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KRISLAI
Apsimokės, ir jums.
4 milijonai “pabėgėliu.’ 
Gera misija.
62 nužudyti.
Ilga ir kovinga istorija.
Štai visas sekretas.

L Rašo A. Bimba

Ylai jau ir man teko maty
ti filmą “Salt of the Earth’ 
(Žemės Druska).

Kovinga unija pagamino ir 
išleido kovingą, gražią filmą.

Pamatykite. R 
kietos širdies išlai 
rų akyse. Vienur 
trūksta iš liūdesio, 
džiaugsmo. Ekstra 
senėje nebus pro

Filmą rodoma New 
ant 86th. Grande

o kitur iš 
nosinė ki- 
<ali.

Yorke
teatre.

turėkite 
-ta. Jūs

Visi laisviečiai 
mintyje balandžio 
visi iš anksto esate užkviesti 
būti tą dieną dienraščio sve
čiais.

Labai 
pažmoniu v y • * iraseno

gražiu ir Įspūdingu 
atžymėsime dien

iu etų sukakti.

\ ienasPrieš keletą dienu 
radijo komentatorius 
bė labai Įdomią žinią, 
kė, kad vieneriais 1954 m. 
nuo katdtoiku tikėjimo ir baž 
nyčios pabėgo pilni keturi mi
lijonai žmonių.

Vieni ju, žinoma, perėjo 
prie kitų tikėjimų. Daugybė 
kitų amžinai atsisveikino su ■ 
visokiais tikėjimais.

Aukštoji katalikų 
kija Amerikoje esanti d'džiai į 
susirūpinusi tokiu milžnišku 
pabėgėlių skaičiumi. Tačiau 
ji nenorinti svietui tuos davi
nius parodyti.

CHURCHILLAS REIKIA 

AMERIKOS H-BOMBŲ 
SPROGDINIMUS

SAKO, TATAI “SULAI
KO” NUO PASAU

LINIO KARO
London. — Anglų Darbo 

Partijos atstovai šalies sei
me įteikė reikalavimą, kad 
Amerika sustabdyti? bando
muosius hydrogeninių bom
bų sprogdinimus. Reikala
vimą pasirašė 104 darbie- 
čiai, seimo nariai.

Premjeras Churchillas at
metė darbiečių raginimus. 
Iš savo pusės, jis nupasako
jo, kad H-bombos tai būsią 
“didžiausias sulaik y t o j a s

nuo trečio pasaulinio karo.” 
Ir jeigu tų bombų bandy
mai .būtų sustabdyti, tai 
pasak Crurchillo, “labai pa
kenktų laisvajam pasauliui” 
atsispirti prieš komunizmą.

Darbiečių - socialistų pa
reiškimas taip pat siūlė, 
kad Amerika, Anglija, So
vietų Sąjunga, Francija ir 
Kinijos Liaudies Respubli
ka įteiktų Jungtinėm Tau
tom savo sumanymus, kaip 
galima būtų įvesti tarptau
tinę kontrolę atominiams 
bei hydroge n i n i a m s gin
klams.

KELI TEISMAI GRŪMOJA 
LAIVAKROVIŲ STREIKUI

Jungt. Tauty komisija 
smerkia Izraeli už 
9 jordanieč, nužudymą

Francija ir Vakaru 
■ Vokietija atkakliai 
ginčijasi dėl Saaro

— Mišrioji pa-
liaubinė 
tai 
tai, 
puolė Jordano kaimą Na- 
haliną, nužudė devynis kai
miečius arabus ir sužeidė 
19. Pasmerkt Izraelį bal
savo visi amerikiečiai 
jordaniniai komisijos 

j riai.
Izraelis atsisakė nuo

' lyvavimo toje komisijoje, 
nes jinai pirmiau atmetė jo 
skundą, kad jordan iečiai 
užpuolę Izraelio busą ir su-

Iy a r y žiu s.—Franc i j o s 
džia atsisakė siūlyti

pasmerkė Izraelį už 
kad jo kareiviai už-

ir 
na-

da-

val- 
savo 

seimui, .kad užgirtų karinę 
šešių vakarinės Europos 
kraštų sutartį prieš, Sovie
tų Sąjungą, iki Vakarų Vo
kietija pripažins Francijai 
teisę vis išnaudoti vokišką
jį Saar ri

O Vakarinės Vokietijos 
premjeras Adenaueris rei
kalavo sugrąžinti Saarą ir 
pareiškė, jog nedarys Fran
cijai naujų nuolaidų tame 
ruožte.

New York. — Trys fede- 
ralės grand džiūrės įvairio
se Didžiojo New Yorko da
lyse nagrinėja valdžios kal
tinimus prieš senosios Lai
vakrovių Unijos vadovus. 
Valdžia reikalauja baust 
juos už paniekinimą fede- 
ralio teismo, nes laivakro- 
viai streikuoja, nepaisant 
teismo paliepimų grįžti dar
ban.

Didžiųjų Verslininkų ir 
Fabrikantų Sąjunga reika
lauja teisman patraukti net 
400 tos unijos veikėjų už 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
peržengimą.

Kompanijos tuo tarpu pa
skleidė gandus, kad strei- 
kieriai “norį grįžt darban.” 
Unijos pirmininkas kapito
nas William V. Bradley at
metė tuos paskalus..

Streikas prieš sandelius
Brooklyne sustreikavo ir j 

1,000 unijos narių, dirbusių 
sandėliuose, kur sudėta 
daiktai, skiriami 
mui į laivus arba jau iš 
krauti iš kitų laivų.

Kelį traukliai laivukai an
tradieni padėjo Franci jos 
laivui lie de France Įplauk
ti į uostą. Tų laivų kapi
tonai, sakoma, pabūgę teis
mo indžionkšino.

Gubernatoriaus reikalavi
mas prieš streikierius

Valdinė šalies darbo san
tykių komisija Washingto
ne planuoja surengti nau
jus balsavimus, kad laiva- 
kroviai galėtų laisvai pasi
sakyti, ar nori senosios 
Laivakrovių Unijos ar nau
josios.

Pernykščiai valdžios pri
žiūrimi balsavimai pasirin
ko senąją uniją.

Republikonas New Yorko 
valstijos gubernatorius To-

sai atmesti senąją uniją; 
vadina ją “kriminaliniu 
suokalbiu.”

Philadelphia. — Praueša- 
sukrovi-? ma,. jog didžioji dauguma 

laivakrovių Philadelphijoje 
stoja už senąją uniją.

RYTINĖ VOKIETIJA PRAŠO 
LAUKAN KARINIUS ANGLU-
'AMERIKONŲ PASIUNTINIUS

“BEGALINIAI BAISUS” 
H-BOMBOS SPROGIMAS. 
SAKO CHAS. WILSON
BET VALDŽIA SLEPIA 

ŽINIAS APIE TAI
Washington. — Charles 

Wilson, visų karinių jėgų 
sekretorius, sakė korespon
dentams, kad naujos hydro- 
geninės bombos sprogimas 
pereitą penktadieni buvo 
“neapsakomai, neįtikėtinai 
baisus.”

Laikraštininkai prašė pla
čiau apie tai paaiškinti. 
Wilsonas atsakė:

“Aš manau, mes neturė
tume tokiomis žiniomis taip 
išgąsdinti visus žmones, kad 
jie negalėtų naktį užmigti.”

Rhee reikahuja, kad 
Amerika apginkluotu 
jam dar 509,000 vyru

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dento Syngmano Rhee už
sieninis ministras Pyun rei
kalavo, kad Amerika apgin-

J korespondentų klausi
mą apie hydrogeninių bom
bų vartojimą kare Wilsonas

“Tam mes jas ir gami
name, kad galėtume panau
doti, jeigu reikėtų.”
UŽTYLIMA TIKROSIOS 

ŽINIOS
Kaip Wilsonas, taip ir 

atominės jėgos komisijos 
pirmininkas admirolas L. 
L. Strauss atmetė tūkstan
tinius amerikiečių prašy
mus duoti bent kiek tikrų 
žinių apie H-bombų spręg- 
dinimus kovo 1 ir 26 d.

Pranešama, jog prez. Ei- 
senhoweris leis kitą savai
tę parodyti tūlus paveiks
lus tiktai iš pirmosios hy- 
drogeninės bombos sprogi
mo, įvykdyto 1952 melais. 
Tai buvo daug silpnesnė H-

sproginiai. Bet preziden
tas su savo atominiais ka
rininkais cenzūruoja ir vaiz
dus iš anos eksplozijos.

Morokkiečiai užtaisė 
bomba francūzams

Vėl grupė Amerikos ko- . ii z-yuių.
inercinės spaudos redaktorių į 
ir leidėjų vyksta i Tarybų ; Atmesti biliai, kurie prašė 
Sąjungą. Ši grupė susideda , i q i , 
iš aštuoniolikos asmenų. Sulaikyti depOrtaVimilS

Pernai su panašia misija į  
buvo nuvykusi grupė iš de 
simties asmenų.

Reikia karštai 
tuos redaktorius 
Geriausio jiems
Juos turėtų pasekti šimtai ki 
tų redaktorių ir leidėjų.

Prancūzai vis garsiau 
giriasi savo žygiais

pasveikinti

pasisekimo:

"Mirties bausmė yra pik- 
• čiausia ir barbariškiausia se

novės liekana.
štai tiktai vienais praėju

siais lįl et a is mūsų šalies kalė
jimuose buvo elektros kėdėje 
sudeginta arba gasinėje ka
meroje uždusinta šešiasde
šimt du žmonės. Jų tarpe, 
kaip žinia, buvo nužudyti ir 
Rosenbergai.

Kaip ilgai Amerikos žmo
nes toleruos šitą barbarišką 
liekaną ?

Washington. — Kongreso 
ateivybės komisija atmetė 

,33 bilius, kuriais pavieniai 
| kongresmanai siūlė leisti 
į dar pabūti Amerikoje atei-
■ viams, skiriamiems depor
tavimui iš šios šalies.

Tarp tų 33 svetur girnių 
yra kriminalistų, lytiškų 
sugedėlių, pabėgusių nuo

■ laivų jūrininkų ir vienas 
i nužiūrimas kaip komunis- 
I tas.

Bilius siūlo išskirti 
komunistus iš armijos

šiemet Francūzijos Komu
nistų partijos organas dien
raštis L’IIumanite” minės sa
vo gyvavimo 50-tą sukaktį.

H u m a nite” Įsteigė arba 
uždėjo Įžymusis ir drąsusis 
kovotojas už taiką ii- prieš 
kapitalizmą Jean Jauros 1904 
metais.
( Reikia žinoti ir tas, kad 
šft kovotojas buvo nužudytas 
1914 metais. Ir buvo nužudy
tas tolįet, kad jis kovojo už 
taiką. ’

Visi pripažįsta, kad šian
dien “L’HuTnanite’’ yra bene

Washington.— Demokra
tas Carl Vinson davė su
manymą, kad rekrutuojami 
komunistai būtų išskirti iš 
reguliarių kariuomenės 
junginių. Sako, armija tu
rėtų juos naudoti kaip dar
bo grupes.

Vinsonas taipgi siūlo 
bausti kaip kriminalistus 
tuos kareivius, kurie būda
mi tarnyboje priklausys 
Komunistų Partijai.

Hanoi, Indo-Kin. — Pran
cūzų komanda pirmadieni 
skelbė, kad jie sekmadienį 
nušlavę vieną ginkluotą 
Vietnamo komunistų pozi
ciją prie tvirtoviško Dien 
Bien Fu miesto ir sunaiki
nę “1,000” komunistų. Po 
to žygio francūzai atgal 
pabėgo į vidurį D. B. Fu, 
kurį komunistai - liaudinin
kai apgula visomis pusėmis.

Tuo tarpu prezidentas 
Eisenhoweris pagyrė fran- 
cūzus, kad jie uoliai ginasi 
tame mieste. Tad francū- 
zų komandieriai dar padi
dino savo “laimėjimą,” ir 
jau giriasi, kad sekmadienį 
jie nužudę ne “1,000, bet 
1,400” Vietnamo komunis
tu. c

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos valdžia reikalavo, kad 
Amerika, Anglija ir Fran
cija atsiimtų karines savo 
pasiuntinybes. Nes Sovie
tų Sąjunga jau pripažino 
Rytinę Vokietiją kaip savi
stovią, nepriklausomą vals
tybę.

Jungtinės Valstijos, An
glija ir Francija todėl ga
lėtų įsteigti reguliares save 
ambasadas Rytinėje Vokie
tijoje. Ambasados galėtų 
turėti karinius savo

narius, bet Rytinė Vokieti
ja jau atmeta atskiras an- 
glų amerikonų bei fran- 
cūzų pasiuntinybes, vadina
mas karines misijas, kaip 
sakė Walter Ulbricht, Rytų 
Vokietijos premjero pava
duotojas.

Amerika, Anglija irFran- 
cija laikė karines savo pa
siuntinybes pagal pokari
nę sutartį su Sovietų Są
junga, bet ta sutartis nu
stojo galiojus, kadangi Ry
tinė Vokietija tapo nepri
klausoma valstybe, kai paiš- 
kin.o Ulbricht.

Morokko. — Sprogo bom-

nių korėjiečių, jeigu Ame
rika nori, kad Pietų Korė- z C.
ja dalyvautų Ženevos kon
ferencijoje.

Amerika jau yra apgin
klavus Syrigmanui Rhee 21 ha Marrakeš užkandinėje, 
diviziją, o pridėjus dar 21 ■ kur paprastai sueina fran- 
diviziją, tai Rhee turėti! | cūzai ir jų pastumdėliai.

I Sprogimas sužeidė 13 asme- 
I nu.
| Manoma, kad Morokko 
j tautininkai užtaisė tą bom- 
; bą francūzam.

milijoną armijos.

Ligoninės knygvedis 
suvogė 267,000 doL

Čilė ikalino 3 redaktorius v
kaip valdžios kritikus

Karinis lėktuvas nukrito 
ant kareivių valgyklos, 
sudeginant 8 asmenis

Fort Bragg, N. C.—Spro
go tik ką pakilęs skristi ka
rinis transporto lėktuvas; 
liepsnodamas nukritę ant 
kareivinės valgyklos’ ir su- 
pleškind valgyklinę patalpą. 
Pačiame lėktuve ir valgy
kloje sudegė 5 kariškiai, o 
valgyklas virtuvėje žuvo 3 
darbininkai. Be to, sužeis
ta 4 buvusieji lėktuve ir C 
valgykloje.

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka reikalauja, kad Anglija, 
Amerika ir Francija iš-

Santiago, Čilė. — Dien
raštis Las Noticias Grafi
tas kritikuodavo valdžios 
politiką. Teismas už tai 
paskyrė 4 metus kalėti vy
riausiam redaktoriui Kau
lui .Moralesni; kitą redak
cijos narį įkalino 2 metam, 
o trečią 541 dienai.

įtakingiausias dienraštis viso- Trauktų savo armijas iš Vo-
(T^»a 4—puilap.) kieti jos.

ORAS. — šaltoka, apsi
niaukę ir gal bus lietaus.

AMERIKA ŽADA INDI
JAI $11,000,000

Washington. — Pasirašy
ta Jungtinių Valstijų su
tartis su Indija žada 11 mi
lijonų dolerių paremti Indi
jos projektą, kur bus už
tvenkta Rihand upė, o tven
kinio vanduo bus naudoja
mas elektrai daryti ir lau
kams laistyti.

Pati Indija paskyrė tam 
projektui 67 milijonus do
lerių iš savo iždo*

Gen. Gruenther pasiliki 
Amerikos H-bombomis 

į prieš Sovietų H-bombas 
I

; Paryžius. — Generolas 
Gruenther, vyriausias Ame
rikos ir jos talkininkų ko- 
mandierius Europoje, sakė 
korespondentams, kad “jei
gu Sovietai mestų hydroge- 
ninę bombą į talk i n i n k ų 
miestą, tai amerikonai sa
vo H-bombomis sumuštų 
Sovietus.”

Gruentheris spėjo, kad 
“rusai neturį tokių lėktuvų, 
kaip amerikiniai bombone
šiai B-47,” kurie ypač 
taikyti atominėms bei 
drogeninėms' bomboms 
dyti.

Pa
ky
lai-

Pembroke, Anglija.—Vos 
pakilęs bombonešis sprogo 
ir nukrito užmušant 7 ka
rinius Anglijos lakūnus. 
Keturi kiti sužeisti.

New York. - Alexander ''a™
P. Maran, valstijinės ligo-: progresyvę Uniją 
nines knygvedis - kasierius! “ 
Ward Saloje, per 5 metus ; 
suvogė 267 tūkstančius do
lerių ir, pagaliau, pats pa
sidavė areštui, matydamas, 
kad jau bus sučiuptas.

Policijos stotyje Maran 
sakėsi visus tuos pinigus 
pralošęs arklių lenktynėms.

Jis dėdavo sau kišenėn 
sumokamus ligonių pinigus, 
klastuodamas knygose pa
jamų bei išlaidų apyskai
tas. Taip pat nuvogė $20,- 
000 nuo bendrosios ligonių 
krautuves.

Valstijos valdžia tiktai 
sykį per dvejus metus ar
ba dar rečiau atsiųsdavo 
knygų peržiūrėtojus, ligo
ninės finansams patikrin
ti.

Butte, Montana. — Ana- 
condos Vario kompanijos 
darbininkai per valdžios 
prižiūrimus balsavimus pa
sirinko progresyvę Metalų 
Kasyklų ir Liejyklų Darbi
ninkų Uniją kaip savo at
stovą, paduodami už ją dvi
gubai daugiau balsų, negu 
už CIO Plieno Darbininkų 
Uniją.

BROOKLYN, N. Y

Republikonai stabdo namu 
statymą valdžos lėšomis

Washington. — Repuhli- 
konų vadovaujamas Kon
greso Atstovų Rūmas nu
tarė visiškai neskirti pinigų 
gyvenamiems namams sta
tyti su šalies iždo parama.

Taip republikonai laidoja 
vadinamą prezidento Ei- 
senhowerio “reikalavimą” 
statyti nebrangiai parsam-

New Delhi, Indija.—Per 
manevrus nuskėndo upėje 
42 kareiviai, ir oficierius* 1 domus gyvennamius.

MIRe STAKVILEVIČIUS
Jonas Stakvilevičius mirė 

kovo 30, St. Catherine’s li
goninėje. Pašarvotas Gus
to šermeninėje. 354 Marcy 
Ave., Williamsbuvge. Lai
dos balandžio 3 d. Plačiau ’ 
bus sekamose laidose.

Paliko liūdesyje žmoną ir 
sūnų. Jiems reiškiame už- 
uo jautą.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir uo
lus korespondentas, Lietu
vių Amerikos Piliečiu Klu
bo ir Amalgameitų Unijos 
lietuvių skyriaus darbuoto
jas, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 kuopos narys.

Jo mirtis yra didis nuo
stolis visoms toms įstai
goms.
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ŽAIDIMAS SU UGNIMI
PALESTINOJE PADĖTIS greitai krypsta į blogąją 

pusę.
Štai prieš porą dienų įsiveržė į Nahhalin miestelį 

virš du šimtai izraeliečių karių, užmušė 9 asmenis (ara
bus), sužeidė 19-ką, iš kurių šeši sužeisti pavojingai.

Nahhalin miestelis yra Jordane, apie 8-nių mylių 
atstume nuo Izraelio rubežiaus.

Izraeliečiai’ ne tik žmones šaudė, o ir namus de
gino. Svaidė bombas, šaudė iš šautuvų.

Atrodo, kad šis izraeliečių kvailas ir pavojingas žy
gis bus padarytas dėl to, kad prieš tūlą laiką kažin kas 
užpuolė ant Izraelio autobuso su pasažieriais ir keletą 
žmonių užmušė. Izraelio valdžia sako, jog tai buvo dar
bas arabų, jordaniečių. Tačiau, komisija, tyrinėjusi tą 
ivykį, nesurado jokių ąiškiai įrodančių faktų, kad tai 
būtų buvęs jordaniečių darbas.

Pagaliau, jei ant autobuso užpuolimą ir būtų atlikę 
arabai, jordaniečiai, tai visvien šis izraeliečių karių įsi
veržimas į Nahhalin miestelį ir atlikimas tokio baisaus 
darbo, kokį atliko, nėra pateisinamas.

Tai yra žaidimas su ugnimi.
’ Tai yra karo provokavimas. Tiesa, Izraelio vyriau

sybė gal būt mano, kad ji galėtų arabiškus savo kai
mynus nugalėti, jei karas iškiltų. Tiesa ir tai, kad Iz
raelio vyriausybė pasitiki Jungtinių Valstijų valdžia,— 
ii gal būt žadėjo Izraeliui padėti, jei toks karas iškiltų 
Arabiškos šalys, besiribuojančios su Izraeliu, yra men
kai ginkluotos, biednos, nualintos savų feodalų-kapita- 
listų. nualintos svetimų imperialistų.

Tačiau, Izraelio valdovai turėtų atsiminti, kad jų 
šalis mažytė, kad karas su arabiškomis valstybėmis ga
li ja kritiškai pritrenkti. Be to, tie valdovai turėtų 
atsižiūrėti ir i tai, kad Izraeliui teks gyventi kaimynys
tėje su arabiškomis, didesnėmis tautomis ateityje. Ty
čia daromi provokatoriški užpuolimai, kokie buvo atlik
ti Nahhalin miestelyje, draugystės ryšių su kaimyniš
komis valstybėmis nesumegs.

Jungtinių Tautų Saugumo; Taryba turėtų šį klau
simą koveikiausiai paimti ir suręsti. Sprendimas, mūsų 
nuomone, turėtų būti padarytas tokis, kad jis užkirstų 
kelią kitiems panašiems “išsišokimams,” kokis buvo at
liktas Nahhaline.

TIK VIENAS MENUO
IKI DIDŽIOSIOS ŠVENTES

TEPASILIKO TIK VIENAS mėnuo iki Gegužės Pir
mosios, tarptautinės darbininkų šventės.

Šiemet, atsiminkime, sukaks 69 metai, kai Amerikoj-: 
darbininkai pradėjo reikalauti, idant gegužės 1-moji bū
tų padaryta darbininkų švente, kuria darbininkai galė
tų pasisakyti už 8 valandų darbo dieną.

Kaip Amerikos darbo žmonės šią dieną šiemet mi
nės, mes negalime pasakyti. Žinome tik tai, kad New 
Yorko darbininkiškos organizacijos jau ruošiasi prie 
Gegužės Pirmosios minėjimo.

Jau įsikūrė Laikinasis Komitetas Gegužės Pirmajai 
minėti. Šis komitetas šaukia konferenciją, kuri įvyks 
šeštadienį, balandžio 3 d., Jugoslavų salėje New Yorke. 
Konferencija prasidės 1 vai. po pietų.

Darbo unijos, klubai, kultūrinės organizacijos kvie
čiamos išrinkti savo delegatus ir pasiųsti į minėtą kon
ferenciją, kad ji gerai paruoštų Gegužės Pirmosios mi
nėjimui visus dalykus.

Šiemet Gegužės Pirmąją, be atbejojimo, darbinin
kai reikalaus darbų bedarbiams, pasisakys už taikos iš
laikymą, pasisakys prieš makartizmą.

LOWELL, MASS
MŪSŲ LIGONIAI IR KITI 

N HOTI KI AI
Skaudžiai ir ilgai sirgo Alek

sandras Rutkauskas, apie 3 
mėnesius. Nepakenčiamas 
skausmas buvo isibriovęs j vie
ną koją ir pusiau. Ir dabar 
dar lanko daktarus. Tačiau 
Alekas atsisakė nuo pašalpų 
ėmimo iš draugijų ir žada pra
dėti darbuotis draugijose, kur 
jis labai reikalingas kaipo ge
ras sekretorius.

M. Andrulionis, sirgęs ilgą 
laiką, jau išsveiko.

Šiuo laiku yra susirgę J. Di- 
• dikas ir S. Kondrotas, Lietu

vos Sūnų ir Dukterų Draugys- 
. tės nariai.

Stasys Paulenka vis
džiasi, jog sveikata nėra tokia, 
’taip reikia. Kartas nuo karto 
ir gydytojas lanko, bet jis il
gai nepasiduoda. Paulenka yra

skun-

Naudojamųjų produktų 
gamyba Tar. Sąjungoje

Pokariniais metais Tary
ba Sąjungoje lengvojoje 
pramonėje žymiai pralenk
tas prieškarinis plataus 
vartojimo pramonės prekių 
išleidimo lygis. Pakanka 
pasakyti, kad 1953 metais, 
palyginti su 1940 metais, 
bus pagaminta: medvilni
nių audinių — 34 procentais 
daugiau, vilnonių audinių 
70 procentų daugiau, šilki
nių audinių — 5 su viršum 
karto daugiau. Ištisai paė
mus, liaudies vartojimo 
reikmenų gamyba šiais me
tais 72 procentais viršys 
prieškarinių 1940 metų ly
gį. . . y

Kokiais sparčiais tempais 
didės pramones prekių iš
leidimas matyti iš to, kad 
1956 metais, palyginti su 
1950 metais, jų gamyba tu
ri padidėti šitokiu mastu: 

I vilnoniu audiniu — du kar-, 
| tus, šilkinių audinių — 5.2 
i karto, medvilninių audiniu 
'—70 procentų, baltinių triį 
J kotažo — 2.8 karto, kojinių 
■ ir puskojinių — 80 procem 
! tų, odinės avalynes — 70 
procentų, siuvamųjų maši
nų — 5.9 karto, dviračiu— 
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karto, radijo ini t u vų ir te

Padidinant 
jimo prekių 
tu gerinama ir jų kokybe.

Bus išplėstas audinių, 
siuvinių, kailių dirbinių, 
avalynės, trikotažo dirbi- 
nių, galanterijos prekių 
kultūrinės-buitinės bei ūki- 

1 nes apyvokos prekių asor
timentas ir pagerinta jų 
kokybė.

Tekstilės pramonės srity
je, pavyzdžiui, numatyta 
maksimaliniai išplėsti ba- 
jaus, flanelės, gelumbės, 
melanžinių, šeriuotų ir kitų 
audinių, turinčių didesnę 

i gyventojų paklausą, gamy
bą. Žymiai padidinama gry-

gamybą, k a r-

DETROITO ŽINIOS

Daugi r- 
kiek lai- 
ir ligon-

svarbus asmuo vietiniame lie
tuviškame judėjime.

A. Paulenkienė, L’, 
dienė ir M. Čiuladiene 
ko atgal ilgokai sirgo
būtyje teko gulėti.- Tačiau šiuc 
laiku jos atrodo puikiai. Ge
rai, draugės, būkite sveikos ii 
stiprios! Motoru veikla vistu 
yra reikalinga, o kai kur ir ne
pavaduojama.

Juozas Blažonis dar neseniai 
sirgdavo, bet vis nepasiduoda
vo ligonio patalui, nenustojo 
veikęs visuomeniniame judėji
me. Jis dabar gražiai atrodo 
ir gerai darbuojasi, šiuo laiko 
iis renka iš LLD 44-tos kuopos 
narių duoklės. Reikėtų, kač 
patys nariai irgi susirūpinti; 
duoklių pasimokėjimu ir pri
duotų Blažoniui tuojau, nelau
kus. Visi turime rūpintis, kad 
mūsų kuopa įeitų į garbės kuo
pų skaičių.

I * 1 • n •, nos vilnos kamvoliniu atidi-1 
nių kostiumams, grynos vil
nos bei plonos gelumbes au- 

i dinių kostiumams ir paltams 
i gamyba. Pirmoj eilėj bus 
i išplėstas tokių audimu, kaip 
i triko, bostono, gabardino ir 
, drapo išleidimas.

Odos ir avalynės pvamo- | 
nės darbuotojai per arti
miausius dvejus metus pa- 

' dvigubins kraštuotos avaly
nės gamybą, daugiau kaip 
trigubai padidins avalynės 
gamybą iš lakuotos odos, 
zomšos ir balto ševro, žy
miai daugiau ims gaminti 
aulinių batų, patvarios mo
kyklines avalynės odiniais 

! padais berniukams ir mer
gaitėms, o taip pat lengvos 
vasarinės avalynės ir nami- 

1 ’■•ės avalynės. Ypatingas 
dėmesys bus skirtas chro
mo odos prekių spalvoms, 
išplėsti, padidinti išleidi
mui šviesios odos padams, 
iš kurios siuvama aukštos 
kokybės kraštuota avalynė.

Žymiai padidinama laik
rodžiu, dviračiu, motociklu, 
patefonų, fotografinių apa
ratų, kultūrinės - buitinės 
iv ūkinės apyvokos prekių 
gamyba. Antai, 1956 me
tais, dviračių bus išleista 14 
kartų daugiau, negu 1940 
m., laikrodžių — beveik 9 
kartus daugiau. Milžiniš
ku mastu padidinama radi
jo imtuvų ii* televizijų ga-

biamųjų mašinų ir kitų bui
ties reikmenų gamyba. Nu
matyta išplėsti baldų asor
timentą, atskirai imant, žy
miai daugiau gaminti lenk
tinių kėdžių, bufetų, spin-, 
tų rūbams ir baltiniams, 
knygų spintų, sofų, vaikiš
kų baldų ir baldu garnitū- 
rų dviejų bei trijų kamba
rių butams apstatyti.

Gyve"tojams reikalingos 
prekės bus gaminamos ne 
tiktai Plataus var t o j i m o 
pramonės prekių ministeri
jos įmonėse. Jas gamins 
taip pat beveik visoms mi
nisterijoms priklausančios 
pramonės įmonės: aviaci
jos, gynybos, metalurgijos, 
mašinų gamybos ir kitoms. 
Tatai galima pailiustruoti 
tokiu pavyzdžiu. Iš užpla
nuotu išleisti 1955 metais 
elektrinių šaldytuvų gyven
tojų buitiniams reikalams 
bus pagaminta: Gynybos 
pramonės ministerijos sis
temoje — 110 tūkstančių 
vienetų ir Aviacijos pramo
nės ministerijos sistemoje 

i—90 tūkstančių vienetų.
Tarybų Sąjunga turi visa, 

kas reikalinga smarkiam 
liaudies vartojimo reikme- 

i mi gamybos pakėlimui už- 
I tikrinti. Jos gamtos turtai 
; neišsenkami, ’ žemės ūkis 
metai iš metų duoda vis 
daugiau žaliavos. Kokie di
deli yra galimumai vystyti 
plataus vartojimo prekių 
gamybą, rodo, pavyzdžiui, 
toks faktas. 1953 metais 
TSR Sąjungoje plataus var
tojimo prekėms gaminti 
skiriama žymiai daugiau 
aliumino, negu jo buvo pa
gaminta visoje šalyje 1937 
metais.

žymiai padidinami kapu 
faliniai įdėjimai lengvajai 
pramonei vystyti. TSRS 
Plataus vartojimo pramo
nės prekių ministerijos sis
temoje kapitalinių idėjinių 
apimtis 1954 metams nu
statyta 5,850 milijonų ru
blių sumos, palyginti su 
1953 metais laukiamu įvyk
dymu 3,148 milijonų rublių 
sumos. 11954-1956 metais bus 
paleista veikti daug itin 
stambių medvilnės, vilnos, 
šilko, linų', trikotažo ii’ 
odos - avalynės pramonės 
įmonių. Per tą patį laiko
tarpį numatyta rekonstruo
ti ir išplėsti veikiančiąsias 
tesktilės, trikotažo, odos bei 
avalynės pramonės įmones 
ir aprūpinti jas labai na
šiais įrengimais. A. š.

duoklių. Pašalpos

Apie klubų suvienijimą; klai
dinga V. Žabui nuomonė

Laisvėje, kovo 18 d. laido
je, V. Žabui parašė ilgoką 
korespondenciją apie Detroi
to' paša-lpinių—pomirtinių 
klubų suvienijimą, ir pridėjo 
savo nuomonę. Žabui sako, 
kad .jis stoja už vienybę, ir 
tuo patim sykiu baugina na
rius,. kad nesivienytų. Tai 
bloga logika. Gal taip parašė, 
nemanydamas, kad savo raši
niu kenkia vienybes reikalui.

Yra teisybes

Reikia pripažinti, kad Vin
cas parašė ir daug teisybės 
apie tų klubų vienybę, kad tie 
klubai negalės ilgai gyvuoti, 
'mokėdami pomirtinės po 20G 
ir 300 dol., ir tik už 50 centų 
mėnesinių
jau dabar laikinai nebemoka, 
nes bijomasi, kad su pašal
pomis ir pomirtinėmis iždai 
greit ištuštės. Tiesa, kad ne
išmokant pašalpos, mažiau 
narių serga, ypatingai mote
rys, kurios nedirba fabrikuo
se ar kur kitur. Bet kas iš to ? 
Dėlei to nukenčia ir visi kiti 
nariai, kurie susergą ir sun
kiomis ligomis, arba susižeidi- 
mais. Dėlei to, reikia sustip
rinti organizaciją, reikia su
vienyti tris klubus į vieną, 
kad galėtų mokėt seniems na
riams pašalpą ir pomirtinę. 
Ir Vincas teisingai pastebi, 
kad “kurie nepasiskubins nu
mirti, tai nebegaus ųei pomir
tines, 
nebeliks ižduose pinigų. O 
nariai kasmet miršta po de- 
vynius, daugiau ar mažiau, 
kiekviename klube, nes, anot 
Vinco, 
sirpę.” 
pinigų, 
turės 
kinti, 
narių sumokėtos duokles nu
eis vėjais. Rimčiau galvojanti 
nariai tą permato, ir todėl 
nori suvienyti klubus, kad bū
ti! tvirtesnė organizacija.

Ak, i tiesa, tie, kurie prie
šinasi vienybei, raminasi tuo- 
mi, kad konstitucijoje yra 
įdėtas paragrafas, kad jei iž
das sumažės iki tam tikros 
skaitlinės, tai mirus nariui, 
visi gyvi nariai turi sumokėti 
po vieną dolerį pomirtinės. 
O kaip aukščiau minėjau, na
rių mirtingumas didelis. Tad 
mirštant nariams, kartais pri
sieis sumokėti gal 8, 9, 12 ar 
daugiau dolerių už mirusiųjų 
“dūšias.’1’ O kur dar baus
mės už nedalyvavimą pusme
tiniame, metiniame susirinki
muose, ir metiniame klubo 
parengime ? čia vėl bus apie 
trys doleriai extra. Taigi pri
sieis sumokėti 
15 dolerių į 
dabar mokamų

O kurie yra

žmonės, rei- 
mūsų senuolių 
jie, savo am- 
nebegalės pri- 

pašalpą ir

Siekiant palengvinti na
mų šeimininkių darbą, su
daryti patogumus ir page
rinti gyventojų buitį, išple
čiama dulkiasiurbliu, skal-

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti ir sustiprėti.

J. M. Karsonas

kio nors diktatoriaus, kuris 
valdytų suvienytus klubus? 
Organizacijos valdybos sąsta
tą nustato, sudaro arba iš
renka narių priešmetinis ar
ba metinis susirinkimas J o n’fc. 
valdyba! Jei bus suvienyti 
klubai, tai visti tųjų klubų 
bendras narių susirinkimas 
sudarys valdybos sąstatą, iš
rinks tokią valdybą’, ir toji 
valdyba ves suvienytų klubų 
reikalus. Argi mano draugas 
Vincas pamiršo šitą tiesą ir 
taisyklę ?

Žalingas išsireiškimas

Bet blogiausias yra jo ket
virtas pasiūlymo punktas, 
kad būk klubų valdybos tu
rėjo tarti “ar klubas bus nuo
šalus nuo tikybos ir politi
kos.” Nesuprantama, ar Ža
bui nori, 
bai 
pradėtų 
religiją, 
šingas ? 
reikėtų 
būk klubai užsiima 
ka ir diskusuoja 
klausimus. O kaip 
niekas tuose klubuose nedis
kusuoja tokių klausimų; nei 
tų klubų konstitucijose yra 
pasakyta, kad “kištis Į politi
ką ir religiją yra draudžia
ma, 
ieško kriukučio, kad 
vienybei, nes aiškiai 
kad: “jei Lietuvių 
Klubas nesutiks su 
Lietuvių Klubo įstatais, kurie 
uždraudžia klubui kištis į re
ligiją ir politiką, tai pilnai ti
kiu. kad didžiuma D. L. K. 
narių nenorės naujos konsti
tucijos,” ir t.t. Vadinasi, Lie
tuvių Piliečių Klubas “kisasi 
į religiją ir politiką.” Taip 
rašo Vincas Žabui. Tai rody
mas pirštu, kad būk minimas 
klubas politikuoja, ir bus 
“pavojingas.” jei klubai su
sivienys.

Tiesa, kad minimo klubo 
pirmininkas Martin neleidžia 
ginčytis apie jokius 
nius bei politinius ' 
ir klubas neprisideda 
kilt lietuvybės ir

nuo tikybos ir 
Nesuprantama,

kad suvienyti klu- 
užsiimtu su politika ii

studijuoti tikybą- 
ar jis yra tam prie- 
Ypatingai dabar 
tai kalbėti.

ne- 
Pasakvta, 
su pcjliti-

visi

yra
Tai ko ieško Žabui? Jis 

pakenkti 
pasako, 
Piliečių 

Detroito

vyras ir žmona priklauso klu
be (tokių yra daug), tai 
tiems reikės sumokėti apie 
24 ar 30 dol. į metus, o dar 
pridėjus 6 dol. reguliarių 
duoklių, tai tokioms šeimy
noms reikės sumokėti apie 
36 arba 40 dol. į metus, ir 
vien tik palaikymui klubo 
vardo ant popieros. Tai va ką 
nusako tasai konstitucijos pa
ragrafas apie mokėjimą do
lerinių pomirtinėms. Neveltui 
jaunuoliai išbėgiojo iš Detroi
to Pilietinimo Pašalp. Klubo, 
nes jie pamatė, kokia ateitis 
jų laukia, ir dabar nei vienas 
jaunuolis nebeateina į tą klu
bą, o “prisirpę” nariai miršta. 
Taigi, reikia suvienyti klubus, 
kuriuose kriklauso beveik vie
nodų pažvalgų 
kia sustiprinti 
gyvavimą, nes 
žiumi, niekur
klausyti ir gauti 
pomirtinę. Juk dabar niekas 
nekaltas, kad pirmutiniai lie
tuvių imigrantai organizavo 
lokalines pašaipiuos organi
zacijas. Dabar viena po kitai 
jos miršta.

V. Žabui turi sumanymą

V. Žabui rašo, kad “suvie
nijus tokius klubus į vieną 
klubą, jų viena pomirt. pasi
naikina. ši priežastis ir sulai
ko nuo vienybės.” Kas čia, 
jei ne bauginimas narių nuo 
vienybės, kurie nori daug pi
nigų, kai jie numirs? Iš kur 
Žabui žino, kad “viena po

nes po tiek išmokant, ’ mirtinė pasinaikina?” Juk 
klubų valdybos dar nesusita
rė, dar nenustatė taisyklių, ir 
klubų nariai nenubalsavo! 
Gal, pagal susitarimą, pomir
tinė bus pakelta iki 500 dol. 
už tas pačias mėnesines duok
les? Gal bus sumažinta taip, 
kad visi nariai būtų patenkin
ti ? Savo nuomonės nereikia 
statyti faktu, kad jau taip 
bus.

Toliau: “šiais metais Lie
tuvių Piliečių Klubo valdyba 
pasiuntė laišką Detroito Lie
tuvių Klubui, reikalaudama 
vienybės. Nariai paliko tą da- 
lyką. valdybai pasiteirauti — 
pasitarti.” Kam reikia taip 
rašyti? Niekas ir jokių rei
kalavimų negali statyti Det
roito Lietuvių Klubui. Jokio 
reikalavimo nesiuntė ir Lietu
vių Piliečių Klubas. Prisiuntė 
tik laišką—pakvietimą pradė
ti tartis apie suvienijimą klu
bų. Ir “nariai paliko tą da
lyką valdybai pasiteirauti— 
pasitarti.” Reiškia, klubo na
riai priėmė pakvietimą, ir pa
liko valdybai var.Hi darbą 
pirmyn. Tai kam dabar rei
kia baugint narius vienybės 
baubu ?

Žabui pažymi, kad klubų 
valdybos turėjo susirinkimą 
ir nesusitarė dėlei duoklių 
mokėjimo, pašalpos ir pomir
tinės. Ir sako, kad jam atro
do, jog “valdybos pradėjo 
vienybę varyti iš atbulos pu
sės.” Jis sako, kad pirmiau
sia reikia nustatyti suvieny
to klubo vardą, kur eis baro 
pelnas, valdybos sąstatas, ir 
ar klubas bus nuošalus nuo 
tikybos ir 
Kodėl ] 
statyti 
reikia 
vardo ? 
kis bus 
jis būna vardu
Jurgio ar Pilypo, bile tik at
lieka gerus darbus, bile tik 
sutraukia lietuvius į vienybę, 
kad nebebūtų tų žalingų pa
siskirstymų. Yra ir daugiau 
tokių kaip Žabui, kurio “faL 
tuojasi” dėl klubo vardo.

Baro pelnas, aišku, kad tu
rėtų eiti į bendrą 
pomirtinės fondą, 
ir Hamtramcko 
pelnas ir namas 
į tą bendrą fondą.

Valdybos sąstatas

Nesuprantama, ką Žabui 
nori pasakyti apie valdybos 
sąstatą? Nejaugi jis nori ko-

jau visi
Kai nebebus 

kas tuomet? 
likviduotis — 

ir, dar gyvais

gerai pri- 
ižduose 
Klubai 

pašinai- 
likusių

religi- 
reikalus, 
prie jo- 

religlwiu
švenčių apvaikščiojimo, taipgi 
nerenka delegatų Į jokius su
važiavimus, neaukoja pinigų, 
o vien tik rūpinasi savo narių 
gerove. Bet argi 
šimasis į religiją

Du trečdaliai

tas yra ki- 
ir politiką ?
balsų

ir apie du

apie 12, arba 
metus, vieton 
duoklių $6.
ženoti, ir abu

South Boston, Mass.

V. Žabui rašo 
trečdaliu balsų, kurie “priims 
išdirbtą vienybės planą.” To 
nepadarius, sako, “negali būti 
jokios vienybės.” čia pasaky
siu Vincui “sekrentai,” kad 
nereikia jokių dviejų trečda
lių, kad priimti vienybės 
klausimą. Reikia tik specialio 
susirinkimo ir didžiumos bal
sų. Is kur V. Žabui ištraukė 
toki zuikį.'? Ar jis skaitė klu
bo konstituciją ir parlamenta
rines taisykles susirinkimų 
tvarkos vedimui?

Nenori svetainės

Bo- 
šį

0
 Svarbi naujiena South 

stonui ir visai apylinkei, 
sekmadienį čia įvyksta šau
nus koncertas, kurį rengia 
Liet. Meno Sąjungos Antro
ji Apskritis. Čia atvyksta 
Worccstdrio Aido Choras, va
dovaujamas Jono Dirvelio. 
Taipgi atvyksta; žymūs ta
lentai iš Montello, Mass.

Worcesterio Aido Choras, 
šiuom tarpu, vadovaujamas 
Jono Dirvelio, ar tik nebus 
pats geriausias choras visoje 
Meno Sąjungoje. Jis yra pui
kiai sumokytas ir turi tokius 
žymius talentus (solistus), 
kaip tai ONA DIRVELIENS 
ir JONAS SABALIAUS
KAS. Todėl visas choras ma

žesnėmis grupėmis ir 'šolais sudaro nepaprastai įspūdingą pro
gramą. Tikrai operetišką programą. Praėjusį rudenį Laisvės 

i koncerte Brooklyne, Aido . Choras sukėlė publikoje taip audrin
gi] ovacijų, kad Kultūrini^ centro salėje net plieninės sienos 
drebėjo nuo aplodismentų.

Šį sekmadiehį, balandžio 4 d., Bostono apylinkė turės progą 
išgirst Aido Chorą 3-čią valandą po pietų, Municipal Hally East 
Broadway, So. Bostone.

Pasekite vėlesnes Laisvės, laidas ir pasiskaitykite šio koncer
to skelbimus; ten rasite plačiau išdėstyta ištisą programą.- Se
kite skelbimus ir nepraleiskite progos neišgirdę ir nepamatę 
taip gražaus įkoncerto. '

■ t.t. 
n ti-

IC am 
dėl klubo 

ko-

politikos,” ir 
pirmiausia reikėtų 

klubo vardą ?
“faituotis
Kokis skirtumas,

i klubo vardas? Tegu 
nors švento

Vincas nenori nei svetai
nių, kaip jis sako, “dėl ^isų 
lietuvių.” O kodėl gi Detroi
to lietuviai negalėtų turėti 
gražią svetainę susirinki
mams. parengimams iv t.t.? 
Kitų miestui lietuviai ir kitų 
tautų žmonės turi gražias dn 
deles svetaines. Tik reikia 
vienybės, o tuomet viskas bū
tų galima. Reikia atsiminti, 
kad ne visi lietuviai myli tik 
“čyrvų tūzą” ir “apšvietę” 
prie baro. Tačiau dar niekas 
nekalba ir nemano būdavot 
ar pirkt svetainių.
Dar vienas keistas

Prie pabaigos 
duoda dar vieną
dėl vienybės. Sako: 
teina Lietuviui 
bas į Detroito Lietuviui Klu
bą su savo iždu ir nariais.” 
Ir,girdi, “jie taptų visi pilna
teisiais klubo nariais. O Det
roito Lietuvių Klubo nariai 
būtų pilnateisiais gavimiiyPpo- 
mirtinės.” i

Ne, iš tokių šiauiyj negali 
būti grūdų. Lietuvių Piliečių

(Tąsa 3-mo puisI.)

pasiūlymas
V. Žabui 

pasiūlymą
Tegu a-

Piliečių Klu-
pašalpos— 
taip *lygiai 
klubo 
turėtu

baro 
įeiti

2 psl.-r-Laisye (Liberty)-Ketvirtad., Baland.-April 1, 1954



Lawrence. Mass. San Francisco, Cal.
Methuenų 2 mergaitės, Ber

nice Bellmore ir Sonya Zeikas, 
l"Wietų, buvo išbėgusios iš 

namų. Policija tėvams prane
šė, kad jas surado New Yorke. 
Pasiėmusios $150 pinigų, jos 
užsimanė pamatyti didmiestį. 

* * *
Lawrence muzikantų unijos 

iokalas minėjo 50 metų sukak
tį. J Crystal Ballroom Ando- 
veryje iš apylinkės suvažiavo 
500 muzikantų. Davė gerą pro
gramą, vakarienę ir taipgi gra- 
jino šokius. 

* * *
Methuen gyventojas vyrukas 

tapo nubaustas pasimokėti $75 
už nupirkimą buteliuko alaus 
20 metų mergaitei. Pastaba: 
jeigu nežinai merginos am
žiaus, negadink kvoterio ir su
taupysi $75. 

* * *
MIRIMAI:

Helen Bedulska Mockevičius 
mir^po ilgos ligos. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Žaslių. Ji buvo ga- 
vfzsi auksinį medalį nuo val
džios už sūnų, kuris žuvo Vo
kietijoje kovodamas prieš na
cizmą 1945 metais.

Palikv dideliame nuliūdime 
brolį ir dukteris, vyras miręs 
pirmiau. O jai su vyru ir sū
neliu amžinai ilsėtis!

Taipgi tapo palaidota Cilia 
Cilcius. Mirtis buvo greita, iš- 
sipylimas kraujo į smegenis. 
Ji taipgi paėjo iš Lietuvos. Pa
liko dideliame nuliūdime savo 
draugą Martiną, sūnų ir 3 dūk- j 
teris.

Didelė užuojauta visai šei
mynai, netekusiai žmonos ir 
motinos.

Įbėgęs .į šv. Monikos bažny
čią per pačias pamaldas šuniu
kas buvo vejamas lauk. Už
pykęs apkramtė zakristijoną, 
jį turėjo nugabenti į ligoninę. 

* * *
šv. Pranciškaus parapijos

yiaavay.’.
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Visi nasiilpomp teatro, nairaliau susilaukėme ir dar no hot
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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 Brazauskiene, Jonas Lazauskas, Eva Mizarienč, 

Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskiene.

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

'H

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

Sekmad., Balandžio 11 April
Pradžia 3-čią valandą po pietų. Prašome nesivelinti

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

«*•

Įėjimas Nemokamai
ATEIKITE PAMATYTI ŠĮ NEPAPRASTAI GRAŽŲ VEIKALĄ 

tįįliomi parengimu pradedame atžymėjimą Dienraščio Laisvės 35-kių metų 
sukakties. Savo dalyvavimu šioje sueigoje paremsite dienraštį Laisvę mo
raliai ir materialiai.

dekanas Juras parsitraukė iš 
Italijos šv.. Mariją .su auksine 
širdimi ir su didele skarbonka 
prie jos. žada vežioti po lietu
viškas parapijas ir į tą skar
bonka rinkti pinigus Lietuvai 
“vaduoti” nuo Lietuvos žmo
nių.

♦ * *

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis šaukia suvažiavima 24 
balandžio, Lietuvių Klubo sve
tainėje, Montello, Mass. Pradės 
10:30 ryto. Išsiuntinėjo laiš
kus visų kolonijų moterims, 
taipgi yra laiškas ir Lawrence 
moterims. Būtų gerai, kad su
siorganizuotų kelios moterys 
ir nuvažiuotų, nes bus svarbu 
žinoti, kad ten svarstoma. Mo
terys svarbią rolę lošia ir tu
rėtų skaitlingai suvažiuoti iš 
visų kolonijų. 

* * *
Am. Woolen šėrininkai pasi

sakė už naujai perorganizavi
mą kompanijos, taipgi už Bo
stono finansierių Dumaine. Jis 
gavo daugumą balsų. Bus per
tvarkoma visa firmos valdyba. 
Veikiausia bus suvienytos abi 
kompanijos, katoninė su vilno
nių audinių. Kalbama, kad esą 
galimybių audinyčias pertvar
kyti ir palaikyti. Linkėtina, 
kad tas išsipildytų.

L. K. Hiioas.

Montello, Mass.
A.L.D.L.D. 6-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio-April 5, pradžia 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Tautiško Namo 
kambariuose.

Visus narius prašome dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstymui, kaip tai 
Laisvės vajus sukėlimui $10,000 fon
do, spaudos piknikai, operetė Pepi- 
ta, kuri yra rengiama Norwoode ge
gužės 22 dieną. Kaip matote ateina 
mums daug darbų, turime gerai pri
sirengti.

Geo. Shimaitis, fin. rast. 
(62-63)

Atsiminimas mirusios drauges 
Kastancijos Ramandienės

Aš nors toli gyvendama 
nuo Clevelando lietuvių, bet 
niekaip negaliu pamiršti sa
vo ypatiškos ir idėjos drau

gės Kastancijos Romandienės, 
gyvenusios Clevelande.

Ja atsiskyrė iš gyvųjų eilių 
kovo 25 d. 1949 metais. Su
kako 5 metai, kaip netekome 
nuoširdžios veikėjos. Kastan
cija buvo nenuilstanti veikė
ja darbininkų judėjime, ir ji 
labai daug veikė lietuvių or
ganizacijose, kur tik gyveno.

Mudvi per eilę metų sykiu 
pramynėme daug takelių 
platindamos literatūrą, užra- 
šynėjime laikraščių. Aplankė
me šimtus įvairiu prakalbų 
bei susirinkimų; dirbome ko
misijose įvairių parengimų. 
Nežiūrint, koks darbas, nebu? 
vo sunkus mums atlikti. To
dėl jai mirus, aš jaučiaus, jog 
netekau didelio turto dalies, 
ir nežiūrint, kad jau prasliiy 
ko keletas metų, bet jaus
mais aš visados su ja ir, ma
nau, pasiliks iki aš pati per- 
siskirsiu su gyvybe. ■

žinau, kad jos vyras Vikto
ras ir jos dukrelė Elvira taip
gi liūdi jos netekę kaipo šei
mynos narės, bet r,ik neišreiš
kia savo jausmų ir gailestiea 
per laikraštį.

Lai būna amžina atmintis 
jums, brangi drauge, nuo vi
sų idėjos ir ypatiškų draugų 
ii- draugių.
Iš moterų tarptautinės 
veiklos

Veik kiekvienais metais 
čia būna gražiai atžymėta 
Moterų Tarptautinė Diena 
kovo mėnesį. Taipgi ii’ šiais 
metais buvo surengtas šaunus 
paminėjimas per įvairių tau* 

h
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tų moterų komitetą. Labai 
įdomus vaizdas sudarytas 
svetainėje. Sienas puošė įvai
rūs paveikslai praeities ir da
barties įžymių moterų veikė
jų. Buvo rodomi j tulžiai iš 
tarptautinio moterų kongreso 
Copenhagen 1953.

Programą tvarkė San Fran
cisco Taikos Komiteto pirmi
ninkė Minnie Carter. Pra
džioje įžanginės kalbos ji 
skaitė eilę prisiųstų laiškų iš 
įvairių šalių su sveikinimais 
moterų parengimo. Perstatys 
tas dramatiškas vaizdelis 
“Demokratija ir Lygios Tei
sės.” Antras vaizdelis “Kova 
Už Moterų Teises.” Abu vaiz
deliai puikiai atlikti. Veik 
visą vaidinimą išpildė jauni
mas. ' Darbininkų mokyklos 
choras puikiai sudainavo tris 
dainas, paimtas iš mūsų įžy
mių kompozitorių. Nors cho
ras tuo laiku neskaitlingas, 
bet labai armoningai dainuo
ja-

Tos dienos vyriausia kal
bėtoja jauna, negrė ir dele
gatė Copenhagen Moterų 
Kongreso, Lynn Childs, pasa
kė labai tinkamą ir nuosek
lią prakalbą apie moterų ko
vas, ir kitus bėgančius reika
lus darbininkų judėjime. Ne
pamiršo pagerbt buvusias vei
kėjas už taiką. Taipgi pa
gerbė visus, kas darbuojasi 
dėl taikos ir dėl teisių gyve
nime, dėl baltų ir negrų. Ant 
užbaigos kalbos kvietė kovo
ti prieš valdžios pareigūnus, 
kurie neduoda ramybės Julio 
ir Ethel Rosenbergų vaiku
čiams. Ne tik jų tėvus netei
sėtai nužudė, bet ir jų vaikiu 
cianas neduoda ramybės, ne
leidžia jiems gyventi ten, kur 
jiems patinka, arba kur nori 
juos priglausti.

t

Pabaigoje davė trumpą 
paaiškinimą iš Copenhagen 
Moterų 1 Kongreso jauna 
draugė įr nuoširdi veikėja 
Betty Winter. -•

Renkant aukas, pirmininkė 
turėjo skaičių lėliukių-dolls 
gautų iš Lenkijos. Kuris da
vė stambesnę sumą, tam bu
vo duota graži lėliukė dėl 
atminties, į

Parengimas baigėsi sklan
džiai ir, įgalima sakyti, pa
sekmingai. žmonių galėjo bū
ti daugiau, bet šeštadienio 
vakarais paprastai dėl tokių 
parengimų esti mažiau žmo
nių, negu -sekmadieniais, o 
sekmadieniais j sunkiau gauti 
svetaines.
Oakland iečiai • turės 
parengimą l

Oaklando ir San Leandro 
lietuviai turės I šaunų paren
gimą balandžio 4 d. Yankaus- 
kų stuboje, 1285 Primrose 
Drive, San Leandro, Tas į- 
vyks nuo 1 va L po pietų, sek
madienį. Bus i pagaminti sur
prise pietūs, kokių dar nebu
vo daroma iki dabar. Todėl 
minėtą dieną visi jauni ir se
ni dalyvaukite pas drg. Yan- 
kauskus puošnioje stuboje ir 
sodnelyje, gausite skanius 
pietus, katrie norėsite. O kat
rie nenorėsite pietų, taipgi 
nepasidižiuokite atsilankyti.
Wm. Senutis jau namie

Buvo pranešta, kad d. W. 
Senutis randasi Green akių 
ligoninėje. \Dabar jis jau gy
dosi namie, 2810 Merle Ave., 
Martinez, Calif, Kas arčiau 
gyvena, patartina aplankyti 
juos/—labai malonus jis ir jo 
šeima. Jis liko paleistas iš li
goninės kovo 18 dieną.

M. Alvinienė

. Newark, N. J.
Rašytojo Bonoskio - Baranausko 

paskaita ir kultūrinis vakaras įvyks 
balandžio (April) 4-tą d., Ukrainian 
Hali,: 57 Beacon St., Newark, N. J. 

Pradžia lygiai 3 vai. popiet. Tur
tinga’meniška programa ir vaišes, 
lojimas nemokamas. Rengiu New 
Jersey lietuviu kultūrinių organiza
cijų rengimo komisija, Kviečiami vi
sos apylinkės lietuviai.

Rengėjui;

CLEVELAND, OHIO
Konferencija jau sekantį 

Sekmadienį
LLD 15-tos Apskrities 

metine konferencija, kurio
je bus skaityta ir svarbi 
paskaita iš Amerikos isto
rijos, įvyks balandžio 4, 
LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave. Prasidės 10- 
tą valandą ryte. Todėl visi 
delegatai yra prašomi nesi- 
vėluoti, kad galėtume pra
dėti konferenciją laiku, 
Apie 1-mą valandą bus pa
tiekti delegatams ir sve
čiams skanūs pietūs. Po 
pietų draugas J. Žebrys 
duos paskaitą, kuri bus- 
naudinga išgirsti visiems. 
Todėl yra kviečiami ir šiaip 
visi LLD nariai ir atsivesti 
savo draugus ir drauges į 
konferenciją ir paskaitas.

•

$2,500 Bausmės už skebo 
vadinimą skebu

Visi daviniai rodo, kad 
Air Maze korporacija pasi
kėsino sulaužyti savo darbi
ninkų uniją, kuri atsidavu
siai veikia už savo na
rių gerovę — tai yra Unit
ed Electric, Radio and Ma
chine Workers of America 
(UE) unija. Air Maze 
naudoja tą pačią metodą, 
kaip kad Fawick Airflex 
naudojo sulaužymui jos 
darbininkų UE unijos 1949 
metais. Nuėjo pas tą patį 
teisėją James Connell, ku
ris baudė visus nesvietiško
mis bausmėmis; Ir pasišau
kė tą pačią Amerikos Dar
bo Federaciją, kuri tuomet 
nuėjo skebauti į Fawick 
Airflex įmonę, kurioje UE 
unija buvo išėjusi į streiką.
Tuomet UE unija tapo su
laužyta Fawick Airflex 
įmonėj.

Sausio 26 Air Maze dar
bininkai išėjo į griežtą pro
testo demonstraciją prieš 
bosų įvestą dar didesnės 
paskubos sistemą prie dar
bų. Sausio 27 kompanija 
sulaužė kontraktą nebeį- 
leisdama savo darbininku 
organizuotai į savo įmonę. 
O vasario 1-mą UAW-AFL 
unija pasirodė ant scenos 
prie Air Maze įmonės su 
skebais, bet mažas skaičius 
tofe unijos narių įėjo ske
bauti. Teisėjas James Con
nell išdavė nesvietiškus 
draudimus, pikietą sumaži
no iki 10 dieną ir naktį iki 
8 ir pikieto linija negali bū
ti arčiau prie įmonės, kaip 
skersai gatvės.

Atsidūrus tokioje padėty
je, kuri gręsė tos įmonės 
unijai mirtimi, UE Iokalas 
735 irgi turėjo imtis griež
tesnių priemonių, kad iš
kelti tą visą aikštėn. Išlei
do lapelius cirkuliario pavi
dale. Tie lapeliai užgavo 
Air Maze, AFL ir teisėją 
Connell, ir už tai kovo 25 
UE Iokalas 735 tapo pa
trauktas teisman už nesilai
kymą draudimo patvarky
mų. Teisėjas Connell lape
lyje surado unijos didžiau
sią prasikaltimą už skebų 
vadinimą skebais ir išdavi
kais ir už tai lokalą nu
teisė pasimokėti 2,500 dole
rių bausmės. Unijos advo
katas A. McCormack J uodi
nėjo teisėjui, kad baudimas 
už tai, kas sakoma lapeliuo
se, yra laužymas spaudos ir 
žodžio laisvės, kurią garan
tuoja konstitucijos pirmas 
įr penktas pataisymai. Bet 
teisėjas kalba savo ir gana. 
Unija duos apeliaciją į aukš
tesnį teismą bausmės pa
naikinimui ir tęs streiką iki 
pergalės, iki laimėjimo, nes 
visi darbininkai laikosi vie
ningai. J. N. S.

Baltimore, Md.
LLD 25-tos kuopos susi

rinkimas Įvyko kovo 20-tą, 
Čekų Svetainėje. Pirminin
kas K. Yuskauskas ir visa 
valdyba išdavė iš savo vei
klos raportą. Nariai, kurių 
buvo gražus būrelis, rapor
tą priėmė su pagyrimu.

Sekr. A. žemaitis per
skaitė Centro Valdybos 
laišką reikale apgynimo or
ganizacijos vardo ir žodžiu 
paaiškino, kad mūsų orga
nizacija yra progreso prie
šų neteisingai valdžiai 
skundžiama ir Centro Val
dyba turi eiti į teismą ap
ginti organizacijos vardą. 
Tas sudaro daug išlaidų. 
Apkalbėjus laiško turinį ir 
sekretoriaus išsireiškimą, 
nutarta aukoti iš iždo $25 
ir nariai suaukojo $15, viso 
$40 dėl gynimo organiza
cijos.

Jausdamiesi, kad draugi
ja niekad nieku neprasi
žengė prieš šalies įstatymus 
ar valdžią, ir dėl to jaus
damiesi, kad turi laimėti 
teismą, mokasi savo duo
kles į draugiją gražiai.

Gerbiami nariai, kurie 
dar nesate mokėję duokles, 
ateikite į sekantį susirinki
mą ir pasini okėkite duokles. 
Susirinkimas įvyks kas mė
nesio antrą šeštadienį, an
trą vai. po pietų. Svetainės 
antrašas: Workmen’s Hall, 
2507 E. Madison St., kam
pas Rose St.

•__
•

Nutarta turėti pikniką 
motinai pagarbos dieną. Į 
komisiją apsiėmė J. Deltu
va su draugėmis moteri
mis pasikalbėti ir bendrai 
surengti pikniką.

I •

Nutarta Laisvės naudai 
surengti pikniką. Turime 
už garbę pranešti Laisvės 
rėmėjams, skaitytojams ir 
piknikų lankytojams, kad 
tas piknikas įvyks birželio 
(June) 13-tą dieną, sekma
dieni.

Prašome vietinių ir kitų 
kolonijų piknikų mėgėjų 
nerengti kitų piknikų mi
nėtą dieną, o dalyvauti mū
sų piknike ir turėti gerą 
laiką. A. Z.

Detroito Žinios
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Klubas yra vertas apie suvirs 
50 tūkstančių dolerių, ir už 
tuos tūkstančius dolerių gaus 
tik teisę būti to klubo nariais, 
o to kito klubo nariai ims po
mirtines is Piliečių Klubo iž
do! Prisidėtų dar apie suvirs 
365 nariai, kurie taip pat jau 
yra gerai “prisirpę,” jaunuo
lių nėra nei vieno.. Lietuvių 
Piliečių Klubas apart “prisir
pusių” narių, turi 85 jaunuo
lius. Taipgi turi namą ir ba
ra. Taigi Piliečių Klubas vi
sais atžvilgiais stovi geriau..

“Prisirpusiems” 365-kiems 
Dėt. Liet. Klubo nariams i- 
mant pašalpą ir pomirtinę, iž
das bematant ištuštėtų. O ką 
tada sakytų jaunuoliai, ku
riems dar yra galimybė ilgai 
gyventi ir nesirgti, iš “prisir- 
pimo” ? Jei Lietuvių Piliečių 
Klubas eitų į Dėt. Liet. Klu
bą su visu iždu ir nariais, be 
jokių sąlygų, tai ar tasai Klu
bas turėtų atsinešti ir barą 
su visais gėrimais ir mūrinį 
namą?. Čia reikia rimtos su
tarties, reikia pataisymų—pa
gerinimų ; klubų suvienijimą 
reikia legalizuoti valdiškose 
įstaigose; reikia nustatyti 
mėnesinių duoklių mokėjimą 
ir pašalpų-pomirtinių išmokė
jimą ir 1.1. Dalykai neina 
taip, kaip kas šamano, bet 
taip, kaip reikia.

Mikas

S pusi.--Laisvė (Liberty)--Ketvirtad., Baland,-April 1, 1954

Philadelphia, Pa.
FLOWER SHOW

3 yr. Red Pine S. $8 per 100. 3 yr. 
Scotch Pine S. $8 per 100. Norway 
Spruce S. & Transplants $8 per 100 
& up. E. C. DAVIS, 6149 No. 18th 
St, Phila. WA. 4-2290.

(62-64)

HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. on Morrow 
machines. Also Collar setters on 
Children’s sportswear. Day or night 
shift. Steady person or phone. Mr. 
Cola. HO. 7-2834. Chadwick Women 
& Children’s Sportswear, 1928 So. 
Chadwick St.

(62-68)

STENOGRAPHER-TYPIST. Exp. 
St. position: gd starting* sal. Co. be
nefits; 35 hrs. 5 days wk. Mr. Hal
bert. MA. 7-3770. (men ad when 
appl.) (63-65)

MALE and FEMALE

Restaurant & Hotel Work. All kinds 
of help needed. Male or female. 
Must have exp. and ref. Either sleep 
in or out. Apply in person or phone. 
B. J. Dougherty (est. over 30 yrs.) 
1233 Arch St LO. 4-4640,

(63-65)

HELP WANTED MALE

BAKER. 2nd hand on cakes, pies 
and sweet dough. Day work. Steady 
work, good wking conditions. Apply 
in person. SCHILLING’S BAKERY, 
3111 Frankford Ave.

(63-69)

Baltimore, Md.
ATTENTION. Top soil $15.00 per 

truck load, plus small hauling 
charge. Immediate delivery. Call 
Glen Burnie 2584.

(62-71)

Peršamas įstatas užgintų 
Komunistų Partiją

Washington. — Kongre
sui įteikta keli biliai, kurie 
reikalauja uždaryti Komu
nistų Partiją ir baustinai 
ją uždrausti. Kongresinė 
teisių komisija ims tuos bi- 
lius svarstyti balandžio 
mėnesio pradžioje.

Amerikinis (veteranų) 
Legionas reikalaus išleisti 
tokį įstatymą prieš komu
nistus. Amerikiečių Pilie
tinių Laisvių Sąjunga ir 
Komunistų Partijos atsto
vai ragins atmesti tuos bi
rius. 

-----------------f-----------------

Suimtas japonų ministras, 
parsidavęs laivastatyklom

Tokio, Japonija. — Areš
tuotas Šiegmi Yokoo, buvęs 
Japonijos ministras. Kalti
namas už parsidavimą tū
lom laivų kompanijom.

Jis, būdamas ministru, 
įpiršdavo tom kompanijom 
statyti valdžiai laivus. O 
kompanijos imdavo iš val
džios didelius pelnus ir rie
biai “tepdavo” tą ministrą.

Šį skandalą aikštėn iškė
lė socialistai bei progresy
viai seimo nariai. Tai jie 
ir privertė valdžią areštuot 
Yokoo.

New York. — American 
Airlines lėktuvas per 6 va
landas ir 10 minučių at
skrido iš Los Angeles, Ca
lif., į New Yorką.

Baltimore, Md.
LDS 48 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, balandžio 3d., Workmans 
Hali, 2507 E. Madison St., kampas 
Vase St. Pradžia 2 vai. po pietų.

Valdyba.
- ,   , ------ ■ - ■

i MATTHEW A. i
■ BUYUS :
J (BUKAUSKAIS) J
J LAIDOTUVIŲ J
: DIREKTORIUS 1

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. «
J MArket 2-5172 J
» 4
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JONAS RADŽIŪNAS

Jonas Radžiūnas, seniau il
gus metus gyvenęs Brooklyne. 
o dabar Kalifornijoje, mirė 
kovo 29-tą. Pašarvotas 935 
West Washington Blvd.. Los 
Angeles, Calif, Laidotuvės 
balandžio 1-nios ryto l<» vai.

Paliko broli Joną (Juzą, 
Brooklyne, artimą giminaitį 
Antaną G u ką. Chicagoje. ir 
kitus gimines. J. Gužas ką tik 
buvo atvykęs i Los Angeles jį 
atlankyti, draugams iš ten 
pranešus, kad brolio sveika
ta vėl daug pablogėjusi.

Radžiūnas kilęs iš Debeikių 
valsčiaus, Katleriškiu kaimo. 
Amerikon atvyko pirm pir
mojo pasaulinio karo, veži
nas dar Lietuvoje įsigytu siu
vėjo amatu, čionai visą laiką 
dirbo adatos industrijoje. 
Protarpiais turėjęs ir savo 
dirbtuvėlę ar dirbtuvėles. Ne
teko išsikalbėti, dėl ko jis me
tė “bosavimą.“ o išėjo vėl 
dirbti prie mašinos eiliniu me
chaniku.

Nors ilgai Amerikon* pa
gyveno ir buvo Įsipilietinęs, 
tačiau ji vis traukė Lietuvon,
tad po pirmojo pasaulinio ka- ■ 
ro dviemis atvejais ten buvo ! 
nuvykęs atlankyti tėviškę. I 
Tačiau sugrįžo nusivylęs tuo- ’ 
laikine santvarka ir sąlygo- • 
mis. Prasidėjęs antrasis ka
ras, paskui pokarinės sąlygos, 
galop pablogėjusi sveikata 
neprileido atlankyti naujosios j 
Lietuvos, nors tuomi domėjo
si.

Velionis buvo Lietuviu Lite
ratūros Draugijos narys ir 
Laisvės skaitytojas. Kadangi 
per pastaruosius keliolika me
tu dažnai sirginėju, protar
piais sunkiai, tad mažai kur 
dalyvavo, nors auka parem
davo vieną ar kitą didesnį 
pažangiosios spaudos ar or
ganizacijos vaju.

Mirtis atnešė jam ramybę, 
paliuosavo nuo didžiu skaus
mu. Tačiau likusiems artimie
siems jo mirtis paliko giliantį 
skausmą.

S.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.D.S. 13 kuopos narių atydai: 
mūsų kuopos susirinkimas įvyks ke
tvirtadienį, Balandžio-April 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 
j L.D.S. 11-tąjį Seimą, kuris įvyks 
liepos 12, 13 ir 14 dd., 1954, Chica
goje. Komitetas.

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

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

Studija gražiai įrengta, 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, kerno
tus, filmas ir visokius kitokius Pilo
to studijo reikalingus dalykus.

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

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

Tarp Lietuviu
Brooklynietis Mateušas Si

manavičius tikisi viduriop ba
landžio menesio nuvykti Flo- 
ridon atlankyti ten žiemavo- 
iančią žmoną ir. gal būt. par
sivežti ją namo. Ji ten nuvy
ko pradžioje sezono. Nu
sprendė, kad jos sveikatai 
ten geriau ir pasiliko.

Ridgewood ietis Julius Kal
vaitis ruošėsi išvykt pavasari
nei atostogai pas farmerius. 
Tai ne vien tik pasidžiaugti 
pavasariu laukuose. Sakė, jog 
jaučiasi pailsęs. Prisidėjo šei
moje liūdėsis, rūpestis, sąjū
dis susirgus ir paskui mirus 
jo žmonos Marijonos broliui. 
Kairaitienės brolis Motiejus 
Kvietkauskas mirė kovo 22, 
palaidotas 25-tą.

Po laidotuvių palydovai bu
vo pakviesti sugrįžti į Liet. 
Am. Piliečiu Klubą William.v 

I burge i)’ ten pavaišinti.
— * —

Lietuviu Komitetas demo
kratinėms teisėms ginti sakė
si gavęs keletą dešimtu tikin
tu iš nevvyorkinio komiteto, 
kuris rengia Abner Green’ui 
pagerbti pobūvį balandžio 10 

į dina. Prašo neatsisakyti užsi- 
I mokėti $1 ir Įsigyti tą tikintą, 
j nežiūrint, ai' jus galėsite, ar 
• negalėsite ten nueiti nors nu-, 
įėjimas svarbiausia.

Garbė eis Greenui, o dole
riai tam darbui, kurį jis dir- 

į ba. Tačiau. jei tie doleriai 
įeitu ir jam, jis būtu dauge
riopai vertas.

Greenui sueina 40 metu 
amžiaus ir 20 metu kaip jis 
vadovauja tam komitetui, ku
ris gina sveturgimins. Vado
vauja gabiai, pavyzdingai .ir 
garbingai. Ragangaudžiu. bu
vo persekiojamas ir kalintas 
už “nekooperavimą,” neiš- 
davinėjimą to darbo, rėmėju.

Jaunas žmogus, mažu vai
ku tėvas, Green išsilaikė ne
išdavęs demokratijos princi
pu. gindamas nekaltus žmo
nes nuo persekiotoju.

ž. R.

Trekas užmušė mokinę
Prie 80-tos mokykios 

Brooklyne tapo užmušta 9 
metu mergytė vaikus paleidus 
iš mokyklos pietų. Motinos 
sujudo protestuoti, kad ta 
gatve sunkvežimius leido. Sa' 
ko, kad ta gatvė lig paskiau
siu laiku buvo skaitoma žais- * €
mine ir vaikai jon išbėgdavo 
be baimės.

Virginia 9-6125

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

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

Except Th urs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Ver green 4-8174

Sveikina iš Floridos
Heilo, mieloji Lilija’ Svei

katos, laimės ir šiltus floridiš- 
kus sveikinimus siunčiu tau ir 
visam Laisvės štabui.

Kovo mėnesį man atvykus 
buvo gerai šaltoka. Kelias 
naktis nakvojome su atšalu
siomis ausimis. Dabar jau 
pranašauja vasarą. Saulė spir
gina. karsta. Aš jau gerokai 
spinduliu “išblyčyta,” ren
giuosi grįžti pas jumis. Pasi
matysime Laisvėje, teatre.

Juliukė
Teatras, apie kurį Julinkė 

Lazauskienė rašo, tai tas 
“Ne visada katinui Užgavė
nės,“ kurį Liaudies Teatro 
aktoriai suvaidins balandžio 
11-tą Liberty Auditorijoje. 
Lazauskas vaidina vieną vy
riausiųjų rolių tame, veikale.

Kadangi dienraščio Lais
vės špaltos visuomet mielai 
patarnauja visoms meno gru
pėms, kurios panorėjo tomis 
špaltomis naudotis, Liaudies 
Teatro aktoriai suvaidins tą 
veikalą Laisvės 35 metu ėji
mo dienraščiu, sukakčiai pa
minėti. Dėka tam, kad suvai
dins neimdami už tai mokes- 
ties, ir įėjimas į teatrą vi
siems bus nemokamas. Taigi, 
ta menininku dovana yra tai
koma ne vien tik Laisvei, bet 
ir publikai.

Kviečiame visus atsilanky
mu širdingai įvertinti tą me
nininku gražu žygį. Lai di
džioji Liberty Auditorija bū
na perpildyta! Laisvės skai
tytojai prašomi kviesti savo 
kaimynus ir draugus.

Rep.

Gegužinei paruošti 
konferencija

šiemet sueis 69-neri metai 
nuo Gegužės Pirmosios Įsikū
rimo. Kovojantieji už demo
kratiją ir darbo žmonių tei
ses ne wyorkieeiai anaiptol 
nesiruošia gegužinę užmiršti. 
Nežiūrint ragangaudžiu siau
tėjimo, gegužine vėl rengia
ma.

įpaikinąs komitetas kviečia 
visus unijistus ir neunijistus 
iš šapu ir organizacijų atsiųs
ti atstovus į konferenciją šį 
šeštadienį, balandžio 3-čią, 
1 vai. Ten svarstys, kokia bus 
gegužinė, kaip jai pasiruošti. 
Salė randasi 405 W. 41st $t., 
New Yorke.

E. D.

SKELBK1TĖS LAISVĖJE

Naujas Įstatymas
Giri). Dewey pasirašė bilių, 

kuriuomi gubernatorius ir jo 
pavaduotojas lieutenant gub. 
bus renkami ant vieno baloto. 
Pavaduotojas visuomet lai
mės arba pralaimės su kandi
datu į gubernatorių.

Laivakroviai laikosi 
streike ir toliau

Baigiantis ketvirtajai strei
ko savaitei, laivakroviai ma
siniai tebepikietavo New Yor- 
ko uoste prieplaukas. Kovo 
29-tą virš tūkstantis buvo nu
vykę j Washingtona pikietuo- 
ti protestui prieš valdžios pa
neigimą jų unijos ir užmojį 
laužyti streiką.

Iš Philadelphijos gavo pa
stiprintą pranešimą, kad ten 
laivakroviai nedirbs prie už- 
streikuotų laivų. Komercinėje 
spaudoje buvo skelbta, būk 
dirbą.

Turintiems liuosą 
šeštadieni

Taipgi mėgstantiems meną 
įdomu būtų išgii*sti vieną tų 
New Yorke paskubusių Hoo
tenanny programų. Kas nėra 
jų matęs, tas rimtai nepažįs
ta šių dienų Amerikos, jos 
jaunimo. Tas tebežiūri Į ko
kio nors iškrypusio apylinkės 
vaikėzo paveikslą ir tariasi 
matančiu Amerikos jaunimą.

Vien tik išgirdimas Robin
soną dainuojant “Pavasari“ 
suteikia klasovui energijos iš
tisus metus kovoti už taiką ir 
gyvenimą jaunimui. O tose 
programose būna ne jis vie
nas,

Viena tokių programų bus 
vykdoma šio šeštadienio va
karą, balandžio 3-čią, Py
thian Auditorijoje, 135 W. 
70th St. Pradžia 8:300 vai. 
vakaro. Ta programa bus re- 
korduojama, kad negalintieji 
atvykti į New Yorką galėtų 
iš rekordų tomis programo
mis pasinaudoti salėse ar na
muose. Rekordai bus gatavi 
kada nors pavasarį.

T-a
Ar Tamsta jau gavai Lais

vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS i

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

——M——14>

i A TONY’S :
1 UP-TO-DATE |

I BARBER SHOP I
» I
I ANTANAS LEIiyiONAS į 
I . Savininkas !
a I
! 306 UNION AVENUE1 j 
I BROOKLYN, N. Y. i 
I I
? Gerai Patyręs Barberis |

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hevves St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel, ®V. 7-0238

:  , i

NEW YORK
MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

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

L U MA R BEAUTY S ALON 
47-08 Frances Lewis Blvd.

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

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

G Palmer Ave. Scarsdale 8-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 8-3083

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

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

HELP WANTED MALE

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)

Ragino svarstyti 
bedarbių reikalus

American Labor Party vie
nas vadų Paul L. Ross pasiun
tė gub. Dewey paraginimą, 
kad Seimelis svarstytų bedar
bių reikalus. Specialė sesija 
yra šaukiama gegužės mėne
si, bet žada svarstyti tik L. 
L gelžkelio kompanijos rei
kalus.

JAU RŪPINASI
CENTRO GĖLYNU

Pavasariui prasidedant, 
geliiį mėgėjai jau rūpinasi 
Centro gėlynu. Po $1 jau 
įsiūlė gėlyno reikalams S. 
Cedronienė, F. Varaška ir 
K. Mįlinkevičius. Dėkui!

Jau apie mėnuo laiko 
nupirkta ir ant pievutės 
paskleista “beila” peat 
moss’o. ' •.

Bloga, kad Centro gėly
nas yra kampe tarp dvie
jų aukštų pastatų, tai pa
vasarį ilgai būna šešėlyj ir 
anksti rudenį pradeda ne
galit saulės. Gėlininkas

Kairo, —Egiptas. — Stu
dentai demonstruoja, rem
dami pasiūlymą prezidento 
Naguibo įvesti civilinę val
džią Egipte.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

je Francūzijoje. Jis turi 165,- 
000 skaitytojų. 

,,n •
Dar vis pas mus yra žmo

nių, kurie garsiai kalba apie 
didžiausią atominės ir hydro- 
geninės bombos pagaminimo 
sekretą.

Bet šiomis dienomis Tary
bų Sąjungos spauda visam 
svietui paskelbė detališkas 
informacijas apie tų bombų 
pagaminimo procesus.. Įdėjo 
net ir braižinius, kad kiek
vienas galėtų savo akimis ma
tyt], 

‘ 1 •
Labai nusiminusiai kunigų 

Draugas prabyla apie pabė
gėlių atšalimą linkui tikėji
mo ir bažnyčios. Girdi, “dau
gelis iš tų žmonių šiandien 
neturi didelio tikėjimo lobio.’’

Nors tiek gerai, kad ne visi 
pabėgėliai yra kunigų pa
stumdėliai. Yra vilties, kad 
daugelis tų žmonių su laiku 
ir pilnai susipras, — susipras 
ne tik religiniai, bot ir poli
tiniai.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, balandžio 6 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

• Valdyba.

NEW YORK NEW YORK

DRESSMAKER
Dirbti namie, darymui sampolių 

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

(61-65)

MOTERIŠKft
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 savaite.

Telcfonuokite:
Great Neck 2-2746

(60-64)

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

GUY VITETTA HAIRDRESSER 
428 Mamaroneck Ave., 

Mamaroneck, N. Y. 
Mamaroneck 9-0859

(60-66)

HAIRDRESSER
Permanent waver, plaukų, dažytoja, 
patyrusi visame darbe. Gera alga ir 
komisas. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LINDELLA BEAUTY SALON

217 West 281st St., N.Y.C. 
(arti Broadway)

(62-66)

FINGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti beauty ope
ratorė. Pilnam laikui ar savaitgt- 

liais. Viršiausia alga. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

RAE A SAL’S BEAUTY SALON 
7118 — 18th Avė., Brooklyn 

Tel. BE. 6-9656
(62-66)

HAIRDRESSERS
Dirbti New Rochelle’s

Naujausiame Moderniniame
Beauty Salon 
PATYRUSIOS

Regullarės Darbo Valandos
Gera Alga ir Komisas

Kreipkitės:
ENTERPRISE BEAUTY SALON

548 Main St, New Rochelle 
Tel. NE. 6-2214

(62-68)

PATYRUSI VIRftJA—ABELNAI 
Reikalinga Rye Apylinkėje. Moka

ma $45. Malonėkite kreiptis: 
ROWE EMPLOYMENT AGENCY 

85 Purchase St., Rye 
Tel. Rye 7-1608 

... (60-64)

BAKERY' SALESGIRL

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

56 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., Carl Place, L. 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 H, Brooklyn 

Tel. GE. 4-0082
(61-65)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje atskirame maloniame 
rūme. Paprastas valgių gaminimas. 
2 maži berniukai, $40 į savaitę. Lin
ksma namų atmosfera. Su paliudi
jimu.

Telefonuokite:
MAyfair 3-0848

(63-65)

NAMŲ DARBININKft 
MOTINOS PAGELBlNlNKft

Guolis vietoje, atskirame maloniame 
rū^ne, iš 6 rūmų ranch namo. Mylin
ti vaikus. $35 į savaitę. Linksma na
mų atmosfera. Su paliudijimu.

Telefonuokite:
Port Washington 7-0250

(63-65)

MOTINOS PAGELBININKfi 
NAMŲ DARBININKft 

Guolis vietoje, atskirame maloniame 
rūme. Visi įrengimai elektriniai. 
Linksma namų atmosfera.

Telefonuokite:
Great Neck 2-4651

- (63-65)

BEAUTICIAN-MANICURIST

Patyrusi. Puikiausia alga. 5 dienų 
savaitė—valandos 9—5:30. Linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

KURT’S BEAUTY SALON
4 Wellwyn Rd., Great Neck, L. I. 

Tel. Great Neck 2-6285
(63-67)
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★ DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f
Sav*> valuable dollars and tire your 

S-p-a-r-c Time by—“Doing it 1 ourself" I
REPAI Fl and MODERNIZE Vt 

mu;n rosts and eijoy the thrih of sa^ 
ing those valuable dollars! Th« I usincBi 
firms listed below are anxiom to s«rvc 
you. Patronize them to-day!

REMODELING ?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pine pan
eling, red wood paneling, Celotex, 
Sheetrock, Ceiling fine, homosote ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson — Di
džiausias (B.P,S.) malevų sandelis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

WESTCHESTER LUMBER CO.
52 metai po No. 1 Agar St. 
Saw Mill River Rd., Yonkers 

Tel. Yonkers 5-0525
(Atdara šeštadieniais iki pietų)

(45-58)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BAR &GRILL A 
BILLIARD 1‘ARLOR

Pilnai įrengtas, gera vidurmiestyje 
sekcija, daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai, padidinamas. Savi, 
ninkas pasitraukia del senatvės. 
Parduoda puikiausią biznio nrogą 
labai prieinamai. <
Šaukite Savininką tarp 12 ir-T P. M.

Tel. TR. 3-9231
______________(6^4)

CANDY-STATION ERY 
LUNCHEONETTE-FOUNTAIN

Taipgi parduoda žaislus. Pilnai įren
gtas. Gera veikli kampinė vieta, arti 
mokyklos ir parko. 3 apšildomi kam
bariai iš užpakalio. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Gera biznio proga porai ar pu
sininkams. Savininkas parduoda su 
nuostoliu, priežastis — mirtis šei
moje. Saukite saviniinką:

HYyacinth 7-9845
(62-68)

BUTCHER SHOP
Geroje veiklioje sekcijoje Super 

Markete. Pilnai įrengta, daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Šią tikrą biznio progą savi
ninkas parduoda labai prieinamai. 
Šaukite ar matykite savininką:
ASSOCIATED FOOD MARKET 

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

(60-64)

BAKERY
Pilnai įrengta Wholesale ir retai! 
biznis. Gera veikli sekcija Jamaica 
sekcija, žema randa, lysas. Tušti 
2 apartmentai. Daro gerą pragyve- 
nipią. Biznis lengvai padidinamas. 
Savininkas parduoda gerą biznio 
progą labai prieinamai, šaukite sa
vininką: f

Tel. UNdcrhill S/-8819
' (60-64)

REAL ESTATE ^

10 šeimų namas, 4 krautuvės, W. 
145th St., $9,000 jeigu. 20 šeimų na
mas, E. 140th St., Bronx, $9,392 jei
gu. 10 šeimų namas, Jackson Ave., 
161st St., Bronx, $6,024 jeigu. 10 
.šeimų namas, E. 139th St., Bronx 
Willis Ave., $9,100 jeigu.

Telefonuokite SU. 7-2210. Vientik 
vakarais!

(63-64)

COLLEGE POINT
1 šeimos mūrinis dalinai attached, 
5 dideli kambariai, tile maudynė, rc- 
kriacijos kambarys, patio, storms ir 
screen langai, blinds, šaldytuvas, 
automatiškas apšildymas, šiltas van
duo, brass plumbing, plastikinės sie
nos ištisai. Arti mokyklų, bažnyčių, 
parko, vandens. Prašo $13,750. Bile 
kokis tinkamas pasiūlymas imtas 
atydon greitam pardavimui.

Telefonuokite: FL. 3-7285
(63-65)

| CHILDREN BOARDED |
LAURA PARKER SLAUGU!

NAMAS
24 valandų puikiausias slaugių ap- 
tanravimas. Gražioje ir patogioje 
vietoje.

, BLANCHE MATES 
Savininkė-Vedėja

158 Meadow Lane 
New Rochelle, N. Y.

Tel. NE. 2-6110 ,
<( 63-67) '

HELP WANTED—FEMALE

MOTERIšKft
Pagelbėti daktaro žmonai užlaikyti 
namus Great Necke. Neseniai atvy
kusi priimtina. Nėra virimo. Puikus 
nuosavas kambarys ir vonia. Du 
geri berniukai šeimoje. $30 į savai
tę. šaukite:

Great Neck 2-2746

BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Gera mokestis, linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

ERNEST HAIRDRESSER
71 Merrick Rd., Baldwin L. I. 

Tel. Baldwin 3-4204
(63-69)

HAIRDRESSER

Patyrusi operatorė savaitgaliai^ 
Gera alga, linksmos darbo sąlygas.

Kreipkitės: V
ANN’S BEAUTY SAtpN 

80-18 Myrtle Ave., GlenWalc 
(tarpe 80 lr 81st Streets) 

(63-69)

■ -




