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I KRISLAI
45 metai.
Kas mirė, kas gimė, 
enieįi laisviečiai. 
eidėjų žodis.

Rašo R. Mizara

ų metų balandžio 5 dieną 
'ko lygiai 45 metai, kai

I'aigi mūsų 
a 16-u ošiu: 
<aitoti tai,

EGIPTAS IR IZRAELIS ŽADA NELAUŽYTI PALIAUBŲM

Sovietų spauda sveikina 
naująją Ceilono valdžią

n

jau I “Pravda” ir kiti tarybiniai 
Į laikraščiai sako, kad naujo-

metus Laisvė dažnai turė
sim kių laikų,
kiekvienam gerai žinoma.

Būtų buvę stebuklas, jei ' 
rbininkiškas laikraštis ne-į 

itų turėjęs sunkių laikų.
Bet ligi šiol kiekvienas 

unklaikis, kiekviena kliūtis 
buvo nugalėta ir laikraštis te
beina — nuo 1919 metų jis 
tebeina dienraščiu.

Tai buvo padaryta ne ste- 
... būklais, o pačių laisviečių 

nuoširdžiu pasiaukojimu i 
darbštumu.

Egiptiečiai irgi pašovė 
vieną sprūsminį orlaivį

Streikai Barcelonoj 
ir kitose Ispanijos 
vielose vis platėja

Fašistine F ranto policija suėmė 
šimtus streikuojančiij darbininkų

r**;

Tautų gen. sekr. Dag Ham- 
marskjold kalbėjosi su 
užsienio reikalų ministru 
Fauwzi. Jis paskui paskel
bė, kad abi pusės, egiptie- r 
čiai ir izraeliečiai, jam ža
dėjo baigti susirėmimus.

Egiptas paskelbė, kad 
jau ištraukė savo “Feda- 
jin” (“pasiaukojėlius”) ka
rius iš Izraelio. Egiptas sa
ko, kad buvo pasiųsta 300 
ir 390 grįžo. Tie “pasiau- 
kojėlių” daliniai, sako E- 
gipto spauda, susideda iš 
palestiniečių pabėgėlių, ku
rie pasirengę paaukoti sa
vo gyvybę atlikdami pavo
jingas misijas.

Izraelio spauda sako, 
kad tų “pasiaukojėlių” pa
siuntimas rodo ne Egipto 
stiprybę, o silpnybę — esą, 
tas rodo, kad egiptiečiai 
bijojo pravesti frontinę a- 
taką savo reguliariais da
liniais, o pasiuntė “po nak- ’ 
ties priglobstim pasislėpu
sius teroristus.”

Kairas.-Egiptiečiai pripa
žino, kad izraeliečiai pašovė 
jų jet-orlaivi Negevo dy
kumoje. Bet jie teigia, kad 
jie pašovė izraeliečių jet- 
orlaivį toje pačioje kovo
je. Izraeliečiai teigia, kad 
tai netiesa, kad visi jų or
laiviai grįžo į aerodromą po 
kovos.

Pašautojo egiptiečių or
laivio lakūnas, sako izrae
liečiai, sunkiai sužeistas.

Egipte esantis Jungt.

vadinama Revoliucinė ly
gybės partija, paskutiniu 
laiku artėja prie komu
nistų ir jos vadai lankėsi 
Kinijoje bei Tarybų Są
jungoje. Tai tos grupes yra 
tie du ministrai. Kita 
trockistinė grupė, Ceilono 
lygybės partija, labiau or- 
todoksinė-trockinė. Ji irgi 
remia valdžią, bet jon ne
įeina, panašiai kaip valdžią 
remia, nors jon neįeina, ir 
komunistai.

metus, 
kas jau nekar- sios Ceilono valdžios susi- 

kad per tuos formavimas
i nių ir taikos jėgų laimėji- 

nes|mas Ceilone. “Tzviestia” sa- 
• ųiko, kad Ceilono rinkimų 

i rezultatai yra dar vienas 
! Įrodymas, kad Azijos žmo
nės yra. pasiryžę baigti ko
lonializmą su visomis jo 
liekanomis.

N au jo j i Ban da ra n ai kės 
valdžia Ceilone jau suda
ryta. Pats Bandaranaike 

ir bus premjeru, užsienio ir 
krašto apsaugos ministru. 
Likusieji ministrai yra 
jo partijos, Šri Lanka 
(Ceilono laisvės partija) ir 
du, pramonės ir žemės ū- 
kio, yra trockistai.

Ceilone randasi dvi gru- j 
pės, kurios vadinasi troc-1 
kistinėmis. Viena

yra patrinti-
neverta,

Paskritimai

Madridas.

Iš Laisvės Įkūrėjų.' žinome, 
jog dar gyvi yra d ir.

Apie Juozą Undžių, išvy
kusi i Lietuvą prieš Antrąjį 

< įasaulini karą, tikrų žinių ne
turime, — gyvas jis ar miręs. 
Greičiau bus miręs.

Pirmasis 
rius — Dr.

pranešimai
Atėnai. —Graikijos spau

da sako, kad Amerika pra
šo Graikijos leisti išsodin
ti bent bent 1,000 amerikie
čių marinų Kretos saloje.

dai* sveikas
Leonas Prūseika,

11 metą pabaigoj'

Laisvės redakto- 
A. Montvidas — 
laikrašti neilgai, 
ir gyvas.

kuris 19- 
pradėjo 

: neseniai 
ir tebe-

Laisvę redaguoti, tik 
baigė rašyti knygą 
dirba Vilnyje.

Gaila, kad mirė Vincas 
Paukštys, ilgai prie Laisvės 
dirbęs — pradėjęs jai dirbti 
1911 metų pabaigoje.

Amžina atmintis Laisvės 
Įkūrėjams, jai dirbusiems ir 
skaitytojams, kurie jau mirė!

Geriausios sveikatos gyvie
siems .'

Komisijos nario Įspėjimas
Washingtonas. — Ameri

kos Atominės komisijos 
narys Thomas E. Murray 
pareiškė, kad Amerika tu
rėtų sulaikyti visus vande 
niliniuų bombų bandymus. 
Taipgi negaminti didesnių 
bombų.

Jis sakė, kad tai būtų ge
riausias b ū d a s prisidėti 
prie taikos sutvirtinimo.

taiP; elio pasienis aprimo, bet į- 
---- Į vyko susišaudymas tarp iz

raeliečių ir jordaniečių.
Buffalo. — John Noto ta

po nuteistas po Smitho ak
tu penkeriems metams ka
lėjime. Jis bus išleistas 
laisvėn, jeigu galės sukel
ti $20,000 užstato.

Maskva. — Prom. Bulga
ninas ir kiti valdžios nariai 
dalyvavo mirusio statybos !

Streikai, 
Navarre 

provincijoje, paskui persi
metė į Baskiją, dabar pa
lietė ir industrinį Ispani
jos centrą — Katalonijos 
sostinę Barcelona. Pirmie
ji streikan išėjo 2,300 dvie- 

I jų metalo fabrikų darbi
ninkų. Katalonijos guber
natorius Felipe Acedo tuo
jau paskelbė, kad tie fab
rikai “uždaryti” valdžios 
įsakymu. Bet nebuvo jokio 
reikalo ką nors daryti, nes 
jie buvo uždaryti pačių dar
bininku, v

Paskui streikai Barcelo- 
doje persimetė ir į kitus 
fabrikus. Franco policija 
Barcelonoje suėmė nemažą 
skaičių streikierių. Buvo 

! suėmimų ir Baskijos pro
vincijoje, kur Bilbao mies
te streikuoja metalistai ir 
uostininkai. Kiek iš viso su
imta streikierių Ispanijoje,

nežinia, nes cenzoriai nelei
džia tai paskelbti, bet ma
noma, kad keli šimtai.

Taipgi nežinia tiksliai, 
kiek darbininkų streikuoja, 
bet iš Franco spaudos su
sirūpinimo ir areštų aišku, 
kad streikai yra plataus 
masto.

Barcelonos ir kitu mies- v
tų streikieriai reikalauja 
algų pakėlimo ant 20 pro
centų.

Barcelona yra vienas ra- 
dikališkiausių Ispanijos 
miestų, kuris pilietinio ka
ro metu tvirtai laikėsi res- 
pųblikiečių pusėje 
Franco fašistus.

Madride tuo tarpu ramu. 
Buvo manyta, kad univer
siteto studentai išeis strei- 
kan, nes jie buvo taip pa
skelbę nelegaliuose 
liuose, bet kol kas 
kas neprasidėjo.

Darbo unijų 
kovos lauke

prieš

lape- 
strei-

New Yorkas. — Vietinė 
CIO taryba kaltina tyms- 
terių uniją, kad ji streik- 
laužiauja. Tymsterių unija 
neragina trokų vairuotojų 
nepristatyti prekių Macy’s 
krautuvei, kur eina' 
kas.
.Tuo 

tuvėse 
ninku,
dėjo dirbti ir jų 
bei giminės, 
riai

! tuoj a užstreikuotas 
j tuves, tvirtai laikosi.

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas George 
Meany išreiškė savo soli
darumą su Ispanijos strei- 
kieriais.

strei-

krau- 
virši-

Republikonai ne taip jau 
tikri, kad D. Eisenhoweris

Judino laidotuvėse. Pavell°! galės laimėli rinkimuose

tarpu Macy’s 
šalia 1,500 
bosų ir boselių pra- 

žmonos 
Bet streikie-

kurie masiniai pikie- 
krau-

, Dar yra nemaža žmonių, 
( kurie pradėjo Laisvę skaityti 

su pirmu jos numeriu.
Pasikalbėk šiandien su jais: 

jie' tuo didžiuojasi. Ir turi kuo 
didžiuotis!

Skaitydami ir remdami sa
vo laikrašti, jie prisidėjo 
prie lietuviškos kultūros pa
laikymo Amerikoje, prie kla
sines darbininkiškos sąmonės 
pakėlimo dirbančiosiose ma
sėse.

Skaitydami ir remdami Lais
vę, jie rėmė visa tai, kas yra 
žmoguje geriausio ir kilniau
sio. Jie padėjo Laisvei, o 

♦Laisvė — jiems.
Tūkstančiams lietuvių dar

bo žmonių mūsų laikraštis ati
darė akis ir padėjo atskirti 

^priešą nuo draugo, padėjo 
siektis žmoniškesnio, malones
nio gyvenimo!

Marokiečiai baigė streiką 
Amerikos aviacijos bazėse

Rabatas. — Apie 7,000 
marokiečiu darbininku, ku- 
rie dirba Amerikos karinė
se bazėse, baigė keturias 
dienas 
Jie 
nių 
bus 
šiol

užsitęsusį streiką, 
laimėjo Amerikos kari- 
pareigūnų pažadą, kad 
pradėtos derybos. Iki 
bazių karininkai atsi

sakė derėtis su marokie
čius darbininkus atstovau
jančiomis unijomis.

Darbininkai reikalauja, 
kad jų algos būtų pakeltos 
ant 5,000 frankų ($14-30) 
mėnesiui.

* Bet mūsų laikraščio būklė 
vis tebesunkėja. Daugeliu po- 
iūrių Laisvei šiandien 
au negu buvo prieš 45

blo-
me-

odei ?

dėl, kad, sakysime, 
etais laikraščio skaityto-

o jauni, pilni energijos 
•. šiandien jų daugu- 

yra peržengę 50-uo- 
?aus metus.

5 metus į Ameriką 
iji ir nauji tūkstan- 

i. šiandien mirtis

19-

kerta juos, be pasigailėjimo.
Bet susiraminti galime tuo: 

prieš 45 metus mūsų žmonės 
buvo žali, mažai politiš
kai apsitašę, dar nemo
kėjo įvertinti savo spaudos.

Šiandien dauguma mūsų 
skaitytoją yra bendrai apsi
švietę ir supranta, kad be 
darbininkiško laikraščio jiems 
būtą labai sunku gyventi.

štai, kodėl Laisvės direkto
rių Taryba drąsiai atsišaukia 
Į skaitytojus, kad jie padėtų 
sukelti $15,000 fondą Laisvei 
išlaikyti.
Direktoriai yra įsitikinę, kad 

jų žodis ras gausų atbalsį 
tūkstančiuose Amerikos lietu
vių.

Kanada atsisakė ileisti 
dainininką P. Robesona *- v
Ottawa. — Kanados val

džia atsisakė suteikti įva
žiavimo leidimą dainininku: 
Paul Robesonui, nors ten 
jam jau. buvo surengtas 
koncertu maršrutas. Pra
eityje K a n a d a Robesona 
įleisdavo. Įvažiavimui Ka- 
nadon amerikiečiui paspor- 
tas nereikalingas.

Prancūzai sakosi nukovę dar 
100 alžyriečių nacionalistų

Alžyras. — Francūzų ko
manda skelbia, kad po 
dviejų dienų įnirtusių mū
šių prieš nacionalistinius 
alžyriečius, jie nukovė 100 
tų sukilėlių. Mūšiai vyko 
vakarinėje Alžyro dalyje, 
prie Maroko sienos. Fran- 
cūzai neskelbia, kiek kariu 7 v
jie patys prarado.

Francūzai sako, kad al
žyriečių nacionalistų Tau
tinio išsilaisvinimo armija 
dabar turi bent 15,000 ge
rai ginkluotų karių, kurių 
dalis yra uniformuoti. Kar
tu su jais veikia dešimtys 
tūkstančių partizanų ir 
žmonių, kurie paprastai 
dirba prie civilinių darbų, 
bet laiks nuo laiko, ypatin
gai naktimis, prisideda 
prie veiksmų prieš francū- 
zus.

O1-”

Washingtonas. — Gerai 
informuoti šaltiniai sako, 

|kad demokratai jaučiasi 
žymiai optimistiškesni, ne
gu jautėsi keletas mėne
sių atgal, o republikonai, 
iš kitos pusės, jau ne taip 
tikri, kad jie gali laimėti.

Kuomet Eisenhoweris 
paskelbė, kad jis pasiren
gęs kandidatuoti, republi
konai buvo priėję išvados, 
kad laimėjimas, jau už
tikrintas. Bet pirminiai 
rinkimai Minnesotoje ir 
dalinai Illinois valstijoje 
parodė, kad farmeriai ma
siniai pereina pas demo
kratus. Republikonai labai 
susirūpinę.

Dar labiau republikonai 
susirūpino, kad dalis jų 
partijos žmonių balsavo

Kongrese su demokratais 
už farmų produktų kainų 
aukštų subsidijų atsteigi- 
ma. Tas rodo, kad ir kai v 7
kurie republikonai Kon
greso nariai jaučia farme- 
rių nepasitenkinimą ir todėl 
priversti nepaisyti Eisen- 
howerio administracijos 
nusistatymo.

Prezidentas aiškinsis
Jau tikra, kad preziden

tas Eisenhoweris vetuos 
Kongreso priimtą nutari
mą atsteigti subsidijas. Se
kančią savaitę jis per ra- 
diją-televiziją aiškinsis 
tautai, kodėl vetuoja. Ir 
faktas, kad jis jaučia tu
rįs per radiją aiškintis apie 
vėlavimą, čia skaitomas į- 
rodymu, kad administraci
ja yra susirūpinusi.

Washingtonas. — Shel
don Tibbetts Mills paskir
tas Amerikos ambasado
rium Afganistane. Jis skai
tomas svarbesniu diploma
tu už ligšiolinį ambasado
rių ten Angus Ward.

Tarp velnio ir raganos....
Chicago.- Negrų pažangos 

susivienijimo ( N A A C P) 
sekretorius! Roy Wil
kins sako, kad, kaslink nu
sistatymo segregacijos 
klausimais, demokratų par
tija yra “žinomas velnias,” 
o Republikonų partiją “j- 
tariama ragana.” Tarp 
velnio ir raganos didelio 
pasirinkimo nėra, sake jis.

N. Chruščiovas ragino jaunuolius 
būti pionieriais Azijos tyruose
Maskva. — Nikita Chruš- tuščiuosius

čiovas kalbėjo jaunų staty- kad tapti naujos pramonės 
bininkų mitinge, kuris įvy
ko Kremliaus didžiojoje 
salėje. Apie 1,800 jaunuolių 
klausėsi jo.

Chruščiovas sakė, kad 
bent 300,000, o gal ir apie 
pusė milijono jaunuolių, 
ypatingai Komunistinio 
Jaunimo narių, turėtų ap
leisti Europos Tarybų Są
jungos miestus ir vykti į

Sibiro plotus,

pionieriais.
Chruščiovo raginimas 

buvo sutiktas garsiais plo
jimais, ypatingai, kai jis 
pabrėžė, kad tik jaunimas 
gali įnešti tikrai pionieriš
ką dvasią į tą didį užmojį.

Dveji metai atgal tary
biniai vadai atsikreipė į 
jaunimą su raginimu vyk
ti į Kazachstaną, kad pra

Airijos studentai nusinešė 
Londono muziejaus paveikslą

Londonas. — Tate mu
ziejuje čia randasi 39 ver
tingi paveikslai, kurie, sa
ko airiai, turėtų priklausy
ti Airijai, o ne Britanijai. 
Mat, britai, sako airiai, su- 
klastavo testamentą tur
tingo kolektoriaus High 
Lane, kuriam tie paveiks
lai priklausė.

Dabar keli airiai nacio
nalistai, studentai, išsine
šė iš Tate muziejaus vieną 
tų paveikslų, $28,000 vertės 
francūzo dailininko Mori- 
sot’o “Vasaros dieną.”

Jie paskui paskelbė tele
fonu, kad paveikslas bus 
išvežtas Airijon.

Britanijos policija da
bar saugo visus uostus ir 
aerodromus, kad neleisti 
paveikslą išvežti.

Už gėles—vienai merginai, 
per vieną dieną -- $500.00

Monaco. — Grace Kelly, 
kuri ištekės už princo Rai- 
nierio sekančios savaitės 
pabaigoje, nežino, ar ji ga
lės likti Amerikos piliete. 
Nors ji taps Monaco nykš
tukinės karalijos princese, 
Grace norėtų palikti ir sa
vo gimtinės šalies piliete. 
Bet ji gavo žinią, kad tas 
gal nebus galima. Kongreso 
narys Walter iškėlė klausi
mą, ar žmogus gali likti A- 
merikos piliečiu, jeigu 
perima pareigas svetimoje 
valstybėje, o Grace Kelly 
faktinai tokias pareigas 
eis Monacoje.

Tuo tarpu, sako Monaco 
spauda, Grace gyvena “gė
lių pilname palociuje.” Rai- 
nieris jai kasdien perka 
500 dolerių vertės šviežių 
gėlių. . .

dėti apdirbti iki to laiko 
arklo ir plūgo nepaliestus 
tyrus. Nuo to laiko 75,000,- 
000 akrų naujų dirvonų bu
vo apdirbta.

Hyde Park. — Guberna
torius Harrimanas padėjo 
vainiką ant Roosevelto ka
po sąryšyje su jo mirties 
11-omis metinėmis.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu
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1909 metų vasaros pabai
goj, man dar gyvenant Bell- 
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I ties.
Vincas Paukštys - Čibi- 

: ras, nors galima sakyti kaip 
i ir savamokslis, bet gerai 
! vartodamas lietuvių ir rusų 
; kalbas, Liepojoje turėjo val
dišką darbą. Bet dalyvavo 
ir tų laikų požeminėje soci- 

' alistų-revoliucijonierių vei- 
| kloję, tęsė 1905 metais pra- 
i dėtąjį revoliucijos darbą. 
! Caro žandarai padaro pas 

Vincą kratą, randa uždraus- 
į tos literatūros, suareštuoją 
ir jam gręsia Sibiro kator
gos bausmė. Susėdom prie 
stalo trys Vincai, ir

DIDELIS DARBAS PRIEŠ MŪSŲ AKIS
KAIP ŽINIA. šių metų ^pradžioje įvykęs metinis 

Laisves bendrovės akcininkų suvažiavimas visapusiškai 
svarstė klausimą, susijusį su dienraščio leidimu.

Suvažiavusieji gerai suprato, kad dienraščio būkle 
yra sunki, kad ji nuolat sunkėja vyriausiai del to, kad 
palaipsniui miršta senieji amerikiečiai lietuviai, mūsų 
spaudos skaitytojai ir palaikytojai.

Suvažiavimo dalyviai gerai žinojo, kad be didelių vi
sų pažangių Amerikos lietuvių talkos Laisvę dienraščiu 
leisti ilgai nebus galima.

Pinigai, gauti už prenumeratas, dienraščio leidimo 
išlaidų nepadengia, toli gražu nepadengia. Skelbimai, 
gaunami laikraščiui, dėl visos eiles priežasčių, mažėja.

Pramogos-parengimui, kurių kadaise būdavo daug ! Paukštys pasakoja: 
ir visose lietuvių kolonijose, įvyksta vis rečiau ir rečiau 
ir tos pramogos darosi skystesnės.

Tam yra daug priežasčių. Kaip sakėme, pirmiausia 
yra ta, kad mūsų spaudos patrijotai sensta ir miršta; 
antra—reakcijos siautėjimas, kuris vis baido nuo paren
gimų ir net nuo progresyvės spaudos skaitymo dąrbo 
žmones: trečia—visko pabrangimas.

Labai pabrango popierius, smarkiai pabrango 
spausdinti daiktai.

Vincas

užsta- 
šimtus 
tapau

pagal

“Vienam draugui 
j čius už mane tris 
i rublių, iš kalėjimo 
' paleistas iki teismo.
■ draugų patarimu ir
ba, zuikiu įsigavau į Švedi
jos tavorinį laivą ir, atva-

’ žiavęs į Glasgowa, su jūrei- 
i vių pagalba, laimingai nuo
■ laivo pasprukau..

“Žinojau, kad Bellshilėj
, išeidinėja ‘Rankpelnis,’ bet 
i neturėjau su savim antrašo.
i Ant greitųjų man vienas 

Nežiūrint to, iie nutarė Laisvę leisti dienraščiu ir ; draugas pridavė šiame mies
teliai!.

Bet suvažiavusieji žinojo gerai, kad tik nutarimais 
dienraščio nei-leisi. Norint Laisvę leisti dienraščiu to
liau, re’kalinga juo didesnė t?lka visų laisviečių.

laik ramčiu i

žųjų laikraščių kišenę.
Visa tai, kaip sakėme, 

važiavime apsvarstė.

rei-

ma

Laisvės šėrininkai savo su

i tolyje gyvenančio J. V—ko 
• antrašą, čia atvažiavau 
i gan vėlai vakar vakare. Ka- 
i da vaikėzas mane prie jo 
durų atvedė ir aš pasakiau 
kas davė man jo antrašą,

tys ar kiti, nakties metu 
įsilaužę į “Ran k p e 1 n i o ’ ’ 
spaustuvę, išliejo savo įsiu
tusių tulžių nuodus ant 
spaustuvės įrankių—išbars
tė raides, apdaužė presuką, 
sienas ir langus apibiauro- 
jo raudonais dažais ir kito
kios žalos pridirbo tiek ir 
tiek. Į

Vincas Paukštys Jungt.
Valstijose

Tiksliai negaliu pasakyti, 
kuriais metais ir pas ką 
Vincas atvažiavo į So. Bos
toną, Mass. Bet tai ir ne
svarbu. Tiek žinau, kad 
per nekurį laiką jis dirbo 
kokioj tai dirbtuvėlėj. Po 
to dirbo “Keleivio” spaus
tuvėj. Ten jis pramoko dirb
ti ant raidžiu renkamosios 
—linotipo.

1912 metais, nuvažiavęs į j 
So. Bostoną dirbti prie 
“Laisvės,” radau ten ir Vin
cą Paukštį bedirbantį spaus
tuvės darba. Čia mudu su 1 •-
Vincu ir susirišom širdingo 
draugiškumo ryšiais ir tas 
draugiškumas nė kiek ne
atvėso iki mirtis užspaudė 
Vinco akis...

“Laisvei” išsikėlus į Brook- I 
lyną, o man sugrįžus į Phi
ladelphiją prie “Kovos,” 
mudviejų draugiškumo ry- j 
šiai nenutrūko. Kada tik i 
su vienokiais ar kitokiais 
reikalais tekdavo nuvažiuo
ti į Brooklyną, o tie reika
lai būdavo gan dažni, ma
no kelio galas ir nakvynė 
būdavo pas P a u k š č i u s. 
Nors Vincas nerūkė ir ma
žai vartojo svaiginančių 
gėrimų, tačiau mano priė
mimui atsirasdavo ir bute
lis ant stalo, o kartais ir ’ 
cigaras.

Baladė apie Van Czin-liną
(Iš ciklo apie Liaudies Kiniją)

Girgžda ratas, ratas sukas, 
Suka ratą asiliukas.
Varo jįjį Van Czin-lin 
Ilgu bambuku pirmyn.
Asiliukas trypia žemę, 
Vandenį semtuvai semia, 
Ir grioviu vanduo sunkus 
Teška, bėga į laukus.
Jis suvilgo ryžių lauką,
Jis augina ponui tauką, 
Vai) Czin-lin ir jo žmona 
Amžinai tik alkana.
Ponui jis seniai vergauja 
Vien už ryžių menką saują, 
Kad badu vaikai maži 
Neišmirtų pamaži.
Savo žemės jis neturi,
Todėl pono lauką žiūri, 
Todėl ponui dirba jis 
Per dienas ir per naktis.
Girgžda ratas, ratas sukas, 
Suka ratą asiliukas.
Ilgu bambuku pirmyn 
Varo jįjį Van Czin-lin.

Daugel metų ratas sukos, 
Suko ratą asiliukas.
Daugel metų Van Czin-lin 
Varė jį pirmyn, pirmyn.
Baisiai linksmas buvo ponas — 
Veidas juokdavos geltonas, 
Kai jis berną kai kada 
Plakdavo lanksčia lazda.
Baisiai geras buvo ponas — 
Veidas juokdavos geltonas, 
Kai ^jis spręsdavo bylas: 
Van Czin-linui už skolas.

specialius vajus, kad sukelti $10,000 fondą papildomų lė
šų dienraščiui leisti.

Kas metai leidėjų atsišaukimas buvo išklausytas— 
buvo sukelta po daugiau negu originaliai prašyta.

Šiemet laisviečių suvažiavimas numatė, kad, norint 
Laisvę leisti dienraščiu, reikia sukelti daugiau negu 
$10,000—reikia sukelti $15,000 fondą!

NA, IR'MES PRADEDAME tą suvažiavimo tarimą 
vykdyti gyvenimam

Su balandžio 15 diena pradedame rinkti $15,000 
dienraščio išlaikymui fondų.

Netenka nė sakyti, kad vyriausios fondui pajamos 
tegali būti tik aukomis—panašiai buvo per praėjusius 
kelerius metus.

Antras šaltinis—visokie tam tikslui ruošiami paren
gimai.

Čia pat, Richmond Hill, N. Y., iiiš kur Laisvė išeina, 
rytoj, balandžio 15 d., įvyksta gražus pažmonys—kon- 
cutas-spekfaklis, ruošiamas kaip tik tam tikslui—dien
raščio leidimui sutvirtinti.

VVorcestery tą pačią dieną yra ritošiamas banke
tas, kurio tikslas irgi yra toktf pat.

Laisvės direktorių taryba, kuri yra įpareigota įvyk
dyti suvažiavimo nutarimą, prašo visus laisviečius visose 
kolonijose, kad jie stotų darban.

Visi prašomi ruošti didesnius ar mažesnius parengi
muose ir juose susidariusį pelną skirti $15,000 fondan.

Į visgi įsileido į vidų, leido 
į Pernakvoti, davė pusryčius 
į ir t ' " L
i nio’ būstinę, bet vidun nė- 
! jo.”

Aš tą žmogų, pas kurį 
Vincas atvažiavo, gerai pa
žinojau. __ ___ ____

Vincas Paukštys, apart !■ 
savo šeimos, šioj šalyj ne-1 
turėjo jokios giminės. Bet:

I Lietuvoj, kiek man žinoma, 
atvedęs parodė ‘Rankpel-! buvo palikęs du broliu. Vie-

varinio laivo kapitonas, ir 
Vincas su juo susirašinėda
vo, o antrasis brolis eidavęs

Tai buvo katali- pavėjui.
kiškai-tau tiško mišiniošmo- Paskutinis pasimatymas...
tas, škaradnas socialistų 
priešas ir didelis rėksnys 
sueigose . Bet visgi turėjo 
tiek širdingumo, kad priė
mė svečią nebuvėlį nors 
pernakvoti.

Aš jau buvau pasirengęs 
važiuoti į Jungtines Valsti
jas, o “Rankpelniui” reikė
jo raidžių rinkėjo—zecerio. 
Tad Vincas Paukštys, nors 
ir to amato nemokėjo, bet 
energignai ėmėsi už darbo 
ir dirbo su jokiomis darbo 
valandomis nesiska i t y d a - 
damas — pirmutinis ateida
vo, paskutinis išeidavo.

Kuo Vincas labiausiai sie
lojosi. tai kuo greičiausiai

Paukščiams išsikėlus gy
venti į Floridą, mudu su 
Vincu nelikdavo m skolingi 
vienas antram laiškais. Vie
nų metų Kalėdų šventę aš 
su savo vaikais atšventėme 
pas draugus Paukščius Mi
ami, Fla. Abudu Paukščiai 
labai mylėjo medelius, gė
les. Tad kiekvienas juo- 
dviejų rezidencijos medelis, 
kiekviena gėlelė, kas rytą 
juodviejų apeiti, apravėti, 
apčiupinėti.

Pernai rudenį Vincas, at
važiavęs į Philadelphiją, bu
vo nuvažiavęs į Brooklyną, 
apsilankė ir pas mane. Tai

Visi laisviečiai prašomi paaukoti, kuris po kiek iš-; atmokėti tuos 300- rublių buvo paskutinis pasimaty- 
gali, kad mes ši didžiulį ir garbingą darbą atliktume Į tam draugui, kuris išpirko ma? su mano širdžiai taip
šlovingai ir nustatytu laiku.

Mes, kuriems tenka stovėti prie laikraščio išleidimo, 
gerai žinome, jog darbas nėra lengvas. • Bet mes taipgi 
gerai žinome, kad jį galima atlikti perdaug savęs nenu- 
skriatidžiant.

Esame tikri, kad su šia mūsų nuomone sutiks visi 
laisviečiai, nežiūrint, kur jie begyventų.

SU BALANDŽIO MĖNESIO PRADŽIA Laisvė įžen
gė į 46-uosius savo gyvavimo metus.

Per tąjį gan ilgoką laiką ji niekad nuo savo skaity
tojų nieko neslėpė. Ji visuomet dalinosi su skaitytojais 
tomis žiniomis, kokias turėjo.

Kiekvieną kartą, kai laikraščiui leisti sąlygos susi
darydavo blogos, ji tai viešai sakė skaitytojams. Mes 
gerai juk suprantame, kad laikraštis Laisve yra ne ku
rio nors vieno asmens, bet tūkstančių mūsų žmonių nuo
savybė.

Yra žmonių, kurie Laisvę skaito per 45 metus. Yra 
tokių; kurie ią pradėjo skaityti ii- tebeskaito po 40 metų 
arba trumpiau.

Didesni pusė Laisvės .skaitytojų visuomet mūsų 
žodžio paklausė; gerai numanome,'kad jie tai padarys 
ir dabar.

jį iš kalėjimo. Kiek apri
mo, kai vienas draugas 
jam paskolino pinigų ir jis 

i pasiuntė 100 rublių tam są- 
' vo geradėjui.

Man išvažiavus i Ameri- 
■ ką, Bellshilės vieno lietuvio 
' biznieriaus nugirdyti jon- 
vaikiai, vėlai vakare sugriu
vę į “Rankpelnio” spaustu- 

j vę, puolėsi “padirmavoti” 
i Vincą Paukštį. Bet Vincui 
i pasprukus pro užpakalines 
I duris ir pradėjus šaukti po- 
• liciją, jonvaikiai išlakstė 
nieko nepešę.

Bet po kiek laiko, tie pa-

artimu draugu...
Viename laiške aš Vincą 

išbariau už nerašinėjimą 
spaudai. Vincas sekamame 
laiške skundėsi: “Nežinau, 
kas ant manęs taip pavei
kė — areštas, tampymas po 
teismus, įkyrūs kamantinė
jimai, ar senatvė? Slegia 
koks, tai sustingimas ir ne
turiu ūpo rašinėti. Jei ką 
ir rašau, tai tik save prisi- 
vertęs.”

Gi paskutiniame laiške, 
tarp kitko, Vincas pajuoka
vo : “Daktaras padėjo ma-

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Mes prašome visus Laisvės skaitytojus, stoti talkon, 
didžiulėn, garbingon talkon!

Per tris mėnesius mes privalome sukelti $15,000. Va
dinasi, $5,000 tenka vienam mėnesiui.

Na> broliai ir seserys laisviečiai, imkimės už didžiu
lio darbo! . \

Savo dukrą jauną, gerą — 
Ir duktė linksmam dvare 
Dingo tartum pragare.
Graudžiai motina dejavo, 
Apraudojo dukrą savo, 
Ir ją sielvartas sunkus

Kai mirtis vaikus ištiko, 
Van Czin-lin namus paliko 
Ir išėjo, kur kalnai 
Toly degė mėlynai.— 
0 per kalnus žengė, jojo 
Liaudies Armija narsioji, 
Tartum po nakties diena, 
Laisve kraštui nešina.

Klosto dar pakalnę rūkas. 
Linksmas žvengia asiliukas. 
Varo jįjį Van Czin-lin 
Vis tolyn, tolyn, tolyn.
Žemė ryto saulėj kaista.
Neša asiliukas maistą 
Liaudies Armijos būriams, 
Jos šauniems, narsiems kariams.
Žemė dreba, žemė dunda
Ir kalnai nuo trenksmo bunda. 
Maudosi giliam slėny 
Saulė upės vandeny.
Dar į rūką įsisupęs,
Ryžių laukas ten, už upės, 
Stovi medžiuose slėny 
Dvaro pastatai seni.
O toliau, kur pilkas kelias, 
Stūkso griūvančios trobelės. 
Štai iš molio nudrėbta 
Vargana ir jo gūžta.

iš Lietuvos
VYKSTANT

KINOSCENARIJŲ
KONKURSUI

VILNIUS. — Visasąjunginis 
konkursas geriausioms meni
nių filmų scenarijams parašy
ti sukėlė visuomenės susido
mėjimą.

Respublikinis konkurso or
ganizacinis komitetas, ‘ propa
guodamas kinoscenarijų kon
kursą, siekia supažindinti pra
dedančius rašyti su- kinoscena- 
rijaus specifika, organizuoja 
konferencijas, susitikimus su

— Na, palauk, piktasis pone! 
Nežinojai, kas malonė ... 
Nežinosim jos ir mes- 
Laukia atpildas tavęs!
... Virsta dūmai, kyla garas, 
Dega pikto pono dvaras. 
Stovi ponas lyg šuva, 
Nuleista žemyn galva.
Stovi ponas, piktas, baltas, 
Prakaitas jį muša šaltas.
— Kas tai? Tu čia, Van Czin-lin? 
Nejuokauki, eik šalin!
— Ei, tu pats velniop prasmeki! 
Ponui Vau Czin-lin atsakė
Ir per sprandą jam buku 
Tvojo savo bambuku.

O, koks klegesys aplinkui! — 
Tai valstiečiai susirinko.
Šianiden į kelias dalis
Pono žemę jie dalys.
Van Czin-lin, primerkęs kairę, 
Žemėn smeigia pirmą gairę, 
O po jo kiti draugai, 
Kentę priespaudą ilgai,
Pono rykštes, juodą skurdą, 
Tartum skruzdės klony spurda — 
Dega saulėj jų veidai, 
Skamba jų dainos aidai.
Kas kentėjo ir vergavo, 
Šiandien eina paskui Mao: 
Armijos jo didelės 
Niekas jau nenugalės.
Kloniais, kalnais žengė, jojo 
Liaudies Armija narsioji, 
Tartum po nakties diena, 
Laisve kraštui nešina.
Ir be pono lauką savo
Žmonės šiandien išmatavo — 
Prieky žengė Van Czin-lin, 
Gairę nešdamas pirmyn.

Aš buvau naujam jų kaime 
Ir mačiau valstiečių laimę. 
Vedė per laukus pirmyn 
Mus senukas Van Czin-lin.

Kur kviečiai kaip mūras augo, 
Rodė ryžius jau gelsvus — 
Aišku, derlius bus puikus.
Traktoriai laukus vagojo, 
Dirvą rengdami rytojui, 
O ganykloje žvaliai 
Ganės kaimo gyvuliai.
Žmonės laukuose dainavo 
Apie naują buitį savo- 
Švietė saulė iš dangaus, 
Darbą lengvino žmogaus.
— Daug čia prakaito ir triūso 
Paaukojo žmonės mūsų, — 
Taiuė senis Van Czin-lin, 
Vesdamas mane pirmyn.

r

— Liaudis daug išliejo kraujo 
Dėl gyvenimo mūs naujo, — 
Atsidusęs jis staiga 
Braukė ašarą ranka.
Ašara skaidri iš lėto 
Ritos veidu jo raukšlėtu...
Buvo man atspėt sunku, 
Ar skriauda senų laikų,
Ar nauja šviesioji laimė

' Spaudė ašarą savaime, 
Kai žingsniavome pirmyn 
Mes laukais su Van Czin-lin.•%

1956 m. vasaris-kovas

j žinomais kino meno darbuoto
jais ir pan.

Kiekvieną savaitę Lietuvos 
kinostudijoje. ruošiami kūrybi
niai trečiadieniai. Juose lan
kosi žurnalistai, studentai ir 
rašytojai. Lankytojai turėjo 
progos ne tik pamatyti geriau
sius tarybinius filmus, bet ir 
susitikti su žinomais režisie- 
sieriais—M. Faincimeriu—auv 
torium daugelio mums žinomų 
filmų, kurių, tarpe ir “Aušra 
prie Nemunę”;
“Maksimkos, _______  .
žiko”.ir kitų filmų autoriumi; bos paktą.

operatorium Kaplanu, aktore 
E. Bystrickaja.

Viena iš numatytų orga
nizacinių priemonių. Jauniems'

I — yraT----- -

scenaristams pritraukti 
susitikimai su Valstybinio V 
Kapsuko vardo universiteto 
Pedagoginio instituto stud 
tais ir žurnalistais.

Ir. Selezno'

o”; V. Brauhu— Deli. Indija ir 1 
? “Jūrininko či- pasirašė trejų metų

2 pusi. Laisvė (Liberty). Šeitad. Bal. (April)

F
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5 Harry Pollittas apie 20-ąjj 
komunistu kongresą

LONDON.—Harry Pollittas.
Britanijos Komunistų Partijos

• generalis
dalyvavo

sekretorius, kuris
Tarybų Sąjungos

grėsė kaip broliškas delega
tas, sugrįžęs namo kalbėjo mi- 

į tinge xipie tą suvažiavimą ir 
į perstatė klausytojams to su- 
F važiavimo reikšmę.

“Ištikto”. sako jis, “negali 
būti netikėtas atsitikimas, kad 
po XX kongreso ir jo pasisa
kymo už taikos stiprinimą, po- 

/nas Pineau, FranciJos užsienio 
veikalų ministras, atvirai pa
rodė nesutikimą su Anglo- 
Amerikos užsienio politika.

“Arba, kad Glubb buvo iš
spirtas iš Jordano. Arba, kad 
Eisenhoweras atsakydamas 
Bulganinui vartojo švelnią 
kalbą.

“Arba, kad pirmu, kartu po 
karo Socialistų Internacipna- 

^l'as diskusavo draugiškų san
tykių su komunistinėmis par
tijomis klausimą.

“Zuriche, Socialistų Inter
nacionalo susirinkime šį mė
nesį, kaip jau visiems yra ge- 

I ra i žinoma, visas kalbas, min-

“Socialistinė demokratija ir 
tarybinė tvarka bus sutvirtin
ta taip, kad bus pilniausiai 
apsaugotos visų tarybinių pi
liečių teisės ir išvengta klai
dų”.

Tai 
reikia 
dualo

tas kongresas.”
r t Kongreso toną ir diskusijas, 

sakė Pollittas, nustatė Chruš
čiovo kalbos pirmieji sakiniai, 
kuriuose jie pareiškė, kad 
centralinis komitetas “pašali
no nusenusius supratimus, be-

šioj šviesoj, sakė jis, 
žiūrėti j kritiką indivi- 
garbinimo arba kulto.

“Mano manymu, tas (indi- 
vidualo garbinimas) išsivystė 
iki tokio laipsnio dėl dviejų 
priežasčių :

“Pirma, saugumo organiza
cija buvo išdavikų kontrolėje.

“Antra, buvo įšsiskiriąs cha
rakteris laikotarpio, kuriame i 
tas išsivystė, ir kuriame Tary-, 
bų Sąjunga turėjo, pergyventi 
fašizmo ] 
kuriuos užkrovė Antrasis 

.saulinis Karas.
“Tokiame laikotarpyje sau

gumo organai galėjo įgauti 
vis didesnę ir didesnę galią.

“Situacijoj, kuri tuo metu 
buvo, išlaikymas Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
vienybės buvo svarbiausias 
reikalas.

“Kadangi ši vienybė buvo; 
išlaikyta, buvo galima atsiek-į 
Ii tu atsiekimu, kurie buvo 
nuo 19-to iki 20-to kongreso, 
ir dabar tarybiniams žmo
nėms atsidaro naujos perspėk- ■ 
t y vos.

“Kai kas rūpinasi apie Sta
lino rolę.

Philadelphia, Pa.
Dvi moterys 
išprievartavo vyrą

Kai vyrai moteris išprievar
tauja, tai būna paprasta nau
jiena. Bet kuomet moterys iš
prievartauja vyrą, tuomet 
skaitoma didesniu naujiena. 
Per praetų Velykų šventę, S. 
Pinkowsky, lenkas, gyvenąs 
Manayung priemięsty, buvo 
nuėjęs pėsčias suvirs mylią 
užmiestyje pas savo giminaitį 
pasisvečiuoti. Vakare, 
pradedant temti, jisai 
pėsčias atgal į namus,
beeinant keliu, pro jį prava
žiavo naujas Caddilac auto
mobilis, kuris sustojęs pasiūlė 
Pinkowsky pavežti arčiau 
namų. Jisai pasiūlymą 
džiaugsmu priėmė.

A u to mobili u j e sė d ė j o 
jaunos,

jau 
grižo 
J am

jo 
su

Lowell, Mass. 
■ 1 

Rengiamas gražus parengi
mas ; tai bus paminėjimas 
25-kių metų Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo gyvavimo

L.D.S. 110-ta kuopa gyvuo
ja gerai, nors ir nelabai na
riais, skaitlinga — turi keletą” 
desėtkų narių.

Y patingai pagirtina, kad 
šiuo laiku kuopos susirinkimai 
įvyksta gana gerai. Tačiau tie 
susirinkimai turėtų būt skait- 
lingesni. Pavyzdžiui, jei iš 40 
narių tesilanko tik 11-12 na
rių susirinkime, tai 
klausimas, kodėl gi 
nerūpi kuopos stovis? 
si lygiai naudojamės
zacijos aukštuoju tikslu: kad 
susišelpti apdrauda. Taigi bū
tų labai gražu, kad bent pusė 

; kuopos narių dalyvautų susi-

statosi 
kitiems 
Juk vi- 
organi-

šią vasarą—liepos 9-10 ir 11 
dienomis atsibus 12-tasis sei
mas. Tai bus labai svarbu, jei 
Justus atvažiuos pas mus į 
parengimą ir pasveikins mūsų 
susivienijimą su 25 metais jo 
gyvavimu. O su Jusi u m kartu 
mes lauksime Lukų, Skliuto, 
Jeskevičių, Pilkauskų. Na, 
mes žinome, kad Ustery yra ir 
daugiau gerų prietelių.

Kitų kaimyninių miestų ir 
neminėsiu, nes jie patys žino, 
kad mes jų lauksime, kaip 
saulėtos dienos. Mes visiems 
būsime širdingai dėkingi už 
draugišką paramą.

J. M. Karsonas

distrikte dažnai įvyksta gais
rai “dėlei nežinomų priežas- 

Tiek asmenų begyve- 
vienme kambaryje, 
lengva atsitikti.

Člų”. 
nant 
kam

vis-

v 
zy-Varšuva. -- Vietinis 

dų laikraštis “Folksštime” 
(“Liaudies Balsas”) sako,

kad žymiausieji žydų ra
šytojai Tarybų Sąjungoje, 
jų tarpe Bergelsonas, ku
rio raštąi išversti ir į rusų 
bei ukrainiečių kalbas, bu
vo neteisėtai apkaltinti iš
davikais ir nuteisti mirti. 
Už tai atsakomingas buvo 
Beria, sako tas laikraštis.

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų pakietais Velykoms. Jūs dabar galifė siųsti 

per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

progresui”.

Chicago’ 111.
GAISRE ŽUVO DEVYNI, 
8 SUNKIAI SUŽEISTI

pavojų ir sunkumus, jaunos, gražiai pasirėdžiusios rinkimuose.
.7 __ ’; Pa- moterys,

pasuko auto siauru keliuku į perdaug, nes kuomet vyksta

Motina išmetė pro langą 
tris kūdikius

kurios važiuojant

Sustoję pato- 
viena moteriškė

artimą mišką, 
gioj vietoj, 
pareikalavo, kad vyras paten
kintų .josios lytiškus geismus. 
Vyras atsisakė. Tuomet mote-

kowskis, nors persigandęs ta
čiau vieną patenkino. Tuomet 
ir antroji sako: dabar ir ma
ne... Netaip greitai buvo pa
tenkinti antrą moterį, matant 
jevolveri po nosia . . .

Tačiau; negalima skųstis

padarė klaidų i 
ir politikoj, yra ' 
tas, kuris nieko j 

neveikia, nedaro klaidų, bet 
tas nereiškia, kad Stalinas ne
prisidėjo su vadovaujančia! 
kontribucija kaip taikos, taip1 
• , . • r.. 1 z*.

l’o to moterys išvežę jį 
ant kelio ir, išleisdamos iš 
tomobilio, viena moteris 
davė vyrui penkis dol., s<
dama: dabar eik. ir išsigerk 
ir parėjęs namo, 
\o žmonai (vyras

au- 
pa-

sprendimuose

j u n gos iš vyst ym o ”.

Tačiau, tęsė jis, dabar 
rybų Sąjungoj’ vedamas 
čiausias tyrinėjimas visos pra
eities ir stengiamasi atitaisyti 
visas klaidas.

Visos pastangos dedamos,

vedęs ir tu-

Westinghouse

Licensed by U. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.

Tel. INgersoll 7-6465, INgersolI 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
Įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą 

sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M.Sekmadienį, pietin. miesto 
dalyje užsidegus vienam iš pi
giųjų apartmentinlų viešbu
čių : Sooner Hotel, 3960 So. 
Dretxel Blvd., devyni įnamiai 
mirtinai apdegė, arba užsimu
šė šokdami pro langą. Astuo
ni įnamiai buvo sunkiai su
žeisti, kiti kiek lengviau. 
Gaisras nepastebėtas taip įsi
galėjo, kad veik niekas ne
spėjo pro duris išbėgti. Vieni 
patys šoko pro langus, kitus 
ugniagesiai gelbėjo.

Bušo vairuotojas Paul K. 
Kimbrevv pastebėjęs dūmus 
besivedžiančius iš namo grei
tai bėgo į pagalbą. Išgirdęs 
moters balsą: “Gelbėkit ma
no vaikus”, jis pribėgo prie 
lango ir išgelbėjo tris mažus 
kūdikius, vyriausias iš kurių 
yra trijų metų. Motina juos 
išmetė į jo glėbį.

Kaip ir visuomet, gaisrą nu
galėjus patirta, kad namo sa
vininko neprisilaikyta saugu
mo taisyklių, 
bandė pabėgti 
cape”, surado,
kia kaip reikiant; kažkoks 
dratas laikę pakėlęs.

vo kolonijoj, jie ir kitur savo I Kaip kilo gaisras, dar teks

kuopos koks parengimas, tai 
veik visi nariai dalyvauja ir 
svečių atsiveda, tai ir tenka 
visiems tuomi pasidžiaugti.

Dabar štai, L.D.S. 110-ta 
kuopa rengia šaunų banketą 
su gražia dainų programa ir 
skanių valgių gaminiais, ku
riame dainuos So. Boston šau
nių dainininkų Vyrų grupė 
vadovybėj mkytojo S. Pauros. 
Tai bus tikrai gražus pavasa
rinis parengimas, nes jis įvyks 
šio mėnesio—balandžio 22 d., 
pradžia 4 vai. po pietų, klubo 
svetainėj, 14 Tyler St., jau
kioj svetainėje. Nariai ragina
mi. dalyvauti ir kitus vietinius 
svečius kviesti, nes tikrai bus 
kuomi pasigerėti ir pasigro
žėti. Gi aš, kaipo vienas iš 
komisijos narių, visos kuopos 
vardu prašau ir kviečiu sve
čius iš toliau atsilankyti į šį 
mūsų rūpestingai rengiamą iš
kilmę. Mes kviečiame iš visos 
apylinkės draugus ir drauges, 
bet Worcester tai ypatingai 
tenka pabrėžti, nes usterie- 
čiai, būdami tokie veiklūs sa-

ūnhrrmiiiuim'in niumn mnjintuinuijniYimnniiiim uuū nuunriT

IŠKILMINGA PRIEšSEIMINĖ

VAKARIENE
Rengia L.D.S. 3-čioji Apskritis bendrai su

L.D.S. 135-ta ir 33-čia Kuopomis

r

* Įvyks šeštadienio Vakarą

Balandžio 14 April
Pradžia 7-tą Va'L Vakare

408 Court St. Elizabeth, N, J.
Kviečiame visus atsilankyti į šį mūsų gražų 

pasilinksminimą. Bus gera vakariene ir įspū
dinga sueiga.

Rengėjai
kompanija 

Pa., stengiasi sunai
kinti United Electrical Wor- 

i kers unijos lokalu 107-tą, ar- 
I ha palaužti streikierių dvasią 
ant tiek, kad jie, nepakęsda- 
mi taip ilgo streiKO, būtų pri
versti taikytis su bent ko- 

i kiais Kompanijos pasiūlymais. 
Skaitytojams jau žinoma, kad 

i Westinghouse komp. darbi- 
i ninku ilgasis streikas jau 
baigtas visur, net su darbinin
kų laimėjimais. O Lestery jis 
vis dar tęsiasi tolyn. Kompa
nija dar vis neatsisako nuka- 

| poti darbininkams užmokestį 
20-tą nuošimti.

Nors kompanija su unijos 
atstovais dažnai laiko pasita
rimus. bet be pasekmių. Apie 
50 šeimų [.esterio lokalo paė
mė globoti kitos Įvairios uni
jos, kurios teikia badaujan
tiems maistą ir drabužius.

Tai šitam unijos lokalu! 
Westinghouse komp. šaukėsi 
ragangaudžių komitetą tyri
nėti unijoj raudonuosius. Bet 
dėl nežinomų priežasčių ko
mitetas neatvyko. 

i 
Devyni streikieriai;

buvo teisiami neva už 
kėlimą, tapo išteisinti
kad į d žiūrę buvo išrinkta di
džiuma 
didelę 
riams.

Kada įnamiai 
per “fire es-1 

kad jis nevei-'
rfi i.

OPERETE “GRIGŲTIS”
Penkių Aktų ' >

isti rti. Manoma, kad kas tyčia 
padegė. Tame keturių aukštų 
apartmentiniame viešbutyje 
gyveno 250 įnamių. Kai ku
riuose' kambariuose buvo po 
septynis įnamius. Kambariai 
buvo nuomuojami už $11.50 
ir $16.00.

atsilankymu būtinai Įkrečia 
judraus aleksyro ir ten jau 
palieka daug gyvumo visuo
menės jausmuose. Tą jau mes, 
lovvelliečiai, esame patyrę. 
Antra svarbu, juk ten randa
si draugas Dominikas Jusius, 
Susivienijimo 1-mos Apskri- ,
ties pirmininkas. Ten pas juosj šiame negrų apgyventame

Są jungos > 
sekančius! kad Tarybų Sąjungos piliečių 

teisės būtų pilniausiai apsau
goj amos.

“Kapitalistai rūpinasi dėl 
galo induvidualo kulto, bet ir 
yra jiems kuo rūpintis.

“Ne dėl to, kad jie mylėtų 
Staliną, bet dėl to, kad jie ži
no.

Ją suvaidins AIDO CHORAS 
iš Brooklyn, N, Y.

trumpes-

niu, Pollittas kajbejo:
“Remiantis tuo. Chruščiovas 

ir Bulganinas savo raportuose 
išdėstė plačiausią kostruktyve 
socialę programą, kokia buvo 
kada žinoma.

“Tuo pačiu metu ir tvirtą 
(•arybų Sąjungos intenciją da
ryti viską, kas galima, dėl iš- 

k laikymo taikos pasaulyje.
7 “Ką gi Tarybų 
\ žmonės gaus per
* penkius metus?

“Didesnes algas
nę darbo dieną nesumažinant 
atlyginimo, nuolatinį darbą, 
didesnę priežiūrą vaikų ir se
nų žmonių. Daugiau a lydos 
jauniems žmonėms.

“ M i 1 ž i n iš k ą pa d i d ė j i m ą
skaičiuje technikų ir moksli
ninkų. Naujas industrijas ir 
pilniausį panaudojimą moder- 

1 hiškos technikos ir automaci- 
jos nei vienam darbininkui ne
nustojant darbo. Didelę pa
žangą panaudojime atominės 
energijos dėl taikių reikalų.

“Sudarymą naujų gigan
tiškų industrinių sričių. Tęsi

amą pastangų pagerinti agri- 
k ui tufą.

“Jei 75 milijonai akrų dir
vonų buvo paversta vaisingą 
žeme per praėjusius kelius 
metus, tai yra labai didelis

\ kis palyginus su tuo, kas bus 
\ padaryta iki I960 metų pa

baigos”. sako Pollittas.

Aido Choro gastrolė įvyks sekamose vietose:

go j, 
bus

ir kolonializmo”.
kad komunizmo 

tarp žmonių dar

kad dabar į Kurta kolek- 
vadovybė Tarybų Sąjun- 
ir kad tas reiškia, jog 
tvirtesnė komunistų par- 
tvirtesnė Tarybų Sąjun

ga, ir kad 20-to kongreso nu
tarimai bus pilniausiai praves
ti gyvenimai!, su visomis pa
sekmėmis dėl besitraukiančio 
kapitalizmo 

Jis sako, 
idealai plis 
labiau.

Šis kongresas buvęs vienu iš 
svarbiausių darbo žmonių is
torijoj.

“Visi, kurie bijo suderinti 
savo pa žiūras ir idėjas su tuo, 
kas įvyko šiame kongrese, pa
darys klaidas savo gyvenime”, 

j baigė jis.

kurie 
riaušių 
dėl to,

moterų, kurios turėjo
užuojautą streikle

WORCESTER, MASS

Specialis Pranešimas

Pradėjimui sukelti Laisvei $15,000 Fondo

BANKETAS
Rengia LLD 11 kp. ir kviečia visus atsilankyti

Vincas Paukštys
/ v

Laisvės Reporteris

Newark, N. J. f\ lv'ks Sekmadienį
---------------------Bal. 22 April

Pradžia 4:30 v. popiet

UKRAINŲ SALEJE
57 Beacon Street, Newark, N. J.

Brockton, Mass. A !'vks šeštadienį
------------ ’--------- Bal. 28 April

Pradžia 7 vai. vakare

LIET. T. NAMO SALEJE
8 Vine Street, Montello, Mass.

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
{e ant beibių maisto. Da- 

ar, kaip kiti geria ir val- 
>go, aš verkiu į juos žiūrėda
mas. Bijau, kad nepalik- 
čiau beibe, o saviškę “ma

xima” nepradėčiau vadinti.”
Tai buvo paskutinis Vin

co ranka rašytas laiškas... 
“Laisvėj” perskaitęs pra

nešimą, kad Vincas rimtai 
' šusirgo ir turės eiti ant 

operacijos, man tarsi kas 
būtų bakstelėjęs į širdį... 
Ant greitųjų, parašiau jam 
laišką kiek galint Jį ramin
damas, keldamas jo dvasią, 
bet. . Kada tas laiškas jį 
pasiekė, Vincas jau buvo 
miręs...

? Balandžio 2-ros dienos 
rytą ateina apsiverkusi ma- 

^no duktė ir vos girdimai 
sukužda: “Mirė Vine a s

Paukštys
Mano akys aptemo... 

Širdis sudrebėjo krūtinėj... 
Ir ašr tarsi per sapną, gir
džiu dukters žodžių tąsą: 
“Paukštienės sūnus telefo- 
navo ir sakė, kad Paukš
tienė labai prašo tave atva
žiuoti į laidotuves ir bent 
porą žodžių pasakyti 
Paukštį atsisveikinant. Sa
ko, kad su jokiomis išlai
domis nėra klausimo.”

Bet man, tarsi kas kuž
da: Važiuok paskutinį kar
tą atsisveikint savo širdžiai 
taip artimą draugą... Sa
kyk kalbą, kaip per paly
dovų veidus rieda gailios 
ašaros. . Važiuok, kuomet 
pats įsikibęs į duris laikau
si, kad nesusmuk č i a u . . .
Kuomet širdis trankosi krū
tinėj, į smilkinius lyg kū-

j u kas kala, o akyse mir
guliuoja raudoni ir žali 
s p i n d u 1 i u k ai... Prašau 
dukters, kad telefonu atsi
prašytų vardan manęs ir 
praneštų, kad mano sveika
ta neleidžia Jos prašymo iš
pildyti, kad esu labai su
krėstas.

Baigdamas tik tiek tega
liu pasakyti:

Abudu dirbom dėl idėjos, 
Abudu kilę iš Liaudies. 
Lietus išprausė, 

sušukavo vėjas, 
Grumiantis su 

audrom’s buities.
Bet mirtis Tave atskyrė... 
Paliko tik

krūvelę pelenų... 
Ilsėkis, Vincai,

kaip ilsisi mirę, 
Povaliai ir aš ateinu...

Senas Vincas

Tas svarbus pokylis įvyks sekmadienį

Balandžio 15 April
Pradžia 5-tą valandą popiet

Lietuvių Svetainėje
29 Endicott Street

Gerbiamieji!
Spaudoje matome, kaip visur ruošiamasi 

sukėlimui $15,000 fondo išlaikymui Laisvės 
dienraščiu. Visur ruošiama pramogos tam tiks
lui, visi darbuojasi, kad tikslas būtų atsiektas. 
Mes visada vajuose būdavome .pirmose eilėse, 
tai pasirūpinkime ir šiemet išlaikyti savo garbę. 
Dalyvaukime bankete, papietaukime, pasilinks
minkime ir paremkime savo elienraštį finansi
niai.

Banketas bus perteklingas, visi džiaugsitės 
atsilankę. Kviečiame ne tik worcesteriecius, 
bet ir iš kitų apylinkės miestų atsilankyti į šį

Rengėjai

3 pusi. Laisve (Liberty). Šestad. , Bal. (April) 14, 1956

Brooklyn, N. Y. lN l'V*“ Sekmadienį
---------—---------Gegužės 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

LIBERTY AUDITORIUM
Atlantic Avė. ir 110th St., Richmond Hill, N. Y.

Worcester, Mass. f\ 
------------------ — Gegužės 19 May

Prasidės 7:30 v. vakare

LIETUVIŲ SALEJE
29 fendicott Street, Worcester, Mass.

Operetėje “Grigųtis” yra visko, ko tik galima 
tikėtis veikale. Operetėje aidės 20 dainų, visokių 
dainų: solistams, duetams, moterų, vyrų ir miš
riems chorams. Randasi jaudinančios dramos ir 
lyg ašarų prajuokinančių momentų. Giliančiai 
pašiepia kai kurias žmonių silpnybes.



Įvairūs atsitikimai
19 metu Brooklyno jaunuo

lis medžioklinio šautuvo ero
tomis pašovė savo tėvą, nes 
tas mušė jo pamotę. Tas jau
nuolis, Roy Brittingham, tei
sinasi, kad jis neturėjo ome
nyje tėvą nušauti — jis tik 
norėjo jį išgąsdinti. Tėvas 
sunkiai sužeistas.

Jaunuolis aiškino, kad jo 
tėvas visuomet žiauriai elgėsi 
su pamote, savo žmona. Pa
galiau jam pristigo kantrybės 
ir jis šautuvo pagalba norėjo 
nutraukti tą orgiją.

■> Komisijonierius Greenbur- 
gas sako, kad Manhattan© ir 
Bronx© autobusai labai suter
šia miesto orą, nes kompani
ja tnoįsako vairuotojams su
stabdyti motorus, kai autobu
sai sustoja ilgesniam laikui— 
dūmai ir garai, sako jis, tada 
veržiasi per vamzdį lauk.

žymiausias Ringling - Bar- 
num-Baily klounas Emmett 
Kelly išvažiavo Floridon. Jis 
nenori vaidinti cirke, kuris 
dabar turi savo spektaklius 
Madison Square Gardene, nes 
cirko savininkai atsisako de
rėtis su unija.

Kelly skaitomas vienu ge
riausių cirko artistų pasauly. 
Cirkas žymiai nukenčia nuo 
jo nebuvimo. Bet Kelly pa
reiškė prieš išvažiuodamas:

“Aš cirką labiau myliu, ne
gu patį gyvenimą, bet atsisa
kau būti streiklaužiu”.

pelkes, radosi 30 iš New Yor- 
ko miesto arba priemiesčių. 
Trys newyorkiečiai žuvo.

Tarp 70 marinų, kurie So. 
Carolinoje buvo savo seržanto 
įsakyti nakties metu bristi per

Macy pilnėtai dainuoja; tik 
dešimtdalis pirkėju praeina 

pro linijas; streikas tęsiasi
Macy savininkai per garsi-1 

nimus spaudoje1 ir per radiją 
nepaliaujamai skelbė trečia
dienį ir ketvirtadienį, kad, ne
paisant streiko, “biznis eina”. 
Bet laikraštininkai, kurie ap
lankė tą didžiausią Amerikoj 
krautuvę, sako, kad pirkėjų 
viduje labai ir labai mažai. 
Vienas boselis, “jaunas egze- 
kutyvas”, pripažino laikrašti
ninkams, kad tik koks de- 
šimtdalis normalaus pirkėjų 
skaičiaus praeina pro pikieto 
linijas. Kitaip sakant, 90% 
Macy pirkėjų pagerbia pikie- 
tų linijas.

Streikieriai dainuoja
Apie 2,000 pikietų, kurie 

trečiadienį ir ketvirtadienį 
juosė didžiąją Macy depart
ment! n ę krautuvę Manhatta- 
ne (pikietuojamos ir krautu
vės Jamaicoje, Flush inge ir 
kituose priemiesčiuose) ne tik 
nešė visokias iškabas ir šaukė 
žmones neiti krautuvėn, bot 
ir dainavo.

Spontaniškai sudaryti žo
džiai, raginanti žmones no- 
streik laužianti, pritaikyti prie 
gerai žinomų melodijų, 
skambėjo nuolat. Pikietai, di
džioje daugumoje moterys, 
buvo geriausioje nuotaikoje. 
Baltos ir negrės darbininkes, 
piketuojančios kartu, atrodė 
esančios pilname draugišku
me ir solidarume.

Radijo garsinimai
Bijodama, kad ji visai pra

ras pirkėjus, Macy kompani
ja per svarbiausias radijo sto
tis nepaliaujamai garsina, kad 
krautuvės atdaros. Ji karto
jo, kad “jus aptarnaus geriau
sias personalas” — tai yra, 
patys bosai, boseliai ir jiems 
artimieji.

Bet, newyorkieciai, sako uni
ja, nerodo didelio noro ture
li tokią “garbę”.

Trečiadienį policininkai su-; 
žeidė pikiete Ceil Curry, uni
jos lokalo 1-S finansinę sekre
torę. Ji ir kitos pikietės ban
dė pertikinti troko vairuoto
ją, kad jis nevežtų prekių 
krautuvėn, kai policija įsimai
šė ir pradėjo jas stumdyti ir 
parblokšti ant grindinio.

Unijos reikalavimai

Unija reikalauja trijų metų 
kontrakto, kad algos būtų 
pakeltos ant trijų; dolerių pir
mais metais ir dar ant trijų 
antrais. Unija priešinasi kom
panijos norui pravesti sutar- 
tyj punktą, kad “reikalui 
esant”, raštinių personalas ir 
prižiūrėtojai turi teisę dirbti 
unijistųi vietose. Unija sako, 
kad kompanija beveik kas
dien suranda toki “reikalą 
esant”.

Unija taipgi reikalauja, kad 
kompanija finansuotų savo 
samdinių $50 per mėnesį pen
sijas virš socialinio saugumo 
pensijų.

Teatruose
šį šeštadieni, balandžio 14 

dieną, Town Hali salėje, 113 
West 43rd, 5 vai. popiet bus 
duota Įdomi filmų ir baloto 
programa. Bus rodomi tary
biniai filmai iš kasdieninės 
kronikos, o Jugoslavijos Ko
la baleto ansamblis šoks ser
bų, kroatų, slovėnų ir mako- 
doniečių tautinius liaudies šo
kius.

World teatre Manhattane 
rodomas filmas, kuris vaiz
duoja paskutines Hitlerio die
nas. Tas filmas, pavadintas 
“Paskutinės Dešimt Dienų” 
(“The Last Ten Days”),paga
mintas Vienoje, Austrijoje. 
Ji parše garsusis vokiečių an- 
ti-fašistinis . rašytojas Remar
kas, diregavo C. W. Pabst, 
kuris dar priešhitlerinėje Vo
kietijoje' buvo žymiausias fil
mų direktorius.

Filmo gamintojai sako, kad 
jis paremtas “patikrintais is
toriniais faktais”, kad bandy
ta jame parodyti Hitlerio ga
lą taip, kaip tai patvirtinta

Negru grapes organizacija 
jy vienybės konferencija

Daug New Yorko negrų or
ganizacijų rengiasi siųsti at
stovui i negrų vienybės kon
ferenciją, kuri balandžio 24 
vyks Washington©. Vyriau
sias tos konferencijos rengė
jas' yra porterių unijos prezi
dentas A. Philij) Randolph, 
kuris yra ir AFL-CIO vice
prezidentas.

Bet i tą vienybes konferen
ciją nekviečiama žymi dalis 
kovingos negrų visuomenės: 
kairiečiai ir jų pritarėjai.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei no, 
tai pasirūpink gauti.

iš dokumentų. Bet kadangi 
apie Hitlerio paskutines die
nas yra visokių' versijų, tai 
filmo istoriškas autentišku
mas kai kurių kritikų abejo- 
jatmas.

Visi kritikai, betgi, sako, 
kad filmas pagamintas Įdo
miai ir gerai, kad aktorius Al
binas Skoda, kuris vaidina pa
ties Hitlerio rolę, ne tik yra į 
tą diktatorių panašus, bet ge
rai perduoda, jo liūdnai pa
garsėjusi chrakteri.

Aštuoneriy mėty vaikutis 
sukrėstas dėl tragedijos ;

Aštuoneriu metų Brooklyno 1 
vaikutis Jose Rodriques dar 
negali atsipeikėti iš sukrėti
mo. Jo tėvai sako, kad jis at
sisako valgyti, yra baisiai pa
niūros ir bijoma, kad jis rim
tai apsirgs.

Mat, tas vaikas sukėlė tra
gediją ir ją labai apgailestau
ja. Aną dieną jis su uždegtu 
degtuku tamsiame namo kam
po ieškojo savo knygų. Štai- i 
ga degtukas uždegė šėpoje j 
kabančius drabužius ir kelių 
'minučių bėgyje visas apart- 
mentas jau buvo liepsnose. 
Jose žuvo jo broliukas ir dvi 
sesytes. Broliukas Raphael 
turėjo d vie jus motus amžiaus, 
viena sesyte trejus, kita ket
vertus.

Vaiku chorui 50 metu *■ 4.

Ridgewood© jaunukų cho
ras, 150 balsų, koncertuos 
Brooklyno Academy of Music 
šio šeštadienio vakarą. Cho
ras mini savo 50 metų sukak
ti. Tuo laiku virš 4,000 ber
niukų ir mergaičių tarp 5 ir 
16 metų amžiaus turėjo pro
gą pasimokyti dainų, prala- 
vinti balsą ir naudingai pra- 
1 e i st i ) i u o s v a 1 a n d ž i u s.

Koncertas i
Vaidinimas

YEW YORK
MALE and FEMALE

5,000,000 aplankys N. Yorką 
per ateinančią vasarą

Miesto valdyba mano, kad
per ateinančią vasarą New 
Yorką aplankys mažiausiai 
koks penketas milijonų turis
tų. Praeitą vasarą šį didmies
tį aplankė apie keturi milijo
nai. Du milijonai buvo apsi
stoję viešbučiuose, o kiti du 
milijonai pas gimines arba 
pažįstamus.

Šią vasarą atvyksią daugiau 
turistų, sako miesto valdyba, 
nes New Yorkas rengia dideli 
meno festivalį.

New Yorko taksų kolekta- 
vimo agentūros (federalinės ir 
valstijos) sako, kad šiais me
tais taksų mokėtojai ypatin
gai vėluojasi, kas reiškia, kad 
reikės skubintis paskutinę die
ną. Paskiausias laikas yra 
pirmadienio vakaras 9 vai.

Glen Cove, L. I., savo auto- 
mobiliuje atrastas miręs mili- 
jonieriukas E. Maxwell, 27 m. 
Menama, kad jis nusižudęs.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Koncertas, šokiai ir trumpa ko- 
jpedija, Rengia Liuosybės Choras. 
Įvyks šeštadienį, balandžio (April) 
21 ęl, Lietuvių Tautiško Namo Sve
tainėje, 668 No. Main St., kampas 
Vine St., Montejlo, Mass. (kur buvo 
Park Theatre). Pradžia 7 vai. vaka
re. įžanga $1.00:
’ Programą pildys Liuosybės Cho
ras, vadovaujamas Albert Potsius. 
Bus solų, duetų, trietų ir vaidinimas 
komedijos. Programoje dalyvauja : 
Rožė Stripinis, Aldona Wallen-Dow
ning, Eidan Downing, W. Juodeikis 
ir Al. Potsius.

Gera muzika šokiams. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

Rengimo Komitetas 
(72-75)

Teismas praves apklausinėjimą 
“Workerio” persekiojimo reikale

Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000

Federalinis teisėjas Ed
mund L. Palmiere ateinanti 
antradienį pradės apklausinė
jimą “Daily Workerio” perse
kiojimo reikale. Kaip yra ži
noma, tas laikraštis per teis
mą reikalauja, kad iždo de
partment© mokesčių skyriaus 
agentai atšauktų savo reika
lavimą sumokėti $46,000 tak
sais. “Daily Workeris” teigia, 
kad jis kasmet turi nuostolius, 
kad laikraštis išsilaiko aukų ir 
paskolų pagalba, kad kasmet 
taip raportuoja valdžiai, kad 
iki šiol iždo departmentas 
prie jo neskabino, ir kad da
bar jis nemato -pagrindo mo
kėti tuos reikalaujamus tak
sus.

Iždo department© (T) agen
tai teigia, kad jie priims au-

NENORĖTŲ NUODYTI 
SAVO VAIKŲ

Queens teismabutyje buvo 
teisiamas James J. Pagano, 
įtartas skleidime narkotikų. 
Sako, kad laike arešto jis tu
rėjo 250 tūkstančiui dolerių 
vertės tų nuodų.

Kada agentai jo paklausė, 
ką jis darytų su asmeniu, ku
rį užtiktų parduodant narko
tikus jo vaikams, Pagano ne
dvejodamas atsakęs: — už
muščiau, net jeigu/ už tai tu
rėčiau sėstis elektros kėdėn. 
Jį nuteisė 24 metams—ne už 
pardavimą, bet už nepasaky- 
mą iš kur jis narkotikus ima.

kų aiškinimą tik tuomet, kai 
jiems bus įteikti aukotojų ir 
skolintojų sąrašai. Tą “Wor
keris”, dėl savaime supranta
mų priežasčių, atsisako dary
ti.

“Daily Workeris”- praneša, 
kad kol kas jis negali naudo
ti savo čekių. Tik aukos, ku
rios duodamos Komitetui už 
spaudos laisvę, palaiko laik
raštį. To komiteto adresas 
yra 23 West 26 St., New 
York.

ALIEJINĖ ŠILUMA
Su

AMERICAN STANDARD

Šildymo Sistema

Įskaitant yi
Bolerius 1
Radiatorius etc. 'r

ALIEJINIS PEČIUS

Įskaitant Burnerio $245 
Kontroliavimą 
ir įdėjimą

5 metai 
Išmokėjimo 
Planas

Del Nemokamo Apskaičiavimo 
skambinkite:

Applegate 7-3940
Rex Heat Corp., 581 Liberty Ave. 

Brooklyn, N. Y.

TONY’S
1

Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietųBALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y.,

r r ‘
Artistas Jonas Valentis Mildred Stensler Augustinas lešmonta

Dalyvaus Programoje Aido Choro Mokytoja Solistas-Baritonas

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą 
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus 

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius

BROCKTON, MASS.
Operetė Grigutis, rengia Lietuvių 

Tautiško Namo Draugovė. Įvyks šeš- 
tadierij, Balandžio 28 d., Liet. Taut. 
Namo salėje, 668 No. Main St., (ten 
kur pirma buvo Park Theatre), pra
džia 7 vai. vakare. Operetę Grigutis 
suvaidins Aldo Choras Iš Brooklyn, 
N. Y.

Tautiško namo viršutinės svetai
nės nenaudojome per 17 metų. Da
bar talkomis baigėme taisyti. Dide
lė, aukšta, erdvinga salė ir steičius. 
(Air conditioning). Yra visokie pa
rankamai. Kviečiame visus daly
vauti šiame parengime...................   .

Coney Islande vis dar tebe- 
sigirdi bruzdėjimas už nemo
kamus transfėrus tarp Mer
maid Ave. busų linijos ir sub
way.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gsrai Patyręs Barber!*

(72-75)
Komisija

ATDARA IKI 9 P. M.
AMERICAN KITCHENS 

CABINET SINKOS 
20%—40% Nuolaidos 

Modernizuojame 
Virtuves, Maudynes 

Telefonas WY. 3-1141 
Bruckner Pig. & Heating 

299 Bruckner Blvd.
(kamp. 140 St.) 

Arti Tri-Boro Bridge

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. Autorizuo

tas Fabriko Patarnavimas.
MARCO TV

Pardavimai—Pataisymai
Queens ir Brooklyn

BA. 9-1933.

4 pusi. Laisvė (Liberty), šeštad. Bal. (April) 14, 1956

Aktas iš Komedijos “Lapkus”
Suvaidins Liaudies Teatro Žymiausi Artistai:

Režisieris JONAS VALENTIS Jis taipgi dalyvaus ir vaidinime. Kiti 
veikiantieji asmenys: ADELĖ RAINIENĖ, EVA MIZARIENĖ ir PO
VILAS RAINYS. ♦
Būtinai pamatykite šį įdomų vaidinimą, turėsite daug sau malonaus pasi
tenkinimo. Aukščiau paduoti vardai vaidinime dalyvaujančių asmenų pa
sako, jog vaidinimas bus puikiai atliktas.

šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI
e- * ..................- - %

MES PRISTATOME 
JUS | ĮVAIRIUS

NAMV RUOAOS DARBUS 
Geros Al^os

E A S TE R N EM PI .O V M E NT 
AGENCY

92-11 147 PI., Jamaica 
O L. 7-0800

Visur klasės, klasės
Išganymo (Salvation) armi

joje irgi klases pripažįsta. 
Spaudai pranešimuose sako, 
kad Flushing© prie Main St. ir 
North Hempstead Turnpike 
statomoji ligoninė taikoma 
“vidutinių pajamų šeimoms”. Y 
Norima joms duoti “geriausi > 
patarnavimą už žemiausi mo
kesti”.

Gera ligoninė reikalinga vi
siems. Tačiau iš to praneši
mo gaunasi išvada, kad bied- 
uesni už vidutinį ton neįeis. 
Vienok abejotina, ar rinkda
mi iš varguomenės skatikus 
tai puspenkto milijono dolerių 
ligoninei rinkėjai pasako, kad v 
jūs pinigus galite duoti, bet 
ten neįeisite.

Tūkstančius dolerių i dėžu
tes stovintiems prie gatvių 
sankryžų ir prie krautuvių bei 

' kitų įstaigų rinkėjams sumeta 
Į eiliniai vargo pelės, geros 
i širdies žmonės. Turtuoliai sa
vo davinį (paliuosuojamą nuo > 
mok ė j i m o t ak su), pasi u nč i a 

[čekiais po gavimo laiškų biz
nio įstaigose.

Queens apskrityje tos ligo- 
| nines statybai surinks $500,- 
| 000. 
Į .-------------------------------------------------------------

Miesto gaisragesybos virši
ninkas žada išsiųsti visus sa
vo geniausius inspektorius į 
šapas, kad prašalintų gaisro 
pavojų. Paspausti inspekciją 
paakstino žuvimas šešių gais- 
ragesių prie gesinimo vieno 
gaisro.

> . Dėl To Lahai Specialaus y
Įvykio— į

Vedybos, Pare Ar Bile Kada o

' AMBASSADOR LIQUORS
Į Geriausi vynai ir likeriai, 

vietiniai ir importuoti. !
■Į Mes pristatome. S
!; 144 E. 86th St., New York į

* TR. 6-3000 '•

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613

Ponktad. Bal. 13-tą iki 18-tos 
Linksma Apysaka Apie Vedybas 

“WHEN A WOMAN
LOVES”

Puiki komedija su
IliJde Krahl ir kt. Taipgi: 

Milžiniška Avantiūros Filmą 
“WATER FOR CAITOGA” 

ir
Vėliausios Europiškos Žinios

Frank F. Magallanes, D. C.
CHIROPRACTOR

Tel. EVergreen 3-0066 
830 Manhattan Avenue 
Greenpoint, Brooklyn

Valandos pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais 
9-1, 7-9 P. M., antradieniais, 
ketvirtadieniais ir Šeštadie
niais 10-1, 2-7 P. M.
Pirmiau buvęs 576 Leonard St.

<S++»4.»4.»fr*»+4*4«4 4-4-44-44»++»

■MATTHEW A.ii
Bl J YUS

1! (BUYAUSKA8) ' •

:: laidotuvių ::
:: DIREKTORIUS ::
■ • *w*d<?* ;;
j j 426 Lafayette St- * * ' •
;; Newark 5, N. J. U
•; - MArket 2-8172 ••

MES NĖAPGAUNAMI
Apsaugokit Savo Investmentus 

Leiskite mums išegzaminuoti ka
rą, kurj jūs manote pirkti. Kai
po ekspertai mechanikai mes 
GARANTUOJAME $ j $ ant 
pirkinio bet kokio naudoto karo. 
Rockledge Service Station

TE. 4-4321—9-5 P. M.
Vakarais SP. 9-5517

t




