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Kitą kartą.
Labai teisinga pastaba.
Du dideli .svečiai.
Laisviečiai irgi laukia.
Žmonių sujudimas.
Aukštieji vagys.
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T«y jau ir baigėsi šachmatą 

Jenk/h nes. r<unpijonais pasi
lieka tarybiniai šnrlnnat min
kai Aš nemaniau, kad taip 
sudoros mūsiškius šachmati
ninkus.

Jie laimėjo 1G ii puse 
punkto prieš S ir puse punkto.

Negalima sakyti, kad ame
rikiečiai lepšiškai jose Lošė 
jie gerai ir drąsiai. laikėsi 
tvirtai ir ryžtingai. Bet anie 
pasirodė geresniais ir smar
kesniais šachmatininkais.

Kokia išdava? Išvada tėra 
viena: kita karta amerikie
čiams reikės geriau pasiruoš
ti.

Negalim:’ sakyti, jog tary
biniai šachmatistai turi mo
nopoli ant to įdomaus ir sme
geningo sporto.

Birželio 2 1 d. N. Y. I imese 
tdpo iomus Ii lad ( 11 iečio liaus 
Elumenfield laiškas. Blummi-
field kalba apie Guatemalos 
krize. /įkelia aikštėn tekina 
klausimi. kuinus kiekvienas 
amerikietės turėtu rimtai pa
galvoti.

Tinv-s buvo pirmiau išsireiš
kęs. kad jeigu Įsiveržėliai iŠ i
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Neimi ir Čon En-lai žada
i draugiškumą tarp Indijos
į ir Kinijos Respublikos

Ncw Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jawahar
lal Nėhru turėjo kaimyniš
kus pasitarimus su atvyku
siu Čou En-lai, Kinijos 
Liaudies Respublikos prem
jeru ir užsieniniu ministru. 
Kalbėjosi ypač apie taikos 
darymą Indokinijoje ir 
Korėjoje.

Nehru surengė premje
rui Čou En-lai valstybini 
pokilį, kur abudu pareiškė 
draugiškumą vienas kito 

! Šaliai. Nehru pastebėjo, 
jog per paskutinius 2.000 
metu tos dvi didžiausios pa
saulyje tautos taikiai sugy
veno.

Čou En-lai. tarp kitko, 
priminė, kaip Kinija ir In
dija draugiškai išsprendė 
derybomis klausimą apie 
Tibetą pereitą pavasarį.

Panašiai galima derybo
mis išrišti ir kitus tarp-

Honduras yra guatmualiečiai. 
tai negalima ‘-■kaityti Įsiverži
mu. Tai. girdi, naminis sukili
mas. Tai kas. sako, kad iie 
kitoje šalvie buvo sumobili
zuoti ir apginkluoti svetimais 
ginklais!
’ Tai kiauri veidmainyste, sa
ko Blumenfield. Ar taip mos I 
argumentavome. kai anais • 
metais be nieku)’ nieko mūsą 1 
prezidentas pasiuntė armi ja >r j 
ginklus K orėj on ? O tai buvo

l tautinius ginčus, taip kad 
i galėtu ramiai sugyventi 
kapitalistinės ir socialisti-

I n ės valstybės, sakė Čou
En-lai, pareikšdamas:

“Revoliucijos negalima Į 
eksportuoti... ir neleistina i 
jokiai šaliai Įsikišti prieš 
kitos šalies žmonių valią. I 
Ko labiausiai reikia, tai kad 
kiekviena šalis gerbtų kiek-

I vienos kitos šalies čielybę,

Gyvatės pražudo 40,000 , 
žmonių per metus i

Geneva, Šveic. — Jungt. >

nepriklausomybę ir nesi- 
i kištu i vidu jinius jos rei
kalus.”1
LANKOSI PAS PAR
MOS PREMJERA.

Burmos premjeras U Nu 
buvo pakvietęs Čou En-lai 
į svečius. Tad Čou En-lai 
ir išskrido iš Indijos i Bur
mos sostinę Rangooną, 
kur juodu tarsis opiaisiais 
tarptautiniais klausimais.

Guatemalos užpuolikai 
nuskandino anglu laivą

Washington. —Lėktuvai 
Įsiveržėlių į Guatemala 
dviem bombom nuskandino 
prekybinį Anglijos laivą 
Springfjordą, 2,036 tonų, 
kuomet Guatemalos uoste 
San Jose buvo lai van krau
nama kava, medvilnė (bo- 
velna) ir medžiai, kaip tie
siogiai pranešta telefonu iš 
Guatemalos sostinės.

Lėktuvu nelaimėse 
užmušta 16 žmonių c

March Air Base, Cal. — 
Apsiniaukusiame ore sudu
žo kalnan ir sudegė karinis 
lėktuvas, žuvo visi 14 bu
vusieji jame kariškiai.

Guatemalos prea. 
Arbenz užleidžia 
vietą savo drauoui
'i

Pulk. Diaz pasižada tęsti 
Arbenzo kovą prieš 
“samdyti i s 11 ž pi ■ oli k 1i s”

Hondūras. įsu kuriuo Ai 
idii’as sek- (baigė karine

madienį pranešė, jog pa
sitraukė jos prezidentas 
Jacobo Arbenz Guzman. 
Jisai pervedė visą valdinę 
galią savo draugui Carini 
Enrique Diaz’ui, vyriau
siam ginkluotų jėgų ko- 
mandieriui. v

“Kuomet nusitariau 
imti valdžią, aš pilnai

komybę.

Arbenz

itemala
ir

mokratinemis ištaigomis 
liekasi nepajudintas.

atsižvelgdamas

priemones, kurias Guate
malos priešai turi.”
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Guatemala jau prisiima 
am ori k in i ų vaistyki ii 
tyri neloju komisiją

Washington. — Guate- 
malos progresyvės vai

zdžios atstovas Alfredo Cho- 
cano pranešė,-kad jinai jau 
sutinka įsileisti tyrinėtoji! 

kom i si j ą, atstovai! j anči ą
Jungtines Valstijas ir kitus

kiusi prisiimti tuos tyrinė
tojus, kolei jos skundą, tu
rėjo spręsti Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba prieš 
Hondūrą ir Nikaraguą, 
kai]) rėmėjus ginkluoto 
įsiveržimo i Guatemala. 
t » €

amerikinius kraštus.
Ta komisija susideda

Meksikos ir Jungtinių

per
su-’■ 

atsa
kovu

Guatemala

JUNGT. VALSTIJOS TIK 
VOS - N E VOS ATI
DĖJO SKUNDĄ

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo

Pablogėjo Trumano
n i a tidė j<i G u a t e m a 1 o s 
skundo svarstymą, iki 
gaus pranešimus nuo ame-

puik. Arbenz ilga po operacijos
Aš varvsiu darba 
Aš esu giliai dė-

rį jis man suteikė

laimėjimai, pasiekti 
paskutinius 10 metu, 
susidursime su

aš taipgi turiu didelį

A.rbenz pridūrė

Kansas City, M o. — Bu
vęs prezidentas Trumanas 
gavo žemutinės žarnos už-

misijos. Už atidėiima bal
savo Jungti 
Čiang Kai-> 
iš Forniozos.

Birželio 20 d. jam buvo Sąjungą, t . « • • •

atstovas

Už tuojautinį skundo na
grinėjimą pasisakė Sovietu 

Danija, Naujoji
di- 

Bet 
pasi-

lai-
dėjimu per ; mes triumfuojančią perga
li* naujasis llę, vadovaujant pulkinin-

——išplauta apendikas^ ir > Anglija ir Francija susi- 
gangrenos apimta tulžia- , laike nuo balsavimo, 
oūsle.

I Michigan ežero banga 
pražudė 11 čikagiečiu

I " ♦ *j da iš 11 narni.
Taigi prezidento

j howerio atstovas

suside-

Eisen-

faktas, kad ten tai tikrai bu
vo pačią korėjiečiu susikirti
mas.

Kitas dalykas. Times sakė, 
kad reikėtų pirma tą dalyką 
dar ištirti.

0 ar mes pirma tyrinėjome, 
k a i i iš k i I < > k o n 1'1 i k tas K orėj o- 
je?f

Ar mos tuojau nopareika- 
hivomo. kad Jungtinės Tau
tos užgiriu mūsų karinį žy
gį? ICodėl dabar mūsą atsto
vas .Jungtiniu Tautu Saugumo 
Taryboje pasiūlė visą nukalą 
pavesti amerikiniu šalin komi
sijai. o Jungtinėms Tautoms 
nesikišti ?

_ • •
Churchill ir Eden aplanko 

mus netikėtai. Jie patys pasi
siūlė. Jie esą susirūpinę nesu
sipratimais tarpe Amerikos ir 
D i d ž i os i os Britą n i j os.

Churchill tai skaito “šeimy
nišku” nesusipratimu. Jie Čia 
ir pribuvę viską gražiai išly
ginti. arba užglostyti.

Mes, laisviečiai. irgi gal
vojamo apie svečius. Ją tiki
mi esi dienraščio Laisvės pik
nikuose Brooklyn^ ir Montv
iloje.

iiFuiki proga visiems. Atva
žiavęs Į rytines valstijas su 
savo ^akacijomis, turėk min
tyje būti vienam iš minėtu 
pikniku.

Padarysite gero dienraščiui, 
bet dar daugiau patys sau.

(Tq«* nuo 2 pu«L)

j Tautų Sveikatos Organiza- i 
l ei ja apskaičiavo, kad nuo i 
, gyvačių įgylimo kasmet i 
i miršta pasaulyje 40,000: 
i žmonių, daugiausia Azijoje. '

» 
Užkluptas daktaras, daręs į 

j valdininkėms abortus i

Warrenton, Virgnia. — : 
Policija suėmė daktarą G. i 
Th. Strotheri, kuris urmu4 

Į darydavo abortus, ypač val- 
< dininkėm - raštininkėm iš 
i Washingtono, paliuosuoda- 
! mas jas nuo gemalo.

Sykiu su daktaru areš- 
į tuota jo pati, du kiti jo pa
dėjėjai ir trys vežikai, ku- 
I rie atgabendavo užvaisintas 
merginas.

Policija užtiko pas dak
tarą penkias raštininkes, 
1 kuriom jau išimta “užgin
tas vaisius,” ir keturias ki
tas, dar laukusias operaci

jos.
Merginos nebus teisia- 

: mos, bet valdžia naudos jas 
i kaip liudytojas prieš dak- 
I tarą. Jis imdavo po $400 
iki $450 už abortą ir taip 

. pelnydavosi šimtus tūks- 
I tancių dolerių per metus.

Elizabeth, N. J. — Mirė 
John F. Kenah, 85 metų 
amžiaus, buvęs Elizabetho 
majoras, demokratas,

Columbus, Ohio. — Kari
nis lėktuvas, susidūręs su ' v
dideliu keleiviniu orlaiviu, 
susprogo ir nukrito, užmu-
šant abudu savo lakūnus.

9

apšlubintas keleivinis or
laivis saugiai nusileido su 
81 keleiviu ir trimis įgu
los nariais.

įsiveržėliy skelbimai 
mes Guatemala a v

> Tegucigalpa, Honduras. 
— Pulkininkas C. C. Ar
mas, vadas įsiveržimo į Gu
atemala, paskelbė savo val
džią visam tam kraštui ir 
pasigyrė, kad jo kariuome
nė užėmus vietas tik už 43 
mylių nuo Guatemalos so
stinės.

Bet amerikinė žinių 
agentūra Associated Press 
tuo pačiu- laiku pranešė, 
kad įsiveržėliai randasi už 
70 mylių nuo sostinės.

Guatemalos valdžia de
javo, kad neturi lėktuvų 
prieš įsiveržėlių lėktuvus, 
kurie kartotinai bombar
duoja ir terorizuoja gyvėn- 
tojus. Šiaip jau valdžios 
armija visur atlaiko fron
tą, kaip sako valdžia.

Hallam, Nebraska. — Nu
virto nuo kranto greitasis 
Chicago - Denver trauki
nys, sužeidžiant 75 žmo
nes.

Francuzy katalikų partija 
išbraukia Mendes remeius <5

Paryžius.— Francijos ka
talikų respublikiečių par
tija išmetė iš savo tarpo 
Andrių Monteil ir Robertą 
Buroną, kurie tapo naujojo 
premjero Mendes - France 
ministrais. Katalikų parti
jos vadai priešinosi Mende- 
sui ir užgynė savo nariams 
dalyvauti jo ministrų kabi
nete.
Socialistų Partija baudžia 

priešingus amerikiniam 
planui narius

Francijos Socialistų Par
tijos greitasis suvažiavimas 
neseniai isakė visiem savo L

Churchill ir Eisenhower 
vis dar ginčijasi

Washingtonas. — Tęsėsi 
ginčai' tarp prezidento Ei- 
senhowerio ir Anglijos mi
nistrų pirmininko Chur- 
chillo. Eisenhoweris ir jo 
valstybės sekretorius Du
lles reikalavo tuojau su
daryti naują karinę sąjun
gą prieš komunizmą Indo
kinijoj ir kituose pietiniai-

Churchillas ir jo užsieni
nis ministr. Anthony Eden 
siūlė dar palaukti.

(New Yorko Times spė
ja, kad Churchillas, gal būt, 
padarys nuolaidų.)

ORAS. — Giedra ir vis 
dar vešu. i

Chicago. —Netikėtai di
dele Michigano ežero ban
ga, pakilus 10 pėdų bei auk
ščiau, šeštadienį užplūdo

ir nuskandino 11 žmonių, 
besimaudant jiems ir be-

Cabot Lodge tiktai var
gais - negalais techniniai 
pervarė savo pasiūlymą — 
tolyn nustumti svarstyma 
Guatemalos skundo prieš 
Hondūrą ii’ Nikaraguą:

Sovietu delegatas Se
mionas Tsarapkinas smer
kė atidėliojimą ir ragino 
Jungti r es Tautas daryti

atstovam šalies seime rem
ti Amerikos jilaną — su
jungti Francijos ir Vaka
rinės Vokietijos kariuome
nę į tarptautinę vakarų Eu
ropos armiją kovai prieš 
komunizmą.

Bet 5 socialistai seimo ko
misijoj tai]) pat balsavo at
mesti amerikinį planą.

Partijos centras už tai pa
baudė tuos socialistus, nu
tardamas, kad “jie negali 
būti Socialistų Partijos at- 

I stovais jokiuose Francijos 
seimo komitetuose iki 1956 
metu rinkimu.” t *.

Prancūzai ir vietnamiečiai 
pradeda derybas

Hanoi) Indokin. — Pra
sidėjo Francijos ir Viet
namo Demokratinės Res
publikos derybos dėl pa
liaubų. Tariamasi vietoje 
už 20 mylių nuo Hanoi, In- 
dokinijos sostinės.

PASITRAUKĖ SYNG- 
MANO RHEE MINIS
TRŲ KABINETAS

Seoul, Korėja. — Pasi
traukė Pietinės Korėjos 
tautininkų ministrų kabi
netas. Prezidentas Sin.g- 
man Rhee paskyrė nauju 
premjeru Pyun Yung Tai, 
ligšiolinį užsienio reikalų 
ministrą.

žuvaujant prie Mintrose 
Avenue.

Banga buvo įsiūbuota vė
jo, švilpusio 35 mylias per 
valandą, kai tuo pačiu lai
ku oras smarkiai paspaudė 
ežerą kitose vietose, dar 
pakeldamas pleškantį van
dens kalną linkui Montrose 
maudyklos.

Ragangaudžiai uždaro 
mokytojams lūpas

New York. — Riksmai 
prieš komunizmą taip įbau
gino Amerikos mokytojus, 
kad dauguma jų bijo net 
prasižioti tokiais klausi- 
mais, kaip darbo unijos, už
sieninė politika, Jungtinės 
Tautos, valdinė sveikatos 
apdrauda visiems amerikie
čiams, komunizmas ir ka
pitalizmas, — sakė dr. Mar
tin • Essex, raportuodamas 
92-ram metiniam suvažia
vimui Nacionalės švietė
jų Sąjungos, kurios pirmi
ninkas jis yra.

— Apšvietos darbas mo
kyklose todėl darosi “be
vaisis ir pilkas,” — pridū
rė d r. Essex, Lakewoodo 
mokyklų superintendentas 
iš Ohio.

Švietėjų suvažiavimas ei
na Madison Sq. salėje: da
lyvauja apie 20,000 mokyto
jų, profesorių ir mokyklų 
viršininkų.

tinkamus žingsnius, kad 
sulaikytų užuolikus, vyk
dant vienbalsiai padarytą 
Saugumo Tarvbos spren
dimą birželio 20 d.

Taryba tada įsakė su
stabdyti karo veiksnius 
Guatemaloje ir atsišaukė į 
visas Jungtines Tautas, 
kad nė viena neduotų jo
kios paramos tenai kariau-

MOLOTOVO ATSILIE
PIMAS GUATEMALAI

Maskva. — Guatemalos 
užsienio reikalų ministras 
Torriello kablegrama at
sišaukė į Sovietų Sąjungą, 
prašydamas paveikti Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybą, 
kad jinai tuojau vykdytų 
savo nutarimą iš birželio 20 
d., įsakanti sulaikyti karo 
veiksmus.
Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas, at
siliepdamas, pareiškė “gi
lią užuojautą Guatemalos 
žmonėms, ginantiems tė
vynės laisvę ir nepriklau
somybę,” ir žadėjo pasi
stengti, kad tas nutarimas 
būtų vykdomas.

VENGRAI LAIMI SOK- 
KERIO RUNGTYNES

Bern, šveic. — Sokkerio 
sportininkai iš Liaudiškos 
Vengrijos Respublikos lai
mėjo rungtynes prieš Bra
zilijos sokkerininkus tokia 
dauguma, kaip 4 prieš 2,
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Kas Ką Rašo ir Sako

PO ŠACHMATININKŲ VARŽYBŲ
AMERIKIEČIŲ -TARYBINIŲ šachmatininkų var

žytinės pasibaigė. Kaip ir buvo tikėtasi, jas laimėjo sve
čiai tarybiniai šachmatininkai,—laimėjo 20 taškų prieš 
12-ką.

Bet tai nėra svarbu, kurie laimėjo varžybas. Mūsų 
nuomone, svarbu yra tas, kad čia laimėjo tie žmonės, tie 
amerikiečiai, kurie troško ir trokšta sumegsti glaudes
nius ryšius tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos žmonių. Biurų atgal.

Jeigu įvyko tarybinių ir amerikinių šachmatininkų 
varžybos, tai kodėl negali įvykti kitų abiejų kraštų spor
tininkų varžybos? Kodėl negalima turėti “varžybas” 
menininkų, dailininkų? Kodėl amerikiečiai menininkai 
negali nuvykti į Tarybų Sąjungą ir ten parodyti savo 
gabumus, o grąžon pasikviesti tarybinius menininkus į 
Ameriką, kad jie čia parodytų savo gabumus?

Tokie apsikeitimai didžiai patarnautų pasiekimui 
didesnio susipratimo tarp abiejų kraštų žmonių, jie pa
tarnautų taikos reikalui.

pripažįsta, kad jis gabus, talentingas ir darbingas vyras.

ENERGINGAS, TALENTINGAS VYRAS
CHOU EN-LAI, Kinijos Liaudies Respublikos prem

jeras ir užsienio reikalų ministras, dar jaunas, bet ne
paprastai talentingas ir pilnas energijos žmogus.

Po to, kai Kinijos liaudis išvijo iš savo krašto čiang- 
kaišekininkų kliką, kai liaudies vyriausybė pradėjo tą 
kraštą valdyti, tai Chou En-lai nebuvo niekur, apart 
Tarybų Sąjungos, išvykęs valstybiniais reikalais.

Pirmas jo pasirodymas Vakaruose buvo Ženevoje, 
tarptautinėje konferencijoje, kuri dar nepasibaigė. Ir 
čia Chou En-lai parodė savo talentą, kaip politikas, ir 
kaip žmogus, pilnas energijos.

Be jo kalbų, sakytų konferencijoje, Chou En-lai tu
rėjo daug pasitarimų mažuose posėdžiuose. Tarėsi jis 
su. Molotovu, tarėsi su Edenu, tarėsi su daugeliu kitų 
kraštų delegacijų pirmininkais.

Pagaliau, kai Lanielo valdžia Francūzijoje žlugo, 
Chou En-lai tarėsi su naujuoju Francūzijos premjeru, 
Mendes-France. Ir čia abudu premjerai, kaip sako pra
nešimai, priėjo konkrečių sutarimų dėl politinių klausi
mų išsprendimo Indokinijoje, kai ten bus sulaikyti 
mūšiai.

Po to, nieko nelaukęs Chou En-lai išlėkė į Indiją, 
kur tarsis su to didžiulio krašto premjeru Nehru.

ŽMONĖS DŽIAUGIASI
KAI FRANCŪZIJOS PREMJERAS Mendes-France 

grįžo iš Berno konferencijos, kur jis tarėsi su Chou En- 
lai, jis tuojau pateikė parlamentui pranešimą.

Jo pranešimas buvo sutiktas šiltai. Parlamentas 
milžiniška balsų dauguma užgyrė jo veiksmus. Iš Pary
žiaus žinios skelbia, kad spauda ir žmonės per visą Fran- 
cūziją pareiškė milžiniško entuziazmo dėl to, kad karas 
Indokinijoje gali būti baigtas.

Tik reikia pagalvoti: parlamente, kai buvo balsuo
jamas premjerui Mendes-France pasitikėjimas, už jį bal
savo 433, gi prieš tebuvo tik 23 balsai.

Tai rodo, koks sentimentas ten reiškiasi dėl karo 
baigimo Indokinijoje!

Žmonės trokšta taikos visur. Francūzijai karas In
dokinijoje lėšavo labai daug, o naudos negavo jokios.

Pagaliau, karas niekam neneša naudos, o žalos— 
daug.

Tai turėtų suprasti kiekvienas.

Y ..... ....... ~ w v. " |
Visi, kurie stebėjo Chou En-lai veiksmus Ženevoje, rinktas

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Atnaujinsite šimtus senųjų 

pažinčių ir užmegsite šimtus 
nauju.

Piknikuose bus tūkstančiai 
geriausiu ir smarkiausių lie
tuvių.

Visanie nasaulyje ne pan
tas! as žmonių sujudimas dėl 
įvykiu Guatemaloje. Visur 
vyksta dideli masiniai protes
to mitingai. Ypač jaunimas, 
studentai Lotynų Amerikos 
audringai protestuoja.

Protestuoja prieš Jungtines 
Valstijas. ’ Visur, mat, 
tauja įsitikinimas, ki 
kraujo liejimas yra mūsų

viešpa-

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Birželio (June) 29, 1954

Labai
i krašto politikos padarinys, 

dus smūgis 
ai i. Tai vis

zultatas visiškai klaidingos 
politikos.

Eisenhower ir Dulles turė
tų pagalvoti, kad1 jie su tokia 
savo politika privirė daug ko-

Didelis skandalas New Jer
sey valstijoje. Pasirodo, kad 
buvęs valstijos gubernatorius 
Harold G. Hoffman (jau mi- 

bama, kad jis suktybėmis pa
šau tris šimtus tūks- 
dolerių.
tokius sutvėrimus seno- 

stato j aukštas

t ančių
Tai 

jsios partijos
\ ietas 1

KONFERENCIJA 
TAIKAI PALAIKYTI

Vilnis rašo:
“Stockholme, Švedijoje, 

prasidėjo pasaulinės taikos 
organizacijos k o n g resas. 
Suvažiavo 300' delegatų iš 
35 valstybių: Europos, Azi
jos, Amerikos.

■“Švedija yra Vakarų de
mokratijos stovykloje ir ne
kliudė taikos delegatams 
atvykti, bet...

“Prie Piliečių Salės, kur 
vyksta taikos kongreso se
sijos, pastatyta galybės po
licijos. T vidų teįleidžiami 
tik akredituoti delegatai. 
Paprastas švedas pilietis, 
norįs išgirsti žodį apie tai
ka, gražinamas nuo salės 

ta neįleisti nei vieno 
toriaus.

“Ar tokia geležinių 
vų‘ uždanga Š 
riausybė tikisi

V1Z1

!di]os vy- 
užgniaužti

“Tikime, kad ji skaudžiai 
nusivils.”

ČEKOSLOVAKIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VADOVYBE

Birželio 15 d. Pragoję 
baigėsi Čekoslovakijos ko
munistu partijos X-tasis su
važiavimas. Ant rytojaus 
po io buvo sušauktas Cen
trus Komiteto posėdis, ku
riame buvo išrinkta žy- 

orga-

na-

lavas Kopeckis, 
; Zapotockis.
CK Politinio biuro
išrinkti: Liudmila

i cova ir Otakaras

na i.
Eltos pranešimu:
“CK Politinio biuro 

riais vienbalsiai išrinkti:
Karelas Bacilekas, Rudol
fas Barakas, Aleksiejus Če- 

; pička, Jaromiras Dolanskis, 
Zdanekas Firlingeris, Vac- 

Antoninas
Kandidatais į 

narius 
Jankov- 
Šimune-

“CK pirmuoju sekreto- 
| riumi buvo , vienbalsiai iš- 

Antoninas Novot
nas, ,CK sekretoriais: Irži 
Gendrichas, Bruno Kelelis, 
Vratislava.s Krutina ir Vac
lovas Pašėkas. Išrinktieji 

CKsekretoriai sudaro ČKP

“Centrinės revizijos ko
misijos organizaciniame po
sėdyje šios komisijos pirmi
ninku buvo išrinktas Joze
fas Štetka.”

j
KALBANT APIE 
‘MASKVOS DURKLĄ”

Kaž koks J. Brazdžionis 
marijonų Drauge rašo, būk 
Maskva atkišusi Jungti
nėms Valstijoms durklą.

' Kur ir kaip tas durklas 
atkištas? Ogi tame, kad r- -- ■ ■
Lotynų Amerikos kraštuose sa’kosi nukovę ’ dar . 

kac Malajų partizanus, 6 vyrus i'ocnr. • z-, ' *" . . IJ
vra komunistų, tame, 
Guatemaloje yra progresy- 
ve valdžia. Pagal Brazdžio
niu tai “Kremlius nori Ka
ribų jūrą paversti sovietiš
ku ežeru...”

Aišku, tokias nesąmones 
skelbia ne tik vienas Braz
džionis, o ir už jį didesnieji, 
—iš ju jis tik semia “ikvė-
pimą.

Bet kad tai, ka tokie i 
Brazdžioniui skelbia, yra į 
kvailybė, nesąmonė, tai ži
no kiekvienas galvojantis 
žmogus.

NAUJI REIŠKINIAI
Kanadiškas Liaudies Bal

sas rašo:
“Pastaruoju laiku įvyko 

didelis pasikeitimas pasau
lyje. Jis dar neužsibaigė, 

vystosi toliau. Vakarinio 
bloko šalys, ilgai sekusios 
Ameriką, taip sakant, su-, 
svyravo, pradėjo savisto
viau reikštis. Ypatingai 
Britanija ir Francija paro
ti ė nemažai drąsos. Tas už
davė labai didelį smūgį 
amerikiečių politikai, kuri 
atmetė bent kokius susita
rimus su rytinėmis šalimis.

“Iš kitos pusės, Genevoje 
šiuo tarpu pasitarime daly
vauja ir Kinija ir Vietna
mo Demokratinė Respubli
ka, nekalbant jau apie Ta
rybų Sąjungą. Akis į akį 
prieš Ameriką, Britaniją ir 
Francija stovi Tarybų Są- 
iunffa, Kinija ir Vietnamas. 
Didžiausias amerikiečiu už
sispyrimas (neįsileisti Kini
jos i jokius tarptautinius .. 4  \ . XI , , . .L >>

Laikraštis primena, kad 
šitokia “orientacija gali pa
lengvinti taikai. Bus leng
viau susitarti ir ten, kur 
vyksta atviros kovos.”

“NUOSAVĄ PASTOGĘ” 
BIRŽIŠKAI

J. J. Račiūnas rašo Dirvo
je, ragindamas, kad būtų 
renkamos aukos Mykolui 
Biržiškai, kad “senatvėje 
užtikrinti ramumą, o gal ir 
nuosavą pastogę padovano
ti.”

Tuo reikalu jau suorga
nizuotas specialus komite
tas, kuris neužilgo kreipsis 
“į visą Amerikos lietuvių 
visuomenę” paramos, pini
gų Biržiškai “auzai” pirkti.

Gal ir gerai, kad tauti
ninkai rinks aukas M. Bir
žiškos “nuosavai pastogei,” 
užuot davę “Lietuvos lais- 
vintojams,” kurie gautus 
pinigus išeikvoja nereika
lingoms kelionėms, kote
liams ir kitaip prašvilpia.

DALGIU T AKMENĮ v
L. Prūsei ka rašo Vilnyje:
“Guatemalos maištininkai 

tikėjosi, kad jiems užteks 
tik subaubt, ir demokratinė 
valdžia šiupuliais subyrės. 
Bet šiuo kartu pučistų dal
gis atitiko labai kietą ak
menį. Ir armija ir liaudis 
su Arbenzo valdžia.

“Guatemalos žmonės nori 
socialinių reformų, o ne fa
šistinės valdžios.

“Washingtono vadeivos 
vėl pataikė ne ant to arklio, 
pasirinkę pulkininką Castil
lo Armas. Lietuviškai ta
riant, jie nusirinko smeton-

Roma. — Italijos senatas 
121 balsu prieš 85 užgyrė 
premjero Scelbos bandymus 
susiderėti su Jugoslavija 
kas liečia ginčijamą Triesto 
sritį.

Singapore, Mala j a. — An-
• 8

ir 2 moteris.

Maskva. — Visa Sovietų 
spauda kaltina A m e r i k ą 
kaip su rengėją ginkluoto 
užpuolimo prieš Guatemala.

New York. — Studebak
er ir Packard automobilių 
kompanijos tariasi susivie-

Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, kad dolerio ver
tė 46 centais nupuolė nuo 
1939 metų.

Washington. — Kongreso 
civilinių tarnybų komitetas 
nutarė pakelti 7 procentais 
algą visiems paštų tarnau
tojams.

Ties Lietuvos žemėlapiu
Rašo mokytoja O. MAKAREVIČIūTe

Ruošiantis Lietuvos eko
nominės geografijos pamo
koms, man dažnai tenka 
papildyti savo konspektus. 
Sparčiai auga mūsų respu
blika. Geografijos vadovė
liai nespėja sekti ūkio vys
tymąsi.

1952 metais pasakojant 
moksleiviams apie respubli
kos pramonės augimą, aš 
pažymėjau, kad ji 2.4 karto 
viršijo prieškarinį lygį. Šis 
skaičius dabar paseno. Ma
no konspekte atsirado nau
jų įmonių—“Pergalės” kon
diterijos fabriko, Vilniaus 
pieno produktų gamyklos. 
“Nevėžio” siuvimo fabriko 
—pavadinimai. Dabar pa
sakoju moksleiviams apie 
tai, kad respublikos pramo
nė per 1953 metus pagami
no trigubai tiek produkci
jos, kiek buvo pagaminta 
1940 metais, o jos lyginama
sis svoris liaudies ūkyje pa
siekė 65 procentus.

Lietuvos gamyklų, fabri
kų, kombinatų išleidžiamų 
dirbinių sąrašas kasmet di
dėja, sparčiais tempais vys
tosi naujos pramonės šakos. 
Dar visai neseniai, mokslei
viai pasakodami apie Vil
nių, Klaipėdą, Šiaulius, mi
nėjo vien tik lengvosios ir 
maisto pramonės įmones, o 
dabar jie pasakoja ir apie 
Lietuvos turbinų bei maši
nų gamintojus, apie elektri
nius keltuvus, stakles, elek
tros aparatūrą, kurią gami
na naujų gamyklų cechai.

Dideli pakitimai įvyko ir 
respublikos žemės ūkyje. 
Sutvirtėjo ir išaugo kolū
kiai, per kelerius paskuti
nius metus jie pastatė šim
tus gyvulininkystės patal
pų, naujų klubų, pradėjo 
statyti gerai sutvarkytas 
gyvenvietes. 120 žemės ūkio 
artelių užsidegė elektrinės 
lemputės.

Per 1950-53 metus Lietu
voje buvo suorganizuota 58 
naujos mašinų - traktorių 
stotys. Į MTŠ iš broliškų 
respublikų buvo atgabenta 
keli tūkstančiai traktorių, 
1,380 grūdų ir 300 linų va
lymo kombainų, daugiau 
kaip 600 sudėtingų kulia
mųjų ir daug kitos žemės 
ūkio, technikos.

Arba paimkime kultūri
nę statybą. Vien prieš pra
dedant praėjusius mokslo 
metus buvo atidaryta 40 vi
durinių mokyklų, 152 pradi
nės mokyklos buvo reorga
nizuotos į septynmetes. 
Moksleivių skaičius Lietu
voje padidėjo nuo 1950 me
tų 115 tūkstančiu žmonių. 
Atidaryta apie 200 darbi

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Plečiama daržininkystė

DOTNUVA. — Kasmet vis 
labiau plečiama daržininkystė 
“Aušros” kolūkyje-milijonie- 
liu.je. Praėjusiais metais įvai
riomis daržovėmis ir seklo
kais buvo apsodinta 63 hekta
rai. Realizavęs daržininkystės 
produktus, kolūkis gavo 422 
tūkstančius rublių pajamų.

šiais metais daržovėmis 
kolūkyje apsodinta 70 hek. 
Vadovajami agronomo K. 
Rimkaus, brigados nariai žie
mos metu pagr/mino 70,000 
durpių-pūdinio puodelių. 200 
kvadratinių metrų ploto šilt
namy] kovo mėnesio pradžio
je buvo pasėti ankstyvieji a- 
gurkai, pomidorai, svogūnai 
ir kitos daržovės. Durpių-pū
dinio puodeliuose auginami 
kopūstų, agurkų daigai, kurie 
netrukus bus perkelti j atvirą 
gruntą.

dyti. Sandėlio statybai asig
nuota vienas .milijonas 850

I tūkstančių rublių.
St a m b ū s 500—1000 tonų 

talpos sandėliai daržovėms ir 
bulvėms laikyti statomi1 Kali
ne, Klaipėdoje ir kituose res
publikos pramonės centruose.

šiomis dienomis Varnių ra
jono centre atiduotas eksplo
atacijai 250 tonų talpos dar
žovių sandėlis. Tai pirmas iš 
septynių tipinių daržovių san
dėlių, kurie iki daržovių; der
liaus nuėmimo stos rikiuotei] 
eilėje Lietuvos rajonų centrų. 
Daržovių rauginimo bei sūdy
mo punktai Įrengimai Šiau
liuose, Kretingoje ir Trakuo
se.

I t•
Meninės saviveiklos apžiūra

Kauno meninės saviveiklos 
kolektyvai intensyviai ruošia
si miesto meninės saviveiklos 
apžiūrai. “Giedros” kartona
žo fabriko. “Sanito” fabrike 
ir kitose įmonėse, pedagogi
nėje bei aukštosiose mokyk
lose įvyko vietinės apžiūrėto.

B. Radvilėnas’

Daugiau elektros skaitiklių

Vilniaus Elektros skaitiklių 
gamyklos cechuose Įvyko su
sirinkimai, kuriuose darbinin
kai ir inžinieriniai—tecliiniai 
darbuotojai priėmė naujus 
Įsipareigojimus.

Kolektyvas Įsipareigojo me
tini gamybos planą Įvykdyti 
iki gruodžio 5 dienos, paly
ginti su praėjusiais metais 
pakelti darbo našumą 25 pro
centais, sumažinti gaminių sa
vikainą 14 procentų.

Susirinkime kalbėjusi gal-* 
vaninio cfecho nikeliuotoja 
Paulavičiūtė pasižadėjo per 
pamaina įvykdyti po dvi iš
dirbio normas. Automatinio 
cecho šaltkalvis Ratkevičius 
Įsipareigojo dienos užduoti 
Įvykdyti iki 200 procentų ir 
užtikrinti puikią remAnto ko
kybę. ą

Gamykloje Įdiegiama eile 
priemonių, padedančių pakel
ti darbo našumą. Reguliavimo 
konvejeryje Įvestas automati
nis elektros skaitiklių prapū- 
timas, kas atpalaidavo du 
darbinikus. įdiegtas elektros 
skaitiklių srovės tekėjimo re
guliavimas. To pasėkoje bro
kas sumažėjo dvigubai.

Elektros skaitiklių gaminto
jai viršijo ketvirčio gamybos 
užduotį ir palyginti su praė
jusiais metais pakėlė darbo 
našumą 14.8 procento.

J. V.

Pakilo darbo našumas

KAUNAS. — Liejimo me
chaninės Įmonės kolektyvas 
spartina darbo tempus. Šiemet 
per pirmąjį ketvirtį tame pa
čiame gamybiniame plote ^iš
leista apie 1 kartus daugiau 
produkcijos, negu per tą pa
ti laikotarpį praėjusiais me
tais.

Įmonėje kyla darbo 
ĮPias, mažėja gaminių savikai- 
j na. Daug pasidarbavo vyr. 
technologas Vladišauskas, ku
ris kruopščiai išanalizavo ir 
išdirbo konteinerių gamybos 
technologini procesą, darbo 
režimo pagrindus. Pasiekti 
geri rezultatai. Apie 6 proc. 
sumažėjo gaminių savikaina, 
darbo našumas viršijo plani
ni 30 procentų.

Auga darbo pirmūnų gre
tos. Surinkėjai Buras. Zajan
čkauskas Įvykdo po dvi išdir
bio normas. Eilė darbininkų 
Įsisavino naujas specialybes. 
Bendžiuniene, anksčiau buvu
si gurgutininkė, dabai* sėk
mingai dirba prie medžio ap
dirbimo staklių.

M. ŠarakausL&s

ninkų ir kaimo jaunimo mo
kyklų, mokytojų institutas 
Naujoje Vilnioje. Liaudies 
švietimui praėjusiais metais 
iš biudžeto buvo asignuota 
30 milijonų rublių daugiau, 
negu 1950 metais.

Respublikoje išplėstas sa
natorijų, poilsio namų, pio
nierių stovyklų tinklas. Kas
met didėja poilsiaujančių 
skaičius. Pereitais metais, 
pavyzdžiui, sanatorijose ir 
poilsio namuose pabuvojo 
daugiau kaip 40 tūkstančių 
darbo žmonių. Jei buržua
zinėje Lietuvoje tebuvo iš 
viso 22 apskrities ligoninės, 
skirtos kaimų gyventojams, 
tai dabar yra 82 rajoninės 
ligoninės, 84 kaimo apylin
kės ligoninės.

O kiek naujų pavadinimų 
atsirado Lietuvos žemėla
pyje I

Tarp miškų ir pelkių iš
augo sutvarkyta gyvenvie- 

į te, kuriai buvo suteiktas 
Naujosios Akmenės pavadi
nimas. 1947 metais čia at
ėjo pirmieji statybininkai. 
Dabar miestelyje yra de
šimtys gyvenamųjų namų 
su gariniu apšildymu, par
duotuvės, mokykla, vaikų 
darželis ir lopšelis, kepy
kla, valgykla, pirtis.

Sudarytos naujos gyven
vietės ir “Grigiškių” popie
riaus fabriko darbininkams, 
Baltosios Vokės durpių ruo- 
š ė j a m s,. Klaipėdos žve
jams. .. Širvintų kaimas ta
po miestu. Jame vykdoma 
didelė statyba: pradėjo 
veikti elektrinė, kinas, sta
tomi gyvenamieji namai.

Neatpažįstamai pasikeitė 
respublikos miestai. Iš nau
jo atstatyti Šiauliai. Šiau
lių gatvės pasipuošė dau
giaaukščiais gyve n a m a i- 
siais namais. Dešimtys gra* 
žiu pastatų nustatyta Vil
niuje, Klaipėdoje ir Kaime. 
Vien per 1953 metus gyve
namiesiems namams pasta
tyti išleista daugiau kaip 
90 milijonų rublių.

Su pasididžiavimo savąja 
tėvyne jausmu aš darau pa
taisas savo konspektuose. Ir 
kiekvieną kartą nenorom 
prisimenu senų geografų 
pasakojimus apie tai, kaip 
jie anksčiau per ištisą eilę 
metu dėstė moksleiviams 
vieną ir tą pačią medžiagą 
— senojoje Lietuvoje neį
vykdavo jokių pagerinimų 
gyvenime ir ekonomikoje. 
O dabar mūsų respublika 
vystosi nematytais Lietuvos 
istorijoje tempais, o lietu
vių tauta kartu su kitomis 
Tarybų šalies tautomis gy
vena šviesų laimingą gyve
nimą.

Ankstyvosios daržovės, iš
augintos “Aušros” kolūkio 
ši 1 tnam y j e, pardavinėja m os 
rajono centre. Jas realizavus 
gauta daugiau kaip 1.500 rub
lių pajamų. Artimiausiu lai
ku ankstyvąsias daržoves kol
ūkis pradės tiekti respublikos 
sostinės ir didesnių miestų 
gyventojams. Iš daržininkys
tės “Aušros” kolūkis šiais me
tais numato gauti apie 500, 
000 rublių pajamų.

A. Damaševičius

Daržovių sandėlių statyba

Vilniuje, miesto pakraštyje, 
pradėtas statyti stambiausias 
respublikoje 2,500 tonų talpos 
daržovių sandėlis. Jis bus į- 
rengtas pagal naujausią tech
nikos žodį ir stos- rikiuotei] 
šių metų trečiame ketvirtyje. 
Prie sandėlio statoma patal
pa daržovėms rauginti ir sū

FormoZa. — čiang'Kai- 
šeko kinai tautininkai For- 
mozos saloje prašo iš Ame
rikos bent 150 rakietinių 
lėktuvų.



LOS ANGELES, CALIF
Būkite sveiki, Californiečiai} Los Augeles j šiaurę yra. mies-

Vaksiju laikas prasideda 
ar pi^isidėjo. ir daugelis mas
te, kur praleisti porą ar dau
giau savaičių, kad kuo geriau
siai atpildžius išeikvotą ener
giją arba pašlijusią sveikatą.

Vienas draugas (neatsime
nu pavardės ar pseudonimo) 
parašė Laisvėje tūlas laikas 
atgal apie Ark aušo Mineral 
Hot Springs; apie jų naudin
gumą sveikatai ir įstaigas.

Mes, Californiečiai. turime 
panašią įstaigą po vardu Mu
rrieta Mineral Hot Springs su 
panašiais patogumais; len 
man ne syki teko lankytis. 
Paskutinį syki buvau per dvi 
savaites 1952 metais, kur kaš
tavo man apie du šimtu dole
rių.

Taip, patogumai visoki: Imt 
ar daugeliui iš mūsų darbo 
klasėj žmonių prieinama fi-■ 
nansišRiai ?

Neidamas 
be abejonės, 
raliai nupiešti 
gražybės
šaltinių ir jų aplinkas.

Apie 125-kios mylios

kersfield i imtus yra kitas 
miestelis, — Kernville, ir to
liau dideli miškai. kuriuos 
pasiekti buvo galima tik su 
asilu traukiamu dviračiu.

Kad plačiau išnaudoti miš
kus. spiriant medžio išdirbys- 
tės kompanijoms, valstija 
1902 m. pradėjo vesti plentą 

Bakersfieldnuo 
mišku.iki minėtų 

yra Įrengta 
dirbystė.

Už apie 38 mylių nuo Ba 
kersfieldo darbininkai, po va
dovyste valstijos konsteibolio, 
tęsdami tą 178-tą plentą, su
rado keliolika asmenų (bo

medžio iŠ

van-

se duobėse, kurias pripildo iš 
kalnų besiveržiantis 120 iąips 
nių Įkarščio vanduo, ir net ver
dančius kiaušinius tame 
denyje.

Vėliau pasirodo. ka<
vaizdu piešėjas,. pajėgėliai su arthritis ir 
negalėsiu natū- j negalavimais, pabuvę tam lik
tuos gamtiškos i ra laiką vandon.vje. išeina ■ 

vaizdus kalbamų I stiprūs ir sveiki.
Suteiktos apie tai 

nuo i valst. valdžiai, kuri, i

(A

Įsitraukiau
Vis labiauaš į laivininkų gyvenimą, 

pradėjau kiekvieną daiktą s 
nyba pasidarė linksmesne, 
dėjo įdomauti. Pavyzdžiui, perkūnsar
gis. ' Gaila, kad šiandieną naktis — ne
simato jo. Bet rytoj dieną, jūs, vyručiai, 
pažiūrėkite į stiebo viršūnę. Ten pama
tysite geležinę vielą. Tai ir yra perkūn
sargis. Įdomus daiktas, dievaži! Žinau, 
kad jūs bijote perkūno. Anksčiau ir aš 
bijojau. Galvojau — supykęs pranašas 
Uja į nuodėmingus žmones strėles svai
do. Ir t i, 
tai. v No.
do. Ir tik laive supratau — niekai visa 
tai. Nors tūkstantis perkūnų tegriau- 
džid^nors pats dangus plyštų, o laivas 
vistiek lieka sveikas, jeigu jame yra toks 
prietaisas. Štai kas 
gai pasakius, ir aš pradėjau 
Anksčiau buvo pakankamai 
galvoje vėjai lakstė.
smegenys, kaip tavo dinamo mašina, dir
ba ir į kiekvieną įvykį savo šviesą meta.

Pamažu aš pasiekiau savo vaidmens 
laive. Baime išnyko. Sustiprėjo širdis. 
Net vyresnysis karininkas pastebėjo ma
no permainą, tapo manimi patenkintas. 
\ Tekšnodamas per petį, jis sako:

— Matau, iš tavęs šaunus jūrininkas. 
Narsuolis, Gračiovas!

— Klausau, jūsų knybe — atsakau.
Padrąsėjo ir kiti jaunieji jūrininkai. 

Būdavo, buriavimo mokslo metu vyres
nysis išeis ant tiltelio ir šūktels:

— Prie vantų! Marsais ir salingais!
Lipame stiebais kaip pasiutę. Katės 

nepavytų.
O tau vėl komanda:

čio to, sąžinių- 
galvoti, 

jėgų, bet 
Dabar jau nieko:

Štai, kaip aukštai, o pats dirbi, tar
tum ant denio... Audra, supimas — ne
judina...

... Palauk, Bujokai, nelįsk. Matai — 
aš užeitas; jauniklius šviečiu.

Juk tai šuo, o su jūrininkais puikiai 
sugyvena. Man rodos jis viską supran
ta.- Tiktai savo minčių negali išreikšti. 
Kai pradės jūrininkai linksmintis — jis 
taip pat dantimis griežia, cypauja. Tik
rai juokiasi. O jei padarysi prie jo ko
kią nors kvailystę, tuojau susigėdins, pa
spaus uodegą tarp kojų ir nueis. “Su ne
išmanėliu, taria, nenoriu turėti reika
lo../* Trečią kampaniją plauko. Pradžio
je jis taip pat gerokai bauginosi. Aud
ros metu, būdavo, kad sukauks stipriai! 
Ir vemdavo jis neblogiau kaip jūrinin- 

, kas. O dabar tikriausias jūreivis...
Kartą, Liepojųje, pradėjo jis paskui kaž
kokią kalytę sekioti. Nuo Įgulos atsili
ko. Visi grįžo į laivą, o jo vis nėra. Taip 

' ir nusprendėm, kad mūsų Bujokas pra
puolė. Bet jis, visą naktį praklaidžiojęs,

HĮr visą mano tarnybos laiką man te
ko du. kartu pabuvoti užsienyje! Dieve 
duok, ffead kiekvienam iš jūsų tektų tokia 
laimė. Pradžioje plaukiojau kreiseriu,

• reiškia, rikiuotės kvartirmeisteriu mo-

pastato porą mažų pastatų, 
i kuriuos privedė karštą van
deni ir Įrengė maudynes, kad 
biedni žmones galėtų maudy
tis be užmokestios ii' užvardi
no “Hoboe Mineral Hot 
Springs.” net ir po šiai dienai 
ant vieno pastato tebekabo 
iškaba: “‘Hoboe 'Town Hali.”

Laikui bėgant žmones, suži- 
katą atnauji- 
p radėjo d a ugnancią 

meniškai

Va 1st i ja išnuomavo dali, 
taigai, kuri pri

slate kabinų, kad atvj 
siems būtų kur gyventi.

violoje Keros u-

Ins. highway 178-tu. per apie 
dešimti myliu, yra lygūs lau
kai ir Parmos, kurios yra drė
kinamos vandeniu iš Keru li
pūs ir taip upe pasibaigia.

Pervažiavus tas lygumas, 
kalnai, ku
tam tikroseilios, vodos. dėl 

priežasties gamta
; apačioje perskyros susitel-
: kia vanduo — nuo kalnų vir-

o o

kiausi. Sunku buvo tada: pamokos nu
kamuodavo. Paskui į kanonierinę valtį

keliones! Bastykis mėlynomis jūromis, 
ę;rožėkis įvairiom ‘keistenybėm, guosk 
savo sielą... Visur aš buvau: ir Europo
je, ir Amerikoje, ir Afrikoje, ir Indijoje. 
Kiek įvairiu žmonin mačiau! Vokiečiai 
ir anglai — nekalbūs žmones, rimti. Rū
kydami pypkes, jie daugiausia tyli ir, 
tikriausiai, kokią nors mašiną apgalvo

ja. O štai prancūzai, italai — tai taip! 
Judrumo juose — nors atimk. Jeigu ne
moka liežuviu, tai rankomis, kojomis, 
galva pradės veikti ir būtinai susikalbės. 
Kartu su mūsų jūrininkais išgeria, dai
nuoja, kepurėmis multinukėmis pasikei
čia.

Kartą stovėjome Neapolyje. Miestas 
ne iš švariausių
mano supratimu, jis geresnis 
vokiečių miestus.' Visas saulė 
Visur linksmybės, čia girdisi j 
muzika groja 
tikrųjų 
ščiai- t i
svarbiausia —

daug jame vargšų, bet, 
už visus

irba daina suskamba. Iš 
nerūpestingi kaip dangaus pauk- 

Mėgsta linksmintis. O 
tauta paprasta, draugiš

ka. Miesto pakraštyje stūkso ugniakal- 
nis. Sako, mylios aukštumo. Dieną 
rūksta, o naktį virš jo, kaip ties gaisra
viete, pašvaistė šviečia. Vienas pasigė
rėjimas. Kai tik aš pamačiau tą ugnia-

lydytoją:
— Paaiškinkite, sakau, jūsų 

odei iš žemės dūmai rūksta?
Paaiški- 

ugninėno jis man, kodėl žemės viduje 
lava randasi, ir kaip toji lava į paviršių 
išsistumia. Davė knygas, o jau iš jų pats 
tiksliausiai viską sužinojau...

Čia ir senasis Pompėjos miestas. Se
niai, seniai, netrukus po Kristaus 
gimimo, tas ugniakalnis jį pelenais už
pylė, o italai jį dabar atkasė. Mokslo 
reikalams, reiškia. Aš vaikščiojau po jį. 
Gatvės, namai — viskas kaip tikrovėje.

Stebuklai, devaži.
Užplaukdavome mes ir į Alžyrą. Įdo

mu. Buvo gruodžio menuo; o mes vaikš
čiojome nusivilkę, šilta, kaip vasarą. 
Namai aukšti, su plačiais stogais. Gat
vėse eilėmis tęsiasi žaliuojantieji me
džiai. Soduose pilna gėlių. Ant finikų 
palmių kabo sirpstančių uogų kekės. 
Aplink restoranus ištiesti tendai, o po 
jais už staliukų, vėsindamas i vynu, sėdi 
publika. Afrikiečiai labai smalsūs. Tarp 
jų yra tamsiaodžių, liet yra ir juodų, 
kaip suodžiai, lūpos storos, išverstos. Ir 
aprėdai kažkokie keisti. Moterys vaisto 
baltais, ant nugaros surakintais apsiaus
tais. Veidai pridengti čadromis. Tai 
dėl to, kad svetimi vyrai, nesigundytų. 
Bet prieš savo vyrus jos iki nuogumo at
sidengia. Žiūrėk, kiek nori. Vyrai taip 
pat su apsiaustais, su muturais ant gai
vu... v

(Bus daugiau)
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nekurtose vietose gal bus iki 
5,000 pėdų gilumo iki upės.

Highway 178-tas lyg vijū
nas vingiuojami apie tuos kal
nus — sekdamas upę, ir juo 
toliau važiuoji, tuo kalnai da
rosi aukštesni ir upė platesnė.

Palei upę žali gojaliai ir la
puoti medžiai, kuriuose nesus
kaitomas 
P ankštelių 
les..

Kalnai
Tūli akmenys taip gražiai nu
tekinti, rodos, geriausio meis
tro; bet tai gamtos darbas ir 
vaisiai, užsilikę dar nuo le
dines gadynes.

Upe taipgi nekuriose vieto
se užversta 
n imis.

Vanduo, 
tuos ir pro
daro krioklius kaip ir Niagara 
Falls.

skaičius įvairių 
čiulba savo daine-

labai akmenuoti.

MALE and FEMALE

rt lūžiausiais akmc-

verždamasis per 
tuos akmenis, su-

didžiausiu, ma- 
bus pačiame centre ku

rorto, nuo kurio tik apie de
šimts aršinų buvo mano ca
bin. Nors krioklys, be abejo
nės, nėra taip garsus, kaip 
Niagara Falls, bet liūliuoda
vo mane i miegą vėlai vakare 
ir ant rytojaus pabudindavo 
lyg molina kūdiki iš miego.

Labiausiai mane sužavėjo 
kalnų lelijos, kurių yra aps
čiai palei upę ir apie kalnus. 
Jos beveik kaip ir velykų le
lijos. tik žiedai platesni ir 
trumpesni. Saulei leidžiantis 
jų žiedai numiršta, o saule te
kant, kiti gimsta — tyri, kaip 
rasa, nepalikdami ženklo 
nu jų.

Aukštumas toje vieloje 
ra 2,366 pėdos virš marių 
viršiaus. J

Vienas 
naų,

Statyba
Kaip 

gausūs 
veržiasi

y- 
pa-

kur 
šaltiniai

ir ekonomija
tik toje vietoje, 

mineraliniai
iš žemės, Pati gamta

rodos tojo vietoje praplatino 
tą Įlanką (Kernicn). Pridėjus 
dar žmogaus ranką, išsprog
dinus kraštą kalno, yra pa
statyta vienoje pusėje plento 
pašto ofisas su laukimo kam- 
Ixiriu, o kitoje — trijų aukš
čių viešbutis, 
aukšte yra 
krautuvė 
ir vynu.

Skiepe 
dynės ir
Taipgi yra didelis garaemus.

Už maudynę su patarnavi
mu reikia mokėti 30 centų, su 
abrūs.u 40 centų, o dar su 
blanketu 75c. Garo maudynė 
50c. Masažas—$2.50.

Viešbutyje gyvenant rūmas 
vienam per naktį $2.50, dviem 
$3.

Su valgiu vienam savaitė

Pirmutiniame 
valgomų daiktų 

ir valgykla su alum

gi yra įrengtos mau- 
masažisto rūmas.

kaštuoja $30.
Cabinai vienam per naktį 

S2.50 ir ankščiau. Už savaitę 
! nuo ^$10 iki $2() — ne pagal 
modernumą, bet sulyg dydžio, 
ir turi turėti savo virimo ra
kandus ir lovai užklodus.

Elektra eina su rend a, o 
gasas pagal miterį.

Krautuvėje (general store) 
ii- valgykloje kainos tokios 
pat, kaip ir Los Angeles, o 
mėsa man pasirodė net piges
ne.

Už apie ketvirtaini mylios 
nuo pašto, viešbučio ir gara- 
džiaus, pasibaigia rendavoja- 
ma žemė ir prasideda valsti
jos kontroliuojama nuosavy
be.

čionai nėra cabinų, bet jei
gu turi trailer} ar kempę-pa- 
ladką, pasistatei ir gyvenk, 
nesirūpindamas apie rendą.

Yra užtektinai ' plytinių 
pečių, stalų ir išeinamųjų. 
Maudynės, kaip minėjau, čio
nai taipgi už dyką, tik pats 
turi pasitarnauti.

Gyvenk ir norėk gyventi, 
lik nuvažiavus turi užsiregis
truoti pas Rangeri ir užmiršti 
McCarthy.
Sportas ir pasilinksminimai

Aukščiau minėjau krioklį 
pačiame centre kurorto, ku
ris yra kaip ir užtvanka van
dens (dam), nuo kurios į pie
tus upė yra apie mylios plo
čio ir apie tiek pat ilgio.

kur vienas 
užtrauks

jokio pa-
upės, at-

Viduryje vakarinio kranto 
yra įrengtas byčius plaukioji
mui su visais patogumais. Nuo 
aukšto į vandenį šokimo vieta 
yra nuo 10 iki 15 pėdų gilu
mo. Gražus smėlis.

Išėjus iš vandens, nereikia 
parasolio, kad pasislėpti nuo 
saulės nudegimo, o pasislepi 
po lapuotu medžiu, 
ar keli paukšteliai 
dainelę.

žuvauti nereikia 
velinimo. Viduryje
sisėdęs ant milžiniško ak
mens, — tik mesk meškerę ir 
trauk žuvį. O jei atsivežei 
valtelę, tai joje žuvaudamas 
tikrai sutaupysi mėsos kaštus.

šokiai būna, trečiadieniais 
ii’ šeštadieniais po atviru dan
gum ant plačios ii’ slidžios 
platformos netoli nuo upės, 
taipgi koncertai, jeigu randasi 
iš svečių duoti programą. 
Man teko įdomautis rusų 
koncertu, — tai Įdomiausias, 
kokį kada buvau matęs.
Sveikatingumas

Man teko patirti iš vienos 
labai įžymios ypatos apie vie
ną jauną moterį. Daktarams 
atsisakius jai pagelbėti nuo 
arthrito, su pagalba vyro ir 
slaugės, — su kuria teko susi
pažinti, -— buvo/ atvežta Į šią 
vietą trys metai atgal. Be kė
dės ant ratukų ji nei iš vielos 
negalėjo 
turėjo būti

pasijudinti ir j tą 
įkelta ir iškelta

mėnesių tą kėdę 
paaukojo dievai

šokant; ir buvo vedėja 
pasilinksminimų, tačiau 

vasarą atvažiuoja len pa
po šešias savaites.

poetas to 
laipsnyje

Po trijų 
ant ratukų 
čiui ugnei. o dar po kitų trijų 
mėnesių linksma išvažiavo 
namo ir be kitų patarnavimo.

Po trijų metų to prietikio, 
mačiau ją pereitą vasarą gra
žiai 
visų 
kas 
būti

štai atvažiuoja 
kiame pačiame laipsnyje ir 
pergyvenęs tuos pačius įvy
kius kaip ir minėta moteris. 
Grįžta jis namo su atgauta 
sveikata; ir parašo poemą: 
“Hoboe Mineral Hot Springs: 
Miracle Mineral Hot Spyings/’ 
ir nuo to laiko naujas vardas 
jau baigia prigyti;

Nesijaučiu 
lišku išversti tą 

Padaviau tik 
vyzdžius, tačiau 
geliu įsikalbėti, 
rėjo tokius pat 
kąs vasarą, kiek 
liną, — atvažiuoja, 
kad juos nepralaimėjus. <■

Vienas, atvažiuodamas, sa
vo kaštais atsivežė cemento 
ir išcementavo duobę, iš ku
rios veržiasi vanduo. Dūda 
privedė vandenį Į cementinj 
lovį, į kurį vanduo buvo neša
mas viedrais, kur paliegėliai 
mirkina kojas. Man užklau
sus, kodėl jis tą daro, atsakė: 
Išeikvojau krūvą pinigų dak
tarams dėl savo kojų, o tik 
čionai gavau pagalbą; todėl 
noriu palengvinti kitiems, nes 
žinau, ką reiškia kankintis. 
Aš patsai per metus tarpe ko
jų -pirštų turėjau minkštą ker
ną (soft corn) ir taipgi iš
eikvojau daug dolerių be pa 
sėkmės: tačiau, išvažiuoda
mas, palikau tą' korną, kuris 
mane taip kankino per motus, 
toje duobėje, kurią užvardi
na : “Bonion Hole.”

Tuom tarpu, man vasaro- 
jant, radosi tarpe trijų ar ke
turių šimtų žmonių, visokių 
tautų.

Daug buvo rusų, net' su pla
čiomis ir ilgomis barzdomis, 
—vis draugiški ir malonus, 
ypač kuomet patiria, kad tu 
kiek rusiškai kalbi. ,

O jaunuomenė — ak, gra
žumas! Vieną vakarą, sėdžiu 
ant akmens, apie kurį vanduo 
liūliuoja, man nesuprantama 
balada. Drugeliai laksto ap 
link — savo striūnas mėgin
dami, o paukšteliai, pavargo 
nuo dienos darbo, kraustosi j 
lizdelius nakties poilsiui.

Sužavėtas ta harmonija, 
pakeliu galvą ir .matau kaip 
saulė, lyg ta nekalta mergai
tė, motinos pabausta, su už-

esąs kompeten- 
poemą.
du gyvus pa
teko su dau- 

kurie aptu- 
rezultatus ir 
laikas pave- 

pabūti,

ry- 
iš- 

pa- 
ge-

BALTIMORE, MD.

AT VI) A! Tuoj duodama darbas po
rai. Vyras turi būt patyręs darži
ninkas ir geras vairuotojas. Moteris 
dirbti prie namų ruošos. Gali gyven
ti nnt vietos. Nuolatinis darbas kom- 
petenliškai porai. Reikalingi liudiji
mai. Tel. PARKTON 8788.

(123-129)

pirmo 
buvau

paba

raudosiu veidu, bando pasis
lėpti už kalno. Užviešpataus 
nelaukiama tamsa iki ant 
tojaus vėl užtekės saulė, 
sklaidydama tamsą. Man 
sidarė griaudu, nes mūsų
riausi kovūnai už laisvę žmo
nijai būna tamsoje ir nemato 
saulės nei nusileidžiant, nei 
patekant — už tamsių mūrų 
ir geležinių štangų.

Susijaudinęs ir susikaupęs, 
užtraukiu .kalinio dainą:

“Saulutė teka, nusileidžia, 
Bet kalėjime tamsu.’
Neteko man nei 

punkto pabaigti, kaip 
apsuptas jaunų rusių.

Pirmoj i, prisiart inusi,
čjavo mano pusplikį pakaušį 
ir sako: Aš tave pirmiau gir
dėjau dainuojant ir džiaugiau
si jūsų, nors neužtektinai iš
lavintu , bet tvirtu tenoro bal
su. Išgirdus dabartinę melio- 
diją, kurią nesyk) girdėjau iŠ 
tėvelio lupų, kuris buvo pabė
gęs iš Sibiro nuo caro val
džios, skubinausi jums pritar
ti. . .

Atsiradus dar keliems kaip 
ąžuolams vyrams. sudrebėjo 
apylinkė nuo aido.

Tai dainininkai "tie rusai, 
ant šokių svetainės eina kaip 
vėjas. O mandagumas ir drau
giškumas jųjų! Nepraeis pro 
šalį, kad ir jaunuolė gražuo
lė, nepasakius helio, ar nepa
tapšnojus tau.per petį.

Tad, gerbiamieji, nepraleis
kite progos nepamatę šitą į- 
vairią vietą, pasipuošusią su 
sveikata, poilsiu ir kitais sie
lą traukiančiais dalykais.

Jeigu neturite ‘“camper” 
ar trailerio, iš kalno rezer
vuokite vietą. Rašykite: Mi
racle Mineral Hot Springs, 
California.

Žemaitukas

Baltimore, Md.
ELECTRIC POWER TOOLS 

BLACK & DECKER
REO POWER MOWERS

No Down Payment—Easy Terms
G. & K. App., 916 Light St.

PL. 2-4130
(123 1291

Montello, Mass.
Mūsų ligoniai

Marijona Potsicnė po opc- 
racijos parvežta namo. Nors 
kentėjo sunkius skausmus, ta- 
čau veide matosi šypsena, 
juokauja, sako: mane galas 
neims. Bet dabar turės gerai 
pasilsėti, kol gerai sustiprės. 
Juokų nėra.

Laisvės skaitytojai Antanas 
Lankutis turėjo dvi sunkias 
operacijas. Parvežtas namo, 
18 Emmet St., Brockton, 
Mass. Ligonis atrodo dar silp
nas, bet jau gali biskį pasėdė

ti- pavaikščioti.ti

J. Stočkus, žinomas 
piešėjas, jau keletą sa- 
nesijaučia gerai. Per 
sykių buvo kariškose

Vilnies skaitytojas ir LLD 
narys 
kaipo 
vaičių 
keletą
ligoninėse dėl tyrinėjimo. Tik
rai dar nesuranda, kas jam 
yra viduriuose. Jis dabar ran
dasi namie, 26 Bellevue Avė., 
Brockton, Mass.

G. Shimaitis

Ar jau 
paramai?

rengiate ką Laisvės

Washington. — Preziden
tas prašė Kongresą paskir
ti $103,000, kuriu reikės, 
norint palaikyti tvarką Skirtingas kalbas. Patarimai 
Amerikonų Legiono šuva- ki|m? reikalams, s a. 7-2753. 9 a.m. 
žiavime čionai. “ ’ ' (124-128)

BALTIMORE, MII.
MRS. KA¥. Minties spėjikė ir 

patarėja. Garantuotas patenkinimas. 
$1.00. 822 PARK AVE. Kalba 7 

i viso-

Ideališka Vieta Vakari jom 
šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

Atlantic City, N. J
Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite daugelį kitų šių metų įdo
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo .svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

VIOLET RAKTIS
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

Telefonas 5-2338

./"-i d N d d-d d d f

LIEPOS 4 ir 5 JULY
Bostono Apylinkes Iškilme

Čia įvyks Dienraščio Laisves

PIKNIKAS
Bus nepaprastai gražiame pušyne: 

Prašome įsitėmyti vardą ir antrašą:

Lietuviu Tautiškame Parkec.
Winter St. įr Keswick Rd., Montello, Mass.



Tarp Lietuvių ——— i n nmrn—w'i-----  --r -- ui n tu------ --------

Atostogose sutiko nelaimę

Mr. ir Mm Tracey, Ozono 
Park gyventojai, buvo nuvykę 
atlankyti Chicagoje gyvenan
čias jo gimines. Grįžtant per 
Indianą juos ištiko auto nelai
me. Iš ten atsiustoje Mrs. Tra-

iosi jau pagyvenęs žmogus 
Jonas Subačius, buvęs kriam

Newyorkieciai reikalavo Guatemala! taikos
Jungt in in

je

laikraščio iškarpo-

karvių banda“Palaida
Dale Rose farms užėjusi ant 
kelio buvo priežastimi trijų 
vežimų susiduiimo netoli U- 
nion Mills. Tarp dviejų dide
lių sunkvežimių sutrėkštas au
to. Nevvyorkiečių pora nuvež
ti i Holy Family Hospital 
William Tracey ir jo žmona

jaunas vyrukas A'incent A. 
Kraučiūnas, veteranas. Kam- j 
būrys perpildytas gedėtojais, 
jaunimu ir senaisiais. Kas 
nors garsiai raudojo. Visiems 
graudu. Kai miršta atgyvenęs 
bent vidutinį amžių žmogus, 
mažesnė atrodo skriauda. Bet 
šis dar tik pačiame gražiau
siame subrendusio žmogaus 
amžiuje, o iau eina i kapus!

Tautų pa- 
praėj tįsio 

ket virtadienio prievakari.

Pikietą stebėjo šimtai Tu
dor Cit,v gyventojų. kuriu 
puošnūs apartmmitai stūkso

The Caine Mutiny’’

mis.

raižyti ir nubrozdinti.

“Jų auto tarp dviejų sunk
vežimių buvo sugrustas krū
von kaip armonika ir staiga 
užsiliepsnojo. . .

* Nelaimė ištiko. Lai pirma 
važiuojančio sunkvežimio val

Brooklynicčiai šiomis dieno
mis laukia daug svečiu, 
prasideda atost 
tižioje atostogų

pra

įvyks dienraščio Laisvės pik
nikas. Pasinaudodami atosto
gų proga daug žmonių atvyks

na važiavo paskui tą 
žirni. Antrasis paskui juos at-

Sun!

taipgi pasu 
didmiestyje.

buvo įsakyl 
esančio p 

park učio
čia ei o DO

.\('(iaug teko ir va;k 
Per mano ten buvimo i

•s kurios pradėjau. Iš to 
■ima spręsti būrio diduma.

da ilgiausia
idmas — studentija, 
darbininkai, veteranai.
Dimas taip trokšta gvvoi 
gyvenimu džiaugtis, o 
dies priešai jimns i’uošia 
žūtį. Jaunieji energingai
ke Šūkius, reikalai!jaučius iš
traukti svetimų įsibriovčlii.f 

šau-

jau- 
jauni 

r...i

bau •
pra-

armijas 
k ė t (m

Trūks, laikys, Laisvės 
liknike būsiu

I d. Vyriausiose rolėse vaidina 
( Humphrey Bogart. Van John- 
i son. Fred MacMnrray. Jose 
Ferrer. Romantiškas roles turi 
Robert Francis ir May Wynn,

Filmą gamino Columbia
I J epos

piknike būtinai dalyvausiu. 
Lyg iš dausų man nupuolė S 
dienu vakari jos.

Būtų labai gerai, kad pik- ! 
nike sueičiau Damazą Mičiubi 
ir Kazimierą Wilką — jisai j 
gyvena, Ma.spethc. Iki pasima- i 
lymo su minėtais ir visais ki- I

Belli Ielimn, Pa.

ij- Tracey auto pritrėškė prie 
pirmojo sunkvežimio.
<ina visai sutriuškinta.”

Apgailėdami ištiktus 
mes, jų artimieji sykiu
giasi tuo. kad Mr. Ir Mrs. 
Tracey ištrūko gyvi iš tokios

Delni

nelaimės.

siliepė i senyvus ir šiaip silp
nos sveikatos žmones. Nuėjus 
i Venckūninės Šermenis ša- 
linsko koplyčioj, Woodhaven,

n is.

Simonavičiene. 
patiko Florida, 
gerai nuvažiuoti 
biskį pabūti, bei
būti ji daugiau nenorėtu 
ko: baisiai nuobodu, ilgi

Klausiau, kaip 
Ji sako, kad 

pažiūrėti, 
są žiemą 

b

nema/m 
nūs j a įl

• limo. Jiems ypačiai 
kad karas jau gresi; ne vien

Ne visi atvykusieji iš toliau 
praneša iš anksto, su kuo 
‘pecifiškai jie norėtų pasima
tyti. Tačiau žinome tiek, kad 
Ir jų dienų švenčių ir praside
dančių atostogų proga Lais
vės piknike bus daug' svočių 
iš tolimų miešti,i. Prašome

Nenuostabu, 
jautėsi, 
pratusi daug dirbti

Visą gyveni'.mą ji

žm oneini nueiti i 
pramogas.. O čia tų pramogų 
gausybė, tik spėk eiti. Taigi, 
tenai jinai jautėsi eikvojant!

jau perkeliamas ant 
žemės, ir jų mvlimio.siems 
grasina mirtimi, sunaikinimu. 
Tūli nešėsi, vedėsi su savimi 
jaunučius vaikus, tuomi reik
šdami troškimą, kad jų vai
kai užaugtų laimingam gyve
nimui. ne žūti karuose kur 
nors už šimtų ar tūkstančių

jų tevij nike, pasinaudoti proga susi
tikti seniai matytus draugus 
i)1 kaimynus.

Rado nužudyta senuką
m y bes. Į mylių nuo mūsų šalies.

Taikos K rusa d os artistai 
i taipgi nesnaudė: pikiete mir- 
| gpio šimtai iškabų su šūkiais.

PIKNIKAS
Rengia Dienraštis Laisve

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

National Hall & Park
65-13 381 h Ave., Woodside, L. I.

Įžanga 75c asmeniui (taksai įskaityti)

l.šsikirpkite ir turėkite kelrodį

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

AUTOMOBILIAIS važiuojant nuo Richmond Hili Queens
Blvd., privažiavę 69th 
j m- rva ž i uos i t e Roose ve 11 
sukite po kairei ir čia

St., sukite po dešinei, važiuokite’ iki 
Avė., antrame bloke už Roosevelt Ave. 
rasite National Hali and Park.

Važiuojant iš New 
Williamsburg tiltą, 
važiuokite iškeltu keliu j LonK Island. Pervažiavę Kosciusko 
tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuo
kite skersai Queens Blvd, iki Roosevelt Ave. Čia sukite po 
dešinei, važiuokite iki 69th St., sukite po kairei į 691 h Si., an
trame bloke vėl sukite po kairei ir čia bus parkas.

Jersey ir iš New Yorko 
pervažiavę tiltą, laikykitės

miesto, per 
po kairei ir

Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 76th 
St., sukite po kairei j 76th SI. ir važiuokite iki Roosevelt-Avė.; 
sukite po dešinei j Roosevelt Ave., važiuokite iki 691 h Si., čia 
sukite po dešinei, 
parkas.

Virš Roosevelt 
privažiavus lengva
nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th St. ir 651 h PI. ant Roosevelt Av. 
pasiparkinę karus, galite pėsti ateit j parką.

an’ram bloke sukilę po kairei ir čia bus

Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), lai 
pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU

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

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

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

patenka ir Demetrius (Victor 
Mature).

Demotrių ton pamato val- 
ir pirmojo valdi- 
jaunn gražuolė

(Susan Hayward), 
aišku, jog* ii yra daugiau 

dėdiono, ir Ca- 
gražt.i vyr 

, žinoma, no 
sau.

arenos, paima sau 
i<i ūk st a , kai tas, 
už palociaus sienų

NAMŲ DARBININKE
(Mylinti vaikus. Guolis

dovo dėdės 
iiinkor^enio 
žmonp 
Jau
kuo.no tiktai 
l'gulai. Jinai 
nori išgelbėti. jo

tarnu. Ir 
mylėdamas 
pasilikusią 
ponią val-

palifidijimais. Turi kalbėli angliškai. 

.y.35 savaitine alga.

TH. BA. 5-4981

MALE and FEMALE

j a mi)

Pictures 
gamino 
“From
Prod iitseriu 
mor, dii*( 
Dmvtrvk.

jau

11 ere
seniau matytą
To Eternity.”

Ed wal'd

“Demetrius ir Gladiatoriai”.
Roxy Tetatre 2-ra savaitė

Ka.s vaizduojama ?
su paskutiniu 

jau matytos f;l- 
)bo.“ l’ora ;au- 

isitikini-

momentu
mos “Tli
nu peršok i o jam u
mus. išvedami nu

filmus veiksmas!
prasideda prie duži 
kapo. Jų pasėkėjai ] 
vesti iii darbą pirmyn.

Filmą per 
joto Komos

žiūrovą idi-

palociun. Jis gii

a psia ilsta s šute i k iąs f} 1

tu. ji pastato Dometrių į dar' 
žiauresnę padėtį arenon.

Seka daugelis intriguojan
čiu įvykių. Demetriiaus narsa į 
iššaukia jam simpatijų, o im
peratoriaus žiaurumai —jamj 
pačiam galą. Demetrijiis iše.i- ‘ 
na laisvas.

“Student Prince” Radio
City Music Hall

ši operetė, buvusi vaidinta 
ir lietuvių, dabar pagaminta 
muzikališkoje filmoje ir ro- 

| P omą šiame šalies žymiausia- 
jmp teatre. Tas primena.
, Įdomūs veikalai, žavingos 
| nos. muzika ar literatūra 
žinai tobebūna nauji.

Vyriausiose roles e 
Į Rlyth ir
i žvaigždinės roles dainas 
; navo Mario Lanza.

d ai 
a m

Edmund Pu rd o m 
Idai

“Adventures In Odessa”
Stanley Teatre

namų 
mos.
$100.
mai.

M.mhassei
Reikalingi

PORA
ruošėju. Tarnas 

Limituotas vairavi- 
kaim> nystėje. Alga 
puikiausi paliūdi įi-

SAUKITE 
Df:L PASIMATYMŲ. 

LO. J-IIOO

MISS FINK

HELP WANTED MALE

DELICATESSEN CLERK

garimi
3(132 Bubrr A ve., Bropx

2-2284T.'lelonuokitr tuojau:

REAL ESTATE'

YONKERS. 18 ('haniberlain Avė. 
naujas, 2 šeimom 

mūrinis namas. Aliejum karštu šil
domas, dviem karam gąrudžius, daug 
ekstra įrengimų, gera sekcija, arti 
visų patogumų. Atdaras apžiūrėji
mui. 1 blokas j pietus nuo Loring 
ir Central Avenues, geras pirkinys, 
parduodamas prieinamai.

šaukite savininką: 
Tel. Yonkers 9-6659

1120-126)

reikalaujančiais, kad Jungti
nes Tautos tuojau sustabdy
tų imperialistų prieš Demok
ratinę Guatemala užsiundytas 
žmogžudžių gaujas.

Ton pat jaunimas dalino 
aiškinama 

kaltininkai j 
pasaulio !

tūkstančius 
matėsi nu-

New Yorke, jo paties bu
to. 25 E. lOtli St., rado nu
žudytą Edwin B. Whitmarsh, 

•7:> metu. Jis buvęs sumušta*, 
smaugtas ir suraišiotas elek
tros viela. Butas iškrėstas.
Nusatatyta, kad kai kurie 
Inangumynai išnešti, bot 'nie
kas tikrai nežino, kiek. Spėja, 
kad blogdarys galėjęs būti se
nuko pažįstamas.

lapelius, kuriuose 
G u atom a los karo 
it to karo pavojus 
taikai. Išdalino 
Tik kur no kur
mestas ar suplėšytas, žmonės 
nusinešė juos namo, skaityti, 
svarstyti su savo šeima svkm.

Senukas gal buvęs no bied- 
uioka.s, jei išgalėjo turėti to
ki butą, kur už 2 ir pusę kam
bario mokėjo po $115 per mė
nesi.

UžrnSyldt I^alsvę Savo Dranirul

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakari jų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

Puiki Salė išnuomuojama Baliams
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

Į siaustą turi. 'Lik tiek jam ir 
Jis įsako apsiausto 

arp vergų ir biudnuo- 
Vardan to ieškojimo 

valdovo batlaižiai 
terorizuoja. plėšia 

Pasipriošinusims ar

Vaizduoja to miesto moki-1 
uitis. Jie suranda jūroje pas
kandintą laivą ir . planuoja jį 
patys iškelti ir vartoti. Prak-

menės.

zmonos 
lik nužiūrėtus

Būriai dailiausių vyru suva
romi žūti gladiatorių imt,yno
se vienas su kitu ir su tigrais. 
Tie kruvini spektakliai ruošia
mi patenkinimui valdovo, jo 
pakalikų ir jo damų krauge- 
liškų nuotaikų. J gladiatorius

tika rodo, kad veikia suaugu-; 
šiųjų talkos,. Taip pat matosi, i 
kaip daug talkos visuomenei 
gali suteikti vaikai.

Antroji rodoma taip (pat 
spalvine “The Crimson Flow
er.’’ Ji gaminta kartūniniu ■ 
būdu (cartoons). maždaug i 
tokioje temoje, kaip pasakė- ; 
čia “Beauty and the Beast.”

ASTORIA
Gerni budavotas medinis ir šingelių 
2 š"imų namas. Ištaisytas skiepas, 
aliejum šildomas, garadžius, plotas 
50x100. Gražus kiemas. Visiškai iš
tuštinamas parduodant.. Pirkinys už 

.$12.500.
GUS SCHWEITZER
36th Ave., Astoria, I 

Tehaonas RA. 6-3468
. (121-127)

3101

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BATŲ TAISYMO KRAUTUVE

BEDFORD
Air Conditioner 

IŠPARDAVIMAS!! 
Nužeminta Kaina!

DYKAI Įdedama 
SAUKITE MR. GOULD 

BEDFORD STORES 
TeL PR. 8-1000

MINTIES SPftJIKft
Pasikalbėki!e dėl patarimų. Viso
kiais reikalais. Dvasines pagalbos- 
gydymas.
Pasimatymai nuo irečiad. iki sok- 
mad. Sekmadieniais nuo J v. iki 
6 v. v. Kitom dienom 1 1 vai. ryto 
jki 6 v. v. Nereikalinga sutartis. 
Privatiniai pasimatymai.
(TALCS RASIM ATYMAI—

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

Brooklyn, N. Y.

SPĖ
SI .00.

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

; MATTHEW A ’ 
: : BIJYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Tarybų Sąjungos gaminta 
filmą “The Magic Horse” bu
vo rddoma amerikonikoje te
levizijos programoje per tris 
Šeštadienius iš eilės, žinoma, 
nerodė to, kad tai “geležinės 
uždangos” menas.

Yra girdėta grojant daug 
tarybinių rekordų. Jie taipgi 
praeina už amerikonišką me
ną ir kompanijoms nekainuo
ja kompozitorių honorarai.

Long Island City du vyrai 
sulaikė algas nešančią knyg- 
vodę. Įstūmę Į savo auto ją 
nuvežė už keliu blokų, atėmė 
pinigus ii- paleido, Įsakydami

Roches advokatai išgavo 
teisę jam būti išegzaminuo
tam per jo paties advokatu 
paskirtus daktarus. Tai daro
ma tikslu apsaugoti ji nu(/ 
mirties bausmės. I

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. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6238

m. Padaro gerą pragyvenimą. Jciga 
lengvai padidinama. Savininkas par
duoda gerą biznio progą labai pri
einamai.

284 JERICHO TI^NPIKE, 
MINEOLM

PI. 2-7741. Tarpe 7—lOjfv.V.
(123-125)

SANDWICH SHOP—FOUNTAIN
Gora veikli viola, arti naujų apart
ment inių namų. Moderniška ■ Air 
conditioned, 6 dienos uždara va
karais. sekmadieniais ir šventėse. 
$650 savaitinių jeigu. Galima padi
dinti įeigas. Ger 
kas parduoda šią 
labai prieinamai, 
kito savininką:

Telefonas:

is lysas. Savinin- 
gerą biznio progą 
Išmokėjimai. Šau- .

III. 6-9400
(124-126)

BOATS
40‘ Sun Lounge Wheeler. Tas 

Palovius Ant Vandens. Įoi- 
ig Bridge. Sleeps 8; Plačių- 

išklotas 
Stainless steel virtuvė, 

įtalpai, lašai, du 
Crown Special 165 

kitų oks- 
kaina —

1946
Laivas ! 
na Flyin 
jų staklių divonais ištisai 
\ isas \ idus.
poilsio kambarys 
1952 Chrysler
H.P. motorai. Įeina daug 
t ra įrengimų.
$18.750.

M.
360 ---- Ith Avė.,

Tel. MAIn 4-4272

Prašomoji

DAWES 
Brooklyn 15,

(124-126)

BOAT YARD — PARDAVIMUI
N.Y.C.—8 Marine Railways 

Gasolinas. Maliava. Alaus laisniai, 
įrengimai gyvenimui, prieinama ran
da. Proga. Turi parduoti. Priimtu
mo gerą laivą kaipo dalį jmokėjimo. 
Telefonas UN. 3-2899.

Prašome Kreiptis Andjįškai
'(124-125)

Montello, Mass
Metinis dienraščio Laisvės pikni

kas visai arti. Jį rengia Massachu
setts valstijos lietuvių organizaci
jos. įvyks Liepos-July 4 ir 5 dd., 
Liet. Taut. Namo Parke, Winter St. 
Ir Keswick Rd., Montello, Mass., 
pradžia nuo pietų.

Bus gera muzika: Art Mason's 
Orchestra. Dainų programą atliks 
Liuosybės Choras, vadovaujamas 
Al b. Potsius. Taipgi dalyvaus ko
mikai iš New Yorko: K. Kfaučiūnas 
Ir J. Grybas. Vienas iš Laisvės re
daktorių pasakys prakalbą apie 
spaudos reikalus. Bus gerų gaspa- 
dinių namie gailintų valgių stalas. 
Iš kolonijų moterų kliubai nepa
mirškite dovanų Moterų stalui.

Valgių ir gėrimų bus pakanka
mai visiems, galėsite gerai pasivai
šinti.

KELRODIS: Važiuokite iš Bos
tono keliu 28. Prie pirmos USTOP 
LIGHT ant N. Montello St.Jaukite 
I kairę, važiuokite ant Ifavvard 
Bridge, ten tiesiai rasite "Vinter St. 
Važiuokite iki Keswick Tvi. ir ten 
po kaire rasite pikniką.

Geo. Shlmaitis
(124-125)

4 pusi. LaisvS (Liberty) Antrad., Birželio (June) 29, 1954




