
LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuviu kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Motam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ........................ $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. V.) .... B.00
Kanadoje ...../.......................................... 9.00
Kitur užsienyje ..................................... 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 rentai

THE LITHUANIAN DAILY

- Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.Richmond Hill 19, N. Y. Penkt., Balandž. (April) 2, 1954

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

KRISLAI
Jonas Stakvilevičius. 
Arthur Miller.
Kodėl neišleidžia?
Koncertas Mikui Petraus

kui pagerbti.
Rašo R. Mizara

pažangiajai l>ro 
y> u visuomenei 
k ėjas, ilga met is
Laisvės bend 
vių Amerikos 
narys. Litera 
narys kriaučiu

Lietu

Iš amato pat< būdamas 
kriauciumi. Jonas Stakvilevi
čius nuolatos lanke lietuvių 
kriaučių 
mitingus ii
nio ten būdavo atlikta, smul
kiai apraše Laisvėje. Kės bu
vo gera, jis gvrė. kas bloga, 

s he-

nariu

g v re.

tuvius rūbsiuvius 
dėti, nuolat stove 
kalu sargyboje.

siautė
čia mūsų krašte.

Piliečiu Klubo veiklą 
žindindamas liet avių 
menę su tuo, ką klūk 
kia.

su na

Ir taip) velionis dart 
f tų eilę !
Jonas buvo pastabus, 

kūjo gerai vasyti ir redakci jos , 
santykiai su juo visuomet bu- I 
vo geriausi.

Chila, labai gaila šio <larl> 
štaus, tauraus, draugiško vei 
kėjo!

giminėms ir draugams 
širdžių užuojauta, o 
čiam lai būna amžina 
t is!

MOLOTOVAS SIŪLO 
SAVISAUGOS SUTARTJ 
AMERIKAI IR EUROPAI
Sako, Sovietu Sąjunga taip I Rytine Vokietija.
pat sutiktą įstoti į 
Šiaurinio Atlanto paktą

Maskva. — Sovietų 
sienio reikalų ministras 
Viačeslavas Molotovas ko
vo 31 d. pasiūlė Jungti
nėms Valstijoms ir vakari
nei Europai tarpsavines sa- 
visaugos-nepuolimo. sutartį. 
O jeigu jie priimtų šią su-

ti Z-

•galėtu įstoti i Šiaurinio At- l L V

BIJOMA NAUJO KARO tarp ANGLŲ SEIMAS KVOS
IZRAELIO IR ARABU CHIJRCHILLA APIE

Jeruzalė. — Jordanas tel- 
i kia sąvo Arabu Legioną į 
; Jeruzalės senmiestį ir kaso 
i apkasus paliai sieną, ski-

žeidė.

Damaskas, Syrija.— Ara
biškos S y rijos karo minis
tras pranešė, kad Izraelio 
armija buriasi paliai Syri- 
jos ir Lebano rubežius.

11-BOMBŲ PO LIUKĄ

Duodamas šį pasiūlymą, j riančią tą miesto dalį nuo 
I Molotovas sykiu neigė ka- į žydiškojo Jeruzalės nauja- 
|rinį Amerikos planą, kuris imiesčio. 
į reikalauja sujungti būsimą- i 
ją, nacių vadovautiną. Va-i 
karinės Vokietijos ' armiją | 
su Francijos ir keturių ki- i 
tų vakarinės Europos kraš- • 
tų kariuomene į bendrą ar- j 
miją prieš komunizmą. į

Molotovas perspėju, kad | McCarthy’o bičiuliai stengiasi 
^ok(elkų sa>gmi? vu1 gS | išgelbėti jį nuo kvotimų 
užpulti savo kaimynus.

Izraelio valdininkai sakė, 
kad 6 Jordano kariškiai už
puolę Izraelio traukinį tarp Jordanui 
Hartubo ir Jeruzalės, bet 
nė vieno važiuotojo nesu- žydų.”

Beirut, Lebanas. — Leba- 
no premjeras telegrafavo 

i sveikinimus “už 
gynimą arabų teisių nuo

Anglai šaukia tartis su 
Sovietu Sąjunga apie 

I hydrogeninę kontrolę

atominį nusiginklavimą
Anglų laikraščiai, kairie- 

j«, viduriniai ir dešinieji, 
įšaukia padaryti tarptautinę 
i sutartį, kuri užgintų H- 
Lombų vartojimą.

Daugiau kaip 100 darbie- 
čių atstovų įteikė seimui 
pareiškimą, ragindami 
Jungtines Valstijas sustab
dyt bandomuosius hydroge- 
ninius sprogdinimus Pacifi
ko vandenyne.

AMERIKA ATMETA 
PASIŪLYMĄ

Washington. — Amerikos! 
kad dabar jis yra, sakė Mo- valstybės depart me n tas 
lotovas. tuojau atmetė minimąjį So-

Sovietų siūlomon sutartin vietų pasiūlymą. Sako, jog 
galėtų susidėti Sovietu Są- ‘ Sovietai tuo pasiūlymu vėl 
junga, visi europiniai kraš- mėgina suardyti Amerikos 
tai, nepaisant politinės san-; planus, jungiančius vakarų 
tvarkos skirtumų; taigi su- į Europos valstybes į bendrą 
tartyje, apart kitų, galėtų1 “apsigynimo” frontą prieš 
dalyvauti ir Vakarinė ir, komunizmą.

Tuomet Atlanto paktas jau 
neturėtu būti nukreiptas

mo- ■ Prezidentas pasirašė 
! biliu taksam mažinti 
į tik prabangos daiktam

Washington.— Kongresas 
i baigtinai užgyrė pasiūlymą 
' numušti 5 iki 10 procentų 

akstis tokiems pirkiniams, 
:aip brangūs kailiniai, auk- 
iniai daiktai, 

veidų gražy lai

L. Berija norėjęs 
vakarams atiduoti 
Rytinę Vokietiją

Ma-
Vokietijos

nuo- | 
jam pa- 

atmin- i

v i e 11 a 
Anie-

žymiausi veikalai, 
of a Salesman, ’ 
Sons,” ir “The < 
— plačiai žinomi

mi

Arthui Miller yra 
žymiausiųjų šių dienų 
rikos dramaturgų.

Jo 
“Death 
of My 
cible,”
same pasaulyje.

Praėjusį mėnesi 
“The Crucible,” — 
geriausias jo veikalų, — buvo i “į-.p turės

deimantai, 
moterims, 

revolveriai, 
. fotografiniai prietaisai, te

lefonai, kelionės, sportų 
irankiai, judamieji paveiks
lai, radijo - televizijos lem
pos ir panašūs dalykai.

Sakoma, tatai sutaupys 
1 amerikiečiams apie bilijoną 
dolerių per metus.

Prez. Eisenhoweris pasi
rašė tą bilių, pareikšdamas, 

___ ; patarnauti biz-

Berlin. — Hermann 
tern, Rytinės 
Komunistų Partijos politi
nio biuro narys, pranešė, 
jog buvęs Sovietų vidaus 
reikalų ministras Lavrenti- 
jus Berija slaptai stengda
vosi, kad Sovietai apleistų 
Rytinę Vokietiją ir kad ji
nai būtų taip sujungta su 
Vakarų Vokietija, kaip pa
geidauja Amerika bei kiti 
vakariniai kraštai.

(Berija buvo nusmerktas 
ir sušaudytas kaip Sovietų 
Sąjungos išdavikas, tarna
vęs vakarinių valstybių im
perialistams.)

Be’lgijos sostinėje.
Belgijos sostinės teatrinin

kai kvietė autorių atvykti ir 
pamatyti savo veikalą belgų 
kalboje, Brusselio scenoje.

Jis pasiryžo ten vykti, bet 
valstybės departmentas atsi
sakė rašytoją išleisti, atsisakė 
duoti jam pasportą'. . .

niui.”
Šis bilius, tačiau, palieka 

tuos pačius senuosius tak
sus, cigaretams, gazolinui, 
alkoholiui ir daugumai ki
tų plačiai vartojamų pro
duktu.

Kongresas taip p a t 
užgyrė valdžios pasiūlymą 

| taip numušti taksus nuo
. . . . _ . ,i kompanijų bei pavieniu tur-Kodel gi valstybes depart- „. 1 - i v_ e■'....... -1---- — serų-bonų,

dau- 
dole-

Vietnamo liaudininkai 
vėl šturmuoja francūzus 
Dien Bien Fu tvirtovėje

mentas atsisakė dramaturgą 
išleisti Ev ropon ?

f • Todėl, girdi, kad jis palai
kąs komunistini judėjimą!

Koki judėjimą? Nepasako
ma.

ių pelnus nuo 
kad jiems sutaupys 
giau’ kaip 7 bilijonus 
rių per metus.

London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos seime 
ir kiti anglai išreikalavo, 
kad premjeras Churchillas 
pirmadienį atidarytų pla
čias diskusijas apie politi
ką, rymančią ant hydroge- 
ninių bombų.

Anglai nusigandę ir ne
pasitenkinę, kad Churchil
las pirm trejeto dienų už- 
gyrė amerikinius H-bombų 
bandymus. Taigi seimo na
riai darys Churchillui kvo
timus, reikalaudami plačiau 
paaiškint valdžios politiką 
tuo klausimu.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, del to ra
šo:

—Išgąstingi anglai reika-
j Jauja iš naujo tartis su Ru- į būtinai reikalingą Japoni-
1 . - . • 'i v • v _ V _

Clement Attlee tąęjjisi su 
kitais vado vau jahįiąfš >dar- 
biečiais ir gamina naujus 
reikalavimus, kad Jungti
nės Vįdsįijos turi geriau 
sudeumt savo atominę poli
tiką su Anglija.

JAPONŲ PROTESTAI
Japonai per spaudą pro

testuoja, kad jeigu Ameri
ka dar sprogdins hydrogę- 
nines bombas, tai pakirs

ir armijos 
bei 

pusės.

Washington.
savaitės
Senato komisija nutarė tar
dyti kivirčius tarp ragan- 
gaudžio senatoriaus McCar
thy’o ir armijos vadų. Bet 
komisija dar tebetrypia toj 
pačioj vietoj.

Demokratas senato r i u 9 
Kefauver įtarė, kad komi
sija tyčia stengiasi išsukti 
McCarthy nuo nesmagių 
jam kvotimų.
REPUBLIKONAS SMER

KIA McCarthy
Republikonas kongresma- 

nas Robertas Kean pa- 
I reiškė, 
i žiauriai, sauvališkai elgia
usi, tyrinėdamas amerikie
čius, kuriems jis prime
tą komunizmą. Tuo bū
du jis “paverčia ko
munistus kankiniais ir dau
giau daro Amerikai žalos; 
kaip gero,” sakė Kean, rei
kalaudamas, kad Senatas 
pažabotų tą ragangaudį.
GINČAI, KURIUOS SE
NATO KOMISIJA TU

RĖTŲ TYRINĖTI
Komisijai pavesta ištirti 

McCarthy’o pasaką, kad ar
mijos vadai “glosto bei pri
dengia komunistus.” 

Iš antros pusės, J 
turėtų nagrinėti sekančius į T 
armijos vyriausybės kalti
nimus prieš McCarthy, — 
kad:

Artimiausias McCarthy’o 
sėbras - advokatas R. Cohn 
vertė armijos vadus laikyti 
draftuotą Davidą Schine’ą, 
kitą McCarthy’o agentą, 
tiktai kaip poną kariuome
nėje.

Pats Cohn su vieno kon- 
gresmano pagalba du sykiu 
išsisuko nuo draftavimo ar
mijom

O kuomet Kongresas 1948 
metais išleido naują drafto 
įstatymą, tai Cohn spruko į 
New Yorko valstijos milici
ją tiktai už dviejų dienų 
pirma, negu prezidentas 
Trumanas savo parašu už- 
gyrė šį įstatymą. Taip Cohn 
ir trečią kartą išvengė ar
mijos tarnybos.

McCarthy yrą tos komi
sijos pirmininkas, bet laiki
nai užleido pirmininkystę 
kitam komisijos nariui, re- 
publikonui Carlui Mundtui, 
kol komisija nagrinės gin
čus- tarp McCarthy’o ir vy
riausio jo agento R. Cohno,

— Jau dvi iš vienos pusės, i 
kai tyrinėjančioji sekretoriaus Stevenso 

generolų, iš antros 
Pats McCarthy žadėjo ne
balsuoti, kuomet komisija 
darys sprendimą.

“NEGALI GAUTI 
ADVOKATO”

Kodėl komisija dar 
nradeda kvotimų? I 
klausimą Mundtas ats 
-Vis negalime gauti advo- į . e bcj.
kato. Kreipėmės į kelis  
įžymius advokatus, bet jie 
atsisakė.

Visiems žinoma, kad Mc
Carthy nori išsisukti nuo

ne
ši ;

Sovietą Sąjunga vėl 
įdikčiai numuša

jog McCarthy per' kvotimų. Todėl, kai buvo i i . i *
• nutarta daryti kvotimus, prOflUKtŲ K3.II13S 

tai McCarthy veržėsi tolyn  • \z -v v- r i • . rN 1 —iš Washingtono. Sakė: — 
Aš turiu tyrinėti 91 “neišti
kimą” (subversyvį) darbi
ninką bei tarnautoją Gene
ral Electric kompanijoje.

Tada komisija nuspren
dė, kad McCarthy turi pasi- i kaip
likti kvotimams Washing-į čeverykai, įvairūs kiti dir-

Maskva. — Sovietų vy
riausybė vėl nupigino var
tojimo dalykus, jau šešti 

I metai paeiliui. Dabartinis 
; jos įsakymas numuša kai- 
i nas tokiems produktams, 

i drabužiai, audeklai,

j biniai, valgiai ir tt. Kerosii tone.
! McCarthy Vėl MOJAS! nas nupigintas 38 pro- 

• procentais ,o gazolinas net 
44 su puse procentais. .

Naujasis kainų numuši- 
mas sutaupys Sovietų pilie-

SPRUK! Iš WASH- 
INGTONO

Dabar gi trečiadienį Mc
Carthy vėl veržėsi šalin iš 
Washingtono, kad galėtų

jai plačią žvejybą. Nes 
kiekvienas tokios bombos 
sprogimas nuodija žuvį ; 
užteršia atominiais nuodais 
400 tūkstančių ketvirtainių 
mylių Pacifiko Vandenyno.

Kadangi mažiukė Japoni
jos žemė negali priauginti 
mėsinių gyvulių, tai didžio- 

I ji dauguma japonų turi 
naudoti žuvi vieton mėsos.
ITALŲ REIKALAVIMAI

Kairieji bei progresyviai 
Italijos senatoriai reikalau
ja, kad valdžia darytų 
spaudimą Jungtinėms Vals
tijoms, raginant atšaukti 
tolesnius hydr o g e n i n i u s 
bandymus.

Washington. — Pereitą 
savaitę buvo neoficialiai 
pranešta, kad Amerika pla-

komisija į tai’dyti “neištikimuo
ekonomą............... J ... _

ciams apie 20 bilijonų do-: nuoja išsprogdinti dar tris 
lerių per metus, jeigu, būtų; ar keturias H-bombas Eni- 
skaičiuojama amerikiniais j weįok šąlu apylinkėje, Pa- 
pinigais, kaip praneša Newicifiko Vandenyne.

įsius,” ir pareiškė: — Jeigu 
šie kvotimai ir toliau taip 

į vilks savo kojas iš užpaka- 
! lio, tai komisija turės eiti 
prie kitų dalykų.

Žymėtina, jog ir pats Mc
Carthy vadinasi “komisi- ir francfizam “plačiau 
ja,” kuomet jis tiktai vienas 
tardo žmones kaip komu
nistus.

Yorko Times koresponden-

Amerika jau leis anglam
D

G. Electric atmeta 
abidvi darbo unijas

1 Schenectady, N. Y. — Ge- 
, neral Electric kompanija, 
samdanti anie 20,000 darbi- 

London. — Teigiama, kad ninku, pareiškė, kad jau ne- 
i nei senosios 

( p r o g resyvės) Jungtinės

prekiaut su SovietaisHanoi Indo-Kin.—Vietna
mo liaudininkai iš naujo pa-' 
smarkino atakas prieš ap
suptus francūzus tvirtoviš- 
kame mieste Dien Bien Fu, 
Jų patrankos ir minosvai
džiai be paliovos žeria ugnį 
į francūzus. Sykiu liaudi
ninkų pėstininkai, iššokda
mi iš apkasų ir pavienių 
duobių, su grėsmingais 
šauksmais puola francūzus.

Francūzai ginasi ameriki
niais lėktuvais, tankais, pa
trankomis ir kulkosvai
džiais ir krečia napalmą 
(liepsnojančią gazolino ko
šę) iš lėktuvų, degindami 
liaudininkus. Tuo būdu 
francūzai sakosi atmušą 
juos.

IVIitnnTti!) Itq/I cvkicIqc Amerika, Anglija ir J ran- prinazista manoma, Kao Šviesias cija susitarė, ^jog anglai ir (progrei
francūzai galės Sovietų Są-; Elektrininkų Unijos nei 
jungai pardavinėti daugiau '“naujos ios” CIO unijos, 
dalykų, kuriuos p i r m i a u į Kompanija lauks, iki valdi- 
Amerika buvo uždraudus nė Darbo Santykių Komisi- 
kaip “strateginius.”

Prezidento Eisenhowerio 
atstovas Harold Stassenas,; 
tačiau, išreikalavo, kad An- i 
glija ir Franci ja dar griež-; 
čiau suvaržytų pardavinėii-! 
ma Sovietams tokiu daik
tu, kurie “tikrai didintu v z v
karinę Sovietų galybę.”

Stassenas yra direktorius
bilijonų dolerių fondo, ku-|.jo užterštais atominiais 
riuos Amerika kasmet da- nuodais lietus, Tai vėjo at
ima Anglijai, Francijai bei nešti hydrogeninių bombų 
kitiems savo talkininkams, sprogdinimo nuodai.

turėtu atpigti

Washington. — Valdžia 
numušė savo mokamą kai
ną už sau supirkinėjamą iš 
farmerių sviestą nuo buvu
siųjų 90 procentų iki 75 
procentų vadinamos “tikro
sios sviesto vertės.” Todėl 
tikimasi, kad sviesto svaras 
turės atpigti 5 iki 20 centų 
perkantiems iš krautuvių 
vartotojams.

Valdžia nežino, kur dėti 
350 milijonų svarų sviesto, 
kuris pirmiau supirktas iš 
farmerių ir genda, sukrau
tas sandėliuose,

; ja išspręs ginčą tarp šių
dviejų unijų.

Tūli CIO šalininkai kovo 
i 16 d. taip sutaisė bnlsavi- 
1 mus, kad, sako, dauguma 
■ narių “nutarė grižti i CIO.” 
Bet Jungtinė Elektrininkų 
Unija atmeta tuos balsavi
mus kaipo klastingus.

neremiu jokio komu- 
judėjimo, — pareiškė

rašytojas. . .
—Aš negaliu 

mano buvimas 
lėtų pakenkti 
Valstijoms. . . 
XBet niekas jo 
30. Nevalia tau 
šios ša/ies ir gana!

Šis valstybės departments ' 
žygis daugiau pakenks Ame- j 

rikai negu buvimas Europoje j gus tyrįnejama gaisro prie-
(Tąsa 6-tam pusi.) 1 žastis.

mistinio

suprasti, kaip

Jungtinėms

liepai

štai-.

Mokyklos gaisre 
sudegė 10 vaiku.

Buffalo, N. Y.—Per 
gų gaisrą pradinėje moky-
gloje Cheektowagoj, Buffa
lo priemiestyj, sudegė 10 
vaikų; apsvilo li9 kitų mo
kinių, 4 mokytojai ir mo
kyklos viršininkas.

Medine mokykla per 10 
' minučių visai supleškėjo.

ORAS.—Giedra ir šilčiau*

Cambridge, Mass. — Li-
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Priešingai tam, kas nuo
lat kartojama komercinėje 
spaudoje, Kenyos nepri
klausomybės kovotojai ne- 
sivadina Mau Mau. Mau 
Mau yra vardas seniau eg
zistavusios "'pusiau rituali-

festivalis Maskvoje, taip 
vadinama dekada, jau pra
eities dalykas. Laimei, Lie
tuvos laikraščiams mus pa
siekiant gan greitai (kelių 
dienų tarpe), mes buvome 
gana gerai informuoti apie

Visų sies valstijos kolonijij 
atydai

Brooklyno Aido Choras ir 
Newarko Sietyno Choras 
susimokino labai gražią 
meksikonišką operetę “Pe- 
pitą” (dainuos ir vaidins

lio parengimo tapo sudary
tas platus komitetas iš Bos
tono, Montello ir Norwoo- 
do kolonijų. Šis komitetas ; 
pradinį darbą prie to pa
rengimo atliko. Dabar yra 
reikalas, kad visos Massa

United States, per yėar ......... $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

ges Kenyos negrų draugi- festivalio eigą.

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

WELLS NEBUS NUŽUDYTAS
KALIFORNIJOS AUKŠČIAUSIO teismo vyriausias 

teisėjas Phil S. Gibson pakeitė Wesley Robert Wells’ui 
mirties bausmę amžinu kalėjimu be teisės būti išleistu.

Šis sprendimas buvo padarytas po to, kai daugybė 
intelektualų, visuomenininkų, švietėjų, darbininkų krei
pėsi į tos valstijos gubernatorių ir aukščiausią teismą, 
raginant, kad Wells nebūtų nužudytas.

W. R. Wells yra negras. Būdamas jaunuoliu, jis 
nusižengė, buvo pavogęs seną automobilių. Jis buvo 
nuteistas kalėjiman ir patalpintas į San Quentin.

Būdamas kalėjime, Wells mokėsi: studijavo litera
tūrą, studijavo visuomeninius mokslus, studijavo teisę, 
šiandien Wells yra intelektuališkai pribrendęs vyras: 
subrendęs jis ir amžiuje. Netenka nei aiškinti, kad šis 
kalinys apgailestauja padaręs tai, ką padarė būdamas 
jaunas.

Kalėjime režimas negrams yra sunkesnis negu ki- i 
tiems; jie ten pažeminti labiau už kitus. Ir Įvyko taip. ; 
kad kalėjimo sargas Wells’a aštriai užpuolė. Wells, Įpy
kęs, paleido į sargą “spitūnu.” Tuojau jis buvo išnaujo 
teistas ir, einant senu, atgyvenusiu Kalifornijos įstaty- i 
nhi, buvo nuteistas mirti! j

Kalėjimo mirties kameroje Wells išbuvo ilgą laiką. 
Ir veikiausia jis būtų buvęs nužudytas, jei visuomenė 
nebūtų subruzdusi jį ginti. Bet visuomenė subruzdo. 
Na, ir mirties bausmė Wells’ui buvo pakeista amžinu ka
lėjimu be . teisės būti kada nors išleistu.

Mums rodosi, šis pridėčkas, “bei teisės būti kada 
nors išleistu,” yra labai žiaurus ir nereikalingas. Wells 
turėtų būti iš kalėjimo anksčiau ar vėliau išleistas, nes i 
jis nėra papildęs tokio nusidėjimo, dėl kurio turėtų sa- i 
vo amžių kalėjime praleisti ir ten mirti.

jos, ir tą vardą nepriklau
somybės kovotojams prime
tė britai. Savo atsišauki
muose ir kituose dokumen
tuose Kenyos negrų nepri
klausomybės šalininkai sa
ve vadina “Krašto išlaisvi
nimo , armija” (“Land Li
beration Army”).

Panašiai ■ jokie Kenyos 
negrų kovotojų vadai ne- 
sivadina “Generolas Rusija” 
arba “*Generolas Kinija” 
(tas dabar nelaisvėje). Tai 
yra britų vartojami ne
grams kovotojams pravar
džiavimai.

Pažangiečiai turėtų ne
sekti komercinės spaudos, 
ir nustoti kalbėti apie mis
tiškąją “Mau Mau,” o vie
toje to kalbėti apie Kenyos 
nepriklausom y b ė s kovoto
jus.

Frostas, bene 
gyvųjų Ameri- 

neseniai minėjo 
savo 80-tą gimtadienį. Ta 
aikaktis buvo p 
nėta, bet valdžia
prastai, nekreipė dėmesio, j 
kaip nepreipia dėmesio i Į siai J 
kultūrinius įvykius

žymiausias 
kos poetu,

mi- ■

lietuvių kalboje). Ją ren- chusetts valstijos kolonijos

HUMANITEI 50 METŲ
1904 METAIS žymusis Francūzijos darbininkų va

dovas, tuomet socialistas, Jean Jaures, įkūrė naują to 
krašto darbininkams dienraštį, pavadintą “L’Huma- 
nitė,” įkūrė jį Paryžiuje.

Taigi šieųiet tam dienraščiui sukanka 50 metų.
Šis dienraštis yra Francūzijos komunistų partijos | 

centrinis organas. Ir dėl to toji partija nutarė balandžio 
18 dieną visoje Francūzijoje ruošti mitingus ir kitokius 
sambūrius šiam įvykiui paminėti.

Jean Jaures, “Humanite” įkūrėjas ir buvęs jos .re
daktorius, buvo tarptautinis socialistas, nenuilstantis ko
votojas už taiką.

Jei jis būtų šiandien gyvas, vargiai jis būtų socialis- I 
tų eilėse, jis veikiausiai būtų buvęs Francūzijos komu
nistinėje partijoje.

Bet Jean Jaures nėra gyvųjų tarpe: 1914 metais, 
pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, jis buvo užmuštas 
karo šalininkų už.tai, kad kalbėjo už taiką, prieš plėši
kiškąjį karą.

Bet jo įkurtas laikraštis gyvuoja. Tuojau po karo. 
1920 metais, kai Francūzijoje formavosi komunistų par
tija, “Humanite” perėjo i komunistų rankas, nes dides
nė pusė Fiancūzijos socialistų partijos tuomet įsijungė 
i komunistinę partiją. Net toks žymus rašytojas, kaip 
Anatole France, įstojo į komunistų gretas.

Šiandien “Humanite” yra vienas iš didžiųjų Fran
cūzijos rytinių dienraščių. Jo cirkuliacija (tiražas) sie
kia 165,704 egz.

Laikraštis redaguojamas gyvai, įdomiai; aplink jį 
susispietę žymiausieji Francūzijos pažangieji žurnalis
tai. Net ir New Yorko Timeso korespondentas Paryžiu
je, Harold Callender, pripažįsta, jog redaktoriai ir ben
dradarbiai moką gabiai rašyti, sekti tautinius ir tarp
tautinius atsitikimus ii' genijališkai išnaudoja ir numas- 
kuoja buržuazinio pasaulio silpnybes, rodydami darbe 
žmonėms kėlią į naująjį pasaulį.

“Humanite” ryžtingai kovoja už karo baigimą In
dokinijoje, už pasaulinę taiką, už šviesesnį gyvenimą 
Francūzijos liaudžiai. \

MŪSŲ DIENRAŠČIO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

ŠIEMET, KAIP SKAITYTOJAI ŽINO, sukanka 35- 
•ri metai, kai Laisvė eina dienraščiu.

- . šiemet mūsų skaitytojai su džiaugsmu minės šią su-
” kaktį, nes dienraštis jiems taip reikalingas, kaip duona 

kasdieninė.
Čia pat, kur Laisvė išeina, šis jubiliejus bus prade

gtas balandžio 11 dieną Liberty Auditorijoje, Richmond 
■ Hill. Jis bus pradėtas iškilmingai, nes šiame sambūryje 
bus duotas gražus spektaklis. ,

Šiemet sukako 40 metų, kai Laisvė atsikėlė į Broo- 
lyną, dėl to labai svarbu, kad brooklyniečiai juo skait- 

..tingiau šiame spektaklyje dalyvautų.
Nei vienai kitai lietuvių kolonijai Laisvė tiek nepa

sitarnavo, kaip Brooklyno lietuvių kolonijai.
Tas turi būti šiltai įvertinta.

Nėra abejonės, kad tai 
buvo pirmas toks sukon
centruotas lietuviškos me
ninės kūrybos pobūvis isto
rijoje. Taipgi nėra abejo
nės, kad pirmu kartu tiek 
pasaulio dėmesio buvo nu
kreipta į lietuvišką meną.

Pranešimai sakė, kad di
džiajame užbaigia m a j a m e 
koncerte dalyvavo ne vien 
tarybinė valdžia su Malen- 
kovu ir Molotovu priešaky
je, bet ir užsienio ambasa
dų atstovai. Mes dar ne
žinome, ar buvo atstovau
tos “Vakarų” ambasados. 
Spręsti galima, kad Ameri
kos ambasada nebuvo atsto
vauta, nes buvimas ten bū
tų kaip ir žestas link pripa
žinimo Lietuvos Tarybų Są
jungos dalimi. Bet ten ti
kriausiai radosi Lenkijos, 
Če k o si o va ki j os, Vo k ie t i j o s 
Demokratinės Respublikos, 
Kinijos atstovai, o galimas 
dalykas, kad ir atstovai to
kių šalių kaip Suomija,

pasižymėtų tą dieną savo 
kalendoriuje ir r e n g tusi 
skaitlingai tame parengime 
dalyvauti. ’

Norwooda pasiekti, kad 
ir tolimesnėms kolonijoms, 
yra lengva, nes mašina va
žiuojant neima daugiau 
kaip vieną valandą. Die- j 
na šiam parengimui yra la-1 
bai patogi, nes yra šešta
dienis. Ant rytojaus apie 
darbą rūpintis nereikės.

Prie to, reikia pažymėti, 
kad toki parengimai, kaip; 
operetės, pas mus yra rete-1 
nybė. Taigi, dabar yra ge
riausia proga kiekvienam 
pamatyti tą žavėjančią ope- į 

scenerija. ■ retę “Pepitą.” Atsiminkit 
kaip tik į tai, kad nuo žavėjančių 

! dainų, kurias dainuos tos

giasi perstatyti gegužės 1- 
mą dieną Newarke, o 2-rą— 
Richmond Hill’yj. Bet mi
nimos kolonijos yra pusėti
nai toli nuo mūsų, todėl ne
labai kas iš mūsų gali ten 
nuvažiuoti. Todėl minimos 
operetės vaidintojai sutiko 
atvažiuoti pas mus į Mas
sachusetts valstiją.

Bostono apylinkėje ope
retė “Pepita” bus suvaidin
ta šeštadienio vakare, ge
gužės 22 d., Finų Svetainė
je, Norwoode. Šiam per
statymui Norwoodo koloni
ja buvo parinkta todėl, kad 
tokiam perstatymui reika
linga svetainė su geru stei- 
džiumi ir įvairia s 
O Finų Svetainė kaip tik 
tai ir turi.

Partraukimas pas mus i operetės vaidintojai, virpės 
operetės yra pusėtinai iš- ne tik klausovų jausmai, 
Raštingas, nes atvažiuos 40 i bet ir Finų Svetainės sie- 
asmenų, aštuoniomis maši-inos! Taigi, ruoškimės visi 
nomis. Taigi, kad geriau dalyvauti, 
prisirengus prie tokio dide- Rengimo Komitetas

Die-, i..

Paminėjimas Miko P etrausko

Ši sekmadieni, balandžio 
4 d., įvyksta gražus paminė
jimas didžiojo dailės m^ėto- 
įo Miko Petrausko.

MONTREAL, CANADA

MIKAS PETRAUSKAS

Jo paminėjimui rengiamas 
didelis ir gražus koncertą^ 
So. Bostono . Municipal Hali, 
East Broadway. Svetainėm du
rys atsidarys 2 vai. po pietų, 
o pats koncertas prasidės 
kaip 3 vai.

Koncertą pildys geriausios 
meninės spėkos, kokios ran
dasi L. M. S. 2 ros Apskrities 
ribose. Šalia kitu meninių jė
gų, Jonas Dirvelis, žymus mu
zikas, su Aido Choru, pasi
rengęs visu gabumu ir širdin
giausiai pagerbti Mike Pe
trausko labai vertinga Ame
rikos lietuviams atmintį.

Lai ši sekmadienį, balan
džio 4-tą, visų senųjų ir jau
nųjų lietuvių sielos susižavėja 
tomis gražiomis lietuviškomis 
dainelėmis, — tomis, kurias 
Jidysis dainų mylėtojas Pe
trauskas apvilko muzikinėmis 
nolodijomis —puikiomis me
lodijomis, pats jas išdainavo 
ir mums jas paliko grožėtis!

Už tai pagerbkime Miką 
Petrauską! <į

J. M. Karbonas
------------------------- - i ■

Nusižudė gfafteris 
japonii valdininkas

Tokio, Japonija. — Nusi
žudė Hidco Hi”ada. Japo
nijos transporto ministeri
jos valdininkas, už kelete 
valandų po to, kai teismas 
apkaltino jį už kyšių ėmi
mą iš kompanijų, statan
čiu valdžiai laivus. Jis už
simušė, iššokdamas pro lan- 
tr iš ministerijos rūmu. J k V <

Šalies seimui reikalau
jant, jau pirmiau buvo areš
tuoti du ministrai, Kurie už 
kyšius išgavo pelningus val
dinių laivu, užsakymus tū
lom kompanijom.

Sveti mtaučia m s 1 a bi a u - 
rdi įstrigo lietuviš- 

I; ka daina. Tai savaime su- 
j prantama, nes dramoje, ba
gete, tapyboje lietuviai gali 

’iesa, Baltajame NameG -]aU(y į;o vertingo parodyti 
ko Frostui surengti j)ie-1 Maskvos ekspertinei publi- 

Bet juos surengė ne ! y)et tikriausiai dar ne- 
j gali perviršyti to, ką pa- 
i lys rusai turi.

4 daina, — liaudies dai- 
tai jau kitas dalykas.

ivvk 
tūs.

SherV/oodcits, o 
Adams 
nose Baltojo Namo salėse,;
o šalutinėje personalo ka-J ---, - ~
feteriioie. ’ | Malonu girdėti, kad pene-

u J • • i. i _ _. .L Ji k U

Prezidentas Eisenhiovveris | virpino mūsų ‘/Ty
kaip tik tuo laiku išvyko 
lošti savo mėgiama golfą. 
Bet, kad parodyti, jog ir jis 
kiek vertina didįjį poetą, 
jis jam paliko dovaną: savo 
luto gi’ a f u o t ą f o t o g r a f i j ą...

Bet ko kito tikėtis iš Ei- 
>enhowerio, kuris gal savo 
gyvenime po mokyklos suo
lo palikimo neperskaitė nei 
vielos literatūrinės kny
gos, ir kurio dabartinis va
karinis skaitymas (jis eina 
m iego ti d e v i n tą vala n d a) 
susideda iš komikų ir taip 
•vadinamų m i s te r i j ų ? Kas 
sako, kad tokia yra prezi
dento skaitymo medžiaga V 
Patikimas šaltinis, jo pa
dėjėjas Adams...

Ii-

Duoti ar neduoti leidimą 
rodyti užsienyje filmą “Salt 
of the Earth”? šis klausi
mas dabar kankina valdžios 
organus. Platusis pasaulis 
įpie šį filmą jau girdėjo 
gana daug. Jo su nekan
trumu laukiama Francūzi 
joje, Italijoje ii' dar labiau 
Lotynų Amerikoje, ypatin
gai Meksikoje, kur keli te
atrai jau pradėsi jį rodyti.

Bet JAV pareigūnai ne
gali apsispręsti. Neleisti 
filmo išvežti patvirtintų 
kaltinimą apie demokratė 
įos stoką ir priespaudą šio
je šalyje. Leisti, iš kitos 
pusės, parodytu likusiam 
pasauliui tuos valdantiems 
sluoksniams nepa lankiu e 
Amerikos gyvenimo aspek
tus.

Vienaip ai- kitaip, filmas 
“Salt of the Earth” jau ne
gali būti sulaikytas. Jis iš
ėjo į Amerikos žmones, ir 
vienokiu ar kitokiu būdu 
pasieks likusį pasaulį.

Didysis lietuviško meno

tuvių klausovu' ; širdis la-1

Į kiai, tykiai Nemunėlis te- 
! ka.” Jie mus suprato, nes 
1 ir lietuvis jaučia, kad tai it 
I giliausių širdies gelmių ši 
' daina plaukia.

Pirmoji lietuviška opera 
i “Marytė” (Račiūno) buvo 
sutikta rezervuotai. Bet už 
tai puikaus atgarsio susi
laukė Juzeliūno baletas 

' “Ant marių kranto.”
Vaizduojamojo' meno pa- 

rodoje Maskvos kritikai pa- 
| sigedo peisažų. Matyti, kad 
l Lietuvos tapyboje vakarie- 
tiškos įtakos, 'palinkusios į 

' naturmortas ir figūrines 
i kompozicijas, dar jaučia- 
i mos.

Darbininkai reikalauja 
daugiau stubų

i
Vietos CIO unijų ta

ryba — Montreal Labor 
Council (CIO-CCL) — šio
mis dienomis pasiuntė de
legaciją pas miesto valdy
bą ir įteikė raštiškus reika
lavimus, kad miestas imtųsi 
žygių nugriauti miesto luš- 

;nas, o jų vietoj pabūdavo- 
• tų naujas, patogias gyveni- 
, mui stribas, prieinamomis 
! darbininkams išsinuomuoti 
kainomis. Unijos patarė 
miestui pasinaudoti įvestu 
valstybiniu stubų aktu, ku
ris gali tame reikale daug 
pagelbėti.

Delegacija taipgi mieste 
valdybai stipriai pabrėžė,, 
kad ji rūpintųsi apsaugo
jimu civilinių teisių, kurios 
kas kart vis daugiau ir dau
giau Kvebeko provincijoje 
siaurinamos.

Delegacija taip pat palie
tė ir važiuotės bei masinė;; 
transportacijos klausimą 
vyriausiai, tai kad miestas

Nesunku įsivaizduoti, su 
Į kokiu entuziazmu Lietuvos 
meno žmonės vyko į deka
dą. Bet gal entuziastiš
kiausia? grupė specialiame 

.virš tūkstantį žmonių ve- 
! žančiame Vilniaus - Mask
vos eksprese buvo kolūkio 
“Lenino Keliu” saviveikli
ninkai, parinkti iš šimtų ir 

j šimtų kitų kolūkių ansam- 
1 bliu tarpo. Šio kolūkio cho
ras dainavo, liaudies šokių 
ansamblis šoko, skudutinin- 

i kąi koncertavo. Baigiama
jame koncerte kolūkiečiu 
saviveiklininkų (mėg e j ų ) 

j shoras dainavo jungtinia- 
I me chore kartu su Vilniaus 
Valstybinio Teatro choris
tais, su radiofono choru, su 
universiteto choru...

Taip, puikus buvo tas 
lietuviškas meno festivalis. 
Bet kas mums gali pasaky
ti, kokia ta liaudies daina, 
kuri ten buvo dainuojama 
ir vėliau vis minima, kurios 
užvardini m as “ Pempei, 
pempei” ?

A. šilenas

materialistinio gyveni mo 
supratimo, ir tik už tai, kad 
jaunimas nenusimano nie
ko apie materialistinį gyve
nimą, tampa kriminalysčių 
ąuka. O jį laiko nuo to 
supratimo kapitalistinė kla-

pažįsta, eibes išleisdama 
i jaunimo protą nuodijančios1 
literatūros, j u domų pa-, 
veikslų, radijo ir kt.

Jei jaunimui būtų suteik- i 
ta mokyklose pilna gyveni- i 
mo apšvieta, jei jam būtų, 
suteiktos pilnos materialic; 
gyvenimo sąlygos, žmomš- '< 
kas darbas, sporto ir pasi
linksminimų priemonės, 
tuomet jaunimo krimina- 
lystės pačios išnyktų.

imtųsi iniciatyvos pravedi-1 
mui su b vės.

Jaunųjų kriminalinis 
prasižengimas didėja

Nubausta trys netikri 
gydytojai

Trys netikri gydytojai, 
kurie teisme prisipažino, 
kad jie nelegaliai praktika
vo mediciną, teismo liko nu
bausti po $200 pabaudos 
kiekvienas.

Jie yra: A. R. Green, i 
1447 St. Lawrence Blvd.;: 
Joseph Champagne, 62771 
DeGaspe St.; ir J. E. Thu-: 
na, 1447 St. Lawrence Blvd.

Veik visi vietos krimina
linio teismo teisėjai atvira’ 
pripažįsta faktą, kad jauni
mo kriminaliniai prasižen
gimai su kiekviena diena 
vis daugiau ir daugiau di
dėja, ypač tas pasireiškia 
tarp 15 ir 18 metų jaunuo
lių. Vienas iš teisėjų, T. A. 
Fontaine, ana dieną net pa
reiškė: “Aš bijau, kad jau
nimo kriminalystės gal? 
tapti paprastu, bendi’u viso 
jaunimo įpročiu.”

Jis daro ii' išvadas, kodėl 
kriminalystės plinta tarp 
jaunimo. Jis sako, kaltė yra ! 
tėvų, kad neužtektinai kon
troliuoja savo vaikus. Jis 
kaltina nešvaria, krimina
lysčių mokinančią literatū
rą, viliojančius prie krimi
nalysčių judomus paveiks
lus ir radiio programas. 
Tai tikra teisėio, šiuo at
žvilgiu, tiesa. Tačiau klai
dinga teisėjo nuomonė, kuo
met pirmoj eilėj jis kalti
na materialistinio gyveni
mo supratimą. Man atro- 

;do kaip tik priešingai. Jau
nimas neturi nė mažiausio

Wilfrid Fortin, 4723 Denis 
St. taipgi nelegaliai prakti
kuojantis mediciną, neprisi
pažino prie kaltės. Jo teis
mas atidėtas vėliau.

Gražiai pagerbti 
šiuplevičiai

Giminiu ir artimu drau
gų iniciatyva, kovo 20 d. 
gražiai buvo pagerbti Pe
tras ir Mary Šiuplevičiai 
juodviejų 20-mties metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga. Dalyvavo apie 100 
svečiu.

SERGA. Verdunietė Ona 
Virbylienė (Stasio žmona) 
yra susirgusi. Neteko pa
tirti, kokia liga serga.

Thony Laury^aičiui (Juo
zo ir Marės Laurynaičių 
sūneliui) Daktaru ligoninė
je padarytų apendiko ope
racija. Ligonis jau randa
si namuose, sveiksta.

George Kinas susirgęs. 
Ligonis, rodosi, gydosi na
muose.

Armija sugrąžino tarnybon 
Annie Mass, kurią Mc

Carthy buvo išėdęs
*

Washington — Armims 
valdyba sugrąžino tarny
bon Annie Le Moss’ienę. 
Neseniai ji buvo pakeista 
•pagal r a g a n g a u džio Mc- 
Carthy’o -itai'ii^a, kad jinai 
esanti komunistė. Moss’ie- 

i prisiekė, jog niekuomet 
nebuvo ii' nėra Komunistu 
Partijos narė.

Armijos valdyba, tačiau, 
dar tyrinės jos ištikimybę.

j London. Anglija suėmė 2 
čekus kaip nužiūrimus šni
pus.

MIRK. Kovo 21 d. mirė 
Madelaine Štai guli c ne 
(Kurkliūtė), sulaukusi 68 
metų amžiaus. Paliko nu
liūdime vyra Pabila Stai
gu lą.

Palaidota per Šv. Ka^> 
miero parapijos bažnyčią, 
Cote dės Neiges kapinėse.

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Pcnktad., Baland.-April 2, 1954



>

few

z

smarkiaus 
drogenine^

i» IIUSM ■ M M in IK
■ v ■

«

.<1

J*'A. •:1 - $

. sakoma, pasivijo” Sovietų 
„ kaip jie sprogdina H-bombas

kovo 31

SOVIETU PIRMENYBE

o įlenkę atominius 
mokslininkus, — 
’. Times rašyto-

ja?

pranyksta dalis hydrogeno 
kaip medžiaga. Jinai virs
ta galingiausia grynąja jė
ga — karščiu, trenksmu, 
šviesa. Iš to ir pasidaro bai
sioji H-bombos galybė.)
AMERIKA DAR NE VIS

KĄ SUŽINOJO
—Dar daugiau, — skai

tome Times’e. — Sovietinės 
H-bombos sprogimas per
nai rugpjūtyje parodė, jog 
Sovietai naudojo ir kokį 
nors lengvą metalą, tur būt, 
lithijų, kad padarytų dar

galingesnę eksploziją. Tai
gi manoma, jie vartojo tam 
tikrą chemikalą kaip pra
dinį “gaiduką,” užkuriant 
dvigubąjį ir trigubąjį hy- 
drogeną, o kai hydrogenas 
sprogo, tai savo karščiu su
sprogdino dar ir lengvąjį j 
metalą.—

Bet, kaip matome iš pa
ties N. Y. Times, hydroge- 
niniai Amerikos mokslinin
kai dar ne visai, o tik da
linai pasiekė išradimą, kurį 
Sovietai jau pernai rudenį 
pavartojo. N. M.

PRAEIVIAI NEPAISO 
TRAGEDIJOS

Pereitą savaitę E. C. 
Martinez ilgu peiliu badė 
buvusiąją savo m y 1 ė t i n ę 
Bronxo, New Yorko, gat
vėje pirm saulėleidžio, kuo 
met gatvė buvo pilna pra
eivių. Bet niekas nestabdė 
žmogžudžio, iki jis pasker
dė merginą. Pagaliau po
licija suėmė jį.

MEILe “Iš PIRMO 
PAMATYMO”

Kas gi kitaip įsimylėjo, 
kaip tik iš pirmo pamaty
mo? — klausdavo anglų ra
šytojas Christopher Mar
lowe.

IS
MAŽASIS VAPSINUKAS 

(OSOVIEC) BUVO
GALINGAS

Karas nėra netikėtas Įvykis
Kapitalistinėje santvar

koje karai nėra netikėtas ir 
tik pripuolamas įvykis. Jie 
yra valdovų prirengti. Tie
sa, valdovai, kad apgauti 
liaudį, tai kalba, būk jie 
“karo nenori,” bet daro kit-

ISTORIJOS

dr(»genmū< bombos srityje. 
Bet atrodo, jog per (j pa
skutinius mėnesius ameri
kiniai mokslininkai pasivi- 
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išnagrinėjo tuo-
išs p rog d i n tą so v i e t i nę

Naujos, baisiausios karo dujos
Meilė atsiranda iš pama

tymo. — John Clarke.
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K AIB JIE SUŽINOJO ’ 
SOVIETU IŠRADIMĄ?

tūra antradieni šią savaite 
pran įė iš Washingtono, 
jog vienas valdinis žinovas 
•ūnko: Atominiai Amerikos 
mokslininkai ištyrė atomų 
dulkes (ar “pelenus”) nuo

Rocky Mountain Arsena
las urmu gamina naująsias 
karo dujas dieną ir naktį, 
be jokio staptelėjimo net 
šventėms. Tai baisiausios 
karinės dujos, vadinamos 
GB “nervų gesais.”

/Amerikos cheminio karo 
departmentas pereitą sa
vaitę paskelbė, kad tomis 
dujomis greitai galima bū
tų išžudyti žmonės ištisuo
se priešų miestuose.

Žmogui bekvėp u o j a n t, 
tiktai sykį giliau įtraukus 
tų dujų į plaučius, jis per 
keturias minutes turėtų 
mirti. Dar greičiau jį nu
marintų vienas lašas- to 
chemikalo, u ž t i š k ę s ant

to gyventojai sujudo, rei
kalaudami pašalint tų nuo
dų fabriką iš priemiesčio. 
Nes jeigu fabrikai sprogtų 
ar kitaip sugestų, tai vėjas 
tomis dujomis galėtų išžu
dyti šimtus bei tūkstančius 
denveriečių.

Tos dujos suparalyžiuoja 
nervų susijungimus ir rau- 
raumenis. Žmogus pajun
ta sunkiausią slėgimą krū
tinėje ir kankinasi baisiais, 
smaugiančiais skaus m a i s, 
iki miršta.

Vienintelė tikra meilė yra 
meilė iš pirmo pamatymo; 
antras matymas jau blaško 
meilę.—Israel Zangwill.

Nereikia jokio išaiškini
mo tam senam stebuklui — 
meilei iš pirmo pamatymo.

—Owen Meredith.

Vienintelė pergalė prieš 
meilę — tai tik bėgimas 
nuo jos.—Napoleonas.

Staigi meile greitai už-

Ne veltui Denverio mies-

nis departmentas iš Wash- 
ingtono, bet arsenalo ko- 
mandierius pulkininkas Ef- 
nor bando suraminti Den
verio žmones, kad jiem “ne
są jokio pavojaus.?

-An glų-amerikonų patarle.

Meiles pumpuras, subran-. 
dinus ji vasaros alsavimui, 
gali tapti gražiąja gėle, 
kuomet mes kitą sykį pasi
matysime.—Shakespeare.

bombos. Iš tų dulkių jie su
žinojo, kokias medžiagas

oro judėjimai išnešioja 
dulkes potokiu sprogimų

nesako, 
kokiais

ar
amerikonai dar 
tais būdais susekė tą sovie
tinį išradimą.
SOVIETAI NUSTEBINO 

AMERIKOS TECHNIKUS

—Galima tikrių - tikriau
siai tvirtinti, kad ta Sovie
tų pirmenybė, atidengta 
pernai rugpjūtyje, nustebi
no Jungtinių Valstijų tech
nikus ir sužadino juos dėti 
visas, kuo didžiausias pa
stangas, kad galėtų pasiek
ti tai, kas jau buvo pada
ryta Sovietų Sąjungoje.

Sovietų pavartota techni
ka (H-hombai sprogdinti) 
buvo visai skirtinga nuo 
priemenių, kuriomis Jung
tinės Valstijos pirmiau 
sprogdino savo hydrogeni- 
nę bombą.

Vienas žinovas Washing
tone sakė:

nimui ne tik paprastos ato
minės bombos karštį, bet ir 
tam tikrą medžiagą kaip 
cheminį gaiduką. Taip jie 
sudarė dar didesnį karštį, 
kuris suvirino dviguboje ir 
triguboje hydrogeno (van
denilio) atomus, perdirbant 

*įuos į didesnius kito ele
mento—heli jaus atomus.

((•) taip suvirinant bei su
plakant hydrogeną, kad iš
eitų helijus, tai visiškai

AR ŽINOTE, KAD?
Bedantės varlės Pietinėje Nepaprastai aukštas (ul- 

Afrikoje kas penkios die- trasoniškas) garsas jūroje 
uos pakeičia savo kailį, kaip nugąsdina banginį (veliori- 
surado Natai Universiteto bą) -už 5 mylių, nors tas 

j garsas žmogui negirdimas. 
Tik naudojant mokslinius 

žiogo instrumentus, žmogus gali
vieną mylią, I girdėti tokius

mokslininkas.

Christian Klindt, New 
Lisbon, N. Y., gyventojas, 
būdamas 85 metų amžiaus, 
nušovė dar pirmą briedį, 
nors per 73 pirmesnius me
džioklės metus nieko nebu
vo laimėjęs.

Pirmasis pasaulinis karas 
(1914-1918 metų) buvo pa
ruoštas veik per 50 metų 
valdovų veiklos. Tam buvo 
sudarytos valstybių sąjun
gos — kariniai blokai.

Antrasis pasaulinis karas 
(1939-W45 m.) taip pat bu
vo paruošta per porą deset- 
kų metų. Fašistų valsty
bės atvirai prie jo rengėsi. 
Buvo sudaryta Berlyno - 
Romos - Tokio ašis. Buvo 
sutverta “Prieškominterni- 
nė sąjunga.” “Demokrati-1 
nių” kraštų kapitalistai ir 
jų valdžios rėmė tas fašis
tų sąjungas. Užtenka pri
siminti fašistų, intervenciją 
Ispanijon.

Amerikos milijonieriai ti
kėjosi, kad karas bus pir
moje vietoje prieš Tarybų 
Sąjungą. Jie laukė užpuo
limo iš Japonijos pusės ir 
kito užpuolimo iš Lenkijos - 
Vokietijos pusės su talka 
vakarų Europos.

Užtenka prisiminti, kiek 
buvo straipsnių, žemlapių 
Hearsto spaudoje, prana
šaujančių tokį karą. Užten
ka prisiminti tą milžinišką 
pagalbą Hitleriui, kad jis 
greičiau galėtų Vokietijos 
karo paruošimo darbą baig
ti. Bet karas prasidėjo ne 
ten, kur turčiai jo laukė, ir

Rašo D. M. šnlomskas
Pražiūrėjo Vapsinūką
Kaizerio generalinis šta

bas, besirengiant pulti Ru
siją, pirm 1914 metų rinko 
smulkiausius davinius apie 
Rusijos pasienio tvirtumas, 
jų įgulas, komandierius.

Vokiečiai rūpinosi Kau
no, Alytaus ir Gardino tvir
tumomis, kurios prie Ne
muno upės pastojo vokie
čiams kelią į Rusiją. Jie 
rūpinosi Ivangorodo - Var
šuvos -• Novogeo r g i j e v s - 
ko tvirtu m o m i s prie 
Vislos. Daug dėjo aty- 
dos į t v i r t u m a s Lom- 
ža - Ostrolenka - Rožany - 
Pultusk pine Narevo upės, 
kurios sudarė užtvarą vo
kiečių veržimuisi tarpe Ne
muno ir Vislos upių.

Suprantama, Novogeorgi- 
jevsko tvirtuma, kuri yra 
prie Vislos ir Bugo upių 
susiliejimo, kurią gynė apie 
90,000 rusų armija su 1,- 
600 kanuolių, turėjo dau
giau atkreipti vokiečių aty- 
dą, negu seni Alytaus apsi
gynimai.

Dar mažiau vokiečiai 
kreipė ✓ atydos į O s o v i e c 
(Vapsinuką) tvirtovę, kuri 
yra lygioje atstoję nuo 
Gardino ir Lomžos kiek į 
vakaras, prie gelžkelio, ei
nančio iš Bielostoko (Balt
stogės) į Vokietiją, tiesiai 
prie Bobro upės.

Vokiečių generalinis šta
bas žinojo apie Vapsinuką, 
bet kaip jis nedidelis, taip 
ir Bobro upė nedidelė, ku
ri yra įtaka Narevo upės. 
Kaizerininkai manė, kad tai 
menka kliūtis, kad užteks 
kelių kanuolių salvių, ir 
Vapsinukas bus sugurintas.

1914 metais rusų armijai 
nepavykus Rytų Prūsijoje, 
ji pasitraukė į Rusiją. Vo-

Bet jie buvo atremti au
dringos rusų kanuolių, kul
kosvaidžių ir šautuvų ug
nies. Rusams Osoviečo tvir
tumoje vadovavo generolas 
Bžozovskis. Tada kaizeri- 
ninkai patraukė prie Oso- 
vieco sunkiąją savo artile
riją ir per keturias dienas 
ir naktis žiauriai bombar
davo. Bet ir vėl rezultatai 
buvo prasti. Patsai kaize- 
rimnkų štabo viršininkas 
gen. Ludendoff savo atsi
minimuose vėliau rašė:

“Mūsų puolimas Osoviečo 
nedavė pageidaujamų pa
sekmių. Nebuvo galima jį 
nuimti, nepaisant mūsų ga
lingosios artilerijos...”

Prancūzai generolai, ku
rie prakišo savo ir belgų 
tvirtumas, kaip kad gen. J. 
Rebold, bandė aiškinti, būk 
balos vokiečiams Oneleido 
prie Osoviečo privesti savo 
galingas kanuoles. Bet ge
nerolas 1 .ųdendorff tokios 
kliūties nestato. Gi kada 
vėliau vasaryje, 1915 me
tai^, žemei įšalus, vėl vo

tį so vi ecą ir 
bombardavo, 
zirš 400,000

sviedinių, bet negalėjo jį 
įveikti tada jau ir francū- 
zai neteisino vokiečių nepa
sisekimo Boj)ro upės balo
mis.

Kada 1915 metais rusų 
armija traukėsi iš Lietuvos 
ir Lenkijos, tai jie paliko ir 
Osoviečo tvirtuma. Bet 
pirm to generolas Bžozovs
kis išvežė kas buvo galima, 
o kanuoles susprogdino.

kiečiai puolė 
taip baisiai

Čirškimas didelio 
girdimas per 
sako Californijos Universi
teto zoologas.

garsis. — 
Hamburgo Mokslininkas.

Bulvių košė — geriausias 
vaistas išsipagiriojimūi. — 
Indianos Universiteto bio
chemikas.

Apie 50 procentų beždžio
nių yra kairiarankės, kaip 
patyrė Oregono Universi
teto psichologas.

Moterys greičiau ir dau
giau ašaroja negu vyrai vi
sokiame amžiuje, apart 30 
iki 39 metų. Tada jos bū
na jau “kietesnės” už vy
nais.— Spokane. Oftalmolo
gas.

Vienoje kukurūzų (kor- 
nų) galvutėje yra apie 180 
pėdų plaukelių, kuriuos 
amerikonai vadina “kornų 
šilkais.” — Mass, žemdir
bystės departmentas.

Spinačus galima taip už
auginti, kad turėtų šešis 
kartus daugiau iodino, kaip 
patyrė sovietinė Timiriaze- 
vo Žemdirbystės Akademi
ja. lodinąs rei kalingas 
sveikam veikimui kaklinės 
(thyroidinės) liaukos.

Kuomet į bites paleidžia
ma “ju o k d aringų dujų” 
(laughing gas), tai jos pra
randa atmintį, taip kad ne
gali surasti sau kelio atgal 
į avilį. Tas dujas dentis- 
tai naudoja skausmui ap- 
migdyti, darant dantų ope
racijas.

Reikia gana daug van
dens gerti, kad kūnas leng
viau apsivalytų nuo savųjų, 
natūralių nuodų, kurie nuo
lat jame darosi. J. C. K.

Kokių keistumų kartais būna
NEPAPRASTI MOKINIAI

Patersone, N. J., buvo 
atidaryta klasė “atsiliku- 
siems moksle vaikams.”

Tėvai užprotestavo ap- 
švietos valdybai prieš “įžei
dimą” jų vaikų.

Tad mokyklų valdyba ir 
pervardino tą klasę į “ne
paprastų vaikų klasę,” kad

atrodytų, būk tai “nepa
prastai gabūs” mokiniai.

PASIMOKINĘ Iš TELE
VIZIJOS PLĖŠIKAI

Trys plėšikai neseniai 
naktį įsibriovė į televizijos 
aktoriaus Marvino Finley 
namą, Atlantic Beach’iuje, 
netoli New Yorko. Jie bu
vo taip apsimaskavę ir ap
sirengę, kaip Finley, vaidin
damas piktadarių roles te^ 
levizijoje.

Finley užklausė: — Na, 
ar juokus darote, vyrai?

Plėšikai, grūmodami re
volveriais, atsakė: — Mes 
nejuokaujame! Duok tą 
dėžutę su pinigais!

Plėšikai prisiminė, kaip 
Finley, lošdamas krimina
listo vaidmenį televizijoj, 
suranda piniginę dėžutę, 

rį Toliau jie, sekdami Fin- 
ley’o pamokas iš televizijos, 
surakino jį ir jieškojo to
kios dėžutės, bet nesurado. 
Mat, Finley laikė kitaip pa
slėpęs savo pinigus. Tad 
plėšikai, nieko negaudami, 
ir pasišalino. /

Tuomet aktorius pradėjo 
rėkti; atėjo tarnas, pašau
kė policiją, kuri ir paliuo- 
savo aktorių nuo prirakini- 
mo.

3 pusi.-Laisvė (Liberty) -Penktad., Baland.-April 2, 1954

velti Perspėjimai
Našlė Naomi C. Šteine 

Minneapolyje buvo tris sy
kius areštuota ' už gaisrų 
sukėlimą, berūkant• lovoje. 
Pagaliau, jinai sudegė lovo
je, iškritus cigaretui iš dan
tų.

Seoul, Korėja. — Prane
šama, kad Pietinės Korėjos 
tautininkų valdžia turi pu
sę milijono reguliarės ar- 
■mijos ir daug pulkų milici
jos.

Kansas City.—Mažo vieš
butėlio gaisre sudegė 3 žmo
nės.

Dabar irgi panaši padė
tis. Kaip Antrojo pasau
linio karo išvakarėse kapi
talistiniai diplomatai atme
tė visus Tarybų Sąjungos 
pasiūlymus mažinti apsi
ginklavimą, imtis reikalin
gų žygių prieš karo agre
sorius, o vėliau atmetė siū
lomą Sovietų militarinę pa
galbą išgelbėjimui Čekoslo
vakijos ir Lenkijos, taip ir 
dabar organizubjami karo 
blokai vėl “prieš komunis
tus” atmeta Tarybų Sąjun
gos pasiūlymus taikos iš
laikymui. Tūli jau net ap
gailestauja, kad karas bai
gėsi Korėjoje, nes iš tos 
priežasties darbai sumažė
jo Japonijoje ir Amerikoje. 
Ginklų ir amunicijos ga
mintojams — lai visas pa
saulis dega, pleška karo 
ugnyje, bile tik daugiau bū
tų užsakoma ginklų, amu
nicijos, bile daugiau būtų 
pelnų: O rinkų įieško to
jams ir pigių žaliavų j ieš
kotojams — fabrikantams 
tas pats rūpi. Todėl ir yra 
karai rengiami.

Tam reikalui gaminami 
ginklai, muštruojamos ga
lingos armijos, paruošiami 
karo laivynai, orlaivynai, 
transporto laivai. Genera
liniai štabai dirba dieną ir 
naktį, kur pagamina po vi
sokiais užmaskuotais var
dais planus puolimui kai
mynų. Surenkamos pla
čiausios žinios , apie kaimy
no apsigynimo jėgas. Ka
mi prirengiama liaudis.

no ir Varšuvos. Kaizeri- 
ninkų armijos daliniai va-.

1914 metais rugpjūtyje 
hitlerininkai banlė Osoviečo 
tvirtumoje pastoti Tarybų 
armijai kelią linkui Prūsi
jos. bet tarybiniai kovūnai 
vadovystėje generolo Za-

dovystėje generolo Von Derlcharovo smarkiais smūgiais 
Goltzo puolė linkui Vapsi-Į ištrenkė priešą ir užėmė tą 
nuko (Osoviec), tikėdamie-; Vapsinuką. Dabar Osoviec 
si tuojau jį paimti. lyra Lenkijos dalis.

klausimu
nė dūko nebūtu pa-I mano pastabą

os socialdemokratai padėjo sirodę Vokietijoje?
Taip pat, argi ne faktas, 

l<ad po to per ištisą laikotąr- 
i pį Vokietijos kapitalizmo po- 
' JitinĮ aparatą vairavo sociąl- 
demokratin*1 klika su Ebertu 
ir Scheidamanu prysakyje?

Ir dar kitas klausimas: Ar
gi Vokietijos galinga Komu
nistų Partija nešaukė ir ne
kvietė taip pat galingos So
cialdemokratų 
bendrą frontą
prieš gen. Hindenburgo saiką, 
o socialdemokratai neatmetė 
to kvietimo? Jeigu toks bend
ras frontas būtų buvęs su
darytas, labai lengvai rinki
mus būtų laimėję tos dvi par
tijos, būtų susidariusi liaudies 
vyriausybė ir Hitleriui nebūtų 
buvęs jokios progos

Vokietijoje Hitleriui Įsigalė
ti, labai piktai atkerta Cliica- 
gos lietuviškų makartistų or
ganas Naujienos. Net melą- 
giumi mane išvadina. 
“Socialdemokratai bt 
nintėlė partija 
kuri nuosaikiai ir
kovojo prieš Hitlerį

V ok loti joje, 
neatlaidžiai 

(N.. ko-

turime didelę 
to laikraščio 

teiksis atsakyti 
istoriniu klausi- <■

puikiai žinoma,

Well, čia 
naujieną. G a' 
redaktorius 
man į keletą 
mų šia tema.

Juk mums
kad Hitleris neiškrito iš dan
gaus. J d' Įsigalėjimui buvo i b 
gokas istorinis paruošimas.

Koks gi buvo tuo laikotar
piu Vokietijos socialdemokra 
tų vaidmuo ?

Argi ne faktas, pavyzdžiui, 
kad su nagais ir dantimis Vo
kietijos socialdemokratai' pa
dėjo Vokietijos reakcijai ir 
kapitalizmui paskandinti 
kraujuose 1918-1920 metų re
voliuciją ?
Argi ne faktas, kad jeigu ta 

revoliucija būtų laimėjusi, tai

Partijos į 
rinkimuose

Įsigalėti. 
V okieti- 
nuosąi- 

pagelbė-
jos socialdemokratai 
kiai ir neatlaidžiai 
jo Hitleriui Įsigalėti.

Taip pat aišku iš to, .kas 
aukščiau pasakyta, kad me- 
lagiumi reikia skaityti ne Sa- 
lieti, bet Chicagos menševi- 
k išk ų m a k a r t i st ų orakulą- Pi
jų Grigaitį.

Salietis



Stato Scenon Laisvės Bendrovė

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro Patys Žymiausi Artistai:
J. Budrevičius, Elena Brazauskiene, Josiąs Lazauskas, Eva Mizariene,

i Eleanora Tautkus ir Koste Rušinskiene

REŽISIERIUS ROJUS MIZARA
• ?

t

Šis perstatymas yra suruoštas atžymejimiii 
Dienraščio Laisves 35 mėty sukakties.

Karlu bus sustiprinimas Laisves finansiniai 
užtikrinimas jai gyvuoti ateityje.

Prašome įsi temyli, kad įžangos nėra. Visiems 
nemokamai, tik ateikite ir pasigerėkite puikiu 

perstatymu, labai įdomiu veikalu.
Pradžia lygiai 3-čią Valandą Popiet

į-

Visą Didžiojo New Yorko visuomenę kviečiame atsilankyti ir pamatyti šį. labai įdomų 
4 ' \ '* j ■ •

veikalą. Retai] kada mūsų scenoje pasirodo tokių perstatymų

4 psl.—Latsvč (Liberty)-Penktad., Baland.-April 2, 1954



Philadelphia, Pa. '
I LOWER SHOW

3 yi. Red Pine S. $8 per 100. 3 yr. I 
Scotch Pine S. $8 per 100. Norway 
Spruce S. & Transplants S8 per 100 
& up. E. (’. DAVIS, Gili) No. 18th

HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. E\p. on Morrow j 
machines. Also Collar setters on 
Children's sportswear. Day or night 
shift. Steady person or phone. Mr. 
Cola. HO. 7-2831. Chadwick Women I 
& Children’s Sportswear, 1928 So. I 
Chadwick st.

(62-68)

STENOGR APIIER-TYPIST. Exp. ' 
St. position: gd starting sal. Co. hi'- i 
nefits; 35 hrs 5 days wk, Mr. Hal
bert. MA. 7 3779 i men ad w hen 
appl ) (63-65)

MALE and FEMALE i

Re.Un; ant X- Hotel Work \ll kinds j 
of help needed Maio or female i 
Must have exp. and ref. Either sleep!
in or out. Applx in person or phone. 
B. .J. Dougherty (est. over 30 yrs.) 
1233 Arch St. L(>. 1-1610.

HELP WANTED MALE
BAK-fck. 2nd hand on cakes, pies 
and sweet dough. Dax work. Steady 
work good wking conditions. Apply 
in p<rson. SCHH.LINCS BAKERY. 
3111 Frankford Axe.

i63-69)

Baltimore, Md.
ATTENTH • .'< I’op >oil N15.0itpei 

truck load. plis >mall haulin'.: 
charge. 1 nirm dtai<• dclixcry. ( all 
(.Icn Burnii 2581.

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

Bostonas ir Apylinkė

Montello, Mass.
A.L.D.L.D. 6-tos kuqpos menes.n;c 

susirinkimas įvyks pirmadi- ui. I a- ; 
landžio-April 5, pradžia ”7.30 xal. i 
vakare. Lietuvai Tautiško Namo 
kambariuose.

Visus narius prašomo dalyvauti 
nusirinkime, rws turimo daug svar
biu reikalu ap ' arstymui. kaip tai 
Laisves va jus sukėlimui SUHtOO fon
do, spaudos piknikai, operete Bepi
la, kuri yra rengiama Norwoode ge
gužės 22 fliena. Kaip matote ateina 
mums daug darbi}, tur imo gerai pri
sirengt i.

(;<•(>. Shimait is, I m. i ašt.

Baltimore, Md.
LDS 48 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, balandžio 3d.. Workman 
Hall, 2507 E. Madison St., kampan 
Vase Si. Pradžia 2 vai. po pietį).

Valdyba.

O

Newark, N. J.
Rašytojo Bono-kio- Baranausko 

paskaita ir kultūrinis vakaras įvyks 
balandžio (April) 1-fą d.. Ukrainian 
Hali. 57 Beacon St.. Newark, N. .1. 
Pradai lygiai 3 vai. popiet. Tur
tinga meniška programa ir vaišės. 
Jojimas nemokamas. Rengia Nexv 

Jersey lietuvi!) kultūrini!) organiza
cijų rengimo komisija. Kviečiami vi
sos apylinkės lietuviai.

Rengėjai.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

IMAT ! HEW A. i 
: BUYUS i

(HCVACSKAH) J
I LAIDOTUVIŲ ’
| DIREKTORIUS 1
> H <!
• +-<-aaz>'F4- «!

J 426 Lafayette St. ;
* Newark, 5, N. J. J 
J | MArket 2-5172 J

5 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktacl., Baland.-April 2, 1954

MONTELLO, MASS. Lawrence. Mass.
Kovo 26 cl. Moterų Ap- 

švietos Klubas laikė . susi
rinkimų, sykiu ir draugiška 
tea party, Liet. Taut. Na
mo kambariuose. Narių 
atsilankė pusėtinai daug. 
Tarp kito ko, buvo apkal
bėtas Naujosios Anglijos 
moterų suvažiavimas, kuris 
i vyks Montello, Mass., ba
landžio 25, Lietu viii Tautiš
kame Name, 10 vai. ryto.

Paskui prisiminta dien
raščio Laisvės reikalai. Pa
aukota iš kasos $10.

Vėliau turėjo arbatos ir 
namie keptų pyragų, ku
kių, sūrių parę. Ir man te
ko būti toje pavyzdingoje, 
draugiškoje sueigoje. Prie 
užkandžių vyko prisimini
mai, pasikalbėjimai.

Tik ten nesimatė mūsų 
poros draugės Marijonos 
Markevičienės, buvusios 
Cambridge, Mass., Andra- 
aūnienės. Daug ji yra at
sižymėjusi savo aukomis ir 
darbais. Pradėjo nesijausti 
gerai, atsirado skausmų, 
susirūpino, nuėjo į ligoni

Detroit, Mich.
Iš William Smyser prakalbos

Trečiadienį, kovo 17 d.,
Central Methodist Church i- 
vyko William Smyser prakal
ba, kaipo politinio diplomato 
T keliauninko, Lemoje ‘‘Af
rica the Problem Conti
nent.”

Kalbėtojas išsireiškė, kad 
Afrikoje esąs toks momentas, 
ko! s buvęs Amerikoje baltu- 
ju su indijonais santykiuose. 
Ten Francūzijos, Portugali
jos ir Britanijos kolonistai vis
ti**!; negalėsią sunaikinti juo
duosius, kaip kad Amerikoje 
indi jonun.

Įkiltieji Unionist-i laiką 
juodi osius aptvertus tvoro
mis (kalbėto.jas, kaipo diplo
matai, vadina koncentracijos 
kempes “tvoromis apt\erto
mis vietomis”). Tie visi “ap- 
' verti tvoromis” žmonės esą 
atskirti nuo moterų, — ypa
tingai tas esą sidabriniu ka 
yklu srityje. Tas atskyrimas 

v\ tu nuo moterų esąs he tiek 
blogas moralybės esmėje, 
kiek esąs blogas sveikatos at- 
ž\ ilgiu — “unhealthy.”

Iš afrikiečių baltieji perka 
žvmias vietas tai]), kaip iš iii- 
dijonų bu\o nupirkta dabarti
nio New Yorko miesto vieta. 
Kita> vietas paima “taikišku- 
graziuo.iu” būdu.

\ isoje Afrikoje esąs nera
mumas ir einančios žudynės, 
Ypatingai Nairobi. Nairobi, 
Britanijos kolonijoje, esanti 
kokia tai organizacija. Mali 
man, kini veikianti prieš bal- 
l uosius.

William Smyser pareiškė, 
kad reikią duoti žmonėms— 
afrikiečiams ko jie reikalau
ja, o to nedarant nebūsią ra
mumo Afrikoje. Ir, girdi, ga
lėsią ten Įvykti panašiai, kas 
įvyko 1917 metais, arba kas 
atsiliko Kinijoj':.

Britanijos, Franci.jos ir Por
tugalijos kolonijos turi kiek
viena savotiškus patvarky
mus. Iš vienos persike iiant i 
kitą reikia turėti leidimas. O 
iei sustosi be leidimo, tai ne
žinai kuomet išeisi.

Taipgi jis prisiminė apie 
Britanijos ir Egypto rūstu
mus, Suez (’anai nepasidali
nimą. Tas irgi nevedąs prie 
gerumo.

Is W. Smyser kalbos gali
ma pilnai sakyti (žinoma, 
buržuazines ausis užsidėjus), 
kad jis yra buržuazinis pesi
mistas. Todėl apie jo kalbą 
nė vienas vietinis didlanis nei 
nū, nei bū. Užsičiaupė kai]) 
oisteriai.

Kas tik kalba toje ištaigo
je, visuomet reporteriai pada- 

nę ištyrimui. Nežino, kaip 
bus, gal prisieis pasiduoti 
operacijai. Jos vyras Pra
nas tuomi labai susirūpinęs. 
Jam. nelaimingi šie metai.

1 Neteko savo mylimos duk- 
i terš, dabar susirgo ir žmo- 
, na. Linkiu, kad viskas iš- 
■ eitų gerai. Gyvena 102 Ford 
St., Brocktone.

Laisvės vajų sukėlimui 10 
tūkstančių doleriu jau pra
dėjome su viršum šimtine. 
Tai yra aukos ir pelnas nuo 
parengimo, Įvykusio kovo 
20. Pradžia gera. Gal mums 
ir pavyks sukelti kvotą, 3 
šimtus dolerių. Būtų gerai, 
kad dasivarytumėm lig 5 
šimtu. <

Dar vieną gerą parengi
mą turėsime Norwoode, ge
gužės 22, kurį rengia Meno 
Sąjunga. Bus statoma ope
retė “Pepita.” Suvaidins 
Brooklyn o ir Ne war ko me
nininkų spėkos. Aš manau, 
publikos bus pilna Finų 
Svetainė, nes jau visi esame 
operetės pasiilgę.

G. Shimaitis

ro išvadas iš kalbėtojo min
ties.

Publikos buvo apie 290. 
Mat, ta aukšta Įžanga atstu
mia publiką nuo Įvykio.

Publika buvo tokio am
žiaus, kokia susirenka i Por- 
1 er svetainę.

Po prakalbai, buvo klausi
mai, i kuriuos Smyser atraki
nėjo ilgais sakiniais.

Klapsimai nebuvo intere- 
'-ingi.

Turiu pasakyti, kad W. • 
šmvsci yra miklus kalbėtojas. 1 
Jis lai]) tankiai kalbėjo, mu 
jokio užsikirtimo, be jokio 
mikčiojimo. Lengva klausyti, 
nereikia laukti kol sugraibys 
sakinį.

Spartakas | 
— , ---- - ----- ... — i

Girardville, Pa. s
Dar apie gero draugo , 
netekimą

Kovo 18 dieną, po ilgos li
gos, pasimirė draugas Adol
fas Dambauskas. Tano palai
dotas kovo 22 d. ant Kalva
rijos kapiniu, Shenandoah, 
Pa., kur ji palydėjo gražus 
būrys .jo draugą ir artimu gi
ni i n i ų.

Velionio moteris mirė keli 
metai atgal. Jis paliko nuliū
dime savo (lukteri Adelią ir 
sūnų -Juozą, ir daug artimu 
giminiu ir jo senu draugų

Velionis A. Dambauskas iš 
Lietuvos ' paėjo nuo Rudami
nos. j Ameriką atvažiavo jau
nas būdamas' ir apsigyveno 
Girardville, kur išgyveno a- 
pie 10 metų. Dirbo visą laiką 
kietos anglies kas.vklose, o 
paskutinius kelis metus jau 
gyveno is pensijos, kuriui mo
kėjo anglies kase.ių unija. 
Jo žmonai mirus, jis gyveno 
mi savo duktere Adele Paul, 
Gordon, Pa., kuri ir prižiūrė
jo visoje* jo sunkioje ligoje, 
iki jo mirties.

Adolfas buvo geras darbi
ninkų klases 'ir spaudos rė
mėjas ir pl at i rito j as. Jis skai
tė dienrašti Laisvę nuo jos 

! įsikūrimo ir visuomet jai au- 
: tavo. Buvo L. D. S. 152 kuo- 
j pos iždininkas. Tai]) pat' pri- 
I gulėjo prie ALDLD 121 kuo- 
j nos, buvo jos sekretoi’iumi. 
, Kuomet tik reikėjo kur pa- 
: remti darbininkų spaudą ar 
Į veikimą, .Adolfas visada rė- 
' me. kiek išgalėjo, ir -kituii 
draugus ragino remti. Tai la
bai gaila, kad mirtis ištraukė 

į iš gyvųjų tarpo gerą ir veik
lų, (Lir palyginti neseną drau
gą. Velioniui pagerbti L. D. 
S. 152 kuopa nupirko gražią 
gyvų gėlių beske.

Ilsėkis, drauge, ramiai šios 
šabes šaltoje žemelėje.

A. K.

Telefonų kompanija išplatino 
43,900 direkcijos knygų tiktai 
Lawrence, Andover ir Methuen 
miesteliuose. Tiek turi nuola
tinių vartotojų. Tai bent da- ! 
rosi pelno, o vis verkia, kad i 
mažai. Pirmiau pašaukimas 
kainavo 5c, dabar 10 centų. 
Namuose priimtuvus turint bū
davo $3.40, dabar moka $5.75.

Pacific Mill Co., skelbia, kad 
1953 metais biznis buvo geras 
su katoniniais, rayoniniais ir 
vilnoniais audiniais. Jos 14 
dirbtuvių dirbo trimis pakaito
mis? Bet nepasakė, kiek uždir
bo. Galima suprasti, kad gerai 

(ONCERTAS
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 2-ji Apskritis, Massachusetts Valstijos

Įvyks Sekmadienį, Balandžio 4 j&pril
MUNICIPAL HALL, SOUTH BOSTON, MASS.

(East Broadway)

Al Potsiis, Koše Stulpinis, Wm. Juodeikių Trio

Ona DiixeliciK*, sopranasJ. Sabaliauskas, tenorasOna Mineikylė, sopranas Aldona "alien, sopranas

Koncerto programo sąstatas tokis:
1) Aido Choras po vadovyste

Jono Dirvelio
2) Aldona Wallen, soprano .solo
3) Aido Choio merginų grupė
4) Montello Lutosyhūs Choro trio

5) Ona Dirvelienė, soprano $olo
6) Aido Choro vyrų grupe
7) Ona Mineikytč, soprano solo
8) Duetas: Ona Dirvelienė ir

Jonas Sabaliauskas

9) Robertas Stanley, piano solo
10) Aido Choras po vadovyste 

Jone Dirvelio

•« •• A ’ *•

4..

' Ali)O CHORAS, iš Worcester,Mass., diriguojamas Jono Dirvelio
Apart/worcestcrieciu, čia dar dalyvaus Montello žymūs talentai, grupes ir solistai. Tad nepraleiskite 

šios puikios progos. Tik prašome nepamiršti, kad pradžia lygiai 3 vai. po pietv.
• . ■ X .

pasidarė pelno. Vienas tiktai 
ponas Bliss turi garantuotos 
algos $160,000. O kur kiti po
neliai. Tai tokiems mūsų ša
lies prezidentas mažina taksus.

* *

American Woolen Co. nenori 
priimti Textron pasiūlyto pri- 
dėčk-o $2-5 už Šerą, kad pasi
duotų. Kontroliuojančios 'gru
pės pešasi, kaip katės maišo, 
ruošiamosios suvažiavimui ko
vo 23 d., Bostone. Darbinin
kams abi lygios,—skriaudėjos.

’k •f' 4-

Miesto gaspadorius Buckley už
sipuolė ant aldermano Turrisi, 

kad tas duodąs miesto treką 
darbininkams važinėtis užbai
gus darbą. Turrisi sako, kad 
to niekados nebuvo, jog tai yra 
neteisingas užmetimas.

* * *

Mokyklų superi ntendentas 
Hennessey paskelbė nuo 23 ko
vo registraciją mokinių atei- 

1 nančio rudens sezonui. Nori 
■ žinoti, kiek 8 rugsėjo bus pra- 
i dinių mokinių, kuriuos reikė.- 
aprūpinti knygomis, popierių. 
Registracija tęsis apie savaitę, 
visose mokyklose. Patartina tė
vams užregistruoti vaikus da
bar..

* * s{:

Maple Parkas bus atidarytas 
nuo 1 balandžio, 8 valandos ry

to. Galėsite nuvažiuoti atlan
kyti naujus gaspadorius — su
porins.

* * į:

Iš Bostono kompanija siūlėsi 
Lawrence miestui ])ersiorgani- 
zuoti vandens departmentą ii 

I jo bildingus. Sako, kad šutau- 
j pys $32,990 j motus,“ bet ant 
j galo pasako, kad keli darbinin
kai bus atleisti iš darbo. Virši- 

I ninkams bus geriau, bet ne 
į darbininkams.

Lawrencietis karininkas Bour- 
beau tapo apiplėštas ant 128 
vieškelio, iš jo atėmė $1,890. 
Plėšikai apsirengę kareiviško
mis drapanomis, paprašė pavė
žinti.

L. K. Biuras



NowWto^/Z^feZlnioi
Gal turite apie social 
security ko klausti 
ar ką patarti?

Tad ateikite į Liberty Au
ditoriją :> vai. Čia bus tam 
proga. įėjimas nemokamas.

Bus pranešimai apie svar
biausias social secmitv dalis, 
kurios paliečia dauginusia 
žmonių. O kas bus praleista 
pranešime, galėsime dapildy- 
li k lai. si niuose-at sakymuose.

Klausimu vra šimtai. Kas 
žmogus, gali būti skirtinga 
problema dėl senatvės pensi
jos,- dėl našliu, našlaičiu, po
mirtinės, ar dėl isūnintu \ni
kų ar senu tėvu.

Pagal dabartinius Įstaty
mus dar ne visi gali tapti ap
draustais social security ap
draudė) ir yra galimybių jau 
apdraustiems ją prarasti. 
Daugiau žinojimas apsaugo 
nuo praradimo savo teisiu n 
doleriu.

Rengia ir kviečia vietinė 
LLD 185-ta kuopa.

Auditorija randasi prie 
llOth St. ir Atlantic Avė.. 
Richmond Hill. Du blokai eiti 
nuo BMT Jamaica traukinio 
1 1 1th St. stoties.

Ragino uždrausti 
klausytis telefonu

Amerikos Civiliniu Laisvių 
Unijos newvorkietis skyrius 
kreipėsi i general) prokurorą 
Brownell, kad jis uždraustu 
periminėti žmonių asmeninius 
pasikalbėjimus telefonu.

Protestą iššaukė pastaruo
ju laiku New Yorko valdinin
kams panaudojus teisme slap
ta paimtus žmonių privatinius 
pasikalbėjimus. Jie tuos už- 
rekorduotus telefonu pasikal
bėjimus naudojo kaip kaltini
mus prieš tuos žmones, kurie 
kalbėjosi nežinodami, kad ju 
kalbos Šniukštai klausosi.

Laivakrovių streikas 
plinta į sandėlius

Kovo 31-mą iš streikieriu 
atėjo žinia, kad streikuojan
tieji ILA nariai pradeda gau
ti paramos iš sandėlių darbi
ninkų. Tos pat unijos lok ai o 
1145 nariai sandėliuose ap
leido darbus laivakrovių at
stovams atvykus pas juos 
prašyti paramos.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

šimtų Amerikos priešų, ku
riuo A. Milleris nėra.

Sekamą sekmadienį, balan
džio 4 d., South Bostone įvyks 
didžiulis lietuvių koncertas.

Tai bus koncertas žymia
jam lietuvių muzikos kūrėjui, 
lietuviškos operetės tėvui,. Mi
kui Petrauskui pagerbti.

Mikas Petrauskas South 
Bostone ilgiausiai gyveno. Jis 
ten palaikė Lietuvių Muzikos 
Konservatoriją, kurioje mo
kėsi daug lietuviško jaunimo.

Jis ten buvo, suorganizavęs 
(ir vadovavo) Gabijos Chorą, I 
— deja, jau mirusi.

Petrauskas South Bostone 
sukūrė pačius žymiausius sa
vo veikalus.

Taigi šis koncertas didžiai 
reikšmingas ir jame turėtų 
dalyvauti kiekvienas mėgstąs 
dainą žmogus.

Kad koncertas bus įspūdin
gas, liudija tai, kad jame, 
tarp kitų, dalyvaus, Worceste- 
rio Aido Choras, vadovauja
mas Jono Dirvelio.

Bostono ir apylinkės lietu
viai: būkite koncerte, pasi
džiaukite mūsų gražia daina 
ir pagerbkite žmogų, tiek 
daug davusį Amerikos lietu
viams !

Į Ne visuomet tas pats stebėti 
teatrinę repeticiją^.*

peniausiai teatrinių repe- 
iicii>‘ stebėjimas nėra perma- 
loniausiaj-- dalykas, ypatingai, 
i. • stebėtojas turi stebėtoju i\ a i
likti. save matyti ar
tistui. režisierių, suflioiių ii 
!<itiiS “kankinantis” lipdant 
Į-ūriu.b kuris vieną gražią die- 

s(os gyvas ant scenos len
tų.

j.»et yra išimtys. Kartais 
stebint repetuojant grupę ta- 
|(-ntingn, meno atžvilgiu su
augusių artistų, stebėtojas 
iiali turėti toki pat dvasinį 
pasitenkinimą, kaip per patj 
vaidinimčb nes nežiūrint visų 
techniškų siūlų, kurie dar ma
tosi, veikalas, kaip tas ap
siaustas, jau pradeda turėti 
savo pulsuojanti grožį

Tokią repeticiją teko stebė
ti praeitą antradienį Lietuvių 
Kultūrinio Centro salėje, kur 
pratinosi Ostrovskio “Ne vi
sada katinui Užgavėnės” an
samblis-

J. BUDREVIČIUS
Ost ro vskri o ko me d i j a-

drama, apie kurios turinį jau 
buvo rašyta Laisvėje, yra vie
nas tų universalių, giliai hu
manistinių veikalų, kuris ste
bėtojui lyg sako: tai teatras, 
tai spektakljs, geriausia to 
žodžio prasme. Kiek\ienas šie 
veikalo charakteris yra ne 
pripuolamas dramaturgo 
kapryzas, o tipiškas simbo
lis mums gerai pažįstamos 
grupės, ir mes todėl šiame 
veikale galime atpažinti gy
venimo tikrovę bile kur, ne
žiūrint, kad įvykiai padėti se
noje Rusijoje.

Turčius-aristo kratas Acho- 
vas (J. Budrevičius) Su savo 
išorine bombastika, begali
niu pasitikėjimu, išdidumu ir 
arogantiškumu ir panieka vi
siems tiems, kurie pinigo at
žvilgiu stovi ant žemesnio 

I," ..... . ....
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. L. N. V.

Eyck St. Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8174

VINCAS SODAITIS
Užlaiko

PETRAS KAPICKAS
Puikiai Įrengtą

BAR & GRIL1

į rango, yra puikiai sukurta^ 
' charakteris. Ęudrevičius . rusą 
turtuoli vaidina geriausioje 
rimto teatro tradicijoje, ir 
\ ra į rolę giliai įsigyv^m^s. 
Pastebėjau, kad jis 4fct per 
pertraukas, ne ant scenos, o 
salėje, vaikščioja su ta pačia 
“achoviška” mina ant veido 
ir su tais pačiais aristokrate 
judesiais, lyg negalėdamas 
nuo i olės pasiliuosuot i!

Alena Brazauskienė, vien
turtės, bet nusigyvenusios šei
mos dukters Agni jos rolė.) e, 
flirtuoja, kokietuoja, juokias, 
verkia ir dainuoja su pavasa
riška jaunatve — ji, Achovo 
romantiški) užgaidų taikinys, 
— ir intryga dar labiau kom
plikuota, nes į ją įsimyli ir 
Ipolitas (vaidina J. Lazaus
kas), minkšto nugarkaulio ir 
neperd lūžiausio proto, bet ge
rų norų kavalierius, kuris sa
vimi perstatų komišką tipą.

šios intrygos yra ne trys, 
o keturi kampai, ir ketvirtas 
yra Agni jos motina Kruglo
va. šią rolę su dideliu natu- 
rališkumu, pasitikėjimu ir nu
skurusios, bet klasinės savi
garbos nepraradusias aristok
ratės regališkumu vaidina 
Eva M j z ar lene.

Rušinskienė, kuri vaidina 
tarnaitės Malanijos rolę, tie
sa, per pertraukas nelieka 
Malanija kaip Budrevičius 
lieka Achovu, bet ant scenos, 
—ah, ant scenos, —ji sukuria 
tokį komišką it- tuo pačiu lai
ku patetišką charakterį, kad 
jai verta sakyti : tai tikra ar
tiste !

Šalia job raktininliė Feona 
(Eelenora Tautkus) ir beklai- 
dingai gyvenimiškai vaidina, 
geriau pasakius, rolę pergy
vena tikrai artistiniai.

Kas dar? Tiesa, režisierius 
R. Mizara, kuris, kaip visi ge
ri režisieriai, perdaug Besi
maišo repeticijoje, bet budria 
ir aštria akimi pratimą stebi.

Koks bus spektaklis šio mė
nesio (balandžio) 11-tą die
ną Lietuvių Kultūriniame 
Centro Laisvės 35 metų jubi
liejiniame minėjime? Vienas 
geriausių bet kada matytų 
mūsų scenoje. Apie tai negali 
būti abejonių.

R. B.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Šimtai visuomenininku 
pasirašė užtarimą 
Rosenbergą vaiky

Virš, 25() visuomeniniu įstai
gų žymių darbuotojų pasirašė 
ir įteikė majorui Wagneriui 
atsišaukimą, kad jis įsakytų 
llosenbergu sūnelius sugrą
žinti teisėtiems jų auklėto
jams Meeropoliams.

Vaikučiai buvo pavesti 
tiems žmonėms auklėti bend
ru sutikimu advokato Bloch 
ir tų vaikų senutes Rosenber- 
gienės. Velionis B'loch buvo 
pačių Rosenbei’gų testamentu 
įgalintas jų sūnelius globoti. 
Jisai su senute ir buvo įprašę 
jaunus, inteligentiškus ir ma
lonius Meeropolius globoti 
Rosenbrgų vaikus.

Joną Stakvilevičių 
laidos šeštadieni

I
Jonas Stakvilevičius, kriau- 

Ičių ir Pii. Klubo darbuotojas, 
i Laisvės bendradarbis, bus iš- 
i lydėtas iš Gusto šermeninės 
i 10 vai. ryto, balandžio 3-čią.

Šermeninė randasi 354 
Marcy Ave., tarp Rutledge ir 

j Heyward Sts., Williamsburge. 
(Abi gatvelės išeina iš Broaū- 
I way tarpe Howes ir Lorimer 
iSt. stočių ant BMT Jamaica 
į linijos.

Religinės apeigos įvyks
! Apreiškimo bažnyčioje prie.

MIRUS

M oti e j ui Kvietk auskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Viktorijai, 
seser-ei Mary Kairaitienei ir švogeriui Juliui 
Kalvaičiui:

F. Reinhardt
(). Reinhardt
Mrs. Krunglis
Mr. and Mrs. Kazakovič 
1V1. Sai man
Mrs. Lietuvnikienė
Mrs. Elen

Motina nušovusi sūnų
Policistui M. F. Jacobs ne

atėjus į darbą sekmadienį, 
pasiųsti paslai tyrinėti. Bet 
iš namų niekas neatsiliepė.

per langą pamatėPagaliau
jį gulint. Įsilaužę vidun rado 
jį ir motiną negyvus. Pištalie- 
tas buvęs motinos rankoje.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

TONY’Sa

y

y
I 
s 
I 
8

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

I

V

Teist lane !
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Icwcs 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. EV. 7-6288

s
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VIRĖJA
Sekmadieniais nedirbama. Kreipki- 
lės asmeniškai. Gerą mokestis, nuo
lat, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
Scarsdale Diner

Scarsdale Avi*., Scarsdale, N. Y.
Tel. SC. 3-9760

(64-66)

MALE and FEMALE

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

LU MAR BEAUTY SALON 
47-03 Frances Lewis Blvd.

Bayside. Tel. Bayside. 4-7600
(58-61)

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

Į G Palmer Ave. Scarsdale 3-G160 
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-3033

Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėjai, 

I governankos. Darbas gražiuose na- 
I muose su puikiausiu apmokėjimu, 
j Kreipkitės tuojau.

(43-73)

HELP WANTED MALE

TRAY BOY
Pilnam laikui, nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
Miss Lund

CALEDONIAN HOSPITAL 
132 Parkside Ave., Brooklyn 

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

REAL ESTATE

MAHOPAC
Pakranty Ežero Secor. Mažas na

mas pardavimui su t (“kančių vande
niu. Didelis garadžius, medinė dar- 
žinuke, 100x320 lotas, arti krautu
vių. 1-nos valandos nuvažiavimas iš 
New Yorko. Kreipkitės:

White Plains 9-0461
(64-65)

Haveme.yer ir N. 5-tos. Laidos 
šv. Jono kapinėse.

Mrs. Vasil '
Mrs. Raupelis
Mr. J. Kalvaitis-

Prendugast 
md Mrs. Jakaitis

Mus.
Mr..
Mr.
Mr.

and 
and

Mrs. Mau mon i
Mrs. Zakarauskas

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

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

- Valdyba.

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

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

Studija gražiai įrengta, geroje 
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
tine 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, kenjo- 
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
Šaukite vakarais nuo 6:30 P. M. 
šeštadieniais ir sekmad.. 8 A. M.

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS I

221 South 4th Street
Brooklyn, n. y.

Tel. EVcrgreen 7-6868

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

------F-T—
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DRESSMAKER
Dirbti namie, darymui sampelių 

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

(61-65)

MOTERIŠKE
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 9-0359

(60-66)

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

Kreipkitės:
LINDELLA BEAUTY SALON

217 West 231st St., N.Y.C.
(arti Broadway)

(62-66)

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

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

RAE & SAL’S BEAUTY SALON 
7113 — 18th Ave., Brooklyn 

T<‘l. BE. 6-9656
(62-66)

HAIRDRESSERS

Dirbti New Roehelle’s

Naujausiame Moderniniame
Beauty Salon
PATYRUSIOS

Reguliarūs Darbo Valandos
Gera Alga ir Komisas 

Kreipkitės:

ENTERPRISE BEAUTY SALON

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

(62-68)

PATYRUSI VIRĖJA—ABELNAI 
Reikalinga Rye Apylinkėje. Moka

ma $45. Malonėkite kreiptis: 
ROWE EMPLOYMENT AGENCY 

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

(60-64)

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. 4-0032
(61-65)

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

Telefonuokite:
MAyfair 8-0843

(63-65)

MOTINOS PAGELBININKft 
NAMŲ DARBININKĖ

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

Telefonuokite:
* Great Neck 2-4651

(63-G5)

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)

NAMŲ DARBININKĖ
Nereikia valgių gaminti, visi įren
gimai elektriniai, prižiūūrėjimas vai
ko. Guolis vietoje ar kitur. Gera al
ga, linksma namų atmosfera. Su 
paliudijimais.

Telefonuokite:
Rockville Center 4-8147

(64-66)

PATARNAUTOJA PRIE BARO

Patyrusi, puikiausia mokestis, geri 
tipai. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
286 Broome St., N. Y. C.

CA. 6-8870
(61-66)

6 pus!.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Baland.-April 2, 1954

DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f
S:iv»> valuable dollnrB nr.<l ti.«‘ your 

S-p-a-r-e Tiino by- "UoiiiK it 5 ourself" I
HEI’AIR and MOIIERXIZE at mini- 

run n ro>ts .Hid cijoy the tbriK^of 
inr valuable dollars! Tb<Wl u«irK.t^|
JiFir.s listed below are anxiout to s rw 
you. Patronize th-tn to-day!

REMODELING?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pino pan
eling, rod wood paneling. Colotox, 
Sheet rock, Ceiling fino, homosote ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson — Di
džiausias (B.P.S.) malevų sandėlis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

WESTCHESTER LI MBER CO.
52 motai po No. 1 Agar St. 
Saw Mill River Rd., Yonkers 

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

(45-58)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

GREEN POIN T

2 Aukštų Kampinis Narnas.
Išnuomosimo visą ai- parduosim!“ 
4500 keturkampių pėdų 60x90 

Norman A Monitor Sts., Brooklyn
Nerestriktuota \ieta 

Tel. ES. 7-0685 J 
p^'4-66)

BAR &GRILL A W 
BILLIARD PARLOR

Pilnai įrengtas, gera vidurmiestyje 
sekcija, daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Savi- 
ninkas pasitraukia del senatvės. 
Parduoda puikiausią biznio progą 
labai prieinamai.
Šaukite Savininką tarp 12 ir 7 P. M.

Tel. TR. 3-9231
(62-64)

CAN D Y -ST ATI ON ER Y 
LI 7NCHEO NETTE-I'OU N T AI N 

Taipgi parduoda žaislus. Pilnai įren
gtas. Gera veikli kampinė vieta, arti 
mokjklos 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. šaukite saviniinką:

HY.vacinth 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., Brookljm 
Tel. IN. 9-0303

(60-64)

BAKERY »
Pilnai įrengta Wholesale ir retail 
biznis. Gera veikli sekcija Jamaica 
sekcija, žema randa, lysas. Tušti 
2 apartmenlai. Daro gerą pragyv’p- 
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Savininkas parduoda gerą biznio 
progą labai prieinamai, šaukite sa
vininką:

Tel. UNderhill 8-8819
(60-64)

REAL ESTATE

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

Telefonuokite SU. 7-2210. Viontik 
vakarais!

(63-64)

COLLEGE POINT
1 šeimos mūrinis dalinai attached, 
5 dideli kambariai, tile maudyne, re- 
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. 3-7235 A
(63-<65)

CHILDREN BOARDED|
LAURA PARKER SLAUGIŲ 

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

BLANCHE MATES 
Savlninkė-Vedėja 

158 Meadow Lane 
•New Rochelle, N. Y. 

Tel. NE. 2-6110
(63-67)

HELP WANTED—FEMALE

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 savaitgaliams.

Gera alga, linksmos darbo sąlygoj 
Kreipkitės: ‘r“

ANN’S BEAUTY SARON 
80-18 Myrtle Ave., G lesale 
(tarpe 80 Ir 81st Streets) 

(63-69)




