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KRISLAI
Mūsų vajus už $8,000.
Gera pradžia.
Smagios žinios.
Prieš mikartyizmą.

Rašo R. MIZARA

Mūsų vajus dėl sukėlimo 
$8,000 fondo dienraščiui išlai
kyti, prasideda su balandžio 
1 diena.

Didžiojo New York o pažan
gioji lietuvių visuomenė ši va
jų pradėjo praėjusi sekmai! i e- 
|įpi Liberty Auditorijoje.

Tai buvo gražus koncertas, 
gražus popietis, gražus, nors 
ne didžiausias, kultūrinis sam
būrio.
..čia pat ant vietos susirin
kusieji sudėjo virš $1,000.

Vadinasi, pradžia padaryta 
graži, gera.

★

Jei dar septyni tokie paren
gimai, — mūsų vajus ir būtų 
šlovingai baigtas.

Jis turi būti baigtas trijų 
mėnesių bėgyje; jis bus gra
žiai baigtas, nes kitaip negali 
būti.

Mūsų laikraščio bendrovės 
suvažiavimas, Įvykęs šių metų 
sausio mėnesi, paskelbė, jog 
mums būtinai teks šiemet su
dėti $8,000 dovanomis, tačiau 
būtų gerai, jei sudėtume $10,- 

j/ooo, taip, kaip buvome sudėję 
per pereituosius kelerius me
tus.

$8,000 yra minimalė suma, 
reikalinga pridėti prie mūsų 

■ metinio biudžeto.

Taigi dabar kiekvienas mū
sų skaitytojas kviečiamas tal
kon.
Yra kviečiamas talkon kiek

vienas dienraščio prietelius.
Didžiojo New York o lietu

viai turėtų, man rodosi, sudė
ti vieną trečdali visos reikia
mos sumos.

Kodėl?
Todėl, kad jiems Laisvė 

daugiausiai pasitarnauja.
Todėl, kad jie arčiausiai 

prie jos stovi.
Todėl, kad jiems tenka šlo

vė turėti dienraštį savo mies
te.

Tik gaila, kad daugelis mū
sų skaitytojų Brooklyne, dau
gelis kriaučių, nedaug tedir
ba, o kiti visai nebedirba.

|Tie, kurie dirba, privalo 
neta didesnę atsakomybę.

Praėjusia savaitgalis buvo 
kupinas smagių žinių.

Ypatingai gerai nuteikė mū
sų krašto įmones žinia apie 
tai, kad Korėjoje bus pradėti 
pasitarimai dėl sužeistų ir 
sergančių karo belaisvių, dėl 
jais apsikeitimo.

Tenka manyti, jog visa tai 
prives prie atnaujinimo pasi
tarimų dėl karo paliaubų ir, 
ilgainiui, dėl karo baigimo, 

I dėl taikos Korėjoje.
Amerikos žmonės nieko 

Šiandien taip netrokšta, kaip 
j * taikoą.

CIO United Automobile 
Workers unija, savo suvažia
vime Atlantic Citv, N. J., 
tarp kitko, pasisakė už kovą 
prieš mikartyzmą.
4 Mikartyizmas reiškia fašiz- 

mą.
|dfe;Senatorius McCarthy yra 

vienas atkakliausių reakcinin
kų mūsų krašto, vienas ar
šiausių laisvės priešų.

Automobilių pramonės or
ganizuoti darbininkai, beje 
priėmė rezoliuciją, raginant

KINIJA DUODA NAUJA PASIŪLYMĄ TAIKA! KORĖJOJE*

Gen. Clark žada 
greit atsiliept į 
Kinijos pasiūlymą

Tokio, kovo 31. — Gene
rolas Mark Clark, vyriau
sias Amerikos komandie- 
rius Tolimiesiems Rytams, 
ketino greitai atsiliepti į 
Kinijos premjero Čou En- 
lai pasiūlymą kas liečia ka
ro belaisviu grąžinimą na
mo. Bet Clark dar palauks, 
iki gaus oficialu pasiūlymą 
raštu.

Tuo tarpu jis įsakė ame
rikiniams susisiekimų ofi- 
cieriams B a n m undžome, 
buvusiųjų paliaubų derybų 
vietoje, sueiti Korėjos liau 
dininku susisiekimu oficie- 
rius ir apsvarstyti planus 
tiktai dėl sužeistų bei ser
gančių karinių be laisvi ų 
gt‘|žinimo.

KIEK ANGLIJOS
DARBININKAI UŽDIRBA

London. — Vidutinė An
glijos darbininkų alga da
bar yra $25 per savaitę, bet 
darbininkės tegauna tiktai 
13 dolerių ir 30 centų per 
savaitę. 
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Sakoma, 1,700 jankiu 
užmušta Korėjoje 
per dvi dienas

Tokio. — Kinijos radijas 
kovo 30 d. pranešė, jog 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai išvien su kinais sa
vanoriais; pereitą, pirmadie
nį! ir antradienį nukovė 
daugįau kaip 1,700 ameri
konu per mūšius dėl Old 
Baldy ir Vegas kalnų, va
kariniame Korėjos fronte.

PATERSONO 
JACQUARD AUDĖJAI 
RUOŠIASI STREIKUOTI

Paterson, N. J. — Apie 
1,000 “džiakardinių” audė
jų rengiasi streikuoti prieš 
kompanijų reikalavimą, kad 
nusimuštų 15 procentų už
darbio. Reikalauja pratęs
ti senąją sutartį su tomis 
pačiomis algomis.

Audėjai priklauso CIO 
unijai .

čechoslovakija nuteisė 
kalėjiman 8 brooklyniečiųs 
“Jehovos liudytojus” kaip 
Amerikos šnipus.

savo narius ryžtingai kovot! 
prieš Smith o aktą, prieš Mc- 
Carrano aktą, taipgi prieš Mc- 
Carrano-Walterio aktą.

Visi šitie aktai (įstatymai) 
kerta smūgius pagrindinėms 
Amerikos žmonių laisvėms.

Nauja Juliaus ir Ethelės 
Rosenbergų apeliacija į aukš- 
čiausįjį šalies teismą tapo į- 
teikta praėjusį pirmadienį.

Tačiau, visuomenė nepriva
lo nuleisti rankų ir ramiai sė
dėti; tenka veikti, tenka ne- 

,pertraukiamai budėti.
/

$8.000 FONDAS LAISVEI Siūlo tuojaus sugrąžinti tokius karo 
belaisvius, kurie nori namo grįžti,
o kitus perkelt į neutralę valstybęVajus prasidėjo su 1 d. balandžio, 

baigsis su 1 d. liepos šių melų.

Linksma pranešti, kad pradžia vajaus entuziastiška. 
Visur girdėtis bruzdėjimas, rengiama pramogos 

ir renkama fondui aukos.

Jau įplaukė $498.28. Dar turėsime 
sukelti $7,501.72 iki liepos 1-mos.

Patys pirmutiniai aukotojai fondui yra šie:
Biržų Jonas, Hart, Mich., 

$100.00.
Pittsburgh ietis, $60.00.
Charles Bl aižęs, Green

lawn, N. Y., $34.00.
Nuo Miami, Fla., lietuviu 

$26.33.
J. Shukis, S. Boston, Mass., 

$20.00.
Nuo velionės J ievos Stat

(Tąsa ant 3 puslapio)

Rosenbergų prašymas Aukse. 
Teismui nurodo, kaip liudytojai 
melavo prieš juos pirmoj byloj

Washington. — Julius ir. 
Ethele Rosenbergai davė 
Aukščiausiam Teismui pra
šymą, kad įsakytų federa- 
liam apskrities teismui New 
Yorke iš naujo pernagrinė- 
ti valdžios bylą prieš Ro
senbergus'.

Rosenbergų adv o k a t a s 
Emanuelis Blochas prašy
me nurodo, jog pirmasis 
teismas New Yorke tiktai 
pagal melagingus, kreivai 
prisiektus liudijimus nu- 
smerkė Rosenbergus mirti 
elektros kėdėj e neva už są
mokslą iądavinėti Sovietų 
agentams atominius Ameri
kos sekretus.

Apeliacinis a p y g a r d o s 
teismas New Yorke taipgi 
Rosenbergus buvo tiktai 
“pasityčiojimas iš teisda- 
rystės.” Tačiau šis teismas

Italų policija terorizavo 
streikuojančius prieš 
rinkimu įstato darkymą

Roma. — Vienos dienos 
streikas pirmadieni sustab
dė daugumą fabrikų, gele
žinkelių, gatvekarių ir bu
sti linijų Italijoje. Streiką 
paskelbė Generalė Darbo 
Konfederacija kaipo protes
tą dėl to, kad valdžia su- 
darkė rinkimų įstatymą.
, Kariuomenė ir policija su 
šarvuotais a u t o m o biliais, 
troškinančių dujų bombo
mis, šaudymais ir buožė
mis puolė demonstruojan
čius streikierius. Areštavo 
daugiau kaip 1,000. Sužei
dė kelias dešimtis demon
strantų. Streikieriai gin
damiesi apkūlė pustuzinį 

kienės šeim/ynos nariu, 
Buckner, Ilk, $15.00.

Juozo Budrevičiaus gim
tadienio pares, Brooklyn, 
N. Y, $13.00.

Anna Krasnickas, So. Co
ventry, Conn., $12.00.

Po $10.00: Veronika Ka- 
pičįauskas, Binghamton, N. 
Y.; Draugė, Kearny, N. J.;

atsisakė pakeisti Rosenber- 
gams mirties 'nuosprendį.

Advokatas Blochas, tarp 
kitko, parodo, kad:

Teisme prieš Rosenber
gus melavo svarbi a u s i a s 
valdžios liudininkas David 
Greenglass. Jis pasakojo, 
kad pasiuntęs atominės 
bombos planus Rosenber- 
gams pirm 6 metų, bet ir 
dabar galėtų tuos “atom- 
bombos sekretus per 2 va
landas nupiešti pačiame 
teisme.”

Kitas valdžios liudytojas, 
slaptosios FBI policijos šni
pas Schneideris sakė foto
grafavęs Rosenbergus ir 
dar paskui juos matęs pirm 
teismo. Bet ir patys FBI 
agentai prisiektame savo 
liudijime pripažino, kad 
Schneideris melavo.

policininkų ir akmenimis 
apdaužė jų automobilius.

Premjero de Gasperio 
valdžios pervarytas bilius 
šalies seime taip neva pa
taiso rinkimų įstatymą, kad 
duoda 64 procentus visų 
vietų seime tokiai partijai 
ar susidėjusių partijų gru
pei, kuri rinkimuose gaus 
bent kiek daugiau kaip 50 
procentų visų balsų.

t

NEPAPRASTAI 
LIETINGAS KOVAS

New York. —. Iki kovo 
30 d. šiemet čia ir apylinkė
je prilijo 7 colius su, 91 
šimtadaliu. Tai lietingiau
sias kovas visoje oro biuro 
istorijoje.

ORAS. — Vėsu ir gal bus 
lietaus.

Peking, kovo 31. — Kini
jos premjeras Čou En-lai 
padarė pasiūlymą sekamai 
išspręsti klausimą del apsi
keitimo kariniais belais
viais, nes tai vienintelis lie
kamas klausimas, kuris iki 
šiol pastojo kelią į taiką 
Korėjoje.

Čou En-lai, kalbėdamas 
vardan savo valdžios ir 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos, pasiūlė:

N e gai su o j ant su g r ąž i n t i 
norinčius namo grįžti be
laisvius, o kitus perkelti į 
kuria nors neutralę (neka
riaujančią) šalį.

Perkrausčius į neutralę 
valstybę belaisvius, kuriuos 
Amerika vadina “atsisa
kančiais grįžti,” ten jiems 
duotų paaiškinimus atitin
kamu saliu atstovai.

Kinijos vyriausybė ir Ko
rėjos Liaudies Respublika, 
tačiau, nepripažįsta pasa
kojimų, būk daugelis pa
kliuvusių nelaisvėn korėji- 
nių liaudininkų bei kinų at
sisaką namo grįžti. Taigi [

Burma sako, Amerikos Cub. Dewey pasirašė 
3 agentai nušauti sykiu biliy, kuris didina 
su Čiango kareiviais rendas 15 procentą

Rangoon, Burma. — Bur- 
miečių kariuomenė kovo 25 
d. nušovę ir tris Amerikos 
agentus sykiu su įsiveržė
liais Čiang Kai-šeko kinais 
tautininkais, kaip praneša 
Burmos valdžia.

Tie amerikonai buvo gin
klų specialistai, kaip matyt 
iš surastų pas juos užrašu. 
Jų vardai — Heine Spell- 
meier, Savor ir Lothar.

Čiangininkai yra užėmę 
šiaurinį Burmos ruožtą pa- 
liai rubežių su Kinija.

McCarthy ‘užlendąs valdžiai 
už akių’ kas liečia svetimų 
laivų bizni su komunistais

4

Washington. — Haroldas 
Stassenas, direktorius Abi
pusiškos Apsaugos įstaigos, 
kaltino ragangaudj republi- 
kemą senatorių McCarthy 
už “lindimą valdžiai už 
akiu.” c

Stassenas sakė tyrinęjah- 
čiai Senato komisijai, kad 
valstybės ir* gynybos de
partmental jau pereitą sa
vaitę gavo pasižadėjimus iš 
Graikijos bei kitų talkinin
kų, kad jie sustabdys šim
tus savo laivų nuo preky
bos su Kinijos Liaudies 
Respublika bei kitais komu
nistiniais kraštais.

Bet dabar McCarthy ima 
ir pasigiria, kad jis pats 

H

dabartinį savo pasiūlymą 
jos duoda tiktai tuo vienin
teliu tikslu, kad galima bū
tų baigt kruvinąjį karą 
Korėjoje.

Šis pasiūlymas buvo pa
skelbtas per valdini Kinijos 
radiją.

Čou En-lai pareiškimas
Čou En-lai savo pasiūly

me pareiškė:
—Kadangi mes priima

me Jungtinių Tautų pasiū
lymą apsikeisti sergančiais 
ir sužeistais karo belais
viais, tai manome, jog po 
tinkamam šio klausimo iš
sprendimui turėtų būti 
sklandžiai išspręstas ir vi
sas karo belaisviu klausi
mas, jeigu abidvi pusės pa
rodytų 'tikrai nuoširdų no
rą įvykdyti paliaubas Ko
rėjoje, vadovaujantis to
kia nuotaika, kad būtų da
roma nuolaidų iš vienos ir 
antros pusės.

Kadangi belaisvių grąži
nimo klausimas- yra vieniu-

Albany, N. Y. — Republi- 
konas gubernatorius To
mas Dewey pasirašė New 
Yorko valstijos seimelio 
priimtą bilių, kuris 15 pro
centu didina rendas beveik 
milijonui šeimų, pradedant 
nuo gegužės 1 d.

Rendų pakėlimas paliečia 
įnamius, kurie iki šiol mo
ka tokias pat rendas, kaip 
iki 1943 m. kovo 1 d.

Gubernatoriaus užgirtas 
bilius taip pat daro šitokius 
pakeitimus rendų kontrolės 
įstatyme:

Padidina namu savinin
kams gryną pelną nuo lig
šiolinių 4 iki 6 procentų per 
metus.

Leidžia savininkams ke
purių ar mažiau apartmen- 
tų kelti rendas, kiek tik 
jiem patinka.—Iki šiol jiem 
buvo uždrausta didinti ren
das daugiau kaip 15 pro
centų kasmet.
. Įgalina miestų bei apskri
čių valdybas visai naikinti 
rendų kontrolę.

Paliuosuoja nuo rendų 
kontrolės1 butus vienos ir 
dviejų šeimų namuose, kai 
senieji Įnamiai išsikrausto.

padaręs susitarimą su mi
nimais kraštais dėl laivinės 
prekybos sustabdymo su 
komunistais.

Stassenas todėl pareiškė, 
jog McCarthy, taip lįsda
mas valdžiai už akių, tiktai 
kliudo tos prekybos sustab
dymą.

; tėlė dabar kliūtis, tai mes 
! esame p a s i r u o š ę daryti 
' žingsnius, kuriais galima 
i būtų pašalinti skirtumus 
i šiuo klausimu, taip kad bū- 
j tų sustabdyti karo veiks- 
! m ai Korėjoje.

Tuo tikslu Kinijos Liau
dies Respublikos valdžia ir 
D e m o k r a t i nes Korėjos 
Liaudies Respublikos val
džia duoda pasiūlymą, kad 
derybų dalyviai iš vienos ir 
antros kariaujančiųjų pu- 

. sės privalo tuojau po karo 
veiksmu sulaikymo grąžin- 

' ti visus tokius savo laiko- 
; mus karinius belaisvius, ku- 
i rie reikalauja sugrąžinimo 
namo, o liekamus belaisvius • 
perduoti kokiai nors neutra- 
lei (bepusi škai) valstybei, 
tai]) kad būtų užtikrintas 
teisingas klausimo išspren
dimas kas liečia belaisvių 
grąžinimą.

Turime nurodyti, jog mes, 
darydami šį pasiūlymą,- 
anaiptol neatsisakome nuo 
principo, j’eikalaujančio pa
leisti ir negaišuojant su
grąžinti karinius belaisvius 

i tuojau po karo veiksmų su- 
! stabdymo, kaip kad šį prin
cipą nustato Genevos sutar
tis. Mes taipgi nepripažįs
tame Jungtinių Tautų tvir
tinimo, kad tarp karinių be- t 
laisvių esą asmenų, kurie 
būk atsisaką namo grįžti.

Tiktai norėdami užbaigt 
kruvinąjį karą Korėjoje ir 
taikiai išspręst k o r ė j i n į 
klausimą — kadangi šiedu 
klausimai susiję su taikos 
ir saugumo klausimu Toli
miesiems Rytams ir vsam 
pasauliui, — tuo tikslu mes 
darome šį naują žingsnį ir 
siūlome, kad po karo veiks
mų sustabdymo tie nelais
vėn paimti mūsiškiai, ku
rie, per bauginimus ir prie
spaudą iš priešingos pusės, 
drovisi ir bijo namo grįžti, 
tai jie privalo būti perves
ti neutralei šaliai, kur ati
tinkamos valdžios paaiš
kintų jiems dalykus, tuo 
būdu užtikrinant, kad jų 
grąžinimo klausimas bus 
teisingai išspręstas ir ne
kliudys paliaubų vykdymą 
Korėjoje.

Mes esame įsitikinę, kad 
tas naujas žingsnis, daro
mas šių (Kinijos ir Korėjos 
liaudininkų) valdžių, sie
kiant sustabdyti karo 
veiksmus Korėjoje, pilnai 
sutinka su gyvybiniais rei
kalais tautų, kurių sūnūs iš 
abiejų pusių kauja$i Korė
joje, ir kad šis pasiūlymas 
taip pat pilnai sutinka su 
pamatiniais viso pasaulio 
žmonių reikalais.

Jeigu Jungtinių T»autų’ 
komandą iš tikrųjų sąžinin
gai nori taikos, tai turėtų 
priimti šį mūsų pasiūly- 
mą.—
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MŪSŲ DRAUGAMS IR PRIETELIAMS
Su šiandien prasideda dienraščio Laisvės aštuonių 

tūkstančių dolerių fondo vajus. Į tai ir norime atkreipti 
dėmesį visų laisviečių, visų susipratusių, pažangių lie
tuvių, visų dienraščio draugų ir prietelių. Dienraščio 
bendrovės šėrininkų suvažiavimas nutarė Vajų'paskelbti 
todėl, kad surado būtiną reikalą. Tokios sumos reikia 
pridėčkui prie reguliariškųjų biznio įplaukų išleidimui 
dienraščio šiemet.

Reikalas aiškus ir atviras. Taip pat šėrininkai ži- 
hojo ir suprato, jog ta būtinai reikalinga parama, kaip 
ir paprastai, ateis iš kišenės nuoširdžiųjų skaitytojų ir 
visų susipratusių lietuvių formoje aukų. Visiems, žino
ma, geriau būtų, jeigu nereikėtų tokio vajaus ir prašymo 
aukų. Bet reikia ir turime prašyti. Neturime lietuviš
ku kapitalistų, kurie didelėmis sumomis fondą sukeltų. 
Jeigu ir turėtumėm, jie mums neduotų, nes jie žinotų, 
ir mes žinotumėme, kad Laisvė nerėmė ir nerems jų 
reikalų.

Mūsų skaitytojai, prieteliai ir draugai yra darbo 
žmonės, — daugumoje dar sunkaus darbo žmonės. La
bai daugelis jau susilaukė to amžiaus, jog nuėjo iš pen
sijos gyventi. Tuo būdu jų įplaukos yra sumažėjusios. 
Tai visa mes labai puikiai suprantame. Todėl ir nesi
tikime aukų labai didelėmis sumomis. ,

Bet mes taip pat puikiai žinome, nes daugybę kar
tų buvo tai praktikoje įrodyta, jog šimtai ir tūkstančiai 
pažangiųjų lietuvių gerai supranta savo spaudos reika
lus ir jos rolę Amerikos lietuvių gyvenime ir kovose. 
Jie supranta, kad be Laisvės ji© neturėtų svarbiausio 
kultūrinio įrankio, geriausio švietėjo, ištikimiausio jiems 
kelrodžio. Jie nori, kad Laisvė gyvuotų ir eitų dienraš
čiu. Ir jie ta savo norą visuomet paremdavo darbais. 
Mes esame giliausiai įsitikinę, jog jie ir šį kartą savo 
dienraščio nesuvils.

Mūsų duosnusis Brooklynas su savo priemiesčiais 
jau šauniausiai atsirekomendavo, viename ir pirmutinia
me parengime į dienraščio aštuonių tūkstančių dolerių 
fondą sudėdamas virš tūkstančio dolerių. Ar begali bū
ti gražesnis dalykas? Ar begali būti geresnis šio did
miesčio pažangiųjų lietuvių įvertinimas savo darbinin
kiškos spaudos, savo dienraščio Laisvės? Argi bėgai, 
būti tinkamesnis ir sektinesnis pavyzdys visos Ameri
kos su^ipratusiems lietuviams, visų miestų ir kolonijų 
lai^viečiams ir draugams?

Su viltimi ir giliausiu įsitikinimu lauksime pana
šaus, greito ir šilto' atsiliepimo iš mūsų skaitytojų iš 
visos plačios Amerikos, nuo Californijos iki Maine, ir 
net iš “šaltosios” Kanados. Ten mes irgi turime labai 
gražią grupę Laisvės patriotų ir rėmėjų. Mes norime, 
kad ir jie aktyviškai dalyvautų šio fondo sukėlime.

Mūsų troškimu yra tikslą pilnutinai pasiekti pasi
skirtu laiku, tai yra bėgiu trejeto mėnesių.

Visus ir visas kviečiame garbingon talkon!

Neįvykdomas Amerikos 
įsakymas—tuoj sudaryt 
tarptautinę vakarų armiją i
Paryžius.—Franci jos mar- ■ 

’ Šąląs A. P. Juin sakė sei- | 
-Yriui, jog dar per pusantrųi 
metų negalima bus sudary-' 
ti tinkamą tarptautinę ar
miją Franci jos, vakarų Vo
kietijos ir keturių kitų va-

1 karinės E u r opos kraštų 
. prieš komunizmą.

* Amerika gi kartotinai 
reikalavo tuojau suorgani
zuoti tokią armiją prieš So
vietų Sąjungą.

dviem traukiniam, užmuš
ta 14 žmonių.

Vaizdas Chicagos universiteto atominės energijos ty
rinėjimo laboratorijoje. Čia demonstruojamas apa
ratas, kurio pagalba tikimasi nugalėti vėžį. Apara

tas turi dviejų milijonų voltų pajėgos.

MOTERŲ KAMPELIS
Naujos Anglijos drauges priėmė 
brooklyniečią užkvietimą

Ruošiantis vykti į Bosto
ną, bruklynietės savo susi
rinkime įsakė pakviesti 
Naujosios Anglijos drauges 
dalyvauti Laisvės rengia
moje meno parodoje, kuri 
atsibus balandžio mėn. 25- 
26 dd. Man būvant Montel- 
loj ir Bostone teko sutikti 
draugių iš keleto kolonijų 
ir jos visos džiaugsmingai 
bruklyniečių pa kvietimą 
priėmė.

Kitaip negalima. Ne vi
sur įvyksta meno parodos. 
Gi retai darbščios moters 
stuboje nepamatysim jos 
pačios meniškų dirbinių: — 
vienos siuva, kitos mezga, 
dar kitos išdirbinėja viso
kius iš gėlių ornamentus, iš 
mažulyčių kavalkėlių sudės- 
tinėja gražius paveikslus, 
nupiešia įspūdingus vaiz
dus . Teko matyt iš meta
lo, medžio bei molio gražių 
eksponatų. Na, kuomet vi
sa tai išdėdama parodoje, 
—sudaro lankytojams šven
tadienišką jausmą.

Gyvenimas be meno būtų 
neįdomus - tuščias. Todėl 
sąmoningi žmonės, vertin
dami patį gyvenimą, nuo
lat jį gilina — dabina save, 
savo namus, savas įstaigas, 
kad viskas būtų gražesniu- 
tobulesniu, ir nejučiomis 
patys savo sko nį tobuli pa
gilina, patys imasi kai ką 
kurti.

Menas nėra tiktai nupie- gi lauksime. 
Šimas paveikslo, nukalimas i K

ar ko panašaus, 
iškeptas pyragas, 
pasiutas priekaiš- 
pat yra menas.

priskai-

statulos 
Gražiai 
Įdomiai 
tis taip 
Šios dalies menas
tomas prie liaudies meno. 
Mūsų moterys 'gali garsiai 
pasidįdžiuoti liaudies menu. 
Laisvės ruošiamoje meno 
parodoje tikimasi, šalia 
profesijonaliai lavintų me
nininkų kūrinių, apsčiai 
liaudies meno dirbiniu, kas 
sudarys lankytojams malo
numą.

Kad Naujosios Anglijos 
draugiu pažadai n e 1 i k t ų 
vien tiktai gražiais linkėji
mais, apart daugelio pasi
žadėjusių su dovanomis, 
pradžiai darbo, kelios ir fi
nansiniai p a s i r ū pino: K. 
Kalvelienė -$6.50, J. Skir- 
mamtienė ir M. Gutauskie- 
nė po $5; Emilija Stira, Po
cius, Foline Mickevičienė, J. 
Stigienė, Mary Paura, J. Ši
maitis po $2; Zarubienė, 
Jadvyga Žmuidinas, Gry
bienė, Mike Uždavinys, Če- 
reškienė, P. Čiuberkis, P. 
Jasevičienė no $1. Viso

‘laikas permainai”
Visi dalyviai suklego iro

nišku juoku kai aną dieną 
viename newyorkieciu susi
rinkime piliečiai pradėjo ai
manuoti apie naujus finan
sinius sunkumus, o vienas 
stipriai, diplomatiškai už- 
reiškė: •

“Kam dejuoti? Laikas 
permainai.”

Toks buvo republikonų 
obalsis praėjusiuose prezi
dento rinkimuose. Po tuo 
obalsiu, taipgi Eisenhowe- 
riui pažadėjus Korėjoje tai
ką, jie laimėjo rinkimus. 
Laimėjo dėl to, kad truma- 
ninė reakcinė santvarka ir 
karas buvo žmonėms įgrisę.

Žmonės patikėjo republi- 
konams. Dauguma nežino
jo, nesuprato, kad bilijonie- 
rių atstovai republikonai 
negali šalinti skurdo ar ka
ro, jš kurių jie turi sau di-

Žmona galės šalinti 
iš buto konkurentę

Vokietijos vakarinėje zo
noje perdaug įsidrąsino ne
galinčios gauti vyro mote
rys. Juo daugiau įsidrąsi
no tie vyrai, kurie linkę 
prašmatnybėms lytinėje 
srityje ir norėtų įsitaisyti 
sau bent mažytį haremą. 
Jie pradėjo parsivesti sau 
meilužes namo.

Amerikonams ponaičiu
kams oficieriams ne ma-
žiau tokia santvarka pa
tinka. Tai matome iš įvy
kusių vaidų ir žmogžudys-

Jusevičienė po $1.
$35.50. Draugai Barčiai da-
ve del rūpestingo moterų

Iš Lowellio draugė Dau
girdienė žadėjo atsivežt Į 
parodą pilną mašiną svečių 
ir dovanų. Tikimasi malo
nių svečių ir iš daugelio ki
tų kolonijų. Dovanų tai])-

Rochester, N. Y.
Iš Motery Klubo Veikimo

Kovo 7-tą turėjome pa/mo
ti į kaipo apvaikščiojimą Tarp
tautinės Moterų Dienos. Pavy
ko neblogiausia, bet galėjo 
būti dar geriau, nes buvo ren
giamas geram tikslui. Kadan
gi mūsų draugės klubiet.es 
daug aukavo ir geri draugai 
gerai parėmė, tai viskas ge
rai pavyko.

Dirbo draugės A. Usevičie- 
nė, S. Vaivadienė, V. Bullienė, 
L. B., K. Žemaitienė,, V. Grei- 
bienė, G. Labeikienė, D. Val- 
tienė ir. draugas J. Labeika.

Maistą dovanojo E. čereš- 
kienė, Greibienė, Žemaitienė, 
Btillienė, Labeikienė, A. Duo
bienė, Usevičienė, Vaivadienė, 
Valtienė, L. B.

Ona Gendrėnienė dovanojo 
sūrį, kuris išleistas davė pel
no $4. A. Duobienė dovanojo 
2 megstinukus, pelnėm $3.

Draugai ir draugės prisidė
jo pinigais: S. R. $3.75. Po 
$1: J. T., E. Duobienė, O. 
Gricienė, F. Mockienė, Mrs. 
Miller. E. Duobienė dovžinojo 
ir žirnių galioną.

Visiems aukavusiems, dir
busiems 
Moterų 
kavoj a

Vaistai nuo nemigos
Kas iš mūsų nėra parėjęs 

namo su rūpesčiais - rūpės-1 
tėliais, nesmagumais, ar j 
net ir su dideliu džiaugsmu, j 
kuris neleido užmigti. Ką | 
tuomet darome?

Mėgstančiam įsigerti pi r-' 
miausia rūpi stikliukas. Vai- i 
giu smaguriaujantis norė
tų pačiupti saldainę ar net 
kumpio gabalą, jeigu nesi-) 
bijotų šeimininkę prikelti.) 
Kitas jaudinasi, rūpinasi, j 
kad sekamj dieną bus pa
vargęs. O dar yra ir tokių, 
ypač profesinio darbo mo- 

imti

k! Yra 
sušunka

Buvo

terų, kurios siekia 
miegui piliukę.

—Sustok! Pahi 
geresnis būdas, —
visiems tokiems aktore Al
lyn McLerie. Ji pataria pa
siimti sunkų geometrijos ar 
kitokį skaičiavimo uždavi
nį. Negalintis skaičiuoti, 
greitai ras užsimiršimą ir 
ramybę minties sukaupimo 
reikalingoje knygoje. Dar 
kitas jukeliuose ar žaismė
se, kurios sudomina. A arba 
bandyk parašyti ką nors, 
kas kitais atvejais būna 
sunku. Pasimokyk sunkių 
atsiminti, bet reikalingų žo-

ir dalyvavusiems 
Klubas širdingai de- 

už suteiktą paramą.
—o— 

susirgusios draugės:
Saževičienė, Shopienės se

sutė, kurią aplankėm ir sutei
kėme dovanėlę.

Taipgi sirgo ir draugė Onu
tė Gendrėnienė. Labai gaila, 
kad negalėjom aplankyti, nes 
toli nuo miesto gyvena ant 
Karmos, tai ir busas arti tos 
vietos neina.

Linkime širdingai abiems 
draugėms greitai sustiprėti ir 
vėl dalyvauti su mumis. L. B.

Pas mus jau įprasta ar
batos prieskoniui ir kvapui 
vartoti citrinos sunką arba 
ir žievę. Tačiau, ir cinamo
nas yra daug kur varto
jamas arbatos prieskoniui. 
Įdomi permaina, verta pa
bandyti. ' ■

Ji užtikrina, jog tai bus 
ne tiktai geriausias vaistas 
nuo nemigos, bet ir išmok- 
sikąnors, kasbusnaud i n g a 
sekamos dienos darbe ar ■ 
liuosvalandžio užsiėmime.

New' Yorke republikonai 
laimėjo ir Valstijos Seimelį. 
Nors per eilę metų jie bu
vo galioje, tačiau 1952 me
tų rudenį gavo dar didesnę 
daugumą atstovų ir senato
rių. Tas, taipgi ir visaša- 
liškasis laimėjimas, juos pa
drąsino.

Arumpu laiku, keliomis 
savaitėmis šių metu. Vals
tijos Seivelis suteikė štai 
kokių “dovanų” New Yor- 
ko miesto eiliniams gyven
tojams :

Įsakė pakelti rendas.
Graso pakelti fėrą.
Panaikinimu kai kuriu li

nijų, praretinimu patarna
vimų kitomis, praretinimu, 
o kai kur ir visai sustab
dymu patarnavimų vidur
dieni, vakarais ir naktimis 
apsunkintų susisiekimą. Ir 
trys iki 5 tūkstančių dar
bininkų netektų darbo.

“Ekonomija” vis o k i o s e 
kitose visuomenei patarna
vimo srityse prašalintų iš 
darbo dar apie 19,000 civi
linės tarnybos darbininkų. 
Priskaityk tų darbininkų 
šeimas. Gausis bauginan
tis vaizdas minios žmonių, 
kuri neturi po savo kojo
mis saugios žemės. Jiems 
neužtikrinta rytojaus duo
na ir pastogė.

Iš likusių darbe tikima
si išrinkti 30 milijonų do
lerių nauju aptaksavimu 

I algų. Dar numatytas ap- 
iupimas kitais eilinio tak
sais: centu ant stiklinės 
alaus, po $5 per mėnesį už 
auto pastatymą gatvėje, ir 
visokiausiais kitais.

Naujais taksais ir jau pa
kilusiomis kainomis ant bū
tiniausių gyvenimui reik
menų iš vidutinio darbinin
ko kiišenės per vienerius 
metus ištrauktų apie pus
antro šimto dolerių. Iš
trauktų tiek,ž jeigu kainos 
nekiltų daugiau, negu yra 
pakeltos dabar. Bet kas 
gali užtikrinti, kad nebus 
didesnių pakėlimų kainų po 
to, ką republikonai tomis 
keliomis savaitėmis padai'?

Dabar daugelis supranta, 
kad toji žadėta “permaina” 
nukrypo blogoj on pusėn. 
Kai kas jau susipranta, kad 
reikėjo rinkti darbiečius ir 
progresyvius. Liekasi klau
simas, ar žmonės tai atsi
mins atėjus vietinių val
džių rinkimams lapkričio

.Pienu prekiadtojai New 
Yorke reikalauja valdlios 
leisti nežymėti, kurią dieną 
supiltas. Sako, jog tas daug 
kainuoja. Bet žmonių svei
kata susidomėjusios dar bi

tą mninku organizacijos 
griežtai priešinasi.

Žiupsnytis druskos page
rina kavos skonį.

AVIŽOS VEIDUI
Visi žino, jog avižų kruo

pų košė yra švelnus ir ra
minantis maistas pilvui^' 
Tačiau tūlos moterys tąsi 
kruopas vantoja veido iri 
rankų maskai. Sumaišo 
oatmeal su drungnu van
deniu, apsitepa ir palaiko 
keliolika minučių ar pusva
landį. Pradėjus sudžiūti nu
plauna šaltu vandeniu. Sa
ko, jog tas suteikia lyg ir 
pasilsi odai, ją švelnina ir 
mažina nuovargio žymes 
veide.

ŠEIMININKĖMS
čių dėl parsivedimo meilu
žiu i namus.

Lig šiol teismai sakėsi 
negalį į tai kištis. Jie bi
jojo prasikalsti ponaičiu
kams, kuriems su viena pa
čia — skurdus gyvenimas. 
Taip pat bijojo ir,tų mili
jonierių moterų, kurių vy
rus ir meilužius hitlerinin
kai išžudė savo suruoštame 
kare. Daugelis tų moterų 
desperhtiškai kovoja pa
veržti iš kitos vyrą. O jei 
negali paveržti visai, jos ri
zikuoja būti nors dalininkė
mis.

Vokietė dalininkė mažai 
turi ko prarasti, nes ji nie
ko neturi. Vyras neturi ko 
prarasti, nes jis jokio užti
krinimo jai nesuteikia. Ri
zika prarasti vyrą ir na
mus liekasi oficialei žmo
nai. Jos pradėjo rūsčiai ■ 
belsti teismų duris, reika
lauti šeiniai, namams ap
saugos.

Šiomis dienomis trijose 
skirtingose bylose Aukš
čiausias Teismas nuspren
dė, kad žmona gali meilu
žės neįsileisti i namus. Ar
ba ir jau įsileistą šalinti, 
jeigu tai kenkia žmonos 
sveikatai. Tačiau ir tuomet 
jinai dar neturi teisės pa
rodyti savo konkurentei 
duris. Ji gali kreiptis teis
man ir kantriai laukti jo 
nuosprendžio . O galutinoji 
išvada priklausys nuo to, 
kaip į tai pažiūrės teisėjas.

Tą žinią paskaičius gal
vojau: “Ki'ek dar metų ka
ro reikės iki to, kad ir pas 
mus įsigyvens daugpatystė 
ir reikalas eiti į teismą pra- 
šalinimui iš namų antrosios 
pačios?” Treji metai karo 
Korėjoje paliko desėtkus

Seimelio skubėjimas pir
momis metų' savaitėmis už
dėti gyventojams tuos vi
sus sunkumus rodo, jog sei
melio nariai nuoširdžiai pa
geidauja, kad darbininkai 
prie tų skriaudų priprastų 
ir užmirštų pirm rinkimų.

Tiesa, daugelis nepasiten
kinusių. Didėja brūzdė j i* 
mas-,nerimas. Tokiems ra
minti valdžia turi Smith 
Aktą, Taft-Hartley Aktą, 
Walter - M’cCarran Aktą ir

žuvis saladui ir 
sandvičiams

Žuvies sandvičius ar sa
lads reikia daryti greit, 
pirm pat valgant, laikyti 
šaltai ir paduoti šaltus.

Darant mišinyje su kitais 
priedais, viską kitą prisi- 
ruošk, sutaisyk pirmiau. 
Žuvies kenuką atsidaryk ar 
iš puodo, kuriame virei/ 
imk paskiausia.

Atsargumas reikalinga^ v 
dėl to, kad iš oro patekusio^ 
ant žuvies bakterijos žuvį 
įveikia daug greičiau, negu 
bet kurį kitą maistą, pa
verčia į nuodus.

Sandvičiams parenkama 
tuna, salmon, shrimp, lobs
ter, crab ir kitos panašios 
trumpo, minkšto raumens 
žuvys. Tinka kenuotos ar 
šiaip virtos šviežios. Tinka 
ir rūkytos, bet tokios atsi
eina perdaug brangiai. Ir 
daro iš daugelio kitų. i

Paprasčiausias būdas yra / 
smulkiai supiaustytą ar su 
šakute suplėšytą žuvies 
raumenį apvilgyti su ma
yonnaise ar salad dresingu 
ir uždėti ant duonos.

Paįvairinti ir padauginti/ 
! sandvičius yra visokių re-\
• eeptų. Vieniems deda ka^J
• potų šviežių agurkų. Ki-iL, 
tur įmaišo raugintų ar ma- į 
rinavotų tūkščių ar sald-

I rūkščių agurkėlių. Kitiems į 
į prie to visko deda ir sele- , 
riu, arba vien tik seleriu. ’ c z
Dar kitiems deda kiaušinių.

, N. G.
I ___________________________ - 1

Keptas bulves tuojau įrė- \ 
žus viršų kryžmai išleisti ' 
garą. Žievė išsilaikys gruz- 
di ir vidus nepasirodys pa-

| žliūges.
merginų vienišam gyveni
mui arba varžytinėms už I 
dalininkystę su kita tokia j 
pat moterimi.

Apie tą prijuostę
Praėjusią savaitę šiame) 

skyriuje tilpo prijuostei 
formos paveikslas ir pagei
dauta, kad tekių gautume 
Laisvės rengiamai dailia-! 
daikčių parodai.

Žodis tokių (be paaiškini
mo) galėjo sudaryti įspūdį, 
kad tiktai tokiu ir tereikia.1 
Gi ten forma yra su išsiu- Į 
vinėtu gėlėmis frontiniu 
stulpeliu. Tos gėlės reika
lingos daug, daug darbo.) 
To tikėtis būtų perdaug.) 
Tikrovėje, svarbiausia tik
tai tas, kad žiurstelis būtų 
praktiškas, nežiūrint, ar ja
me bus ar nebus tie žiede
liai ar stulpeliai.

Brazilija ir Argentina pa
sirašė prekybos sutartį, pa
gal kurią jodvi žada per 
ketverius metus apsikeisti 
produktais viso už $294,- 
600.000.

daug kitų panašių botagų. 
Tačiau vieną gražią dieną 
ir botagai gali prarasti 
vienpusiškumą. Juk bota
gas, kaip ir lazda, taipgi 
turi du galus.

Newyorkiete

Today’s Pattern

Pattern 9061: Children's Sizes
2 4. 6. 8, 10. Size 6 dress. lYi yards 
35-inch; jacket, 1 yard; bonnet, 
Vs yard. Applique instructions.

Užsakymą su 35 centais k 
pažymėjimu formos numA 
rio ir dydžio siųskite: PsK- 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

1 -1 . ■ ■■ i ......... .. 'm -rii . ..................

2 pusl.-Laisvfe (Liberty)-Trečiad., Baland.-April 1, 1953

klubiet.es


$8,000 FONDAS LAISVEI
(Tąsa nuo pirmo puslapio) - Jurevičius, Minersville, Pa.;

Petras Pėstininkas, Scran-
; P. & M. Smals- Baniulis.

► ciai, Detroit, Mich.; Chas. 
Keras, Detroit, Mich.; LLD 
45 kp. (per J. Greblick), 
St. Petersburg, Fla.

John Chelus, Fords, N. J., 
$7.00.

Po $5.00; Juozas Šukai- 
tis, Woodhaven, N. Y.; Ma
ry Kazlauskienė, Bingham
ton, N. Y.; A. M. Shultz, 
West Linn, Oregon; P. Š. 
Česterietis, Miami, Fla.; P. 
G., trentonietis, Miami, 
Fla.; Anna Visots k i e n ė, 
K e n s i n g t on, Conn.; J. 
Kraus, Hart, Mich.; Julius 
ir Mary Kalvaičių pares, 
Brooklyn, N. Y.

Po $4.00: K. Romikaitis, 
Reading, Pa.; Skapiškietis, 
Montreal, Canada.

Po $3.00: Geo. Mack, 
Frankfort, N. ,Y.; K. Guto- 
nis, Philadelphia, Pa.; Paul 
ir Nellie Ventai, Hicksville,

P. Navickas, Taft, Fla.; A.
, Mahanoy City, 

Pa.; A. Pipiras, Pittsburgh, 
Pa.; A. Bush, B’klyn, N. 
Y.; J. Grantas, Pittsburgh, 
Pa.; A. šešelgis, Chicago, 
Ill.; M. Yakštienė, Wood
haven, N. Y.; F. T. Martin, 
Hialeah, Fla,; J. Genis, 
Russelton, Pa.; Dame M'on- 
kofsky, Crown Pt. Reserva-

kūnas, Chicago, III.; S. Pre- 
nis, Earlville, N. Y.; J. Pa- 
kutka, Waterville, Conn.; 
K. Rimkienė, Baroda, Mich.; 
Johii Mikulskis, B’klyn, N. ■ 
Y.; A. Stakėnienė, Freesoil,
Mich,; V. Bovinas, Miami, ( menė kreipia dėmesio į mū

sų prašymą, anksti pradėjo 
fondą budavoti. Yra vilties v

> A. J. Orlen, N. Y., $2.65.
Po $2.00: Anna Spilgis, 

Brooklyn, N. Y.; A n t o s ė.

Laucius, B’klyn, N. Y.; 
Catherine Matakas, Jack- 
son Hts., N. Y.; S. Petra- 
vich, Pasadena, Cal.; Kazys 
Balčiūnas, Richmond Hill, 
N. Y.; L. Pocius, Beacon

Mt. Royal, Canada; Jk Kaz- 
lau, Wethersfield, Conn.; 
St. Andrews, Holyoke, 
Mass.; J. Mačiuta, B’klyn,

Green St., Phila. Pa. Pradžia 
7 vai. vak. Nesiveluokite dėlei 
laiko šutaupymo baliui ir šo
kiams.

CHICACOS ŽINIOS Philadelphia, Pa>
HELP WANTED—MALE

thur, Canada; M. Rauluse- 
vičienė, Cleveland, Ohio .

V. A. GėurilisJ Cleve
land, Ohio, 80c.

Rose Chenkus, W. Hazle
ton, Pa., 50c.

K. Petlitzkienė, Masp.eth,
L. 1., N. Y., aukojo pagal

vieną) 'prisiuntė: A. Žalis, 
Philadelphia, Pa.; Peter

Francisco,
Šolomskas,M

Džiaugiamės, kad visuo-

Fla.; M. Pipcius, 
port, Conn.; P. J. Bara- 

Pa.: L. 
Zelso.n., So. Boston, Mass.; 
B. Lutz, Newark, N. J.; 
John Monius, Nashua, N. 
H.; K. T. e v i n e , T u r 11 e 
Creek, Pa.; S. Mlecko, Me
thuen, Mass.; Charles Balk, 
Melvindale, Mich.; A. De
gutis, Phila., Pa.; K Pašei’, 
St. Clair, Pa.; J. Babarskas, 
B’klyn, N. Y.; L Klevins- 
kas, Scranton, Pa.; V. ML 
kulienė, Lawrence, Mass.; 
S. Lesčius, Phila., Pa.

Po $1.00: T. L., brookly- 
nietis, Miami, Fla«; S. Sa- 
batavičius, Montreal, Cana
da; W. Naujalis. Scranton. 
Pa.; S. Doveika, Town of

me visiems aukojusiems ir 
prašome kitų nesivėlinti.

Laisvės Administracija

Didele naujiena philadel- 
phiečiams. Atvažiuoja iš 
Mass. Valstijos Lietuvių Te
atralinė grupė suvaidinti vei
kalą “Geriau Dainelė Negu 
šposai.” Balandžio I I d.—vai
dins balandžio 12 dieną, 
“Laisvės” salėje.

Lietuvi ų D a r bi ninku 
vienijimo 5-toji kuopa 
šį veikalą 
balandžio,

Susi- 
rengia 
11 d. 

Hall 414

UŽBURTOJI STELA
Parade ROMAIC ROLLAND —110-24-52

(Tąsa)
<— Aneta visai neatitiko. Didelė ir tvir
ta, sunkaus besiilsinčio grožio, kai niekas 
Jos nejaudino, ir negrakšti (kai ji to ne
norėjo), — Junona-telyčia, snaudžianti 

anykloje; Noemi nusprendė ją esant pa- 
ikimą; ir tai, kad Aneta pasirodė su 
•hlipu ledinė, ją patraukė prie Anetos. 
<neta, iš savo pusės, būdama labai jaut- 

moterų grožiui ir linkusi mylėti visa, 
.s į ją nepanašu, Noemi susižavėjo; su 
kalbėdama, ji parodė, kad ir ji, ji taip 
t turi, kai jai tai patinka, kerėjančią 

.^pseną. Filipas nieko nepraleido; ir ja
me gimstanti liepsna įsižiebė Anetai, už
sidėjusiai dvi kaukes, kurių viena buvo 
ne jam... (Ar ji nebuvo jam?.. Atstu
miama meilė sugeba gudriausiomis klas
tomis sugrįžti į tą vietą, iš kurios ji buvo 
išguita!..) Tuo pačiu metu, kai Aneta 
Filipui uždraudė tirti jos mintis ir įsi
tvirtino nedėkingiausios savo išvaizdos ■ 
apkasuose, ji nepyko, jei jis per užtva
ros viršų pamatytų jos labiausiai vilio
jantį veidą... Taip, jis gerai matė. Iš 
kito salono kampo, dėstydamas namų 
šeimininkams naują eksperimentą, jis 
stebėjo savo žmoną, kuri darbavosi jo 
naudai. Aneta ir Noemi viena antrą 
apibėrė meilikavimais, kurių Noemi nie
kados nestigo ii’ kurie Anetai pažadino 
sudėtingą jausmą, kuriame glūdėjo ir 
rūpestis dėl Filipo. Ir jos ausis sekė ki
tame salono kampe aštrų balsą, kuris ži
nojo esąs klausomas...

Ji neapkentė jo, neapkentė... Jis jos 
atstumtosios prigimties gelmėse, — pri
gimties, kurią ji norėjo atstumti, — bu
vo blogasis ir stiprusis: kietas nepermal
daujamas išdidumas, noras valdyti, va
lios ir proto, taip,pat geidulingo ir smarr 
kaus kūno reikalavimai, aistra be meilės, 
tvirtesnė už meilę. Kadangi šios sielos 
faunos ji savyje neapkentė, ji ir jame jos 
neapkentė. Bet tai reiškė pradėti nely
gią kovą. Jie buvo dviese prieš ją — jis 
ir ji pati.

kalas, didelis veikėjas rinkimuose, kar
tą jis išspausdino paaiškinimus apie 
šmeižtus ir apgaules, patvirtintus įstaty
mais (ne! papročiais), ir, pasmerktas, 
apleistas tų, kuriems btivo pasitarnavęs, 
be to, dar susirgęs, jis pamatė esąs su
žlugdytas; jo medžiagos buvo parduotos, 
visa vietinė neapykanta atsižabojo, kai 
jis nebeturėjo priemonių pasidaryti nau-

kas ėmė pašėlusiai grumtis su liga, skur
du ir su žmonių nelabumu; kai neviltis 
dar labiau pablogino jo padėtį, jis nu
gaišo, iki paskutinio atodūsio liedamas 
nepermaldaujamą pagiežą prieš savo 
ankstyvesniųjų bičiulių išdavystę. Ber
niukas tada buvo dešimties metų; jis ne
praleido nė vieno iš tų prakeikimų.

Jo motina, išdidi Žiūra plokštikalnių 
kaimietė, įpratusi kovoti su nederlingu 
šiurkštaus jūros vėjo graužiamu dirvo- 
ženųu, tarnavo padiene skalbėja perka
se,. dirbo sunkiausius darbus, stipri kaip 
peršeronų veislės kumelė, nugalėdama

io, bet teisin- 
i ir taupi; jos 

bijojo ir ją samdydavo: liežuvis

Šį veikalą suvaidinti atvyk
sta vaidintojai net iš 
sios Anglijos. Veikalas 
tas su dainomis.

George Kwaiii 
laidotuvės

Naujo- 
supin-

d. bal.Šį patį veikalą 12 
ta pati grupė atliks Richmon- 
de Hill, N. Y. “Laisvės” patal-

Velionį Jurgi Kvainauską 
(Kwain) labai gerai pažinau 

•—ir gerbiau. Jis buvo toleran
tiškas, draugiškas ir visuomet 
linksmas.

*
Fili pas Viliaras buvo kilęs iš rytines 

Prancūzijos žemojo miesčionių sluoksnio. 
Jo tėvas, spaustuvininkas mažame mies
telyje, veiklus, judrus, drąsus, buvo ir 
l^iergingas, ir be skrupulų, o tai ir buvo 
Wikalinga pasisekimui platesnėje areno- 
tih; bet jam nesisekė, nes pasisekimui rei
kia mokėti pasiekti tam tikrą akiplėšiš
kumo liniją, kurios nereikia peržengti, o 
Jis visuomet ją peržengdavo. Vadovas 
vietinių gandų, kurie plaukdavo drums
tuose politikos vandenyse, respublikonas 
gambetistas, visomis išgalėmis antikteri-

' savo stuburu, god 
ga, sąžininga, sau 
žmonės
jos pavojingas, bet laikomas trumpai; 
visi žinojo, kad velionis jos vyras buvo 
jai papasakojęs daugelio šeimų paslap
tis; ji jų nepanaudojo, bet ji jas turėjo: 
išmintingiau buvo apmokėti už jos pa
tarnavimus, negu apsieitį be jų. Be 
protinių ir asketinių skrupulų, tamsi ug
nis (šiai rasei Ispanija buvo palikusi sa
vo kraujo), beribės energijos aistra, ku
ri, susimaišiusi su galų blaivumu, neti
ki nieku, o veikia taip, tarsi išganymas 
ir pasmerkimas būtų čia pat. Ji mylėjo 
tik savo sūnų. Laukinis meilės būdas! 
Ji nieko nuo jo neslėpė, ką prieš kitus 
buvo nutylėjusi: ji laikė jį lyg savo ben
drininku. Ambicinga tik jam vienam: 
ji pasiaukojo, ir jis turėjo aukotis — 
kam? Jos atpildui (Jos? Taip, jos, sū
naus, motinos,—juk tai tas pats!). Jokio 
švelnumo, jokių lepinimų, ypač jokių skundų!.. 
“Pakęsk! Apsilaižysi vėliau...” Kai jis 
grįždavo iš mokyklos* (dievas žino, ko
kiomis darbo ir diplomatijos pastango
mis ji išgavo jam stipendiją miesto kole- 
že, paskui apskrities miesto licėjuje!), 
kai jis grįždavo primuštas ir pažemintas 
mažųjų miesčioniukų, neatsargių pavel
dėtojų užslėpto jų tėyo neprielankumo, ji 
jam sakydavo: is

— Vėliau būk už juos stipresnis! Jie 
tau kojas bučiuos.

J i dar sakydavo:
' (Bus daugiau)

poje.
Pastaraisiais metais Phila- 

(lelphi.įo.įe nebuvo galima su
vaidinti jokio teatralinio vei
kalo delei stokos jėgų. Buvo 
mėginta Lyros Choro liku
sioms jame nariams išmokti 
šį bei tą, bet nepavyko. Buvo 
išrinkta tam reikalui ir komi
sija veikalo pastatymui, ta
čiau dėlei trumpo laiko nebu-! 
vo galima įvykdyti.

Ph i ladel piliečiai lietuviai 
p as ilgę teatralinių veikalų ir 
koncertų bei pasilinksminimo 
balių ir pasigenda meniškų 
jųgų pasirodymo scenoje.

Visi philadelphiečiai lietu
viai kviečiami dalyvauti 11 d. 
balandžio 7 vai. vakare 414 
Green St., Phila., Pa.

Įžanga tik $1. Pasamdytos 
net dvi salės, šokiams gros 
Kepurnikų orkestras vadovy
bėje J. Ivanausko. Bus ir įvai- 
rių gėrimų ir užkandžių. J s

Montello, Mass

Petri ki enė iš 
Y. ir pasakė 
Laisvės reika- 
aukų dėl baza- 
papasakojo sa-

Gintaro Radijo visuomeninis 
parengimas, įvykęs kovo 21 d. 
Lietuvių Tautiško Namo že
mutinėje salėje, gerai pavyko. 
Mūsų gerų draugų ir draugių, 
vietinių ir iš apylinkes, buvo 
arti šimto. Perstatyta kalbėti 
Radijo vedėjai M. Zavienė ir 
S. Zavis. Jie papasakojo apie 
radijo programos reikalus. 
Dalyvavo K. 
Brooklyn, N. 
trumpą kalbą 
Jais ir parinko 
ro. V. Smuidin
vo įspūdžius po Floridą.

Vakaro rengėjos moterys vi
sus pavaišino slt pyragais, kei- 
kais.ir kava, ir kitokiais gar
dumynais, kuriuos mėgstamo 
parengimuose. Aukų surinkta 
$65.50. ... ' •
Buvo paminėtas ir gimtadie

nis Kastancijos Kalvelienės. 
Ta proga M. šimonskis nuo 
bridgew atėniečių pridavė $15. 
Nuo parengimo liko $27.75. 
Sykiu su aukomis susidaro dėl 
Radijo pusvalandžio $107.25. 
Dar apie $20 buvo perduota 
M. Zavienei. Keiksus ir pyra
gus aukavo šeimininkės. Vie
nas senas Montellos Parapijo- 
nas pridavė laišką su penkine.

Aukavusių dęl Radijo var
dai yra šie: Po $5, K. Petri- 
kienė (iš Brooklyn, N. Y.), 
K. Kalvelienė, Montellos Se
nas Parapi jonas ir George 
Shimaitis. Po $2, F. M. Bene- 
vičiai, F. M. Markevičiai, M. 
Potsienė, K. A. Pesliai, A. P. 
Arintai, Parapijonų Draugas. 
Po $12, K. Beniulis, P. Baron, 
A. Biliūnas, J. Sireikis, F. Ka- 
zeliunas, F. Pūkelis, K; Ta-

vainikų, 
gedėto- 

buvo prasiveržti iki

pusėje, netoli kars- 
parapijos klebono 

ženkleliai, 
ir

užklijuotų vokų su 
ir kitokiu 

monetomis —

nesišalino ir

nu kentėjęs 
socialistų”,

o žinau 
nuo 
bet

Jurgis buvo praktikuojantis 
katalikas ir netolimas naujie- 
niečiams. Mat, kada klerika
lai paėmė kontrolę ant buvu
sių socialistų, tarpe klerikalų 
ii’ naujieniečių socialistu nebe
liko jokio skirtumo.

Bet Jurgis
nuo progresyvių, 
kiek jis yra 
davatkų ir c
visą laiką atvirai veikė su pro-
gresy v i a is. I Togresy v i ai, 
žinoma, aukštai įvertina ir 
gerbia žmogaus asmeninius 
įsitikinimus. Dėl to niekas iš 
progresyvių nėra dąręs jokių 
priekaištų Jurgiui, kad jis, sa
vo įsitikinimu, priklausė pa
rapijoje ir atliko visas katali
kų bažnyčios uždėtas eiliniam 
piliečiui pareigas.

Bet štai kas atsitiko: Jur
gis Kvainauskas mirė staigiai 
ir netikėtai. Mirė nuo širdies 
smūgio besirengdamas į pa
rų al d as b a ž n y č i o j e.

Progresyvius Chicagos lie
tuvius žinia apie Jurgio mirti 
sukrėtė kaip žaibas iš giedro 
dangaus. Liaudiškame dien
raštyje “Vilnyje” per kėlės 
dienas tilpo ilgiausios kores
pondencijos apie Jurgio Kvai
li ausko mirtį. Desėtkai simpa
tijos pareiškimų atspausdinta 
“Vilnyje.” ' O kaip reagavo 
“Draugas” ir “Naujienos,” 
kuriem Jurgis visgi buvo arti
mesnis? Abu tie Lietuvos ne
prietelių dienraščiai patalpino 
tik apmokamus skelbimus 
apie Jurgio mirtį, laiką laido
tuvių ir tt.

Tie du neprieteliški dien-

kaip
atstovų—bene 
of Moose. Jų 

at at in ka-

Prisipažinsiu, kad tokių skait
lingų, iškilmingų laidotuvių 
nebuvau1 matęs.

Per šimtus gėlių 
s p ū stį susi r i n k u si ų j ų 
jų, sunku 
karsto.

Kairėje 
to, stovi
parūpinti vieliniai' 
Juose prikimšta desėtkai 
desėtkai 
penkdolerinėmis
denominacijų 
ant mišių.

Niekas, apart tos parapijos 
klebono nežinos kiek suaukota 
šventųjų mišių aferai ir ar jos 
iš viso bus atlaikytos.
Vakare prieš laidotuves cere

monijas atlieka grupė Jurgio 
organizacijos 
Royal Order
pastorius atkalba 
mas maldas ir grupė išeina.

Atvyksta LKM Choras, ku
rio prezidentu buvo velionis 
Jurgis. Petkaus šermeninės 
direktorius (moteris) prakai
tuoja praskirstydama gedėto
jus, kad padaryti vietą cho
ristams. LKM Choro direkto
rius Clem Daffner užkoman- 
duoja Chorą sugiedoti gedu
lo dainą. Daugeliui choristų 
veržiasi ašaros, balsai nesise
ka. Tik trys pėdos nuo Choro 
sėdi beveik sąmones netekusi 
mūsų mėgiamiausia daininin
kė ir LKM Choro narė, velio
nio Jurgio žmona Helen, ve
lionio motina Marijona Kvai
li auskienė, du mažyčiai naš
laičiai—Denny ir George, Jr. 
Vaizdas sugraudina ir akme
ninę širdį, bet...

Aplink nematyti nei vieno 
kunigo, nei vieno Lietuvos ne
prietelių laikraščių redakto
riaus... Jurgis Kvainauskas 
buvo jiems geras tik tol, kol 
gavo ir tikėjosi gauti i 
dolerių...

Tikiu ir trokštu, kad
gyvenusi tą tragišką sukrėti
mą, velionė našlė Helen ne
papultų desperacijom Pilnai 

gyvenimo
draugo Jurgio atlikti ' darbai 
liks pavyzdžiu daugeliui čia- 
gimių amerikiečių lietuvių. 
Lenkdamas savo žilą galvą 
prie Jurgio K Vainausko kars
to, esu pilnas įsitikinimo, kad 
Jūs, Alenute, nepasitrauksite 
iš teisingo kelio. Garbingai iš- 
auklėsite du našlaičiu gerais 
Amerikos piliečiais ir AžVD 
auklėtiniais. O laikui užgy- 
džius tą vaisią širdies žaizdą, 
duosi progą tūkstančiams a- 
merikiečių lietuvių gėrėtis be
siklausant jūsų dainavimo 
liaudies ir klasiškų dainų.

Tėvelis.

(naščiai paėmė iš našlės Helen
K Vainauskienės mažiausiai po
$1.50 už špaltos colį ir (lan
giaus — nei žodelio!' '

Dalyvavau Jurgio Kvailiau-1 Įrodyta, kad Jūsų 
sko šermenyse ir laidotuvėse

Valange- 
Klimas, A. Peslienė, 

A. Kaspa-
K.. Wa- 

K. žiuris, 
A. Sauka,

mul, J. Pusniokas, A. V. čer
kasai, J. Skirmontienė, A. M. 
Valantukevičiai, V. čerkasie- 
nė, M. Valantuikevičienė, M. 
Gutauskienė, Alf.
vich, P.
M. Puodžiūniene, 
riene (Norwood), 
lant (Stoughton), 
H. Rindzevičienė,
Rainardas (Dorchester).

Bridgewater, Mass., pager
bimui K. Kalvelienės aukavo 
per šimonskienę po du dole
riu: Jurkštai, Mažiuknai, Sa
manok is; po 
B'ud ritmas, 
Balčiūniene, 
B eržilų
Tamulevičius.

Komisija dėkopa visiems 
dalyviams parėjo ir už aukas: 
A. Kukaitė, K. Kalvelienė, M. 
Šimonskienė ir B. Lapinskienė.

George Shimatis.

$1, Malins Y.,
F. Kazęliūnas,
A. Beržin, Ton 

'Zamon, Skerstonas,

Adlai Stevenson, buvęs denftokratu kandidatas i pre
zidentus, nuskrido i Korėją ir kalbėjosi su Pietinės 
Korėjos fašistinės valdžios prezidentu Syngman 
Rhee. Čia jiedu sveikinasi. Kairėje pusėje Rhee, o 

dešinėje—Stevensonas.

per-

IŠ LIETUVOS
Naujuose butuose

KAZLŲ RŪDA. — Gateri- 
ninkų Kudžmaičio ir Simonai
čio šeimų gyvenime buvo 
džiaugsminga diena: jos įsi
kūrė naujuose namuose, skir
tuose medžio apdirbimo kom
binato darbininkams. Įkurtu
vės įvyko ir kituose butuose.

Šiam kolektyvui statomi dar 
du namai. Auga medžio ap
dirbimo kombinato darbinin
kų miestelis. Naujieji namai, 
radiofikuojami. A. J akstys.

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

BILLING CLERK 
Motor Freight Term 
North East Section

Will break in a fast, accurate ty
pist. Prefer one desirous of and. cap
able of learning rating. 2 P. M. to 
11 P. M. Monday thru’ Friday.

See Mr. Gordon.
Needs Express 

Castor Ave. & Belgrade St.
(57-63)

MACHINE OPERATORS. Also 
needed HELPERS. Experienced re
quired. Steady work; good working 
conditions. Apply in person or phone 
Mr. Brunell. *

STANDARD DIE SUPPLY CO.,
35 Central Ave. Paoli 3132.

(60-63)

JEWELERS. 
Needed for all 
Good working 
work. Apply in

Skilled bench men. 
types of Jewelry 

conditions. Steady 
person.

S. LESSE & SONS 
1316 Arch Street.

(58-64)

SPRAY PAINTERS
Experienced. Shop located in 

Holmesburg. Steady work. Good 
working conditions. Apply in person.

KEYSTONE COMPRESSOR CO.
Ashburner & Hagerman Sts., 

Phila. See Mr. McCune.
(62-64)

GARDNER. Sleep in. Good sala
ry. Steady work for right man. Ap
ply in person 2 to 4 P. M. Malatos- 
ta’s Parkway Villa, Route 70 & 
Grove St., Merchantville, N. J. Or 
phone Merchantville 8-1194.

(62-64)
GARAGE MAN. Experienced, all 

around man for general work. Must 
have driver’s license. Steady work; 
good opportunity for the right man. 
Apply in person. UPTON SERVICE 
GARAGE, 1744 N. Crosby St.

(62-68)
ALUMINUM AWNING 

INSTALLERS
work; full season ahead, 

thoroughly experienced 
others need apply. Mini-

Steady 
Must be 
men. No 
mum earnings capacity $250 per
week. Must have truck. Come pre
pared to work. Thursday 8 A. M. 
No phone calls.

MASTERLINE CORP. 
3622 Frankford Ave.

HELP WANTED FEMALE

OFFICE HELP. Young girl for 
payroll and general clerical duties. 
Some typing. 5 days, 40 hours. Stea
dy position. Apply or phone.

TRUE FORM CORSET CO. 
528 Arch Street. LO. 3-8818.

(62-64)
STENOGRAPHER. General office 

duties. Recent High School grad
uate. Opportunity for neat, Intelli
gent girl with law office. Perma
nent position; good working condi
tions. Phone MR. BELL. PE. 5-3644.

(62-64)
2 V2 year old 

Must have 
Steady posi- 

for right wo-

GOVERNESS for 
child. Age 25 to 40. 
pleasing personality, 
tion; and good home 
man. Phone Welsh Valley 4-5616.

References and experience re
quired.

(62-67)

Baltimore, Md
Help Wanted Ferpale

BANK POSITIONS. Several young 
ladies to work in our bookkeeping 
and proof department, no experience 
necessary; pleasant working condi
tions. For interview call PL. 7141.

(56-59)
CLERK TYPIST

’ (60-67)

MATTHEW A 
BUVUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•06*

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.-Laisvė ( Liberty)-Trečiad., Baland.-April 1, W53
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ŽINIOS K LIETUVOS
Kolūkio čiuožykloje

JURBARKAS. — šaltesnę 
dieną “Tarybinės žemės” kol
ūkio jaunimas' traukia i sav 
čiuožyklą.

“Kolūkiečio” draugijos že
mutinis kolektyvas Įgijo ne
maža pačiūžų, o taip pat ir ki
to žiemos sporto inventoriaus. 
Vyksta slidininkų užsiėmimai.

Kolūkyje veikia krepšinio 
ir tinklinio sekcijos, rengiami 
šachmatų ir šaškių turnyrai.

S. Slavinskaite.

Kolūkiečių teatras
/ROKIŠKIS. — Lukštų apy

linkės centre viena po kitos 
įvyko dvi premjeros: kol-, 
ūk iečių meno saviveiklos ko
lektyvas pastatė tarybinių ra-* 
šytojų pjeses: Krapivos ‘Gie
da vieversiai’ ir Muchatarovo 
‘Draugai’. Pirmasis kūrinys 
pasakoja apie Baltarusijos 
kolūkiečių, o antrasis—apie 
Turkmėnijos socialistinio kai
mo gyvenimą. Pastatymas va
dovaujamas kaimo mokyto
jos E. Sereikaitės.

Lukštuose atidaryta pašto 
agentūra. Kas kartą ateina 
250 egzempliorių laikraščių 
ir žurnalų. Veikia septynmetė 
mokykla. Joje dėsto septyni 
mokytojai.

Jėgainė ant Šešupės
VILKAVIŠKIS. — Ant Še

šupės keturi kolūkiai—“Gegu
žės Pirmosios”, “Žalgirio” 
(Vilkaviškio rajonas), “Gais
rių” ir “švyturio” (Kazlų Ru
dus rajonas) pradėjo tarpko- 
lūkinės hidroelektrinės staty
bą. Į statybos vietą kolūkie
čiai sparčiai veža statybinę 
medžiagą, ruošia statybos 
aikštelę. Greitu laiku prasidės 
ir patys statybos darbai.

V. Garčnas.

Skleidžiamas pirmūnų 
patyrimas

JURBARKAS. — į rajono 
žemės ūkio skyrių susirinko 
“Tiesos” ir Juliaus Janonio 
vardo kolūkių nariai—trime-
čių. zootechnikos kursu klau
sytojai. šį kartą jiems buvo 
ruošiama ekskursija, kurios 
tikslas—savo akimis išvysti 
žemės ūkio novatorių darbo 
metodus.

Visų pirma ekskursija ap
lankė gretimo šakių rajono 
Kidulių tarybini ūkį, jo gyvu
lininkystės fermas, šio ūkio 
veterinarijos specialistai su
pažindino svečius su gyvulių 
šėrimo dienotvarke ir racionu. 
Buvo pademonstruotas elek
trinio karvių melžimo apara
to darbas.

Po to ekskursantai sustojo 
Jurbarko. rhjono “Pirmūno” 
kolūkyje. Galvijų fermoje 
kolūkio pirmininkas Bagdans- 
kis papasakojo apie karvių 
melžėjos Onos Augustavičiū- 
tės darbą, ši kolūkietė, taiky
dama individualinį šėrimą, 
primelžė iš kiekvienos korvės 
po 3.500 kg. pieno.

A. Geinytė

Mokytojai smerkė 
inkvizitorius

New Yorko mokytojai buvo 
susirinkę į Mokytojų Unijos 
šauktą 17-tą metinę konvenci
ją Hotel Commodore. Susi
rinko apie 2,000 ar daugiau 
mokytojų, skyrių atstovų ir 
svečių.

Švietėjai ir jų garbės sve
čiai, įžymūs visuomenininkai, 
peržvelgė padėtį. Jų kalbos 
vyriausia koncentravosi apie 
dabartinį ragangaudžių puoli
mą ant mokytojų ir kaip už
pulti mokytojai užsilaiko.

Raportuose ir kalbose pa
reikšti daviniai rodė, kad puo
limas pastaruoju laiku išplito. 
Tačiau buvo pareikšta, ir kon
vencijos dalyvių audringomis 
ovacijomis užgirta, faktai, 
kad mokytojai nesitraukia ir 
nenusilenkia u ž p u o likams. 
Kad' jie drąsiai gina akade
minę laisvę ir demokratines 
teises, L. S.

New Yorto^&^Zlnlof
"Majoras nesutiko
taupyti nuo savęs

Priėmęs gubernatoriaus De
wey planą miesto budžeto rei
kalams, majoras Impellitteri 
vis viena nesuranda pakanka
mai pinigų suvedimui budže-" 
to. Jis pareiškė, kad jis vyk
dys “taupymą” visuose val
džios skyriuose. Tuomet mies
to iždininkas Lazarus Joseph 
pasiūlė pradėti nuo savęs. Jis 
sakė: nusimuškime Budžeto 
Tarybos (Bo.ard of Estimate) 
algas. 

\ . .
Majoras atsakė, jog tai ne

galinga. Esą, kaipo tokio ran
go valdininkams algos ir be 
to esančios per mažos. Jų al
gos yra:

Majoro $4 0,000 metams 
(namas, auto ir kiti su tarny
ba surišti iškaščiai teikiama 
ekstra). Iždininko alga $30,- 
000. Miesto Tarybos pirminin
ko ii’ penkių apskričiu prezi
dentų algos po $25,000 kiek- 
viepo. Jie visi sudaro tarybą.

Dar yra majoro pavaduoto
jas, kuris irgi gauna $25,000. 
Bet jis nėra tarybos nariu.

jJis taryboje balsuoja tiktai 
i tuomet, kai majoras negali 
dalyvauti.

Majoras pareiškė, kad mie
sto tarnautojai algų pakėlimo 
negaus, Jie tų priedų seniai 
reikalauja ir tikėjosi juos gau-

Išsiderėjo kriaušiams 
algų priedą

Amalgameitų Siuvėjui Uni
ja praneša, kad derybos su 
siuvyklų savininkų organizaci
ja baigtos. Unijai pavykę iš
siderėti po 12 ir pusę cento 
mokesties priedo atpildui pa
brangusio pragyvenimo. Prie
dą pradės mokėti nuo gegu
žės 25-tos.

Taipgi samdytojai pažadė
jo duoti po 1 procentą dau
giau Į gerovės fondą. Ir esą 
pagerinimų atostogų ir šven
čių plane.

Unijos pasisako 
už teisę buto

Naują unijinio subrendimo 
laipsnį parodė United Elec
trical Workers Unijos Iška
las 475-tas. Jisai savo mitinge 
“vienbalsiai nutarė” remti 
veiklą prieš šalinimą iš buto 
negrui Decatur šeimos Park- 
ch ester projekte.

Projekto savininke Metro
politan Life Insurance Co. yra 
pasimojusi' Decatur šeimą 
eviktuoti balandžio 24-tą.

Pagerbė Stalino darbą, 
taikai

Kovo 26-tos vakara įvyku
siame masiniame mitinge 
New Yorke susirinko virš 1,- 
500 publikos pagerbti velionį 
Tarybų Sąjungos premjerą 
Juozą Staliną.

Kalbėtojai, žymūs ameriko
nai, pasaulinio masto visuome
nininkai, jį priskaitė prie pa
saulio žymiausiųjų. Jį pager
bė ypatingai už tai, kad jis 
gabiai ir ryžtingai kovojo už 
taiką ir už gerovę darbo 
žmogui. Kad niekas kitas to
je srityje nenusipelne žmoni
jai tiek, kiek jis.

Tarpe kalbėtojų buvo dai
lininkas Rockwell Kent, auto
rius Albert Kahn, .mokslinių 
rastų autorius Dr. W. E; B. 
DuBois, artistas Paul Robe
son, autorė Jessica Smith, uni
jos vadas Leon Straus.

T. N.

Automobilius užmušė jauną 
moterį, ėjusią skersai kelią 
netoli namų, South Jamaica.

Brooklyne lietuviai įspūdingai 
pradėjo Laisves fondui talką

Brooklyno, Richmond Hill 
ir apylinkės lietuviai ryžtin
gai ir nuoširdžiai pradėjo tal
ką sukelti savo kvotą Laisvės 
$8,000 fondui. Tokią sumą 
direktoriai nustatė būsiant 
reikalinga dienraščiui išlaiky
ti per metus.

Pirmojo šūvio jie paprašė iš 
vietinių, kurie arčiausia dien
raščio veikia, jo reikalus vi
suotinai pažįsta. Direktoriai 
neapsiriko. Kovo 29-tą, Liber
ty Auditorijoje įvykusiame 
koncerte-susirinkimc , sudėta 
$1,036. 25.

Išklausę Įspūdingo koncer
to, dalyviai taip pat simpatin
gai išklausė kalbėtojo A. Bim
bos pranešimo spaudos reika
lu. O pirmininkei K. Petrikie- 
nei paskelbus, kad parama 
bus priimama čia pat, pakilo 
daugelis rankų su gatavai pa
ruošta atiduoti dovana.

Dovanoms priimti pakvies
tos prie stalo L. Kavaliaus
kaitė • ir E. Mizarienė. Ties 
stalu susidarė eilės atnešančių 
dovanas. O paskiau pasklido 
po salę grupė kitų jaunų mo
terų, pakviestų dovanas pr
iimti. žemiau telpa dovanas 
suteikusių dienraščio rėmėjų 
vardai ir jų suteiktoji suma:
Per Eva Mizarienę

Anna Philipse, Stamford, 
Conn., $30.

Po $25: Juozas Weiss, K. 
Petrikienė, K. Benderis ir G. 
Klimas Co.

Po $15: D. M. šolomskas ir 
šeima, S. Večkys, Antanas 
Bimba, V. ir V. Bunkai; Mr. 
& Mrs. Radusiai, Jersey City, 
N. J.; Pranas Varaška, Kle
mensas Briedis, K. Milinkevi- 
čius.

Po $10: Jonas Gužas, S. 
Sasna, J. Radzevičius, Mr. & 
Mrs. Lisajai, Petras Poškaitis, 
Mike Iaep^.A*--KaTakauskie- • 
nė, A. Bieliauskas, R. Miza- 
ra, A. P., Julius ir Marė Kal
vaičiai, Juozas Balčiūnas, Juo
zas Gailiunas, O. ir V. Veng
iamai; Marijona' Maziliaus- 
kienė, Bhyonne, N. J.; Jurgis 
ir Ona šleiviai, Mr. & Mrs. 
Gil manai, K. Balčiūnas, Ona 
ir Ignas.

Judita Sadauskienė' $6.
Po $5: V. ir E. Brazauskai, 

Z. Kavaliūnas, Antanas Gaba
las, M. ir V: Kūlikai, V. Šibei- 
ka, Marijona Misevičienė, Il
so Bimba, I. ir K. Levanai, 
Konstancija Karlonicnė, J. 
Balaika, A. ir V. Kazlauskai, 
Mr. ir Mrs. F. Krungliai, Char
les Aleksynas, Mr. ir Mrs. 
Jonush.
Per L. Kavaliauskaitę J

Po $15: V. Baltrušaitis, II. 
ir W. Keršuliai, F. ir N. Buk
inai, M. Makaravičius.

Laisves prieteliams suteikė 
nuostabiai gražų koncertą

Kovo 29-tą įvyko gražus 
koncertas Liberty Auditorijo
je, Richmond Hill. Jį rengė 
dienraščio Laisvės direktoriai, 
pradžiai dienraščio vajaus už 
$8,000.

Original i upse vaj uose, pra
eityje, būdavo šaukiami tiktai 
susirinkimai. Menininkus pa
likdavo nuošaliai, šiemet pla
nuojant vajų buvo nutarta at
sikreipti ir į menininkus. Ne
paprastai draugingas buvo jų 
atsiliepimas ir nuostabiai gra
žus prisirengimas dienraščio 
prietelius palinksminti.

Programoje pirmuoju išsto
jo Aidb Choras vadovybėje 
savo mokytojos Mildred Sten- 
sler. šauniai vėl Aidas dai
nuoja. Pastaruoju laiku prisi
dėjo keli geri balsai nauji ir 
kooperuoja kai kurie kaimy
nai. Dainuoja harmoningai,

Po $10: D i m i t r i u k a s, . 
ALDLD 185 kp., Jonas Gry
bas, Literatūros Drg. 1 kp.; 
Mary Kreivėnienė, P. Višniau- 
skas, M. Dobinis, Antanas, 
Moterų Apšvietus Klubas, 
John čepinskas, F. Vaitkus, 
Jonas ii* Konstancija Rušins- 
kai, Anikštietis, V. Tauras, 
J. Stakvilevičius, L. Gavrilo
vich, Amelia ir Walter Yuš- 
kevičiai, K. Joneliūnas, Rėmė
ja, Richmond Hill, N. Y.

Po $7: Povilas, Barris šei
ma, Dedham, Mass., ir S. 
Vilkas, Paterson, N. J.

Po $5: Viktorija Balkus, P. 
šolomskas, D. ir F. Mažiliai, 
St. Titanis, J. Korris, M. Sta- 
koff, Julia Šimkienė, Alek. 
Piletz, Frank ir Olga Rein
hard tai, Bladas Zoruba, J. ir 
M. Juškai, F. černevičia, S. 
Griškus, Nellie ir Paul Ventai, 
Alek ir Domicėlė Veličkai, 
Petras Grabauskas.

Jonas Velička, $2.
Per S. Kazokyte ir
E. Brazauskienę:

Klubietės, $4.
Latvian Friends, $2.
K. Karpavičienė, $1.

Per N. Buknienę ir 
H. Feiferienę *

Po $5: R. ir H. Feifcriai, A. 
Goodwin, J. Z. Jakimavičiai.

Po $ 1: Trys r e m ė j a i.
Per Vinikaitienę ir 
Čepulienę:

Po $10: Rudaminiskis, šiau
liškis, John.

Po $5: Mary Willson, J. 
Zajankauskas, A. Titanienė, 
S. Petkienė, J. Murmokas, 
Pfag, V. Globich, M. Grigas, 
A. B., J. Liutvinskas.

Petrukas, $3.
Po $1: F. Gurkė, M., A. Sta

siūnas, K. John, 25c.
Per Sylvia ir Amelia

George Wareson, $10. 
V-V-S-R, $6.
Po $5: Chas. Jankaitis, Al

binas Bepirštis, John Gasiū- 
nas, P. Petraitis, J. Stack, An
tanas Gustaitis.

Joe Nevins, $4.
Po $2: J. Steponaitis, Alda

na /Katinas, John Andriuške
vičius. .
. .Po $1: Madame X, V. ži- 
vičius, Venckūnienė.

O. ir V. Kazlauskai dovano
jo bukietą gėlių ir už jas su
rinko $20. Jiems darbuotis 
pagelbėjo I. Levan i en ė.

Ir buvo suteikta dienraščiui 
dovanai visa programa. Taip 
pat buvo dovanų maistu. Tie 
skelbiami atskiroje korespon
dencijoje apie patį koncertą 
ir pobūvį.

Laisvės direktoriai, kurie 
rengė šį koncertą-pobuvį, var
de visų laisviečių taria ačiū 
visiems prisėdėjusiems. Ir pa
sitiki, kad tie, kurie neturėjo 
tam-progos ar išgalės šį kartą, 
tai padarys ateityje.

drąsiai. Ii\ pajėgus. Jie sudai
navo “Ar tu žinai mano bro
li,” “Ei brolužiai,” “Labą, 
naktį,” vieną anglišką, ir vie
ną čechoslavų šokio dainą, su 
lietuviškais žodžiais. Jiems, 
akompanavo muzikas Pranas 
Balevičius.

Dainuoja Suzanna Kazoky
te, akompanuojama Balevi- 
čiaus. Ji jautriąi ir skambiai 
išpildo “Dukružėlė”, “Mik, 
vaikeli,” “Ei, upeli!” ir “Pa
mylėjau vakar.” Greta jau1 iš
lavinto melodingumo jos bal
sėj ji dainon dar įdeda gražią 
žodžio tarmę, muziko skirtą 
dainai jausmą.

Jonas Velička, Smuikinin
kas,- sugrojo trejetą kūrinių. 
Tai naujovė mūsų programoj, 
kuri daugumos buvo šiltai su
tikta.

Leonas Tonikas, bąritonas, 

sėkmingai, publikos šiltai į- 
vertinamas, sudainavo “Kur 
bakūžė samanota,!’ “Vasa
roj,” vieną anglišką, ir “Saulė 
teka.” Pianu lydi Balevičius.

Jaunuolis Serge gyvai pa
skambino porą jaunamečiul 
taikomų piano solo.

Nau j asi s M erg i n ų -M oterų 
Kvartetas, vadovaujamas Bro
nės Sukackienės, įspūdingai 
sudainuoja “Vai, tu žirge,” 
“Anksti rytą,” “Anoj pusėj 
Du n o j ėl io,” “ Pasi 1 inksm i n i - 
mas.”

Šokėjų grupė užbaigia šią 
programą keliais lietuvių ir 
kitų tautų liaudies šokiais. 
Grupėje šį sykį dalyvavo sese
rys Gerry ir Mary Ann Wilso- 
naitės, Natalie Yankus ir Ele- 
norė Stakovaite. Grupei vado
vauja Ruth Bell.

Visi programos dalyviai 
baigė tebeprašomi daugiau, 
taip šiltai jie nuteikė publiką. 
Neabejotina, kad ta jų žavin
goji dovana prisidėjo ir šio 
sąskridžio pasėkose.

Programos pertraukoje An
tanas Bimba pasakė kalbą 
apie mūsų spaudos šiandieni
nes problemas. O programos 
vedėja Katrina Petrikienė, 
varde Laisvės direktorių, pa
prašė publikos padėti tas pro
blemas išspręsti ir tai pada
ryti dabar. Ne ilgai trukus, 
po keliolikos minučių tam. 
tikslui padarytos pertraukos, 
dienraščio fondas pasidarė 
turtingesnis $1,036.25.
Dovanos Maistu

Atskirai minimi visi apdo
vanojusieji- dienraštį piniginė
mis dovanomis. Komisija pra
neša, jog bufetui atnešė dova
nų maistu:

Anna Gilman ienė, Sofija 
Petkus, Mary Kulikienė, Ona 
Čepulienė, Frances Mažilienė, 
Marijona Tamelienė, Stefani
ja-. Vinikaitienė, Irena Leva- 
nienė, Viktorija Balkus.

Maistą paruošti ir patar
nauti prie bufeto dirbo Čepu
lienė, Mažilienė, Tamelienė, 
Vinikaitienė.
Gausią ir draugingą talką ir 

paramą suteikė visi prisidėjil
sieji darbu ir dovanomis. Taip 
pat didžiai yra įvertinamas 
publikos atsiliepimas masiniu 
atsilankymu. Rep.

Garmentiečiai ruošiasi 
gegužinės paradui

International Ladies Gar
ment Workers Unijos eiliniai 
nariai jau, senukai Įvykdė sa
vo susirinkimą. Jame tarėsi, 
kaip geriausia pasiruošti Ge
gužės Pirmos paradui. Išrinko 
29 asmenų komitetą. Jie sa
ko, kad didelis garmentiečių 
būrys parade bus bosams 
ženklu, kad su darbininkais 
reikia skaitytis.

Canarsie srityje 6 maži vai
kai apdegė, kai gaisras užtiko 
juos miegančius. Motina bu
vusi išėjusi iš buto atlikti kai 
kuriuos reikalus. •

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas Apartment house su
perintendent, 36 šeimynos. Anglis. 
East. New Yorke. Visi įrankiai. Gau
na 3 kambarių apartmentą. $120 į 
mėnesį. Skambinkite: Nightingale 
816684. Nuo .10 iki 4 po pietų.

Reikalingi Salesmanai
Reikalingi Salesmanai (pardavė

jai). Amžiaus nuo 25 iki 35. įsteig
ta duonos Route (vietos pardavi
mui). Proga pakilimams. Geros dar
bo sąlygos. Nauji įrankiai. Alga ge
ra. Pasitarimai tarpe 2 iki 5 popiet.

GORDON BAKING COMPANY, 
42-25 — 21st SAetet. 

Long Island City, N. Y.
(63-65)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos šusirinkimas įvyks 
ateinantį trečiadienį, balandžio 1-mą 
d., 8 vai. vakare, Liberty Auditori
joj, 110-06 Atlantic Avė. Visi na
riai dalyvaukite.

Valdyba.
(62-63)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS FINGERWAVERS

Pilnai mokančios, dėl weekends, 
nuolatinis' darbas, gera mokestis. 
Puiki darbo atmosfera. Klauskite 
Freddy — TA. 2-8621. Kreipkitės:

FREDDY’S BEAUTY SALON 
.1888 Archer St., Bronx, N. Y.

(59-65)

HELP WANTED-MALE
LEATHER CRAFTSMAN

Patyręs- rankinis siuvėjas prie 
suit cases, pilnai mokantys tą ama
tą vyras, mažai odinei dirbtuvei. 
Linksma apylinkė, pastovus darbas, 
5 dienų savaitė, 40 valandų.

Kreipkitės:
BROOKS BROS.

19 East 44th St., N.Y.C.
(59-65)

SHEET METAL 
LAY OUT MEN

Turi būti pirmos klasės. Gera 
mokėsi if., nuolatinis darbas. Kreip
kitės:

KARP METAL PRODUCTS
211 63rd St., Brooklyn.

(58-64)

OPE R A TORI; S—S IN G LE N EE D LE

Lengva dirbti, pastovus darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės visą sa
vaitę:

MARGARET FOUNDATIONS
25-24 — 30th Ave., Astoria, L. I.

(63-69) 
------ ---- 4---------- ---

OPERATORES

Patyrusios single needle ir zigzag. 
Dirbti prie girdles. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis, puikios darbo są
lygos, moderninė dirbtuvė.

WOLFE & LAND
35 W. 32nd St., (3rd floor), N.Y.C.

(63-69)

MALE and FEMALE
MOTERIŠIKES

Curtain stretchers taipgi folders 
(patyrimas nereikalingas) Nuolati
nis darbas, gera mokestis.

VYRAI
Preseriai, nuolatinis darbas, gera 

mokestis. Taipgi route men (turi 
skaityti ir rašyti angliškai). Kreip
kitės:

342 GREENPOINT AVE.
(blokas nuo Humboldt St.)
Greenpoint-Brooklyn, N. Y.

(63-67) 
----------------------------------------------------------------------1

Mrs, Margaret Little iš 
East Rockaway tapo pavojin
gai sužeista. Mašinai staiga 
pasukus, durys atsidarė ir ji 
iškrito ant kelio.

SKELBKITeS LAISVeJE

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

gj_------------------------------------------------------------------------------------------------_ra

Virginia 9-6123PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

4 pusi.-Laisvė (Liberty)—Trečiad., Baland.-April 1, 1953

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

į.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

DRAFTS WOMEN

Senior, patyrusi sheet, metal Fab
rication. Nuolatinis darbas, gera nwl 
kęst is. Kreipkitės:

KARP METAL PRODUCTS
211 63rd St., Brooklyn 

(58-64) 
REIKALINGOS OPERATORES 
Patyrusios ant. vaikų suknelių. 

Sekcijų darbas. Savaitinis darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

NANCY ANN KIDDIEWEAR 
4411 — 3rd Ave., Bronx, N. Y. 

(Arti 181st Street)
(59-65)

REIKALINGA MANIKIURISTE
Mergina mokanti leg waxing, fa

cial, pedicuring, shampooing ir t.t. 
Pilnam ar daliai laiko. (Uždaryta 
pirmadieniais). Gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ROBERT WATSON 
29-02 Francis Lewis Blvd. 

Flushing, L. I.
Telefonas IN. 3-2255 

(57-59)
OPERATORES

Patyrusios prie Baby Caps. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pro
gos pakilimui. Kreipkitės:

LITTLE FOLKS GI FT WEAR
37 W. 201h St., N.Y.C. (Rm. 810)

Tel. WA. 4-9418
(61-63)

OPERATORES i
Patyrusios prie suknelių. NuolaįfJ 

nis darbas, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
24 Stagg st., Brooklyn, n. y. 

(2nd floor)
Prie Union Ave. ir Lorimer St., pri
važiavimas 141h St. Canarsie Line 
arba Broadway Lino, Išlipti ant Lo
rimer ar Howes St.

(63-67)

NEW YORK '
REAL ESTATE

FRANZONE CONSTRUCTION 
CORP. Siūlo savo naujus dviem šei
mynom namus. 31—4j—5Į kamba
rių apartmentai. Pusiau atskirti, vi
sai atskirti kampiniai namai. Mode
lius galima matyt: 22-65 47th St., 
Astoria, L. I. (tarpa Ditmars ir As
toria Blvd.) Kainos $20,000 iki $25,- 
000. RA. 6-8527—8-0811.

(59-64)

Mrs. Margaret Hoell, Belle- 
irose gyventoja, rasta užsidu- 
sinusi gasu savo bute sykiu su 
dviemis dukrytėmfe, 11 ir 7^ 
metų. ,

Pajieškojimai
PaieŠkau draugo Petro Masul 

Kadaise gyveno Montello, Mass., 
buvo vedęs Matildą Sipul. Ta: 
paieškai! Jono Sipul, kuris taipgi 
veno Montelloj. Jų pačių ar 
juos žinančių prašau kreiptis 
antrašu:

Mr. Frank Paszkievicz, 
11811 Eggleston Av., Chicago 2i>, 

62-65)

Tpeist lane!
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233 ''
B------------------------------------------------ G




