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KRISLAI
Garantuotas nemiririas.
Išgązdino, bet nepamokino.
Tau mokslo durys už

trenktos.
Keistos mintys.
BALF raketo sukaktis.

z Rašo A. Bimba

l^nševikų “Soc 
skelbia patyręs, J 
Sąjungoje kaliniai 
marinami.”

Tą “patvirtina” ii- Grigai
tis sėdėdamas Chicagoje.

Bet ten pat sakoma, kad 
kiekvienas kalinys iš valdžios 
“gauna 800 gramu duonos į 
dieną.”

Gauna, žinoma, dar ir kit
ko.

Astuoni šimtai gramu duo
nos yra du svarai.

Amerikoje vidutinė duonos 
bulka sveria apie svarą.

Ir žmogus. sudorodamas 
dvi bnlkas į dieną, ‘'miršta 
badu!”

Tarybų

nutes sudoroji!. Bet man 
jų labai 
savaitei.
nebuvau

gražiai užtunka 
Tačiau dar nei 
numiręs badu.

visai

Dar minėto

Sako: Iteekvienas kalinys
taipgi “gauna 150 rubliu j 
mėw«į” grynais pinigais. A- 
merikoniškais pinigais išeitu 
apie 39 dol.

Ar žinote, kiek pas mus. 
Amerikos kalėjimuose, kalin
ys gauna į dieną? Ogi berods 
tik nuo 6 iki 8 centu, arba 
apie $2.40-per mėnesį’

McCarthy turėtu 
Grigaitį už pakarpos, 
“Maskvos agentą.” Su 
mis savo
juk aiškiai 
kalėjimus 
žmoniškume 
kalėjimus.

paimti
kaipo

NUVYKĘ VAŠINGTONAN EGIPTO KARININKAI KELIA
DEMONSTRUOJA UOSTU
STREIKIERIAI
PIKIETUOJA PREZID.

EISENHOWERI
Washington. — Sumar- 

šavo į Washingtona apie 1,- 
000 laivakrovių, važiuoda
mi busais ir automobiliais 
iš New Yorko, New Jersey, 
Philadelphijos ir Baltimo- 
res. Jie, senosios Laivakro
vių UnijOs — TLA nariai,; 
pikietuoja Pi ez i d e n t i n į Pacifraulzp Ficpnliowpnn 
Baltąjį Rūmą. Protestuoja, \as,irauKe USeiHlOWeno 
kad valdinė darbo santykių biudžeto direktOHUS,

bankininkas Dodge

i davęs indžionkšiną - įsaky
mą, baustinai liepdamas 

I streikieriams grįžti darban.
Šalies darbo santykių ko

misija planuoja naujus lai
vakrovių balsavimus, spė- 
dama, kad gal tada naujo
ji unija gautų daugumą 
balsu. 4

taryba, atmetė 
nors pernai gruodyje dau
guma narių per valdžios 
prižiūrimus balsavimus pa
sirinko šią uniją kai]) savo Dodge, Eiseuhowerio vai- 
atstovą deryboms su sam-jdžios biudžeto 
dytojais.

GRŪMOJIMAI
šalies valdžia ir New Yor

ko valstijos gubernatorius 
Dewey pasakoja, kad seno
ji unija “su gengsterių pa
galba” sudarė sau daugu
mą balsų. Valdžia remia 
naująją uniją, kurią Darbo 
Federacijos vadai įsteigė 
prieš senąją.

Šalies darbo sekretorius 
James P. Mitchell ir N. Y. 
gubernatorius Dewey pa
reiškė, kad jis pradės griež
tai triuškinti senosios uni
jos laivakrovių streiką, ku
ris tęsiasi nuo kovo 5 d.

Federalis apskrities teis
mas New Yorke jau yra

Washington. — Joseph M.

Kairo, Egiptas. — Armi
jos vadai su savo šalinin
kais jau 4 dienas demon
stravo, reikalaudami vis 
dar palaikyti karininkų 
valdžią Egiptui. Demon
stracijos prasidėjo, kai tik 
Egipto prezidentas - prem
jeras gen. Naguib paskelbė 
pereitos savaitės gale, kad 
bus leista egiptėnams išsi
rinkti civiline valdžią atei
nančią vasarą. Taip buvo 
nutarus Naguibo vadovau
jama karinė taryba.

Demonstracijoms už kari
nės valdžios palaikymą va
dovauja pulkininkas Gamai

<■

Nasser, premjero pavadub- 
tojas. .

NAGUIB PASIDUODA
Betrukšmaujant karinin

kams, prezidentas Nagui- 
bas buvo apalpęs, o atsiga
vęs pareiškė, jog “pasiduos 
žmonių valiai” ir palaikys 
karinę valdžią.

Žymėtina, jog oficialiai 
buvo sukurstę ir gatvekh- 
rių bei Husų darbininktis 
streikuoti už karine val
džią. Karininkai jiems Įpa
sakojo, kad civilinė valdžia 
nusilpnintų Egiptą prieš 
Angliją. .

informacijomis jisai 
pastatė Sovietu 

daug aukščiau 
už. mūsų šalies

Sprogo angly laivas, 
pražudant 4 žmones
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SOVIETU MOKSLININKAI 
VIEŠAI PARODO, KAIP 
PADAROMA IIBOMBA
LYGINA JOS JeGA SU 

MILŽINIŠKU METEORU
Maskva. — Sovietų armi

jos laikraštis Raudonoji

aiškinantį, kaip padaroma 
pragarinė - hydr o g e n i n c 
bomba. Sykiu atspausdino 
b r a i ž i n i u s, parodančius, 
kai)) Įvykdoma tokios bom-

Sovietai protestuoja 
prieš Pakistano karinę 
sutarti su Turkija

(sąmatų)
I direktorius, apleis tą vietą 
i balandžio 15 d. Jis grįš į 
i Detroitą, kur Vėl bus pirmi
ninkas didžiojo Detroito 
Banko.

Prez. Eisenhoweris “la
bai nenorėdamas priėmė 
Dodge’o rezighaciją.

Lebano policija šaudo 
demonstrantus prieš į 
Amerikos karinį bloką

Beirut, Lebanas. — Stu
dentai čia demonstravo, 
reikalaudami atmest karį 
ni bloką, 

C ^7

stengiasi 
Iraką bei

, kraštus.

kurin Ameriką 
įtraukt Lebaną 
kitus arabiškus

Rytinis Pakistanas reikalauja 
panaikint karinę sutarti 
su Jungtinėmis Valstijomis

Visi sako, kad mūsų vy
riausybės išsprogdinta hy
drogen i ne bomba ant salos 
Bikini nustebino ir išgązdino 
visus. Ji daug daugiau prida
rė žalos, negu buvo tikėtasi.

Išgązdino, bet berods me
no napamokino. Vėl esanti 
planuojama nauja ir dar bai
sesne eksplozija.

Va čia pat, mūsų panosė
je,” prie Filadelfijos prakti
kuojama tokia biauri rasine 
diskriminacija, jog turėtų 
papiktinti visą civilizuotą pa
saulį.

Girard Kolegija atmetė še
šių gabių jaunuolių aplika
cijas tik todėl, kad jie negrai!

Jiem kolegijos bosai pra
nešė,
Įsteigta ir
baltiesiems

Ar būtų
‘uos bosus pavadinti paskuti-į ižd;7;^rius Humphrey 
ma>o Kuiffinioliaic’ ') . .. . _ v

Algiers. — Sprogo ir su
degė kareivinis Anglijos 
laivas Empire Windrush, 
14,560 tonų. Žuvo 4 jūrei
viai; sužeista 18 asmenų. 
Apie 1,500 kitų kariškių, 
jų žmonų bei vaikų nusi
leido valtimis jūron ir tapo 
išgelbėti.

Sprogimas įvyko Vidur
žemio Jūroje, netoli šiauri
nės Afrikos uosto Alžyro. 
Laivas grįžo iš Tolimųjų 
bei vidurinių Rytų.

Anglai nužiūri, kad gal 
egiptėnai pagadino laivą, 
kuomet jis staptelėjo Sue- 
zo kanale.

Policija šaudė demon-: 
Lstrantus, Beiruto Ameriki- 
! nio Universiteto studentus; 
i nuošvė vieną ir sužeidė 29.

Amerika stengiasi įjungt 
arabiškas šalis į Turkijos ir 
Pakistano sutartį prieš ko
munizmą.

NUŠAUTA ŠERIFAS IR 
KONSTABELIS

Richmond, Ky. — Kai še
rifas Cl. Taylor ir konsta- 
belis R. Hensley bandė pa
žiūrėti parvirtusi ant vieš
kelio sunkvežimį; trys vy
rai pradėjo šaudyti, ir nu
šovė Taylor į ir Hensley. 
Paskui du šovikai tapo su
imti, o trečio j ieškoma.

kad kolegija 
palaikoma 
žmonėms, 
prasižengimas

esanti
J. Valstijos parduoda 
čeką pirktą fabriką

Washington. — Amerikos

18 amerikiniu redaktorių 
keliauja į Sovietų Sąjungą

niąis išsigimėliais?

Genevoje Kinija ’ pasirody
sianti, ar jinai tinkama būti 
Jungtinių Tautų nare.

Toks tonas mūsų komerci
nes spaudos.

anksto
niekas
Kinija
tokia.

galima pasakyti, 
iš tos tosto neiš- 
Genovoje pasiro- 
kokia jinai yra: 

jon čiahgas nė kojos įkelti
nebegali.

Kai kam tas, matyt, nepa
tinka, bet argi kalta Kinija?

(Tąsa 3-me, pusi.).

kate

paskelbė, jog parduoda per 
varžybas plieno fabriko 
įrengimus, ‘ pastatytus Če
koslovakijos piliečiams už 
16 milijonų dolerių, kuriuos 
čekoslovakai iš anksto su
mokėjo.

Amerikos valdžia “užsal
dys” pinigus, gautinus už 
tuos įrengimus. Pinigai bus 
naudojasi “padengimui ’tū
lų nedamokėjimų” iš Čeko
slovakijos pusės.

ORAS* Giedra, vis dar vėsiu

London. — čia staptelėjo 
18 amerikinių laikraščių 
leidėjų bei redaktorių, - ku
rie keliaus į Sovietų Sąjun
gų. Jiems vadovauja Wick 
laikraščiu leidėjas James 
L. Wick.

Izraeliečiai nušovę
9 Jordano arabus

i

Jeruzalė.—Jordanas 
tina Izraelio karius,

kal- 
kad 

jie įsiveržę į Jordano žemę, 
arti Bethlehem; nušovę 9 
jordaniečius arabus ir su- 
žeidę kelioliką.

Izraeliečiai sako, kad Jor
dano arabai juos užpuolę.

Dakka, Pakistan. — Pen- sudaro 
kili partijų bendrasis fron
tas Rytiniame Pakistane 
minėjo rinkiminį savo lai
mėjimą prieš V a k arinio 
Pakistano Mahometonų Są
jungos (musulmanų) kan
didatus.

Tų partijų frontas, išrin
kęs daugumą atstovų į Ry
tinio Pakistano seimą, rei
kalauja, kad viso Pakistano 
premjero M. Alio valdžia 
atmestų jo padaryta karinę 
sutartį su Jungt. Valstijo
mis ir atsisakytų imti Ame
rikos žadamus ginklus.

Rytiniai pakistaniečiai

daugumą viso 
kistano gyventojų, 
premjeras Ali su savo 
hometonų Sąjunga iš Vaka
rinio Pakistano valdo 
tą valstybę.

Bet
Ma-

visą

Ah

Ali kaltina Indijos 
premjerą už riaušes

Karachi, Pakistan. — 
kistano premjeras M. 
pasakojo savo seimui, kad
indusai sukėlę dvejas* riau
šes prieš mahometonus, kai 
Indijos premjeras Nehru 
ėmė smerkti karinę Ameri
kos sutarti su mahometo- 
niškąja Alio valdžia.

Bedarbiai šiemet, manoma 
padanges iki 7 milijonų

St. Louis. — Bedarbių 
iškaičius šiemet galės pakli
ūti iki 7 milijonų, jeigu dar
bai taip smuks, kaip per 
kelis paskutinius mėnesius, 
sakė Leon H. Keyserling, 
kuris tarnavo Trumano 
Valdžiai kaipo viršininkas 
ekonominių patarėjų komi
sijos.

•: Dabar skaičiuojama iki 4 
milijonų bedarbių.

j Keyserlingas kalbėjo lais
vojoj Liberalų Sakykloj ir

kritikavo Eisenhowerio val
džią, kuri tiktai pasakoja, 
kad dabartinis darbų atslū
gimas “nepavojingas.”

Jis peikė valdžią, kad ji 
atmeta siūlymus palikti 
žmonėms po $800 netaksuo- 
jamų metinių pajamų vie
ton' dabartinių $600. Jeigu 
taksai būtų taip sumažinti, 
tai amerikiečiai galėtų iš
pirkti už 4 bilijonus dolerių 
daugiau daiktų per metus; 
tatai palaikytų fabrikų vei
kimą, sakė Keyserlingas.

Demokratas Barkley 
kandidatuos į senatą

j Paducah, Ky. — Demo
kratas Alben W. Barkley, 
buVęs Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas, 76 metų 
amžiaus, žada kandidatuo
ti į šalies Senatą šiemet 
lapkričio rinkimuose.

Jam įkalbinėjo kandida
tuoti Kentucky valstijos 
gubernatorius L. W. We- 
thei|>y ir kiti valstijiniai 
dembkratų vadai. Jie tiki
si, krad Barkley būtų išrink
tas prieš republikoną sena
torių J. Sh. Cdoperį, kuris 
lapkrityj kandidatuos nau-

Ragangaudžiy įsakas 
New Yorko valstijai

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos civilinės 
tarnybos komisija apšaukė 
Komunistų Partiją “neišti
kima” organizacija ir įsa
kė paleisti iš valstijinių 
darbų bei tarnybų visus to
kius asmenis, kurie bent 
kada buvo arba tebėra tos 
partijos nariai.

jam terminui.
Barkley jau seniau išbu

vo keturis terminus Sena
te, iki 1948 metais tapo iš-' 
rinktas Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentu.

Maskva. — Sovietu Są
jungą stipriai užprotestavo 
Pakistanui prieš karinę su
tartį su Turkija. Protestas 
sako, ta sutartis būtų nu
kreipta prieš Sovietų Są
jungą.

Sovietų vyriausybė jau 
pirmiau protestavo Turki-

su

Įjos sprogimas. Hydrogeni- 
nės gi bombos smarkumą 
rašytojas lygina su baisia 
eksplozija milžiniško mete
oro, nukritusio Sibiran 1908 
metais.

(New Yorko Times dėl to 
sako, kovo 27 d. laidoje: 
Raudonoji žvaigždė taip 
aiškiai daiktiškai aprašo 
H-bombą, kad reikia su
prasti, jog tą straipsnį pa
gamino hydrogeninis - ato
minis mokslininkas, kuris 
pats visa tai asmeniniai ži
no.)

PALYGINIMAS SU 
METEORU

1908 metais nukrito mil
žiniškas meteoras (“dan
giškas akmuo”), baisiai 
eksploduodamas, Akmeni
nės, Tuguzkos srityje, šiau
riniame Sibire. Tai buvo 
kokio, milijono tonų meteo-

sutarti ! hė šimtus ketvirtainių my
lių ploto, ištrenkdama tūks
tančius medžių su šaknimis 
ir išdegindama didžiules 
nelkes. Apakinanti meteo
ro sprogimo liepsna buvo 
matoma per 400 mylių, o 
garsas girdimas per tūks
tančius mylių.

(Meteoras neapsakomai 
Įkaito, krisdamas žemyn 
smarkiau kaip po 37 mylias 
nėr sekundą.)

Kuomet Amerika slepia 
net kaip paprasta atominė 
bomba išsprogdinama, tau 
Sovietų spauda atidengia 
dar didesni “sekretą,” kaip 
įvykdoma H-bombos spro
gimas, būtent:

Pa degama n e atominis 
karinis sproginis TNT, ku
ris daiktan suplaka du ga
balus sprogstamosios ato
minės medžiagos — urani- 
umo num. 235 arba pluto
ni ūmo. Tada įvyksta ato
minės medžiagos sprogi
mas, padarydamas milijo
nus laipsnių karščio. Tas 
karštis gi suvirina dvigubą- 
jį ir trigubąjį hydrogeną 
(vandenili) taip, kad iš hy- 
drogeno išeina jau skirtin
gas, sunkesnis elementas — , 
helijus.

Bet šitaip perdirbant hy
drogeną į helijų, visai bū- 

Denver, Colo. — Kuomet Ha sunaikinta tam tiki a 
karo departmentas iš Wa- 
shingtono pereitą savaitę 
pasigyrė, kad jo gamina
mos nuodingos dujos galėtų 
per kelias minutes išmarin
ti priešų miestus, tai per
sigandę Denverio gyvento
jai pradėjo .šaukti: — Pa
šalint tų nuodų fabriką iš 
Denverio priemiesčio!

Žmonėms nuraminti tad 
pulkininkas S. J. Efnor, to 
fabriko komandierius, pa
kreipė kalbą kiton pusėn ir 
pasakoja, kad denveric- 
čiams “nėra jokio pavo
jaus.”

Pakistanu.
v

Francūzy kolonijos 
reikalauja grąžinti 
jas Indijai

New Delhi, Indija. — Di
delės gyventojų minios de
monstravo Pondicherry ir 
Karikale, francūzu koloni- 
jose, reikalaudamos atiduo
ti Indijai šias ir kitas dvi 
kolonijas. Visos tos mažiu
kės kolonijos yra ribose In
dijos Madraso, turinčio 
apie 50 milijonų gyventojų,

Judėjimui už kolonijų su
grąžinimą Indijai vadovau
ja Indiškoji Prancūzų So
cialistų Partija. Pereituo
se kolonijų seimo rinki
muose buvo išrinkta 37 šios 
partijos atstovai ir tiktai 2 
kiti.

Prancūzų policija nedrįso 
kliudyti demonstrantų, ku
rie maršuodami su Indijos 
vėliavomis, šaukė Frakciją 
pasitraukti iš tų kolonijų.

Denverio žmonės persigandę 
karinių dujų fabriko

Oslo, Norvegija.—Sudužo 
Norvegijos* orlaivis, užmu
šant visus 8 lakūnus.

medžiagos dalis, kuri tad 
pavirsta grynąją energija- 
reapsakomai didžiu trenks
mu, judėjimu bei karščiu. 
Iš to ir susidaro pragarinis 
H-bombos smarkumas.

Sovietų Sąjunga išleis 
daug amerikinių knygų

Maskva. — Sovietų Są
junga šiemet išleis daug 
amerikiečių parašytų kny
gų, kaip praneša Maskvos 
radijas. Tarp tų knygų bus 
Walt Whitmano “Leaves af 
Grass,” James Fenimore 
Cooper’io “The Last of the 
Mohicans,” Howardo Fast’o 
“Sacco and Vanzetti” ir kt



LAISVE Kas Ką Rašo ir Sako WATERBURY, CONN
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, JOHN GRYBAS; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA 

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $8.00
United States, per 6 months.... 14.50 
Queens Co. -............ $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

SEKRETAI, KURIE NĖRA SEKRETAI
ĮDOMIĄ korespondenciją mes andai skaitė

me New York Times iš Kansas City, Kansas.
Korespondentas, Mr. Plumb, rašo, kad ten gauta 

brošiūra, išleista Britanijoje, parsiduodanti po 70 centų.
Kas tai do brošiūra?
Tai brošiūra, aiškinanti atomo energijos užvaldymo 

paslaptis. Joje dėstoma, kaip išdirbamas uranijumas, 
kaip padirbamas plutonijumas — abi medžiagos naudo
jamos atomo bombai gaminti ir abelnai atominei ener
gijai užvaldyti.

Korespondentas pažymi, jog tokie dalykai, kokie 
yra toje brošiūroje, Amerikoje yra griežtai uždrausti 
viešai skelbti. Jie yra atominės energijos komisijos sei
fuose; jie skaitomi labai slaptais dalykais.

Na, o britai ėmė ir išleido specialią brošiūrą tuos 
dalykus aiškinančią visuomenei.

Tai kaip dabar suderinti tuos mūsų ponus, kurie rė
kia, kad tas ir kitas dalykas yra labai slaptas, su britais, 
kurie sako, kad tai nėra slaptas, kad jį visuomenė turė
tų žinoti ir suprasti?!

PREKYBA

KALENDORIUS IŠEIS 
ANKSČIAU

L. Jonikas, nuolatinis Vil
nies Kalendoriaus redakto
rius, praneša, kad 1955 me
tams metraštis išeis iš spau
dos “bent dviem mėnesiais 
anksčiau negu praeityje.”

Gerai, tik lai būva paža
das ištesėtas.

Jeigu jau leidžiamas ka
lendorius, tai jis turi būti 
išleistas tokiu laiku, kad 
skaitytojas galėtų jį įsigyti 
anksti, prieš naujus metus.

mūsų komandą taip negra
žiai sukoneveikė Stockhol- 
me. Maple Leaf koman
dos vadovai net prašymą 
padavę Tarybų Sąjungos 
ambasadai, kad leistų Ma
ple Leaf komandai vykti 
Maskvon gegužės mėnesį. 
Bet ar yra reikalas taip 
karščiuotis?

MUS TIESIOG NUSTEBINO toji žinia, pasiro
džiusi praėjusią savaitę amerikinėje spaudoje, kad Ru
munijos Liaudies Respublika, pasirašiusi prekybos su
tartį su Indija, parduos pastarajai įvairių mašinų.

Rumunija, atsiminkime, per ilgus metus buvo at
silikusi agrikultūros šalis. Tačiau, po antrojo pasau
linio karo Rumunija pasiryžo susipramoninti: pasista
tyti juo daugiau fabrikų, pasigaminti savų mašinų, — 
mašinų žemei apdirbti, mašinų aliejaus pramonei, ma
šinų mašinoms gaminti.

Na, ir šiandie" toji šalis jau gali parduoti mašinų 
tokiam milžinui, kaip Indija!

Ka visa tai rodo?
Tai, būtent, rodo, kaip laisva liaudis, kurianti savo 

gyvenimą, pasiryžusi, gali greit pakilti pramonėje.
Tiesa, Rumunijai daug padeda Tarybų Sąjunga, bet 

visvien supramoninimas josios šalies yra vyriausiai at
liktas jos pačios pastangomis.

•_

KITAS REIKŠMINGAS pasauliui reiškinys yra bri
tų fabrikantų ir biznierių staigus apsisprendimas dėl 
praplėtimo prekybos su Tarybų Sąjunga.

Štai, neseniai grįžęs-iš Maskvos vienas britas—J. B. 
Scott,—prekybininkas pareiškia, kad Tar. Sąjunga pa
sirašė su britų prekybininkais sutartį, pagal kurią Ta
rybų Sąjunga pirks $140,000,000 vertės britų įvairių 
prekių!

Mr. Scott yra Crompton, Parkinson, Ltd., parda
vinėjimo manadžeris.

Jo pranešimas, padarytas viename biznierių susirin
kime Londone, buvo entuziastiškai sutiktas.

Ir Mr. Scott priminė, jog šis didelis užsakymas nėra 
paskutinis. Jis pranašavo, jog prekyba tarp Britanijos 
ir Tarybų Sąjungos nuolat plėsis, nuolat didės.

Visa tai, reikia pasakyti, veda į gerąją pusę. Vi
sa tai prisideda prie pasaulinės taikos išlaikymo.

Juo greičiau tarptautinė prekyba sunormalės, tuo 
bus sveikiau visiems pasaulio žmonėms.

Dėl to nuolat primenama, kad ir mūsų šalis pra
dėtų prekybą su socialistiniu pasauliu, nes tai užtikrintų 
mūsų šalies darbininkams darbą ir padėtų atslūgti šal
tajam karui.

NAUJOJI LENKIJA
Chicagos dienraščio “Sun- 

Times” korespondentas 
Frederick Kuh buvo nuvy
kęs į Lenkiją. Ten pabu
vojęs, pasikalbėjęs su dau
geliu žmonių, dabar rašo sa
vo laikraščiui įspūdžius.

Nereikia laukti, kad Mr. 
Kuh nesurastu demokrati
nei Lenkijai “primetimų,” 
kad jis nesurastų ten “blo
go.” Nes jei jis rašytų apie 
tą kraštą gerai, tai veikiau
siai netektu darbo ir būtu 1

I apšauktas “komun i s t a m s i 
pritarėju”; McCarthy jį! 
tuojau imtų inkvizicijai, į 
kaip subversyvį. O visgi i 
Mr. Kuh pripažįsta štai ką: |

Lenkija skubiai pake i- I 
čiama iš agrikultūrinės! 

i šalies į industrinę.
Jį sukuria industri jas, i 

i kurių pirmiau net ir neži-1 
j nojo. Lenkai gamina pa-1 

tys sau mašinas, įrankius,■ 
sunkius padarus plieno | 

; įmonėms, kasykloms, 
i šinerija chemikalu gamy-1 \/riboti
i bai ir laivų statybai, trak- ,A1 P 
< torius, automobilius, sinte- j 
Į tinius daiktus — ypatin

gai dirbtines trąšas. zSun
kiosios industrijos plėtoji
mas pastaraisiais ketve
rtais metais sudarė pa
grindą, lengva jai industri
jai. Nuo Ii949 metų sun-

I kioji industrija padidino 
savo gamybą net 135 nuo
šimčiais, tuo tarpu visokių 
naudotojams daiktų ga
myba padidinta 99.

Kanadiečiai pralaimėjo 
šiemet, tai gal laimės ki
tais metais. Juk tas yra 
galima. Reikia tik pasiųs
ti tvirtą komandą, gerai 
pasirengusią. O siuntimas 
komandos dabar tikslu 
“atkeršyti” nieko gero ne
duotų. Tokioje atmosfe
roje nebūtų naudos. Jau 
iš anksto ° susidarytų ne
draugiškas įsi temp i m a s. 
Tai būtų visai nesportiš- 
kai.

Anksčiau buvo pasiūly
mas iš Tarybų Sąjungos 
pusės, kad Tarybų Sąjun
ga ir Kanada apsikeistų 
sportininkais, dainininkais 
ir kitais menininkaiš. Ta
da visi kėlė šerius, kad 
negalima priimti tokio pa
siūlymo. O jei toks apsi
keitimas būtų sutiktas, bū
tų labai gražu. Mes pasi
gerėtume tarybiniais spor
tininkais ir menininkais, o 
jie—mūsų. Bet toks apsi
keitimas turi būti visai ki
tas reikalas. Jis neturėtų 
būti rišamas su kanadie
čių pralaimėjimu Stock- 
holine.
Mums rodosi, tai yra svei- 

I kas patarimas ir jį Kana- 
1Tla-1 dos visuomenė turėtų mie-

(Pabaiga)
Tai ve kur eina klubo narių 

sudėti pinigai. Kartais gali 
pritrūkti pinigų susirgusiems 
nariams pašalpos ar įniru
siems pomirtinę išmokėti, 
rybos pirmininku šį planą pa
darė ir įvykdė dėka reakcijai 
ir progresyvių klubo narių 
apsileidimui, nelankymui klu
bo susirinkimų.

Per kelioliką metų vietos 
lietuviai reakcininkai bandė 
visokius išmislus, kad galėtų 
paimti 103 Klubo vadovybę 
ir vesti klubą fašizmo nau
dai. Tai dabar, pasinaudoda
mi reakcijos siautėjimu, 
Browncll-McCarthy veiks
mais, vėl bando atsiekti sa
vo, įtraukti piliečių klubą į 
savo tarybą. Tamošius su ta-

Tas procesas klubo pasikin- 
kymo saujos reakcininkų 
naudai prasidėjo jau tuomet, 
kada klubas perleido tarimą 
įstoti į tarybą ir išrinko tris 
delegatus, Adomėlį, Trečioką 
(trečio pavardės nepamenu).

turto,

pamatę, 
gyvuoja

kad 
ėmė 

viso-

Finansai pradėjo didėti. Per
taisė namą iš vidaus ir iš lau
ko. Iki šiam laikui pasiekė 
tokio grasaus 
000 ir namas.

Reakcininkai 
klubas gerai
eiti iš proto. Ėmėsi siųsti 
kias delegacijas rinkimui pi
nigų. Kunigai siuntė rinki
kus pinigų dėl bažnyčios, dėl 
'‘šventų” mišių užpirkimo. 
Kiti ėjo Lietuvos bonus par
davinėdami. Dar kiti bendro
vių šėrus ir panašiai. Nekurie 
trumparegiai tam pritarė. 
Bet tai buvo mažuma. Dau
guma nenorėjo, kad visokį 
ubagai vaikščiotų į klubo su
sirinkimus ir trukdytų, tai 
ir uždarė iždą tarimu, kad 
niekam neaukoti.

nėra

KALBANT APIE VISKĘ
NEW YORK TIMESO korespondentas Maskvoje 

matė reikalo parašyti ilgą korespondenciją apie “sovie
tinę viskę.”

Kaip seniau, Rusijoje, taip dabar Tarybų Sąjungoje 
mėgiamiausias is alkoholinių gėrimų ligi šiol buvo 
vodka. Alus ten nėra labai populiarus. Vynas—taip, 
populiarus ir jo daug pagamina, daug žmonės suvartoja.

Bet štai dabar pranešama, kad ten yra gaminama 
viskė (whisky). Ji gaminamo tokia, kaip Airijos viskė,—

♦ Airijos, kur ji pradėjo atsirasti.
Airių viskė ligi šiol užėmė svarbią vietą alkoholinių 

- gėrimų gretoje. Tinteso korespondentas sako, kad jis 
nusipirko sovietinės viskės butelį ir gerokai jos para
gavo. Ji jam kvepėjo airiška viske, jos “smokas” taipgi 

; buvo geras.
Tūli blaivininkai gal sakys; Aa, tai tarybinė vy-

• riausybė pataikauja “pijokams”; ji atranda naują gė
rimų ir juos žmonėms parduoda.

Tokis primetimas, aišku, neturi nieko bendra su 
tikrove. Tarybų Sąjungos vyriausybė, mums atrodo, 
ryžtasi padaryti žmonių gyvenimą įvairesnį. Kuris no- 
ri .išgerti stiklelį vodkos, gali; kuriam vodka, alus, šam
panas, vynas nepatinka, gali, švenčių proga, išgerti sti
klelį ar du viskės. “Su miera” išgėrimas žalos ■niekam 
nepadaro, gi prieš girtuokliavimą Tarybų Sąjungoje ko

Kodėl tuos pasivadinusius 
šnipais reporterius šaukė?

Atsakymas: iš baimės. Ma
nė, jei daugiau progresyvių 
narių ateis, tai reakcininkams 
nepavyks savo tikslą atsiekti. 
Reakcininkai suprato, jog ta
riamiems “šnipams” čia sė
dint žmonės bijos reakcinin
kams priešintis. Nenorės, kad 
juos šauktų “komunistais,” 
“bolševikais” ir tam pana
šiais, kad paskui būtų klausi
nėjami. Jie nervinosi, ypatin
gai pirmininkas Tamošius.

Dėl ko reakcininkams taip 
rūpėjo lietuvių piliečių klubą 
įtraukti į tą (čia lietuvių va
dinamą “skunke”) tarybą?

Atsakymas vienas: Klubas 
yra gana turtingas. Pinigų tu
ri vvirš septyniasdešimt 
stančių 

i mą.
_ I Kad 

ventojų - hegrų posakiai i klubas' 
' ir patarlės, :

išmintį ir sugabumą ryš
kiai bei sklandžiai iš^ 
reikšti bendrąsias bile- 
kur gyvenančių žmonių 
apie vienodus reiškinius 
nuomones.
—Jokis gimimas nesiski

ria nuo kito gimimo.
— Kaip gimė 

žmogus, lyginai 
gimė ir vergas.

—Neapykantai 
nėra.

—Jei kuris asmuo tavęs' 
nekenčia — jis muša tavo 
gyvulius.

—Kas net skruzdelės ne
pajėgia suvaldyt, o bando 
net slonių-dramblį suvaldyt, 
vėliau patirs kvailai daręs.

—Kai žiurkė, juokias iš 
katino, žinok, jog arti yra 
jos ola.

—Pelenai lekia atgal vei
dan to, kuris juos beria.

— Darbininką nuolatos 
į saulė degina; savininkas gi 

Kanadiečiai buvo labai i visuomet pavėsyje vėdinasi.
—Prie dygliuotų augalų 

lakstanti peteliškė neiš
vengs saprnelių nesusiplė
šiusi.

-—Blogieji poelgiai tai lyg 
kokie kalneliai; ant savųjų 
užsilipęs, tu jų nematai, ki
tų gi poelgius aiškiai regi 
ir kitiems rodai.

Surinko Kas Kitas

SVEIKAS PATARIMAS
Tūlu kanadiečiu įsikarš

čiavimas dėl to, kad tarybi
niai sportininkai, ledo skri
tulio (hokey) žaidėjai, nu
galėjo kanadiškius 
n inkus Stockholmo 
tynėse, buvo labai

sporti- 
rung- 

didelis.

Mat, kanadiečiai per il
gą laiką galvojo, kad tik 
jie, gerai tame sporte .“įsi-; 
senėję,” galį būti pasauli- 1 
aiais čempionais, čia gi 
atsitiko kas kita: tarybiniai ; 
sportininkai naujokai ėmė! 
ir nugalėjo “senius.”

Dėl tp įsikarščiavimo i 
šitaip ra-1Liaudies Baisa 

so;

sukrėsti žinios, kad tary
biniai ledo skritulio (ho-; 
key) žaidėjai nugalėjo ka-; 
nadiečius 7 prieš 2. Iš1 
spaudos ir radijo komen-' 
tarų galima buvo pama-I 
nyti, kad Kanada neteko 
vienos iš provincijų. Kiti, 
užsikarščiavę, pradėjo siū
lyti pinigus (Toronto ma
joras pasiūlė net $5,000) 
ir raginti, kad kuri nors iš 
stipresnių komandų tuo- 
jaus vyktų Maskvon ir at
keršytų tiems n e d ė k i n - 
giems dinamiečiams, kurie 1

Afrikiečių patarlės
Štai keli Afrikos

dolerių ir gražų

neeikvotų turto.
seniai yra

tuk
lia-

tai 
_ _c t.______ _____ f seniai yra nutaręs
rodanti jų I niekam neaukoti pinigų ir to

Reakcinin- 
bandė gauti 
nepasisekė.

laisvasis

gyduolių

Washington. — Eisenho
wer is pasirašė $1,750,000, 
000 bilių dėl produktų per
viršių supirkinėjimo išfar- 
merių per metus.

voja visa visuomenė.
Airiai turi teisę pykti, bet kada nors (anksčiau ar 

vėliau) Airija'sumegs diplomatinius ryšius su Tarybų 
Sąjunga; kai airiams atsidarys kelias į tą šalį, tik tuo
met, nuvykę į Maskvę ir paragavę sovietinės viskės, 
jie gal pakeis nuomonę.

Visko galima tikėtis mūsų “griešname” pasaulyje.-

sidaro apie du šimtai dolerių 
daugiau jeigu, negu kad pa
prastą nedėldienj, kada ne
būna jokio parengimo. T?> 
visas pajamas klubas |prai**^

Pastaba klubo nariams: Ar 
Klubo Konstitucija leidžia 
valdybai tokį purviną su nuo
stoliais klubui darbą atlikti 
be reguliari© k-lubo susirinki
mo? Jei taip, tai apsisaugo
kite, nes kitaip visas klubo 
turtas tarybos pramintu taku 
nudardės į bažnyčią mišioms, 
fašistinei tarybai su vargoni
ninku priešayje.

Dar viena pastaba klubui: 
Draugijos, kurioms patalpas 
atsakė, už susirinkimus mo
kėjo po du dolerius už va
karą, o pabėgėliams Tamo
šius išsistorojo nuo randavo
te jo, kad svetainę duotų vel
tui. Ir dabar pabėgėliai ren
gia pares už dyką gaunamo
je svetainėje. Po parės nepa
matysi nei vieno, kad ateitų 
i klubą nors vieną de&yituką 
klubo naudai praleisti.

N. Skaitytoja^

Ma- 
na-

nutarimo laikėsi, 
kai daug sykių 
aukų, bet jiems 
Tada jie, susitarę su bažnyti
niais, bandė užkariauti klu
bą. Vieną kartą, jau pusėti
nai seniai, dabartinis pirmi
ninkas Matas net su policijos 
pagalba bandė klubą pasiim
ti, bot vis nepavykdavo.

Daba)*, kada ši reakcija už
ėjo, tai ir lietuviški reakcijo- 
nieriai, ne tik Waterburyje, 
bet ir po visas J. V. varo 
draugijų ir jų turto piktnau- 
dojimo darbą. Kai jiems jau 
pavyko klubą Įtraukti į tary
bą, jie jaučiasi tikri, kad 
jiems nereikės pinigų prašy
ti, bet delegatai galės tiesiai 
pareikalauti. Arba bandys 
net ir tą nutarimą, kuris už
draudžia aukoti klubo pini
gus, atšaukti. Ir tas gali pa
vykti, jei progresyviai nariai 
nestovės sargyboje, nelankys 
susirinkimų.

Dabartinis jų žygis 
vieno Mato darbas.- Tamošius 
yra vien tik įrankis atlikimui 
purvino darbo dėl kunigo ir 
vargonininko. Vargonininkas 
yra kunigo galioje. Vargoni
ninkas yra prezidentu Water- 
burio Lietuvių Tarybos, 
tas yra ištikimas tarybos
rys ir jis turi daryti tą, ką 
kunigas prisako. Taryba 
metus po kelis kartus užper
ka mišias ir egzekcijas (ar 
kaip ten kitaip užvardina). 
Pavyzdžiui, kad ir šiemetinį 
apvaikščiojimą Lietuvos ne- 
prigulmybės net vietos ameri
koniškoje spaudoje garsino, 
kad taryba rengia apvaikščio
jimą ir kad apvaikščiojimas 
prasidės iš ryto su mišiomis. 
Po pietų bus prakalbos su pa
smerkimu “bolševikams.”

čia labai aišku, kodėl jiems 
taip svarbu klubą įtraukti į 
tarybą. Su tarybos pagalba 
kunigai ir kiti reakcininkai 
galės milžti klubo iždą.

Kad ištikimiau pasitarnau
tų bažnyčiai ir tarybai, Matas 
atliko ir kitą, dar purvinesnį 
darbą- pagal’ 
rybos 
klubo susirinkimo, 
5 vasario, vėl šaukė 
valdybos

per

Rochester, N. Y.
ų dabartinės žinutės

Gedemino Draugystės na
mo pribudavojimas eina prie 
pabaigos. Pastatas visas gata
vas, tik viduryje vra dirba
mas. Gal su pabaiga balan
džio bus visai gatavas. Visą 
žiemą negalėjome nieko su
rengti, nes virtuvės neturėjo
me. Bet kada namas bus už
baigtas, turėsime gana gra
žios vietos viskam.

Darbai pas mus, rodos, ei
na ne per prasčiausia. Bet 
bedarbių jau randasi apie G 
tūkstančiai, kaip vietiniai lai
kraščiai paduoda. Vis sako, 
kad su pavasariu darbai pa
gerėsią. žiūrėsime, ar taip 
bus.

Mūsų miesto Valdyba su- 
I surūpinusi, kad dar tik^ira- 
džia šiii rfietų, o jau 10 žmo
nių žuvo po automobilių ra
tais, o sužeistų keli šimtai. 
Tię žmonės žuvo vis eidami 
skersai gatvę.

Miestas išleido patvarky
mą, kad skersai gatvę galės 
eiti tik tam pažymėtose vie
tose. Dabar markiuoju perei
namas vietas. O kuris nepri
silaikys patvarkymo, tam 
duos tik i etą. Sako ir piniginę 
bausmę uždės, Jeis galion ko
vo 30-tą. *

Mūsų mieste randasi apie 
65 šeimos baltgvardiečių ru
sų. Jie perkasi nuo Kristaus 

bažny-

nariai

bažnyčia. Tik bėda, kad pi
nigų labai mažai turi, pas ge
ros širdies žmones prašo au-

Amer. Piliečių Klubui po 
pirmojo karo vadovavo toks 
pat elementas, kaip šie, ku
rie klubo traukimo tarybon 
darbą veda. Dabartinis klubo 
pirmininkas Matas buvo ir 
tuomet pirmininku. Klubą bu
vo taip nuganę, kad mažai 
bebuvo ir vertas, Pinigų netu>- 
rėjo. Namas buvo apleistas. 
Viešpatavo organizacinė be
tvarkė. Klubas pradėjo mer
dėti.

Tada progresyviai nariai 
susirūpino, pradėjo pastangas 
klubą ištraukti iš tos vadovy
bės. Tas pavyko. V. Yakubo- 
nis tapo išrinktas pirmininku. 
Matas ateinančiame susirinki
me šaukė policiją, kad neuž
leistų Yakubonics pirmininku, 
apšaukė jį komunistų. Tačiau 
policija buVo'! daug žmoniš
kesnė už Matą, : nevartojo 
prieš klubo' nkrius; prievartos. 
Nieko nepešęs, Matas nuleido 
sparnus. I

Klubo nauja valdyba tada 
labai greit pertvarkė viską. 
Klubas- pradėjo progresuoti.

instrukciją ta- 
viršininkų. Tuojau po 

įvykusio 
klubo

susirinkimą S; va
sario. Suėjus vaidybai, Matas 
primeluoja, būk klubui grę- 
siąs pavojus iš valdžios pusės. 
Sako: ar žinote, kad mūsų 
klubo patalpose komunistai
laiko savo susirinkimus, tik 
ne komunistų vardu, bet lite
ratūros draugijos ir susivieni
jimo vardais? žinote, tos or
ganizacijos per valdžią pas
kelbtos subversyvėmis ir ve,
jau į praeitą kl. susirinkimą i 
buvo atėję du McCarthy šni
pai tyrinėti. Tai jei mes lei
sime klubo patalpose laikyti Fellowship parapijos
komunistams susirinkimus, tai čia, bet ją užvardins Marijos 
ir mūsų klubą paskelbs sub- 
versyviu ir uždarys.

Visi kiti valdybos
nesuprasdami, kad čia yra 
padaryta apgavystė, patiki 
jo kalbai ir atsisako toliau 
duoti patalpas tų draugijų 
susirinkimams. Koki rezulta
tai iš to bus, tai jau dabar 
pradeda rodytis.

Draugijos, literatūros ir 
susivienijimo, klubui už pa
talpas susirinkimams mokė
davo po $24 į metus. Klubui 
tų jau nėra. Pinti susirinki
mo, jei dar laiko būna, prie 
baro įsigeria stiklą alaus ar, 
kas mėgsta, ir šnapsuką. Po 
susirinkinlb taip pat kartais 
klubui pasidaro net dešimkė 
ar daugiau įeigųt Vienos ar 
kitos nariams reikale susieiti 
susitelkia didokos 
susieidavo klube ir 
lo alaus pasikalba. 

Draugijos klubo 
jo rengdavo koncertus, ban
ketus, perstatymus. Parengi
muose lankosi ne tik vietiniai 
žmonės, bet daug būna ir iŠ 
kitų miestų. Po programos 
nori vieni su kitais susieiti, 
pasikalbėti, na ir eina į bar- 
ruimį, tuo patimi ten palik
dami ir pinigų. Po parengimo 
į dvi-tris valandas klubui pa-

Aną dieną šaltame name 
rado negyvą žmogų. jĮį ki
šenėje rado bankinę knygutę 
su $8,366. Name gyveno vie
nas taip vargingai, kad nė ši
limos neturėjo, o jau ’buvo 74 
metų amžiaus.

Senas Vaikas

Indusas laimi badavimo 
streiką prieš alkoholį

- -----iu, • damas palaikyti
grupės ir ( 
prie stik-

svetainė-

New Delhi, Indija. — In- 
dusų “šventasis” Swami Si
taram badavimu streika
vo per 19 dienų, reikalau- 

Andros
provincijos įstatymą, už
draudžiantį alkoholio par
davinėjimą. Tad provinci
jos valdžia ir 
atsaukt savo sumanymą, 
siūlantį leist alkoholinius 
gėralus pardavinėti. Todėl 
Sitaram ir 
streiką.

Sitaram, 
žiaus, buvo 
dauti iki mirties, jeigu val
džia stos u£ alkoholio biznį, 
iii ‘ ■ A ,1 -fa-I ■■ A I i¥i U i —AMfeklAM*—

pasižadėjo

baigė badomo

65 įlietų am- 
prisiekęs ba-

2- psk—*Laisv^- (Liberty)- Antradienis, Kovo-M arch 30, 1954
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SO. BOSTON, MASS. Si“”1- New Yorko Žinios
Kovo 21 d. P. ir T. Niūkų 

d^higafrir draugės susirin
ko pagerbti juos proga jų 
40 metų vedybų sukakties. 
Sueiga nedidoka, bet jauki. 
Dalyvavo jųjų (Niūkų) žen
tas, dukrelė ir smarkus 5 ar 
6 metų anūkėlis. Draugės 
moterys pavaišino skaniais 
užkandžiais ir keliolika 
draugų linkėjo jiems ge
riausios kloties ir sulaukti 
dar kitu 40 metu sukakties.

4- V

Surprizo proga įteikė ku
klią dovanėlę atminčiai.

“Vargšas” kalėjime
Tūlas E. J. Maitland, tur 

būt atsiminęs Pondzį, norė
jusį staiga tapti turtingu- 
milijonierium, kiek skirtin
gu, bet panašiu būdu užsi
manė prisigriebti daug do
leriu. Pasekmė—kalėjimas, 
ir .be teismo sprendimo. 
Mat, užstato negavęs, o sa
vo neturįs, kiek reikalinga.

IŠPLĖŠĖ
Vagis nuskriaudė Ameri

kos Lietuvių Klubą, Cam
bridge. Mass., ant apie $7,- 
000. Naktį iš 22 į 23 kovo 
įsiveržė ar užsiliko viduje 
uždarant klubo patalpą. 
Sudaužė saugiąją spintą ir 
ka rado išsinešė.

Dvi ar trys savaitės at
gal bandė apiplėšti, bet pa
lietė alarminį prietaisą ir 
išbėgo pirm pribusiant po
licijai. Tur būt pilnai pa
tyrę įstaigos tvarką, net 
įrankius naudoję tuos pa
čius, kuriuos pirma nesėk
mingame žygyje palikę.

'■į
%

TEATRAST

Visi pasiilgome teatro, pagaliau susilaukėme ir dar ne bet 
kokio, o labai įspūdingo, užvardyto:

“Ne Visada Katinui Užgavėnės”
Keturių Veiksmų Komiška Drama

Paraše Didis Dramaturgas A. Ostrovskis

Stato scenoje Laisvės Bendrovė

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro žymiausi vaidintojai:
J. BudreviČius, Elena Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Eva Mizariene, 

Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskiiene.

Režisierius Rojus Mizara
Žinant, kas vaidina jau aišku, jog veikalas bus puikiai suvaidintas. Gi re
žisierius pats yra pasižymėjęs dramaturgas ir sumokinimas tikrai bus ge
ras.

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

Sekmad., Balandžio 11 April 
I

Pradžia 3-čią valandą po pietų. Prašome nesivėlihti

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

įėjimas Nemokamai .
ATEIKITE PAMATYTI ŠĮ NEPAPRASTAI GRAŽŲ VEIKALĄ 

tfiuomi parengimu pradedame atžymoj imą Dienraščio Laisvės 35-kių metų 
sukakties. Savo dalyvavimu šioje sueigoje paremsite dienraštį Laisvę mo
raliai ii’ materialiai. ’ i

u .-f..
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Nespėjo paslėpti
Plėšikutis, atėmęs iš kar- 

čiamos savininko apie $200 
E. Broadway, vejamas iš
trūko. Gale I gatvės už ce
mentinės užtvaros pajūry
je bandė užkasti grobį smil
tyse, it šunytis kaulą. Bet 
nelaimė: policija važiuoda
ma pamatė tamsioje šalto
je naktyj betriūsiantį žmo
gų. Atėmė grobį ir plėši
ką paėmė. Taigi, nesaugu 
einant gatve naktį turėti 
daugiau dolerio kišenėje.

Cambridge, 1092 Cam
bridge gatvėje, drabužių 
valymo įmonę atidarius ry
tą, jaunas vyras įėjęs, at
ėmęs $120 ir pabėgęs.

Taigi, visur reikia atsar
gumo.

Somerville, Mass.
Vaikutis bežaisdamas su 

briežiukais padegė tuščias 
medines sankrovos dėžes, 
nuostoliai dideli, ir bai
mės turėjo geri mūsų drau
gai Kazimieras ir Elzbieta 
Freemontai, — gaisras bu
vo netoli jų rezidencijos, 
Parkdale gatvėj.

. Dorchester, Mass.
Trys 15-metų berniokai 

įsibriovė Woodrow Wilson 
mokyklon prie C o d m a n 
aikštės ir padegė. Bernio
kai suimti prisipažinę, Nuo
stoliai — apie $200.

MIRĘ
Kazys Kiburis, priklausęs 

prie LDS 62 kuopos. Palai-

Kazys Stukas. Kol buvo 
sveikesnis ir pajėgesnis, jis 
priklausė porai organizaci
jų. Kadangi vėlesniais lai
kais jo įplaukos tebuvo 
menkutė, senatvės apdrau- 
da ir miesto pašalpa, tai 
sutaupą nepaliko. Lavoną 
išvežė policija, palaidojo 
miestas.

Kaip ten bebūtų, ilsėkitės 
ramiai, kaip ir visi kiti mi
rusieji 1

_  •__
*

Kass nors atliko
Lietuvius aplanko parda

vėjas apie 3x9 pėdų sklype
lių žemės puošnaus Mėlyno
jo Kalnelio kapinyne. Kas 
jam suteikė vardus ir ant
rašus, nežinome. Kas tatai 
atliko, tur būt turi nusipir
kęs sau vietelę ir geidžia, 
kad jo ar jos draugai lie
tuviai būtų ten palaidoti. 
Čia, esą, galima keliems ar 
daugiau rasti vietą viename 
šmote, sykiu, kadangi tas 
žemės sklypas esąs dar /vi-j 
sai neįrengtas, tuščias. \>

Kaip greit tą kapų agen
tą išgirdau, taip greit šmė- 
klą-giltinę išvydau, ir kartu 
atsiminiau liūdną Jovaro 
dainelę: “Nors trokšta krū
tinė tos meilės šventos, ber
želis svyrūnėlis linguos,” ir 
tt. J. Aist

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Miestiniai auto vartotoją 
taksai, atrodo, pasiliks ir to
liau.
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Graikai minės tautos 
nepriklausomybę

Graikų organizacijos New 
Yorke rengia paminėjimą 
Graikijos išsilaisvinimo • nuo 
Turkijos. Tai įvyko 1821 me
tų kovo 25 d. Newyorkieciai 
tą sukaktį minės masiniu mi
tingu balandžio 2-ros vaka
rą, Hotel Capitol ballruimyje.

šį mitingą rengia graikų 
kailiasiuvių unija ir vietinė 
organizacijų taryba.

Mitingo vyriausias tikslas 
yra išaiškinti apie dabartinės 
Graikijos fašistinės valdžios 
vykdomą prieš unijistus ir pa
žangiuosius terorą Graikijoje. 
Reikalaus, kad Amerikos val
džia ištrauktų iš Graikijos 
savo militarines jėgas, kurios 
tą terorą palaiko. Graikai .sa
ko, kad jeigu ne Amerikos 
militarinė galia, Graikijos 
darbo liaudis jau seniai būtų 
at s i k ra č i u s i k an k i nto j ų.

Atminčiai

JONO KALVELIO
Mirusio KovoMarch 30 d., 1948 m.

Po jo mirties gyvenime ir veikime daug kas pasi
keitė. Tačiau negalima pamiršti jo atliktų gerų dar
bų darbininkiškame judėjime.

Visą savo amžių jis dalyvavo darbininkiškame .ju
dėjime, platino darbininkišką spaudą .ir bendradai< 
biavo jai.

Ir mes, kurie dirbame dėl tos pačios idėjos, kuriai 
darbavosi Jonas Kalvelis, su pagarba jam minime šią 
jo mirties .sukaktį.

KO N ST A NCUA K AL V K LIE K Ė.

_________________________________________________

ATMINČIAI

JOHN BARRIS

Kovo 30 dieną sukanka dve
ji metai, kai mirė mūsų tė-

, „velis John Barris. Negalime 
’ jo užmiršti ir be jo apsipra

sti net ir po dvejų metų lai
ko. Jis mums buvo labai 
mylimas ir brangus.

Žmona Mary 
Duktė Helen 
Sūnus Richard

Dedham, Mass.

Lowell, Mass,
Juozas Zupkauskas staigiai 

susirgo

J. Zupkauskas, gerai žino
mas tarpe vietinių lietuvių, 
aną dieną išėjo krautuvėm 
pasipirko, ko reikia pietums 
(jo žmona jaui apie pora me
tų kaip mirus) ir pasiruošti 
į darbą nuo 3-čios vai. po pie
tų. Besiruošiant staiga labai 
susirgo. Tapo pašauktas gy
dytojas, kuris tuojau pašaukė 
ambulansą-ligonvežimį ir nu
vežė į Lowell General Hospi
tal.

šiuos žodžius rašant, jau 
prabėgo virš savaitės laiko, 
kaip jis randasi ligoninėje. 
Girdėjau, kad Juozui šiek 
tiek darbsi1 gerkit. Sakoma, 
kad tur būt reikėsią operaci

N. Y. įstaiga tyrinės 
makartisto rekordą

Prieš McCarthy vyriausią 
patarėją Roy Cohn iš Armijos 
raporto kilo skundų, kad jis 
bandė gauti buvusiam Mc
Carthy patarėjų štabo nariui 
G. D. Schine specialių prie
lankumų. Dėl to pasiūlyta 
pažvelgti ir į paties Cohn’o 
rekordą New Yorko Naciona- 
lės Gvardijos rezerve.

Šuo įkando kūdikį
Brooklyne nežinomas šuo 

įkando 22 mėnesių kūdikį 
ties Parkside ir Ocean Avės. 
Jeigu šunies tuojau neatras, 
kūdikis turės kentėti skaus
mingus {čirškimus apsaugai 
nuo pasiutimo ligos. Sakoma, 
kad įkastoji mergytė nuo gi
mimo turi silpną širdį ir kad 
ji gal neatlaikytų tų įčirški- 
mų.

Pakliuvo grobdamas 
pinigus narkotikams

Policija suėmė 21 metų 
newyorkietj Henry Johnson, 
kuris pačiupęs grota važiuo
jančios merginos pinigine. Pi
nigų pagrobėjas sekamoje 
stotyje išsprukęs iš traukinio, 
o jinai paskui jį. Išsiaiškino, 
kad jis pirmiau buvęs areš
tuotas 4 kartus už narkotikus, 
o dabar jau pateko už grobi
mą pinigų narkotikams pirk
ti.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Makartistinėje lietuvių 
spaudoje (Drauge, Naujieno
se, Darbininke ir t. t.) plačiai 
žymimas BALFo (Bendro A- 
merikos Lietuvių šalpos Fon
do) 10 metų sukaktis.

BALFas, kaip žinia, buvo 
suorganizuotas J914 metų 
kovo mėnesį.

Jis buvo įkurtas tuo laiku, 
kada plačiai pradėjo veikti 
Lietuvai Gelbėti Komitetas.

BALFas buvo suorganizuo
tas gelbėjimui pabėgėlių. Lie
tuvos žmonėms iš jo pagal
bos neteko.

Ir pabėgėliai jau seniai su
plaukė į Ameriką ir Įsikūrė 
(kiti Europoje susitvarkė), o 
BALFas teberenka aukas.

BALFas seniai'nebeturi jo
kios misijos.

Ar žinote, kad BALFas 
vien tik iš valdinio National 
War Fundgavo $850,000.00? 
O jie dar daugiams per 
tą dešimtmetį susirinko iš 
Amerikos lietuvių.

ją daryti.
Zupkauskas. yra nariu LDS.

Labai ramaus būdo žmogus, 
todėl LDS kuopa ir klubo na
riai didžiai apgailestauja 
Juozą. Visi linkime jam per
galėti ligą, pasveikti ir vėl 
kartu su sveikaisiais gyveni
mo sūkuryje grumtis!

J. M. Karbonas• *

Mokytojai palenkė 
valdininkus

4
New Yorko miesto valdžia 

buvo paskelbusi, kad mokyto
jams duos algų priedus iki 
$300 metams. Tačiau mokyto
jai buvo pareikalavę po $750 
priedo ir .paskelbė, jog jie 
menkų priedų nepriims.

Laukdami valdžios nuos
prendžio, kovo 25-tos rytą iš 
kiekvienos miesto srities pasi
judino link City Hali šimtai 
mokytojų, žinia pasiekė val
dininkų ausį. Įvyko skubūs 
pasitarimai. Pirm pat moky
tojų išsirikiavimo į demons
traciją iš City Hali pranešta, 
kad mokytojams priedo duos 
$450.

Šią žinią rašant dar nebu
vo aišku, ar mokytojai tą 
priedą priims. Priedo paskel
bimas nepakeitė mokytojų tos 
dienos plano. Virš 3,500 mo
kytojų gretos apjuosė du 
trečdalius didoko City Hali 
parko ir demonstrantų dele
gacija matėsi su majoro pa
dėjėju Seitcl.

Jauniems vaidybos E 
mėgėjams

Amerikinė bėgamojo laiko 
•temomis veikalų statymo gru
pė Topical Theatre skelbia 
audicijas parinkimui studen
tų nemokamai teikiamoms 
vaidybos klasėms. Priima uni
jistus ir kitus suinteresuotus 
liaudžiai naudingu teatru. 
Audiciją vykdo trečiadienio 
vakarą nuo 6:15 iki 7:30, 
77 Fifth Ave., New Yorke.

Išleis daug dolerių 
keliams tiesti

Valstijinis viešiesiems dar
bams valdininkas Tallamy 
sako, kad N. Y. iždine per 
1 metus išleis apie 50 milijo
nų dolerių keliams tiesti. 
Apie $26,000,000 tos sumos 
eis Keliams didmiestyje. Di
dieji darbai bus vykdomi ant 
Brooklyn-Queens, Cross 
Bronx, Deegan ir Horace 
Harding ekspresinių kelių.

Teisme vartojo pokalbį 
per telefoną

Brooklyne vykdoma tąsa 
“Grosso” bylos dėl gemble- 
rystės. Vieno įtartojo kaltini
mui 'vartojo jo žmonos pasi
kalbėjimą telefonu su kitu 
asmeniu, nariu tos gemble- 
rių . grupės pasikalbėjimas 
buvęs seklių klausomas ii* už- 
re k or d uotas taip, kad jį ga
lima kartoti kaip tyčia įkalbė
tą plokštelėse.

TIK $10,000 UŽ AKĮ v
Teisėjas Norton nusprendė, 

kad miestas turės išmokėti 
brooklyniečiui Richard Wilso- 
nui už akį $10,000. Jis reika
lavo $150,000. Wilsonui, 27 
metų vaikinui, akį išmušė po- 

| licistas Jerome Silver, įsimai
šęs į Wilsono su kitu vyru 
barnį karčiamoje. Po Ii cistas 
ten irgi buvo ne pareigose, 
bet kaip civilinis, užėjęs pa- 
ulioti kostumeris. Silver už tai 
buvo atstatytas iš tarnybos.

Plymouth, Pa.
. . Įvairios naujienos

Kovo 15 d., No. 11-to Bro
kerio mainų keltuvas krito 
žemyn be kontrolės su devy
niais darbininkais. Jų tarpe 
buvo vienas ir lietuvis, B. Na
vickas, vienas iš tų laimin- 
giausiųjų, kuris už dviejų die
nų parėjo namo iš ligoninės, 
nes nedaug Įjuvo sužalotas, 
tik sukrėstas. Bet į darbą ga
lės eiti H k tuomet, kai gydy
tojas pripažins pilnai sveiku. 
Gi šešiems iš tų devynių ko
jos nulūžo, o kiti du lengviau
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Baltimore, Md.
FOR SALE

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

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md.

OL. 3-5075
(41-60

Taupykite Pinigus
Gaukite geriausiai atliktą darbą da
bar už žemiausią kainą todėl, kad 
mes turime palaikyti savo išlavin
tus mechanikus darbe per žiemos 

mėnesius.
PATAISYKITE IR PERDIRBKITE 

BAILIŠKAI SAVO DIRBTUVĘ 
Pernialite Aluminum Awnings 

KLUBŲ S KLEPUS—ŠILDYMĄ 
.HR CONDITIONING 

ATTIC PLUMBING
Rczidencijinius ir Komercijinius 

TU. 9-5575
Dykai Aprokavimai. Dieną ar Naktį

MOLLOY, Inc. 
2115 N. CHARLES ST. 

BALTIMORE

sužeisti. Aut rytojaus, tai yra 
16 kovo, tose pačiose mamo
se i)’ kitus tris darbininkus 
sunkiai sužeidė ir nuvežė į 
ligoninę. Ii taip kas dieną, 
jei ne vienoje, tai kitoje mai- 
noje toki pat atsitikimai: su
žeidimai, užmušimai ir 1.1.

•
Bet yra ir linksmų žinių, 

štai jos: Wilkes-Barre LDS 
7 kp ir Plymoutho LDS 60 
kp. ruošia puikų, didelį ir la
bai linksmą parengimą, ku
ris įvyks gegužės 16 d., 206" 
Parrish St., Lietuvių Nepri- 
gulmingos Bažnyčios Sve
tainėje, Wilkes-Barre, Pa. 
Svetainė bus atidara 2 vai. 
po pietų, programa prasidės 
3 vai.

Programa susidės iš keturių 
labai juokingų dialogų ir dai
nų. Dainų programą pildys 
vyrų kvartetas, ir Mildred 
Stenslcr, su parinktiniais cho
ristais duos keletą labai gra
žių dainelių iš operetės “Su
drumsta širdis.” Taip pat bus 
labai geras pianistas bei a- 
kompanistas. Frank Balwood- 
Balevičius. Taigi, kaip mato- 
-tei programa bus labai graži, „ 
ž a vejant i ir linksma.

Brangūs broliai ir sesės 
wilkesbarieciai, plymoutie- 
čiai, skrantoniečiai, pittstonie- 
čiai ir visos apylinkės lietu
viai! Jūs patys gerai žinote, 
kad jau per gana daug me
tų šioje apylinkėje neturėjo
me didesnio bei gražesnio pa
rengimo, apart mažų bankie- 
telių. Taigi, viršminėtam di
deliam ir gražiam parengi
mui rezervuokitės 16-tą gegu
žės ir būkite jame visi, jei no
rite nors dešimtį metų gyven
ti ilgiau! Nes teisingi ir 
geri gydytojai bei profesoriai 
pataria: Valgyk tinkamą 
maistą, lankyk tinkamus pa
rengimus, ir gyvenk linksmai, 
nesėdėk surūgęs namieje, ar 
kur nors kampe Taip dary
damas, ne tik būsi sveikas, 
bet ir būsi naudingas draugi
jai ir visuomenei.

Virš minėto parengimo 
programą pildys Brooklyn, N. 
Y., artistai: dainininkai, mu
zikai, vaidintojai. Taigi, turi
me žinoti, kad jie mumis ne- 
suvils. O už dolerį įžangos 
gausime kelių dolerių vertės 
sielos ir jausmu patenkinimo.

V. Z

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

: MATTHEW A.i
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
2 LAIDOTUVIŲ i
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St ;
J Newark, 5, N. J. J
f MArket 2-5172 J
I <
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Iš kriaučių unijos ,54 
skyriaus susirinkimo

Kovo 21 <1. įvyko kriaučių 
susirinkimas Amalgameitų 
svetainėje. 1 1-27 Ari*,n PI., 
Brook lyne.

| Amalgarneitų dvimetiuę 
konvenciją išrinkti šie dele
gatai : Vintas Zaveckas, Jur
gis Kazakevičius ir \ incas 
M ichelsonas. Kelionei ir iš
laidoms p a s k y rė p o $175
kiekvienam delegatui. V. 
barevičius irgi vyks i konven
ciją. Ji ivvyks gegužės 10-15 
dienomis. Atlantic City, N. J.

Iš CIO susirinkimo rapot- 
tavo' V’. Michelsonas.

Delegato Vytauto I bare- 
vičiaus raportas buvo sekan
tis: Atkokaičio šapa neatida
ryta. Armakausko užbaigė 
sezoną. Diržio pradėjo dau
giau darbo atsirasti. Mičinbo 
dirbinėja daugiausia ant se- 
kotu. Kubelio dirbinėja dar 
tas uniforrnas. Šimėno šapa 
uždaryta. Zorlandos dirbinė
ja ant sportjaketu. Matulio- 
Vaiginio pradėjo dirbti, dar
bo kol kas yra.

Susirinkimas prasidėjo 5 
vai. vakaro. Buvo gana 
skaitlingas nariu atsilanky
mas. Atsilankė ir ta kriau
šiuose vadinama nusibankru
tavusi buivydinė klikntė (ku
ri seniau norėjusi nuversti 
teisėtai išrinktą lokalo val
dybą). Jie norėjo i unijos 
konvenciją pravaryti P. Vai
tukaiti. J. Hermaną ir žeruli. 
Bet net gaila, kad tiek mažai 
balsu gavo palyginant su Ka
zakevičium, Zavecku ir Mi
chelson u.

C. K.

Didžiausi istorijoje 
korporacijų pelnai

New York. — Wall Stry- 
to Žurnalas paskelbė, jog 
trustai - korporacijos bei 
didžiosios kompanijos 1953 
metais gavo daugiau grynu 
pelnų, likusių po taksų at
skaitymui, negu bet kada 
pirmiau visoje Amerikos is
torijoje.

750 korporacijų pasiėmė 
tokių pelnų 8 bilijonus ir 
200 milijonų dolerių per 
metus, nepaisant, jog per 
tris paskutinius 1953 metų 
mėnesius darbai jau ėmė 
šlubuoti. Jų pelnai 1952 
metais buvo 7 bilijonai ir 
600 milijonų dolerių.

Vien General Motors kor
poracijai 1953 metais su
plaukė 734 milijonai dolerių 
pelno, likusio po visų lėšų 
išmokėjimo. Naftos - gazo
lino pramonė pelnė 1 bilijo
ną, 400 milijonų dolerių. 
Taipgi žymiai pakilo mais
to, lėktuvų, televizijos ir 
kitų kompanijų pelnai.

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 
Ave. stoties.

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

Photo- - Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kondo
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.

■

Raiškiame gilią užuojautą

Albinai Mikalaus
dėl jos vyro

PETER MIKALAUS
mirties

Motiejus Klimas 
E m ii v ir
Joseph Krupski

Fairlawn, N. J.

i Moterys ruošiasi 
Motinos Dienai I

Kovo 18-tą khibietės susi- 
; rinko skaitlingai Į Kultūros 
į Centro restaurant). Skubiai 
apsvarstė prabėgusius įvy
kius ir nutarė veiksmus atei
čiai.

Tarėsi visos matyti vaidini
mą “Ne Visada Katinui Už
gavėnės,’’ kurio pastatymas 
įvyks balandžio 1 1 d., Kultū
ros Centre. Dalyvaus prisi
rengusios.

Po to lauksime prelekcijos 
apie žmogaus nervus, Įvyks 
balandžio 25-tą, Kultūros 
Centre. Apie tai kalbės toje 
darbo srityje ekspertė prele
gentė iš toliau. Visi prašomi 
atvykti ir išgirsti, ką ištikru- 
ju mūsų nervai dirba.

Nutarta apvaikščioti Moti
nos Dieną -su gražia progra
ma, pritaikyta tai dienai.

Baigiantis darbotvarkių i, 
pirmininkė pranešė liūdną ži
nią, kad darbščios mūsų klu- 
bietės gyvenimo draugas at
siskyrė iš gyvųjų tarpo. Tuoj 
buvo įnešta patalpinti laikraš- 
tin užuojautą likusiai liūde
syje draugei.

Likusioji tam vakarui pro
grama buvo paskubėta baig
ti, kad draugės, kurioms lai
kas vėlino, spėtų nueiti į šer
menis, suteikti velioniui pa
skutinę pagarbą, o jai drau
gišką užuojautą.

Mes, kurios negalėjome 
prisidėti ar dalyvauti, sykiu 
su dalyvavusiomis, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jums, 
drauge Albina, šioje liūdno
je valandoje.

Klubiete

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje
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Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

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

VINCAS SODAIT1S PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Balandžio 4-tą 
Auditorijoje

Įvyks pranešimas, klausi
mai, atsakymai ir diskusijos 
apie socialę apdraudą (sočia) 
security), apie visus jos sky
rius.

Kai kas sako, — juk pernai 
apie tai kalbėjote, kam kar
toti ?

Pernai prelekcijos tema 
buvo kita, tiktai apie a.tpildą 
sužeistiems darbe (work
men’s compensation).

Balandžio 4 d. Liberty Au
ditorijoje bus aiškinama apie 
senatvės pensiją, veteranų, 
našlių ir našlaičių gavinius, 
pomirtinę; apie sąlygas apsi
drausti dirbančiam šapoje, 
ant Karmų, tarnaitei, biznie
riui. Atsakys ir eilę kitų klau
simų.

Miesto tarnautojai 
gaus algų priedus

Miestinis budžeto direkto
rius Beame sakė, jog majoras 
VVagneris jį įgalino paskelbti 
kad miesto valdinių įstaigų 
tarnautojams bus duodami 
algos priedai. Duos procen
tais. tad priedai bus metams 
nuo apie $125 iki $250 tū
liems, iki apie $‘>00 mokyto
jams.

Visi tarnautojai reikalavo 
po daugiau. Policistai, gaisra- 
gesiai ir švaros departmento 
darbininkai reikalavo po 
$500 priedo, o mokytojai rei
kalavo po $750 visiems.

Miesto Tarybos daugumos 
lyderis Sharkey sako, kad 
reikėtų iš miesto ribų praša
linti visas arklių lenktynes 
dėl to, kad prie jų išsivysto 
tiek suktybių ir -skandalų.

Pinnasis šių metų 
teatras jau čia

Vaidinimas veikalo “Ne vi
sada katinui užgavėnes” jau 
visai arti. Jis įvyks Balandžio 
11-tą, Liberty Auditorijoje. 
Pradžia 3 vai. Vaidins Lietu
vių Liaudies Teatro aktoriai.

Tas gražus veikalas šioje 
visoje apylinkėje bus stato
mas pirmu kartu. Tuo pat 
kartu veržiasi pas mus pava
saris, oras kas diena gražė
ja. Tad tikimasi ir skaitlin
gos publikos, vietinės ir iš 
toliau.

Kita naujovė bus ta, kad 
Įžanginės mokesties nebus, 
nes teatras įvyksta Laisvės 

j dienraščiu ėjimo 35 metų 
sukakties proga. Didžiojo N. 
York menininkai pasimojo su
daryti galimybę dalyvaut vi
siems. Kviečia visus.

Filmos buvo tikrai 
gražios

Kovo 21 -mą Liberty Audi
torijoj George Klimo parody
tosios filmos buvo tikrai gra
žios.

1u k d amas pavėlavusių j ų 
susirenkant, iš pradžių paro
dė jo paties gamintų atskirų 
vaizdų rinkinį. Dauguma 
šiaip sau iš gamtos, o tūli ir 
iš visuomeninių veiksmų.

Kaž kaip gailiai nuteikia 
vaizdas iš menininkų susirin
kimo prie Broniaus Vargšo 
kapo Chicago j e ir pamaty
mas poeto Stasio Jasilionio, 
kurio iškalbingą poeziją taip
gi jau nutraukė kapas.

Antrą rodė labai gražią ta
rybinę, su jaunų menininkų 
veiksmais. O užbaigė su savo 
kūrybos Birute, dalyviams to 
pageidaujant. Publikos at
vyko vidutiniai.

Rep.

Laivakroviams vėl 
pateikė pasiūlymus

Pažadais policijos apsau
gos streiklaužiams neiššau
kus masinio ėjimo streiklau- 
žiauti, kompanijos gale pra
ėjusios savaites pasiūlė lai
vakroviams apie 10 centų 
priedo. Tai maždaug tas pats, 
kiek seniau buvo siūlyta.

Spauda, radio laivakrovius 
baugino pasakomis, būk kitų 
uostų darbininkai dirbą prie 
New Yorko laivų. Rodė lai
vus prieplaukose. Tačiau nie
kur neparodė paveikslo, kur 
matytųsi tų miestų laivakro-* 
viai prie New Yorko laivų 
dirbant.

►J..—--- ----“-- --- -----  --- --- -

į > TONY’S !
I UP-TO-DATE Į

Į BARBER SHOP j
Į ANTANAS LEIMONAS Į 
| Savininkas ?
i 306 UNION AVENUE Į
1 BKOOKfcYN, N. V. i

i G nūn i Pnivrns Barber is

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes $t.

Bi'ooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

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

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININK.fi
Pagelbėjimui prie virimo. Visi įren
gimai elektriniai. 2 suaugę ir 2 mo
kyklos vaikai. Guolis vietoje, atski
ras kambarys. Gera alga, linksma 
narni) atmosfera. Priimtina vėliau 
atvykusi.

Šaukite: BE. 5-0632
(60-62)

PATYRUSI VIRfiJA—ABELNAI
Reikalinga Rye Apylinkėje. Moka

ma $45. Malonėkite kreiptis:'
ROWE EMPLOYMENT AGENCY

85 Purchase St., Rye
Tel. Rye 7-1008

(60-64)

11 AIR DRESSERS
Patyrusi - pilnai mokanti. Trumposį 
valandos, gera alga. Linksmos dar- 
l)o sąlygos. Kreipkitės:

FRANCO’S BEAUTY SALON 
220 Madison Ave., N. Y. C. 

Tel. •MU. 4-8842
(61-62)

NAMŲ DARBININKfi
Paprastas valgių gaminimas. Visi 
įrengimai elektriniai. Guolis vieto
je, atskirame maloniame rūme. 4 
suaugę šeimoje. Linksma namu at
mosfera, gera mokestis, su vėliausiu 
paliudijimu.

Tel. FRanklin 4-2865
(61-05)

BAKERY SALESGIRL
Patyrusi, daliai laiko, 3 iki 9:30 va- 
karais. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

!>C> Spring St., N. Y. C.

(61-63)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Pilnam ar daliai laiko. Gera mokes
tis, puikios darbo sąlygos. Kreipki
tės:

RACHEL’S HAIRSTYLIST
562 Westbury Ave., Car) Place, I/. I.

Tel. Westbury 7-1131
(61-65)

MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.
Pilnam ar daliai laiko. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LILLY’S BEAUTY SALON 
1218 Avenue If, Brooklyn 

Tel. GE. 4-0032
(61-65)

BEAUTY SALON
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Seniai įsteigtas, žema randa. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią binio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. CL. 9-8777 ’
(61-62)

MALE and” FEMALE~~

1TNGERWAVER
Vyras ar moteriškė, patyrę—pilnai 
mokanti. 5 dienų savaitė. Pilnam 
ar daliai laiko. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

LU M AR BEAUTY SALON
47-08 Frances Lewis Blvd. r

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

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6160 
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-8088

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

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

PORA
Virėja-Namų darbininkė; Daržinin- 
kas-aptaisytojas. Nuvežimas j stotį. 
Apskritų metų darbas. Brewster, 
N. Y.

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

< (56-62)

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.D.S. 13 kuopos narių atydai:— 
mūsų kuopos susirinkimas įvyks ke
tvirtadienį, kovo (March) 1 d., 8 
vai. vakare, bus Liberty Auditorijo
je, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes jis yra svar
bus todėl, kad turėsime balsavimus 
viršininkų į Centro valdybą. Tai 
sueikime visi ir tinkamai atlikme 
balsavmo pareigą.

Taipgi yra laiškas iš Centro val
dybos raginantis išrinkti delegatus 
į L.D.S. 11-tąjį Seimą, kuris įvyks 
liepos 12, 13 ir 14 dd., 1954, Chica
goje. Komitetas.

(61-62)

Dr. A. Petriką'
t

DANTŲ gydytojas j

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 
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Tol. EVergreen 7-6868

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

DRESSMAKER
Dirbti namie, darymui sampelių 

kostumersko darbo suknelėms ir 
siutams. Galinti kopijuoti nuo mo
delių ar braižų. Atlikimui priinie- 
ravimų. Gera mokestis. Kreipkitės: 
838 E. 55th St. (aprt. 2 A), N. Y. C.

(61-65)

ABELNAI NAMŲ DARBININKES 
$45- $50
POROS

$350
Geri darbai, puikūs klijentai. Tuo
jau. duodami darbai. Kreipkitės: 
sands point Employment

AGENCY
10 Haven Ave., Port Washington

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

REGISTRUOTOS SLAUGES
Dieniniams ir naktiniams šiftams.

LICENSED PRACTICAL NURSES 
TAIPGI PAGELBININKES

Hyland Nursing Home
Tel, BAyslde 9-4989

(56-62)

SLAUGES
Registruotos, operavimui slaugės, 

popietinė prižiūrėtoja, staff nurses.
Kreipkitės:

SWEDISH HOSPITAL
1850 Bedford Ave., Brooklyn 

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

BINDERY

Patyrusi prie Baum folding mašinos, 
prie stalo darbo. Nėra naktinio 

darbo. Gera mokestis. Kreipkitės:
VICTOR BINDERY, INC.
818 E. 32nd St., N. Y. C.

(59-61)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 
5 dienų savaitė, nėra vakarų darbo. 
Alga $65. Reikalinga gera įsiūlyto- 

ja—salesperson. Linksmos darbo 
sąlygos.

LETA HARRISON 
Tel. Roslyn 8-2286

(59-65)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.
Darbas savaitgaliais. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CEASAR’S HAIR STYLISTS 
854 East Jericho Turnpike 

Mineola, L. I. 
Tel. Garden City 7-9504 

(59-65)

SPRINGFIELD GARDENS 
Detached, mūrinis, 2 šeimų namas. 
Žemės 40x100, storms, screens, Ve
netian blinds, daug kitų įrengimų, 
garadžius. Semi-finished skiepas. Į- 
eigos $110 į mėnesį ar abieji apart- 
mentai užimami.

Pasimatymas: 148-14 188rd St. 
Telefonas: LA. 7-9581

(58-62)

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 G-tos NE. 2-8912

(58-62)

HAIRDRESSER—MANICURIST
Patyrusi, jauna. Alga adara. Pui

kiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

LAVALLE 
Hotel McAlpin

84th St. & Broadway, N. Y.C.
(58-62)

MOTERIftKfi
Pagelbėjimui daktaro žmonai namų 
priežiūros Great Necke. Vėliau at
vykusioj! priimtina. Nereikia val
gių gaminti. Gražus atskiras kam
barys ir maudynė. 2 maži berniu
kai šeimoje. $30 į savaitę.

Telefonuokite:
Great Neck 2-2746

(60-64)

HAIRDRESSERS
Patyrę. Visame darbe. Gera algo.
Puikios darbo sąlygos. Oru vėdina
ma šapa. Kreipkitės:

GUY VITETTA HAIRDRESSER 
428 Mamaroneck Ave., 

Mamaroneck, N. Y. 
Mamaroneck 9-0859

(60-66)

NAMŲ DARBININKE (20-40 m.) 
Paprastas virimas. Maži namai. Vi
si elektriniai įrankiai. Guolis nuo
savame kambai-yje su TV. 3 mokyk
los amžiaus vaikai. Gera alga. Ma
loni namų atmosfera. Neseniai at
vykusią priimsime.

Great Neck 2-4677
(60-64)

FINGERW  AVER—MANICURIST 
Priimtina gera pradinė. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

AL’S HAIRDRESSERS
584 Kings Highway, Brooklyn 

Tel. DE. 9-9406
(60-66)

HAIRDRESSER—TINTER

Greita, pilnai patyrusi visam 
darbui.

NU GLAMORE BEAUTY SALON
Lobby of Empire State Bldg.

(60-62)

4 pšl.—Laisvfi (Liberty)- Antradienis, Kovo-March 30, 1954

NEW YORK
help wanted male

SUPERINTENDENT <
75 šeimų namas, su eiXeitcrJJft, 
incincrater, $200 j mėnesį pride
dant 3 gražių rūmų apart mentą ant. 
pirmų lubų. Gesas ir elektra nemo
kamai. Gera vieta tinkamam žmo
gui.

kaukite: NE. 9-2407
(60-62)

REIKALINGA 
OIL BURNER MECHANIC' 

Nuolatinis darbas. Maža auganti 
kompanija. Pageidaujame Long Is
land gyventojo.

Telefonuokite:
ROSLYN 8-1356

(60-63)

TRAY BOY
Pilnam laikui, nuolatinis, darbas. 

Kreipkitės: 
Miss Lund 

CALEDONIAN HOSPITAL 
182 Parkside Ave., Brooklyn 

Tel. IN. 9-1000
(59-65)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP, f
Geroje veiklioje sekcijoje Super 

Markete. Pilnai įrengta, daro^eerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai pėdi
namas. šią tikrą biznio progą savi
ninkas parduoda labai prieinamai. 
Šaukite ar matykite savininką:
ASSOCIATED FOOD MARKET

1740 Nostrand Ave., Brooklyn 
Tol. IN. 9-0303

(60-64)

BAKERY
Pilnai įrengta Wholesale ir retai! 
biznis. Gera veikli sekcija Jamaica 
sekcija, žema randa, lysas. Tušti 
2 apart meni ai. Daro gerą pragyve
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Savininkas parduoda gerą biznio 
progą labai prieinamai. Šaukite sa
vininką: '

Tel. UNdcrhlll 3-8819
, (60-64)

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. SH. 5-1502

(55-61)

REALESTATE

COLLEGE PC»INT
4 miegrūmiai, 2 rūmų air condUion* 
ed, 2 rūmai ištaisytame attic*Par- 
quet Floors, medžiais kūrianama, 
ugniavietė. Žaislų rūmas. Hollywood 
maudynė, pajėgos rūmas, oringa vir
tuvė, Breakfast nook. 3 karam ga- 
radžius, žaislam arena. Flagstone 
patio. Su veidrodžiais durys. Alumi
num screens ir stoims, išklota divo- 
nais. Gražus kiemas. Viskas gerose 
sąlygose. Savininkas apleidžia mie
stą.

Išnuomojama iki liepos 1-mos. 
Kaina $28,500.

Tel. FL. 8-0011
(60-62)

FLUSHING
Gražus plytiniai šingeliuotas, 1 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. 2li maudynės, 29 pėdų 
gyvenamasis rūmas. Atskiras didelis 
valgymui kambarys ir prisideda val
gymui nook. Screened porčiai, 2 ug
niavietės, pilnai ištaisytas sklypas,, 
pilnas Attic, aliejum šildomas, kar
štas vanduo, cirkuliuojanti šiluma, 
dvigubas garadžius. Daug priedų. 
Manoma, nauji namai bus pabaigti 
bal. 15, tad turiu parduo,|i greit. 
Prašo $22,000. Mažas įnešrcnas pa
gelbės finansavimą, šaukite del pa
simatymo: MA. 6-1405.

(56-61)
CANARSIE

Pilnai įrengtas 2 šeimų namas. 3 di
deli rūmai tuojau užimami, priskai- 
tant jeigos. 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)

Newark, N. J.
Rašytojo Bonoskio - Baranausko 

paskaita ir kultūrinis vakaras įvyks 
balandžio (April) 4-tą d., Ukrainian 
Hall, 57 Beacon St., Newark, N^|J. 
Pradžia lygiai 3 vai. popiet. 'Kir
tinga meniška programa Wr vaišės. 
Įėjimas nemokamas. Rtf Įgia New 
Jersey lietuvių kultūriniu p^S^hiza- 
cijų rengimo komisija. Kviečiami vi- 
sos apylinkės lietuviai.

Rengėjai.

DARBININK.fi



