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KRISLAI
Krikdemu partijai 50 m.
Kas ir kur ją Įkūrė?
Kodėl?
Atsimenate Kemėšio “par
tiją?”

. Rašo R. Mizara

Šiemet sukanka 50 metu, 
kai V buvo Įkurta Lietuvos 
Krikščioniu demokratu parti
ja. Jos gimtadieni klerikalai 
atžymės gegužės mėnesi New 
Yorke.

Marijonu Draugas rašo, 
jog tos partijos tėvais (moti
nos nemini, gal iš tėvu šon
kaulio buvo išlaužta) buvo:

“Petrapilio Dvasinės Aka
demijos profesoriai: vysku
pas Pranciškus Būrys, (kun.) 
Jonas Mačiulis-Maironis ir 
(kun.) Adomas Dambrauskas 
•Jakštas.’’

Taigi ši partija gimė Pe- 
tra4Jtlyj(‘, kuris vėliau vadino
si Petrogradu, o dabar—Le* 
ningradu.

Trijų dvasiškiu parašytoje 
programoje buvo pabrėžta: 
“Mūsų susivienijime visi esa
me lietuviai, visi esame krikš
čionys ir visi demokratai.’’

Taip buvo pasakyta prieš 
50 metu.

Pusės šimto metu laikotar
pis parodė; kad krikščionys 
demokratai ne kokie yra 
krikščionys, švaki lietuviai ir 
nėra jokie demokratai.

Kas gi vertė tuometinius 
klerikalus kurti savo “krikš
čionių demokratu partiją?”

Juos vertė tai daryti tas 
faktas, kad tuomet Rusija 
stovėjo išvakarėse 1905 metu 
revoliucijos. Revoliuciniu dar
bininku judėjimas augo, ša
kojosi, plėtojosi. Norėdami 
sulaikyti Lietuvos darbinin
kus ir darbo valstiečius nuo 
revoliucinio judėjimo, nuo 
ėjimo pas social-demokratus, 
kunigai steigė savo partiją 
ir bandė visokiomis priemo
nėms patraukti pas save Lie
tuvos darbo žmones, bandė 
pastoti kelią judėjimui dėl 
carizmo nuvertimo’ . . .

Krikščionių demokratu par
tiją kūrė kunigai.

Lietuvos komunistų parti
ją k'^rė miestų ir žemės ūkio 
darbininkai Vilniuje.

Jaui tik tas vienas faktas 
pasako: kuri partija kam tar
navo iijf tebetarnauja!

Gerai atsimename tuos 
žiauriuosius s t u 1 g i n s k i n i u a
metus, kai krikščionių demo
kratų partija valdė Lietuvą!

Dėl to 1926 metais Lietu
vos žmonės juos iššlavė iš 
valdžios laukan.

Bet tais pačiais metais 
krikščionių demokratų parti
ja Lietuvos seime užgyrč 
smetoninį smurtą. Ne kas ki
tas, kaip kun. Krupavičius, 
tos partijos vadovas, Smetoną 
palaimino!

Tokie jie yra demokratai:

Klerikalai visuomet ir visur 
dėjo didžiausių pastangų 
darbo žmones apmonyti.

Pirmojo pasaulinio karo 
met», kai Amerikoje smarkiai 
plėtojosi lietuvių darbininkų 
judėjimą^, tai atvykęs čion 
kun. Fabijonas Kemėšis su
organizavo “Lietuvių Romos ; 
katalikų Šv. Juozapo darbi
ninkų sąjungą” sulaikymui 
katalikų nuo ėjimo pas so
cialistus;

CIO numato didžiulę
nedarbo krizę, jeigu 
valdžia nesukrus veikti

BERGŽDŽIAS FBI LERMAS 
DEL “ATOMINIŲ ŠNIPŲ”

Italijos ministro sūnus 
kaltinamas už narkotikų

i VALDININKAS SAKO, 
I i MILIJONAI BEDARBIŲ

TAI DAR NEDAUG
i

New York. — CIO unijų 
j vykdomasis komitetas per
spėjo Eisenhowerio valdžią, 
kad “pilnutinė nedarbo kri
zė galės užgulti Ameriką,” 

i jeigu valdžia vis dar .nieko 
I nedarys kovai prieš krizę.
I REIKALAVIMAI

(TO komitetas išstatė ši
tokius reikalavimus:

Paliuosuot nuo taksų pa
jamas iki $800 per metus. 
Padidint nedarbo pensijas 
ir mokėt jas bedarbiams 
per 39 savaites kasmet.

Pakelt senatvės pensijas

Televizijos daktaras 
tvirkdė mergaites

Philadelphia. — Plačiai 
išgarsėjęs dr. Roy K. Mar
shall kaip televizijos akto
rius - mokslininkas prisi
pažino teisme, kad siuntinė
jo lytiškai šlykščius bei 

' gundančius laiškus kelioli- 
ka-metinėms mergaitėms, 
atsakinėdamas Į jų klausi
mus. Jis yra vedęs ir turi 

; du vaikus.
Marshallo advokatas ban- 

i dys piešti Marshallą kaip 
; “pakvaišėlį,” nes pakvaišė
li iui būtų lengvesnė bausme, 
i
Morokkietis nudėjo 

i francūzų pastumdėli
Morokko. — Vienas mo- 

rokkietis nušovė tautini 
Morokko kunigaikštį B. 
Ahmedą EI ’Bantourį, kuris 
veikė kaip francūzų pa- 

. stumdėlis prieš morokkie- 
čius, reikalaujančius nepri
klausomybės nuo Francijos.

Morokko patrijotai per 
septynis paskutinius mė
nesius nužudė jau kelis to- 

: kius politikierius kaip Fran
cijos agentus.

Adelaide, Australija. — 
Besiveržiant pamatyti at
vykusią Anglijos karalienę 
Elizabethą, buvo taip ap
lamdyta 200 žmonių, kad 
jie, daugiausia moterys, ap
alpo.

Kemėšis įkūrė ir laikraštį, 
kuriam davė gražų vardą — 

: “Darbininkas.”
Bet nieko nepešė. Tai są- 

! jungai priklausė tik Naujo
sios Anglijos lietuviškų para
pijų klebonai, zokristijonai, 
na, ir keletas davatkų.

O kai pranciškonai užgro
bė Darbininką, tai ir toji są
junga visiškai supelėjo.

•
Jei Lietuvos dvasininkija 

būtų nesikišusi Į ne savo biz
nį, tai būtų buvę daug svei
kiau jai pačiai ir lietuvių 
tautai*

iki $200 per mėnesi. Padi
dint būtinąją valdine algą 
nuo dabartinių 75 centų iki 
$1.25 per valandą, ir kt.

Tokiais reikalais CIO šau
kia nacionalę konferenciją 
Washingtone, kitą savaitę.

Iždo valdininkas sako, 
4 milijonai bedarbių 

—“tai niekis”
Washington. — George 

Humphrey, Jungtinių Vals
tijų iždo sekretorius, sakė, 
jeigu dabar būtų 4 milijo
nai bedarbių — “tai dar 
menkas dalykas.”

Jis ramindamasis prisi
minė, jog 1930 metais buvo 
10 iki 11 milijonų bedarbių.

Čekija irgi turinti 
atominiŲpatranku

Bonn, Vokietija. — Pabė
gėliai iš Čekoslovakijos pa
sakoja, kad ji turi ir to
kias patrankas, kurios gali 
šaudyti atominiais sviedi
niais. Čekai bėgliai apie 
tai rašo savo laikraštyje.

Vieni francūzai pasprukę 
iš kilpos, kiti pakliuvę 
naujon kilpon

Hanoi, Indo-Kin.—Vienas 
francūzų būrys, sakoma, iš
trūko iš apsupimo Dien 
Bien Fu priemiestyje ir pa
bėgo atgal pas saviškius į 
miesto centrą. Vietnamo 
liaudininkai - komunistai 
tuo tarpu užveržė kilpą ki
tam, didesniam būriui f ran
čų zu. *•

Apgulti D. B. Fu tvirto
vėje francūzai ginasi ame
rikiniais tankais, bombone
šiais ir patrankomis.

Nedarbas jau toks, 
kaip 1949 metais

St. Louis, Mo. — Jungti
nėse Valstijose dabar yra 
jau tiek bedarbių, kaip bu
vo 1949 metais, pirm Korė
jos karo. Taip sakė Ross 
M. Robertson, St. Louis Fe- 
deralio Rezervo Banko eko
nomistas, kalbėdamas Ame
rikinio Taupymų ir Pasko
lų Instituto suvažiavime, v

Du N. J. žmogžudžiai turės 
mirt elektrinėje kėdėje

Trenton, N. J. — New Jer
sey valstijos gubernatorius 
Meyner atmetė J o s e p h o 
Grillo ir Silvio de Vitos 
prašymą dovanoti jiem gy
vybę. Jie nusmerkti mirt 
elektros kėdėje už tai, kad, 
plėsdami vieną krautuvę 
Newarke, nužudė speciali 
policininką Jamesą Law.

Washington.—Edgar Hoo- | FBI sukėlė šį lermą.
ve)’, slaptosios policijos di
rektorius, paskleidė išgąs
tingą įsakymą vietinei poli
cijai visuose miestuose ir 
valstijose—budėti, kad “ko
munistų agentai” neįgaben
tų savo atom-bombų į Jung
tinės Valstijas.

Bet Kongreso Atominės 
Komisijos nariai sakė: — 
Nematome jokio panašaus 
pavojaus ir nežinome, kodėl

FBI pasakojo, kad “prie
šų agentai” galį įšmuge- 
liuoth atom-bombą atskiro
mis dalimis ir paskui su
jungti jąsias.

Jungtinės Valstijos ir Ka
nada. birželio mėnesi išvien 
darys manevrus, kaip “at
mušti atomines Soviet ų 
atakas” prieš 42 svarbiuo
sius miestus.

AMERIKA SIŪLOSI KAIP 
VIETNAMO TAUTININKU 
MUŠTRUOTOM PRANCŪZAM

Washington. — Eisenho
werio gynybos sekretorius 
Charles Wilson tarėsi su 
Francijos karinių štabų va
du gen. P. Ely, kaip Ame
rika galėtų dar daugiau 
padėti “laimėti” francū- 

įzams karą prieš Vietnamo 
komunistus.

Wilsonas piršosi nusiųsti

francūzams šimtus Ameri
kos karininkų - technikų, 
kad padėtų mobilizuot ir 
muštruot vietinius gyven
tojus toje Vietnamo dalyje, 
kuria dar tebevaldo’francū
zai.

Be to, Amerika žada duo
ti francūzams dar 25 dide
lius bombonešius.

Churmillas susitaręs su 
Amerika del atominio karo
London.—Anglijos prem

jeras Churchillas pranešė 
savo seimui,' kad “sklan
džiai ir draugiškai” susita
ręs su prezidentu Eisenho- 
weriu apie atominių bom
bų naudojimą tokiame ka-

re, kuris paliestų Jungtines 
Valstijas ir Angliją.

Pirmą negu atominiai 
Amerikos bombonešiai iš 
Anglijos stovyklų “smogtų 
priešą,” sakė Churlhillas, 
tai Anglija dar pasitartų 
su Amerika.

Senatas užgina 
ginčijamą demokratą 
senatorių Chavezą

Vakarinė Vokietija 
suplanavo 290,000 
“savanoriu” armiją

Washington. — Senatas 
53 balsais prieš 36 patvir
tino demokratą senatorių 
Dennisą Chavezą, kurį re- 
publikonai bandė pašalinti.' 
Jie buvo įtarę, kad Chavez 
1952 metais “klastingai iš
rinktas” kaip senatorius 
nuo New Mexico valstijos.

Už Chavezo užgyrim$ 
balsavo 47 demokratai se
natoriai, 5 republikonai ir 
vienas nepartijinis, Wayne 
Morse.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos valdžia 
galutinai suplanavo rekru- 
tuot 200,000 vyrų armiją, 
visų pirm “savanorius” jau
nuolius, pradedant nuo 18 
metų amžiaus. Dar laukia 
aukštųjų Amerikos, Angli
jos ir Francijos komisionie-1 
rių užgyrimo.

Tai būtų pradžia 500,000 
naujos vokiečių armijos, 
kuri turėtų būti pagal Ame
rikos planą verstinai rekru
tuota ir įtraukta j bendrąją 
šešių vakarinės Europos 
kraštų armiją prieš Sovie
tų Sąjungą.

Bet .Francijos ir Italijos 
seimai dar neužgiria ame
rikinio plano, o jeigu, pa
galiau, jį atmestu, vis tiek 
vakariniai vokiečiai būtų 
rekrutuojami kaip Jungti
nių Valstijų talk i n i n k a i 
prieš komunizmą.

Amerika gabena Vokietijon 
įrengimus rakietinėm 
atom-bombom laidyti

Bremen, Vokietija. — 
Amerika atgabeno į Bre- 
merhaveną plienines plat
formas, nuo kurių galėtų 
laidyti robot-bombas, už
taisytas atominiais sprogi-
niais.

Ant platformų yra tokia 
mašinerija, kad gali nu
spirti oran robot-bombą 300 
mylit] tolyn, linkui “priešo.”

Hong Kong. — Praneša-

Ankara, Turkija. — At
vyko Jugoslavijos ir Grai
kijos karininkai; tariasi su 
turkais apie bendrą karinį 
frontą prieš Soyietų Sąjun
gą-

ma, jog Kinija^sušaudė 3 
kinus kaip priešų agentus. ORAS.—Lietus ir vėsu

šmugelį ir žmogžudystę
TAS SKANDALAS GALIS 

SUGRIAUT POLICINĘ 
SCELBOS VALDŽIĄ
Roma. —i Anna Maria 

ICaglio, 23 metų mergina, 
! liudijo teismui, kad Piero 
jPiccioni, sūnus Italijos už
sienio reikalų ministro, žu
dydavo tuos, kuriuos šaika 
narkotinių svaigalų šmu- 

Įgelninkii nusmerkdavo mir- 
i ti.

Teismas tardo laikrašti
ninką Silvaną Muto kaip 
“maištininką” už tai, kad 
jis rašė, jog užsieninio mi
nistro sūnus ir tūli kiti da
lyvavo žmogžudiškoje .nar
kotinių šmugelninkų gau
joje.

Silvano Muto laikraštis 
; Įtarė, jog ta šaika nužudė 
iir gražuolę Wilma Montesi, 
i naktinių klubų smagintoją. 
i Liudytoja Anna Maria, 
j anos draugė, sykiu links- 
j mindavo išdykėlius tokiuo
se klubuose.
i Anna Maria sykį pati pa
siuto nuodus savo kavoje. 
[Manydama, kad šmugelnin- 
' kai šiaip ar taip nužudys 
'ją, kaipo per daug žinančią 
apie juos, tad ir parašė sa
vo šeimininkei “testamen- 

’ tini” laišką apie ministro 
Piccionio sūnų, kaipo tos 

Į gaujos paskirtą budelį.
Dabar ji teisme viską pa- 

' tvirtino, ką rašė laiške.
PAVOJUS SCELBOS

“Atominiai” Amerikos 
marinų pratimai

Tokio. — Jungtinių Vals
tijų marinai darė pratimus 
Okinavos saloje, kaip jie 
turėtu kovoti atominiame 
kare. Vieton atom-bombu 
vartojo tam iškamšas (do
mes).

Propagandos judžiai jau 
mažiau girs Ameriką, bet 
aršiau pieš komunizmą

Washington. — Amerikos 
Informacijų Įstaiga dabar 
gamins svetimiem kraštam 
tokius propagandinius ju
damuosius paveikslus, kurie 
dar bjauriau pieš komunis
tus, bet jau nevaizduos, 
kaip turtingai gyvena žmo
nės Jungtinėse Valstijose.

Valdinė Informacijų pro
paganda surado, kad ju
džiai apie puikų, išteklingą 
gyvenimą Amerikoje kurs
to vargingesnėse tautose 
pavydą prieš amerikonus.

Amerikinis oficierius 
suvogęs $200,000

Tokio, Japonija. — Ame
rikonu komanda suėmė sa
vo lakūnų majorą Th omą 
Pate kaip kariuomenės pi
nigų vagį. Pate prisipaži
no, jog padirbinėdamas bi- 
las nusuko apie $200,000.

Armijos valdyba jau at
gavo daugumą tų pinigų.

VALDŽIAI
ši bvla aikštėn išvilko to

kį skandalą, kuris galėsiąs 
sugriauti policinę premjero 
Mario Scelbos valdžią. Mi
nistras Piccioni dėl to jau 
buvo Įteikęs rezignaciją, 
bet Scelba įprašė ji dar pa
tarnauti.

Narkotikus šmugeliuoja 
daugiausia Lucky Luciano 
bei kiti iš Amerikos depor
tuoti italai, o šmugelio cen
tras yra Triestas, anglų - 
amerikonu valdoma sritis, v

McCarthy stengiasi 
atidet jo kvotimus

Washington. — Ragan- 
gaudis senatorius McCar
thy pabūgo greitų kvotimų, 
kuriuos tyrinėjančio ji Se
nato komisija ruošia jam ir 
armijos vadams. Bus tar
doma jo priekaištai armi
jos viršininkams kaip “ko
munistų globotojams” ir 
armijos vadų kai tinimai 
prieš McCarthy.

Taigi McCarthy pareiškė, 
“rytoj aš turėsiu pradėt 
tyrinėti 91 asmenį karinėje 
pramonėje už jų ryšius su 
komunistais.”

Kiti komisijos nariai, ta
čiau, atmetė šį McCarthy’o 
išsisukinėjimą nuo tuojau- 
tinių kvotimų jam pačiam.

Bet McCarthy .tuojau su
rado kitą prasmukimo sky
lę. Sako, “rytoj aš turiu 
dalyvauti Senato lėšų komi
sijoje.”

Italu fašistai trukšmavo,
Amerikiečiai bijo savo ai o-
mals apnuodytos japoniš

kos žuvies
San Francisco. — Čionai- 

tiniai mokslininkai akylai 
tyrinėja japonų įgabenamą 
tuną žuvį, ar ji neapkrėsta 
atominiais nuodais nuo 
amerikonų išspro g d i n t o s 
hydrogeninės bombos.

Palm Beach, Fla. — Va
gys išsinešė $50,000 vertės 
auksų bei deimantų iš dvie
jų poniškų viešbučių.

reikalaudami Triesto

i Roma. — Pora tūkstan
čių fašistų trukšmingai de
monstravo, veikai a u d a m i 
prijungt Italijai visą Tries
to žemę. Premjero Scelbos į 
ginkluota policija suėmė 30 
demonstrantų ir išvaikė ki
tus.

Bet ir pats Scelba reika- ■ 
lauja, kad anglai-ameriko
nai sugrąžintų Triestą, kurį 
Italija valdė pirm Antrojo 
pasaulinio karo.
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judėjimas už McCarthy
ATŠAUKIMĄ

WISCONSIN VALSTIJOJE yra nedidelis miestas, 
Sauk City. Ten Leroy Gore leidžia savaitinį laikraštį 
Sauk-Prairie Star.

Mr. Gore pradėjo savo laikraštyje agitaciją už tai, 
Kad senatorius Joseph McCarthy būtų atšauktas iš se
nato, nes iis ten tetinka būti. Būtinai reikia atšaukti, 
sako jis, McCarthy’o vadovybę, nes ji kenkia ne tik 
VVisconsino valstijos žmonėms, o ir viso krašto žmonėms.

Mr .Gore talkininku yra advokatas Ivan Nestigen, 
iš Madison miesto.

Savaitraštyje buvo išspausdinta forma peticijos, ku
rios jau yra atspausdinta 10,000 kopijų ir jau platina
ma. Ant peticijos gali pasirašyti apie 19 piliečių, reika
laujant McCarthy’o atšaukimo.

Mr. Gore sako, gaunąs daug laiškų. Nuo praėjusio 
penKtadienio jis gavo 600 tokių laiškų, iš kurių tik še
šiuose pasisako prieš organizavimą judėjimo senatoriui 
McCarthy atšaukti iš senato. Kiti visi—už.

Sugrąžinta jau 450 peticijų, pilnų parašų.
Dabar bus eita toliau. Balandžio 4-tą dieną Sauk 

City’je įvyks plati konferencija, kurioje žada dalyvauti 
iš visos valstijos piliečių atstovai. Ten bus aptartas vi
sas McCarthy’o atšaukimo reikalas. Manoma, šį judė
jimą išvystyti labai plačia baze; manoma, kad visa tai 
duos geru rezultatų,—bus galima atšaukti McCarthy iš 
senato.

Kiekvienas galvojantis Wisconsino valstijos pilie
tis, kuriam rūpi išlaikymas krašto konstitucijos, privalo 
prisidėti 'prie šito judėjimo.

TENKA VEIKTI
NEW YORKO VALSTIJOS seimelis išsiskirstė. Iš- 

siskirstė jis nepasisakęs vienu opiausiųjų, vienu svar
biausiųjų klausimų, būtent, nedarbo klausimu.

Nežiūiint to, kad CIO ir ADF reikalavo būtinai 
svarstyti nedarbo klausimą, būtinai daryti ką nors pa
lengvinimui bedarbių padėties, valstijos seimelio nariai 
atsisakė tai daryti-.

New Yorko valstijoje šiuo metu yra virš 500,000 be
darbių. Daugelio jų nadarbo apdrauda jau išsibaigė,— 
nieko negauna. Kiti visai nieko negavo per visą nedarbo 
laiką, kitiems neužilgo apdrauda phsibaigs. Kas bus 
tuomet?

CIO ir ADF unijos reikalauja, beje, kad būtų pa
didintos nedarbo mokestys, nes iš gaunamų sunku dar
bininkams pragyventi. Jos reikalauja, kad būtų pra
dėti viešieji darbų projektai, kur bedarbiai gautų dar
bo. Jos reikalauja, kad būtų pakelta nominale mokestis 
už darbą tų, kurie dirba.

Bet visi tie reikalavimai atsimušė tarytum žirniai 
nuo sienos.

Dėl to dabar ir kyla reikalavimas, kad gubernato
rius Dewey šauktų specialę seimelio sesiją, kurioje būtų 
svarstyti dalykai, susiję su nedarbu, su darbininkų dar
bais aprūpinimu.

TEISE J DARBĄ
KUOMET DARBININKAI kur nors sustreikuoja ir 

atsiranda streiklaužių, lendančių į darbą, tai samdyto
jai ir jų spauda, sako: jie turi teisę dirbti; kiekivenas 
amerikietis turi teisę į darbą (right to work).

“Teisė į darbą” yra naudojama visur ten, kur ji tar
nauja samdytojams.

Dabar kas kita. Štai angliakasių unijos organas 
(kovo 15 d.) United Mine Workers Journal, parašė apie 
“right to work” editorialą. Laikraštis klausia: kur da
nai’ obalsis,—right to work? Kodėl apie jį mažai girdi
si? Ir atsako: todėl mažai girdisi, kad šiuo metu sam
dytojai uždaro fabrikus ir kasyklas, atimdami darbi
ninkams teisę į darbą.

Darbininkai nori dirbti; jie darytų visa, kad tik ga
lėtų gauti darbą, bet negali. Fabrikai, kasyklos, gele
žinkeliai juk ne jų, o turčių. Dėl to ir teisės į darbą jie 
neturi!

Tarybų Lietuvos prezi
dentas Justas Paleckis ma
no, kad tasai apsivieniji- 
mas buvo naudingas ir rei
kalingas pažangai1. Jisai 
rašo:

Visa daugiamilijoninė ta
rybinė liaudis pažymi dide
lį istorinį įvykį — Ukrai
nos susijungimo su Rusija 
300-ąsias metikes.

1654 metais Perejaslave 
iš naujo susijungė dvi bro
liškos tautės-— rusai ir 
ukrainiečiai, kilę iš vienos 
šaknies —■ senosios rusų 
tautybės, kuri prieš tūks
tantį metų sukūrė vieną iš 
pačių didžiasių ir kultūrin
giausių valstybių Europoje 
—Kijevo Rusiją.

Daug tikrai dramatiškų 
ir nepaprastų įvykių per
gyveno laisvę mylinti ukrai
niečių tauta.

Ilgus metus kraštą nio
kojo klajojančios turkų-to- 
toriu chanų ordos. Lenki
jos ir Lietuvos feodalai en- 
ofė Ukrainos valstietiią. Po 

.Liublino uni jos Ukraina pa
teko į neribota Lenkijos 
magnatų bei šlėktų valdžia, 
ir ukrainiečių tautos padė
tis dar labiau pablogėjo, 
Ukrainos žemės buvo grobs
tomos. Nuo lenkų magna
tų ypatingai kentė Ukrai
nos valstiečiai. Magnatai 
valstiečių nelaikė žmonė
mis ir susidorodavo su jais 
kaip su baudžiauninkais pa
čioje Lenkijoje, Lietuvoje 
ir Baltarusijoje.

Ukrainos feodalai, ne tik 
atitrūkę nuo savo liaudies, 
bet ir tape jos priešais, vi
saip padėjo lenkų magna
tams engti ukrainiečių tau
tą.

Toliau kęsti buvo neįma

noma. Klausimas dėl su
sijungimo su broliškąja ru
sų tauta vieningoje Rusijos 
valstybėje tapt) ukrainiečių 

i tautai gyvybės klausimu.
Dviejų didžiausių slavų 

■ tautų susijungimas turėjo 
{ didelę progresyvią reikšmę 
! tolimesniam ukrainiečiu ir 
I rusų politiniam, ekonomi
niam ir kultūriniam išsi
vystymui. Nepaisant cariz- 

i mo, rusiškųjų - ukrainiškų- 
; jų feodalų ir buržuazijos 
reakcinės politikos, susivie- 

: nijimas sustiprino abiejų 
i,tautų broliškos draugystės 
i ryšius, kurie tvirtėjo ben- 
! droje kovoje prieš vidaus ir 
‘ užsienio priešus.
i Ponų Lenkijos engiamai 
Į ukrainiečių tautai gręsė 
i nacionalinis išnaikinimas, o 
I susijungusi su broliškąja 
! rusų tauta vieningoje Ru
sijos valstybėje, ukrainie
čių tauta išgelbėjo save 
kaip naciją.

Ukrainiečių tauta pirmoji 
paskui rusu tautą nuėjo so
cializmo keliu ir įgyvendino 
amžiną svajonę, įkurdama 
savo nacionalinę Ukrainos 
valstybę, tuo pradedama 
naują garbingą savo istori
jos kelią.

Per tarybų valdžios me
tus Ukrainos pramonė ne
regėtai išaugo, buvo pasta
tyti tokie gigantai, kaip 
Dnieprogesas, Charkovo 
traktorių gamykla, Krama- 
torsko sunkiųjų mašinų ^a- 
mvkla ir daug kitu. Me
talurgijos pramonė Zaporo
žėje ir prie Azovo jūros ta
po viena stambiausių pa
saulyje. Pasiekti dideli lai-į 
mėjimai ir žemės ūkyje, bu-l 
vo sukurti stambūs, mecha
nizuoti kolektyviniai ir ta
rybiniai ūkiai.

Lietuvos rūbų siuvyklose
VILNIUS. -- Daugelyje ga

tavų rūbų parduotuvių galima 
aptikti siuvimo dirbinius su 
“lelijos” fabriko ženklu, ši 
įmonė yra Tarybų Lietuvos 
sostinėje —' Vilniuje.

ARBA PAIMKIME KITĄ “right to work fazę.
Iš Naujosios Anglijos miestų tekstilės magnatai iš

kelia savo fabrikus, perkeldami į pietines valstijas, kur 
yra pigesni darbininkai.

Šitų miestų tekstilės darbininkai sąžiningai ir sun
kiai dirbo tekstilės kompanijoms per ilgus metus. Dau
gelis jų įsigijo savo namus, apsigyveno ir nusitarė' čia 
praleisti visą savo amžių.

Bet štai, fabrikai iškeliami,—paliekamos tik mūro 
sienos. Darbininkai liekasi be darbo; daugelis jų su
augę žmonės, negali mokytis kitę amato, o jei ir išmok
tų, tai kas? Darbo visvien negautų.

Tokioje tragiškoje padėtyje paliekama dešimtys 
tūkstančių darbininkų! Kas darosi su tuo “teisė į dar
bą” dosniu ?

Tik pasityčiojimas’.

1941 mietais buvo sudary
tas stambiausio Pabaltyje siu
vimo fabriko projektas. Jj 
įgyvendinti sutrukdė karas. 
Statybos darbai prasidėjo 
1946 metais. Per trumpą lai
ką dykavietėje išaugo didžiu
liai, šviesūs naujos gatavų rū
bų gamybos įmonės korpusai. 
194’7 metais iš fabriko cechų 
išėjo pirmoji produkcija, iki 
1949 metų pabaigos gaminių 
išleidimas padidėjo 10 kartų, 
šiuo metu įmonė gamina be- 
veik trigubai daugiau gatavų 
rūbų; negu 1950 metais. Žy
miai padidėjo produkcijos ga
myba iš aukščiausi ii jų rūšių 
medžiagų.

Išilgai fabriko cechų tysoja 
daugybė konvejerių juostų. 
Dabar čia yra 1.1 konvejerių, 
o netrukus bus paleistas veik
ti dar vienas. Nesiliaunančiu 
sriautu slenka būsimų paltų, 
suknelių, moteriškų bliuzių ir 
kostiumų detalės. Fabrikas 
gamina beveik 100 fasonų dir
binius. Padidėjo meniškai ap
dailintos produkcijos išleidi
mas.

Fabrike sudarytos reikalin
gos sąlygos darbininkams to
buli iltis. Vien per 1953 metus 
baigė techninio mokslo rate
lius 153 žmonės. 45 išsiuvilio
tojos išstudijavo įvairių rūšių 
išsiuvinėjimui pritaikytos ma
šinos konstrukciją ir metodus 
dirbti prie jos. Dešimtys dur
niukių mokėsi gamybos pir
mūnų mokyklose, įsisavinda- 
mos racionaliausius darbo me
todus. Prie fabriko veikia Vi
sasąjunginio gamybos vadų 
pasitobulinimo instituto filia

las. Daugelis darbininkių mo
kėsi Leningrad'©, Maskvos ir 
Rygos įmonėse. Ir visa tai ne
mokamai, valstybės lėšomis.

Išėjusieji techninį mokslą 
ar baigusieji mokslo kursą Vi
sasąjunginio pasitobulinimo 
instituto filiale iškeliami į va
davau,jautį darbą. 1953 me
tais siuvėja Zabulionytė ir pa
gamintos produkcijos priėmė
jas Baronas tapo pamainų vir
šininkais, pamainos viršinin
kas Lisauskas — cecho virši
ninku, priėmėjas Januškevi
čius — meistru. O ir pats 
fabriko direktorius Dzedavi- 
čius dar prieš 7 metus buvo 
amatų mokyklos mokinys.

“Lelijos” fab.’ yra labora
torija, kur ruošiami nauji rū
bų fasonai, čia dirba drabu
žių konstruktoriai ir dailinin- 
kai-modelrniijkai.

Per tarybų valdžios metus 
Vilnujc buvo įkurta dar vie
na stambi įmone, gaminanti 
gatavus - rūbus, — “Laisvės” 
fabrikas. Tai — fabrikas, ku
ris per mėnesį įvykdo daugiau 
kaip tūkstantį individualių 
užsakymų paltams, sukne
lėms, kostiumams ir vaikų 
drabužiams pasiūti.

1953 metais “Laisve”, išlei
do gatavų rūbų už 2,500,006 
rublių daugiau, negu 1952 m. 
1954 metais planas padidintas 
dar dešimt milijonų rublių. 
Ypatingai padidėjo užduotis 
masinio siuvimo cechui. Jis 
specializuojasi siuvant vyriš
kus ir moteriškus šilkinius, 
vilnonius bei medvilninius gu
muotus apsiaustus ir vasari
nius moteriškus šilkin. paltus, 
šiais metais \ cechas gamins 
trigubai tiek dirbinių, kiek 
pernai.

Gyventojams geriau aptar
nauti fabrike suorganizuoja-

Didžiajam Darbui
Su 15 diena balandžio pradėsime vajų sukėlimui 

.$10,000 fondo, užtikrinimui Laisvei gyvuoti 1954 me
tais. šis vajus kartu bus ir paminėjimas dienraščio 
Laisvės 35-rių metų sukakties.

Feodo sukėlimas-yra pats vyriausias mūsų dar
bas sekamais trimis mėnesiais. Nieko visuomeniniai 
nėra svarbesnio mumis už tai, kad išlaikyti savo 
dienraštį. Minėdami 35-rių metų sukaktį turime pa
sirodyti, jog šiandien lygiai taip, kaip prieš 35-rius 
metus, mes branginame apšvietę ir esame pasiryžę 
išlaikyti Laisvę dienraščiu.

Sukakties minėjimui ir fondo sukėlimui reikia 
darbuotis plačiai. Reikia ruošti pramogai, kur gali
ma—didesnes, o kur didesnių negalima, reikia ruošti 

• kad ir keleto žmonių sueigas namuose ir reikia viso
kiais padoriais būdais rūpintis sukėlimu finansų.

Pramogų dalyką reikia tuojau imti atydon, nes 
iki pramoga įvyksta, užima kelias savaites laiko. 
Dabar laikas rūpintis salėmis ir parkais piknikams. 
Besilinksminant parengimuose, reikia turėti minty
je ir naujų skaitytojų gavimą. Svarbu aukos, bet 
gavimas naujų skaitytojų yra svarbiau už viską.

Brooklynas ir visa plačioji New Yorko apylinkė 
jau pasiruošus fondo sukėlimui. Balandžio 11 dieną 
įvyks didelis parengimas tam reikalui. Bus persta
tyta komedija “Ne visada katinui užgavėnes.” Ją 
suvaidins L. L. Teatro žymiausi vaidintojai. Pra
džia 3-čią valandą po pietų. Įžanga nemokama.

Su šiuo parengimu Brooklynas pradės vajų su
kėlimui fondo. Tame parengime, aišku, norės būti 
kiekvienas apšvietę branginantis žmogus; norės pa
remti savo dienraštį finansiniai.

Jau baigiant šį raštą gavome žinių iš Worceste- 
rio, kad jie nusitarė šiam fondui sukelti $1,000. Tai 
puikus tarimas! O worcesteriečių tarimai visuomet 
yra išpildomi iki taško. <

Linkime visoms kolonijoms pasekti Worcester}. 
Kiekviena kolonija sulyg savo dydžiu, sulyg savo 
veikiančiomis pajėgomis turėtų nusistatyti kvota ir 
rūpintis ją išpildyti.

Laisvės Administracijai

Worcesterio ir
Geras susirinkimas

LLD 11 kuopos susirinki
me 14 d. kovo, tarp kitų 
svarbiųjų reikalų, turbūt 
draugai turėjo mintyje svar
biausią dalyką, sukėlimą 
Laisvei $10,000.

Kadangi Laisvei šieriiet su
eina 35 metai, kai Laisvė 
dienraščiu, tai jubiliejaus 
proga šis susirinkimas nutarė 
sukelti $1,000. Girdėjau Jais- 
viečius kalbant, kad kiek me
tų Laisvė ėjo dienraščiu., tiek 
aukos dolerių. Manau, kad 
bus draugų, kurie duos ir vi? 
są šimtinę.

Va j įninku vėl išrinkome 
mūsų seną veteraną Joną 
Skliutą.

Tai dabar mūsų progresy- 
vės spaudos rėmėjai pagalvo
kite. Jeigu norime, kad Lais
vė gyvuotų, kol mes gyvensi
me, tai kitokio kelio nėra; 
mes turime ją remti taip, kad 
mes parėję š darbo ją skaity
dami džiaugsimės, jog mes 
galime savo dienraštį išlaiky
ti.

Mes visi žinome, kad daug 
Laisvės senų skaitytojų yra 
išmirę, o naujų mažai ateina. 
Todėl njums likusiems yra 
sunkiau. Todėl mes aukosime 
biskį daugiau, bet Laisvė tu
ri gyvuoti.

Tūkstančiui sukelti į tą 
fondą turime balandžio, ge
gužės ir birželio tris mėne
sius laiko. Su viduriu iiepos 
vajus baigsis. Dabar kviečiu 
visus kooperuoti su mūsų va- 
jininku, kad mūsų kvota bū
tų sukelta.

«
LLD 11 ir 155 kuopų ban

ketas įvyks 28 d. kovo, 5 vai. 
vakare. Prašome visus daly
vauti. Nepamirškite, kad vi
sus ’prašome.

4 d. balandžio So. Bostone

Miko Petrausko atminčiai 
LMS 2 Apskritis rengia dai
nų šventę. Aido Choras, vado
vystėje Jono Dirvclio, rengia
si sudainuoti keletą M. Pe- 
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ma nuolatinė naujų modelių 
paroda.

Kas diena Vilniaus siuvimo 
įmonėse didėja gatavų rūbų 
išleidimas gyventojams, gerė
ja jų kokybė, įvairesnis daro-

Apylinkės Žinios 
trausko kompozicijų. Taipgi 
dalyvaus ir mūsų mylimas 
duetas — Onutė Dirvelienė 
ir Jonas Sabaliauskas.

Aido Choras gražiai koo
peruoja su mokytoju pamo
kose, visi dalyvauja, kas su
daro dainų meno grupę. Už- 
tad mūsų Aidas gražiai dai
nuoja.

J. M. L.

Tacoma, Wash.
Po ilgos ir sunkios ligos mi

rė Andrius šapalas. Jis išgu
lėjo ligoninėje nuo gruodžio 
mėnesio 1953 metų.

šapalas mirė kovo 6 d., St. 
Joseph ligoninėje. Kūnas bu
vo pašarvotas Goffney’s Mor- i 
tuary, o laidotuvės įvyko ko
vo 9 d., Monutain View ka
pinėse.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Po visų ceremonijų, 
geras skaičius žmonių susirin
ko pas velionio posūnį Albert 
ir marčią Phylis Savišky, jų 
namuose, ir ten jie buvo gra
žiai priimti.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Margaret Šapalienę ir 
daugiau giminių. Linkiu tetai 
stiprybės ir lengvai pergyven
ti liūdesį.

LK.

Girardville, Pa.
Mirė A. Dambauskas

Draugas Adolfas Dam- 
bauskas-Dambausky atsisky
rė nuo mūsų. Mirė kovo 18 
d., dukters Mrs. Lewis Paul 
namuose, kur jis gyveno po 
tapimo našliu. Jo žmona mirė 
apie 16 mėnesių pirmiau.

Dambauskas buvo gimęs 
Lietuvoje 1885 metų birželio 
6 d. Pačių j e jaunystėje atvy
ko į šią šalį ir paskiausius 39 
metus gyveno Girardvillėje. 
Dirbo anglies kasyklose. 
Paskiausiais heleriais metais 
jau nedirbo. Didžiai vertino 
darbininkams naudingas or
ganizacijas ir buvo nariu 
LDS, taipgi Lietuvių Literatū
ros Draugijos 126-tos kuo
pos. Skaitė dienraštį Laisvę.

šermenys įvyko netolima-

si* asortimentas.

Dėkavonės diena bus legali 
šventė

Provinciale valdžia priėmė 
įstatymą, kuriuo vadovau
jantis Dėkavonės Diena 
(Thanksgiving Day) ir Kve
beko provincijoje# bus skaito
ma legale švente. Dėkavonės 
Dienai data nustatyta pirma
dienį, spalių mėnesio 11 d.

Premjeras Maurice Duple
ssis šilai pranešė provincia
liam seimeliui, kad jo kabi
netas tai padarė vadovauda
masis tam tikru įstatymu, ku
ris leidžia provincialiam ka
binetui padaryti panašias 
šventes legalėmis. Ta diena 
supuola sir federalės valdžios 
nustatyta Dėkavonės Diena.

Taigi, nors vienu klausimu 
“susitaikė” ir Duplessis su fe- 
deralc valdžia.

5 prieš 1 pritaria si^bvei
Bizniška apsaugojimui pir- 

klybos reikalų organizacija, 
Montreal Chamber of Com
merce pravedė apklausinėji
mą savo narių, ką jie mano 
apie subvę Montrealo* mieste. 
To rezultate, kaip pranešimas 
sako, penki prieš vieną pasi
sakė, kad vienintelis būdas 
pagerinti mieste važiuotę, tai 
pravesti požeminį susisiekimą 
— subvę.

Nereikia ir abejoti, kad ir 
bendra miesto gyventojų dau
guma yra tos pačios nuomo
nės. Kaip dabar dalykai sto
vi, tai Montreal©, ištikrųjų, 
susisiekimo priemonės labai 
prastos. Deja, miesto valdo
vai, žaisdami politinėmis in
trigomis, tik kalba, o nieko 
konkretaus nedaro dėl sub- 
vės pravedimo.

Vaičiakauskai irgi buvo 
Floridoje

Prieš porą savaičų buvo 
rašyta, kad V. Likienė Flo
ridoje, tačiau gatila, kad ko
respondentas nebuvo^ pilnai 
informuotas, kad ją nuvežė 
verduniečių šeima, Antanas 
Vaičiakauskas su žmona ir 
sūnum WaJtcriu, kurie irgi su 
savo automobil. kuriam lai
kui buvo nuvažiavę Floridoje 
karštais saulės spinduliais 
pasideginti.

Dabar visi jau laimingai 
sugrįžę namon.

Serga

Jonas Makauskas sunkiai 
susirgęs. Ligonis randasi Ro
yal Victoria ligoninėje.

Antanas iMikalojūnas serga 
ir gydosi namuose.

Malvina Tamašauskiene 
nelaimėje sunkiai susižeid 
rankos pirštus. Gydosi na 
m uosc.

Romas Valentą nesveikuo 
ja, kuris laikas gulėjo Ver
dun General ligoninėje, da 
bar randasi mimuose.

Mirė
Po ilgos ligos, kovo 13 d. 

mirė Antanas Juod’.is, sulau 
kęs 48 m. amžiaus? Palikt 
nuliūdime žmoną Aibini 
(Roman) ir dvi dukreles, Ly 
diją 12 m. ir Lillian 9 m. am 
žiaus, ir sesutę, Mrs. Math 
ew, New Yorke.

Velionis iš Lietuvos buv< 
kilęs, Utenos apskr., Jeso 
niu vienkiemio. 1 Kanadą ai 
vyko apie 25 metai atgal.

Palaidotas per šv. Kaz 
micro parapijos bažnyčią 
Cote dės Neigęs kapinėse.

J.

me miestelyje Gordon, ku 
gyvena jo duktė ir sūnūs Jo 
seph. Apeigose dalyvavo vie 
tinis liuteronų dvasiškis Zei 
genfus. Palaidotas kovoJ<J2 d. 
Kalvarijos kalnelio kūjuose 
Shenandoah. 1

Draugo Dambausko šeima 
reiškiu užuojautą.

Laisvės Skajtytojfts
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M. Gorkis '

Dvidešimt šeši ir viena
* > (Tąsa)

Gražus jis buvo, šis ka
reivis, toks aukštas, svei
kas, raudonskruostis, o jo 
didelės, šviesios akys žiūrė
jo maloniu, atviru žvilgs
niu. Ant galvos jis buvo 
užsidėjęs baltą, standžiai 
prikrakmolytą kepėjo kepu
rę, o iš po švarutėlės, — be 
jokios dėmelės, — prijuos
tės kyšojo aštrūs madnių, 
puikiai nužvi 1 g i n t ų batu 
galai.

Mūsų kepėjas mandagiai 
paprašė jį uždaryti duris; 
jis neskubėdamas uždarė 
jas ir ėmė teirautis apie 
šeimininką. Mes rungčio
mis vienas per kitą papa
sakojome jam, kad šeimi
ninkas sukčius, išnaudoto
jas,^niekšas ir kankintojas, 
—pasakėme viską, kas bū
vu reikalinga pasakyti apie 
šeimininką, bet ko negali
ma čia parašyti. Kareivis 
klausėsi, krutino ūsus ir 
apžiūrinėjo mus minkštu, 
šviesiu žvilgsniu.

—O pas jus čia mergai
čių daug...—staiga prata
rė jis.

Kai kurie mūsų manda
giai prasišiepė, kiti padarė 
saldžias minas, o kažkas 
paaiškino kareiviui, jog 
mergaičių čia—visos devy
nios.

—Naudojatės? — paklau
sė kareivis mirktelėdamas.

Ir vėl mes nusijuokėme, 
ne perdaug garsiai, kiek su
sigėdęs. Daugeliui mūsų 
norėjosi pasirodyti prieš 
kareivį tokiais pat šauniais 
vyrais, kaip ir jis, tačiau 
niekas nemokėjo to pada
ryti, nėf* vienas nemokėjo. 
hwkažkuris prisipažino, ty
liai pratardamas:

—Kur čia mums.. .
—Tai}), jums sunku!—įsi

tikinusiu balsu pasakė ka
reivis, įdėmiai mus per
žvelgdamas. — Jūs kažko
kie... netokie... Laikyse
nos neturite... padoraus 
vaizdo... vadinas, išvaiz
dos! O moteris—ji mėgsta 
žmogaus išvaizdą! Jai pa
tinka, kad vyro stuomuo 
būtų kaip reikiant... kad 
viskas būtų—tvarkinga! Ir, 
be to, ji dar mėgsta jėgą... 
kad ranka—štai kokia!

Kareivis ištraukė iš ki
šenės dešinę, ligi alkūnės 
nuogą, su atraitota ranko
ve ranką, ir parodė ją 
mums... Ranka buvo bal
ta? stipri, apžėlusi žvilagn- 
Čiais, auksiniais šeriais.
d—Ir koja, ir krūtinė — 
reikia, kad būtų tvirtos... 
Ir dar, kad žmogus visada 
būtų atsakančiai apsivilkęs, 
pag^l grožio reikalavimus...
Štai mane — bobos myli. 
Aš jų nešaukiu, ne vilioju, 
— jos pačios po penkias 
man ant kaklo kariasi...
■ Jis sėstelėjo ant maišo su 
miltais ir ilgai pasakojo 
apie tai, kaip jį myli bo
bos ir kaip jis narsiai su 
jomis elgiasi. Paskui jis 
išėjo ir, kai durys girgžte
lėjusios užsidarė, mes ilgai 
tylėjome, galvodami apie jį 
ir jo pasakojimus. O pas
kui visi iš karto staiga ėmė 
kalbėti, ir pasirodė, kad jis 
visiems patiko. Toks ne
puikus, malonus — atėjo, 
pasėdėjo, pasišnekuč i a v o. 
ias mus niekas neateida- 
vo, niekas taip draugiškai 
su marinis nepakalbėdavo... 
Ir mis visi ėmėme kalbėti 
apie jį ir apie jo būsimus 
pasisekimus aukso siuvinė
tojų tarpe, kurios, susitik
damos su mumis kieme, ar

[Jis žiūrėjo į mus tokiu ma
loniai nustebusiu žvilgsniu, 
tartum ir pats nuoširdžiai 
stebėtųsi, kodėl jam taip 
sekasi su moterimis? Jo 
riebus, raudonskruostis vei
das patenkintai ir laimin
gai žvilgėjo, ir jis skaniai 
laižė lūpas.

Mūsų kepėjas smarkiai ir 
piktai b r u o ž t e 1 ė jo liže į 
priepečkį ir staiga pajuo
kiamai tarė:

—Nedidelė jėga eglaitės 
verčiamos, o tu paversk pu
si...

—Ką—ar tu man tat sa
kai ?—paklausė kareivis.

—Nagi tau...
—Ką taip?
-*-Nieko... tiek to!
—Ne, tu-palauk! Sakyk, 

koks reikalas? Kokia pu
šis? t

Mūsų kepėjas, nieko ne
atsakydamas, vikriai dar
bavosi su liže krosnyje; tik 
meta vidun išvirtus riestai
nius, tik traukia laukan 
jau iškepusius ir triukšmin
gai sviedžia juos ant grin
dų, vaikėzams, neriantiems 
riestainius ant plušų. Jis, 
tarsi, pamiršo kareivį ir 
pasikalbėjimą su juo. Ta
čiau kareivis ūmai kažkaip 
sunerimo. Jis pakilo ir pri
ėjo prie krosnies, neboda
mas, jog galėjo gauti šme- 
šeliuojančiu ore ližkočiu į 
krūtinę.

— Ne, tu pasakyk — kas 
tokia? Tu mane užgavai... 
Aš? Nė viena man neatsi
laikys,—ne! O tu sakai man 
tokius užgaulius žodžius...

Jis iš tiesų atrodė nuošir
džiai įžeistas. Jis, tur būt, 
nė už ką daugiau negalėjo 
save gerbti, kaip tik už mo
terų suvedžiojimą; gal būt, 
be šio sugebėjimo, nieko 
daugiau jame nebuvo gy
va, ir tik šis sugebėjimas 
leido jam jaustis gyvu žmo
gumi.

Juk yra gi žmonių, ku
riems kuri nors jų dvasios 
ar kūno liga yra geriausias 
ir vertingiausias dalykas 
gyvenime. Per visą gyveni
mą jie nerimsta dėl jos ir 
tik ja tegyvena, kentėdami 
dll jos, jie minta ja, skųs
damiesi dėl jos, jie atkrei
pia į save artimųjų dėmesį. 
Dėl jos susilaukia sau žmo
nių užuojautos, ir be jos— 
jie ničnieko daugiau netu
ri. Atimkite iš jų tą ligą, 
išgydykite juos, ir jie pasi
jus nelaimingi, nes nustos 
vienintelės priemonės gy
venti, — jie pasidarys tušti 
tada. Kartais žmogaus ’gy
venimas esti toks skurdus, 
jog jis nesąmoningai' būna 
priverstas branginti savo 
ydą ir jąja tegyventi; gali
ma sakyti, kad žmonės dąž- 
nai esti ydingi tik iš nuo
bodulio.

Kareivis įsižeidė, brovėsi 
viršum ant mūsų kepėjo ir 
staugė:

—Ne, tu pasakyk—kas?
—Pasakyti ?— ūmai grįž

telėjo į jį kepėjas.
—.Na?
—Tanią pažįsti ?
—Na?
—Na ir — štai! Paban

dyk ...
—Aš?
—Tu 1
—Ja? Tai man—tik nu

sispjauti !
—Pažiūrėsime!
—Pamatysi! Cha-a!
—Ji tave...
—Pakaks mėnesio!
—Koks tu pagyrų puo

das, kareivi! '
—Pakaks dviejų savai

čių! Aš parodysiu! Kas 
tokia? Tanka? Tfiu...

—Na, eik šalin... truk
dai.

(Bus daugiau)

ba aplenkdavo mus, įžei
džiamai iškreipusios lūpas, 
arba ėjo stačiai ant mūsų, 
tarsi mūsų visiškai nė būti 
nebūtų ant tako. O mes 
visada tik ir grožėjomės 
jomis, ir kieme, ir praei
nant joms pro mūsų lan
gus, — žiemą apsivilkusios 
kažkokiais ypatingais kaili
nukais ir kepuraitėmis, va
sarą — su gėlėtomis skry
bėlaitėmis ir margaspal
viais skėteliais rankose. Už
tat tarpusavy mes taip kal
bėdavome apie tas mergai
tes, jog jos, išgirdusius, tur 
būt, būtų pasiutusios iš gė
dos ir įžeidimo.

—Kad tik jis ir Taniuš- 
kos. .. neištvir k i n t u ! —■ 
ūmai susirūpinęs pratarė 
kepėjas.

Mes visi nutilome, pri
trenkti šių žodžių. Mes 
kažkaip buvome pamiršę 
Tanią: kareivis, sakytum, 
būtų užstojęs . ją nuo mū
sų savo stambia, gražia fi
gūra. Paskui p r a s i d ė j o 
triukšmingas ginčas: vieni 
sakė, jog Tania neprisileis 
kareivio, kiti tvirtino, kad 
ji kareiviui neatsispirsianti, 
o dar kiti, pagaliau, siūlė, 
jei kareivis pradėtų šlietis 
prie Tanės — išlaužyti jam 
šonkaulius. Galų gale visi 
nutarė sekti Tanią ir ka
reivį, perspėti mergaitę, 
kad ji jo pasisaugotų... 
Tuo ir baigėsi ginčai.

Praslinko mėnuo laiko, 
kareivis kepė p y r a g u s 
vaikštinėjo su aukso siuvi-1 
nėtojomis, dažnai užeidavo; 
į mūsų dirbtuvę, tačiau 
apie savo laimėjirųus mer
ginų tarpe nepasakojo, o 
vis tik ūsus suko ir skaniai 
laižėsi.

Tania kiekvieną rytą at
eidavo pas mus “riestiniu- 
kų” ir, kaip visada,—links
ma, meili, — buvo maloni 
mumis. Mes bandėme pra
šnekėti su ja apie kareivį, 
—ji pavadino jį “išversta
kiu veršiu” ir kitokiomis 
juokingomis pravardėmis, 
tai mus nuramino. Mes di- 
džiavomės savo mergaite, 
matydami, kaip aukso siu
vinėtojos limpa prie karei
vio; Tanės santykiai su ka
reiviu kažkaip kėlė mus vi
sus, ir mes, tartum sekda
mi tuos santykius, patys 
ėmėme, paniekinamai žiūrė
ti į kareivį. O ją dar la
biau pamilome, dar džiu
giau ir dar geraširdiškiau 
sutikdavome kas rytą.

Kartą kareivis atėjo pas 
mus kiek įgėręs, atsisėdo ir 
ėmė juoktis, o kai mes pa
klausėme, ko jis juokiasi,— 
jis paaiškino:

—Dvi susimušė dėl ma
nęs... Lidka su Gruška... 
Ir kaip jos išsiderglojo? 
Cha-cha! Įsikibo viena an
trai į plaukus, suvirto abi 
priemenėje ant grindų, vie
na ant antros raita... 
Cha-cha-cha! Snukius su
sidraskė ...’ susiplėšė... 
leipk juokais! Ir kodėl tos 
bobos negali padoriau muš
tis? Ko jos tuoj draskosi? 
a?

Jis sėdėjo ant suolo, toks 
diktas, švarus, linksmas, sė
dėjo ir vis kvatojo. Mes ty
lėjome. . Mums kažkodėl šį 
kartą jis pasirodė nemalo- ’ 
nūs.

—Na, ir sekasi gi man 
su bobomis, ar ne? Tiesiog 
leipk juokais! Tik mirktel- 
si — ir jau! Velnias žino!

Jo baltos, apžėlusios au
kso šeriais rankos pakilo ir 
vėl nukrito atgal ant ke
lių, garsiai žleptelėjusios.

i

New Yorko Žinios
Gerai pavyko Juozų Viešbučių darbininkai 
ir Juzių parė smerkia nedarbą

Kovo 20 d., pasidarbavus 
Liet. Amerikos Piliečių Klu
bo gaspadoriui Juozui Zaka
rauskui, tapo surengta juoza- 
pinės pagerbimui Juozų ir Ju
zių. žmonių suėjo tiek, kiek 
galėjo sutilpti į žemutinę 
svetainę. Dar keletas dau
giau norėjo įeiti, bet nebuvo 
vietos.

Keikia paminėti, kad Klu
bas, Juozo Zakarausko vado
vybėje, duoda geras vakarie
nes, todėl daug žmonių prisi- 
ren ka.

Buvo ir trumpa programa, 
vadovaujant Ch. Kreivėnui. 
Kalbas pasakė V. Zaveckas, 
Ch.' Ncčiunskas. Volskis, F. 
Reinhardt, V. Michelsonas, 
S. Jackus, V. UbarevičiUs.

Dainavo keletą dainų P. 
Grabauskas ir A. Velička.

Ch, N.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

San Francisco, Cal.
Apie mūsų LLD kuopą

Kovo mėnesio pradžioje 
įvyko LLD kuopos susirinki
mas. Buvo išduoti raportai 
iš kuopos veikimo ir apie na
rių mokesčius. Kaip daugelis 
LLD kuopų yra jau pilnai 
užsimokėjusių, taip ir mūsų 
kuopa nenori atsilikti nuo ki
tų garbės kuopų. Suminėta, 
kad tik pora narių, gyvenan
čių kituose miestuose, dar ne
mokėję mokesčių už 1954 
metus, o šiaip visi pilnai už
simokėję. Sekr. tikisi, kad ir 
tų dviejų mokestys bus greit 
įdėtos į sąrašą ir tada mes 
pateksime į garbūs kuopas.

Tai smagu, kad mūsų na
riai nė vienas nekreipia do
mūs į makartizmo šmėklas, 
nepasiduoda silpnai dvasiai, 
nepasitraukia iš Apšvietus ir 
Kultūros Draugystės. Turime 
gerai žinoti, kad dar tik ko
vos pradžia, nereikia bėgti iš 
organizacijų, bet tvirtinti 
jas.

Iš pramogų rengimo rapor
tas rodė,. kad kuopa, turėjo 
net tris parengimus šiais me
tais. Viename padarė pelno 
$152. Viek visą minėtą pel
ną nusiuntė darbininkiškiems 
laikraščiams. Tai gera pra
džia metų.

Kitą prengimą turėjo dėl 
Dr. Boriso paskaitos ir kaipo 
išleistuves, ten irgi liko ge
rokai pelno.

Trečią parengimą turėjo 
bendrai trijų tautelių. Nors 
ten padaryta gerokai pelno, 
bęt dalinantis proporcijonu
liai del trijų, tai nuims liko 
tik trečdalis.

Kuopa šiemet. nors ne 
daug, bet išplatino 11 Vii-

Lowell, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystes metinis parengi
mas.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė jau per ilgoką lai
ką neturėjo jokio parengimo. 
Jau' ir metiniai parengimai 
biįvvo apleisti—neberengia
mi. Kiekvienais metais buvo 
keliami klausimai: “Na, ką, 
gal surengsime kokį parengi
mą draugystės labui, kad sus
tiprinti draugystės iždą?”

—Tai]), taip, reikia ką nors 
surengti, — pasigirsta balsai.
— Juk šiandieną metinis susi
rinkimas, nutarkime ką nors
— kiti pritaria. Bet į komi
siją niekąs neapsiimu! — Ką 
jau rn.es čia. . . Pasenome 
jau. — nebėra kam pasi
darbuoti ir kas tau čia atsi
lankys į tą parengimą?

New Yorko vykdomoj AFL 
Viešbučių ir Restaurąpų Dar
bininkų Unijos konvencijoje 
viršininkų raportuose smerkė 
“pelnagrobiškus industrialis- 
tus” kaip priežastį nedarbo. 
Didėjantį nedarbą ir pavojų 
atominio karo vykdo ne kas 
kitas, kaip “didžiojo biznio 
monopolistai,” sakė unijos 
prezidentas David Herman 
savo raporte.

Visi tie blogumai “paeina 
nuo reakcinės politikos, kuri 
tapo įvesta po Franklin D. 
Roosevelto mirties.”

Orgonizatorė Betty Bentz 
savo raporte sake,, kad unija 
remia eilę mierių, taikomų 
šalinti depresiją. Tarpe tų 
yra reikalavimas visai netak- 
suoti $800 uždarbio, pakelti 
minimum mokestį iki $1.25 
už valandą, taipgi atšaukti 
Hughes-Brees įstatymą, kuris 
sumažino nedarbo apdraudos 
čekį.

nies Kalendorių ir šau nuo
šimčių neėmė.

Kalbant apie pramogas, 
tai ir vėl kuopa nutarė turė
ti pramogėlę stuboje Balan
džio 25 d., čia, San Francis
co. Tas rodo, kad kuopa ne
miega kepurėje. Jeigu ne 
bendrai, tai viena kuopa 
rengia savus parengimėlius 
ir visi būna pasekmingi.

Tikiuosi, kad ne po ilgam 
turėsime vėl darugiškus iš
važiavimus kur į giraitę. Mū
sų draugės moka išnaudoti 
.progą: padaro ska**ius pie
tus ir nuo to lieka nemažai 
pelno.

Kovo mėneso susirinkime 
kuopa išaukavo apie $2ū dėl 
visuomeninių reikalų. Reiškia, 
kuopa veikdama gauna į eigų, 
tad nesigaili ir aukoti, kur 
mato svarbų reikalą. Smagu 
buvo matyti skaitlingas kuo
pos susirinkimas. Veik visi 
ima dalyvumą > diskusijose, 
kada esti pakelti klausiniai. 
Tai gera mokykla kiekvienam 
nariui.

Alvinas

Pirmiau, kad ir rengdavo, 
tai tik progresyviai atsilanky
davo į parengimą, kurie tik 
mažumą tesudaro pačioje 
draugijoje. Tai vėl išmetinė
jimas: — Kodėlgi bažnyti
niai nariai nesilanko? Ogi jie 
daugiausia serga ir naudoja
si tuomi iždu.

Daug narių jau išmirė — 
pasiliko tik saujele! Bet ve, 
ta saujele narių šiais metais 
atgijo ir dabar rengia gra- 
ž i ą—d ra u g i š k ą va k a r i e n ę.

Vakarienė įvyks šį šešta
dienį, kovo 27 d., Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 14 Ty- 

! ler St. įvyks vakare, kaip 7 
vai. Tikintas padarytas tik 
$1.50 nariui ir tai yra versti
nas tikietas, ar kas dalyvaus, 
ar ne, vistiek turės tikietą pa
siimti.

Bet yra pasitikėjimas, jog 
kiekvienas sveikas narys bei 
nare atsilankys ir kartu su 
visais linksmą laiką turės. 
Atsives iv savo kaimynus bei 
pažįstamus. Draugystė prašo, 
ir pašalinius lietuvius atsilan
kyti į šį pasidrąugavimo va
karą.

Galima įsivaizduoti, kaip 
skirtingų pažiūrų žmonės su
eisime vienu tikslu, kad pa
remti draugystę, čia surasi
me bendrą kalbą ir draugiš
koje nuotaikoje praleisime 
vakarą.

Bus muzikos ir pasišokimo, 
dainų ir gražių išsireiškimų. 
Tai bus kultūrinis Draugys
tės pasidraugaviipo vakaras, 
March 27, 7 P. M.

Dalyvaukime visi — nariai 
ir nenąriai!

J. M .Karsonas

Iš Aido Choro veikimo I
Man Jbeko matyti Aido Cho

ro operetės “Pepitos” akto
rių vaidinmą. Iš to pavyko 
suprasti veikalo pagrindą.

Veikalas ilgokas ir labai 
gražus. Bus gražių dainelių, 
juokų ir jautraus liūdesio. 
Aktoriai visi surinkti iš ge
riausių, pagal tinkamas roles 
ir jau gana gražiai vaizduo
ja.

Mums, gerbiamoji publika, 
nestebint vaidinimo pamokų 
ir nežinant, kaip veikalas a- 
teina ant scenos, neįmanoma 
pilnai suprasti tuos sunkumus, 
tą didį darbą, kurį atlieka 
aktoriai, kol jie išmoksta žo
džius, veiksmus. Kol pasiekia 
sceną ir publiką, jie vargsta 
menesius, kad mums perduoti 
tą jausmą, tą išraišką, kurią 
autorius veikale norėjo mums 
atvaizduoti.

Prie veikalo choras visais 
garais rengiasi. Darbas dide
lis ir sunkus, bet bus žavė- 
jantis ir kiekvienas turėtų pa
matyti.

Perstatymas įvyks gegužės 
l-mą Ncwarke, o 2-rą, Liber
ty Auditorijoje, Richmond 
Hill.

Naujokas

Filmą, kurios niekas 
neturėtų praleisti 

C

| Grande teatre ant 86-tos 
gatvės (tarp trečios gatvės ir 
Lexington) dabar rodoma 
nauja filmą, kurios joks pa
žangus meną mylintis žmo
gus neturėtų praleisti. Tai 
“Salt of the Earth,” bene pir
ma pilno ilgio filmą, kurią 
pagamino unijos, ir kuri ro
doma didžiame komercinia
me teatre, o ne vien unijų ar 
kitų organizacijų pobūviuose.

Ši filmą vaizduoja švino 
k asė j ų - d a rb in in k ų stre i k ą
viename Naujosios Meksikos 
miestelyje, kaip to streiko 
metu meksikiečiai ir anglo 
-saksai darbininkai supranta 
vienybės reikalą. Taipgi fil
mą vaizduoja, kaip streikas 
išmokina darbininkus laikyti 
savo žmonas kovos draugė
mis, o ne kokiais žemesniais 
sutvėrimais.

“Salt of the Earth,, realis
tiniai vaizduoja, kaip polici
ja ašarinėmis bombomis ban
do ardyti pikieto linijas, kaip 
šerifo padėjėjai muša unijos 
orgariizator., rodo, kaip bosų 
ir policininkų ryšiai juos pa
daro viena jėga ir t. t.

Komercinės spaudos kriti
kai tos filmos buvo sukrėsti 
ir jie bando aiškinti, kad ten 
“perdėta,” nors visi filmo j e 
vaiduojami dalykai yra įvy
kę gyvenime. Bet tie patys 
kritikai turi pripažinti, kad 
tai yra pajėgi, jaudinanti ir 
aukštai meniška filmą. . . .

“Salt of the Earth” paga- 
.mino Mine, Mill and Smelter 
unija. Aktoriai, apart kelių, 
ypatingai' Rosauros Revuel- 
tas, yra ne profesionalai, o 
unijos nariai, darbininkai. 
Bet jų vaidinimas aukšto ka
libro, nes jie faktinai vaidina 
savo gyvenimą.

Reakcininkai stengėsi ne
prileisti gaminti šią filmą. 
Naujoje Meksikoje filminin- 
kams buvo darytos visokiau
sios kliūtys. Vėliau darytos 
visokiausios kliūtys neprileis
ti, kad filmą būtų rodoma 
viešame teatre.

Visos kliūtys buvo nugalė
tos. “Salt of the Earth,” iš- 
tikrųjų vertinga kaip “žemės 
druska,” iš ekrano kalba j 
Amerikos žmones.

Vykime visi tą svarbų kū
rinį pamatyti, . įvertinti tuos, 
kurie jį sukūrė, ir patys pa
sisemti iš jo idėjų.

B.

Jamaica gyventojas J. V. 
Gordon areštuotas kaip pabė
gęs iš auto nelaimės vietos po 
to, kai jo auto užmušė 75 m. 
senuką.

3 pusi.-•’Laisvė (Liberty) -Ketvirtad., Kovo-March 25.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

HOUSEWORK. Gen. and cook.
No laundry. Sleep in, own rm. Must 
be fond of children. $35 per wk. 
Exp. and ref. req. Steady position 
and good home for right woman. 
Tel. Welsh Valley 4-7660.

(53-58)

HELPWANTED-MALE

CLERK. Gen. office work in ship
ping rm. $40 to start. Pleasant. 
Permanent position. JEFFERSON 
DENTAL SUPPLY CO., 1884 W. 
Allegheny Ave. BA. 9-9808.

(56-58)

Baltimore, Md.
FOB, SALE

BABY CHICKS as hatched or sexed.
Poultry Equipment—Feeds.

MILFORD IIATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md. 

OL. 8-5075
(41-60

Teisme irgi nukando 
bedarbiams apdraudą

New Yorko Valstijos Ape
liacinis Teismas, kuriame' sė
di stambiojo biznio paskirti- 
niai, praėjusią savaitę iš
sprendė bylą bedarbių nenau
dai.

Oficialiai byla lietė Roches- 
terio darbininkę Rettą Mae 
Naylor, kuri reikalavo ir bu
bo gavusi bedarbės apdraudą 
tuo laiku, kai dirbtuvė buvo 
uždaryta dviem savaitėms a- 
tostogų. Davė apdraudą dėl 
to, kad jinai, kaipo neišdirbu- 
si pirm atostogų šešių mėne
sių, negalėjo iš Shuron fir
mos gauti atostoginės algos.

Dabar, kada yra tūkstan
čiai neturėjusių progos išdirb
ti (j mėnesius pirm atostogų, 
turtuoliai per savo teisėjus 
pasirūpino, kad jie nei tos 
menkos nedarbo apdraudos 
ne'gautų. Suprantama, kad Šis 
teismo nuosprendis bus pritai
komas ne tiktai vienai tos by
los dalyvei Naylor, bet vi
siems esantiems toj padėtyj.

G u b. Dewey esąs nepaten
kintas, kad ši Seimelio sesi
ja nepriėmė jo pasiūlymo į- 
vesti verstiną auto vartojimo 
apdraudą.

So. Boston, Mass.
L.L.D. Moterų kuopa rengia sma

gų vakarą šeštadienį, kovo-March 
27-tą, Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo salėje, .318 Broadway. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Gardūs už
kandžiai, kurie primins gavėnios 
laikus Lietuvoje. Taipgi bus graži 
programa. Kviečiame visus.

Komitetas.
(58-59)

Worcester, Mass.
L.L.D. abiejų kuopų bendras ban- 

kietukas Įvyks Choro kambaryje, 
28 d. Kovo, 5 vai. vakare, 29 Endi- 
ęott St.

Malonėkit visi dalyvauti. Čia gra
žiai visi pasisvečiuosime visai už 
mažą mokestį. Niekas neturėsite 
skriaudos. O draugiška sueiga vi
siem yra ant sveikatos.

Rengėjai.
(57-56)

New Haven, Conn.
A.L.D.L.D. 32 kuopos PIETOS 

įvyks sekmadienį, kovo-March 28 d., 
Lietuvių bendrovės svetainėje, 243 
No. Front St. (laiko nepažymėta). 
Neturinti bilietų ir norinti būti ant 
pietų, prašome ateiti ir gausite bi
lietus. Bilietas $2.00 asmeniui. Ko- 
misija rūpinasi priimti visus taip 
kad visi būsite patenkinti.

(57-59)
į* w w w w w • w w » ai • • • V 
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Aidas kviečia visus 
kovo 28-ta 

a*

Kovo 2K d., sį sekmadienį. 
3 vai., Liberty Auditorijoje, 
rengiama pasilinksminimo su
eiga. Bus šokiu. “Grandfa
ther” pagros armonika vai
tus, polkas, suktinius. Chori
stės pagamins įvairiu užkan
džiu. Turėsime gražią dainų 
programą: liūdnu, linksmu ir 
juokingu dainą. Mokytoja 
Mildred Stensler dažnai su
komanduoja publiką dainuo
ti kartu su choristais. O tas 
sudalo malonią ir gyva suei
gą.

Choro pamokos būna kiek
vieną penktadieni. Liberty 
Auditorijos knygyne. Praside
da lygiai 8 vai. vakari..

Aido Choras kviečia į šį 
parengimą ir į chorą.

Naujokas

Tūkstantis svečiu 
laikraščio bankete

Angliško darbininką dien
raščio Daily Workerio reng
tame bankete kovo 19 d. 
vakarą. Manhattan Plaza, da
lyvavo apie tūkstantis sve
čiu.

Pradedant pokilį, svečiai 
atsistojo ir pakėlė taures už 
laikraščio ilgamečio kores
pondento Dolseno sveikatą. 
Dolsenas, 69 metu amžiaus, 
ilgą laiką gyvena Pittsburgh o 
ir iš ten rašinėja. Pastaruoju 
laiku jis buvo persekiojamas 
kaip pažangietis: teisiamas 
einant Smith Aktu ir buvo 
nuteistas vietiniu nusenusiu 
Penn sy 1 va n ij os į st a ty m u.
Nors tą nuteisimą valstijos 
aukščiausias teismas panaiki
no, tačiau jis vis viena buvo 
laikomas kalėjimo iki šiol, 
nes darbo žmonės nepajėgė 
greit sukelti $20,000 kauci
jos.

Nuo Dolseno gautas sveiki
nimas buvo audringai sutik
tas. Vakarui pirm i n in k. I)W 
vedėjas Alan Max, Claudia 
Jones, autorius Howard Fast, 
persekiojamu vardu Walter 
Lowenfels. John McManus 
sveikino varde progresyvią 
savaitraščio National Guar
dian. Dainavo Laura Duncan 
ir labai pralinksmino komi
kas Les Pine, pasakodamas 
pašaipiškai apie “nebuvimą 
depresijos’’ ir kitus šios ga
dynės įvykius.

Kalbama, kad kels policis- 
tams algas, bet kels procen
tais. Tuo būdu daugiau gau
nantieji dabar, gautu kelerio
pai didesnius priedus.

Apie 40 metu amžiaus vy
riškis' rastas miręs viešbutyje 
America, New Yorke. Vienas 
asmuo sakęs, kad mirusysis 
yra Dr. Lane iš Washingtono.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

Parsiduoda Photo Art Studio, ar
ba priimtinas part nerys, vyras ar 
moteriškė. Jei ir nemokantys to 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai jrengta, gerojo 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ąve. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu- 
yiška bučernė ir lietuviškas statio
nery štoras. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tinė ir likerių krautuvė, batų taisy
mo štoras ir skalbykla.

Photo—Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y.

i Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kemo- 
rus, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Saukite vakarais nuo 6:30 P. M. 
Šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

Kas yra tas veikalas “Ne visada 
katiriui užiutvenės”?

Lietuviu . Liaudies 1 eatro 
artistai niokosi A. Ostrovskio 
komišką dramą “Ne višada 
katinui užgavėnes.’’ Kas gi 
tai do veikalas? Jo pavadini
mas intriguoja, bet ne vienas 
klausia :

— Kas ten do katinas, ku
riam po Užgavėnių ateina ga
vėnia ?

Pirmiausia apie patį veika
lo autorių. A. Ostrovskis buvo 
vienas iš klasikinių dramą ir 
komedijų kūrėju, vienas iš 
didžiąją dramaturgą. Jo vie
na veikalą “Neturtas—ne 
yda.“ — kadaise Brooklyno 
lietuviu visuomenė matė. — 
tiesa, tai buvo jau senokai. 
Ostrovskis parašė daug veika
lą ir visi labai gražūs, įspū
dingi.

“Ne visada katinui Užga
vėnės.“ atsieit, yra jo “leng
viausias“ kūrinys. Tai keturią 
neilgą veiksmu veikalas. Juo
kingas. bet yra vaizdą, kuine 
stebėtojui ir ašarą ištraukia.

Veikalas liečia senąją Ru
siją, jojo gyvenančius žmo 
nes. Bet jis taip pat gali lies
ti ir bet kurią kitą šalį bei 
jos žmones. Kaip Šekspyro, 
kaip Bernard Shaw, kaip Če
chovo, kaip Tolstojaus, bei 
kitu žymiąją dramaturgą 

Balandžio S s April
Tai bus didele iškilme Brooklyno lietuviams, 
čia bus suvaidinta labai juokinga komedija:

‘NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNĖS’
Su šia pramoga brooklyniečiai pradės vaju sukėlimui 
Laisvei $10,000 fondo. Kiekvienas apšvietą branginantis 
žmogus turi išanksto nusistatyti, jog jo pareiga yra būt: 
šiame parengime.

Įėjimas Nemokamai
Nemokamai pamatysite' puikią komediją, kurią 'suvaidins 
mūsą žymiausi vaidintojai. Pasinaudokite proga.

Pe r s t a t y m a s į v y k s

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3-čią Valandą imi Pietų
Vaidinimas prasidės lygiai paskirtu laiku, tad nesivėljn- 

kite. Labai svarbu pamatyti veikalą iš pat pradžios.

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; &—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4*8174

veikalai. taip ir Ostrosvsk io, 
tinka visur ir vasada.

Kas tas “katinas?“ Tai se
nas. nu plušės milijonierius, 
kuris, pasiryžta “pasimaivy
ti“ su jauna, neturtinga mer
gina! Jis mojasi ją vesti.

Veikalas pilnas įdomią in
trigą. Vertimas lietuviu kai- 
bon labai gražus.

Na, o aktoriai?

/Xktoriai rinktiniai: Alena 
Brazauskienė, J. Bndrevičius, 
Kva Mizarienė, Koste Rušins- 
kienė. A. R., Jonas Lazaus
kas. štai, kokis aktorių “se
tas!“

Aktoriai veikalą mokosi 
ryžtingai.

“Ne visada katinui užga
vėnes“ bus pastatyta balan
džio I 1 dieną Liberty Audi
tor).io.]'?, Richmond Hill, N. Y.

Koresp.

Prašo taupyti vandenį
Newyorkieciai prašomi at- 

: sargiai elgtis su vandeniu, 
kad vasarop neištiktą stoka. 
Rezervuarai nusekę, tiktai 
67.3 procento talpos. Norma
liai šiuo laiku' turėtą būti 90 
proc. Pavasarinio pritekėjimo 
nesitiki, nes sniego buvo ma
žai.

i Airiai minėjo šventąjį
I ir pavasarį

New Yorko ir visos artimos 
ir tolimos apylinkės airiai pa

grodavo New Yorko Fifth Ave. 
i kovo 17-tą tradiciniame šv. 
i Patricko parade, Benai ir bū- 
’ riai maršuotoju buvo net iš 
; Bostono. Iš artimiausią apy- 
j linkiu ir pačiame mieste išti- 
I sos parapijinės mokyklos bu
lve atleistos - iš pareigu daly
vavimui parade. Iš visą mo- 

, Ryklu ii- įstaigą taip pat ga
lėjo laisvai išeiti kas tik norė
jo. Atleisti buvo Fordham U- 
universiteto ir daugelio kitą 
k oi ('giją studentai.

Valdžia taipgi kooperavo 
'— atsiuntė visą 165-jį pešti- 
įninką pulką. Maršavo ir gro
jo policijos bėnas ir dalyvavo 

| policijos (laineriai. Tačiau šie
met; grojiku-dainorią būriai 
daug mažesni. Po paleidimo 
tą įstaigą, jiems už maršavL 
mus algos nebemoka, tačiau 
išlikti iš darbo niekas nekliu
dė. Net valdžios tarnautojams 
pasirinkti tarp šventojo ir 

I duonos nėra lengva problema.
Grand maršalu maršavo 

majoras Wagneris. Dalyvavo 
daug kitą aukštu valdininku.

Išskyrus m ilitarišk u s ir mo
kyklą būrius, vietiniu organi
zaciją gretos buvo daugumoje 
skystos ir toli viena nuo kitos.

Policija skaičiuoja, kad per 
6 valandą eiseną nuo 44 iki 
96th gatvės ir tomis skysto
mis gretomis, galėję praeiti 
125,000 maršuotoju.

Oras pasitaikė gražus, tik 
biskį šaltokas. Anot pačią ai
riu buvo: “grand day.“

Rep.

Eis į City Hall 
ieškoti namą

šimtams New Yorko East 
Side gyventoju gresia versti
nas šalinimas iš buto artimo
je ateityje. Tačiau1 niekas ne
sistengia, kad būtą jiems su
teiktas butas kitur. Gyvento
jai susiorganizavo ir siunčia 
masinę delegaciją į City Hali 
bal. 1 d ir 2 dienomis. Ten 
su* majoro Wagnerio aukštais 
valdininkais diskusuos tą 
problemą.

Dr. A. Petriką^
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

| • VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare

Į

Penktadieniais uždaryta
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| JL TONY’S Į
Į UP-TO-DATE J

! BARBER SHOP I
» I
I ANTANAS LEIMONAS Į
| Savininkas ■

1 306 UNION AVENUE i
! BROOKLYN, N. Y. '

J Gerai Patyręs Barberis į

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

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

-----------—----

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

HAIRDRESSER—MANICURIST 
» iPatyrusi, jauna. Alga adara. Pui

kiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

LAVALLE 
Hotel McAlpin

341 h St. & Broadway, N. Y.C.
(58-62)

SPRING FIELD GARDENS 
Detached, mūrinis, 2 šeimų namas. 
Žemės 40x100, storms, screens, Ve
netian blinds, daug kitų įrengimų, 
garadžius. Semi-finished skiepas. Į- 
pigos $110 į mėnesį ar abie.ji apart
ment ai užimami.

Pasimatymas: 113-11 183rd St.
Telefonas: LA. 7-9531

(58-62)

BINDERY

Patyrusios carbon collators. Nuolat. 
Apmokamos šventės, vakacijoš, me- 
dikalis aprūpinimas ir apdrauda.

Kreipkitės:
I IVGRADE

121 Varlele St., (4th floor), N.Y.C.

OPERATORE
Pilnai patyrusi visam darbui. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CAMEO HAIRDRESSER
424 Pelham Road, New Rochelle 

Telefonai: NE. 6-5591 
po 6-tos NE. 2-8912

(58-62)

HAIRDRESSER
Turi būti pirmos klases. Geros va
landos, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
PETER’S BEAUTY HOME 

149 W. 57th St, N. Y. C.
Tel CI. 7-2934

(58-60)

HAIRDRESSERS—STYLISTS 
MANICURISTS

Oru vėdinama dirbtuvė. Aukštos al
gos. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
M. ANTHONY

51 C ourt St., White Plains, N. Y.
Tel. White Plains 9-4784

(58-62)

HAIRDRESSER >

Gera mokestis, nuolatinis darbas. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

JACK — HAIRDRESSER
Lyeetfm Bldg., Tarrytown, N. Y.

Tel. Tarrytown 4-1120
(58-64)

MALE and FEMALE
FINGERWAVER

Vyras ar moteriškė, patyrę—'pilnai 
mokanti. 5 dienų savaitė. Pilnam 
ar daliai laiko. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

LU MAR BEAUTY SALON 
47-03 Frances Lewis Blvd.

Bayside. Tel. Bayside 4-7600
(58-64) j

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Painter Ave. Scarsdale 3-6160 
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-3083

Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, aukles, virėjai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

POR/1
Virėja-Namų darbininke; Daržinin- 
kas-aptaisytojas. Nuvežimas į stotį. 
Apskritų metų darbas. Brewster, 
N. Y..

Telefonuokite Rytais:
MRS. WOLFSON
Tel. MU. 5-7674

(56-62)
HELP WANTED MALE ’

BUTLER—PATYRĘS
Su geriausiu paliudijimu. Guolis 

vietoje ar kitur. Pageidaujama iš 
Rye apylinkės.

Šaukite:
ROWE EMPLOYMENT AGENCY 

Rye 7-1608
(57-61)

REIKALINGAS VYRAS
Tinkantis operatorius prie automa
tiškos mašinos. Taipgi patyręs prie 
pataisymų.

Kreipkitės tuojau:
Tel. MA. 5-2816

REAL ESTATE 7

WHITE PLAINS
Patogu Mokyklos—Transportaci ja— 

Bažnyčios
Gražus Cape Cod. Gyvenamasis 

kambarys, balkiai po lubomis, ug
niavietė, knygynas, valgymui rū
mas, puikus miegrūmis ir maudynė. 
Apačioje 4 miegrūmiai, 2 maudynės 
viršuj. 1/3 akro žemės. Prašo $32,- 
500 įskaitant svarbiausius priedus.

Kreipkitės tik Pirkikai
Tel. WH. 9-4619

(58-60)
CANARSIE

Pilnai įrengtas 2 šeimų namas. 3 di
deli rūmai tuojau užimami, priskai- 
tant įeigos. Semi-detached didelis 
garadžius. Karštas vanduo, aliejum 
šildomas. Refrigerators, Bendix skal
biamoji mašina, Venetians ir kiti 
priedai. Arti puikiausų krautuvių, 
bažnyčių, mokyklų ir transportaci- 
jos. Savininkas išvyksta į Califor- 
nią. Parduoda tik už $9,500.
• šaukite ar matykite savininką:

1870 E. 96th St., Brooklyn 
Tel. NI. 9-1002

(58-62)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MANICURIST—SU AMPOOER
5 diem? savaitė, nuolat $50 pradžiai.
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

RINALDO’S BEAUTY SALON
90 Washington Ave. 

Cedarhurst, L. I. 
Tel. CE. 9-7477

(53-59)
i

FINGERWAVER
Patyrusi pilnai mokanti operatorė, 
del weekends. Gera mokestis, geros 

valandos, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

BETTY’S BEAUTY SALON
1971 Westchester Ave., Bronx, N. Y. 

TA. 2-GO8O .
(53-59)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti operatorė, pilnam 

ar daliai laiko. Gera alga, priside
da komisas. Kreipkitės:

VILLAGE C ENTER BEAUTY 
SALON

900 Pelhanidale Ave.,
Pelham Manor, N. Y.

Tel. PE. 8-9805
(54-58)

ABELNAI NAMŲ DARBININKES
$45--$50
POROS

$350
Gori darbai, puikūs klijentai. Tuo
jau duodami darbai. Kreipkitės:
SANDS POINT EMPLOYMENT 

AGENCY
10 Haven Ave., Port Washington 

Tel. Port Washington 7-0998
(55-61)_

HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnam ar daliai laiko. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

ANNA’S BEAUTY SALON
34-11 Edgemere Ave., 

Far Rockaway
Tel. Far Rockaway 7-5199

Kasdien arba MI. 7-0028 Sekmad. 
ir Pirmad.

(54-60)

FINGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti. Alga ne 
kliūtis. Nuolatinis darbas, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

STEEN’S BEAUTY SALON
1266 -Lexington Ave. (at 86th St.) 

N. Y. C.
Tel. AT. 9-6762

(53-54)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje maloniame kambaryje 
su maudyne. Visi įrengimai elektri
niai, 2 suaugę ir 2 mokyklos am
žiaus vaikai. Turi kiek nors kal
bėti angliškai. Gera alga, linksma 
namų atmosfera^ Reikalingas paliu
dijimas.

Telefonuokite:
CEdarhurst 9-6086

(57-59)
........... . ......... ............................ ..............— ■■ ' — ■ .......... . 4

REGISTRUOTOS SLAUGES
Dieniniams ir naktiniams šiftams.

LICENSED PRACTICAL NURSES
TAIPGI PAGELBININKES

Darbas — Bayside Nursing Homo
Tel. BAyside 9-4989

(56-62)

NAMŲ DARBININKE
Virš 35 metų—subrendusi moteriškė, 
maloniems daktaro namams. Guolis 
vietoje atskirame kambaryje. 2 su
augę ir 2 vaikai amžiaus 10 ir 15 
metų. Alga $150. Linksma namų at
mosfera.

Telefonuokite^ Laurelton 8-0826
(56-60)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Kiek nors 
valgių gaminimas. Visi įrengimai 
elektriniai. Mylinti vaikus. Puikiau
sia alga. Linksma namų atmosfera. 
Su vėliausiu paliudijimu,

Telefonuokite:
Great Neck 2-2075

(56-60)

MEGSTINIŲ FABRIKE
Reikalingos patyrusios Loopers prie 
Model P mašinos, taipgi reikalinga 
operatorės ant Marrow mašinos, 
prie moteriškų sveterių. Aukštas 
mokėjimas. Nuolatinis darbas.

SA. 2-2155 tarpe 5 ir 7 v. v.
(56-58)

SLAUGES 
Registruotos, operavimui slaugės, 

popietine prižiūrėtoja, staff nurses.
Kreipkitės:

SWEDISH HOSPITAL 
1350 Bedford Ave., Brooklyn 

Tel. MA. 2-1800
((56-62)

NAMŲ DARBININKES 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
STALŲ APTARNAUTOJOS

Daug darbų gražiuose rezortų vieš
bučiuose. Gerai apmokami, kamba
rys ir valgis. Pageidaujama paty
rusių. Kreipkitės tuojau:

JUPITER AGENCY
162 E. 62nd St., N. Y. C.

(56-58)

REIKALINGOS TARNAITES
Gyvenimas vietoje ar kitur. Puikūs 
klientai, aukštos, algos, tuojau duo- 
darni darbai.

EVER READY EMPLOYMENT 
BUREAU

24 South Grove St. (Room 8) 
Freeport, L. I.

Tel. Freeport 9-2058
(58-60)
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OPPORTUNITIES 
NAMŲ DARBINĖJE

Užlaikyti gerai namus. Atskiras rū
mas ir maudynė. Turi mylėti vai
kus, kalbanti angliškai. Velosniai 
atvykusi priimtina. Linksma namų 
atmosfera.

Telefonuokite: MA. 3-0581
(58-59)

KEPYKLA
Pilnai jrengta. Gera veikli vieta. 
Įsteigta virš 40 metų. Daro $550 iki 
$600 į savaitę. Biznis lengvai padi
dinamas. Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą tik už 
$2,000. ($500 jrnokėjimas.)

Šaukite ar matykite savininką: 
531 East 156thSt., Bronx, N. Y.

Tel. MO. 5-9472
(54-60)

CLEANER & LAUNDERETTE 
STORE

Pilnai įrengtas Hoffman X maši
na, Bendix mašinos, extractor. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai iš prie
žasties kitų investmentų. šaukite ar 
matykite savininką: j

145-109 New York Blvjfi.
Laurelton, L. I.

Telefonai: LA. 8-9393 ar LA.SW987 
(^-59)

PIZZERIA — RESTAURANT
Su vyno ir alaus laisniais. Pilnai 

įrengtas, gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Prieinama randa —ly- 
sas. Šią puikiausią biznio progą sa
vininkas parduoda labai prieinamai. 
Matykite ar šaukite savininką.

CARUSO PIZZERIA & 
RESTAURANT

6721 Fort Hamilton P’kway 
Brooklyn. Tel. SIL 5-1502

(55-61)

REAL ESTATE

PROFESIJOMS OFISAI
Rinktinė vietos dėl rinktinių profe- 
sijonalų, naujausiame Westbury pro- 
fesijiniame centre, greit augančioje 
susiedijoje. Budinkas jungiamas su 
išimtinai nauja namų budavojimo 
ir arti /ligonihių, didžiųjų kelių ir 
L. T. R. R. stoties. Užėmimas apie 
balandžio 1 d. Optometrist, Pedia
trician, Real Estate ir Insurance. 
Chiropodist, Podiatrist ir kitiem.
824 Post Ave., Westbury, L. I. Du 
blokai į pietus nuo Northern State 
Parkway. Post Ave. Exit. Tol. WE. 
7-6280, FIa 4-8800 arba rašykite dc) 
informacijų: Mr. R. Bloom, 91 Tulip 
Ave., Floral Park, L. I.

(52-58)

FLUSHING
Gražus plytiniai šingeliuotas, ĮJ šei
mai, pilnai detached namas. 10 kam
barių prisideda pilnas skiepas. 3 
maudynės. Screen ir kiti priedai. 
Arti visų komunikacijų. Aliejum 
šildomas. Graži rezidencijinė sekci
ja. Tikras pirkinys už prieinamą 
kainą. Matykite ar šaukite savinin
ką:
88-22 — 145th St., Flushing, L. I.

Tel. FL. 8-9849
(55-61)

MASSAPEQUA PARK.. 100x100. Er- 
dvi centralinė hall Colonial. 4 dideli 
miegrūmiai, maudynės, 29 pėdų 
gyvenamasis rūmas. Atskiras didelis 
valgymui kambarys ir prisideda val
gymui nook. Screened porčiai, 2 ug
niavietės, pilnai ištaisytas skiepas, 
pilnas Attic, aliejum šildomas, kar
štas vanduo, cirkuliuojanti šiluma, 
dvigubas garadžius. Daug priedų. 
Manoma, nauji namai bus pabaigti 
bal. 15, tad turiu parduoti greit. 
Prašo $22,000. Mažas įnešimas pa
gelbės finansavimą, šaukite del pa- 
simatvmo: MA. 6-1405.

(56-61)

PELHAM
108 3rd Avenue Kampas 

50x100, 2 karam garadžius, 7 rūmai,
1 maudynė, naujai išdekoruotas iš 
vidaus ir lauko. Moderninė elektri
niai jrengta virtuvė. Prieinamai. 
Pamatykite įvertinimui. b

Tel. Pelham 8-2888 F - 
‘ • (55-60)

MANHATTAN
Įplauką Nuosavybe

2 šeimų namas, prisideda krautuvė, 
6 rūmai ir krautuvė tuojau užima
mi. Turi būti pamatyti šiandien. 
Kaina $10,500. Įnešimo reikalauja 
$2,500.

Telefonas: NI. 6-3287
(54-56)

FLUSHING
1 Šeimos. Atskiras, 7 rūmų namas.
4 miegrūmiai. Aliejum šildomas.
1 maudynių, modernizuotas na
mas.

30-81 Murray Lane
FL. 8-0279

(58-60)
CARPENTER SHOP

Visos mašinos su naujai pabūdavo* 
tu namu. Įėjimas iš priekio ir iŠ 
užpakalio. Air conditioning. Agen
tai nesikreipkite.

Tel. TW. 4-9656
(58-60)

BUDAVOTOJAS SU NUOLAIDA 
Parduoda 4 visai naujus namus po 
2 šeimas, pabudavoti priešais Mng 
Island Sound; Tremont & Harding 
Avės. Originaliai burfavoti už 
$31,000 kiekvienas, dabar parduoda
mi po $27,000. r

ABRAMSKY 
Tel. TR. 2-2436 

(58-60)




