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KRISLAI
Pavasaris.
Sudrumsdė.
Prekyba atgyja.
Mūsų busimosios pramogos.

Rašo R. MIZARA

Pavasaris'
.^ledeliai velkasi nauju, ža

liuojančiu rūbu, gėlės sklei
džia Įvairiaspalvius žiedus, 
atgijo gamta. Visa tai tary
tum sakyte sako darbo žmo
nėms: nenusiminkite, dar’ouo- 
kitės, kovokite, laimėkite ir 
džiaukitės gyvenimu, nes jis 
—brangus, jis tėra tik \ ienas.

O visgi siu metu pavasario 
šventes. Velykas. sudrumsdė 
neapgalvotas vice - prezidento 
Nixono pasakymas švenčiu 
išvakarėse:

—Jei francūzai išbaubs iš 
Indokinijos savo kariuomenę, 
tai Jungtinės Valstijos ten 
siųs savo kariuomenę kariau
ti prieš tos šalies žmones, ko
vojančius už savo nepriklau
somybę ir laisvę...

Tas pasakymas tiesiog nu
diegė milijonus tėvu, turin
čių pagaugusius sūnus.

Su vienu tokiu tėvų. — jis 
praktikuojantis katalikas, tu
ri du purius, gabius sūnus,— 
teko kanėetis Švenčių p»’oga. 
Nekartosiu čia. ką jis pasa
kė!. .

Tenka manyti, kad p rezi
dento Nixono pasakymas ne
bus gyveniman realizuotas: 
perdaug žmonių tam prieši
nasi.

Reikia pasidžiaugti tuo fak
tu, kad ir vėl pradėjo veikti 
Amtorgas. amerikinė korpo
racija. vadovaujama sovieti
nių piliečių, — organizacija, 
užsiimanti tik prekyba tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

Per pastaruosius penkerius 
metus ši Įstaiga neveikė, nes 
prekyba tarp šitų didžiųjų ša
lių buvo beveik sulyg nulio.

Juo greičiau pasaulis pra
dės sunormalinti prekybą, tuo 
bus didesnis užtikrinimas, 
kad taika išsilaikys.

Be to. atsteigimas prekybos 
tarp mūsų šalies ir socialisti
nių kraštų padės sumažinti 
bedarbių skaičių. kuris ligų 
šiol čia vis augo.

Vakarų Europos šalys jau 
per įūlą laiką didina preky
bą su Tarybų Sąjunga.

Štai, šiomis dienomis Pran
cūzijos laivų statytojai pra
dėjo statyti šešis Tarybų Są
jungai prekybinius laivus.

Italija, Danija, Anglija,. 
Belgija ir Hollandija jau pir
miau pradėjo tai daryti.

Kaip kas metai, taip ir šie
met,* pavasari mūsų kultūri
niame bare susidaro perti rš- 
tai pramogų.

Brooklyniškis Aido Choras 
rūpestingai ruošiasi pastaty
mui operetės “Pepitos,” ku
rią Newarke suvaidina ge
gužės 1 d., o Richmond Hil- 
l’lje — gegužės 2 d.

Gegužės 22 ir 23 d. “Pepi- 
ta’’ b lis pastatyta Norwoode

Hartforde.
Brooklyniečiams neapsil ai

džia fcoi’cesteriečiai. Jų Ai
do Choras duos koncertą 
Hartforde gegužės 2 dieną,zo 
pačiame Wore esteryje — ge
gužės 9 dieną.

Na, o ncvvhaveniečiai kvie
čia Lietuvių Liaudies Teatro

Vietnamo liaudininkai vis 
dar pasiruošę i derybas 
su frahcūzais, sako Maskva

Jungt. Valstijos laikys 
savo armiją Europoj per 
neribotą metu skaičių

_____________

Maskva. — Sovietu ra- c 
dijas sekmadienį priminė, 
jog Demokratinė Vietna
mo Respublika tebėra pa
siruošus derėtis su frau- 
cūzais dėl karo veiksmų 

į sustabdymo.
Radijas pakartojo tos 

respublikos prezidento ITo 
Či Minho pernykščių pa
reiškimą, kad galima gūtų 
Įvykdyti derybinę taiką.

i “Jeigu Francijos val
džia parodytų gerą valią,— 

j sakė Maskvos radijas, — 
i tai tikrai galima būtų at- 
steigti taiką Indokinijoje 
(kurios provincija yra 

i Vietnamas).
Lmaliko KALBA PRI-
VEBe PRIE PALIAUBŲ 

j SUTARTIES KORĖJOJE
Londonas. — Associated 

j Press primena, kad So- 
1 vietų atstovo Jokūbo Ma-
I

Jankiu lakūnai veikią 
į Vietnamo mūšiuose 
1 
t _________

Maskva. — Vietos ra
dijas teigė, kad Amerikos 

■ lakūnai “jau tiesiogiai da- 
jlyvauja” francūzų kare 
i prieš Vietnamo Demokra- 
i tinę Respubliką, Tndokini- 
l joje.

Maskvos radijas smerkė 
Jungt. Valstijas už nau- 

Ijus karinius pasiruošimus 
Į visuose Tolimuose rytuo
se.

PREZIDENTAS UŽ
DRAUDŽIA A-DARBL 
NINKAMS STREIKUOTI

Oak Ridge, Tennessee. — 
Prezidentas Eisenhoweris 
liepė be pertraukos dirbti 
atominiu fabriku darbinin
kams, kurie rengėsi strei
kuoti. Liepia pasiduoti 
valdinei Darbo Santykių 
Komisijai spręsti apie jų 
algas bei darbo sąlygas.

South Bend, Ind. — Stu- 
debakerio automobiliu kor
poracija pirmadienį pašau
kė darban 11,000 darbinin
ku, kurie buvo savaitei pa
leisti.

aktorius suvaidinti pas .juos 
Ostrovskio veikalą “Ne visa
da katinui užgavėnes.” Jie 
kviečiami tai padaryti birže
lio pradžioje.

Sakoma, ir newarkiečiai no
rėtų, kad pas juos būtų šis 
veikalas suvaidintas — kada 
nors gegužės menesio vidury
je.

Aktorių ir dainininkų gru> 
pė, Jono Juškos ir Mildred 
Stensler vadovybėje, gegužės 
15-tą ir 16-tą dd. vyks Į 
Binghamtoną ir Wilkes-Bar
re su lengvesnių numerių 
programa ir su dainomis.

I^ai kiekviena ši pramęga 
būva sėkminga! O jos bus 
sėkmingos, jei rengėjai ap
dairiai ir rūpestingai ruoši 

liko kalba per Jungtinių 
Tautų radiją 1951 metais 
padarė pradžią paliaubi- 
nėms deryboms Korėjoje; 
ir paliaubų sutartis ten bu
vo pasirašyta 1953 metų 
liepoje. Tai gal ir Mask
vos radijo kalba galėtų pa
tarnauti paliaubom Indo
kinijoje.

Skandalai su valdžios 
paskolomis kontraktoriam 
dėl namu statymo

Washington. — Trys kon- 
traktoriai Brooklyne andai 
sudėjo tiktai $30' savo pro
jektui gyvenamiems na
mams statyti; gavo iš val
džios $1,926,800 paskolos; 
pastatė namus už $1,781,- 
000 ir tai)) laimėjo $145,800 
pelno.

Du kiti kon traktoriai 
taipgi Brooklyne sudėjo 
tiktai $5,000 savo pinigų; 
gavo iš valdžios $3,068,000 
paskolos. Namų statymui 
išleido $2,262,000, ir taip 
trumpu laiku “uždirbo” 
$806,000 iš valdžios.

To dar negana. Iš įna
mių jie ima rendas pagal 
sumą gautų iš valdžios pa
skolų, o ne pagal pinigus, 
kuriuos išleido namam sta
tyti.

Eisenhower užmiršta 
rinkiminius prižadus

Washington. — Demo
kratas kongresmanas Ch. 
Howell sakė koresponden
tams, Eisenhowerio val
džia užmiršta rinkiminius 
pasižadėjimus — taupyt ša
lies iždą, mažinti žmo
nėms taksus, statyti gy
venamuosius; namus, ge
rinti Social Security, tai
syti Tafto - Hartley’o įsta
tymą ir kt.

Užtat valdžia daro truk- 
šmingus, begalinius lyri
nėj imtus, mėgindama ap
dumti amerikiečiams akis, 
kad jie nematytų, kaip re
publikonai apleidžia tik
ruosius reikalus.

Amerikonai per daug vaikų 
įtaisą angly merginoms

Oxford, Anglija. — Kad 
pernai metų pradžioje ame
rikiniai lakūnai pradėjo 
apsigyventi šiame univer
siteto mieste, tai' vietinės 
merginos jau dvigubai dau
giau kūdikių gimdo, negu 
pirm amprikonų atvykimo. 
0 kai kurioms jie įtaisė 
net po du vaiku, supranta
ma, “žadėdami apsivesti.” 
bet neištesėdami.

Turintieji mergaičių an
glai todėl bijo priimti to
kius įnamius.

Bmerika plamiofa 
perimi Indokinifos 
karą j savo rankas
Vice-prezidentas Nixon sako., 
jei francūzai nustotų kariavę 
tai Jungi. Valstijos tęstų karų

Washington. — Richard 
M. Nixon, Jungt. Valstijų 
vice-prezidentas pereitą { 
penktadienį “labai slap-' 
tai“ sakė amerikinių laik- j 
raščiu redaktorių suvožia-; 
vimui Washingtone, kadi 
jeigu francūzai apleistų i 
karą prieš Vietnamo ko
munistus - liaudininkus In
dokinijoje, tai Jungtinės | 
Valstijos galėtų perimti tai 
kara i savo rankas. Tuo! 
būdu Amerika gintų pie- i 
tiniai - rytinę Aziją nuo Į 
pakliuvimo ' į komunistų | 
rankas.

Republikonų senatorių į 
vadas William Knowland i 
tuojau užgyrė >Nixono pa
reiškimą, pridurdamas, 
kad kitos Jungtinės Tau
tos jau tikrai turėtų padė
ti Amerikai tame žygyje, o 
ne taip, kaip Korėjoje.
EISENHOWER 
SUTINKA

Valstyb. departmental 
pilnai užgyrė vice-prezi- 
dento Nixono pareiškimą, 
kad pati Amerika kariau
tų prieš komunizmą In
dokinijoje, jeigu francū
zai pasitrauktų. Bet pre
zidentas Eisenhoweris tik 
su Kongreso užgynimu sių
stų savo armiją į Indokini
ja.

Valstybės departmentas 
užtikrino, jog Nixono kalba 
sutinka su jau pirmiau pa
reikštomis Eisenhowerio ir 
jo valstybės .sekretoriaus 
Dulleso nuomonėmis apie 
Amerikos politiką linkui 
Indokinijos.

Egipto karininkai 
atėmė premjero galią 
iš prezid. Naguibo

Kairo, Egiptas. — Pul
kininko Gamalo A. Nasse- 
rio vadovaujama karininkų 
taryba pašalino preziden
tą gen. Naguibą iš prem
jero vietos ir paskyrė Na- 
sserį premjeru. Sykiu įstei
gė naują prezidentinių rei
kalų ministeriją, kad kon
troliuotų prezidentą. Tai
gi prezidentas lieka beveik 
bejėgis. v .

Prez. Naguibas norėjo 
įvesti civilinę valdžią su 
renkamu seimu. Karinin
kų gi taryba nusprendė lai
kyti karinę valdžia kaip 
“stipresnę atspirtį” gin
čuose su Anglija dėl Su- 
ezo kanalo ruožto.

/

Graikija. — žemės dre
bėjimas apardė kelis na
mus. ■

SLAPTYBĖ GREIT 
AIKŠTĖN IŠKILO

Nixonas buvo leidęs 
amerikinei spaudai tiktai 
tiek paskelbti, kad vienas 
“aukštas valdininkas” sa
kė, jog Amerika, perimtų 
Indokinijos karą j savo 
rankas, jeigu to reikėtų. 
Jis buvo užgynęs minėti sa
vo vardą ir vietą, kur tai}) 
kalbėjo.

Bet Francijos ir Angli
jos spauda tuoj po vidunak
čio iš penktadienio i šešta
dienį ėmė ir atskleidė Ni
xono “sekretą.”
KONGRESO NARIAI 
BIJO NAUJO KARO 
trr ve

Net republikonai sena
toriai Lev. Saltonstall ir 
Bourke Hickenlooper pro
testavo prieš Nixono gra
sinimą siųsti Jungt. Vals
tijų armiją. Indoknijom 
Saltonstall, pirmininkas 
ginklinio Senato komite
to, pyksta, kad valdžia be 
lokio pasitarimo su komi
tetu gręsia įvelti Ameriką 
i naują azijinį karą, kuris 
galėtų būti daug pavojin
gesnis, negu Korėjos karas.

Kiti republikonai prisi
minė, jog Eisenhoweris 
daugiausia todėl išrinktas 
prezidentu, kad pasižadė
jo baigti Korėjos karą. 
Taigi vice-prezidento Ni
xono garsinamas įsiverži-’ 
mas Indokinijon gali labai 
pakenkti republiko^ams 
kongresiniuose rinkimuo
se šių metu rudeni.

4- U į.

Popiežius ragina 
nevarto! užpuolimui 
A ir H-bomby

Roma. — Popiežius Pi
jus XII, kalbėdamas mi
niai per Velykas, atsišaukė 
į pasaulį, kad susitartų už- 
gint atomines ir hydrogeni- 
nes bombas užpuolimui. 
Sakė, tiktai apsigynimui 
galima būtų jas naudoti.

Per radiją skleidžiamoje 
visiems kraštams kalboje 
popiežius taip pat * ragino 
padaryti tarptautinę su
tartį, kuri užgintu vartoti 
ligų bakterijas ir chemi
nius. nuodus kaip karo 
įrankius.

Popiežius baisėjosi, kad 
A- ir H-bombos ne tiktai 
milijonais žudytų žmones, 
bet ir didžiulius žemės plo
tus paverstų nuodingomis 
dykumomis; galėtų net vi
są, gyvybę sunaikinti.

ORAS. — šilta ir lietus.

Augusta, Ga. — Prezi
dentas Eisenhoweris už
tikrino Franci ją, kad Ame
rika laikys savo armiją Va
karinėje Vokietijoje bei 
kituose vakarų Europos 
kraštuose per neribotą lai
kotarpį, “kol tik grės pa
vojus” iš Sovietų pusės bei 
vokiečių pusės.”

S. Rhee žada dalyvauti 
Ženevos konferencijoje, 
bet lemia jos žlugimą

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininku 
prezidentas Syngmanas 
Rhee pranešė, kad jo val
džia dalyvaus Ženevos 
konferencijoje balandžio 
26 d. Nes Amerika pasiža
dėjo “tinkamai paremti” 
Rhee, jeigu ta konferenci
ja neįvykdytų tokios Korė
joje taikos, kokios jis rei-
kalauja, tai yra, atiduoti.|7j ;• i AmPKlU 
Rhee valdžiai Šiaurinę Ko- Hiillja rlHicI 1K3 
ijjos Uaudies Respubli- į pap^nf

Sykiu Rhee lėmė, 
Ženevos konferencija 
nepadarys. Todėl jis 
kartojo, kad “vienintelis 
kelias Korėjos klausimui 
išspręsti — tai panaujinti: 
karą” ii' užimti šiaurinę 
Korėją'-

Rumunija sušaudė du 
kaip išdavikus 

f ■ " ___________

B uch arest, Rum un i j a.—
Teismo sprendimu, tapo; 
sušaudyti du buvusieji auk-j 
šti Rumunijos valdininkai, f 
o kiti 9 nuteisti kalėjiman! 
nuo 8 metų iki viso am-! 
žiaus.

Teismas surado, kad se-j 
niau buvęs teisingumo mi- * 
nistras L. Patrascanu ir 
jo bičiulis Rumus Koppler 
vadovavo suokalbiui nu
versti Rumunijos liaudies 
valdžią su amerikonų pa-Į 
galba. Amerikos agentai | 
Hali ir Hamilton davę suo
kalbininkams ginklų ir nu
rodymų, kaip daryti per
versmą.

Vienur laimį francūzai, 
kitur vietnamiečiai

Hanoi, Indokinija. — 
Francūzai sako atgriebę 
dalį savo lėktuvų aikštės 
prie Dien Bien Fu tvirto
vės, kurią apsupa Vietna
mo liaudininkai. Bet liau
dininkai užėmė dar vieną 
aptvirtintą poziciją kitame 
tvirtovės šone.

Vis daugiau Amerikos 
bombonešių talkauja fran- 
cūzams, atskrisdami nuo 
karinių laivų - lėktuvnešių, 
stovinčių netoli Indokini
jos.

Tuo užtikrinimu prezi
dentas nori paskatinti 
Francijos seimą, kad už
kirtų amerikinį planą — 
Įjungt busimąją vakarinių 
vokiečių armiją į bendrą 
tarptautinę kariuomenę 
su francūzais, italais ir 
kitais vakarų europiečiais 
prieš komunizmą. Nes 
francūzai bijo, kad vokie
čiai tuomet galėtų tapti 
tikraisiais tarptautines ar
mijos komandieriais ir vėl 
užpulti Franciją.

Anglijos ministrų pir
mininkas Churchillas, taip
gi drąsindamas Franciją, 
pasižadėjo laikyti šarvuotą 
anglų armijos diviziją va
karinėje Vokietijoje, kaip 
apsaugą nuo vokiečių pa
sinio j imu prieš Franciją. 
Pati Anglija, tačiau, at- 

; sisako įjungti savo kariuo- 
I menę į tarptautinę euro- 
i))iečių armiją.

Penking. — Valdinis Ki
nijos radijas kaltino Ame
riką už “provokacinį įsiver
žimą” Indokinijon. Sakė, 
kad Jungtinės Valstijos 
stengiasi paplatinti ten. ka
rą pirm Ženevos konfe
rencijos, kuri turėtų sprę
sti apie karo baigimą In
dokinijoje ir taikos dary
mą Korėjoje.
AMERIKA MOJASI 
PERIMTI INDOKINIJĄ 
I SAVO RANKAS

Pekingo radijas taip 
pat tvirtino, kad Amerika 
privertė Franciją pasira
šyti “vergišką sutartį.” lei
džiančią Jungt. Valstijoms 
perimti Indokiniją į savo 
rankas.

Dingo du lėktuvai 
su 15 žmoniij

St. John’s, Nfld. — Dingo 
ar žuvo Amerikos karinės 
žvalgybos lėktuvas šiau
rinėje Grenlandijoje, ne
toli šiaurinio žemės aši
galio.

San Francisco. — Nukri- 
j to jūron privatinis lėktu
vas su 5 žmonėmis, skri
dęs tarp dvieju Hawaii sa
lų.

Nauji susikirtimai tarp 
anglų ir egiptėnų

— ■.■■U M*——» U

Kairo, Egiptas. — Ang
lų kareivis, muitinės sar
gas Port Saide nušovė vie
ną egiptėną darbininką

Egiptėnai po kelių va- 
; landų pašovė vieną anglų 
kareivį ir pagrobė kitą, 
bevažiuojant jiem automo
biliu Port Saide. , •
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TIEMS, KURIŲ GYVUOJU ŽODŽIU 
NEPASIEKIAME

šitos pastabos taikomos tiems mūsų skaitytojams, 
kurie gyvena atokiau nuo didmiesčių ir kurie labai re
tai tesimato parengimuose. Mums jus, draugai, beveik 
neįmanoma pasiekti gyvuoju žodžiu — asmeniškai pa
sikalbėti dienraščio Laisvės reikalais ir paprašyti para
mos šiam dešimties tūkstančių dolerių fondui.

Tokių skaitytojų mes turime daug. Paskutiniais ke- 
leriais metais lietuviai plačiai “išsimėtė” po/ įvairiau
sius šalies kampus. Juose randame ir Laisvėsįskaitytojų.

Laisvės vajus nebūtų sėkmingas, jeigu jame daly vau-\ 
tų tiktai didmiesčių skaitytojai. Būtinai reikalinga, 
kad ir tie mūsų prieteliai, kurie gyvena mažuose mies
teliuose ir kaimuose, prisidėtų prie šių svarbių pastangų.

Tiems draugams yra du būdai paremti Laisvės vajų. 
Vienas — tiesioginiai paaukoti pagal išgalę. Kitas — 
suruošti savo namuose “parę”, pasikviesti gimines ir 
pažįstamus, perstatyti jiems šio vajaus svarbą ir papra
šyti jų paramos. Tai galėtų padaryti beveik kiekvie
nas skaitytojas.

h
Visus prašome turėti mintyje tą faktą, jog kiekvie

na parama yra reikalinga ir svarbi. Kaip visuose mū
sų vajuose, taip šiame nesitikime labai stambių aukų. 
Tik viena kita tokia didesnė auka atsiras. Ta dešimt 
tūkstančių dolerių suma suplauks dešimtinėmis, penki
nėmis ir doleriais. Ir suplauks laiku tik tada, kada 
visi skaitytojai nedelsdami stos talkon.

Ką daro pasaulinės taikos jėgos?
*

Balandžio pabaigoje Austrijos sostinėje Vienoje įvy
ko Pasaulinės Taikos Tarybos Biuro susirinkimas. Tik 
dabar gavome to posėdžio nutarimus.

Pasaulines Taikos Tarybos Biuras pMėmė rezoliuci- Į 
ją, kurioje storai pabrėžiama, jog “keturių valstybių į 
užsienio reikalų ministrų pasitarimas Berlyne buvo tau- - 
tų taikos valios laimėjimas. Jis parodo, kad derybos į 
yra galimos.” Pasitarime “buvo sudarytos sąlygos, j 
kad galima būtu vėl rasti priimtinus sprendimus ginči- ' 
jamais klausimais, kurie skiria pasaulį.”

Pasaulinės Taikos Biuras mano, kad ir “Ženevos 
pasitarimas gali ir turį būti svarbus etapas tarptautinio 
įtempimo praskaidrinimo ir nusiginklavimo kelyje.”

Iš minėtos rezoliucijos sužinome, kad pabaigoje ge
gužės mėnesio Berlyne įvyks nepaprasta Pasaulinės 
Taikos Tarybos sesija.

Pasaulinės Taikos Tarybos Biuro posėdis taipgi pri
ėmė atsikreipimą į Europos tautas. Ten atmetamos ir 
pasmerkiamos pastangos atskirti Vakarinę Europą 
nuo Rytinės Europos, sukuriant taip vadinamą “Euro
pos apsigynimo bendruomenę,” kurios griežtai reika
lauja iš vakarinių tautų mūsų šalies vyriausybė.

Tokia bendruomenė ar bendrija, sakoma atsikreipi- 
me, tiktai padalintų Europą ir prikeltų Vokietijos mi- 
litarizmą, pastatytų į pavojų visą taikos reikalą.

Skaitome: “Netiesa, kad Europos tautoms atviras 
tiktai vienas kelias — suskaldymo ir karo kelias. Joms 
atviras kitas kelias, — kolektyvinio saugumo organiza
vimas tarp visų Europos valstybių.” Nurodoma, kad 
“nepaisant skirtingų politinių ir socialinių režimų, vi
sos Europos valstybės turi bendrus interesus: išsaugoti 
taiką kiekvienai iš tų šalių ir vystyti ekonominį bei kul
tūrini bendradarbiavimą.”

Pasaulinės Taikos Tarybos Biuras priėmė deklara
ciją ir atominio ginklo klausimu. Biuras' sako, kad “už
drausti atominį ginklą... šiandien tapo visų tautų rei
kalavimu .. Paskelbti atominį karą už įstatymo ribų 
yra ne tik būtina, bet ir galima... Tautos turi tuč
tuojau pareikalauti iš vyriausybių sudaryti susitarimą, 
kuriuo uždraudžiamos visos masinio naikinimo ginklų 
rūšys.”

GAZOLINO “KAINŲ 
KARAS” PASSAIKE

Passaic, N. J. — Eina 
“kainų karas” tarp gazoli
no stočių. Kai kurios sto
tys parduoda galioną ga
zolino už 16 centų su de
vyniais dešimtadaliais, ki
tos ima 17 centų ir devynis 
dešimtadalius, o dar kitos 
bando gauti reguliarę kai
ną — 26 centus su 9 de
šimtadaliais už galioną.

Nairobi, Kenya. — Anglų 
kariuomenė ir policija su
ėmė dar 1,200 Mau Mau 
negrų.

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

Saigon, Indokin. — Frąn- 
I cūzai pripažįsta, kad Viet
namo liaudininkai įsiveržė 
ir į Kambodiją, pietinę In- 
dokinijos provinciją.

London. — 20 anglų stu
dentų išlėkė Maskvon, kaip 
svečiai, pakviesti Sovietų 
jaunimo priešfašistinio ko
miteto. i

New York.— Miesto ap- 
švietos valdyba suspenda
vo 3 Hunter Kolegijos pro
fesorius už neatsakymą į 
ragangaudžių klausimus.

Kas Ką Rašo ir Sako
NESISEKA

Balandžio 10 d. Brookly- 
ne įvyko “Amerikos Lietu
vių Bendruomenės rytinių 
valstybių k o n f e r e n cija.” 
Makartistams su tuo nauju 
raketų, matyt, nesiseka. 
Pranešime apie konferenci
ją skaitome: “Buvo paste
bėta, kad visur sutinkame 
panašios kliūtys: nesugebė
jimas įjungti bendruome- 
nėn senųjų lietuvių ir dide
lis naujųjų lietuvių abejin
gumas.”

Senieji lietuviai juk nebe
gali išlaikyti nei esamųjų 
organizacijų. Kam jiems 
reikalinga nauja? Ir dar 
tokia, kurios tikslas lietu
vius dalinti ir kiršinti, kaip 
“Lietuvių Bendruomenė” ?

Apsisvarsto ir naujieji at
eiviai. Jie vis aikiau ir aiš
kiau permato, kad “Lietu
vos laisvinimo” raketų pa
sinaudoja tiktai mažytė kli
ka, kurios pryšakyje stovi 
Grigaitis, Šimutis, Balkū- 
nas. “Bendruomenė” gi ku
riama tam raketų i susti
printi. >

KĄ IR KAIP SKAITO 
AFRIKOS NEGRAI?

Pranciškonu Darbininke 
tūlas D. D. pasakoja apie 
Afrikos negrus ir skaitymą 
knygų. Girdi, “niekas ki
tas taip nemėgsta skaityti, 
kaip negrai.” Tai ištyrę ir 
suradę Anglijos knygų lei
dyklos.

D. D. pasakoja:
“Prie knygos jie metasi 

su tokiu pat azartu, kaip 
prie šokių. Viešosios bi
bliotekos Afrikoje tiesiog 
juodukų užgultos. Dažnai 
sutiksi mažytes privačias 
bibliotekėles su keletą tu
zinų knygų. Ir ten verda 
gyvenimas — skolinasi už 
tam tikrą mažą atlyginimą. 
Kas gali nusipirkti, pats 
stengiasi įsigyti knygą. La
bai dažna, kad knygai la
biau taupoma, nei kitiems 
būtiniems gyvenimo reika
lams.”

Tuojau iškyla kitas dide
lis klausimas: tai kokias gi 
knygas jie taip godžiai 
skaito ? Pasiklausykite:

“Negrai, kaip kadaise pa
vergtoje Lietuvoje, kai bu
vo spauda uždrausta, pir
miausia stveria politinę li
teratūrą. Afrikos laisvė, 
Afrikos turtai, ūkinis pajė
gumas — tai jų tikslas, ku
ris padeda atrinkti ir jų 
skaitomas knygas.

“Skaitomos knygos dve
jopos — marksistinės ir 
praktikinės.”

Kur jie tas knygas gau
na?

Praktikinės knygas, gir
di, pristato britai tonomis. 
Gi marksistines knygas iš
leidžia “Maskvos agentai,” 
supraskite: vietos komunis
tai. Kitaip komunistų pran
ciškonų organas nemoka 
pavadinti.

Sužinome ir tai, kad kai 
Afrikos žmonės gauna ir 
pasiskaito marks i s t i n i ų 
knygų, tai “Afrikos naktys 
pasidaro neramios.” Su
praskite : žmonės pradeda 
galvoti ir nerimauti . prieš 
užsieninius pavergėjus.

Tas, aišku, iš proto varo 
misijonierius. Pasak Dar
bininko: “misijonieriai rei
kalauja užkirsti kelią mark
sistinei knygai.”

NEPATEISINAMAS 
ŽIAURUMAS

Amerikinio Sveturgimiam 
Ginti Komiteto newyorkiš- 
kjs skyrius praneša/ kad 

šiomis dienomis tapo sulai
kyta išdeportavimui Mrs. 
Anna Zazuliak. Ji yra 55 
metų, motina dviejų vaikų, 
kurie jau vedę ir augina 
vaikus. Amerikoje jinai iš
gyveno 36 metus. Jos svei
kata jau labai pašlijusi.

Pasirodo, kad Justicijos 
Departmento agentai norė
jo, kad Mrs. Zazuliak tap- • 
tų žmonių išdavinėtoja. Bū
dama protinga geros širdies 
moteriškė, jinai griežtai at
sisakė tuo darbu užsiimdi- 
nėti. Jos “pamokinimui” 
Justicijos Departmentas su
areštavo ir mojasi išdepor- 
tuoti. Ir vis tai daroma pa
gal nuožmųjį Walter-Mc- 
Carran įstatymą. ■

VELYKINIS MELAS
Makartistų Vienybėje tū

las Antanas Sakalas iškepė 
tikrai “velykinį” išmislą. 
Kalbėdamas apie Velykas 
Lietuvoje, jis pasakoja ne
va atsitikimą 1944 metais. 
Tą baisų vaizdą ne jis pats, 
žinoma, matęs, bet jam jo 
kaimynas “pasakojęs.”

O “kaimynas” pasakojęs 
Sakalui apie “bolševikus,” 
kurie atėję ir kaimyno vai
kus nužudę, — keturis ar 
penkis vaikus. Ir buvę taip: 
Tėvas, sužinojęs, kad ateis 
bolševikai ir jį paims. Tai 
jis kur ten kampe pasislė
pęs ir tėmijęs, kas bus. 
Bolševikai atėję ir pradėjo 
vaikus, o ne motiną, klau
sinėti, kur yna tėvas. Ka
dangi vaikai atsisakę pasa
kyti, tai bolševikai visus 
juos iki vienam iš revolve
rio supiškinę. Motinos ne- 
lietę!

Tėvas arba Sakalo “kai
mynas” per skylę žiūrėjęs4 
ir matęs. ‘

Tai bent tėvas: savo kai
lį gelbėdamas, leido vaikus 
sušaudyti!

Visa ta Sakalo istorija 
per visas skyles dvokia iš- 
mislu, melu. Tai jo paties 
nesveikos makaulės pada
ras.

Per tūlą laiką fašistinėje 
lietuvių spaudoje buvo Ivg 
ir sumažėję panašūs melai 
apie Lietuvą. Dabar, ma
tyt, vėl pradedamas vajus 
savo sk a i t y t o j a m s akis 
muilinti.

SIŪLYS NAUJĄ , 
KONSTITUCIJĄ

LDS organas Tiesa pra
neša, kad tos organizacijos 
Cent r. Valdyba siūlys busi
majam seimui priimti nau
ją konstituciją. Apie tai 
skaitome:

Kaip matysite, naujoji 
konstitucija bus žymiai 
trumpesnė, negu dabarti
nė. .

Mūsų dabartinėj konsti
tucijoj telpa mokesčiu len
telės ir platūs, smulkrpe- 
niški nusakymai apie na
rystės paliudijimus, apie 
pašalpos mokėjimus ir tt. 
Nėra reikalo tatai smulk
meniškai atžymėti konsti
tucijoj, nes visa tai yra 
atžymėta narystės paliu
dijimuose (apdraudos pa
liudijime ir pašalpos pa
liudijime).

Naujoj konstitucijoj įei
na tik reikalingi a u s i e j i 
apie organizacijos sudėtį 
ir tvarka dėsniai.

Su p r i ė m i m u naujos 
konstitucijos pasiliks ga
lioje visi patvarkymai, 
kurie dabar yra galioje, 
kas liečia narines mokes-/ 
tis, kas liečia apdraudos ir 
pašalpos mokėjimus. Ko-, 
kios mokesčių lentelės yra 
dabartinėj, konst itucijoj, 

visos jos ; pasiliks galioje.
Nariai ir ant toliau* irto-

“Primavera” socializmą 
praktikuoja

PREGRESAS

tapo areštuoti ir uždaryti ka
lėjime.

Tuomet suvirs 3,000 narių, 
reakcijos spaudžiami, buvo 
priversti užsidaryti savo bur
nas ir išsižadėti draugijos 
idėjų. O likusi dalis, apie 9 
šimtai, paspruko į Angliją. 
Nors Anglijoje jų niekas ne
persekiojo, bet pasirodė, kad 
laisvam veikimui ir jų idė
joms sąlygos neprielankios. 
Tada, tuolaikiniai draugijos 
vadai, nepatenkinti gyvenimu, 
pradėjo galvoti: Argi negali
ma kur nors pasaulyje susi
rasti. tinkamo gyvenimui kam
pelio, kur jie nevaržomi ga
lėtų, praktiškai išbandyti nau
josios draugijinės tvarkos 
mokslą? Bemąstydami, jie 
atsiminė, ką jau seniau bu
vo girdėję, kad Pietų Ame
rikos mažoje valstybėje Pa- 
raguajuje gyvuoja Menonitų 
draugija, susidedanti iš apie 
13,000 narių, kuri viskuo la
bai artima Huteritų ideologi
jai. Menonitai taipgi labai 
mylinti taiką ir dideli priešai 
karo. Tiktai tame yra skirtu
mas tarpe šių dviejų draugijų, 
kad Menonitai pripažįsta pri- 
vatišką nuosavybę, daugiau
sia remdamiesi kooperatyviš
ku pamatu, o ne komunaliu.

Persikėlimas
1941 metais draugijos at

stovai nuvyko Į Paraguajaus 
ambasados rūmus Londone 
pasįteiraut, ar draugija galė
tų gauti leidimą emigruoji Į 
Paragua jų ?

Po poros mėnesių diploma
tiškų pasitarimų, Paragua
jaus valdžia mielu noru davė 
leidimą (vizą) visai draugijai, 
susidedančiai' iš apie 700 na
rių. vykti į jų šalį, net pri
žadėdama daug lengvatų.

Tais pačiais metais pava
saryje draugija išvyko i jiems 
prižadėtą laisvės šalį Para- 
guajų.

Vos tik spėjus atvykti ir 
kiek po kelionės pailsėti, že
mės ūkio ministerija pasiūlė 
draugijai savo sumanymą ap
sigyventi apie 20 tūkstančių 
žemės plote netoli nuo miesto 
Asuncion. Vieta vadinama 
“Primavera.” Pusę žemės 
galima arti, o kita pusė tan
kūs miškai.

Valdžia iš savo pusės už
tikrino pilną laisvę jiems val
dytis politiškai ir tvarkytis 
ekonomiškai, kaip jiems ge
riausia patinka. Taipgi jie pa- 
liuosuojami nuo ėmimo į ka
riuomenę.

Besibastydami nuo vienos 
vietos į kitą, visi žmonės bu
vo labai nubiednėję. Tadgi 
ir pradžia įsikurti buvo la
bai sunki. Kaip sakoma : vis
ką reikėjo pradėti tik iš galų 
pirštų. Ačiū Menonitų drau
gijai, kuri pagal savo išgalę 
pagelbėjo savo bendramin
čiams įsikurti, nepaisant daug 
didelių trūkumų, draugija pa
augo nariais ir turtu dvigu
bai per praeitus 12 metų. Ir 
palaipsniui pradeda ūkį me
chanizuoti. Jau įsigijo ketu
ris sunkvežimius, 1 trakto
rius ir keletą kitokių ūkiui 
reikalingų mašinų. Bet dar 
reikės nugalėti daugeli dide
lių ekonomiškų problemų, kol 
išvystys ūkį apt aukštesnio 
laipsnio dėl didesnės naudos 
ir gerovės.

Tautinė sudėtis
Draugija susidedanti iš 15 

tautų. Daugumą sudaro vo
kiečiai. Antrą vietą užima 
anglai. Toliaū seka ispanai, 
francūzai, italai, rusai. Mini
ma keletas šeimų ir lietuvių.

Apie treji metai atgal, į 
“Primavera” farinas nuvyko 
25 amerikiečiai. Tarpo jų

R-ašo

Šiandien mums nenaujie- 
na, kad dabar Tarybų Sąjun
goje, jos visose sąjunginėse 
respublikose, ir Kinijoje yra 
panaikintas kapitalizmas ii 
praktikuojamas . socializmas. 
Mes su tuo esame jau tiek 
apsipratę, jog rodosi, nelabai 
ir įdomu. Bet mus čia labai 
suįdomins didelė naujiena, 
kad šiais laikais vienoje ka
pitalistinėje valstybėje didelė 
grupė žmonių praktikuoja 
socializmą; ir jų tenai jokie 
m a k a r t i s tai nepersekioja. 
Buržuazinė valdančioji klasė 
užtikrino jiems pilną laisvę 
valdytis ir tvarkytis, kaip tik 
jie geriausia išmano.

Štai toji šalis

Nedidelėje Pietų Amerikos 
valstybėje Paraguajuįe, neto
li nuo miesto Asuncion, ran
dasi didelės, farmos, vadina
mos “Primavera” (lietuviškai 
reiškia “Pavasaris“). Tose 
farmose apsigyveno suvirs as
tuoni šimtai žmonių — vyrų, 
moterų ir vaikų, susimaišiusių 
iš daugelio tautų. Jie tenai 
praktikuoja socializmą (ko
munizmą), remdamiesi Bibli
jos mokslu.

Kadangi aš esu mažai Bi
bliją skaitęs, tai man būtų la
bai įdomu žinoti, kurioje Bi
blijos vietoje bei skyriuje 
yra aiškinamas kom u n i s t ų 
mokslas

Kas jie per vieni?
šita didelė žmonių grupe 

priklauso prie broliškos drau
gijos, kurie tiki į komunai) 
draugijinį gyvenimą ir yra 
dideli bet kokio karo priešai 
(pacifistai) ir labai mylinti 
brolišką taiką. Kiekvienas 
narys įstodamas, į šią drau
giją, išsižada savo visokių 
savanaudiškų pasipelnymų ir 
visus savo gyvenimo darbo 
vaisius privalo aukoti broliš
kai draugijai. ■

3 komunaliaį kaimai

šios komunalės farmos, va
dinamos “pavasariu,“ sudaro 
net tris didelius kaimus. Ten 
didelės ir mažos šeimos gy
vena medinėse ir plytinėse 
trobelėse, šiaudiniais stogais 
dengtose. Jos visos yra drau
gijos nuosavybėje. Jų obal- 
sis yra panašus į JAV unijų; 
visi už vieną, vienas už visus!

Pinigai tarpsaviniuose ko
munos kaimeliuose visiškai 
nenaudojami: jierųs pinigai 
tik tuomet reikalingi, kada 
prisieina reikalas pirkti fa
brikinius dirbinius ir kitokius 
gyvenimui reikalingus daik
tus, kurių jie patys dar ne
pasidaro. Policijos jie netu
ri, ir jiems ji nereikalinga. O 
jeigu retkarčiais kam pasitai
ko kuo nors nusikalsti prieš 
draugijos įstatus, tai kaltinin
kas būna teisiamas per tre
čiųjų teismą. Bet jeigu kalti
namasis nesutinka su trečių-' 
jų teismo nuosprendžiu, .jis 
paprašomas prasiš alinti iš 
draugijos.
Kaip ir iš kur jie atsirado?

ši broliška draugija buvo 
pradėta organizuoti Vokieti
joje per Pirmąjį pasaulinį 
karą. 'Pasibaigus karui, 1920- 
tais metais draugija turėjo su
virs 4,000 narių. Jie rėmė
si iš Biblijos raštų paimtomis 
idėjomis, .iš senovės Huteritų 
sektos, praktikavusios komu
nizmą apie 400 metų atgal.

Kiek vėliau, Hitlerio na
ciams pagrobus Vokietijos 
valstybės vairą į savo rankas, 
Brolybės draugija buvo žiau; 
riai puolama -ir persekiojaiųa 
kaipo neištikima nacių val
džiai. Jos iždas buvo konfe 
kuolas, visi komiteto vadai

kės tas pačias narines duo
kles ir turės tas pačias 
teises, kokias dabar tupi 
prie apdraudos ir. pašal
pos. ‘ '

buvo penki Harvardo univer
siteto studentai. Tie studen
tai, būdami universitete, da- 
žinojo iš savo profesorių, kad 
“Pi’imaveroje” didelė grupė 
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žmonių praktikuoja komu
nizmą. Tad jie, suįdominti, 
dėl savo žingeidumo, pasiry
žo viską savo akimių pais
tyti ir ištirti, kaip veikia ko- 
munis tų mokslas praktikoje. 
Pagyvenus porą savaičių ant 
farmų ir pastudijavus, jiems 
visa tvarka labai patiko. Pa
tiko taip, kad jie patys įsto
jo į draugiją ir daugiau ne
benori sugrįžti į savo šalį 
Ameriką!

Pareiga dirbti
Kiekvienas suaugęs drau

gijos narys, būdamas sveikas, 
privaląs dirbti. Darbai pa
skirstomi pagal talentą ir pa
sirinkimą.

Moterys, eidamos į darbą, 
palieka savo vaikus priežiū
ros namuose. Panašiai, kaip 
daroma Tarybų Lietuvoje.

Kožna šeima valgo pusry
čius gyvenamuose namuose, o 
pietus ir vakariene — cen
trinėje valgykloje. IW val
gio būna diskusuojami/ir ap
tariami svarbūs drauginiai 
reikalai.

Retas naiys rūko ir geria 
alkoholinius gėrimus, nors 
tai ir nedraudžiama.

Apšvietos komisija pataria 
ugdyti didesnes šeimas. Drau
gija turi daug talentingų me
džio išdirbėjai, kurie iš kiet- 
medžio padirba gražius ir 
brangius rakandus ir kito
kius puikius medžio išdirbi
nius, kuriuos parduoda ir už 
gautus pinigus perkasi dram 
gijai reikalingus daiktus.

Jie turi savo mokyklas ir 
puikią ligoninę. Mokyklose 
dėstomas K. Markso mokslas 
apie socializmą.

Suaugę jaunuoliai ir pabai
gę vidurinius mokslus būna 
kvočiami: Ar jie nori pasi
likti draugijoje, ar vykti sve
tur? Jiems duodama pilna 
laisvė pasirinkti gyvenimui 
kelią.

Pliiladelphia) Pa.,
Pas mus naujienas 
neina geryn

Belaukiant pavasario, ne- 
sveikuoja daugelis darbščių 
laisviečiu.

Balandžio 13 tapo palai
dota Monika Pilėnienė, tai 
žmona Petro Pilėno, kadai
se buvusio Laisvės vajinin- 
ko.

Sunkiai nesveikuoja He
lena Mattis. Tai darbšti 
draugė Moterų Klube ir 
ALDLD 10 kuopoje.

“Progresas” neseniai tu
rėjo operaciją ir vis dar ne- 
sutvirtėja.

J. Rainis regėjimo sto- 
kuoja.

Gerokas skaičius yra ne
sveikuojančių, po gydytojų 
priežiūra..

Linkiu visiems greitai pa
sveikti, nes jau pavadėlis 
prasidėjo.

Smagu žinoti, kad drg. 
W. Schkoen, (gal Shapran? 
—Red.), per keletą i^etų iš
buvęs įvairiose sanitorijose, 
jau pasveikęs ir gyverta sa
vo namuose. Geistina, kad 
jis vėl lankytų draugijų su
sirinkimus ir pagal išgalę 
darbuotųsi jose.

O susirinkimas labai svar
bus šaukiamas 24 dieną ba
landžio, 7 vai. vakare, rusų 
name, 1150 N. 4th St. Tai 
bus ALDLD 10 kuopos 
ir Moterų Klubo. Svarbių 
reikalų daug susikrovė. O 
čia atpiškėįo ir Laisvės fi
nansinis v a jus. Kituose 
miestuose visi Laisvės prie
teliai d^i r b u o j a si dėl to. 
Philadelphiečiai, ži n o m a, 
neapsileis. Taigi, malonė
kite visi, Laisvės spajįįos 
rėmėjai atsilankyti su savo 
geriausiais sumanymais del 
paramos spaudai..!

Lauksime Jūsų atsilanky
mo.

Aldietis R.



Sportuoja jauni, sportuoja
* ir seni

KAUNAS.— Kauno jau
nimas susirinko už miesto, 
ant Kauno—Jonavos plen
to. Čia vyko Kauno Poli
technikos instituto studen
tų rudens spartakiados bai
giamas etapas — dviračių 
lenktynės.

Vienas paskui kita pri
eina prie starto jaunuoliai, 
vienas paskui kitą, jie, tei
sėjui mostelėjus vėliavėle, 
umaru nudum ia plentu į 
tolį... Bet kas tai toks?

Laikydamas dviratį, prie 
starto linijos prieina senu
tis ilga, žila barzda ir 
trumpomis sportinėmis kel
naitėmis... Ką, argi ir jis 
važiuos? Taigi, jis taip pat 
valiuos!

Jį daug kas gerai,pažįs
ta. Tai Lietuvos Žemės Ū- 
kio akademijos profesorius 
Juozas Ruokis.

Jam jau žymiai daugiau 
kaip šešiasdešimt metų. Ta
čiau, nežiūrint savo senyvo 
amžiaus, profesorius labai 
gerai jaučiasi. Jis siste
mingai sportuoja. Jis iš
naudoja kiekvieną galimy
bę užsigrūdinti. Štai ir da
bar jis nutarė rungtyniau
ti su jaunimu dviračių 
lenktynėse.

Žinoma, šiose 25 kilome
trų lenktynėse profesorius 
neužėpiė pirmos vietos. 
Jaunimas jį aplenkė. Bet 
ir jis neblogai pasirodė. 
Už pasiektą rezultatą jam 
buvo suteikta III visasąjun
ginė sporto kategorija.

Šitas faktas anaiptol nė
ra sensacija, nes valstybės 
visokeriopai skatinamas fiz- 
kultū/i\nis judėjimas apėmė 
ne tikTjaunimą. Tarybų Sa
kingoje sportauja visi: se
nis ir jaunuolis, valstietis 
ir darbininkas, moksleivis 
ir inteligentas... Sportas ta
rybinės santvarkos sąlygo
mis tapo sudėtine ir neat
skiriama viso žmogaus gy
venimo dalimi.
' Dabar Lietuvos respubli
koje nėra nei vienos stam
bios įmonės, kurioje nebūtų 
darbininkų sporto kolekty
vo. Paimkime kad ir Lietu
vos futbolo pirmenybių len
telę: “Kauno' audiniai”, 
“Inkaras”, “Lituanika”, 
“Elnias”. Vis tai fabrikų 
futbolo komandos. Visus 
šiuos bei kitus darbininkų 
klubus jungia profsąjungų 
sporto draugija “Žalgiris” 
ir verslinės kooperacijos 
sporto draugija “Sparta
kas.” Tiek darbininkui, 
tiek ir tarnautojui Tarybų 

^Sąjungoje sudaromos visos 
sąlygos sportuoti: jam 
duodama nemokamai nau
dotis sportine apranga, 
s^ferto prietaisais, salėmis, 
stadionais.

Šiuo metu Lietuvos spor
to organizacijose yra 130 
tūkstančių vyrų ir moterų. 
Vien per 1953 metus įvai
riose lengvosios atletikos 
varžybose dalyvavo 40 tūk
stančių sportininkų. Res
publikoje yra 35 tūkstan
čiai krepšininkų. Nenuosta
bu, kad iš tokios didžiulės 
masės sportininkų iškyla 
daug gabių sporto meistrų. 
Per pastaruosius penkerius 
metus vien lengvaatlečiai 
beveik du šimtus kartų da
rė pataisas respublikinėje 
rekordų lentelėje.

Visoje Lietuvoje ir toli 
į už jos ribų yra žinomi tokie 

krepšinio meistrai, kaip. S. 
Batutas, K. Petkevičius, 
J J Lagunavičius, A. Lauri- 
tėnas.

Vyresnioji lietuvių karta 
dar gerai atsimena tokius

3 pusk—Laisvė (Liberty) -Antrad., Baland.-April 20, .1954/

stalo teniso meistrus, kaip 
Variakojį, Dzindziliauską, 
Nikolski, Duškesą, kurie 
prieš antrąjį pasaulinį ka
rą išėjo nugalėtojais eilėje 
tarptautinių susitikimų. Jie 
sėkmingai sportuoja ir 
šiandieną. Visi jie dalyva
vo 1952 ir 1953 metų T.S. 
R.S. stalo teniso pirmeny
bių varžybose. Ir visus 
juos nugalėjo jaunuolis Al
gis Saunoris — prieškari
niu metu garsėjusio Lietu
vos rinktinės futbolo ko
mandos centro puolėjo Vy
tauto Saunorio jaunesnysis 
brolis. Vytautas ir dabar 
sėkmingai žaidžia “Sparta
ko” komandoje. Sportinin
ku miestriškumas kas me
tai vis labiau kyla. Ir ky
la jis dėka tarybinės san
tvarkos sudarytų sąlygų, 
dėka to, kad sportas pasida
rė prieinamas masėms.

Žinomasis lietuvių poe
tas, poemų “Artojėliai”, 
“Dičius” ir “Usnyne” auto
rius, laureatas Teofilis Til
vytis lietuviškame žurnale 
“Sportas” rašo: “Kaip ir 
daugelis mano kartos žmo
nių, aš niekad nesportavau. 
Mano vaikystė praėjo tam
siame kaime, kur ganiau 
gyvulius ir dirbau prie že
mės ūkio darbu. Tu laiku 
mokyklose net nebuvo spor
to ratelių. Aš nepatyriau 
to jaunuoliško natūralaus 
džiaugsmo, kuris tiesiog 
trykšte tryška iš tarybinių 
moksleivių krūtinės...”

Koks milžiniškas skirtu
mas, jei palyginsime tatai 
su audringu sportinio ju
dėjimo išsivystymu dabar
tinėje Lietuvoje! Ne tiki 
tūkstančiuose naujų mo
kyklų, ne tik įmonėse yra 
sporto aikštelės, gausios ko
mandos. Gaivinančioji spor-1 
to jėga prasiskverbė ir į 
kaimą. Argi galėjo kada 
nors anksčiau kaimo darbo 
žmonės net galvoti apie kai
mo sporto draugiją? O da
bar tokia draugija yra. Ji 
vadinasi “Kolūkietis” ir 
jungia savo eilėse tūkstan
čius kaimo januolių bei 
merginų.

Sportas Lietuvoje turi 
masinį pobūdį.

/< Pnkys.

Detroit, Mich.
Klubų vienybe

Detroito Lietuviu Klubo 
valdybos dalis ir Piliečių 
Klubo valdyba balandžio 12 
d. turėjo pasitarimą apsi- 
vienijimo reikalu. Būsian
tiems susirinkimams jie pri
duos tartą projektą. Vardą 
proponuos: “Detroito Lie
tuvių Piliečių Klubas.”

Suvienijus klubus, vieni 
mokės 50 c. per mėnesį duo
klių ir gaus pomirtinės 
$200.; kiti mokės 25 c. ir 
gaus $50 pomirtinės.

Taipgi būtų nepriimami į 
klubą senesnį 45 metų.

•
Daktaro ir Uršulės Pale- 

vičių duktė Ophelia užbai
gė mokslą su B. A. laipsniu. 
Tačiau ir dabar studijuoja 
M. S. laipsniui gauti. O 
rugsėjo mėnesį, š. m., pra
dės mokytis gydytojo- moks
lo Wayne Universiteto me- 
dikališkame skyriuje. Ir 
gal už tam tikro laiko turė
sime, lietuvę gydytoją.

Spartakas

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

DETROIT, MICH. 
t

Liūdna 6 metu sukaktis nuo VI. Prapesčio mirties

šeši metai atgal balandžio 19 d.- staigiai ir netikėtai 
sustojo plakusi mano gyvenimo draugo Vlado Prapesčio 
širdis. Sunku tai prisiminti. Bet taip-yra. Vladeli bran
gus, aš neturiu ramybes. Be tavęs tuščias ir skaudus 
mano gyvenimas. Tavo mirtis pažeidė mano širdį ir svei
katą. Ant visados tu užbaigei savo sunkius darbus ir 
rūpesčius. Ilsėkis amžinai!

Ant. kalnelio tarp medeliu, 
Ramiųjų kapelių, 

Tenai mano brangus vyras 
Miega amžinai.

Jau prabėgo šeši motai, 
Prabėgs ir kiti,

Kai pražydo puikios gėlės 
Rausvai, raudonai.

Aš laistysiu puikiai gėles, 
Kad visad žydėtų. 

Raminsiu savo širdį, 
Kad taip neskaudėtų.

Tavo žmona,
ELLA PRAPESČIUS.

apdraudos projektas
Prezidentas Eisenhoweris, 

plačioje sveikatos apsaugos 
programoje, kurios projek
tą įteikė Kongresui, siūlė 
palengvinti žmonėms svei-
katos priežiūros išlaidas, 
dėlko jau seniai ginčijama
si Amerikos visuomenėje ir 
jos Kongrese. Paskutiniai
siais metais šios išlaidos 
tiek išaugo, jog skaičiuoja
ma kasmet amerikiečiai už 
medicinišką, dantų ir akių 
priežiūrą, ligoninėms ir 
vaistinėms sumoka virš 9 
miliardų dolerių. Tuo tarpu 
1940 metais tebuvo šiems 
reikalams išleista, vos 3A 
miliardo dolerių.

Atkreipdamas dėmesį į 
daugelio amerikiečių šeimų 
sunkią piniginę proble
mą, prezidentas siūlo, joms 
padėti netiesioginiai. Kaip 
kad projekte sakoma “api
brėžta federaline Užtikri
nimo (Reinsurance) tarny
ba, kuri paskatintų priva
čias ir labdarybės sveikatos 
a pd r a u dos or gan izac i j as
daugiau šeimų suteikti pla
tesnius draudimus”.

Sveikatos Apdraudos or
ganizacijos, kurias prezi
dentas minėjo, yra priva
čios draudimo bendrovės su 
jų sveikatos užtikrinimo 
planais ir tokios ne-pelno 
organizacijos kaip “the 
Blue Cross” (ligoninės iš
laidų padengimas) arba 
“the Blue Shield” (gydyto
jų sąskaįtų apmokėjimas). 
Prezidentas leido supraski, 
jog geriausia galimybe a- 
meriki-ečiams užsitikrinti 
pagalbą nelaimės ar nesvei
katos atveju yra priklausy
mas šioms dviems didžiu- 
1 ė m s or ga n i zac i j om s.

Šiuo metu apie 58 nuo
šimčiai visų JAV-bių gy
ventojų priklauso vienai ar 
kitai iš šių organizacijų sa
vanoriškų sveikatos ap
draudos planų, tačiau įdo
mu, jog ši apdrauda paden^ 
gia vos 15% iš mūsų minė
tų 9 miliardų, išleidžiamų 
kiekvienais metais sveika
tos priežiūrai. Šitoks skir
tingumas išaiškinamas fak
tu, jog daugelis sveikatos 
apdraudos bendrovių pla
nai griežtai nustato sumą, 
kurią apsidraudęs gali ti
kėtis gauti, ir nepadengia 
kaikurių ligų gydymo išlai
du.

Prezidentas savo pasiūly
me Kongresui nepateikė de
talių, kaip šios sveikatos 
apdraudos bendrovės ir or
ganizacijos turėtų praplėsti 
savo veiklą. Jis tik kvietė 
Kongresą paskirti tam tik
rą sumą pinigų fondui, ku
ris “laiduotų ir užtikrintų” 
riziką, išeinančią iš šito
kios masinės sveikatos ap
draudos programos”. Ta

čiau, manoma, kad tokios 
organizacijos kaip “The 
Blue Cross” ar “the Blue 
Shield” šiam fondui .per
duotų dalį surenkamų mo
kesčių, o savo ruožtu gau
tų fondo pagelbą, išmokant 
sveikatos apdraudos plates
nės programos pašalpas. 
Panašiai tvarkytųsi ir pri
vačios sveikatos apdraudos 
įstaigos. Prezidentas siūle 
Kongresui šiam tikslui 
skirti 25 milijonus dolerių.

Idėją nėra nauja. Įstaty
mo projektas, aptariąs svei
katos apdraudos planą, pri
menantį šiais metais įteik
tą, buvo pasiūlyta jau 1950 
metais ir tuometinio prezi
dento įteiktas kongresui. 
Jis užkliuvo vienoje Kon
greso Komisijų. Panašus 
pasiūlymas tada buvo pa
siūlytas 1952 metaiš spe
cialaus prezidento Truma- 
no sudaryto Tautos Sveika
tos Priežiūros Komiteto.

Prezidento Eisenhowerio 
Apdraudos Užtikrinimo 
planas yra visiškai “lais
vas”. Kiekvienas apsi
sprendžia už save, ar jis 
nori ar ne sveikatos ir ligo
ninės priežiūros. Tuomi šis 
planas griežtai skiriasi nuo 
ankstyvesnės vyriausybės 
planų. Tada, kaip prisime
name, bendras sveikatos ap
draudos programa, turėjo 
būti padengiama specialiu 
nauju mokesčiu (3%), ku
rį turėjo mokėti tiek darb
daviai, tiek dirbantieji. O- 
pozicija puolė šį projektą 
kaip “socialistinės medici
nos” būdą.

Apsvarstęs Prezidento Ei
senhowerio pasiūlymą Kon
gresas nuspręs, ar jis jį 
priims. Jei taip — nustatys 
ir pramatys kaip jis gy
vuos. Laukiame, jog dėl šio 
įstatymo projekto Kongrese 
vyksią ypač gyvi debatai, 
nes oponentai ir šalininkai 
šiuo metu jiems uoliai ruo
šiasi.

Common Council.

Minersville, Pa.
Mūsų senesnieji ateiviai 

baigiasi. Tačiau čia aš no
riu parašyti apie mūsų tar
pe dar tebesantį senuką 
Jurgį Kupčinską.

J. Kupčinskas gimė 1872 
m., Prienų apylinkėje, Ma
rijampolės apskrityje. Į 
Ameriką atkeliavo 1887 m., 
į šenadorio apylinkės mie
stuką William Penn ir te
nai pradėjo dirbti mainose.

Apsivedė 1892 m. ir ten 
gyveno. Kada atėjo tas di
dysis 6 mėnesių streikas 
1902 m., tai J. Kupčinskas 
jau buvo mainierių lokalo 
prezidentas ir vedė streiką.

Po streiko, jau 1908 m., 
mūsų mieste, Minersvilleje, 
buvo šone tuščias ūkis. Tai 
tą išrėžė į lotus ir juos 
pardavė. Žmonės pirkosi 
tuos lotus ir statėsi namus. 
Daugiausia pirkosi she- 
nandoah’riečiai. Taigi ir J. 
Kupčinskas nusipirko lotą 
ir pasistatė namą, išsiėmė 
laisnius ir atidarė karčia- 
mą. Biznis jam ėjo gerai 
ir prasigyveno neblogai. 
Dabar, saliūną pavedęs sū
nui, patsai gyvena be biz
nio.

J. Kupčinskas yra laisvas 
žmogus, senas Laisvės skai
tytojas ir rėmėjas pagal sa
vo išgalę. Taipgi priguli ir 
prie LLD jau senas laikas.

Taigi, šio mėnesio 17-ta 
yra jo gimimo diena, jam 
sueina 82 metai. Atminčiai 
savo gimimo jis atnešė $25 
vertės Šerą, kurį buvo pir
kęs iš Namo Bendrovės. 
Liepė man tą šėrą nusiųsti 
bendrovės direktoriams, pa
dovanojo savo šėrą bendro
vei. Jis sako:

“Aš jau senas ir galiu 
numirti, tai kam jis liks?”

Balandžio 8 d. staiga mi
rė Vincas Tutinas. Buvo 
laidotuvių direktorius. La
bai geras žmogus ir dar ne
senas, apie 60 metų.

Paliko moterį ir ’ vieną 
dukterį, kuri yra ištekėju
si, taipgi brolį Joną Tuti
na. Palaidotas balandžio 12 
dieną.

Reiškiu didelę užuojautą 
šeimai ir giminėms. O tau, 
drauge, ilsėtis amžinai šal
tojoje žemelėje!

V. Ramanauskas

Worcester, Mass.
Tikslingas bankietukas

Balandžio 25 d., 5 vai. po
piet, įvyks nepaprastas ban
kietukas. Literatūros Draugi
jos 11 kuopa, vien vyrų kuo
pa, pasimojo šį kartą pava
duoti bei pagerbti mūsų mo
teris gaspadines, nes jos per 
daugelį metų kiekviename 
valgymiškame parengime pa
sikeisdamos darbuojasi kaip 
gaspadines virtuvėje ir prie 
stalų. Šį gi kartą tvien vyrai 
bus virėjai ir patarnautojai!

Tikslas šio parengimo — tai 
ne vien pagerbti moteris, bet 
taipgi pagerbti bei didingai 
pradėti atžymėjimą 35 metų 
sukakties, kai Laisvė eina 
dienraščiu. Su šiuo bankietu- 
ku mūsų finansinis vajįninkąs 
J. Skliutas pradės priiminėti 
visų Laisvės“ patriotų stam
besnes ir smulkesnes aukas į 
10-tūkstautinį šių metų fon
dą išlaikymui laikraščio. Ir 
šio parengimo visas pelnas 
eis tam tikslui.

Girdėjau, kad vyrai-vyrė.jai 
nori kuo mandriausiai pasi
rodyti su maistu, kad būtų 
skanus ir atatiktų mūsų am
žiaus sveikatai. Pagaliau in
teresinga, kaip tie naujokai I 
visa tai praves.

Todėl ne vienas nepraleis
kite progos, dalyvaukite šia
me nepaprastame bankiete 
balandžio 25 d., 29 Endicott 
St. salėje. D. J.

Montello, Mass.
Mūsų ligoniai, 
Laisvės skaitytojai

John Grigas buvo sunkiai 
susirgęs. Jam buvo įsimetęs 
kažin koks didelis skaudėji
mas į dešinės rankos x petį. 
Tuomi buvo labai susirūpinęs. 
Dabar girdėjau, kad eina 
geiyn.

P. Pagojienė, 'gyvena 160 
Melrose St., pasidavė opera
cijai. Randasi Goddard Hos
pital. Lankymo valančios 2 
iki 3 po pietų, vakare nuo 7 
iki 8.

K. Beniulis, 16 Bunker Ave., 
pasidavė operacijai. Randa-

si Phaneuf Hospitalyj. Lan
kymo valandos 2 iki 3 po pie
tų ir 7-8 vakaro. ,

M. Markevičiene, 102 Ford 
St., neseniai turėjo operaciją, 
kuri gerai pavyko, ji laimin
gai grįžo namo. Bet dabar 
rengiasi eiti į ligoninę kitai 
operacijai, jeigu prisitaikius 
valgius nesveikata savaime 
pepraeis. z

Linkėtina ligoniams laimin
gai praleisti sunkias ligas ir 
su pavasario pradžia vėl at
gyti ir būti tvirtiems ant vi
sados. Geo. Shimaįtis

U ■ i i.j <• ; .

CHICAGOS ŽINIOS
Apdegė vyskupo Geniočio 

bažnyčia
Balandžio 8-tą, dienos me

tu, nepriklausomoje bažny
čioje Brighton Parke kilo 
gaisras. Iki gaisragesiai at
vyko ir gaisrą likvidavo, 
bažnyčios užpakalis ir gy
venami kambariai pusėtinai 
nukentėjo. Stogas irgi iš
degęs. Padarė nemažai nuo
stoliu, v •

Cicerietė Adele Yutis 
ruošėsi šventėmis atlankyti 
savo tėvus Vilkauskus, gy
venančius Nashua, N. H. 
Sykiu ketino keliauti wau- 
keganietė Mrs. Margaret 
Alexander ir Bill McDer
mott.

Neseniai sugrįžo iš Flo
ridos Bill Thomas su žmo- 

| na ir broliu Antanu. Tho
mas ten atostogavo kelis 
mėnesius, matėsi su priete- 
liais Miami, Orlando, Tam
pa miestuose. O grįždami 
buvo sustoję Hot Springs, 
Arkansas.

Cook apskrities vienas 
kalėjimo sargas pardavinė-

Iš Great Lakes naujokų 
militariškam laivynui bazės 
pabėgo trys jūreiviai ir vie
nas marinas.

_ •_•

Chicagiečiai dži a u g i a s i 
laiškais iš Lietuvos. Pasta
ruoju laiku jau keli laiškai 
tilpo dienraštyje Vilnyje. 
Juose reiškiamas pasitenki
nimas dabartiniu gyvenimu 
ir viltis dar gražesnės at
eities.

Buvęs chicagietis Zigis 
Baltušis ir jo žmona užimti 
muzikaliu darbu Floridoje. 
Jo motina ir patėvis Zlat- 
kai džiaugiasi, kad sūnus 
gali užsiimti pamylėtoje 
muzikos srityje.

Mirė James Te mėlis ba
landžio 10 d. Palaidotas 
13-tą, Tautiškose kapinėse. 
Liko dvi dukterys. Kilęs iš 
Siesikų valsčiaus.

Martynas Endrisas mirė 
balandžio 10, palaidotas 13- 
tą, Tautiškose kapinėse 
Liko giminės Martynas ir 
Jonas Mozūrai. Buvo nariu 

jęs narkotikus. Bus teisia- j LLD ir LDS. Amerikoje 
mas. išgyvenęs 45 metus. I. V.

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Šiomis dienomis įsirašė į į centų paskolų sumažinta. O 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
garbės narius, pasimokėda-
mi po šimtinę:

Uršulė Walins, Stratford, 
Conn.

Antanas Gustaitis, Brook
lyn, N. Y.

Laukiame daugiau naujų 
garbės narių su šimtinėmis.

Petras Taras, buvęs 
brooklynietis, dabar gyve
nąs Floridoje, paaukojo sa
vo paskolos nuošimtį $8.00.

Neseniai Lietuvių Namo 
Bendrovės dire k t o r i a i ir 
garbės narių vajaus komisi
ja turėjo bendrą susirinki
mą.v

Jame buvo aptarta būdai, 
kaip vajų pagyvinti. Nusi
tarta susisiekti su kitų mie
stų Lietuv. Kultūrinio Cen
tro rėmėjais, turėti su jais 
vajaus reikalais pasitari
mus.

Juk visiems turėtų būti 
aišku, kad Lietuvių Kultū
riniam Centrui parama yra 
reikalinga labai svarbiam 
tikslui: paskolų mažinimui.

Steigdami Lietuvių Kul
tūrinį Centrą šėrininkai už
sitraukė nemažai paskolų, 
kurias laipsniškai dabar 
reikia atmokėti. O kadangi 
iš bizniškos apyvartos pa
skoloms atmokėti pinigų 
nelieka, tai kitos išeities 
nėra, kaip visiems šėrinin- 
kams, visiems Lietuvių Kul
tūrinio Centro rėmėjams 
rimtai rūpintis, kad sukelti 
pakankamą pinigų sumą to
kioms paskoloms atmokėti.

Iki šiol jau padarytas ne
mažas progresas: 20 pro-

i tai padaryta garbės narių 
| skyriaus sumokėtais pini- 
1 gaiš ir kitokia finansine 
I parama.

Tą svarbų darbą tęskime 
toliau. Patys raišykimės į 
garbės narius ir kitus kal
binkime. Visi bendrai veik
dami galime daug gražaus 
darbo nudirbti.

Širdingai dėkojame vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie paskolų mažinimo. ’

Visais šiuo klausimu rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

LNB Direktorių Valdyba

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

4-tą ir 5-tą
Liepos-July

įvyks didysis Laisvės paramai 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos 
lietuvių organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 
skaitlingasis lietuvių sąskridis 
iš visos Naujosios Anglijos

•
Piknikas bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Keswick Rd. ir 
Winter St, Montello, Mass. Jau 
laikas užsisakyti busus vyki
mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius

Iš anksto įsigykite įžangos bi
lietus, nes prie iš anksto per
kamų bilietų yra skiriamos do
vanos. Pasinaudokite dovanų 
proga. Bilietai jau yra plati
nami.

ATOSTOGOMS 
VIETA

Artinasi vasara .ir daugelis 
žmonių išvyksta kur nors pra
leisti atostogas. Tad kas no
ri praleisti vakacijas gražioj 
vietoj, tarp kalnų, girių ir 
ežerų, kreipkitės dabar pas:

STANLEY A. WOLF K 
Milton Russia Rd.

R. D. No. 2, Oak Ridge, N. J.



Keturios meniškos 
šventės

Mūsų Aido ir Sietyno 
choristai jau trečias mė
nuo kai]) m o k i n a s i vai
dinti meksikonišką opere
tę “Pepitą.” Operetė parašy
ta profesionališkam teatrui, 
tačiau mūsų choristai, kad ir 
neprofesionalai. bet stengiasi 
ją gerai išmokti ir gražiai su
vaidinti. Jie deda visas pa
stangas, kad išpildyti veikalą. Į
kaip reikia. 'žinoma, opere
tei yra surinkti geriausi ak- i 
toriai, kokius mes turime. Vi- Į 
si jie yra pasižymėję vaidi-j 
n imuose.

Operete yra pilna meilės, 
pavydo, jumoro, romansų, j 
gailesčio, suktybės, kvailybės) 
ir daug kitokių triksų. kurių J 
čia negalima surašyti. Ir. ot.' 
vieni aktoriai žavės publika
romansais, kiti dainomis, tre- Sandėlių ir krautuvių dar- 
ti šokiais, ketvirti juokais ir buose veikiančių dviejų uni
tai]) toliau. Taigi, žiūrėtojai 
bus sužavėti per visą vaidini
mą.

Beje, operetėje bus ne vien 
tik meksikoniški tipai. Bus ir 
amerikonų. Nes, mat, jankių 
milijonierius nuvažiuoja Mek- 
sikon ir ten smarkiai merginė- 
ja. jo tarnai irgi tai]) daro. 
Ir iš to būna daug juoko.

Nors ir vargsta mūsų akto
riai mokindamiesi, bet atrodo, 
kad bus didelė nauda. Jie 
turės keturias meniškas šven
tes. Pirma, tokia šventė bus 
gegužės 1-mą, Newarke: an
tra — gegužės 2-rą, Rich
mond Hillyj; trečia — gegu
žės 22-rą, Norwood, Mass.; 
ketvirta — gegužės 23-čią, 
Hartford, Conn.

Taip, mūsų aktoriai vargs
ta, mokinasi, bet dabar rei
kia, kad ir publika prisidėtų 
prie jų darbo. O publikai 
prisidėti — tai labai lengva. 
Reikia tik nusipirkti kiekvie
nam po tikietą ir ateiti pa
žiūrėti vaidinimo. žinoma, 
mes tikimės, kad taip ir bus, 
nes publika dabartiniu laiku 
moka įvertinti aktorių darbą.

Taigi, dirbkime visi, kas 
kiek galimo, kad išeitų tos 
keturios meniškos Šventės 
gražios ir naudingos visais at
žvilgiais.

Rengimo komisija

Jau sudarė Stadiumo 
koncertų programą

Stadium koncertų rengėjai 
šiemetini 3<) koncertų sezoną 
pradės birželio 21-mą. žvaigž
džių po žvaigždėmis progra
mose vėl turės philharmoniš- 
ką simfoninį* orkestrą ir visą 
eilę žymių muzikos ir dainos 
solistų, jau girdėtų seniau, 
paskilbusių po visą šalį ir pa
sauliniai, taipgi ir naujų, jau
nų talentų.

Tarpe naujųjų yra 17-metų 
smuikininkas Michael Rabin, 
kanadietė sopranas M a r $ 
Henderson, pianistės seserys 
Ajemian, taipgi Nicolo Hen
riot.

Iš seniau čia girdėtų dainos 
žvaigždžių bus Lily Pons, 
Conley, Kirsten, Kullman, 
Nelli, Nikolaidi, Novotna, 
Peerce, Resnik, Thompson, 
Warfield. Panašiai žymių 
bus smuikininkų, pianistui, or
kestro vadų.

Iš Lietuvos
Gaminami baldų komplektai

Vilniaus artelė “Lignum’’ 
pradėjo masinę miegamojo 
kambario baldų komplektų 
gamybą. Į komplektą įeina 
spinta rūbams, lova, dvi spin
telės, tualeto staliukas su 
veidrodžiu ir kėdutė. Baldai 
dailių formų ir patogūs. Be 
to, jiems grožio suteikia ir 
pats faneravimas: tamsi ar
ba šviesi ąžuolo fanera, kom
binuota su magahoni medžio 
fanera.

Per pirmą šių metų ketvir
tį artelė pateiks prekybos tin
klui apie šimtą baldų kom
plektų. J. Kardelis

i

Atrodo, kad pakels 
gelžkelio fėrą

Long Island gelžkelių fir- 
į ma yra pareikalavusi, kad 
I valdžia leistų pakelti fėrus 34 
procentais. Atrodo, kad pa
kėlimą leis.

New York Cotton Exchange 
pagrasino išsikraustyti kitur, 
jeigu firmai būtų uždėti 3% 
sales taksų, kaip eiliniai žmo
nės kad moka.

Komitetai sutiko 
unijas sujungti

jų komitetai sutiko u n i j a s 
jungti Į vieną, jeigu tų unijų 
k o n v e n c ijos užgirs planą. 
Konvencijos Įvyks gegužės 
mėnesi. Atlantic City. Unijos 
yra: Distributive, Processing 
and Office Workers, nepri
klausoma, ir Retail, Whole
sale and Department Store 
Unija, CIO.

Girto draugiškumas 
baigėsi žmogžudyste

Newyorkictis James Payne, 
40 m., parsivedęs karčiamoje 
susitiktą jauną vyrą Busbee j 
svečius. Parėję namo jie su
sibarė ir susimušė. Pavojin
gai sumuštasis svečias atsi
dūrė ligoninėje. O jis pats, 
pradėjęs atsipeikėt ir supratęs 
savo prasikaltimą, nusinuodi
jo.

ŽODIS IŠ FLORIDOS
Jonas Lazauskas rašo R. 

Mizarai iš Floridos:
“Sveiki, teatrininkai’ Esu 

jau ūkanotoje Miamėje, o Ve
lykoms rengiuosi išvažiuoti 
kur nors toliau. Aš ten gal 
ir ilgesnį laišką parašysiu. M, 
ir A. Simonavičiai taip pat 
siunčia linkėjimus Jums ir 
“T,.” štabui.

LIGA NUBIEDNINO

New Yorke mirė 7 metų 
mergytė Ann Marie Barnes. 
Ji paskilbo tuo, kad išgyveno 
arti metus ilgiau, negu gydy
tojai tikėjosi. Pernai jai bu
vo surengtos ankstybos Ka
lėdos, nes manyta, kad j.inai 
nesulauks- tikrųjų. Pagaliau, 
vėžys ją nugalėjo.

Kūdikio gelbėjimo ir išlai
kymo iškaščiai taip nubiedni- 
no šeimą, kad, jai mirus, jos 
tėvai išėjo pas gimines ir kai
mynus skolintis drabužių sau 
ir likusiems vaikams.

Metropolitan Museum of 
Ait išstatytas parodai medis, 
ant kurio “auga” kiaušiniai, 
viso 275. Tai vaikų mėgia
miausias eksponatas.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Dr. Stanislovaičio prelekcija 
Auditorijoje balandžio 25-tą

I
I

Dr. John Staneslcw 
iš Waterbury, Conn.

Daktaras Stanislovaitis, sa
vo mieste ir apylinkėje paskil- 
bęs nervų ligų specialistas, 
pasižadėjo teikti tuo klausimu Į 
prelekcija Brooklyno - New 
Yorko lietuviams. Rengia 
Moterų. Klubas. Įvyks balan

Reiškiame užuojautą

G. Wareson
J. Steponaitis
A. Bepirštis
K. Mitkus
T. Yakniūnas
P. Poškaitis

AIDO CHORAS
Speciale pamoka įvyks ba

landžio 21-mos vakaro 7:3(), 
paprastoje vietoje.

Valdyba

Serga
Ona Papienė vis dar Sun

kiai serga. Randasi Brook
lyn Hospital, prie DeKalb, ir 
Flatbush Avės, (netoli nuo 
Paramount teatro).

Vera šibeikienė gydosi po 
susižeidimo paslydus ir par
virtus.

Newyorkictis Steve Gerber, 
38 m., rastas užsidusiuęs ga- 
su savo kambarėlyje.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

džio 25-tą, ši sekmadienį, Li
berty Auditorijoje. Pradžia 
lygiai '■} valandą. Įžanga ne
mokama.

Visi prašomi ncsivėlUoti. 
Pradėsime skirtu laiku dėl 
kelių priežasčių. Viena: dak
taro laikas brangus. Jis ir 
taip paaukoja daug laiko at
vykti tokią tolimą kelionę. 
Kita priežastis yra ta, kad 
Dr. Stanislovaitis apipilamas 
daugybe k 1 a.tįsimų. Tą jau pa
tyrėme iš jo pirmesnių čionai 
teiktų prelekcijų. O klausi
mai ir atsakymai užima daug 

į laiko.

Nors gimęs ir augęs Ame
rikoje. Dr. Stanislovaitis kal
ba lietuviškai taip gerai, kaip 
jo tėvai kalbėjo. Tad ii' jo 
prelekcijas lengva visiems su
prasti, patogu paklausti.

Kviečiame visus. Skaitan
čius šį pranešimą prašomo 
kviesti to neskaitančiuosius.

Moterų Klubas

MIRUS

jo žmonai, Onai Givis,

A- Godonis
V. Ambrazas
J. Ambrazas
M. A.. Remenčiai
M. Gražienė

•

IŠSIBAIGUS DOLERIAMS, 
ATSIDURS PAS TĖVUS

Karštai įsimylėjęs 17 metų 
vyrukas pasikalbino 11 metų 
mergaitę pabėgti iš Bronxo 
ir apsivesti. Taip ir padarė. 
Kažkaip atsidūrę net W.inni- į 
pege. Bet $300, iš sykio at
rodę begaliniai stambiu tur
tu, kelyje greit išsibaigė. Juos 
suseko jiems atsišaukus pas 
draugus pinigų pasiskolinti. 
Tėvai nuvažiavo parsivežti 
vaikus.

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

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

>|<i •——   “ ——  « “■ ■ —- ■ — M—■ 

i< TONY’S i

I UP-TO-DATE Į

I BARBER SHOP į 
Į ANTANAS LEIMONAS Į 
Į Savininkas |
i 306 UNION AVENUE i 
1 BROOKLYN, N. Y. i I «
! Gerai Patyręs Barberis |

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptui Specialistai:

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

Mokytojams duos 
tik $450 priedo

Majoras Wagneris pareiškė, 
kad šiame budžete yra paža
dėta mokytojams duoti po 
$450 metinio priedo ir tiktai 
tiek duos.

Majoras dadūjo, jog tik tiek 
teišgalima šiame budžete. Gi 
tas priedas nesąs amžinas. 
Ruošiant kitus budžetus at
eityje būsią galima ir algų 
klausimą persvarstyti ir iš 
naujo spręsti.

Už prasižengimus 
nukirto rendas

New Yorko valstijinis bu
tams administratorius Įsakė 
penkių kompanijų namuose 
nukirsti rendas pusiau. Tai 
padarė u z nesiskaitymą su 
Įstaiga. Kompanijoms buvę 
Įsakyta Įvesti tūlas sveikatos 
ir gyvybės saugumui būtinas 
pataisas, bet kompanijos to 
nevykdė.

Debra Paget vienoje iš 
dviejų žymiausių rolių filmo- 
je “Prince Valiant,” Roxy 
Teatre, New Yorke. 

9

Bronxo užmuštas 5 motų 
Eugene Galanty. Berniukas 
staiga iššokęs nuo šaligatvio 
ant kelio priešais mašiną.

------------------ |
Dr. A. Petriką 

i

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. V.

Tol. EVe.rgreen 7-6868

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

----------- --------------------------------- -

i MATTHEW A. i
; BUYUS :
J (BUYAUSKA8) J
I LAIDOTUVIŲ 2
; DIREKTORIUS 1
» +)<X+ ‘

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
{ MArket 2-5172 J 
» 4
^»***4******<**«4b4b»A*

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.
Gera alga, prisideda komisas. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

JAMES BEAUTY SALON
78 Rockaway Ave.

Valley Stream
Valley Stream 5-1875

(75-81)

1 TNG ER WAVER
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienos.
Gera alga, prisideda komisas. Link

smos darbo sąlygos. Kreipkitės:
NATIONAL

v 2090 Broadway, N. Y. C.
(kampas 72nd St.)
Tel. TR. 7-8781

(75-82)

EMBROIDERY DESIGNER
Teigiamas sugabumais. Pilnam ar

daliai laiko.
Kreipkitės:

BIJOU
270 West 38th St., N. Y. C.

(75-77)

STA LŲ PATARNAUTO JOS
Patyrusios

Gera Mokestis i)’ Tipai
Kreipkitės:

DONATONE’S COURT
RESTAURANT

19-21 Court. St., White Plains
TeL White Plains 8-9137

<72-76)

MANICURIST
Nuolat—5 dienos, gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
DAYMOR BEAUTY SHOP 
818 W. 187th St., N. Y. C. -

Tel. WA. 7-7535
(72-78)

SLAUGE — REGISTRUOTA

Patikrinto.jos darbas.
Tinkamos pašaijx>s.

Saukite:
(Y. 8-8100

Tarp 8—4 P. M.
<74-78)

LAB TECHNICIAN—PATYRUSI

. Gera alga—užlaikymas, jei 
pageidaujama.

STATEN ISLAND HOSPITAL 
Tel. GI. 7-64)00

Ext, 90
(74-79)

HAIR STYLIST
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė, 
apkštos klasės dirbtuvei. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Gera alga, 
linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

ESTER HAIRSTYLING SALON
4373 Kissena Blvd., Flushing 

Tel. FL. 9-9405
(76-80)

BEAUTICIAN
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė.
Pilnam laikui, 5 dienų savaitė. Link
mes darbo sąlygos, gera mokestis.

Kreipkitės:
TOM’S BEAUTY SALON
196 2nd St., Mineola, L. I.
Tel. Garden City 7-5059

(76-82)

HAIRDRESSER
Vien tik patyrusi, tinting ir visam 
darbui. 5 dienų savaitė. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

CLAUDIA KNORR
33 West 42nd St., N. Y. C.

(įsteigta 28 metai, ant 12th Floor)
\ (76-78)

FINGERW AVER—HAIRSTYLIST
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė.
Turi būti gera. Puikiausia alga. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ESS’MO BEAUTY SALON
684 Remsen Ave., Brooklyn 

Tel. DI. 2-8805
(76-78)

HELP WANTED MALE

REIKALINGI MALIAVČTOJAI
Industrijiniai ir reidencijiniai ma- 
liavotojai. $18 j dieną. Tuojau sta
tomi į darbą.
JĖNSEN EMPLOYMENT SERVICE

208 Front St., Mineola, L. I.
(Priešais geležinkelio stotį)

Tel. GA. 7-5941
(75-81)

REIKALINGI PLUMBERIAI 
Galinti atlikti pataisymų-darbus. 

"Y $2.00 j valandą. Tuojau statomi 
į darbą.

JENSEN EMPLOYMENT SERVICE 
■ 208 Front St., Mineola,-U. I.

(Priešais geležinkelio stotį) 
Tel. GA. 7-5941

(75-81)

PATYRŲ GRANDINIŲ
TVORŲ TŲSfcJAI

Gera Alga, kreipkitės:
HUDSON STEEL CO.

766 Main St., New Rochelle, N. Y.
Tel. NE. 6-5078

(76-80)

Brooklyne mokinys Robert 
Mellon, 15 m., tapo užmuš
tas po dviemis vežimais. Ke
leivinis auto jį sudavė ir nu
sviedė po ratais pro šalį ėju
sio buso.

4 psl.—LaisvS (Liberty)- AntracL, Baland.-April 20, .1954

NEW YORK
REAL ESTATE

WHITE PLAINS I 
Nauji namai nuo $23,500 ir viršaus. 

Tolefonuokile Savininkui Broker
JEANNE CAROLAN 

White Plains 9-0967— 
Scarsdale 3-3500

(72 76)

BRONX
Savininkas Turi Parduoti 

Apleidžia Miestą
3 šeimų mūrinis namas. Žalvario 
plumbing aliejum šildomas. 5 rūmų 
aparimentus ir ištaisytas skiepas už- 
Imtini, Prieinama kaina Maukite: 

2006 Crotona Avė.
Tel. FO. 5-3757

(74-76)

\ALLEY STREAM
Pilnai detached. 2 aukšių, mūrinis. 
Tudor, ant gražaus kampinio žemės 
ploto 55x100. Gyvenimui rūmas, 
muzikalis rūmas, valgymui rūmas, 
knygynas, 5 miegrūmiai. 3 maudy
nės, ugniavietė, žaidimui rūmas, ba
ras. skiepas, aptverti u/.pakaliniai 
porėiai, patio, detached garadžius, 
visi ekstra priedai. Arti visų pato
gumų. Tik $23,000.

Saukite Savininką: 7 
Tel. VA. 5-0051 I

G5-79)
EI.MHURST 'T

Gerai budavotas.* 2 šeimų namas. 4 
ir 3 rūmų apartmentai, prisideda 
Ištaisytas skiepas ir attic. Gesu šil
domas, air conditioned, dviem ka
ram garadžius, kili ekstra įrengi
mai. Gražus 50x100 žemės plotas. 
Arti katalikiškų mokyklų, krautu
vių ir subways. Kaina lik $20,000. 
.Saukite savininką:

Tel. HA. 4-0259
(75-77)

BRONX—RIVERDALE
251st ir Broadway. Pusiau atskirtas, 
mūrinis, JG maudynių, ištaisytas 
skiepas', prietaisai, divonai, gara
džius 5148 Post Rd. KI. 8-7748.

(75-77)

ELMHURST
Gerai budavotas, semi-detached, 

Colonial namas. 6 rūmai, iš užpaka
lio porčiai, aptvertas kiemas, 2 iš
nuomoti garadžiai. Graži re/idcnci- 
jinė sekcija. Arti public ir katalikiš
kos mokyklų, krautuvių, transpor- 
tacijos. Tikras pirkinys. $13,500.

Saukite savininką:
Tel. TW. 8-4872

(75-80)

FOR SALE
CENTEREACH-1). I.

Parsiduoda vasarnamis, ' 4 rūmaUir 
maudynė (tik 2 metų senumo). 
nai išfornišiuotas, refrigerator, gc- 
sas ir elektra. Kiti ekstra įrengimai. 
A1 sąlygose. Pastatytas ant gra* 
žaus 100x189 ploto. Trumpas paėji
mas iki busų ir krautuvių. Tikras 
pirkinys tik už $5,000. šaukite sa
vininką:

Tel. RA. 6-6608 ar RA. 8-1269
(76-78)

WANTAGH, L. L— Forest City sek

cija: 3 miegrūmiai, ranch, pilnas 
skiepas, Hollywood bath, storms ir 
screens. 4% GI. mortgage. Ekstra 
įrengimų. $13.500. Tel. LE. 3-4907.

(76-78)

FLUSHING—AUBURNDALE
Naujas, semi detached, gryno mūro, 
kostumeriškai budavotas. 2 šeimų 
namas. 4’.2 ir 6’2 apartmentai. Ek
stra išeinamoji skiepe, šiltas van
duo, aliejum šildomas. Gera reziden- 
cijinė sekcija. Arti visų susisiekimų. 
Tikras pirkinys - - tik $29,500.

Šaukite ar matykite savininką 
198-02 47th Ave., Flushing 

Tel. B A. 4-8203
(76-82)

FT. WADSWORTH Area—238 Hylan 
Blvd, pilnai moderninis, 5 rūmų na
mas, su frontiniais porčiais. 
drabužiam patalpų, naujas stogers, 
rynos, etc. Karštu vandeniu šildo
mas. (Chrysler unit), žalvariniai 
plumbing, rubber tile grindys. Visi 
nauji moderniniai įrengimai. Tuojau 
užimt inas. Tikras pirkinys. SAO.OOO. 
SA. 7-8800 bile laiku

(76-82)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GAS STATION
Mechanikui Proga. Žema randa, ge
ra sekcija. Priverstas parduoti iš 
priežasties ligos. Pilna kaina tik 
$1,500. Matykite ar šaukite savinin
ką:

PAUL’S AUTO REPAIRS
211 North Main St., Freeport, L. I.
Tel. FR. 8-9765 darbo dienom ir 

šeštad., Sekmad. iki 3 P. M.
(76-78)

Trys jauni vyrukai nuėję j 
nužudytos Marion Brown šer
menis atrado jas dvigubai ne
malonias. Greta liūdesio dėl 
žuvusios gražuolės, detekty
vai nusitempė juos tardyti. Po 
kelių valandų paleido, žmog
žudžiai tebėra nesurasti, nefc 
žinomi.

Brooklyno Kingsway 'Teatre 
dienos metu plėšikai atėmė iŠ 
kasos $1,200.




