro pa apsigydė karo žaizdas ir 
fondas nukreipė savo dėmėsi 
motinos ir vaiko globai tuose 
ekonominiai atsilik u s i u o s e

agentūra
eilėje teikia vyriausybės, ži
noma, daugiausiai yra paau
kojusi Amerika, per eilę me
tų šiam fondui suteikusi 95 
milijonus dolerių. (Nors kar
tais Kongresas užvilkindavo 
fondo darbą, uždelsdamas 
reikalingų fondų paskyrimą.) 
Dažnai aukoja ir privatūs as
menys, kartais tiesiogiai, kar
tais per specialius fondui 
remti komitetus, šių komite
tų yra pristeigta visoj eilėj 
kraštų. . '

Toks komiteas “United 
States Committee for UNIC
EF,” privačiai suorganizuota 
ii1 išlaikoma agentūra, randa
si ii- šiame krašte, kurio pa
grindinis tikslas yra infor
muoti apie minėtos tarptau
tinės organizacijos tikslus ir 
darbą. Jis informuoja moky
klas, forumus ir paskirus kal
bėtojus, kelia visuomenės su
sidomėjimą šia ne-vyriausybi- 
ne, humaniškąja organizaci-

Detroit, Mich.
LLD 10-tos Apskrities 
Valdybos pranešimas 

visoms kuopoms

Balandžio 11 d. 10-tos Ap
skrities valdyba laikė susirin
kimą. Nutarėme laikyti ap
skrities konferenciją. Konfe
rencija Įvyks birželio 27 d., 
Detroite, 4097 Porter St.

LLD 10-tos Apskrities kuo
pos bei jų sekretoriai atkreip
kite Į tai dėmesį. žiūrėkite, 
kad būtų išrinkti delegatai.

J. Gugas,

LLD 10-tos Apskr. sekr.
8080 Gardner, 
Detroit 9, Mich.

ja. Komitetas taipgi prime
na amerikiečiams, jog be 
Jungtinių Valstybių pagalbos, 
tarptautinės pastangos išlai
kyti šį fondą taip kilniam 
tikslui būtų beveik veltui ir 
be jokių konkrečių išdavų.

Common Council

Philadelphia, Pa.
24 d. balandžio - April įvyks labai svarbus susi

rinkimas, kurį šaukia ALDLD 10 kuopa ir Mioterų 
Klubas rusų salėje, 1150N. 4thSt. Prasidės 7 vai. 
vakare.

Susidėjo daug reikalų ir jau eina Laisvės finan
sinis vajus. Kiti miestai jau veikia ir gražiai pasi
rodo, o mes dar nieko nedarėme. Aišku, kad ir 
Philadelphia turi gerai pasirodyti. Todėl labai 
svarbu tuo reikalu pasitarti. Tad kviečiame visus 
susirinkti į šį susirinkimą pasitarimui tais svar
biais reikalais.

(78-719)

Kanada netiki, kad Ženeva 
galėtų suvienyti Korėją ■

Ottawa, Kanada. — Ka
nados užsienio reikalų mi
nistras Pearson, iškeliau
damas i Ženevos konferen
ciją, abejojo, ar pavyks ten 
sujungti šiaurinę (liau
dininkų) Korėją su Pie
tine (tautininkų) Korėja. 
Pearsonas netiki, kad ga
lima būtų surengti laisvus 
korėjiečių balsavimus dėl

dviejų Korėjos dalių su
vienijimo.

(Syngmanas Rhee, Pie
tinės Korėjos preziden
tas reikalauja be balsavi
mų atiduoti jam šiaurinę 
Korėją.)

Louisville, Ky. — Našlys 
J. Beaird savo 100 metų su
kaktyje vėl apsivedė. Vedė 
antra žmona. € v

skelbkites iJvisvejE
Pagaliau, jie pasiekė Fi

lipinų salyną. Čia plaukio
jo nuo vienos prie kitos sa
los. Susidraugavo su vietos 
valdovais. Vieni priėmė 
“svečius” meiliai, kiti šal
čiau.

1521 metais 26 d. ba
landžio, kada Magellano 
laivai stovėjo prie Sibu sa
los, tai tos salos valdovas 
Chumabona paprašė apgin
ti jį nuo Matan salos valdo
vo Silapupapo. Mat, salų 
valdovai nuolatos vienas 
prieš antrą kariavo. Ma
gellanas kur tik atplaukė, 
tai vietos valdovus užgarin
davo, duodamas jiems viso
kių blizgučių, degtines ir 
kitokių prašmatnybių. Vie
tomis jis gąsdino juos — 
aprengdavo jūreivį į šar
vus. ^Laukiniai stebėjosi, 
kad lokį “riterį” neįveikia 
gardai nei durklai.

Magellanas sutiko nu
bausti Sibu valdovo priešą. 
Patsai apsišarvavo, parin
ko 48 jūreivius ir su jais I 
nuplaukė prie Matan salos. 
Kada jie išlipo, tai juos už
puolė apie 500 vietinių 
“kareiviu”. Mūšis buvo 
žiaurus. Magellanas krite 
kovoji1, nedaugelis ir jo jū- . 
reivių paspruko.

Snyrįžo į ik 18 jūreiviu
Po šio nepasisekimo, vie-, 

tos gyventojai suprato, kad 
“svečius” galima taip pat 

, mušti. Kartą įviliojo dar 
24 jūreivius su vadovu Se- 
rano ir nugirdę visus pa-i 
smaugė.

Ant trijų laivų liko tik 
130 žmonių. Laivai jau pu-! 
sėtinai sukliuro. Todėl jų ■ 

Jgula persikraustė ant i 
▼‘Victoria” ir “Trinidad”, i 

o silpninusį laivą “Concep
cion” sudegino. |

Kada leidosi į tolimesnę 
kAionę, tai ilgai klaidžiojo 
tarpe Filipinų salų. Tūli 
prisiminė keliauninko Mar
ko Polo atžymėjimą, kad 
ten esą 7,440 salų ir šau
kė: “Mums niekados iš tų 
salų neišplaukti”. Visgi, 
galų gale jie paliko Filipi
nų salyną.

Philip]) in ų saly m* yra
7,083 salos ir sali ūkės. Iš 
jų 2,441 turi vardus, o ki
tos mažos ir neapgyventos. 
Magellanas tą salyną buvo 
pavadinęs “švento Lozo
riaus salos”, nes Lozoriaus 
dienojo atrado. Bet 1543 
metais Ispanijos valdovai 
jas pavadino Filippinų sa
lomis pagarbai savo tyro

ji niško karaliaus Phil Ii po

metais Magellano 
laivai pasiekė Malajus pus- 
salį, tikrumoje Azijos saus
žemį. Reiškia, plaukdami į

Brotherhood of Shoe and 
Allied Craftsmen unija išlei
džia mėnesini “Reporter,” 
9 x 12 formato, 4 puslapiu, 
kuriame aprašo unijos reika
lus. Tačiau kovo menesio 
laidoje, ant pirmo puslapio, 
uždėjo antgalvi: “Shoework
ers Urged to Oppose Com
munist China as UN Mem
ber.” Paskui aprašyme sako, 
kad prisidedama prie komite
to. kuris nori surinkti vieną 

! milijoną parašu prieš priėmi-, 
I mą komunistinės K i n i .1 o s Į 
I United Nations. Toliau tam 
į tikruose rėmeliuose j dėta s 
toks pat pareiškimas. Liepia 
pasirašyti vardą, pavardę, 
adresą ir siusti i New Yorką, 
36 W* 14 th St.

Minėtai unijai priklauso 
| visokiu tautu ir įsitikinimu na- 
riai. Jie apie tokius reikalus 
visai nė negalvojo. Nariai 
apie tai nieko nežino, tokios 
agitacijos savo laikraštyje ne
reikalavo. Tai matote, kokius 
turime unijos viršininkus. 

I
Brocktone čeverykų dirbtu- 

i vėso darbai eina prastai. Ki
tos dirba pusę laiko. Iš North 
Easton, Mass., dirbtuvė po 
vardu Sport Wealth Shoe Co. 
išsikrausto i Lewiston, Me.

Bridgewater Lietuxiu Koo
peratyvas silpnai dirbo, da
bar visai sustojo kelioms sa
vaitėms, bet manoma, kad no 
už ilgo pradės gerai dirbti.

Žolynas

Cleveland. Ohio
Iš Draugijų Sąryšio 
konferencijos

Delegatu susirinko geras 
•kaičius, buvo apie 15 ir vi
si rimtai svarstė Sąryšio rei
kalus. Buvo pakeltas klausi
mas apie Lyros Choro likusius 
pinigus, kurie turėjo būti pa
siusti Lietuviu Meno Sąjungai, 
bet iki šiol LMS būk dar ne
santi gavusi, šio dalyko pa
tikrinimui išrinkti i komisiją 
S. Ivanauskas ir J. N. Simans.

Išrinkta komisija, kuri rū
pinsis sveturgimiu gelbėjimu.

Nutarta atiduoti Lietuvių 
Mono Sąjungai teatrinius kos
tiumus, kurio yra Sąryšio glo
boje'.

Nutarta surengti spaudos 
pikniką rugsėjo 5, Rūbų ūky
je. J komisiją išrinkti: J. 
K rosin, M. Plaush ir J. N. 
Si mans.

Tapo instruktuoti delegatai, 
kad jie savo organizacijų su
sirinkimuose paraginti! priva- 
tiškų parių rengėjus vengti 
susidurti su organizacijų pa
rengimais, kurie yra užregis
truoti Sąryšyje.

Išrinkti į valdybą šiems me
tams: S. Ivanauskas pirmi
ninku, J. žebrys sekretorium, 
J, Stripeika fin. sekretorium 
ir J. Palton iždininku. Kep.

kraštuose, kaip Azijoje, Afri
koje, Tolimuosiuose ir Arti
muosiuose Rytuose ir Pietų 
Amerikoje. Kiekvienu atve
ju pagalba kuo skubiausiai 
teikiama katastrofos ištik
tiems vaikams ir jų motinoms 
srityse, naikinamose potvynių, 
sausros ar žemės drebėjimo.

Per savo gyvavimo 7 me
tus fondas yra padėjęs mili
jonams vaikų, dažnai bendra
darbiaudamas su “United Na
tions World Health Organiz
ation.’’ žemiau pateikiami
skaičiai pavaizduoja: 1952 
metais pradėtos programos 
išdavoje 25.5 milijono vaikų 
buvo peršviesti juos tikrinant 
dėl TB. 8 milijonai iš jų bu
vo paskiepinti: 9 milijonai 
buvo patikrinti ieškant tropi- 
kinių ligų pėdsakų ir sifilio 
požymių, iš kurių 2.5 milijo
no buvo gydomi: nuo malia
rijos ir panašių ligų buvo ap
saugoti 10 milijonų vaikučių; 
685,000 buvo apsaugoti nuo I 
difterito ir kosulio (whoop-! 
ing-cough). Įvairiais perio
dais 11.5 milijono vaikučių 
buvo išdalyta 2 bilijonai pa
tiekalų pieno produktų 57-sc 
kraštuosi'. Pagalba buvo tei
kiama 4,200 motinos ir vaiko 
punktų nuo Paragvajaus. Pie
tį! Amerikoje, iki Palestam), 
Azijoje.

Priešingai kitoms JT orga
nizacijoms. vaikų globos fon
dai išsilaiko is savanoriškų 
Įnašų. Juos, žinoma, pirmoje

Worcester, Mass.
L.L.D. Rankiotas, kurį rengia 11 

kuopa, pagerbimui gaspadinių, įvyks 
25 balandžio, 29 Endicott St. sve
tainėj, 5 vai. vakdre.

Kukorės ir patarnautojai bus vy
rai. Mes žemaičiai, aukštaičiai ir 
dzūkai turėsimi* nepaprastai skanią 
vakarienę. Prašome visus ir visas 
Worcester!© ir mūsų plačios apie- 
linkčs lietuvius dalyvauti ir persi
tikrinti, kad mes vyrai užlaikom 
savo gaspailines gražiai ir jas mo
kame pagerbti.

Už rengėjus,
J. M. L.

(77-79)

Sekmadienį, gegužės May 9 die
ną Aido Choras rengia šaunų kon
certą, pagarbai motinų jom paskir
toje dienoje, 9 gegužės. Gi motinom 
skirta diena yra gražiausiame me
tuose sezone, kada viskas atgyja, 
pabunda, sužaliuoja .ir sužydi. Si
tam koncertui Aido mokytojas Jo
nas Dirvi'lis sudarė specialiai gra
žią, molinom atatinkamą programą 
visam chorui ir duetam, kuriuos at
lieka Ona Dirvelienė ir Jonas' Sa
baliauskas. Visus Naujosios Anglijos 
mono mylėtojus kviečiame į šį ne
paprastai gražų koncertą. Šioje pro
gramoje taipgi dalyvaus artistai iš 
New Yorko ir iš Montello. Pradžia 
lygiai 2-rą vai. po pietų, salėje 29 
Endicott Street.

! (78-79)

Montello, Mass.

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Pcnktad., Baland.-April 23, 1954
i

Paskutinis Pakvietimas
Pavasarinis koncertas ir šokiai. 

Rengia Liuosybės Choras, įvyks šeš
tadienį, balandžio-April 24 d., Lietu
vių Tautiško Namo žemutinėje sa
lėje, kampas Vine ir North Main 
St. Pradžia 7;,30 vai. vakare. įžan
ga $1.00, bus geras koncertas, nes 
choras yra sumokytas naujų dainų, 
taipgi gerų solistų ir akordian du
etas. Kviečiame visus,

Rengimo Komitetas.
(77-79)

NEWARK, N. J. BROOKLYN, N. Y.

Operetė Pepita
Dviejų Akly, Trijų Atidengimui Romantiškas Kūrinys

Parašė A. C. Knight, į lietuvių kalbą verte S. Zavis » 
Pianistas Frank Balevičius

ir Sietyno Chorai
J

BROOKLYN - SEKMADIENĮ
Gegužės 2 May

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 

Prasidės 3-čią valandą po pietų

Dirigentė ir Režisierė Mildred Stensler.

Stato Seenon Aido
NEWARK - ŠEŠTADIENI

Gegužes 1 Mav 'O
Ukrainą Svetainėje

57 Beacon Street. Pradžia 8 P: M.
I

Įžanga $1.20. Įsigykite bilietą išanksto

J. GRYBAS
Karlo rolėje

K. B. KRAUČIŪNAS 
karčiamninko Pedro rolėje

TADAS KAŠKIAUČIUS
Amer. milionicriaus rolėje

ONA ST ELMO KAITĖ 
Filipos rolėje

PETRAS GRABAUSKAS
Romero rolėje

MILDRED STENSLER 
chorų dirigentė ir režisiere

SUSANA KAZOKYTĖ
Amerikietės Jonės rolėje

JONAS JUŠKA 
Wilsono rolėje

Operete Pepita yra nepaprastai spalvinga, žavi.. .Romantiškai muzikaliu kūrinys, jaudinančiai ko
miškas. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ir išgirsti nepaprastai gralių dainų.

Maloniai kviečiame visus. Bendras Komitetas



Gegužės 15
LDS 
ban- 

Liberty 
Atlantic

kuopos rengia pavasarinį 
ketą gegužės

Richmond
fikietas

penkios
už vakarienę $3.

Banketą ren 
LDS kuopos tiks’ 
nansų. pagelbėti kuopoms pa
siųsti delegatus Į LDS 11-tą 
Seimą, kuris Įvyks liepos 12, 
13, 14 dienomis, Chtcagoj.

Banketo rengimo komisija 
prisirengusi duoti labai ge
rą vakarienę, kokios šioje 
apylinkėje dar niekas nėra 
davęs. Atsilankiusieji būsite 
pilnai patenkinti su vakarie
ne, tiktai Įsigykite vakarienės 
tikietus iš anksto, nes rengė
jams yra reikalas žinoti, kiek 
turi būti parūpinta valgio.

Narys

Kailiasiuviai domisi 
unijos reikalais

N e \v y o r k i e č i a i k a i 1 i a s i u v i a i 
ii- kailių išdirbę jų unijos lo- 
kalai šiomis dienomis įvykdė 
rinkimus Į savo unijos dvime- 
tinę konvenciją. Ji prasidės 
gegužės 2 d., Atlantic City.

legatas. Susirinkimuose daly
vavo arti pusketvirto tūkstan
čio narių.

Ragan ga u d ž i ų p ersęk i o j a - 
masis Ben Goldas, visašališ- 
kasis unijos prezidentas, taip
gi vietinės Jungtinės Tarybos 
lyderis Jack Schneider iš
rinkti vyriausiais delegatais 
iš kirpėjų lok ai o.

Unijistai šių rinkimų pasė
kas skaito pažymiu, kad ra- 
gangaudystė narių neišgązdi- 
no, tik supykdė ir daugiau su
judino veiklon.

PETRAS KAPICKASSODAITISVINCAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

IGNAS PADŽIŪNAS

Buvęs ilgametis Brooklyno gyventojas, mirė 
kovo 29-tą. L:ns Angeles mieste, kur jis paskiau
siu laiku gyveixo. Jo pelenai parvežti į Chica
go, III. Bus palaidoti Chicagos Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse, giminaičio Antano Guko plo-

Laidotuvės įvyks balandžio 24-tą, 2 
čiame gimines, kaimynus ir draugus.

uaKtaro preieKcija apie nervus 
bus 3 vai., naujuoju laiku

Prašome visus įsitėmyti, kad 
šį sekmadienį, balandžio 25- 
tą, pakeičiama laikas į “day
light saving” ir kad daktaro 
Stanislovaičio prelekcija įvyks 
lygiai 3 valandą, naujuoju 
laiku. Tai primename' dėl to, 
kad jūs nepasidarytumėte sau 
didelio nuostolio pavėlavimu 
išgirsti daug svarbių informa
cijų.

Apie 
kalbės? 
sakymą 
žmona, 
daktarui 
ž y m i
Stanislovaitienė.

ką iš tikro daktaras
To užklausus, at- 

atsiuntė d a k t a r o 
kuri dažnai pabūna 

ir sekretore, pati 
prelegentė, Kristina 

Ji rašo:

—Jis kalbės apie “Nervų 
paįrimus.” Kaip i nervus vei
kia Įvairūs spaudimai darbe,

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

I MATTHEW
: BUYUS

(BUYAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Gužas
Antanas G u kas

iš Waterburio
A u d i tor i j ą, R i c h m on d 
Kviečiame visus ta 

• didžia dovana pasi- 
oilnai, būti Audito- 
vėliau 3 vai. šį sek- 
balandžio 25, nau-

šeimyninės nesantaikos, bai
mės, nuolatinė rūpestis ir ki
tos kasdieninės problemos.

Moterų Klubas esame di
džiai dėkingos daktarui už 
paruošimą tokios brangios 
pamokos ir sutikimą paauko
ti nemažą skaičių valandų at
vykimui iš Waterburio Į Li
berty 
Hill, 
daktaro 
naudoti 
rijoje ne 
madieni, 
juoju laiku.

Moterų Klubas

Gal siūlys taupymą- 
vieton taksavimo <

perimti iš
i atmatų

Kompa-

Biznieriams smarkiai pro
testuojant prieš sales taksus 
ant biznių, miesto valdininkai 
ėmėsi ieškoti, ar negalima bū
tų kur nors sutaupyti pinigų.

Esą pasiūlymų 
atskirų kompanijų 
sunaikinimo darbą.

per metus iš to gaunan- 
$225,000,000 pajamų ir 
$75,000,000 gryno pel-

ni jos 
čios

no.

Virš tūkstantis, specialūs po
licijos sumobilizuota saugoti 
prezidentą Eisenhoweri jam 
atvykus Į New Yorką sakyti 
kalbą balandžio 22 d.

ŽUVAUTOJAMS
a sžuvautoji) v ar t o j a m 

“chum pot sinker” dabar gau
namas 3-4-5 dydžio. Galimas 
prijungti prie turimojo 
“flounder spreaderio” vietoje 
“sinkerio.” Lengvai pripildo
mas žuvų ieškomu maistu..

Šis įrankis yra iš bronzines 
medžiagos, tinkamas vartoti 
su sardinkomis, klemsais, Ga
lima vartoti gaudymui mack- 
arel, weakfish, blues ir kitų. 
Prijungiamas prie virvutės 
žuvavimui paviršiumi ar gel
mėje. Tai pagerinimas. Dau
giau informacijų žiūrėkite šia
me puslapyje telpan č i a m e 
skelbime.

BAIT & TACKLE

ŽUVININKAI 
NUSTOKIT JIEŠKOJĘ 

Štai jums 
Joe’s Chum I’ot Nardintuvai 

ir 
MEŠKERfiS ŠNIŪRAS 

y CHUM POTS
jjh Apatiniai ir viršutiniai 

prietaisai. įdeda Churn j 
Mlllk kabliukų liniją. Specialiai, 
J ;- abu už $1.00, pridedant 
3:: 15c už prirengimą bei
J.... persiuntimą. Čekis ar 
■B ,M.

pri rengimą 
Čekis

O. Ne C.O.D.
JOS. GFROERER
St., Brooklyn 7, N. Y.

Tackle and Balt
108 Cooper
GL. 2-6541

Atdara iki 11 P. M.

Vaiky kūriniai parodoje
Brook lyne knygų krautu

vėje Book World, prie 714 
Flatbush Avenue, netoli Park
side Ave., pilnas langas pri
statyta meno kūrinėlių, ku
riuos pagamino vaikai 4 iki 
14 metų amžiaus. Parodėlė
je dalyvauja apie 70 tos apy
linkes vaikų. Krautuvė taip
gi parduoda ir visokias pa
žangias knygas. P. M.

Kritikavo (įžiūrės 
rinkimo sistema

ILA 
prezi- 

jo ad-

.ii

Palosiantis teisti buvusį 
1 a i va k r o vi ų “ a m ž i n ą j i 
(lentą Joseph Ryaną, 
vokatas Waldmanas protesta
vo prieš dabartinę d žiūrės 
rinkimo sistemą. Jis reikala
vo ją pakeisti ir bylą atidėti.

Bylą, sakė jis, reikėtų atidė
ti dar ir dėl to, kad laike pas
kiausioje laivakrovių streiko 
spaudoj buvo paskleista daug 
priešiškos unijai ir unijistams 
piktos propagandos. Gi Ry- 
anas visgi bus teisiamas kaip 
unijos lyderis, nors prieš 
kaltinimai yra kaip prieš iš
eikvotoją $45,000 unijos pi
nigų.

Teisėjas Valente rinkimą 
(Įžiūrės sutiko pertraukti vie
nai dienai, o po to žadėjo pa
sakyti, ar jis leis bylą ati
dėti ilgesniam laikui.

Ryano advokato protestuo
toji (Įžiūrės sistema yra taip 
vadinamoji “blue ribbon” 
džjūrė. Jai kandidatais pa
šaukiami parinktiniai biznie- 
ir jų artimi profesjonališko 
užsiėmimo žmonės. Waldma
nas sakė, kad ir šis sąrašas, 
iš kurio jau pradėjo rinkti 
džiūrimanus, esąs pribruktas 
tokiais. Sako, kad iš tokių 
unijistas negali tikėtis bešališ
ko teismo.

Liaudies mokykla 
vykdo registraciją

Pirmomis dviemis dienomis 
registracijos pavasariniam se
mestrui Į jaunimo kursus su
sirašė apie 600 mokinių. Vi
soms klasėms bendrai šiam 
semestrui nori suregistruoti 
2,000 studentų. Tiek nori 
gauti iki gegužės pirmos, kad 
suplanuotosios’ klasės galėtų 
pilnai veikti ir išsilaikyti.

Numatyta 70 vakarinių kur
sų, su viena pamoka 
tėję, viso 10 pamokų 
savaičių. Daugumai 
mokestis yra tiktai $7 
są kursą, tūliems kiek dau
gėliau. Mokina unijistams ir 
bendrai darbininkams būtinų 
žinoti socialių mokslų, taipgi, 
yra meno ir bendrųjų moks
lų. Mokykla randasi 575 6th 
Ave., New Yorke.

• K-nas

savai- 
per 10 

kursų 
už vi-

Vienos firmos derybos 
su dviemis unijomis

General Electric Co. pra
dėjo derybas su dviemis savo 
šapų darbininkų unijomis, at
stovaujančiomis apie 220,000 
darbininkų 132-se šapose po 
visą šalį. Derybos vykdomos 
kompanijos centre, Ne\V Yor
ke, bet kol kas su kožna uni
ja atskirame posėdyje. Uni
jos yra UE, nepriklausoma, 
ir CIO.

Prie savęs turėjusi 
$70,000 pinigu

New Yorke rasta mirusi 
Hotel Statler gyventoja Mrs. 
Elinore Barney iš Dayton, O. 
Jos bute rado 70 tūkstančių 
dolerių pinigais ir dar dau
giau turto brangumynais, Še
rais. 1

Laiškas iš Floridos
Ne pirmą kartą jau Flo

ridoje ir ne pirmą kartą via 
šį-tą parašau apie šios vals
tijos ‘ ‘ste b ūbi in gu m ą. ”

šiuo karfti tuo svarbiau, 
kad važiavau kitu, man dar 
nevažiuotu, keliu, tai 27-tuo- 
ju, į jį įsisukant iš 301 iš 
Georgia valstijos. Floridos 
viduryj ir juo važiuojant ma
tai visą Floridos turtą, Gran
džius. Kai kur ir kainuo
tume randama, o slėnyse—ir 
ežerėliu, kas dar gražesni 
vaizdą išduoda, šis kelias 
gal kiek ilgėlesnis iki Miami, 
bet daug ir tuštesnis už ki
tus, trafikas mažas ir grei
čiau leidžiama važiuot — 60 
myliu veik visu keliu.

Važiuojantiems iš “nertų” 
patartina važiuoti šiuo keliu.

Mudu su Simonavičium per 
abi dienas Įvažiavome po 600 
mylių iki 5 vai. vakaro kas
dien. Oras pasitaikė neblo
gas, tik porą kartų “pasi
gavo” štorminis lietus, tai 
kiek sutrukdė važiavimą.

O Miamėje — kaip papras
tai. Pailsėję per dieną, tuoj 
leidomės vizituok pažįstamus. 
Nekuriu bruklyniečiai čia pa
tenkinti “Floridos” saulute, 
'nors jos ir mažai mato. (Sa
koma, kad New Yorke šiemet 
įd augiau saulė šviečia, negu 
'čia.) Amelija Simonavičienė 
gerokai pagerėjusi, sulinks- 
mėjusi. Gi Mrs. Bevienienė, 
sako, tiesiog čia pasveikusi; 
tik Bovinas l.yg kažkuo nusi
vylęs, pasiilgęs meno veiklos, 
o čia tos progos nėra, per- 
mažai jaunesnės jėgos, kad 
ką nors surengti teatrinio 
progresyvėmis jėgomis. Bovi
liai Įsigiję rezidenciją labai 
gražią, gal net gražesnę iš 
gražiųjų. Dukra Frances, ro
dos, dirba Pan American Co. 
Ji taip pat linksma, smarki ir 
graži, kaip strėlė.

Jonas Dovidaitis, mano bu
vęs partnerys Victory Bar, 
taip pat bizniavoja neblogai, 
kai ką pagerinęs už baro.

šeštadienio vakarą aplan
kėme ir Miamės lietuvių klu
bą. Patalpos atrodo neblo
gai; iš vieno galo netgi vaiz
duoja kažkokį “amfiteatrą,” 
tai “barrūmis.” Anot jų pa
čių išsitarimo, tai ir reikėjo 
tuo gražesniu galu statyt j 
frontą — Į 37th Avė. arba 
36th St., o dabar lyg ir užu- 
pakaliu pastatytas frontas. 
Salė nemaža, arti 300 žmo
nių gali talpint, ir baras (tik 
su alum ir vynu), atrodo net 
per didelis.

Klausiu, kodėl pasirinko 
vietą beveik užmiestyje. Sako, 
žinai, kad mūsiškiai mylime 
įsigėrę patriukšmauti, tai čia 
bent niekam ramumo ne
drumsčiamo.

Patalpos užima 4 lotus, gal 
200 pėdų plotą, ir, rodos, 
kainavę per $38,000. Mana
ti žeris ir baro aptarnautojas— 
Kazys Naujokaitis, labai ma
lonus žmogus, buvęs norwu- 
d i et is (Mass.). Klubo ant
rašas: 3635 N. W. 34th St. 
Tel. 65-4331.

Velykų sekmadienį nusita
rėme švęsti Key West, už 165 
mylių nuo Miamės. 6 vai. 
ryte su Simonavičiais ir iš
važiavome. Pakelėse nieko 
ypatingo, apart medžių, su
augusių į “bromas”, gėlių 
alėjas, o toliau, daržovių, 
fru k tų farmos ir “packing ša- 
pos” eksportui prie gelžkelio. 
Dar toliau—tik vanduo, sale
lės, apaugusios tankiais krū
mokšniais, ir suskaičiau 38 
tiltus iki Key West, o vienas, 
ilgasis, net 7 mylių.

Pačiame mieste Key West 
nieko navatnesnio. Truman o 
Avenė gal ilgiausia. Perva
žiavome ir per negrų kvar
talus. O ten dar prasčiau jie 
atrodo, negu Miamės mieste, 
net nei langų neturi, tik lan
gines užsidaro nuo vėjo, ku
rie ten dažnai būna smarkes
ni, negu1 kitur. Pasivaikščioję- 
apmaršavę bent keletą gat
vių, vieną pamarį, porą sa- 
liūnų - restoranų, įsigėrėme 
po “Scotch” su “čeiseriu.”

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.
Gera alga, prisideda •komisas. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

JAMES BEAUTY SALON
7.8 Rockaway Ave.

Valley Stream
Valley Stream 5-1.875

(75-81)

FIN GER WAVER
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienos.
Gera alga, prisideda komisas. Link

smos darbo sąlygos. Kreipkitės:
NATIONAL

2090 Broadway, N. Y. C. 
(kampas 72nd St.) 
Tel. TR. 7-8781

(75-82)

LAIS TECHNICIAN—PATYRUSI

Gera alga—užlaikymas, jei 
pageidaujama.

STATEN ISLAND HOSPITAL 
Tel. GI. 7-6000 

Ex L 90
(7'1-79)

STYLIST 
mokanti operatorė, 
dirbtuvei. Pilnam 
laiko. Gera alga, 

sąlygos. Kreipkitės:

HAIR
Patyrusi—pilnai 
apkštos klasės 
laikui ar daliai 
linksmos darbo

ESTER HAIRSTYLING SALON
4.378 Kissena Blvd., Flushing 

Tel. FL. 9-9405
(76-80)

BEAUTICIAN
Patyrusi- pilnai mokanti operatorė.
Pilnam laikui, 5 dienų savaitė. Link
mes darbo sąlygos, gera mokestis.

Kreipkitės:
TOM’S BEAUTY SALON
196 2nd St., Mineola, L. I.
Tel. Garden City 7-5059

(76-82)

PRACTICAL NURSE
Dieninėms pareigoms. Slaugimo na
mai. Gera alga tinkamai asmenybei.

Telefonuokite:
White Plains 9-8525

(77-83)

ir
LAISNIUOTOS PRACTICALS

Slaugimo namų pareigom. Gyveni
mas vietoje. Telefonuokite:

G L. 4-7320
Ar rašykite:

Box 71, Glen Cove, N. Y.
(77-83)

MOTERIŠKfi
Guolis vietoje atskirame,maloniame 

kambaryje, 
mų darbas 
nimas. Kiti 
kųjį darbą.
žiaus berniuko. Alga $40. Nauji na
mai. Linksma šeima. Telefonuokite:

CE. 9-4811

Televizija. Lengvas na- 
ir lengvas valgiu gami- 
darbininkai atlieka sun-

Priežiūra 8 metų am-

(77-79)

MA NICURIST—SHAA1POOER 
PATYRUSI

Valandos 9—5 P. M., 5 dienos. Auk
ščiausia alga pridedant 50 G komi
so. Pirmadieniais uždara. Linksmos 
darbo sąlygos.

Telefonuokite:
New Rochelle 6-8625 ar 

New Rochelle 2-0480
(79-83)

MALE and FEMALE

(VYRAI AR MOTERYS)
Patyrę pagalbininkai prie lengvai 
protiniai sergančių. Gera alga, pui
kiausios darbo sąlygos.

Gyvenimas vietoje ar kitur.
Kreipkitės tarp 6 ir 9 P. M.
HIGH POINT HOSPITAL

Upper King St.
Port Chester 5-4420, Ext. 20

(77-83)

REIKALINGA PORA
Mokyklai Westchester. Vyras paty
ręs pataisymams, kiemo apdirbimui 
Ir auto vairavimui. Su paliudijimais. 
Moteris reikalinga apvalymui. Gera 
alga, duodamas apartmentas. Pri
imtini kad ir su vaiku. Turi kalbėti 
angliškai. Šaukite Mrs. Sklar.

Irvington 9-8882
(78-80)

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS DARŽININKAS 766
Komercijiniam Greenhouse darbui.
Patyręs Augintojas. Kreipkitės:

HERMANN MAENNER 
59-66 6001 St, Maspetli, L. I.

Tel. D A. 6-1640
(79-81)

Gubernatorius Dewey pa
skelbė gegužės 15-tą d. J. V. 
militarinių jėgų diena.

Bet Trumano vietovės nesu
radome, kur jis seniau daž
nai buvodavo. įsigiję keletą 
suvenirų dar užsukome į jų 
miesto paminkluotą parką. 
Po apsiniaukusiu dangumi 
pasėdėję pusvalandį, apibėgę 
šių 4aikų gyvenimo marnastį 
su Simonavičium, dar kai 
kam parašę ir “pameilinę” 
sveikinimo atvirukus/ pavaka
rėj išvažiavome iš Key West.

Ridgewoodietis

4 p8],—Laisve (Liberty)-Penktad., Baland.-April 23, 19Š4

VALLEY STREAM
Pilnai detached, 2 aukštų, ipūrirts. 
Tudor, ant gražaus kampini^ žerrO 
ploio 55x100.' Gyvenimui rūmas, 
muzikalis rūmas, valgymui rūmas, 
knygynas, 5 miegrūmiai, 3 maudy
nės, ugniavietė, žaidimui rūmas, ba
ras, skiepas, aptverti užpakaliniai 
porėiai, palio, detached garadžius, 
visi ekstra priedai. Arti visų pato
gumų. Tik $23,000.

Šaukite Savininką:
Tel. VA. 5-0051

(75-79)

FT. WADSWORTH Area 238 Dylan 
Blvd, pilnai moderninis, 5 rūmų na
mas, su frontiniais poniais. Daug 
drabužiam patalpų, naujas stogas, 
rynos, etc. Karšiu vandeniu šildo
mas. (Chrysler unit), žalvariniai 
plumbing, rubber tile grindys. Visi 
nauji moderniniai įrengimai. Tuojau 
užimtinas. Tikras pirkinys. $10,000. 
SA. 7-.8.800 bile laiku

(76-82)

BROOKLYN HIGHTS, L. I.

Colonial—3 miegrūmiai. l’a maudy
nės, 25 pėdų gyvenimui rūmas. Tile 
Siding. Dideli screened porėiai. Daug 
ekstra įrengimų. Nori $15,800.

Telefonuokite: RO. 3-281/?
1’77-79)

LARCHMONT MANOR. Du tyw 
split lever. 6 kambariai, dvi vonios, 
mūrinis priešokis. Birch Lane nuo 
Post Rd. ir Bronson Ave. Kaina 
f26,800.

2-9126 — NE. 6-8556
(78-80)

CRAFTON AVENUE
Nuo Victory Blvd. Gatavai užė
mimui, naujas moderninis 3 mieg
rūmiai, split level namas. Kombina
cija valgomojo gyvenamojo rūmų, 
elektrinė virtuvė. Žaidimo rūmas, 
garadžius, automatinis karšto van
dens šildymas, Hollywood spalvuota 
maudynė. Prisideda daug kitų mo
derninių rakandų, 3 tonų vasarinis 
air conditioner.
matymo:

J A SC O

šaukite del pasi-

BUILDERS
2-6822

(79-81)

ARROCHAR —STATEN ISLAND 
Mūro ir medžio 7 rūmų namas, pri
sideda ištaisytas skiepas su žaisla- 
rūmiu, 3 miegrūmiai, garadžius, pa
tio, 2 tile maudynė, lašai, alumini- 
niai storms ir screens, Venetians, 
aliejum šildomas, brass plumbing, 
žemės plotas 40x100. Arti mokyklų 
krautuvių ir busy. Vienas blokas 
nuo beachių. Savininkas įvyksta 
Floridą del ligos. ~ 
malonius namus 
Matykite namus:

25

i
Paregi oda šiuos 

labai pricinaKUfai.

Arrochar, S. 1. 
2-9610 

7-0085
(79-85)

Florida Avė., 
Tel. GI. 
ar GI.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

G AS STATION
Mechanikui Proga. Žema randa, ge
ra sekcija. Priverstas parduoti iš 
priežasties ligos. Pilna kaina tik 
$1,500. Matykite ar šaukite savinin
ką:

PAUL’S AUTO REPAIRS 
211 North Main St., Freeport, L. 1.
Tel. ER. 8-9765 darbo dienom ir 

šeši ad., Sekmad. iki 3 P. M.
(76-78)

JEWELRY—WATCH REPAIR
Pilnai įrengta, gera veikli vieta, 

galima daryti' gerą pragyvenimą. 
Žema randa, lysas. Savininkas par
duoda puikiausią biznio progą tik 
už $750. Priežastis kiti interesai. 
Matykite ar šaukite savininką:

2572 Broadway, N. Y.C.
(tarp 96th ir 97th Streets)

Tel. RI. 9-1229
(79-83)

HELP WANTED MALE

PATYRŲ GRANDINIŲ
TVORŲ TŲSfiJAI

Gera Alga, kreipkitės: x
HUDSON STEEL CO. 1

Main St., New Rochelle, N 
Tel. NE. 6-5078

(76-80)

SUPERINTENDENT
Pasitikimas. 18 šeimų namas. An

glim šildomas. Upper Manhattan. 
Vyras gali dirbti kitur. 4 kambarių 
apt., gesas, elektra ir alga. Skam
binkite trečiadienį po 1 P. M. Va
karais—WA. 6-4877. Kitom dienom 
MU. 7-1940. Atsiliepkite angliškai.

(77-79)

MEZGĖJAS, PATYRUS
Dirbti prie Circular ir Dubied 

Mašinų.
WITTMANN KNITTING MILL 

1086 CYpress Ave., 
Ridgewood—Brooklyn 

Tel. HE. 8-2637
(77-79)

ŠAUTUVŲ KALVIS
Patyręs prie medžioklinių šautuvų. 

Šaunamieji šautuvai, taipgi šovini^ ’ 
taipgi priimtini jauni pradiniai. Ge
ras nuolatinis darbas. GRIFftrN <&

HOWE, 202 E. 44th St., N.
Tel. MU. 2-9152

(77-79)




