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KRISLAI
Jakutijoje.
Kriaučiai neklausė Balkūno.
Šachmatininku rungtynė 
Jas stebi visas pasaulis.

Rašo R. MTZARA

pon<!<nt;is I ar.vbii >ą j nn«x<>ie 
Harrison E. Salisbury, važinė
ja p, Sibirą ir iš ten siunčia 
savo ' laikraščiui koresnondon-

Praėjusia

žmonių

neturėti

salta kr; 
a piry ventą 
virš :’>0 metu jakutai 
savo alfabi to. o siau

retai

GUATEMALOS ŽMONES PASIRYŽĘ ATMUST UŽPUOLIMĄ
Jungi. Tautos atsišaukia 
sustabdyti karinius

/

!veiksnius Guatenialoj
VMERIKA PIRŠO SAVO I PRANCŪZŲ PASIŪLY- 

DRAUGUS GUATE- -------------------
MALAI TVARKYTI

United Nations
X

SlO’i

'Maskvos radijas smerkia JnngL Darbininkai ir valstiečiai 
Vaidijas už priimu važiuoja talkon altiniai
įsiveržimo i (aialeinala - i . v . . v-,. < Jpries įsiveržei n is

— Čionaitinis ra- los priešams) ir užblokavo

>s. ir pilnos moksleiviu. < 
šimtmečius apleistas : 

u kraštas’. ' šiandien jis j 
aukštvn visose gyvenimo

niu Tautų Saugumo Tary
bos susirinkimas. Guatema-

liautųsi rėmę įsiveržimą į 
Guatemala.

Jakui o į<> 
los.

man i esą “ne įsiveržimas, 
pačių guatemaliečių

—Kai mos vykome 
t i ją. m u 71 
vai

I siųsti komisiją, kuri galėtų 
tai 
re-

iakutii. nevalia 
nors jie kai ką 

ir ne taip atliktu, kaip atlieka 
rusai bei kitu tautu žmonės.

mininkai ir ii-* tokiais pasiliks, 
tik juos reikia atsargiai. <lr:iu-

Prelatas Jonas B 
užsispyrė padiktuot i 
viams kriaučiams. ka

dijas kaltino Jungt. Vals- Guatemalos pajūrius.
tijas už prirengimą karinio j “Ir tiktai už S dienų pirm , 

; užpuolimo prieš Guatema- ginkluoto įsiveržimo, vals- 
Nupuolus amerikiniam; los progresyvę valdžią. tylios sekretorius Dulles 

planui, tad Francūzijos de-1 Maskvos radijas sakė: viešai palaimino savo sam-
legatas davė sekantį silpno- “Užpuolikiški Jungtinių dinių susibūrimą prie Gua-
ką pasiūlymą: Valstijų rateliai priruošė ir temalos sienos, pareikšda-

MAS PRIIMTAS
UŽPUOLIKAI MĖTO 
B O M B A S Iš AME
RIKINIŲ LĖKTUVU

saukus Guatemalos prezi
dentui J. Arbenzui Guzma- 
nui, tūkstančiai darbininkų

i džiai ginkluoti

atsišaukti, kad tuojau būtų C1. GuaternakL 
sustabdyti kruvini veiksmai! -1° tarptai 
Guatemala je ir 
Jungtinių Tautų 
duotų paramos 
veiksmams.“

nariai ne- 
t o k i e m s

nepaisydami i jos su pritarimu žiuri į- tas

—Amerikos valstybes se 
kre torius.
no“ susitelkimą

vienbalsiai’ s^en^’ phm pradedant jiem 
priėmė visi 11 Saugumo Ta- Pen^faf^enį įsivei žimą.

SAKO, AMERIKA— 
atvirai palaimi-; INDIJONŲ PRIEŠAS

Pirmesniame gi pareiški-
: me Maskvos radijas sake:

Sovietinių lėktuvų 
paroda nustebino 
užsieniu diplomatus

įsiveržė is Hondūro ir Mi- 
karairuos i Guatemala.

Naudodami amerikinius 
lėktuvus, jie bombardavo 
sostinę Guatemala City ir 
kelis kitus miestus. Sosti
nėje jų bombos užmušė vie
ną vaiką ir sužeidė kelis 
kitus asmenis.

' Įsiveržėlių komandierius,

šiais automobiliais ir takso
mis į talką savo armijai 
prieš ' Įsiveržėlius. Darbo 
unijų susirinkimai priėmė 
rezoliucijas, pasižadant žūt
būtiniai ginti progresyvę 
savo valdžia.naujas

Guate
malos indijonus.

“Jungtinių Valstijų vals
tybės departmentas neken
čia Guatemalos, kurios 75

“Organizuodami šį užpuo- i piktadarystes prieš 
Įima, amerikonai stengėsi 
padaryti galą demokratinei

i .bikn-‘ tuojau pamatyti, jog
ta: ne-1 karinis, svetimų kraštų

m i 11 m a s įsi ve r ži m a s.
TSARAPKINO
PAREIŠKIMAS

Jungtinių Valstijų delega-; Metinių lėktuvų paroda, ku
tas ir jo šalininkai be atsi-j1'? .'ibylai tėmijo kariniai 

reikalavi-. svetimų kraštų atstovybių 
nariai.

Metinėje oro jėgų dienoje . Nikar? 
kinas ragino Jungtines Tau- skraidė 670 visokių naujo-, 
tas negaisuojant veikti, kad ■ vinių lėktuvų virš Tušino,' 
sulaikytų užpuolikus. Jis I Maskvos apskrityje, šimtai i p,J)

Maskva. — Sekmadienį 
' įvyko stebėtina Sovietų ra

liepimo “suvėlė 
mą tėmytojų komisijos.

il kūnas 
bei ii- 

jie turi

nio agentu
Jis per raibią, ir visaip 

smerkė Cb. Kundrotą, o gyrė, 
kišo kriaučiams tūlą išsiblaš
kiusį politiškai asmenį.

Betgi kriaučiai nepaklau
sė Balkūno. o balsavo už Ch. 
Kundrotą. Na. ir Balkūno ne-

Šalis rengė ir

durą ir Nikaraguą, karui 
prieš demokratinę Guate
malos valdžia, u

Mūsų laikrašti 
40 metu tiek

gam ei tu uniją. į ją, kriaučių, 
reikalus nesikiša. Mes žino
me, kad jie patys savo reika
lus supranta geriausiai ir sa
vo lol-j’o vairą mokės vairuoti 
net ir per didžiausias bangas.

įdomu tėmyti šachmatinin-

čias Roosevelto kotelyje New 
Yorke.

Kaip žinia, ton rungiasi Ta
rybą Sąjungos rinktiniai šach
matininkai su Amerikos rink- 
t i n ia is ša c h matini n k a is.

Amerikiečiams, žinoma, bū
tu smagiau, jei mūsą krašto 
šachmatininkai nugalėtu ta
rybinius svečius. Bet abejoja
me. ar taip bus.

Tarybiniai šachmatininkai 
labai tvirti tame sporte.

Kodėl jie tvirti 9
Todėl, kad Tarybą Sąjun

goje šachmatą sportas yra 
masinis. Mokyklinio amžiaus 
vairai jau gerai moka tą spor- 
tą k

Mokyklose, klubuose žmo
nės nuolat žaidžia, nuolat 
lošia Šachmatais. Dėl to iŠ 
šimtą tūkstančiu ar milijoną 
šachmatistą ir atsiranda meis
trų, atsiranda tiesiog genijų,

■ liai guatema liečia i įsteigė, 
; ir sugrąžinti žemes ameri
kinei United Fruit kompa-

Tsarapkinas vetavo 
J. Tautę temijimu

bei tūlus kitus miestus ar
ti Guatemalos rubežiaus su 
Hondūru. Bet iki šiol jie 
dar nesusidūrė su Guate
malos armija, kuri ruošiasi 
griežtiems žygiams prieš

“Amerikos pinigais
krutuotos šaikos buvo su- padalinta 

' pa-1 valstiečių.gabentos i Guatemalos

sunkvežimiais.
J zz-r ,

tė taip glaudžiai, Kad jų 
sparnai beveik susisiekė;

procentai gyventoju yra in- . • »ri •! 1 •
dijonai, todėl kad' ‘United kOHllSlją IhailanClU! 
Fruit kompanija nustojo 
ten daug žemės, kuri dabar

i užpuolikus.
Reguliarėje Guatemalos 

j armijoje yra 6,000 vyrų, bet 
! savanoriai darbininkai ir 
’ valstiečiai, manoma, dau- 

Tsarapkinas atmetė Thai- giau negu j)ad\igubins Ro
lando ]) rašymą, Įteiktą votojų skaičių.

United Nations, N. Y.

‘Jungtinės Valstijos sku-[ Guatemala, kad galėtų at-> 
botai susiuntė naujus gin- j gauti prarastas žemes ir vėl j 
klų krovinius Hondurui ir Užkarti savo jungą tos ša- ; 
-...... aguai (kai]) Guatema-i lies darbininkams.“

Ūkią komisiją, kuri turėtų 
[surasti, kaip Thailandui 
j gresiąs užpuolimas jš denio- 
j kratinio Vietnamo pusės.“ 
‘Taigi komisija j ieškotų

: Gengsteriai nužudė Ala. 
demokratu kandidata

i Phoenix City, Ala.—Areš
tuota trys įtariami gengs- 
,'teriai. kurie nužudę Alber- 
I tą L. Pattersona, demokra
čių kandidata į generalius

vienų su Kirais, tačiau nie-'ny|,os sekretoriaus pava-j 
T ... . . ;kur nesukliuvo. Tatai ypač lrtuoto jas Donald A. Quarles
Jungtinių Valstijų ir jų , stebino užsieninius diploma-1 šeštadieni sakė, Sovietu Sa- 

remejų delegatai 10 ba su tus. I junga dabar sparčiau ug-
Eiia‘USSr S i Tarp kitko, parodavo mil-' do savo oro jėgas, nekaip 
o r e- a n i z -icii-ii šiaurinės jžiniški rakietiniai bombone- i Jungtines Valstijos. Quar- 
01 ganizacijai šiatnines, nauiieii MIGai-17 di- les baugino, kad Sovietai

i džiuliai helikopteriai, na, irdavo ginkluotomis jėgomis 
s sklandytuvas, kuris, be jo- i nepralenktų Amerikos, ~ir 

kio motoro, i___
tiktai oro srovėmis,

rikes kraštu.
Sovietų delegatas atmetė 

(vetavo) šį nutarimą, pa
reikšdamas, jog ta organi-
zacija yra tiktai Jungtinių damas savo sparnus
Valstijų “reakcinis įnagis“ pauKstis. 
prieš liaudies judėjimus Lo
tyniškos Amerikos kraštuo- Kikojan, įžymusis 
se.

skraidė vien ; pasakojo, kad Sovietų Są- 
judin-! jnnga šiandien stipresnė 

kaipiPries Ameriką, negu 1953 
metais.

_. . . . , _ • Charles Wilson, gynybos
Diena pirmiau Ai tem^ J. į sekretorius, sekmadienį už

ginčijo Quarles tvirtinihius

ar Sovietai mus

jeigu ir vytųsi, tai dar ne-

metus.“
Per 12 mėnesiu nuo šių 

metų liepos 1 d. Amerika 
išleis kariniams dalykams 
apie 41 Ulijoną dolerių, 
kai]) pranešė Wilsonas.

Prancūzai iš oro atakuoja 
vietnamiečius netoli Hanoi

Hanoi, Indokin. — Pran
cūzai amerikinėmis bombo
mis iš oro ardė demokrati
nių vietnamiečių pozicijas

noi didmiesčio ir už 30 my
lių i šiaurvakarius nuo jo.

Amerikoje šachmatininku 
yra labai maža, nes Čia tas 
sportas nepuoselėjamas, ka-
dangi iš jo turčiai nepadaro 
biznio, kaip, sakysime, iš 

f u t b o lės spor-
to.

šachmatu
yra gilus, intelektualinis, rei
kalingas gilaus susikaupimo, 
galvojimo, apdairumo,

žaisi as-s poetas

rikos plana—sudaryti nauQ r()1 us' v ,
ja karinę valstybių'sąjungą J attersonas žadėjo apvaly- 

-° į tj Phoenix miestą nuo gem- 
! blerių, raketierių ir prosti-

Azijos tucD0S biznių, jeigu taps iš-

° prieš komunizmą Vietname, 
Indokinijoje, bei kituos e

3 pietiniai - rytinės

din inkų, generolų ir admi-
sovieti

nių lėktuvų inžinierius, ra
iše Literatūros Laikraštyje 
apie naująją Sovietų tri- 

■ kampį rakietinį bombonešį, 
kuris vienu pradėjimu galė
tų aplėkti aplinkui žemės 
rutuli, niekur nenusileisda- 
mas, ir “dar daugiau.“

Vietnamiečiai suėmė 
5 jankius lakūnus

Saigon, Indokin. — Viet- 
minho vietnamiečiai, arti 
Tourane miestelio, suėmė 5 
amerikonus karinius lakū
nus, kurie tarnavo francū- 
zams, taisydami jiems ame
rikinius lėktuvus ir moky
dami kovoti. Vietnamiečiai 
sykiu sučiupo ir karinį au
tomobilį, kurį tie ameriko
nai vartojo.

koimmizma.t

nas.
Tiktai jis vienas tebalsavo 

prieš tą pasiūlymą. Visi ki
ti 10 Saugumo Tarybos na
rių rėme amerikinį Thailan- 
do planą. Bet kadangi So
vietu Sąjunga yra nuolati
nis Saugumo Tarybos narys 
ir turi veto teise, tai Tsa- 

! fapkinas savo balsu panai-

rinktas.
Gubernatorius Gordon 

Persons tuo tarpu įsakė už
daryti mieste saliūnus ir 
gembleriu užlandas ir at
siuntė miliciją, kad nuolat

Nusišovė demokratas 
senatorius L. Hunt

Naujasis Francijos 
ministru kabinetas

Trumanas sveiksta po 
dvigubos operacijos

Maskva. — Atvyko Japo
nijos biznierius Š. Išiguro; 
nori prekybinės sutarties

cijos premjeras Mendes- 
France sudarė savo minis
trų kabinetą daugiausiai iš 
vadinamų “radikalų,“ jo pa
ties partijos politikierių, ir 
iš generolo de Gaulle šali
ninku.

*

Socialistai ir katalikai 
respublikiečiai formaliai at
sisakė dalyvauti., naujajame 
ministrų- kabinete, tačiau 
du katalikai vis tiek įeina į 
kabinetą.

Premjeras sykiu bus ir 
užsienio reikalų ministras.

Karo ministru tapo de 
Gaulle sekėjas generolas J. 
P. Koenig.

Kansas City, Mo. — Bu
vusiam prezidentui Truma- 
nui padaryta dviguba ope-

msKa tuiziapusie ir suge
dęs apendikas.

Daręs operacijas dakta
ras Wallace. Graham džiau
giasi, kad Trnmanas, 70 
metų amžiaus, puikiai gyja.

Smarkūs viduriu skaus
mai surietė Trumaną šešta
dienį, bestebint jam muzi
kinę komediją “Call Me Ma
dam,“ kur jis ir pats pajuo
kiamas kai]) prezidentas.

ORAS.—Dalinai apsisiau- 
kę, šilta ir trošku.

600,000 apyvartos.

Elizabeth, N. J
Antanas Stripeikr. vėl ligo
ninėje

Po didelės auto nelaimės 
pereitą vasarą Antanas Stri- 
peika buvo pasveikęs ir jau 
buvo pradėjęs dirbti. Tačiau 
jo sveikata dar nepilnai 
vo pasitaisiusi. Viena
tirpsta, gerokai pastingusi ir 
vis eina blogyn. Tad vėl išė
jo į ligoninę ir tai kojai vėl 
padaryta operacija. Manoma, 
kad mažiausia tris savaites 
turės išbūti ligoninėje,

bu
ko ja

Washington. — Nusišovė 
demokratas senatorius Les
ter C. Hunt, 61 metų avi
žiaus. Buvo nusiminęs dėl 
vėžio ligos inkstuose.

Republikonas Wyo m i n g

skirs savo partijos žmogų 
Senatan vieton H unto. Tad 
republikonai jau turės vie
nu senatorium daugiau ne- 
iBip demokratai.

Vaiko užkurtas gaisras 
sužeidė 6 gaisragesius

New York. — Suimtas 6

degęs Lumber and panel 
kompanijos medžių sandėli. 
Begesinant gaisra, buvosu-

ras padare $100,000 nuosto

S’
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MARCANTONIO TURĖTŲ 
KANDIDATUOTI

ANA DIENĄ New Yorke buvo suruoštas pokylis 
buvusiajam kongresmanui Vito Marcantonio pagerbti. 
Marcantonio žymus advokatas.

Laike kalbu, sveikinančių Marcantonio, artistas- 
visuomenininkas Paul Robeson, kailiasiuvių unijos vado
vas Ben Gold, siūlė, kad būtų pradėta didžiulė kampani
ja už tai, idant Marcantonio šiemet kandidatuotų i Kon
gresą.

Patsai Marcantonio viešai nieko į tai neatsakė, dar 
gal jis nėra apsisprendęs tuo reikalu. Mums tačiau ro
dosi, kad jis turėtų greit apsispręsti,—apsispręsti kandi
datuoti į Kongresą.

VIENI BOIKOTUOJA, 
KITI REMIA

Juozas Tysliava rašo, kad 
Chicagos marijonų Draugo 
administracija atsiuntė Vie
nybei naują skaitytoją.

Na, o New Yorko ir New 
J e rsey k u n igai, b ū d a m i 
pranciškonų įtakoje, Vie
nybei skelbia boikotą, ją 
jau bedieviška skaito.

Vadinasi, kai pranciško
nai Vienybę boikotuoja, tai 
marijonai ją remia. Ir su- 

‘sivaikyk tu, žmogau, jei no
ri, visus tuos zokonus ir jų 
mislis!

Beje, Tysliava rašo, kad 
apie du “karingus vikarus, 
paleidusius akmenį į Vieny
bę, šis laikraštis turi ‘įdo
mios’ medžiagos, čia, Ame
rikoje...”

Kodėl tos medžiagos ne
paskelbti?

DIPUKIŠKAS
SENATORIUS

Gal niekad mūsų šalies istorijoje nebuvo taip reika
lingi pažangūs Kongrese žmonės, kaip šiandien. Siautė
jant makartizmui, reakcijai, Amerikos žmonės sekamą 
rudeni būtinai turėtų pasiųsti Kongresais visą eilę tfokių 
žmonių, kurie nesibijo ginti šalies Konstituciją, ginti 
trempiamas piliečių teises.

'CIRKAS” PASIBAIGĖ
PAGALIAU armijos-McCarthy tyrinėjimas Wash

ingtone pasibaigė,’— pasibaigė jis praėjusi ketvirtadieni.
Šį tyrinėjimą pats McCarthy viešai vadino cirku, 

sorkėmis. Iš dalies jis ir buvo cirkas todėl, kad daugu
mą komiteto, kuris tyrinėjo, sudarė McCarthyo šali
ninkai.

Komitetą sudarė keturi republikonai, makartistai. 
ir trys demokratai.

Tyrinėjimo eigoje mažai buvo paliesta esminių, pa
grindinių dalykų, o daugiausiai švaistytas! paviršutiniš
kais legalumais, paviršutiniškais “teisybės ieškojimais.” 

Kokios dabar iš to bus išvados?
Sakoma, jog bus du raportai, daugumos ir mažu

mos. Daugumos-republfkonų raportas sakys vieną, de
mokratu — ka kita.

Po to, matyt, justicijos departmentas spręs, “kas 
melavo?”

Abejojame, ar iš šitų tyrinėjimų išeis kas nors gero.
Mums rodosi, jog McCarthy siautės, kaip siautėjo, 

iki bus išrinktas naujas Kongresas. Tik naujas senatas., 
jei jame bus sumažintas makartistų skaičius, gales paža
boti šį amerikini fašistą.

TAČIAU nereikia numoti ranka ir į tuos balsus, ku
rie iškilo dabartiniame senate.

Štai, republikonas senatorius Ralph E. Flanders (iš 
Vermonto) reikalauja, kad McCarthy būtų pašalintas 
iš visų semitinių komitetų, labiausiai iš to komiteto, ku
riam jis pirmininkauja, kuris terorizuoja nekaltus žmo
nes.

Demokratas senatorius Symington reikalauja, kad 
McCarthy išaiškintų savo finansus, kurie yra neaiškūs, 
migloti.

Demokratas senatorius Lehmanas taipgi viešai iš
stojo, reikalaudamas, kad McCarthy būtų pašalintas iš. 
dviejų somatinių komitetų.

Vilnis rašo:
“Senatorių K n o w 1 a n d ą 

kaip kas praminė senato
rium iš Formozos. Senato
rių Douglasą galima pava
dint dipukišku senatorium. 
Jis virto patentuotu gynė
ju rėksmingų imigrantiškų 
grupių. Savo ekstaze sen. 
Douglas taip įsimiklino, kad 
jam jau ir jūra iki kelių. 
Jis pralenkė net republiko- 
nūs.

“Kalbėdamas lenkų proše- 
pami ir latvių dipuku susi
rinkimuose sen. Douglas 
reikalavo nutraukti diplo
matinius santykius su Ta
rybų Sąjungą, Lenkija ir 
kitomis liaudiškos demokra
tijos šalimis.

' “Uždaryt ambasadas, už- 
daryt konsulatus! Nutraukt 
prekybą, šūkavo tas libera
las, apsvaigęs isterijos ctū- 
mais.

“Kada beveik visos vaka
riečių valstybės nori plėsti 
prekybą su Rytais, Doug- 

1 las nemato to, kas realu, 
' kas gyvenimiška. Jis kal
ba, kaipo kraštutinis atža
gareivis, pralenkdamas ir 
republikonus. ;

“Nors formaliai jis ir sa- 
| kosi nepritariąs sen. Mc- 
Į Carthy, bet visą savo išmin- 
! tį jis semta iš makartistų 
j politinio katalogo.

“Lenkų prošepanąj i r 
Rozmariko klika, krupaviči- 
nis VLIKas, Šimučio - Gri
gaičio “autfitas” neturi at
stovo, kuris jiems būtų taip 
prielankus, kaip Douglas.”

&

Jei žmonės, Jei piliečiai sukrus ir šitų senatorių bal
sus parems, jei jie reikalaus savo valstijų senatorių, kad 
paremtų Flanderso, Lehmano, Symingtono reikalavimus, 
tai galimas daiktas, kad Wisconsino senatoriui sparnai 
ir bus pakirpti.

O sparnus pakirpti jam būtinai reikia, jei Amerikos 
žmonės nori išgelbėti savo šalį nuo fašizmo.

NAUJAS POŠŪKIS?
PRANCŪZUOS PARLAMENTAS didele dauguma 

balsų užgyrė intelektualą Pierre Me^des-France kaip 
šalies premjerą.

Kai kurie stebėtojai sako, kad sis parlamento žygis 
yra didžiulis posūkis visoje Francūzijos politikoje. Jie 
sako, jog tai toks didelis dalykas, kokio nebuvo toje ša
lyje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Naujasis premjeras žadėjo, kad iki liepos mėn. 20 d. 
bus sulaikyti Indokinijoje mūšiai.

Jis žadėjo iš naujo pernagrinėti visą reikalą dėl 
europinės armijos sudarymo; kitais žodžiai, jis nesutin
ką su tais nutarimais, kuriuos Mr. Dulles bruka Vakarų 
E u i’o na i.i

Naujo premjero pasiūlymus parlamentas užgyrė. O 
jeigu jis užgyrė, tai parodo, jog Francūzija nesirengia 
eiti tuo keliu, kurį jai rodo Mr. Dulles.

Vadinasi, naujoji Francūzijos vyriausybė gali pasi
tarnauti pasaulinei taikai.

Kaip ten bus, matysime vėliau. Svarbu paberžti, 
kad už Mendes-France balsavo ir komunistai deputatai.
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APIE TARYBINIUS 
IR AMERIKINIUS 
ŠACHMATININKUS 

h

Lietuvos žinių agentūra' 
Elta paskelbė tokią žinią 
apie atvykusius į New Yor- 

j ką tarybinius šachmatinio 
sporto meistrus:

“Birželio 9 d. iš Maskvos 
i Niujorką dalyvauti mat- 
če su JAV komanda išskri
do tarybinių šachmatinin
kų komanda. TSRS koman
dos sudėtyje —didmeistriai 
V. Smyslovas, D. Bronštei- 
nas, P. Keresas, J. Averba- 
?has, J. Geleris, A. Kotovas, 
T. Petrosianas, M. Taima- 
novas, atsarginis dalyvis — 
didmeistris I. Boleslavskis, 
komandos kapitonas — did
meistris I. Bondarevskis.

: “Tarybinių šachmatinin
kų delegacijai vadovauja 
D. V. Postnikovas.

“Matčas tarp TSRS ir 
JAV šachmatininkų koman
dų prasidės Niujorke birže
lio 16 d.

“JAV komandą sudaro 
didmeistris . S. Rašev skis, 
meistrai A. Denkeris, M. 

Ravėjus, A. Birnas, I. Go- 
rovicas, R. Birnas, A. Biz- 
gajeris, L. Evansas, atsar
ginis dalyvis — meistras A. 
Deikas.

“Varžybas sudarys 4 ra
tai. Kiekvienas dalyvis su
žais savo lentoje po 4 par
tijas, iš viso matčo metu 
bus sužaistos 32 partijos.

“Tarybinių šachmatinin
ku susitikimas su JAV 
šachmatininkų k o m and a, 
kaip yra žinoma, turėjo 
įvykti pernai. Tačiau Ame
rikos valdžios organai tuo
met iškėlė šachmatininkams 
sąlygą nevažinėti už Niu
jorko miesto ribos, o, lan
kant TSRS atstovybei Su
vienytųjų Nacijų Organi
zacijoje priklausantį vasar
namį, esantį GI e n Cove 
mieste, tiktai dienos metu 
ir kiekvieną kartą imigraci
niams. organams leidus, ne- 
nakvoti tame vasarnamyje.

“Nepaisant TSRS šach
matų sekcijos ir tarybinių 
šachmatininkų prieštaravi
mų tiems aprib o j imams, 
Amerikos valdžios organai 
atsisakė juos panaikinti. 
Ryšium su tuo, kas išdės
tyta, tarybiniąi šachmati
ninkai nusprendė, kad neį
manoma atvykti į Niujorką 
ir dalyvauti minėtame mat- 
če. ••

“Šių metų pradžioje Ame
rikos šachmatų federacija 
vėl pasiūlė tarybiniams 
šachmatini n k a m s sužaisti 
'komandinį susitikimą Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se ir pareiškė, kad Ameri
kos valdžios organai panai
kino anksčiau nustatytus 
tarybinių šachma Pi n i n k ų 
buvimo Niūjorke apriboji
mus.”

Chicagos Žinios
Naujo radio pusvalandžio 
“krikštynos” 

i

Ontario House Restaurant 
savininkai ponia ir prof. Ku
biliai neseniai Įsteigė pusva
landžio programą ant radijo. 
Kadangi pusvalandis neturė- 

: jo vardo, savininkai paskelbė 
konkursą: prašė klausytoju 
pasiūlyti naujam radijo pus* 

i valandžiui tinkamą vardą.
Gauta keli šimtai pasiūly- 

| nui ne tik iš chicagiečių lie
tuvių, bet ir iš kitų kolonijų. 
Įvyko “krikštynos.” f puošnią 
Kubilių įstaigą, Ontario 
House susirinko žmonių iš vi
sų miesto kraštų. Mačiau 
jacksonparkiečius Jūrius, Ži
linskienę, Ruzgą. Iš kitų apy
linkių dalyvavo Marquardt’ai, 
Preikšai, Gaučius, Mrs. Dow- 
gin, arkivyskupas Geniotis, 
Liūtas, Prūseika, Batutis ir 
daug kitų.

Vardo parinkimo teisėjai 
paskelbė, kad tinkamiausią 
Kubilių vedamam radijo pus
valandžiui pavadinimą pripa
žino: “Chicagos Lietuvių Bal
sas“ (“Voice of Chicago Lith
uanians”). Teisėjų nuospren
džiui pritarė visi susirinkę 
svečiai. Tą vardą buvo pasiū- 
lusi Mrs. Preikšienė, brighton- 
parkiečio duonkep. žmona. Ji, 
kaipo “kūma,” gavo puikią 
dovaną nuo savininkų Kubi
lių ir visi /susirinkusieji ska
niai pavaišinti radijo “‘krikš
tynų” proga.

Iškėlę stiklelius šampano, 
nusirinkusieji sušuko: “Valio, 
Chicagos Lietuvių Balsas!”

R. S.
Išvyko Į Rochester!

Praėjusios savaitės pabai
goje K iV J. Stančikai su P. 
Daudei/u<^vyko į Rochester^ 
N. Y.,(]Cur praleis savo atos
togas. Rochesteryje gyvena J. 
Stančiko pusbrolis. ,

Šie* trys chicagiečiai žadė
jo dalyvauti ir iškilmėse ati
darant Gedimino Draugijos 
jiaują namą. Naujo namo ati-

“Kaip be j egiai sulaikyti 
saulės tekėjimą”

Amerikos spaudoje buvo Už taikų sugyvenimą
plačiai komentuojama Tary
bų Sąjungos Komunistų Parti
jos pirmojo s e k r e t o r i a us 
Chruščiovo prakalba, pasaky
ta Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje balandžio 27-tą dieną. 
Chruščiovas, kaip žinia, yra 
vienas iš stambiausių Tarybų 
šalies vadų.

Mums ne tiek svarbu jo iš
sireiškimai naminiais to kraš
to reikalais. Daugiau Ame
rikos ir pasaulinės spaudos 
dėmesį atkreipė jo pasisaky
mai tarptautine padėtimi ir 
santykiais su kitais k rt štart, 
ypač su Jungtinėms Valstijo
mis. /

Balandžio 28 d. Vilniaus 
Tiesoje ta prakalba tilpo iš
tisai. Įdomu sui jos kai ku
riomis^ vietomis bus susipa
žinti ir mūsų dienraščio skai
tytojams.

Prekyba su užsieniu
Chruščiovas sako:
“Metai iš metų, nepaisant 

įvairių priešų rezgiamų visų 
intrigų, plečiasi Tarybų Są
jungos užsienio prekyba. Šiuo 
metu mes prekiaujame su 51 
užsienio valstybe. 1953 me
lais TSRS prekybos su užsie
nio firmomis apimtis padidė
jo 11 procentų palyginti su 
praeitais metais, o palyginti 
su prieškariniu lygiu beveik 
4 kartus. Buržuazinėse šaly
se daugėja žmonių, kurie pri
pažįsta gyvą reikalą vystyti 
ir gilinti prekybinius ryšius

° ' M •su mūsų šalimi, su' liaudies 
d e mokratinėmis valstybėmis. 
To pavyzdys yra gausios pre
kybinės delegacijos, skyrium 
imant. Anglijos, Argentinos 
ir kitų šalių pramonininkų ir 
prekybos žmonių delegacijos, 
kurios pastaraisiais mėnesiais 
lankėsi TSR Sąjungoje ir su
darė eilų svarbių prekybinių 
susitarimų.” 

Chruščiovas prisiminė ii* 
apie didžiąją Kiniją. Jis pa
reiškė :

“Visų šalių sveikai galvo
ja ntie ji žmonės, kurie siekia 
Įtempimo tarptautiniuose san
tykiuose sumažinimo, smerkia 
diskriminavimo politiką, ku
lią Jungtinių Amerikos Vals
tybių valdantieji sluoksniai 
vykdo atžvilgiu didžiosios Ki
nijos Liaudies Respublikos, 
vienijančios daugiau kaip 500 
milijonų žmonių. Tokia trum
paregė politika yra pasmerk
ta sužlugti.”

Pavojai ir pergalės
Paskui Chruščiovas pami

nėjo pavojūs ir grūmojimus 
Tarybų Sąjungai. “Nuo pir
mųjų Tarybų valstybės gimi
mo dienų,” pasakė jis, “mes 
ne kartą girdėjome įvairius 
grasinimus tarybinei liaudžiai, 
ir žinome, ko verti panašūs 
metodai. Mes grasinimų ne
bijome, mūsų neįbaugins.”

Žmonės ir kraštas nenori karo
“Mūsų liaudis nenori karo,” 

sakė Chruščiovas, “nes ji ži
no, kad karas neša kraujo 
praliejimą, milžiniškas aukas 
ir sugriovimus. Karo nenori 
visos pasaulio tautos, apie ką 
ryškiai liudija galingas taikos 
šalininkų judėjimas.”

Nesikiša į kraštų reikalus
“Mes nesikišame, į kitų 

valstybių vidaus reikalus,” 
kalbėjo jis. “Bet mūsų liau
dis, kaip ir šimtai milijonų 
žmonių visame žemės rutuly
je, prijautė ir prijaučia tau
toms, kurios veda išsivadavi
mo kovą prieš kolonizato
rius, prieš imperial! sti n i u s 
grobikus, ir linki engiamo
sioms tautoms visiškos sėk
mės jų’ išsivadavimo kovoje.”

darymo iškilmės įvyko šešta
dienį, biržjjio 19 d.

Gedimino Draugija yra 
stambiausia Rochesterio lietu
vių organizacija,

R.

ii bendradarbiavimą
Labai storai Chruščiovas 

pabrėžė socialistinių kraštų 
troškimą taikoje sugyventi su 
visais kitais kraštais.

“Tuo pat metu mes,” sakė 
jis, “visada buvome ir esame 
tos nuomonės, kad taikus so
cializmo ir kapitalizmo sam
būvis yra galimas, ir, kadan
gi šios dvi sistemos egzistuo
ja, reikia stiprinti reikalinius 
ryšius jų tarpo, o ne kurstyti 
savitarpio nesantaiką ir nea
pykantą. Pačios tautos nu
stato savo pažiūrą į esančią
ja jų šalyse santvarką. Ta
rybų šalis ir ateityje nenu
krypstamai vykdys taikią už
sienio politiką, sieks, kad bū
tų sumažintas tarptautinis 
įtempimas, intensyviau vysto
mi reikaliniai ryšiai šalių tar
pe. (Ilgai Įninkantieji plo
jimai.)
Prieš jėgos politiką 
tautų santykiuose

Toliau Chruščiovas kalbė
jo :

“Kodėl agresyvios politi
kos šalininkai žvangina gin
klais, skelbia liūdnai išgarsė
jusią jėgos politiką? Juk, 
jeigu kalbėsime rimtai, pa
tys tos politikos autoriai su
pranta j o s neprotingumą, 
kiek jos liečia tokias didžią
sias šalis, kaip Tarybų Sąjun
ga, Kinijos Liaudies Respubli
ka. Dabar visi mato, kaip 
auga ir stiprėja daugiau kaip 
trečdalį žmonijos savo groto
se vienijančios galingosios so
cializmo ii’ demokratijos sto
vyklos jėgos.

“Yra žinoma, kad įniršęs 
žmogus būna beprotis. Bet 
argi tinka valstybiniam vei
kėjui skelbti valstybės užsie
nio politiką, kai jis yra ap
svaigęs nuo įnirtimo ir pa
giežos kįtų tautų atžvilgiu? 
Akla neapykanta — blogas 
patarėjas.’’

Kodėl kapitalistai bijo v 
lenktyniavimo?

Taikus tautų sugyvenimas, 
žinoma, reiškia taikų lenkty
niavimą tarpe socialistinės ir 
kapitalistinės sistemos. , Bet. 
kaip žinia, kapitalistai bijo 
tokio lenktyniavimo. Kodėl? 
Chruščiovas sako:

“Imperialistai bijo taikaus 
lenktyniavimo su Tarybų vals
tybe, nes šio lenktyniavimo 
kapitalistinė sistema ^iškiai 
neišlaiko. Amerikos buržuazi
nėje spaudoje vis dažniau 
išreiškiami būgštavimai, kad 
spartūs Tarybų Sąjungos vys
tymosi tempai ir liaudies ma
terialinės gerovės kilimas da
ro pritraukiančią įtaką kapi
talistinių šalių darbo žmo
nėms. šiuo atžvilgiu būdin
gas yra straipsnis laikraščio 
“New York Herald Tribune” 
balandžio 11 d. numeryje, 
kur daromi labai įsidėmėtini 
prisipažinimai: 1

“ ‘Kol mes, — rašo laik
raštis, — tebeliūliuojame sa
ve nuvalkiotomis legendomis 
apie “atsilikusius rusus,’’ mil
žiniška tarybų valstybė tvirti
na savo ekonominę galybę 
žymiai greičiau, negu tai daro 
Vakarų Europa... Pagrindi
nis dėmesys perkeltas j var
tojimo prekes. Norite tikėki
te, norite netikėkite, bet tai, 
tur būt, pavojingiausias Įvy
kis XX amžiaus antrojoje 
pusėje. Liūdnas ir nepanei
giamas faktas (pridursime: 
liūdnas imperialistams) yra 
tas, kad po karo Tarybų Są
jungoje pastebima milžiniš
ka pramonės ii- technikos pa
žanga: milžiniška pagal ru
sų standartus ir didžiulė net 
pagal mūsų’.”

Su pergalės viltimi
Savo istorinę p raka I b ą

Chruščiovas baigė sekamu 
pareiškimu: x

“Mes atkakliai toliau dirb
sime,” sako jis, “savo darbą 
Tarybų valstybei stiprinti, 
kelsime mūsų liaudies gyveni

mo lygį, sieksime visų liau
dies ūkio šakų išvystymo. Mes 
nenuilstamai stiprinsime Ta
rybų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos gynybinį ^jėtęumą, 
kad tu o atve j u, jei gir iritl^er i a- 
listiniai agresoriai, beprotybės 
apimti, pasiryš sutrukdyti tai
kų tarybinių žmonių darbą 
ir užpulti mūsų Tėvynę, duo
tume jiems triuškinantį atkir
tį, pakartotume pamoką, ku
rią davė tarybinė liaudis ir 
jos šauniosios ginkluotosios 
pajėgos hitleriniams grobi
kams antrojo pasaulinio karo 
metu.

“Tarybinė liaudis užtikrin
tai žengia tiesiu ir atviru ke
liu į komunizmą. Ir kad ir 
kaip šėltų priešai, jie yra be
jėgiai sulaikyti saulės tekė- 
Jimą.

Šypsenos
Kas jam stebėtina

Mokykloje mokytoja aiš
kino apie įvairius t stebėti
nus gamtoje reiškinius, kaip 
žolelės auga, kodėl lapai ža- 
]i,.. kodėl žiedų spalvos skir
tingos, ir tam panašiai. 
Paskui jinai mokinių pa
klausė :

“Kuris galite pasakyti 
dar kitą kokį stebėtiną 
gamtoje reiškinį?”

Mokinė Katriutė tuoj pa
kėlė rankutę — aš, girdi, 
žinau.

Mokytoja: “Nagi, Ka
triute.”

Katriutė: “Man labai ste
bėtina, kaip mažyčiai viš
čiukai iš savo lukšto išei
na?”

Antanukas, kurį visi žiop- 
leliu laiko, įsiterpia: “Aš 
tame nieko stebėtino nema
tau. ..”

Mokytoja: “Tau nieko 
stebėtino? O pasakyk, kas 
tau stebėtina?”

Antanukas: {\Man regis, 
daug įdomiau bvitų patirti, 
kaip tie mažyčiai viščiukai į 

! tą lukštą įlindo!” 
i Mokytoja: “Sėskis, tu, 
žioply!”

— •_
Pildo prašymą

Jonelis: “Pašnibždėkite 
man tokius tris žodelius, 
kurie priverstų mane oru 
vaikščioti.”

Marytė: “Eik ir pasi
kark.”'

Geriausias būdas 
automobilį ištirti

Du prieteliai tūlame pik
nike diskusavo apie auto
mobilius. Vienas jų pasa
koja:

“Kartą aš rengiausi iš tū
lo garažininko pirkt pavar
totą automobili. Supranta
ma, kaipo savininkai, jisai 
visaip ji gyrė; o kadangi aš 
buvau dar naujokas pirkėr 
jas, tai pats nieko apie au
tomobilį neišmaniau. Bet aš 
radau būdą, kaip jvisus jo 
blogumus sužinoti.”

“Sunku tikėti, kaip tu ga
lėjai tai patirti?” pastebė
jo io draugas.

“O štai, drauguti, kaip aš 
tą atsiekiau,” tęsė pirma
sis. “Pasiėmęs giriamąjį 
automobilį išbandyti, kai] 
jis veikia važiuotėje, aš nu
važiavau pas kitą pardavė- 
ją-dylerį ir pasiūliau jam j; 
iš manęs nupirkti.”

1 •
Toks toki pažino

Du automobilistai susiti
ko ant siauro tilto, kur ne
galima buvo prasilenkti.

Vienas vairuotojas sūri 
ko: “Aš niekad nesitraukii 
atgal, kad užleisti kelią idiotui!” i-

“Tai ir gerai,antrasis 
vąiruotojas parei4<ė, leis 
damas automobilį atgal, “a: 
tokiam kelią visuomet už 
leidžiu.”

Sutaisė Kas Kitais



PASTABOS
Naujasis Čiang Kai-šeko 

valduos (taij) vadinamos 
“nacionalistinės Kinijos”) 
premie ras O. K. Yui pareiš
kė, kad Taiv'anui (Formo- 
zai) dar gręsia payojus bū
ti užpultam komunistų val
domos Kinijos jėgų.

Pavojus nemenkas, sake 
premieras Yui, pabrėžda
mas, kad “laikas ne būtinai 
veikia mūsų naudai.”

nių ekspertų laikraštinėse 
skiltyse, kongresinėse pra
kalbose !

Mes nežinome, kokiu bū- dominuojama pseudo-vals- 
tybinė struktūra, apart di
plomatijos korpuso, užsie
nio reikalų ministerijos. 
Mat, VLIKo nelaimei, Sme
tonos politinis palikimas, 
diplomatinis korpusas su 
“šefu” priešakyje, egzistuo-

du Taivanas bus išlaisvin
tas, mes nežinome, ar Kini-
jos liaudies jėgos kada nors 
turės ateiti Taivano žmo-

ežerai

ateina kaip sukrečiantis ir 
nuotaiką gadinantis smūgis 
militari s t i n i a m s elemen
tams mūsų šalyje. Kiek čia 
neprikalbama, kiek neprira
šoma, kiek nediskusuojama 
ir negvildenama apie 
kaip Čiango jėgos bus 
sodintos” Kinijoje!

Aįiek fantastiškų planų

tai, 
“iš-

Militaristai mūsų šalyje 
norėtų tikėti jų pačių pasa
koms. Jie norėtų tikėti, kad 
Kinijoje veikia šimtai tūks
tančių partizanų, kurie tik 
laukia signalo, kad dešim
tys milionų Kinijos piliečiu 
su nekantrumu laukia iš
laisvinimo, kad kur nors 
Jįmanė ar Kvantunge išso
dintos čianginės jėgos bus 
sutiktos su. gėlėmis.

Ir štai paties Čiango pre
mjeras jiems užpila lediniai 
šalto vandens ant įsikarš
čiavusių kaktų: jis kalba 
apie invaziją, bet ne invazi
ją iš Taivano į Kiniją, o iš 
Kinijos į Taivaną.

tys nusikratys Čiango jun
go, ląet vienaip ar kitaip, 
laisve ateis iš sausžemio į 
salą, o ne priespauda iš sa-

Pąbėgėliu don - kichotu

Lietuvos (tremtyje) seimas, 
VLIKo Vykdomasis Komi
tetas kaip ir valdžia. Fi
nansų ministerija, kadangi

skira valdžia prie valdžios: 
ALTas, Amerikos Lietuvių 
Taryba. Kur nors VLIKo 
santykių su imperialistinė
mis žvalgybomis orbitoje 
randasi ir jų šešėliškoji ka
ro reikalų ministerija...

Ta padėtis erzina krikde
mus. Jei ne tos tautininkų, 
rankose esančios diplomati
nės liekanos, VLIKas jau 
seniai būtų save paskelbęs 
egziline Lietuvos vyriausy
be. To kol. kas negalima, 
bet...

Aną savaitę VLIKas pa
darė pirmą atsargų žings
ni link to tikslo, paskelbda
mas, kad VLIKo atstovas 
pripažintas kaip diplomati
nis asmuo prie Vakarų Vo
kietijos respublikos.

'/j ICA IL Bull

ATOSLŪGIS
Kaliniai džiaugiasi. Bet su kuo susi

ėję pasišneka. Čia tai jau iš tikro geras 
daiktas — tas kalinių komitetas. Be 
triukšmo, be sabotažo, ramiu būdu padės 
išrišti skanėlesnius kalinių rūpesnius. 
Tai jau kaip ir kokia organizacija. O or
ganizacija vis jau lengviau sugebės ką 
nuveikti, nekaip pavieniai.

Įstatymus sau rašyt su- 
Čia jau reikia, tą pasi-

komitetui. Manė—tai bus pastovi įstai
ga. Daug kas turėjo susikrimtimų dėl 
savo nuteisimo: buvo labai nepatenkinti 
teismo nusprendimu ir teisėjo nuskirta 
bausme’. Teiravosi su komitetu, ar ne
būtų galima kaip jiems padėti. Rašė sa
vo nusiskundimus ir įteikdavo juos ko
mitetui. Anas italas, kalinių komiteto 
pirmininkas, sakė bandysiąs tokius da
lukus rper teikti išlaukinei trijų teisi n in- 
ky^tarybai: tegul ji toliau ratus suka.

Dar labiau. Kalinių komitetas net tū
lus įstatymus bandė suminkštinti. Gra
žiai, advokatiškai, papunkčiai surašė, 
mašinuke atspausdino bent kelis pasiū
lymus sekamajam valstybės seimo posė
džiui apsvarstyti, gal ką pataisyti ir per
leisti per balsavimus.

Tiesą sakius, tūli esmieji valstybės 
įstatai bei patvarkymai perdaug jau bu- 

•vo dantingi, o parolės taryba dar labiau 
paaštrindavo tuos dantis. Palyginti su 
kitų valstybių panašiais įstatymais, čia 
dalykai atrodė žiauriai.

Vieną tokį sklandų įnešimą arba pa
siūlymą valstybės seimo įstatymada- 
riams svarstyti —- komiteto pirmininkas 
net perskaitė ir paaiškino visiems per 
megafoną. Atrodė labai geras projek
tas, neperdėtas, gražiai suredaguotas.

, Siūlė sutrumpinti ilgalaikiam kaliniam 
bausmę. Ypač pabrėžė, kad parolės ta
ryba laikytųsi įstatymų ii’ neatidėliotų 
waroliavimo vis tolesniam ir tolesniam 
laikui. \

Kalėjime buvo daugybė jaunų kalinių, 
perkeltų iš pataisos namų, iš reformato- 
riju. Kol tebėra mažamečiai, būdavo jie 
lasomi reformatorijose. Ir laikas jiems 
nuskirtas būdavo neaiškiai nustatytas, 
dažniausiai perilgus turėdavo jie termi
nus. Tai komitetas bandė ir šį klausimą 
iškelt aikštėn ir tiksliau sutvarkyt.

Tie patys kalinių komiteto įnešimai 
bei projektai buvo iškabinti visuose 
sparnuose aht tam tyčia biuletenio len
tų. Tolydžio kalinelių būriai skaitė, su
stoję, kaklus ištempę, paskui kur paša
liais, kieme kalbėjo, svarstė, teiravosi. 
Naujų vilčių pradėjo gaut nevienas be
viltiškai įgraudintas kalini ūkas. Dau
gelis nesijautė esą kalti, arba netiek kal
ti, kiek teisėjui užėjo ant seilės jį nu-v • 
smerkti ir į gyvųjų karstą palaidoti.

Šitas kalinių rekomenduojamas tū
liems įstatams pataisyt projektas tapo 
pristatytas, kam priklauso. Ir, žinoma 
kalėjimo centro valdybai visą tai netaip

1 jįau labai patiko... Jau perdaug kuodą 
'šiaušia kaliniai. Perdaug jau užsimanė.
K(a gera, kokią savivaldybę bando čia pa
daryt... Na, to Įai jau nebus. Jūs čia 
beteisiai vergai, mumš pavesti prižiūrėt, 
ir mes prižiūrėsim. ’ Kas gi tai girdėjo

toki atžarumu? 
galvojo. Ne-k. 
šiaušusį kuodą suglostyt.

Ir pradėjo suglostyt. Gal per kokią 
trejetą savaičių po to sukilimo visi ben
drabučio įnamiai išbuvo uždaryti mank
štos salėje, bet tai nesiskaitė karceriu, 
tik tuo tarpu juos nebuvo kitur kur pa
dėti. Reikėjo pirma kuo greičiausia re
montuoti ir atsteigti bendrabutį, ypač 
antrąjį jo aukštą.

Ir tam darbui tuojau pribuvo darbi
ninku artelė
plušo, poškėjo, žviegė, griežė dieną nak- 

Pat pirma lygino, taisė langų rėmus, 
naujus plieninius virbus.

dažė. O kaliniai, po kie-

Aišku, kad tas žingsnis, 
nors atsargus ir mandagus, 
užmynė senam diplomati
niam korpusui ant kojų. Su
cypė Lozoraitis, kontinuite- 
to amžinas sargas. Krikde
mai gali valdyti visą šešė
lišką struktūrą, bet užsie
nio reikalų ministerija turi 
likti tautininkų rankose.

Dirbo,

Socialdemokratai nevaldo 
ne vienos ministerijos toje 
struktūroje, bet jie, kaip 
matyti, patenkinti, nes aukš
čiau jų ambicijos nesiekia. 
Jie pilnai patenkinti vice
ministrų portfeliais, ir tai 
dar ne svarbiausiose minis
terijose. A. š.

ti.
dėjo stiklus
Šveitė, šiūravo,
mą vaikščiodami, stebėjo ir galvas krai
pė. Kažin gi kada prasidės darbai įmo
nėse? Tu r būt, dar už kelių savaičių, 
kai užbaigs taisyti tą bendrabutį.

tai pasibaigė bendrabučio sukilimas, tai 
jo įnamius perkraustė į minėtąją mar^š- 
tos salę. Bet nevisus. Gal kokius 25, 
matvt, smarkiuosius ir veikliuosius 
sukilimo veikėjus, atitarabanijo i šiau-

Liepos-July
įvyks didysis Laisvės paramai . 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos ;
lietuvių organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 
skaitlingasis lietuvių sąskridis 
iš visos Naujosios Anglijos

Vilniaus kraštovaizdį paį
vairina ežerai: Į vakarus nuo 
Vilniaus, už 28 kilometrų — 
Trakt] ežerų grupė, o į šiau
rės rytus, už 12 kilometrų — 
žaliųjų ežerų grupė. žalieji 
ežerai mažiau žinomi ir re
čiau lankomi, nors jų aplinka 
taip pat Įvairi ir vaizdinga.

Žaliųjų ežerų grupę sudaro 
daugiau kaip 10 didesnių ir 
mažesnių ežerų. Didžiausias 
iš jų — Kryžiuočių ežeras. 
Jo paviršiaus plotas užima 
55 hektarus, šis ežeras yra 
arčiausiai Vilniaus. Tš šiaur
vakarinės Kryžiuočių ežero 
puses Į vakarus yra penkis 
kartus mažesnis Mažųjų Gul
binų ežeras. Šiek tiek į šiau
rę esama dar vieno — Gulbi
nų ežero, kurio paviršiaus 
plotas užima 36.75 hektaro.

Kryžiuočių ežero vardas 
turi savo istoriją, šiame ežere 
kažkada, ledui Įlūžus, pasken
do lietuvių sumušti kryžiuo
čiai, ketinę užgrobti Vilnių, 
šis ežeras dar vadinamas Bal
čiu, o dažniausia — tiesiog 
žaliuoju ežeru, nes jo vanduo 
ypač giedrią vasaros dieną 
būna ypač žalias, žalios spal
vos yra ir kitų dviejų ežerų 
vanduo.

Tokia ežero vandens spalva 
priklauso, visų pirma, nuo e- 
žerų aplinkos veiksnių. Jų 
krantai gana aukšti ir apau
gę miškais. Augmenija atspin
di savo formomis ir spalvomis 
vandenyje. Tai daro ežero 
aplinką nepaprastai vaizdin
ga. Iš kitos pusės ežerų dube
nų ir krantų Įžemis yra kal- 
kingas; dėl to ežerų vanduo 
gana kietas: jame 
ištirpusių kalkių, 
ežero dugne auga 
augalų, vadinamų 
nuo kurių vanduo 
lią atspalvi.

Šalia vandens spalvos 
savotiška 
ilga, ištysusi. 
pietų rytų i

daugelyje vietų smėlėti.
Žaliųjų ežerų, ypač 

žiuočių ežero pietryčių dalies, 
apylinkėse kasmet ilsisi ne
maža vasarotojų, čia 
turistai.

Pasiekti žaliuosius 
iš Vilniaus nesunku,
Verkių kursuoja autobusai, 
Nerimi plaukioja patogūs ke
leiviniai laivai.

Prof. dr. K. Bieliūnas
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j Piknikas bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Keswick Rd. ir 
Winter St-, Montello, Mass. Jau 
laikas užsisakyti bu'sus vyki
mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius

tuos 25 smar-

vienutes. Laike ten dvigubai užrakin
tus, lyg kad karceryje. Tik kad tikra
sis karceris tai dar aukščiau: ant ketvir
tojo lygio, visai atskirtas nuo kitų sto
romis lubomis.

•Na
' kuolius ir laiko uždarytus. O jie, ma

not, taip sau ramučiai, kaip zuikeliai, ir 
sėdės nusigandę? Kur tau! Triukšma
vo, rėkavo, šūkavo, tarpusavy susišuka
vo, kad net pasiklausyt sunku. Kadan
gi jie, be abejo, daugiausiai ir darbavo
si per. tą sukilimą, tai kiti kaliniai visi 
nieko prieš tą tijukšmavimą nedarė ir 
sau ramiai sutiko su nenormaliai susi
dėjusią padėtim. Jie juos užjautė — 
tuos pribuvėlius.

Dabar klausimas: kodėl juos, tuos 25 
išskyrė ir čia užrakino? Ar- juos įdavė, 
įskundė anie astuoni laikomieji bendra
butyje'sargai-įkaitai? Ar gal kas iš jų 
pačių kalinių kištelėjo liežuvį centrui?

Kaip tik tą ir norėjo sužinoti ir pa
tys tie 25 atkeltieji. Ir jie rėkė, šaukė, 
reikalavo juos iš čia išleisti. Ir išleido. 
Palaikė 'uždarytus gal savaitę ir paskui 
jau ten pat juos laikė vienodai, kaip ir 
kitus, niekuo neprasišokusius kalinius. 
Ėjo jie kartu su visais valgyti į salę, ir 
į kiemą, ir bet kur kitur.

išleido juos iš dvigubo j o užrakto dėl 
jų pačių protesto ir dėl kalinių komi
teto reikalavimų. O tuomet centro val
dyba vis dar buvo nusigandusi, tai ir 
nusileidusi, kad visa kas greičiau nu
rimtu.

Bet tas paplūdis, tas potvynis ėmė po 
truputį atslūgti. Atoslūgis pradėjo už-' 
eiti. Atoveiksnis.

Išlaikė visus be darbo visą mėnesį. 
Vieną popieti ir prabilo superintenden
tas per megafoną. Girdi, palaipsniui 
prasidės rytoj darbai įmonėse. Rytoj po 
pusryčių visi tegul eina į savo papras
tas darbavietes, kaip ir pirmiau būdavo: 
“Jūsų kooperavimas bus įvertintas ir 
daug padės sunormalėti visą kalėjimo 
atmosferą. Labai dėkui.”

(Bus daugiau)

Iš anksto įsigykite .įžangos bi
lietus, nes prie iš anksto per
kamų bilietų yra skiriamos do
vanos, 
proga, 
narni.

Pasinaudokite dovanų 
Bilietai jau yra, plati

Montello, Mass.
LL.D. 6 kuopos ekstra susirinki

mus j vyks antradienį, biržei io-Junc 
22 d., pradžia 8 vai. vakare, Tautiš
ko Namo kambariuose, 8 Vine St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes yi;a labai svarbus reikalas ge
resniam prisirengimui prie Laisvės 
pikniko, kuris įvyks liepos-July 4 
ir 5 dienomis. Didesnė dalis pikniko 
darbų priklauso mums—-mon tell ie- 
čiams. Turime gerai aptarti, ir su
tvarkyti taip, kad visos musų dar
bas eitų gerai.
' Būtų pageidaujama, kad ir iš ar
timesnių kolonijų draugai dalyvauti) 
šiame mitinge, kaip 
do ir Stough tono.

Pikniko komisijos

tai iš Norwoo-

pirmininkas, 
Gco. Šilimai f is.

Įdomūs išsireiškimai
v

Skelbėjams. — Būti ko
kiame nors biznyje ir nesi- 
garsintb—tai tas pats, kaip 
mirksėti gražiai merginai 
tamsoje. Tu pats žinai, ką 
darai, bet niekas kitas to 
nežino... Nori apie savo 
biznį žmonėms pranešti, —

mesi patraukia 
ežerų forma: 
dažniausiai iš 
šiaurės vakarus.

Kaip galėjo susidaryti t 
kia lovinė arba, vadinama, 
linine ežerų forma ? Maždaug 
prieš 18,000 metų dabartinę 
Lietuvos teritoriją buvo už 
kloję ledynai. Po ledynais 
daug kur tekėjo vanduo, ku
ris ir išplovė žemę, išgraužė 
joje lovius, rinas. Tokie du
benys paprastai būna siauros, 
ilgos, dažnai vingiuotos for
mos. Jie gana gilūs — net 
ligi kelių dešimčių metrų, o 
jų dugno reljefas nelygus. 
Krantai daugumoje statūs, 
šiuose dubenyse susitelkęs 
vanduo sudarė riuinius eže- j 
rus. žalieji ežerai, tarpusa
vyje susisiekdami, sudaro vie
ną riną. Prie rininio tipo eže
ru priklauso ir kiti Lietuvos 
ežerai: Sartų, Dubingų, kurio 
ilgis siekia ligi 30 kilometrų, 
Tauragnų (giliausias ežeras 
visoje Lietuvoje), Baltojo Lo 
kajaus, Juodojo Lokajatis, II-! 
gio ir daugelis kitų.

Tš Vilniaus veikiausiai pa- ; 
siekiamas Kryžiuočių ežeras, 
t. y. pietinis jo krantas. Išsyk 
atsiveria gražus ir Įspūdingas 
vaizdas. Dar didingiau šis e- 
žeras’ atrodo pažvelgus į ji 
nuo aukšto pietryčių kranto. 
Giedrią vasaros dieną būna 
labai ryškus vandens žalumas 
ir darni to žalumo harmonija 
su aplinka, su aplinkos kraš
tovaizdžiu. Nuo čia neperto- 
liausia ir Neries upe.

Kryžiuočių ežero šiaurės 
vakarų krantai drėgnoki, o 
pietų rytų krantai sausi, ap
augę mišku.

Gulbinų ' ežeras yra ganapasiskelbk ir nuolat skelb- i . , r ,
kis Laisvėje! . Į dide,is- s„eniau ’° būta

Paprūse žemaitis

3 pusi.-Laisvė (Liberty) - Antrad., Birželio (June) 22, 1954

Ar tikrai taip? — Jeigu 
senovės romiečius kas nors 
būtų vertęs mokytis loty
niškai, tai jiems nebebūtų 
likę laiko užkariaut pasaulį.

Heinrich Heine,
vokiečių poetas, kritikas 

Surinko Kas Kitas

Įvairios Žinios
Panamerikanizmas — Ame
rikos monopolistų įrankis

Lotynų Amerikos 
šalims pavergti

Čilės savaitinis žurnalas 
“Vistas” ir Ekvadoro laik
raštis “Kombate” paskelbė 
straipsnius, kuriuose de
maskuojamas panamerika
nizmas, kaip Amerikos mo
nopolijų įrankis Lotynų 
Amerikos šalims pavergti.

žurnalas “Vistas” rašo, 
kad panamerikan^Jnas bu
vo ir yra priedanga Jungti
nių Valstybių kišimuisi į 
Lotynų Amerikos šalių vi
daus reikalus. Prisidengu
sios panamareikanizmu, to
liau rašo žurnalas, JAV 
vykdo ekonominę agresiją 
Lotynų Amerikos šalyse. 
“Čile negalį laisvai pardavi
nėti savo varį, Bolivija — 
alavą, Urugvajus — vilną. 
Vardan ko? — klausia žur
nalas. —- Aišku, kad vardan 
panamerikanizmo, o Loty
nų Amerika suriša save ka
riniais paktais ir netenka 
savo žaliavos.”

“Dabartinis panamerika-

nizmas, — rašo baigdamas 
žurnalas, — pavirto bizniu, 
kuris atneša milžiniškus 
pelnus Amerikos monopoli
joms.”

Laikraštis “Ko mb a te” 
konkrečiais pavyzdžiais pa
rodo, kad panamerikaniz- 
mas yra Amerikos monopo
lijų įrankis Lotynų Ameri
kos šalims pavergti. Laik
raštis pažymi sunkią šalių 
ekonominę padėtį, kurią 
apibūdina ekonomikos sun
kumas, užsienio prekybos 
krizė, elgetiškas gyventojų 
gyvenimo lygis ir tt. “De
vynios paname r k a n i z m o 
konferencijos ir šimtai spe
cializuotų pasitarimų tar
navo ne tam, kad būtų iš
spręsta ši problema,” — pa
stebi laikraštis.

Naujas pasaulinis čekosląva- 
kų sportininko E. Zatopekc 
rekordas

Naują pasaulini rekordą 
pasiekė Įžymus čekoslovakų 
bėgikas Emilis Zatopekas, nu
bėgęs 5000 m. per 13 min. 
57.2 sek. Iki šiol šis rekordas 
priklausė švedu bėgikui G. 
llegui (13 min. 58.2 sek.) ir 
buvo pastatytas 1942 m.

Nedarbas Austrijos gydytojų 
tarpe

VIENA, V. 7 d. — Kaip 
praneša “Nojes Esterraich,” 
“ligoninių gydytojų draugi
jos” pirmininkas šnejevaisas 
pareiškė, kad šiuo metu Aus
trijoje neturi darbo 600 gydy
tojų ir 1,700 jaunų gydytojų 
tiesiogiai gresia nedarbas, nes 
baigę praktiką jie negalės 
gauti darbo.

4-tą LIEPOS-JULY ĮVYKS 
Laisves Piknikas Brooklvne

O- Ifl M Kviečiame iš arti ir toli dalyvauti savo dienraš
čio piknike. 4-ta liepos yra vakacijų laikotarpis, 
tai yra progos iš visur atvykti į Laisvės pikni
ką, nes yra gražaus laiko sugrįsti. Visi planuo
kite vakacijas praleisti New Yorke. Čia jūrose 
atsivėdinsite ir tąja pat proga pasilinksminsite 
Laisvės piknike

Piknikas bus National Hall and Park, 65-13 — 
38th Ave., Woodside, L. L, toje pačioje vietoje, 
kur pernai buvo. Prašome tolimesnių kolonijų 
pasirūpinti busais ir automobiliais atvažiuoti į 
šį pikniką. Visi ir visur rūpinkimės pada
ryti pikniką skaitlingu ir linksmių

Geoige Kazakevičiaus orkestrą gros šokiams ir 
bus graži dainų programa. Išpildys Aido Cho
ras ir kiti talentai. O beje, turėsime gerų val
gių ir visokių gėrimų — alaus ir degtinės. Ap
art linksmių pasimatymų su dalyviais, galėsite 
ir sočiai pasivaišinti.

i rJ

LAISVĖS PIKNIKUI KELRODIS _ \

dėsnio. Tai liudija Gulbinų 
pelkės, kurios dabar plyti į 
vakarus nuo ežero ir per ku
rias teka Riešės upė. Ji sujun
gia didžiuosius žaliųjų ežerų 
grupės ežerus ir jų vandenis 
neša į Neri.

Išskyrus plotelį vakaruose 
prie Riešės upės, šiaip visi 
Gulbinų ežero krantai sausi, 
apaugę miškais. Paplūdimiai

Iš East Now York ir iš Williamsburg reikia važiuoti IN
DEPENDENT LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys 
gaunamas ant kampų Union Avė. ir Grand St.; taipgi Union 
ir Metropolitan Avės. Imkite traukinį j Queens pusę, išlip
kite ant 65th St. stoties.

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

Važiuojant iš New Jersey ir iš New Yorko miesto, per 
Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą, laikykitės po kairei ir 
važiuokite iškeltu keliu j Long Island. Pervažiavę Kosciusko 
tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuo
kite skersai Queens Blvd, 
dešinei, važiuoki})? iki 69th 
trame bloke vėl sukite po

Nuo Whitestone Bridge
St., sukite po kairei į 76th St. ir važiuokite iki Roosevelt Ave,: 
sukite po dešinei į Roosevelt Avc., važiuokite iki 69th St., čia 
sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei ir čia bus 
parkas. •

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

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU
Iš Grand Central stoties imkite Flushing traukinį ir Išlipa 

kite ant 69th Street stoties, čia yra parkas.
Iš Pennsylvanijos stoties imkite žemai po stotimi Indepen

dent Line 8tli Avenue (Queens) traukinį ir išlipkite ant Jack- 
son Heights stoties. Išlipę aukštyn, paeikite keletą blokų at
gal ir rasite pikniko vietą.

iki Roosevelt Ave. Čia sukite po 
SI., sukite po kairei j 69th St., an- 
kairei ir čia bus parkas.
važiuokite Northern Blvd, iki 76th



Apiplėšė algų nešėjus
Keturi ginkluoti vyrai \

durdieni Brook lyne atviro

sius parnešahčius algų pini
gus iš banko. Vienam iš už pa-

grasino užmušti, jeigu neati
duos pinigus. Plėšikai Ii nd ėję

>ėjai priėjo visai arti.
Algų nešėjai buvo ginkluoti 

jo maišelyje' Įrengtą a- 
bombų aparatą, tačiau 

neapsaugojo, o ginklo 
du prieš I neišdrįso.

sarin i u 
(tujos 
vartoti

Rosenbergų atminimui
Įvyko mitingai

Birželio 17-tos vakaru Now

paminėti Ft holes

vienas iš kelių didžiųjų ir 
šimtų mažesnių tą vakarą Į- 
\yktįsių mitingų po visą šąli.

J'*igu Rosenbergų žudyto
jai tikėjosi, kad paskubėjimu 
nužudyti tą jauną tėvų pora 
iie priVers žmones bijotis žu
dytojų ir užmiršti Rosenber-

kad žudytojai klydo. Minių 
Įsitikinimas, kad liosenbergąi 
ir Sobellis yra nekalti, smar
kiai praplito ir padidėjo.

Chateau Gardens buvo pa
imta viena salė. An 
pradėjimo mitingo 
salė buvo perpildyta

didžiulė 
ir paim- 
Antrąją 
ton pat

paimta trečioji.
K ai betoj a i. sol istė 

Schlamme. žydų v 
Jaunimo Choras ir 
gi amos dalyviai iš vienos sa- , 
lės skubėjo Į kita, iš kitos i 
trečia teikti visiems tą pačią 
programa.

Kalbėto jai pasakė daug, 
jau žinotų faktų. Ir nemažai 
atidengta visai naujų davinių 
nuo to laiko, kai Rosenbergai 
tapo nužudyti. Kaip pavyzdi 
naujo visuomenes pažinimo ' 
Rosenbergų ir Sobellio bylų, i 
minėjo, kad du žymūs katali
kai advokatai stojo prie tos 
by]o?i. Jie tik paskiausiu lai
ku susipažino su ta byla. Su
sipažinę. jie pasisiūlė stoti Į 
teisminę kovą atsteigti Rosen- 
bergu gerą vardą, išlaisvinti 
SobellĮ ir nuplauti mūsų kraš
to negarbę, kurią uždėjo Ro- 
senbergu nužud.'vmas.

Kalbėtojai sakė, jog tas vis
kas rodo, kad Nyrinusia visų 
žinančiu tiesą apie Rosenber- 
gus užduotis yra darbuotis, 
kad ta tiesa pasiektų visą A- 
merikos visuomenę.

Salėje. kurioje man teko 
būti, kalbėjo Sobellio žmo
na Helen, komiteto darbuoto
jas David' Aiman, senukas ra
binas Sbarff. National Guar
dian vedėjas John McManus, 
autorius John Wexley. kuris 
parašė veikalus “They Shall 
Not Die,” taipgi “The Last 
Mile.” Pastarasis yra filmoĮe.

Wexley rašo apie Rosenber- 
gus knygą, kuri ne už ilgo iš
eis iš spaudos. Knygai me
džiaga ruošdamas, Wexley as
meniškai -apkeliavo visus tuos 
takus, kuriais liudytojai prieš 
Rosenbergus pasakojo ėję. 
Liūdymuose buvo sakyta, kad 
iie būk tai mate, girdėję Ro
senbergų ir Sobellio neva 
“šnipiškus darbus.” Wexley 
sako, jog patikrinimuose pa
dėčių, vietos ir laiko jis atra
do molą ant melo samdytų 
liūdytojų pasakojimuose prieš 
Rosenbergus ir prieš SobellĮ.

Rep.

Martha 
.Liaudies 
Eiti pro-

Šachmatistu stebėtojai 
netelpa salėje

Norinčių stebėti amerikonų 
su tarybiniais šachmacistais 
žaismę pirmą vakarą susirin
ko tiek daug, jog netilpo Ho
tel Roosevelt balruimyje tam 
paruoštoje vietoje. Jie paskli
do po balkonus. Stebėtojai 
moka po $3 jžangos.

New¥)rto^<M^fcfZliiioi
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ILA laivakroviai 
neprasikalto

Išsigandęs vaikas 
pabėgo iš namų

Marcantonio turėtų 
vėl būti Kongrese

Roche apginti paskyrė 
penkis advokatus

Šuo ar $50 NEW YORK
Sh cophead srities gyven

tojams apsiskundus. kad šuns 
lojimas ir staugimas jiems 
trukdo poilsi, šunies savinin
kas buvo pašauktas Į teismą. 
Teisėjas piliečiui Levenbaum

HELP WANTED-MALE

GLAZIER , 
Auto ylass man, 

Al^a pridedant nuošimtį ar 
be perimti dirbtuves stiklų 
mentą. ’rinkamos sąlygos.

MAJESTIC, 92 PITT STREET 
'■ Tel. GR. 5-9601

(118-120)

gw/imy- 
d( pari

Teisiami yra ILA nariai, 
kaip prasikaltę ardymo prie
plaukose tvarkos. Tačiau pra
ėjus) trečiadieni teismabutvjo 
pateikti liūdymai rodė ką ki
tą. Iš liūd.vmų matėsi, kad

Ties Lindon Blvd, ir
Queens Village. )

19Qth

tingit vaiką. Pradėjo klausinė
ti. Sužinojo, kad jis 9 metu

Taip pareiškė kailiasiuvių 
unijos vadas Ben Gold i}- me
nininkas Paul Robeson. Keli 
šimtai ten buvusių unijistų ir

Patsai Roche neturėjo, 
norėtu ji apginti, samdytų 
vokatus. Tai teisė.)as jam

de jo bausme panaikinti, jeigu 
lis prašalins šuni. Savininkas 
teisinosi turis laikyti šunį ap
saugai prieplaukoje palieka
mo turto.

REAL ESTATE

A FLir jiems
viršūnių. Kad vykdomas per
sekiojimas ILA narių buvo 
priežastimi laiyakrovių strei
ko. Kad tuo pat persekiojimu 
iššaukti prieplaukose susikir
timai.

Pašauktas liudytojo kėdėn 
Robert O’Brien. Moore-Mc- 
Cormack laivų kompanijos 
prieplaukų vyriausias prižiū
rėtojas. Jis sakė, kad pirmieji 
pradėti bent koki trukdymą 
uoste buvo vietiniai AEf> virši
ninkai William McMahon ir 
John Dwyer, taipgi AFL 
Teamsteriu Bokalo 807 dole-:

Pagerbs Įkalinta Davis

Seaford, už apie 15 myl'ų. 
I’o 1 i m es n i a m e p asi k a 1 b ė j L

Marcantonijus ir jo 
sijos bendradarbis 
Gammer buvo garbes svečiais

prote-
Harold

kas 
ad- 
ap- 

ginti paskyrė penkis valdžios
apmokamus advokatus. Turės 
po vieną apginti nuo kožao 
pakali inimo.

YONKERS. 18 
Gerai budavolas. 
mūrinis num 
domas, dviem
ekstra įrengimų, 
visų patogumų, 
mui. 
ir

priimtu vii ir nu- pagerbė kaip pavyzd ingus

dorybes’’ nesą kitos garbingos 
išeities, kaip tik prasišalinti 
i> namų. Kada iam užtikrino, 
kad taip pasitaiko ir suaugu
siems. vaikas vėl nuleido gal
va ir pasakė: — Dar ne vls-

fuo kitu ‘“grioku” buvusi

re josi 
f! ančių 
Skynęs.

kaimyno kieme 
žemu ogų ir jų

sirp- 
pasi-

1\ev vorkiečiai rengia masi
ni mitingą pagerbti darbinin
kų vadą komunistą, buvusi 
miesto kaunsilmaną Benjamin

O’Brien toliau sake, kad jo 
kompanija Įteikė valdinei dar
bo santykių tarybai (NLRB) 
skundą prieš juos visus, o sy
kiu ir prieš ILA. Tačiau ta
valdinė taryba dėl skundų ; Davis. Sykiu pastiprin 
prieš tuos kitus nieko nedarė, i darbą už ji išlaisvinimą, 
tiktai veikė prio<JLA. Davis, buvo vienas iš

i minusia nuteistų kovotojų
I prieš mūsų šalies ėjimą ĮPirm streiko Teamsteriu ■ 

delegatas prispyręs uždaryti 
32-rą prieplauką tikslu pri
versti pavesti laivakrovių 

samdymą McMahonui. Bet 
kada tam pavedė, jis negalė
jo pristatyti laivakrovių. Ta
ria kompanija AEL su io Mc- 
Mahonu atmetė ii’ pašaukė1 
atgal ILA. AEL nesutiko. į

streiką. ILA atsimokėjo iššau
kimų streiko visame uostė. 
Streikas išsivystė Į re ii: ai avi
mą kontrakto ir algų priedo

Gražus yra tikrasis 
amerikonizmas
Įvyko persekiojamai jaunu 
korėjiečių K v ak porai apgin
ti pagerbti vakaras, kuriame 
jie patys turėjo teikti muzikos

taip nuostabiai gražiai, šiltai, 
žmoniškai ir istoriniai reikš
mingai. jog iš tos medžiagos 
gautųsi žavingas filmas.

Apie koncertą plačiau 
sekamose laidose.

Rep.

bu 8

Jaunuolių kaltintojas 
pats pateko i bėdą

Nassau apskrities kontrak- 
torius Namer buvo apskundęs 
teismui 4 jaunuolius, kaip ap
vogusius jo namus. Bet vyk
dant tyrimą atrasta, kad ir 
jis pats nuo vaikystės turėjęs 
blogą rekordą. Pradėjo tyri
nėti, gal kartais jis turis ką 
bendrą ir su šių vyrukų bėdo
mis.

Rosenbergams pastatė 
paminklą

Birželio 20 d., 1 vai. Įvyks 
atidengimas nužudytiems Ro
senbergams paminklo. Jie ilsi
si Well wood kapinėse ties 
Pinelawn, L. L Kapas randa
si sekcijoje 1, bloke 5, eilė
je J. Kapinės pasiekiamos 
Southern State Parkway, Exit

Policisto automobiliui suk- 
kliuvus ant kelio, kilo argu
mentas su dviemis vyrukais, 

jis turėjo 
Policistas 
civiliniais,

kreiptis į ligoninę, 
tuo laiku dėvėjęs 
važiavęs sykiu su žmona.

pir-
už

7

munistų vadų jau kelinti mo
tai būna kalėjimo.

Mitingas Įvyks birželio 
dieną. 310 Lenox Ave.

Koresp.

9 e

i bylojo apginti unijos 
į Goldą.

Nusižudė jaunas 
mokslininkas

Ritnei m etų. 
n usin u od i j ęs. Pa I i k ta-

R och c jau buvo oficialiai 
Įtartas kaip kaltininkas 4 
žmogžudysčių. Bot penktosios 
nenorėjo jam priskirti, vis dar 
lebetardė, nors jis buvo pri
sipažinęs. Nenorėjo priimti 
io prisipažinimo už tiesą dėl 
to. kad už tą penktąją žmog
žudystę prokuratūra jau se
niau buvo nuteisusi kitą asme- 
m.

Kriaučių delegatu 
išrinktas Kundrotas

Birželio 17-tą Įvykv.siame 
lietuvių kriaučių 5 I-jo sky
riaus perrinkime valdybos de- 

Kun- 
visas 
kurio 
rėmė

išrinkti gavus 
balsu už savo

d rotas. Sykiu išrinkta ir 
tas sąrašas kandidatų, 
buvo remiami tų, kurie 
Kundrotą. Visi

me
ieškoti. Veikiausia, kad paša- i 
ke ir nusižudymo priežastį, 
hot to neskelbia.

Ritneris dirbo Brookhaven i 
laboratorijoje. Sakoma, dome-
ięsis darbu pakinkyti atomą laukia pamatyti, 

ratūra išspręs p e 
žud.vstę. < Rocho pakartotinai 
prisipažįsta nužudęs marinin-

Jam priskaito nužudymą jau-j 
nuolių Westwater, Brown, so-: 
nutės Chronik ir taksi vairuo-! 
tojo J a b] on k os.

V i s i d i d ž i u su s i d o m ė j i m u 
kaip proku-

oponentus.

Tvankiame.
kliaučiai parašytų plačiau a- 
pie savo rinkimus.

kad

žemųjų

fliaiiih<‘rlain Avė.
naujas, 2 šeimom 

Aliejum karštu šil
ką ram garadžius. daug 

gera sekcija, arti 
Atdaras apž.iūrė.ji-

1 blokas j pidus nuo Loring 
Central Avenues, geras pirkinys, 

parduodamas prieinamai.
Saukite savininką:

Tel. Yonkers 9-6659
< 120-126)

HICKSVILLE
Ideališkas Kampas Profesionalui 

8 moiK’sių senurho grynų plytų, split 
level ( < ne veneer) namas, su at
tached garadžiu. 6 rūmai. 2 maudy
nės. pilnas skiepas, prisideda 3 rū
mai su privatiniu įėjimu. Storm 
windows, storm durys su yenetian 
blinds ir range. Gera arti
visų susisiekimų, 
mortgage $15.900. 
Saukite savininka:

Gera \ie
Aukštins G. I.
Kaina.^ $20,500.

H IrksvilMb 8-5168 
(VI9-122)

Smarkūs argumentai 
laivakroviii teisme

šimto ir 43 eilinių laivakro- 
vių teismo dalykai nosieina 
Švelniai. įvyksta susikirtimų 
tarp darbininkus ginančiu ad
vokatu ir prokuratūros ad-

Brooklyn,iečių 18-kos vyrų 
apg^mėjas Howard Bo(-hnor 
smarkiai užprotestavo prieš 
atskirų laivakrovių ša.ukioji- 
mą po vieną Į slapta tardymą. 
Sakė.- kad tūlus šaukia tais 
pačiais klausimais, kuriais bū
na tardomi viešame posėdyje. 
Tardytojai sakėsi to nežiną.

mą, kurioje darbininkui Syl
vester Bruno Įsakyta i toki at-

tėjo i teismabutj pas unijos 
advokatą gauti patarimą. Bo-

tarė Brunui i slaptą tardymą 
nestoti.

Susirinkimas
L.L.D. I KUOPOS NARIAMS

KuopOs susirinkimas įvyks birželio 
24-tos vakaro 7:30, L. z\. Piliečių 
Klube, Stagj> St. ir Union Avenue, 
Brooklyn. —Valdyba.

(120-122)

tarnauti taikioms darbams. 
Buvęs gabus ir atsakingas ta
me darbe.

Rimos-Teatrai
‘‘Demetrius and the 
Gladiators”

roras is sykio griežtai ai mete 
ta prisipažinimą kaip melą 
Queens prokurotūra už tą 
žmogžudystę Įkalino Paul A.

Tuo pavadinimu filmą pra
dėta rodyti birželio 19-tą, 
Roxy Teatre, New Yorke. Vy
riausiose rolėse vaidina Victor 
Mature, $usan 'Hayward, 
Michael Rennie, Debra Paget, 
Anne Bancroft ir Jay Robin
son.

Turinys labai panašus i tos 
pat 20th Century-Fox firmos 
gamintą “The Robe,” kuri pa
sirodė praėjusiais metais ir 
dabar teberodoma daugelvje 
teatrų. “Demetrius” praside
da nuo tos vietos, kur “The 
Kobe“ baigiasi. Vaizduoj’a pir
mųjų krikščionių laikus, Ro
mos imperijos išgverusius val
dovus ir jų lekajus su jų siau
tėjimu. Vaizduoja jų vergus, 
gladiatorių kovas valdovų

J. Nalivaika jau namie
Jurgis Nalivaika buvo su- | 

silaužęs ko.ią. Buvo skilę kau
lai. Padaryta operacija ir jau 
apleido ligoninę, kurioje isbu- 
110 72 dienas. Jis jau vaikščio
ja. bet koja vis dar skaudi, 
operacijos randai apie 10 co-‘ 
lių ilgio, apgyj&, gražiai, bet 
skausmu labai 
skilimas buvo 
labai sunkus

jautrūs. Kaulų 
kelyje, todėl 

gydimosi. Nors 
omą geryn, jis

FU

Charlote Kalzer, 
mok vklos studentė.

stipend i ja ketveriems 
po $1,000 per metus.

m rizikos
1 a i m ė j o 
vu n i i OM 

metams, >

lenkinti.
Tarpi 

romansas.
Ivkai. Tačiau

■ žiaurių kovų. įpintas 
tūli tikybiniai da- 

filma nėra Medus su Arbata
ligine. Tarpe žiaurumų vis 
viena-yra kokia nors gija, ku
ri kelia- norą prašalinti žiau- 
rurAus ir simpatiją persekio
jamiems.

Stanley Teatre pradėjo ro
dyti naują “Adventure in O- 
dossa.” Ir yra pora trumpų 
filmų.

Rep.

ję! jūs norite parduoti na
rna ar biznį, paskelbkite Lais
vėje. parduosite srreit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsįrgti slo
gom is. Labai n a u d i n ga y i ‘a gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Dr. A. Petriką^

Pekinas. V. 26 d. — Agen
tūra Sinchua praneša iš Deli: i

Indijos parlamento liaudies 
rūmų pirmininko pavaduoto
jas Aijangaras, kalbėdamas 
masiniame mitingo Bombėju
je gegužės 23 d., pareiškė, 
kad Kinijos Liaudies Respub- Į 
lika turi užimti jai tesėtai pri- ' 
klausančią vietą Jungtinėse 
Tautose. Jis pasakė, kad rei 1 
kia nedelsiant pakeisti dabar- l 
tinę padėti, kai Jungtinėse. 
Tautose posėdžiauja Kuomin-1

JAMAICA ESTATES, NORTH 
(>’2 kambarių, atskiras mūrinis na
mas. 4’2 m. senumo. Capo Cod bun- 
galo su vidurine salo. Didelis apda
lytas purčius, taipgi didelis ištaisy
tas skiepas, baras su veidrodžiais; 
garadžius, aliejaus šiluma, karuotai, 
blinds, screens, viskas puikiame sto
vyje'. Gera kaimynystė, arti visų pa
togumų. Geras nupirkimas tik už 
$23,990. Matykite savininką. 75-07— 
l70th SI,, Flushing. Arba šaukite

l AR ROCKAWAY
14 rūmų narnas, 
šeimom, 4 maudynės, 
apšildomas. 3 karų 
t ra padėliam vieta, 
garadžiaus. vaisiniai 
4 rūmų apšildomas
jūrų, vaisiniai medžiai 
taisytas skiepas. Turite 
šiuos gražius namus, kad 
Šaukite sa\ininką;

Tel. FA. 7-0083

11R42O)

tinkantis 12 3 
automat iškai 

garadžius, eks- 
4 rūmai viršuj 
medžiai. Taipgi 
bungalow šalę 

aptveria, iš- 
pamatyli 
įvertinti.

ais-124)
line organizacija ketina vai 
din t i savo vaidmenį.

RANDAVOJIMAI
PASTRENDAVOJA.. apartmonlas 

mažai šeimynai. Rendauninkas gali 
imt 4-ris arba 3-ris kambarius. Su 
re n d a susilaikysi m.

.J. Juška
113-09 1071 h Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
Tel. Virginia 8-3675

ASTORIA
Gerai budavotas medinis ir šingelių 
2 šeimų namas. Ištaisytas skiepas, 
aliejum šildomas, garadžius. plotas 
50x100. Gražus kiemas;. Visiškai iš- 
tuštinamas parduodam .Pirkinys už. 
$12.500. a

GI’S SCHWEITZER “
36th Ave., Astoria, L. L 

Telefonas: RE. 6-3468 
<118-124)

3101

For Rent

BEDFORD 
Air Conditioner 

IŠPARDAVIMAS!! 
Nužeminta Kaina!

Visu Garsiųjų Išdirbysčiu!

DYKAI Įdedama 
ŠAUKITE MR. GOULD 

BEDFORD STORES 
Tel. PR. 8-1000

\ Laikas jau JCSŲ 
DIVONUS VALYTI 

PROFESIJINIAI!
REGA L * BAY RIDGE 

CARPET CLEANING CO.’S, Ine. 
147 Lawrence A venue 
Tel. GEdney 8-3711

TONY’S

CONEY ISLAND
7 rūmų apartmonlas ideališkas del 
seserų, molinai ir dukteroFar drau
gėms. Taipgi 4D rūmai skiepo ap
art mentus tuščias. Puikiausios vie
tos vakacijcm.

! Saukite Sophie, rytais ar vakarais 
Telefonas: ES. 3-3980

(116-122)

BRIGHTON BEACH

Moderninis 4 rūmų apart meni as. 
j Privatinė virtuvė, maudyne ir lašai. 
■ Arti beach, parko ir boardwalk. Ar
ti transport aci.jos. Prieinamai. (Su

šaukite CO. 6-1722
(119-125)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbens

i ( LEANING & TAILORING STORE
Pilnai įrengta, gera biznio vieta. 

Puikiausia del preserių ir suveju. 
$250 savaitinių jeigu, t Galima’/padi
dinti jeigas siuvimais). Renda $75 su 
geru lysu. Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą labai priei-

I namai.
Šaukite savininką:

Tel. ORegon 8-898(T\
Al 9-125)

SANDWICH SHOP
Pilnai įrengta, gera veikli vieta fi
nansiniame distrikte. 10 metų lysas. 
Daro puikiausią pragyvenimą. Savi- 

-ninkas turi chain store operavimą - 
vieną parduoda. $7,000. Reikalinga

Saukite savininką po 5 P. M.
Tel. DI. 2-6834

(119-121)

įrengtą

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

; MATTHEW A
Bl YUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So., 4th Street
Cor. Hewcs 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.

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

valandos naujam savininkui 
goresnes jeigas. Puikiausia 
proga parduodama prieina-

Šaukite Savininką:
Te). D A. 3-8429

(117-120)

Tel. EV. 7-6238

BAKERY ROUTE
įsteigtas 30 metų. Duona, toliai ir 
pyragaičiai. Savininkas parjJ^oda 
puikiausią biznio progą labai priei
namai. • <

Saukite Savininką:
NE. 2-3911

MArket 2-5172 (118-121)

Laisve (Liberty) Antrad., Birželio (June) 22, 1954




