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KRISLAI
Neprašyti svečiai. 
Spektaklis pavyko. 
Indo-Kinijoje.
Lietuviu kalbos žodynas. 
Poetas-linotypininkas.

Rašo R. M1ZARA

New Yorkan atvyko kon
gresinis “Ne-Amerikinis komi
tetas,” vadovaujamas kongrcs- 
mano Veide.

Ką jis čia veikia?
. Jis pasiryžo pervaryti per 
'♦nikartizmo šerengą visą eilę 
aktorių, menininkų, radijo 
artistų ir redaktorių.

Jis reikalaus, kad jie prisi
pažintų kaltais, kad jie išda
vinėtų savo bičiulius, parody
dami, j juos pirštu ir pasaky
dami: jie raudoni.

Jis grasins pašauktiesiems 
kalėjimu, jei jie atsisakys ko
miteto klausyti.

Vienas laikraštis dėl to ra
šo :

“Mes pasitikime, jog pado
rieji newyorkiečiai atsisakys 
keliaklupsčiauti prieš šią an- 
ti-amerikinę pabaisą... Pasiti
kime, kad newyorkiečiai pasij
uks šitą invaziją panašiai, 
kaip ji buvo pasitikta Chica- 
goje, Detroite ir Los Angeles 
miestuose. Palaikykime New 
Yorko miestą švaru !...” 

f
Spektaklis, pas mus suruoš

tas praėjusį sekmadienį Miko 
Petrausko 80 metų gimimo 
sukakčiai atžymėti, praėjo 
sėkmingai.

Šiemet reikėtų ir kitose ko
lonijose panašius minėjimus 
suruošti.

* Mikas Petrauskas juk tar
navo visiems Amerikos lietu
viams darbo žmonėms. Jo pa
likimu ir šiandien mūsų cho
rai, mūsų šokikai, mūsų akto
riai naudojasi. Ir dar ilgai 
naudosis.

Andai girdėjau, kad wor- 
cesteriečiai prie to ruošiasi, 
bet jie šį minėjimą atliks ru
denį.

—o—
Indo-Kinijoje liaudis, trokš

tanti laisvės ir nepriklausomy
bės, tebekovoja ir tebelaimi 
naujas pozicijas.

O kadangi liaudis laimi, tai 
Washingtonas dėl to labai 
nervuojasi ir žada pastiprinti 
savo pagalbą francūzams im
perialistams, kurie tą turtin
gą šalį laiko pavergę.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad tokis mūsų 

vyriausybės žygis dar labiau 
suerzins Azijos tautas prieš 
Ameriką.

—o—
Kaipgi pačioje Prancūzijo

je žmonės žiūri į karą, veda
mą Indo-Kinijoje?

Turčiai, kurie kraujasi iš 
karo pelnus, kurie plėšia In- 
do-Kiniją, stoja už karo tęsi
mą. Jiems pritaria tamsesnis 
elementas.

Bet milžiniška francūzų 
tautos dauguma nori, idant 
karas Indo-Kinijoje būtų tuo
jau baigtas, idant francūzų 
kariuomenė iš ten būtų greit 
ištraukta.

* Kadangi Prancūzijos komu
nistų partija už tuos reikala- 
vO/nus griežtai kovoja, tai ji, 
praėjusiuose municipaliniuo
se rinkimuose, gavo daugiau 
balsų negu kuri kita partija!

—o—
žymusis Lietuvos kalbinin

kas Balčikonis praneša, jog 
lietuvių kalbos žodynas, kurį 
kalbininkai uoliai ruošia, tu-

Šiaurinė Korėja reikalauja 
perkraustyti ginčijamus 
belaisvius į neutralę šalį
Amerikonai grūmodami atsako, 
jau “išsisems mūsų kantrybe”

Panmundžom, Korėja, 
geg. 5. — Amerikos gene
rolas William Harrisonas 
griežtai užklausė Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus:

—Ar priimate Pakistaną 
kaipo mūsų siūlomą globė
ją belaisviams, kurie “atsi
sako grįžt” Šiaurinėn Korė- 
jon bei Kinijon?

Korėjos liaudininkai rei
kalavo perkraustyti tokius 
ginčijamus belaisvius į vie
na iš keturiu neutraliu Azi
jos kraštų, pareikšdami:

—Jūs turite pirma atsa
kyti, ar sutinkate su be
laisvių perkraustymu. Jei
gu sutiksite, tik tada mes 
atsakysime, ar priimame 
Pakistaną į belaisvių globė
jus.

Atsiliepdamas į šį reika
lavimą, generolas Harriso
nas užreiškė, kad jau “bai
gia išsisemti jo kantrybė”

Peron gaudo tariamus 
bomby dėliotomis jam

Buenos Aires, Argentina, 
— Fašistinio Arge n t i n o s 

| prezidento Perono policija 
■ suėmė daktarus J. F. La- 
, mą ir J. M. Elizalde už 
bombų dėliojimą Peronui. 
Daktarai, sakoma, prisipa- 

1 žino kaltais.
Policija taip pat arešta- 

j vo ponią Marią de Christo- 
i pherson ir du jos draugus 
i —fabrikantą Vine. Centrio- 
| na ir Pat. M. Culleną, de
mokratinės partijos veikė
ją. Jie naudojo tos ponios 
automobilį, kuriame polici
ja surado bombą. Sako, kad 

i jie tykoję įdėti tą bombą 
į automobilį Perono užsie- 

1 nio reikalų ministro Jero
nimo Remorino.

Milan, Italija. — Nukrito 
ir susprogo karinis Italijos 
lėktuvas; užmušė visus ke
turis lakūnus.

rėš net 10 tomų.
Tai bus milžiniškas indėlis 

į lietuvių kultūros lobyną.
Bet ar mes jį galėsime gau

ti?
Jei tarptautinė padėtis bus 

tokia, kokia šiandien yra, tai 
vargiai amerikečiai lietuviai jį 
matys.

—o—
Aną dieną vienas laikraštis 

paskelbė, jog katalikų poetas 
Bernardas Brazdžionis (dipu
kas) išmoko linotypininko 
profesiją ir dabar joje dirba.

Išmintingai jis padarė.
Lietuviškoms spaustuvėms 

Šiandien trūksta linotypinin- 
kų.

O toji profesija yra garbin
ga.

ginčuose su Korėjos liaudi
ninkais dėl belaisvių.

Jis piršo laikyti ginčija
mus belaisvius pačioje Ko
rėjoje, kur Pakistano pa
siuntiniai turėtų juos kon
troliuoti.

Nutarta toliau tęsti dery
bas.

McCarthy, kelia skandalą 
prieš amerikonų bizni su 
komunistiniais kraštais

Washington. — Republi- 
konas senatorius Joe Mc
Carthy kėlė skandalą, kad 
anglai ir kiti vakariniai 
Amerikos talkininkai lai
vais gabena ameri kinius 
dirbinius bei medžiagas Ki
nijai ir kitiems komunisti
niams kraštams. Pernai 
šie laivai padarę 445 biznio 
keliones į Kinijos Liaudies 
Respubliką bei atgal .

Daugelis tų laivų yra iš 
Amerikos pirkti, sudarant 
klastingas kompanijas ir 
įregistruojant juos po drau
giškų Amerikai šalių vėlia
vomis.

Kenyjos negrai nukovė 
19 angly policininkų

Nairobi, Kenya.— Anglai 
skelbia, kad Mau Mau ne
grai, vadinami teroristai, 
užklupo karinės policijos 
stotį Kikuyu, užmušė 19 
angliški! policininkų, sude
gino pačią stotį ir pasiša
lino. Tik vienas policinin
kas ištrūko.

Atidėtas Rosenbergy 
apeliacijos sprendimas •

Washington.— Aukščiau
sias Jungt. Valstijų Teis
mas pertraukė savo posė
džius iki gegužės 18 d. Tuo 
būdu bent dviem savaitėm 
atidėjo ir sprendimą Rosen- 
berg-ų apeliacijos.

žemesnieji federaliai teis
mai yra nušmerkę Julių ir 
Ethelę Rosenbergus mirti 
elektros kėdėje už tai, kad 
jiedu “suokalbiavę išdavi
nė! atominius Amerikos se
kretus” vadinamiems So
vietų agentams.

Stockholm, Švedija.—Su
streikavo 14,000 šviežios 
mėsos darbininkų, reikalau
dami daugiau algos. Strei
kas beveik sustabdė švie
žios mėsos gavimą.

$8,000 FONDAS LAISVEI 
K

Vajus prasidėjo su 1 diena balandžio, 
baigsis su 1 diena liepos šių metų.
Šiuo kartu įplaukė $185.00. Iš anksčiau gauta 

$2,440.38, viso iplaukė $2,625.38. Dar reikia sukelti 
$5,374.62. 

_  • •
Nors fondo pradžia buvo entuziastiška, tačiau, ben

drai'imant, tai tik akuratnai vieną trečdalį sukėlėme bė
giu vieno mėnesio. Lygiai po tiek reikia sukelti gegužės 
ir birželio mėnesiais. Išrodo, kad reikia gerai pasispaus
ti, norint į laiką sukelti fondą.

Šiuo kartu dovanų gavome nuo:
Per Liaudies Balsą, 
Toronto, Canada:

LLD 162 kuopa $10.00 
P. Gavėnas,

Courtland, Canada 1.00 
Per J. Lasalle, 
Montreal, Canada:

J. Čerpinskas ....... 1.00
VI. Luksas ............. 1.00
J. Balčiūnas ........... 1.00
Rapliukas ..............  1.00

Per K. čereškienę, 
Brockton, Mass.:

- (Tąsa 2-rame pusią pyj)

Beveik visai nutilo 
Korėjos karo frontas

Korėja, geg. 5. — Mūšių 
frontas taip aptilo, kaip 
dar niekuomet pirmiau nuo 
Korėjos karo pradžios.

Amerikonų komandos 
pranešimas tik tiek sakė: 
Mūsų žvalgyba pamatė vie
ną priešą (Korėjos liaudi
ninką ar kiną). Metė ran
kinę granatą. Tada prie
šas ir pasišalino. /

Veikė tik Amerikos lėk
tuvai, bomb ar du o d a m i 
Šiaurinės Korėjos miestus.

Dulles bijo, kad muitai 
galėtų nubankratuot 
Amerikos talkininkus

Washington. — Vastybės 
sekretorius John Foster 
Dulles ragino dar vieniems 
metams pratęsti veikimą 
įstatymo, kuris nupigina 
muitus Anglijai ir kitiems 
Amerikos talkininkams, ga
benantiems savo dirbinius 
pardavimui į šią šalį.

Dulles perspėjo, kad jei
gu tas įstatymas išsibaig
tų, tai Amerikos talkinin
kai dar labiau suskurstu, 
nes aukšti muitai užkirstu 
tiems kraštams amerikinę 
rinką. O jeigu Amerikos 
talkininkai bankru t u o t ų, 
tai pildytųsi Stalino prana
šavimas, jog kapitalizmas 
galės pats savaime žlugti, 
kaip sakė Dulles.

Buenos Aires, Argentina.- 
— Perono fašistų valdžia 
sumedžiojo jau apie 200 pL 
liečiu vien už tai, kad jie 
kritikavo Peroną.

ORAS. — šilčiau; vėl lie
tus, gal ir perkūnija.

Pranas ir Kazimiera
Čereškai •......... 10.00

Viktoras ir Apolo.nia
Sinkevičiai ....... 5.00

Teresė Kaminskienė 2.00
Per F. P. Buknį, 
Brooklyn, N. Y.:

Abu Anckiai, Far
Rockaway, N. Y. 10.00

P. Babarskas,
Hollis, L. 1............10.00

J. Cibirka, Far
Rockawav, N. Y. 7.00 c '

Hanoi, Indo-Kin. — Vieni 
Vietnamo ir Laos liaudinin
kų pulkai rikiuojasi mūšiui 
už keleto mylių nuo Luang 
Prabango, “karališkosios” 
Laos sostinės, kur daugiau
sia francūzų. susibūrę gin
tis.

Kiti liaudininku karino- u
. -imi » ■— — ■ ■ ■ III ■ 1 II. MM !■ ■ ■■■——— aav

S. Rhee reikalauja nedaryt 
paliaubų; žada kad ir 
“pats vienas kariauti”

Seoul, Korėja. — Syng- 
manas Rhee, Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentas, 
reikalauja nedaryt jokių 
paliaubų su Šiaurinės Korė
jos liaudininkais, bet štur- 
rnuot juos, užimt visą šiau
rinę Korėją ir atiduot Syng- 
manui.

Syngmanas smarkauja, 
kad jeigu amerikonai susi
derėtų su liaudininkais ir 
paliktų' Šiaurinę Korėją 
kaip nepriklausomą respu
bliką, tai jis “pats vienas” 
kariautų, iki prijungtų ją 
prie savo Pietinės Korėjos.

Į ___________________________________________________

Pradeda silpnėt taksy 
plaukimas valdžiai 

7

Washington. — Valdžia 
kovo mėnesį gavo 10 bilijo
nų, 275 milijonus dolerių 

■•taksų. Bet paskui taip at- 
! slūgo taksų plaukimas, kad 
valdžia abejoja, ar surinks 
per metus viso 68 bilijonus.

I 700 milijonų dolerių taksų, 
. kurie esą būtinai reikalingi.

Chemnitz pervardintas 
Į Karl Marx Miestą

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos valdžia pervardino di- 
miestį Chemnitzą į “Kari 
Marx Stadt” (Karolio Mar
kso Miestą), ir antradienį 
iškilmingai minėjo 135 me
tų sukaktį nuo Markso gi
mimo. Kartu įsteigė Karo
lio Markso Ordeną, aukš
čiausios garbės ordeną už 
nuopelnus politikoj, ekono
mikoj, kultūroj ir socialisti
nėj kūryboj.

Chemnitz turi 550,000 gy
ventojų ir yra svarbus cen
tras audyklų, fabrikinių 
mašinų ir mašininių įran
kių gamybos.

Teisėjas ragina užgini 
bingo gemblerystę

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijos grand džiūrė 
svarsto bažnyčių ir įvairių 
labdarybių atsišau k i m u s, 
kad leistų bingo lošimą ir 
loteriją.

Aukštesniojo teismo tei
sėjas Ralph J. Smalley pa
aiškino džiūrei, kad New 
Jersey įstatymai uždrau- 

• džia bingo ir loterijų gem- 
blerystes. Džiūrė todėl pri
valo atmesti tuos atsišauki
mus.

Mirė buvęs senatorius 
Robertas F. Wagner, 
pažangus demokratas

New York .— Mirė Ro
bertas F. Wagner, 76 metų 
amžiaus, buvęs Jungtinių 
Valstijų senatorius nuo 
1927 iki 1949 metų.

Wagheris buvo pažangus
demokratas. Jisai išgarsė-, 
jo ypač tuo, kad per jo pa
stangas buvo išleistas įsta
tymas, kuris paplatino dar
bo unijų teises.

Tą įstatymą, vadinamą 
Wagnerio aktu, pagaliau, 
panaikino republikonai ir 
reakciniai demokratai sena
toriai bei kongresmanai. 
Užtat jie pagamino streik- 
laužišką Tafto - Hartley’o 
įstatymą,

Velionis Wagneris buvo 
katalikas ateivis iš Vokie
tijos. Jo sūnus Robertas F. 
Wagneris yra pirmininkas 
Manhattano, centrinės Di
džiojo New Yorko dalies.

Kairo, Egiptas. — Valdi
nis 15 egiptėnų komitetas 
ragino piliečius balsuoti už 
respubliką, visai panaiki
nant monarchiją.

Indo-Kinijos liaudininkai 
apeina francūzus Laos 
sostinėje Luang Prabange
Churchill bijo prisidėt prie 
Amerikos planų Indo-Kinijai

menės daliniai, apeidami 
i francūzus L. Prabange, 
maršuoja tolyn į vakarus, 
linkui Thailando (Siamo) 
rubežiaus, ir užėmė Tato- 
ma, tvirtoviška francūzų *7 C **
poziciją, už 30 mylių į pie
tus nuo L. Prabango.

Jie gresia francūzams 
Paksane mieste, o jeigu 
liaudininkai užimtų Paksa
ne, tai praskintų sau kelią 
i Vientiane miestą, kuris 
yra paliai rubežių su Thai- 
landu. Tuomet liaudininkai 
pusiau perkirstų Laos pro
vinciją.

Vientiane yra antroji La
os sostinė—su svarbiausio
mis valdžios įstaigomis.
Anglija bijo “antros
Korėjos” Indo-Kinijoje

London.—Jungtinės Vals
tijos prašė Angliją prisi
dėti prie kokių ten busimų
jų karinių veiksmų prieš 
Vietnamo ir Laos liaudiniu- * 
kus, Indo-Kinijoje. Bet An
glijos premjeras Churchil- ' 
las bijo, kad jeigu parem
tų Amerikos planus, tai In
do-Kinijoje galėtų išsivys
tyti panašus ar dar pavo
jingesnis . “Jungtinių Tau
tų” karas, kaip Korėjoje.

Generolai Įsake vis gamini 
pavojingus prietaisus 
rakietiniams lėktuvams

Washington. — Fabri
kantas Robertas L. Smithas 
liudijo Senato komisijai, 
kad: T .

Jis pagamino 110,000 blo
gų kaitintuvų, kurie šildo 
kulkosvaidžius bei patran
kas rakietiniuose Amerikos 
lėktuvuose. Tie šildytuvai 
kartais įkaista iki 1,000 
laipsnių ir sudegina elek
tros vielas bei kitus įren
gimus.

Fabrikantas todėl siūlėsi 
oro jėgų vadams gaminti 
naujus kaitintuvus su ther- 
mostatais, taip kad sulaiky
tų nuo per didelio įkaiti
mo. Bet lakūnų generolai 
atmetė pasiūlymą, sakyda
mi, kad ir senieji kaitintu- 
vai “gana geri.”

Korėjos liaudininkai 
nuskandino Amerikos laivą

Korėja. — Šiaurinės Kq- 
rėjos liaudininkai pranešė,, 
kad jų patrankos nuskandi
no karinį Amerikos laivą - 
destroyerį ties Kirinjo ir 
Hačiado salomis.

čechoslovakija paleidžia 
daugumą kalinių, apart ka
rinių šnipų.

Tuo tarpu liaudininkų 
šauliai nukirtę 5 Amerikos 
lėktuvus.
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GEGUŽĖS PIRMOJI PAS MUS IR KITUR
GEGUŽĖS PIRMOJI PRAĖJO. Tenka tarti ke- 

lėtą žodžių apie kaikuriuos kraštus, kur ji reikšmingiau 
buvo atžymėta.

Pas mus, New Yorke, kaip žinia, miesto majoras, 
policijos viršininkas ir teismas atsisakė leisti darbo 
žmonėms turėti savo eiseną gatvėse.

Tačiau darbininkai išsikovojo sau teisę demonstruo
ti Union Skvere, tradicinėje savo masinių mitingų vie
toje.

Demonstracijos šaukėjų -apskaičiavimu dalyvavo 
apie 25,000 žmonių. Ne visi jie ant syk dalyvavo, nes 
tiek būtų nesutilpę, bet dalyvavo taip: vieni atėjo, pasi
klausė kalbėtojų kalbų ir išėjo, o jų vietosna atvyko kiti. 
Komercinė spauda ir policija sako: demonstravo tik 5,- 
000. Atsiminkime, jog policija ir komercinė spauda 
darbininkų demonstracijas, kurios jiems nepatinka, vi
suomet penkis ar šešis kartus sumažina. Taigi, nieko 
stebėtino ir dėl šito jų “apskaičiavimo.”

Demonstracijoje buvo iškelti vyriausieji šie o balsiai:
Sulaikyti mūšius Korėjoje; taika privalo būti pa

siekta derybomis.
Kovoti prieš mikartizmą.
Ginti darbo žmonių gyvenimo lygį.

TARYBŲ SĄJUNGOJE ir liaudiškose demokratinė
se respublikose, kur Gegužės Pirmoji yra pripažinta ofi
cialia švente, kur tą dieną fabrikai sustoja veikę, gat
vių eisenose dalyvavo milijonai žmonių.

Ryškiausios ir bene pačios didžiausios demonstraci
jos įvyko Maskvoje ir Pekine, Tarybų Sąjungos ir Kini
jos sostinėse.

Ten taipgi vyriausias demonstrantų obalsis buvo: 
taika.

Vilniuje, Lietuvos sostinėje, taipgi Įvyko didžiulė 
darbo žmonių eisena gatvėse.

•
REIKŠMINGA demonstracija įvyko Guatemalos res

publikos sostinėje, Guatemala mieste. Ten, pasak ko
mercinės spaudos, didžiosiomis miesto gatvėrhis demon
stravo 70,000 darbo žmonių . Jeigu komercinė spauda 
skelbia tokį skaičių, tai, reikia manyti, demonstracija 
buvo kur kas didesnė.

Guatemala šiandien yra pati progresyviškiausia res
publika abiejuose Amerikos kontinentuose. Vyriausybė 
liberališka, prezidentas Jacob Armenz Guzman demo
kratiškai nusistatęs vyras. Guatemaloje, atsiminkime, 
vykdoma žemės reforma, duodama mažažemiams žemės 
ir dėl to Jungtinių Valstijų kompanijos,.-kurios nuo seniai 
ten yra įsivyravusios, šiaušiasi. Organizuojami įvairūs 
chuliganai, organizuojamas kontr-revoliucinis judėjimas, 
mierijąs nuversti Guzmano vyriausybę.

Ko gi Guatemalos žmonės reikalavo Gegužės Pirmą
ją? Kokie buvo jų vyriausi obalsiai?

Jų vyriausi obalsiai reiškėsi:
Lojalumas prezidentui Guzmanui.
Kovoti prieš užsienyje organizuojamus interventus. 
šalin jankių imperializmas.
Reikalaujame, kad Jungtinės Tautos ir prezidentas 

Eisenhoweris priimtų Kinijos siūlomas taikos išlygas.
Darbo Konfederacijos sekretorius Victor Manuel 

Gutierrez (komunistas), sakė kalbą, kurioje jis sveikino 
prezidentą Guzmaną dėl jo liberalinės politikos ir pa
žadėjo, kad organizuoti Guatemalos darbininkai jį vi
suomet energiškai palaikys.

Pats prezidentas Guzmanas sakė kalbą, dėkodamas 
darbininkams už lojalumą jam ir jo vyriausybei.

Spauda, beje, praneša, kad demonstracijoje dalyva
vo kai kurių Pietų Amerikos kraštų tremtiniai, taipgi 
tremtiniai iš Dominikonų respublikos ir fašistinės Is
panijos.

Tai rodo, jog Guatemala šiandien patapo globotoja 
daugelio Lotynų kraštų politinių tremtinių.

KAIKURIUOSE KITUOSE Lotynų Amerikos kraš
tuose tąipgi buvo rengiamos didžiulės demonstracijos 
Gegužės Pirmąją. Kai kur valdantieji sluoksniai nepri
leido joms įvykti. Bet ten, kur įvyko, demonstracijose 
buvo iškelti šūkiai: šalin jankių imperializmas!

Ir tai rodo kryptį, pagal kurią plečiasi liaudies ju
dėjimas Pietų ir Centralinėje Amerikoje.

Prezidentas Eisenhoweris ne juokui pasiuntė į lo
tyniškas Amerikos respublikas savo broli kaip “geros 
valios” ambasadorių. .

GEGUŽES PIRMOJI buvo iškilmingai atžymėta vi
same plačiajame pasaulyje.

Ten, kur valdžios, bijodamos darbo žmonių keršto, 
neleido demonstruoti viešai, darbininkai demonstravo 
slaptai įvairiuose pobūviuose bei mitinguose.

Gi tuo pačiu laiku Vatikano popiežius paskelbė: 
Gegužės Pirmoji yra krikščionių darbininkų darbo diena 
ir dėl to jie turi ją minėti, kaip išmano geriausiai.

MOTERŲ KAMPELIS
Tai įspūdingi žodžiai! 

Jeigu jie turėtų ką bendrą 
su tikrove, mūsų šalyje mo
tina būtų laimingiausias 
žmogus pasaulyje. Ar ji nė
ra laiminga? Jeigu ne, kas 
jai trukdo? Ar mūsų žmo
nės yra blogesni už kitus?

Lyginant žmogų su-žmo
gumi gal būt mes išeitume 
lygiais su kitų šalių žmonė
mis. Bet imant mūsų ša
lį kaipo valstybę, mes esa
me už vis daugiausia atsi
likusiais teikime pagalbos 
šeimai. O visokiuose šeimos 
sunkumuose, kuriuose nėra 
pagalbos, daugiausia turi 
nukentėti motina — šeimos 
valgydintoja, rengėja, tar
naitė. Ir už tai atsimoka
me jai militarizavimu vai
ku, išvežimu i karus sveti- v 7 c-
mose šalyse.

Jungtinių Tautų Socia- 
liams Reikalams Depart- 
mentas pernai tyrinėjo, ko
kios yra sąlygos ir kokia’ 
teikiama šeimai pagalba 24- 
se skirtingose valstybėse, 

i Savo tyrimo pagrindu ėmė 
i sąlygas tokiomis, kokiomis 
jos buvo 1949 metų birže
lio 30-tą. Kadangi progre
sas nestovi vietoje tūlose 
valstvbėse, tad kai kur nuo 
to laiko jau bus įvykę pa
kaitų, kurias patikrinti ne
turime galimybės. Tačiau 
labai įdomių davinių yra iš 

i to, kas tuomet buvo.
Bendroji tų tyrinėtojų ra- 

1 porto sutrauka tokia:
Visose tose 24-se valsty

bėse svkiu atrasta 50 skir
tingų šeimai pašalpų.

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose valdinių pašalpų 
buvo mažiausia — tik 2 
formos. Iš tų viena yra 
prie social security darbi
ninkų iškovotoji senų pen-

Named for Rosenbergs

New-Born Ethel Julia Van llaaren of Holland, shown in the arms of 
her mother, was named after Ethel and Julius Bosenberg. Moved by 
the .world-wide clemency appeal, in which they are.playing an active 
role in Holland. Mr. and Mrs. Van Haaren of the Hague decided on 
the name for their daughter, born March 6, as a warm gesture to 
the Rosenbergs and their two children.

Kadangi Gegužės Pirmoji šiemet pripuolė penkta
dienį, tai popiežius leido tą dieną katalikams valgyti 
mėsą, nes tai jų šventė. _ .,

Deja, Amerikoje krikščioniškieji valdovai pasielgė 
labai nekrikščioniškai, nes čia jie visaip spjaudė ant 
tarptautinės darbo žmonių šventes.

te moliną!
sijonierių mažiems vaikams 
pensijuke ir pomirtinė. An
troji - išskaitymas kaipo 
netaksuojamos tūlos sumos 
savo uždarbio, reiškiant 
keliolikos iki kelių dešimtų 
dolerių sutaupą metams, 
priklausant nuo skaičiaus 
vaiku, v

Prancūzijoje atrasta 22 
skirtingos pašaipėlės. Bel
gijoje 17. Kitose po mažiau 
įvairiu formų. Tūlose vals
tybėse ir mažesnio skai
čiaus formų parama šei
mai buvo reikšmingesnė už 
kai kurias kitų valstybių 
skaitlingas pašalpas.

Kokios tos pašalpos? Tū
lose jaunuolių pora gauna 
paskolų numažintomis pa
lūkanomis įsigijimui nąraų, 
rakandų, taipgi kūdikio 
reikalams iki jis užauga. 
Duoda nupigintus ar nemo
kamus užkandžius' vaikams 
mokyklose. Dauguma nu
mažina taksus turintiems 
mažų vaikų.

Danijoje įvesta kortos, su 
kuriomis šeimos perka pi
giau sviestą, margariną. 
Britanija kai kur duoda 
kūdikiams oranžių sunkos 
ir žuvies kepenų aliejaus 
nemokamai, kitur nupigin
tai.

Aštuoniolikoje iš 24 vals
tybių duoda mokiniams mo
kyklose nemokamai ar nu
pigintai pieną, o tūlos ir vi
sa užkandi. V

Danijoje, Norvegijoje Tr 
Švedijoje duoda visiems 
mokiniams nemokamą už
kandį pietumis, nežiūrint 
jų išgalės užsimokėti. Tai 
daroma vaikų sveikatos su
metimais, kadangi net pa
siturinčiųjų vaikai dažnai 
turi polinkių valgiui įduo
tus pinigus praleisti pra

šmatnybėms, o valgį atidė
ti kitam kartui.

Kitur mokama piniginiai
daviniai šeimoms. Vienur 
duoda pagal šeimos padėtį, 
kitur nuo skaičiaus vaikų. 
Australija duodanti 10 ši
lingų mėnesiui už jaunes
nius 16 metų vaikus. Su
ėjus 16 metų,' skaito tinka
mais užsidirbti, davinį su
stabdo. Brazilijoje duoda
ma pašaipėlės turintiems 
daugiau 8 vaikų. Belgijoje 
daviniai siekė nuo 200 fran
kų mėnesiui už pirmąjį kū
dikį, iki 500 už penktąjį, 
bet ne visiems, tik tūloms 
šeimoms. Francūzijoje mo
kama gimusiems premijos.

Tarybų Sąjungoje teikia
mas piniginis davinys. Tuo 
laiku, kai vykdyta apklau
sinėjimas, buvo 200 rublių 
už trečiąjį 2,500 už 11-jį 
kūdikį. Teikiama priežiū
ra dirbančiųjų mjotinų vai
kams, nemokamas gydy
mas, atostogos kempėse ir 
eilė kitų privilegijų vaikui, 
ir gimdyvės atostogos, su 
alga, motinai.

Kalbant apie butą šei
moms, mums reikėtų už
dusti iš gėdos. Iš apklau
sinėtųjų valstybių 11 numa
žina vendas. Devyniose tei
kia palengvintas paskolas 
pirkimui namų. Astuonio
se šeimų namai turi paleng
vintus ar visai panaikintus 
taksus. Francūzijoj atsisa
kęs išnuomoti šeimai su vai
kais butą savininkas būna 
baudžiamas.

Pas mus Amerikoje ne 
kartą buvo girdėti pakėli
mai rendų už naujagimius. 
O neturintysis buto tėvas 
gali sau sveikas vaikščioti. 
Pelnui pasišovęs savininkas 
tokio neįleis į butą, o val
džia pigiomis rendomis na
mų statybą stabdo.

Taip, tikrai gražus yra 
šūkis “Atsiminkite moti
ną!” Tik reikia vykdyti.

T-a.

Vėliausios mados
Spalvų atžvilgiu pavasa

rinės mados pakrypo nuo 
tradicinės juodos su balta 
kombinuotės į kombinuotę 
tamsiai mėlynos ( ų a v y 
blue) su balta. Kombinuo
tės būna visokios: kartais 
pusiau vienos ir kitos. O 
kitur visas drabužis veik 
baltas ar mėlynas su ma
žu priedu antrosiom spalvos.

Ir kitų spalvų kostiu
mams bei suknelėms daž
nai suplanuota skirtingos 
spalvos apykaklė, ranko- • 
vėms apvadai, o kartais dar 
ir diržas arba ir visas pe
čiams pridengti žaketukas.

Suknelių forma tebepasi- 
lieka, daugumoje, plačiais 
sijonais (audinių dabar 
perdaug priausta). Tik Dis
keli keičiama forma. įve
dama daugiau princesės 
formos, šešių ar daugiau 
stulpelių. Taipgi daugiau 
sugrąžinama su liuosomis 
(nepriprosy tomis) suimko- 
mis priešakyje. Pernai dau
giau buvo cirkuliaru iškirp
tos, dažniausia tiktai su 
viena siūlė per vidurį prieš
akyje. Įvesta daugiau sta-' 
čių apykaklių.

Skrybėlaitės vasarai prak
tiškos — mažos. Yra megs- 
tinių, kaspininių, ir visokių. 
Vienos visam viršugalviui 
pridengti, o kitos tik raiš
telis virš kaktos su paki
lia kozirka, lyg ir karūna. 
Mat, visos nori būti pana
šios karaliui Elzbietai. For
ma ištikro nebloga, daug 
kam tinka prie veido, pa
gražina. N—e.

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1 puslapio)
P. Maršonas,

Harrison, N. J. 5.00 
Mrs. M. šmagorienė,

M'aspeth, N. Y. 5.00
W. ir J. Danelevičiai, 

Brooklyn, N. Y. 3.00 I
J. Bistrajus, I

Great Neck, N. Y. 3.00 ■
J. Balaika,

Brooklyn, N. Y. 1.00 
Nuo pavienių;

Julia Werner,
Cleveland, Ohio 15.00 i

A. Zavišius,
Jersey City, N. J. 10.00 | 

Rėmėjai ................ 10.00.
M. Matulevičius,

New York City 10.00 | 
Jonas

Newhavenietis .. 10.00 
Felix J. Repšys,

Hartford, Conn. 10.00 
Laisvietis B,

So. Boston, Mass. 10.00 
Vincas ir Ona Macy,

Woodhaven, N. Y. 8.00 
Benedikta Navalins-

kienė, Phila., Pa. 5.00
E. Perlukė,

Nanticoke, Pa. ... 3.00
S. Zastar, Montreal, 

Quebec, Canada 3.00
Chas. Yanushis,

Šeimininkėms
Veršienos kotletai 
vokišku stiliumi

Vokiškasis “šnicelis” Ame
rikoje pavirto kotletu (cut
let). Jis darosi iš geriau
sios veršienos peties ar 
šlaunies raumens. Mėsa 
brangi. Tačiau amerikonai 
daro po keturias porcijas iš 
atrodo dideli. Pridėčkai pa
svaro. Plonai išploti rėžiai 
daugina.

Plonai išplotą mėsos rė
žį apdulkink- druska ir pi
pirais (pagal skonį). Pada
žyk miltuose. Paskui pa
dažyk išplaktame kiaušiny
je, atskiestame dviem i s 
šaukštais vandens. Turėk 
gatavus 1 puoduką smulkių 
baltos duonos trupinių, su
maišytų su vienu ketvirta
daliu puoduko (gatavai su
malto, parduodamo pake
liuose)-parmesan sūrio. Pa- 
voliok juose kotletus.

Ištirpyk skauradoje apie 
ketvirtadalį colio riebalų. 
Suklok kotletus. Apkepink 
abi puses. Išdek ant su
geriamo popieriaus.

Veršienos kotelętus rei
kia kepti mažiausiu galimu 
karščiu, kad iškeptų minkš
ti, bet neapdegę. Taip iš
kepti sunku plonose, pigio
se skauradose . Tam geriau
sia tarnauja storosios, ku
rios karštį perduoda pa
sklidai, vienodai, po visą 
dugną.

Kotletus galima apvolioti 
iš anksto ir laikyti šaltai 
iki reikės kepti. O kepti 
tada, kada laikas valgyti. 
Paduoti karštus.

Kadangi veršiena yra sau
soka, tad kotletus paduoda 
su stipriu pomidorų sosu, 
ar su pomidorų ir grieti
nės sosu (jei tokiam yra iš
tekliaus).

Pomidorų (tomato) sosas
1 kenukas “tomato soup” 
į puoduko vandens-
3 šaukštai saldžios grie

tinės
šaukštas sviesto
prieskoniui tinka džiovin

ta basil (mėta).
Sumaišyk pomidorų sriu-

— ... ■■   ■  . ...................... . ——————i
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Hillside, N. J. ... 2.00
Ed. Ccrpen, *

Luther, Mich........ 2.0&
A. Slogsnaitis, >

Brooklyn, N. Y. 2.00
B. F. V.f Maspeth,

N. Y........................2.00
Uncle John,

Carnegie, Pa........ 2.00
A. Thomas,

Granbv, Conn. ... 2.00
Elzbieta Kasmočienė,

Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Urbonas.

Pittsburgh, Pa. .. 2.00
K. Maziliauskas,

Jersey City, N. J. 1.00
P. Gustaitis,

Woodhaven, N. Y. 1.00
•

Dėkojame visiems, kurių 
vardai aukščiau išspausdin
ti, už gražias dovanas ir 
prašome nesivėlinti su pri
sidėjimu tų, kurie dar ne- 
parėmėte fondo.

Prasidedant vasariniams 
parengimams, reikia rūpin
tis, kad kuo plačiausia pa
siekti visuomenę su prašy
mu paramos fondui. Rū
pinkimės visi, kad į paskir
tą laiką sukelti fondą.

Laisvės Administracija 

bą su vandeniu ir-priesko
niu. Pamažu pavirk 5 m.i- 
nutes. Nukaisk. Dalimis, 
gerai plakant, įmaišyk grie
tinę ir sviestą. (Maišant 
grietinę į verdančius pomi
dorus gali sutraukti.)

Sosą (padažą) įpilstyk į 
lėkštes. Įdėk po porciją 
bulvių (ar mažųjų makaro- 
nėlių) ir po porciją kokių^ 
kitų virtų daržovių. Vienoj 
me krašte ant padažo už
tiesk kotletą. Deda ir grie
žinėlį citrinos. O tikrai 
vokiškasis būdas dar reika
lauja uždėti ant kotleto po 
vieną keptą kiaušinį.

Atskirai paduoda kokių 
žaliu daržovių salad,

N. K.

Today's Pattern

Pattern 9196: Women's Sizes 
34. 36. 38, 40, 42, 44. 46. 4S. Size 36 
takes 37g yards 39-inch fabric.

Send Thirty-five cents in coins 
for this pattern—add 5 cents for 
each pattern if you wish Ist-class 
mailing. Send to 170 Newspaper 
Pattern Dept., 232 West ISth St.. 
New York JI, N. Y. Print plainly* 
NAME, ADDRESS with ZONE, 
SIZE and STYLE NUMBER.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond HilL 19, 
N? Y.



ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Meno Sąjungos 

^Trečios Apskrities pirmas 
pasirodymas Elizabethe, N. J. 
T Balandžio 18 d. teko maty
ti ir girdėti LMS 3-čios Apsk. 
grupę menininkų gastroliuo
jant, kuria yra ko pasidžiaug
ti. Ansamblyje dalyvavo: L. 
Jonikas, P. Balevičius, J. Ve
lička, E. Brazauskienė ir taip
gi jauna mergaitė, sietyniete 
(kurios pavardės nenugirdau, 
tik žinau, kad ji yra Skučie
nės anūkė) ir Ed. Skučas, ži
noma, Mildred Stensler vado
vybėje.

L. Jonikas,solo, ir paskui su 
virš minėta jauna mergaite, 
sietyniete, porą duetų labai 
gražiai padainavo. Man atro
do, kad Jonikas su minėta 
jauna sietyniete gali būti pa
geidaujami ir dideliuose kon
certuose. Nes ne tik kad jie 
gražiai dainuoja, bet kad jie 
abu jauni, gražūs, linksma 
jaunuoliška jų mina ir artis
tiška elgsena estradoje, tie

UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa)
Ji susijuokė ,matydama jo nustebusią 

išraišką, paglostė jį akimis, pabučiavo 
į snukutį ir, paimdama nuo stalo savo 
rankinuką, išėjo sakydama:

—Iki pasimatymo, mano žiogeli!
Prieškambaryje jis išgirdo ją švilpau

jančią nerūpestingą dainelę: (talentas, 
kurio nekęsdamas, jis jai ir pavydėjo: 
nes ji švilpė daug geriau negu jis...).

Jis buvo pasipiktinęs! šis netinkamas 
linksmumas po vakar dienos rūpesčių!.. 
Ji jam išsprūdo. Jis kaltino, kaip buvo 
girdėjęs kitus, amžinus moterų įgei
džius, rimtumo stoką... La donna mo-

į bile...
ą Jis buvo beišeinąs, kai pintinėlėje jo 

Žvilgsnį patraukė lapas popieriaus. Ant 
gabalo, sudraskyto puslapio iš tolo, apie 
tai negalvojant, keletas perskaitytų žo
džių jo knisliomis ir smailiomis mažo 
grobuonie akimis... Jis sustojo... Tie 
žodžiai... Raštas jo motinos... Jis su
rinko juos. Karštligiškai jis skaitė... 
iš pradžių gabalais, kaip pakliuvo, vieną 
po kito... Tie liepsningi žodžiai!.. Pa
dalinti gabalais, nutraukti pačiame įsi
bėgėjime, jie dėl to sukėlė dar labiau 
viliojantį susijaudinimą... Paskui jis 
juos surinko, jis išgriozdė pintinėlę; jis 
paėmė viską iki smulkiausių trupinėlių 
ir turėjo kantrybės viską atstatyti. Jo 
rankos drebėjo prie užkluptos paslap
ties. Kai viskas buvo atstatyta ir kai jis 
galėjo apimti poemos visumą, jis sumišo. 
Jis gerai nesuprato, bet laukinis šios 
vienatviškos dainos įkarštis jam atsklei
dė nepažintus aistros ir skausmo šalti
nius, jį kėlė, jį gniuždė. Argi galėjo bū
ti, kad tie šauksmai audroje būtų išėję 
iš jo motinos krūtinės?.. Ne, ne, tai ne
galėjo būti! Jis to nenori. Jis sau kal
bėję ji tai bus nurašiusi iš kokios nors 
knygos... Bet iš kur?.. Jis negalėjo ją 
apie tai klausti... O jei vis dėlto* tai 
nebuvo knygoje... Jam plūdo ašaros, 
noras išrėkti savo susijaudinimą, savo 
meilę, aistrą, pulti į motinos glėbį, po 
jos kojomis, atverti jai savo širdį, skai
tyti jos širdyje... Bet jis to negalėjo...

Kai jo motina grįžo vidudienį pietų, 
vaikas, visą rytmetį praleidęs skaityda
mas, perrašinėdamas suplėšytas nuotru
pas ir jas paslėpęs voke ant savo krūti
nės, jai nieko nepasakė; netgi sėdėda
mas prie savo stalo, kai ji įėjo, jis iš
vengė atsikelti ir pasukti į ją galvą. Juo 
karštesnis buvo jo troškimas sužinoti, 
juo griežtesnė buvo prievarta nuslėpti 
savo sąmyšį po nejautrumo kauke... O 
jei tie tragiški žodžiai nebuvo Anetos! 
Abejonė jam grįžo, žiūrint į ramų mo
tinos veidą... Bet vis vien antra, 

, drumsčianti abejonė nenyko... O jei tai 
ytivo ji?.. Toji moteris,mano motina?.. 
ęrie stalo, priešais jį... Jis nedrįso į ją 
pažvelgti...

Bet kai nusigręžusi ji vaikščiojo po 
kambarį, ieškodama, nešdama patieka
lą, jis tyrė ją godžiai, inkvizitoriaus aki- 

zmi, klausiančia:
—Kas tu esi?*

siog žavėja publiką. Balevi
čius visiems akompanavo ir 
pijano solo puikiai atliko. 
Joną Veličką gana seniai pa
žįstu ' ir atsimenu kai jis 
chorams vadovavo. Bet jau 
gana seniai aš jį buvau matęs, 
o jo smuikos muziką dar se
niau esu girdėjęs; tad ir ma
niau, kad jis jau visa tai at
gyvenęs; bet apsirikau. Tiesa, 
J. Velička jau gerokai senste
lėjęs, kaip ir mes visi tų me
tų, bet muzikoj Jonas daug 
pajaunėjęs, nes jam smuiką 
daug švelniau ir melodingiau 
skamba nei kada pirmiau.

E. Brazauskienė yra talen
tinga eilių sakytoja ir taip 
pat dainininkė, taipgi puikiai 
atliko savo užduotį. R. Bara- 
nikas pasakė atatinkamą kal
bą apie meną ir kaip palaiky
ti draugiškumą progr. judėji
me. R. Baraniko kalba buvo 
trumpa, bet draugiška ir pa
mokinanti. Baigiantis progra
mai, Mildred Stensler sudarė 

chorą iš pačios publikos, ir 
jos vadovybėje gražiai sudai
navome keletą liaudies daine
lių. Paskutinė daina buvo 
“Išėjo tėvelis į mišką”, kurią 
sudainavo vaidindamas Ed. 
Skučas, o jam pritarė publika.

Reikia duoti didelis kredi
tas Mildred Stensler, kad ji 
taip mikliai moka ne tik cho-* 
rus, bei ansamblių grupes va
dovauti, bet ir pačią publiką 
moka įtraukti į liaudies daine
lių dainavimą. Ir tikrai ži
nau, kad publika tampa suža
vėta ir pilnai patenkinta.

Peiktina, kad publikos buvo 
permažai, ypatingai Elizabe
th© moterys nepasirodė. Beje, 
pertraukoje kalbėjo vietinis 
Poškus, kuris nurodė apie rei
kalingumą remti meną, ir pats 
prižadėjo karštai remti.

V. ž.

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

Jis negalėjo išaiškinti savo drumsto, 
kerėjančio, neramaus įspūdžio*. O Ane
ta, kupina savo naujojo gyvenimo, nie
ko nepastebėjo.

— •

Popiet jie išėjo, kiekvienas į savo pu
sę. Markas žiūrėjo į tolstančią motiną. 
Jis buvo padalintas tarp priešingų jaus
mų: jis ja gėrėjosi įširdęs... Moteris 
jam išsprūdo! Moteris: kiekviena mo
teris. Kartais tokia artima! Kitais 
kartais tokia tolima! Svetima rašė... 
Nieko ten nėra panašaus į mus. Neži
nai, kas ten dedasi, nei kodėl ji juokia
si, nei kodėl verkia. Jis jos neapkenčia, 
jis ją niekina, jis ją smerkia,—ir ji jam 
reikalinga, ir po to jis ilgisi! Jis pyksta 
ant jos dėl tokio apsėdimo. - Jis mielai 
būtų įkandęs,—į tą praeinančios mergai
tės sprandą,—kaip buvo įkandęs Noemi 
ranką (kaip būtų norėjęs kąsti: iki 
kraujo!). — Staiga tai atsiminus jo šir
dis nustebusi pašoko. Jis sustojo visas 
išbalęs ir pasišlykštėjęs nusispiovė.

Jis ėjo per Liuksemburgą, kur jauni 
vyrai žaidė. Jis pažvelgė į juos pavy
džiai. Pati geriausia jo dalis, jo slaptų 
troškimų, veržėsi į vyrišką veiklą, į vei
klą be meilės, be moterų, į sportą, į did
vyriškus žaidimus. Bet jis buvo silpnas: 
neteisingas likimas, vaikystės liga jį pa
statė prieš savo, kartą pažeminančioje 
padėtyje. Sėslus gyvenimas, knygos, 
svajonės, tų moterų draugystė (abiejų 
seserų) buvo jį užnuodijusios tais mei
lės nuodais, perteiktais per motiną, per 
tetą, per senelį, — visas tas Rivijerų 
kraujas. Tą kraują jis būtų norėjęs nu
leist)!, atverti sau venas! O! kaip jis 
jiems pavydėjo, tiems jaunuoliams, gra
žaus sudėjimo, tuštiems mintimis, bet 
pilniems šviesos!

Visus savuosius turtus jis niekino. Jis 
galvojo tik apie tuos, kurie, jam buvo 
nusukti. Žaidimai ir darnių kūnų ko
vos. Ir būdamas neteisus, jis nematė ki
tos ,kovos, kurioje greta jo grūmėsi jo 
motina...

■* •

Ji ėjo. Vasara liejo ant miesto skais
čias savo bangas. Mėlynas dangaus 
žvilgsnis maudė namų šelmenis... Būtų 
gera būti toli nuo miesto, laukuose!.. 
Nereikėjo to tikėtis. Aneta neturėjo ga
limybių palikti Paryžių. Markas, be abe
jo, su teta išvyks praleisti keletą savai
čių į kokį nors Normandijos paplūdimį; 
Aneta jokiu būdu nevažiuos: jos išdidu
mas nenorėjo būti seseriai našta; ir, be 
to, jai buvo pasilikę iš tų laikų, kai ji 
ten būdavo su tėvu, pasibiaurėjimas tais 
mugių laukais, kur susitelkia smalsių 
dykaduonių nuoboduliai, flirtai. Ji pa
siliks viena. Ji dėl to nesikankins. Ji 
savyje nešioja ir jūrą, ir- dangų, ir sau
lėlydžius už kalvų, ir pienuotus rūkus, 
ir išsitiesusius laukus po mėnulio skrais
te, ir giedriai ramią naktų mirtį. Rug- 
piūčio popietę, kvėpuodama karštu, oru, 
gatvių triukšmu, tarp žmogiškų bangų 
Aneta ėjo skersai Paryžių savo vikriu ir 
tikru žingsniu, smagiu, labai ritmingu 
anų laikų žingsniu, viską pakeliui maty
dama, tačiau pati. būdama labai toli...

(Bus daugiau)

DETROIT, MICH.

Gegužės 6 d. sukanka du metai kai mirė ma
no mylimas tėvelis

MICHAEL BOGUZINSKAS
Anūkai ir Duktė

Mrs. Margaret Boguzinskas Matthews.

Miami, Fla.
“Apgavikai nubausti”.

Balandžio menuo skaitomas 
apgavikų mėnuo. Daugelis 
stengiasi kai ką apgauti. Pas 
mus panašiai pasielgė Kazys 
ir Nelė Tamošiūnai. Jie pra
nešė savo pažįstamiems, kad 
26 d. balandžio, Crandon 
parke, bus draugiška sueigėlė 
atsisveikinimui turistų, kurie 
išvažiuoja į šiaurines valst. 
Ten bus pagaminti pietūs, už 
kuriuos užsimokėsime po 
tiek, kiek bus išlaidų padary
ta.

Mes jau įpratę draugiškus 
pietus rengti, tai sulaukę 26- 
tos dienos važiuojame į par
ką. Bevažiuojant į parką, pra
dėjo smarkiai lyti. Bet netru
kus saulė šyptelėjo iš po de
besų ir manėme, kad bus pui
ki diena. Nuvažiavus į parką, 
vėl prapliupo lietus ir apsi
niaukė visa padangė. Tuomet 
Tamošiūnas liepia visiems va
žiuoti pas juos į namus.
Atvažiavus pas Tamošiūnus, 

tuojaus griebtasi stalus sukali
nėti, tvarkytis, nes piknikie- 
rių susirinko virš puskapio. 
Kaip bemat stalai buvo suka
linėti ir maistu apkrauti. Tūli 
net nusigando, pamatę tiek 
visokio maisto ir priedui išsi
gerti, nes manė, kad reikės 
jau ne $1.50 užsimokėti, kaip 
paprastai būna, bet daug 
daugiau. ' ».Uc.

Baigiant valgyti visi ne
kantriai laukia kada bus pra
nešta po kiek reikės užsimo
kėti. Bet štai atsistoja Kazys 
su Nele ir pareiškia:

“Trys dešimtys metų atgal 
mudu susituokėme, todėl 
šiandien mes atžymime tą se
ną, bet labai malonų, prisimi
nimą. Atžymėjimui to mūsų 
seno, bet malonaus prisimini
mo, mes surengėme šias vai- * M sos.

Tarpe svečių pasigirdo bal
sai : “Apgavikai, nubausti 
juos!”

Bet čia pastebėta, nors jie 
ir “apgavikai,” visgi be teis
mo negalima nubausti, o su
rengti teismo procedūrą, rei- 
kalinga ir advokatą samdyti. 
Čia jau susiduriame su pinigi
niais sunkumais..

HOW Don't TRYToTELL tAECoMPANV POSTERS 
ARE THAT EFFECTIVE į

Pirmiausiai A. Medekšienė 
ištraukia $10 ir sako, tai ad
vokato samdymui; po jos se
ka: Alekas ir Margarieta $10, 
Z. ir M. Kavai $10, A. ir J. 
Meškiai $10, A. Skusevičiai 
$7, J. ir H. žekoniai, Vincas 
ir 1 Anastazija, Stella Beken, 
Antanas ir Sofija, Helen Pe
ters, J. Garijonas, Sūnus ir 
Motina, ir S. ir M. Meisonai 
po $5, P. Johns, Helen Johns 
ir Chicagiečiai po $2, J. VVez- 
mor $1.

Pasitarus su “apgavikais”, 
prieita prie išvados šį klausi
mą be teismo išrišti. Vieton 
bausmės “apgavikams” įteikti 
kuklią dovanėlę, visą įvykį už 
rekorduoti per spaudą, pa- 
siunčiant Vilniai $30.50 ir Lai
svei $30.50.

Reikia priminti dar vieną 
staigmeną, čia lankėsi iš Long 
Island, N. Y. Kavaliūnai ir 
Meškiai, kurie irgi buvo už
kviesti į šį “apgavingą” pikni
ką. Ar jiems tokios floridie- 
čių apgavystės patiko ar ne, 
tai jau jų dalykas ir jie patys 
gerai ar blogai atsilieps. Bet 
tą savaitę kaip tik buvo Kava- 
liunienės ir Meškienės gimta
dieniai. A. Paukštienė ir joms 
padarė staigmeną—joms neži
nant, iškepė tortą, apsmaigė 
žvakutėmis ir nuvežė į tą ap
gavingą pikniką. Taigi, sykiu 
su Tamošiūnų maloniu senu 
prisiminimu, buvo atžymėtas 
ir jų dviejų gimtadienis.

Nors Kazys ir Nelė “apga- 
vingai” pasielgė, vienok visi 
dalyviai, užmiršę jų tą “klas
tą”; padėkojo jiems už vaišes 
ir palinkėjo dar daug, daug 
tų malonių prisiminimų su
laukti.

Aš, užrekordavęs šio įvykio 
eigą, nuo savęs linkiu Kaziui 
ir Nelei ilgo amžiaus, geros 
sveikatos dar kitų 30-ties me
tų to malonaus prisiminimo 
sulaukti.

Rekordų Sekretorius.

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

I ft

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

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Seminaras klubų-skaityklų 
vedėjams

MAŽEIKIAI. — Čia įvyko 
rajono klubų-skaityklų ir bib
liotekų vedėjų seminaras. Pra
nešimus apie kultūros-švieti
mo įstaigų uždavinius ruo
šiantis pavasario sėjai ir jos 
metui padarė rajono kultūros- 
švietimo darbo skyriaus vedė
jas Skinderskis ir rajono že
mės ūkio skyriaus vedėjas Šu
kys. . S. Stulgys.

Kolūkio tvenkiniuose

SEDA. — “Lenino keliu” 
kolūkyje, kartu su kitomis 
ūkio šakomis, vystoma žuvi
ninkystė. žuvų ūkiui vado
vauja kolūkietis Vindažius. 
Pereitais metais buvo įrengti 
tvenkiniai 10 hektarų plote, 
ir į juos suleista 5 tūkstančiai 
veidrodinių karpių. Sudarius 
normalias auginimo sąlygas, 
per vasarą karpiai žymiai iš
augo. Iš žuvininkystės kolūkis 
turėjo, nemažas pajamas.

šiemet žuvų ūkis dar labiau 
plečiamas, įrengiami nauji 
tvenkiniai. Tvenkinių plotas 
per metus padidės 7 hekta
rais. Bus įrengti specialįzuoti 
tvenkiniai reproduktoriams, 
jaunoms žuvytėms auginti ir 
izoliaciniai tvenkiniai.

Zootechnikos fakultetas

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Veterinarijės akademijo
je buvo įteikti diplomai ketu
riasdešimčiai aukštąjį mokslą 
baigusių jaunuolių. Tai —zoo
technikos fakulteto auklėti- i 
niai.

Zootechnikos fakultetas į- 
steigtas Tarybų valdžios. Da- 
bar jis išleido savo trečiąją 
laimią. Įdomu pažymėti, kad 
vien tik šiame fakultete mo
kosi 2,5 karto daugiau stu
dentų,. negu visoje akademi
joje buržuazijos valdymo me
tais.

Eilei trečiosios laidos daly
vių — V. Kriaučiūnui, A. Be- 
nėvičieriei, L. Rameliui, V. 
Jagminaitei, J. Žilinskui-įteik
ti diplomai su pagyrimu.

Zootechnikos fakulteto auk
lėtiniai dirbs respublikos kol
ūkiuose, tarybiniuose ūkiuose, 
mokslinio tyrimo įstaigose.

S USIRINkTmAl
Worcester, mass.

L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 10 d., 10:30 ryte, 29 
Endicott st. svetainėje.

Draugai, būkite visi. Šis susirin
kimas turės daug svarbių reikalų 
aptarti. Būtų gerai, kad visi užsi- 
mokėtumėt savo duoklę j L.L.D. 
Prasideda piknikų laikas, reikia ruo
štis j 4 Apskričių pikniką birželio 
14-tą dieną.

J. M. Lukas, sekr.
(87-88)

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadienį, 8 d. gegužės, 8 vai. va
kare, 346 Palisade Avė.

Elz. Petkevičienė, sekr.
(87-89)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, gegužės-May
i 11 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lie- 
| tuvių salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarimui. 
Didelis dalykas tai mūsų kuopų pa
rengimas, kuris įvyks 17 d. gegu
žes. ' ■—A. W.

(88-90)

i x ROCHESTER, N. Y.
Gcdcmino Draugystės metinis pik- 

j nikas įvyks gegužės 16-tą dieną, sa
voje svetainėje, 575 Joseph Ave. Vi
si nariai, eis ar neis, turės mokėti 
įžangos 50 centų. Ne nariams įžan
ga nemokama. Visi lietuviai prašo
mi dalyvauti. Bus gera muzika šo
kiams, taipgi skanių valgių ir geri
ntų. Užtikrinam, turėsite gorus lai- 

i kus. — Kviečia komisija.
(88-89)

i - PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas LLD 10 kuo

pos ir Moterų Klubo įvyks gegužės 
8 d., vakare. Moterų kaip pusė po 
septynių, o 10 lĄj. nuo aštuonių. Ru
sų name, 1150 N. 4th St. Kadangi 
vasara jau prasidedą ir nedėldieniais 
jau prasideda išvažiavimai j laukus, 
tai mitingus laikysime penktadie
niais vakare. Reikalų daug. Mūsų 
parengimai, baltimoriečių užprašy- 
mas į pikniką, laisviečių taipgi. Bū
kime laiku. —Komisija.

(87-90)

Philadelphia, Pa.

HELP WANTED—MALE 
% ___________________

BODY & FENDER MAN. 1st 
class. Experienced on all makes of 
General Motor cars. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person.

Frank Robinson
AUTO BODY WORKS 
1711 Gillingham Street.

(82-88)
AUTO BODY AND FENDER MAN

To work on Commercial Truck re
pairs. Good working conditions. 
Sick benefits; Blue Cross and Blue 
Shield. Call

MR. RALPH PORSIA 
KI. 5-6550.

(84-90)
AUTO MECHANICS. 1st class. 

Must be exp. on all phases. Our men 
can average $100 wk. and more. Yr. 
round. Steady empl. Good working 
conditions for right man. Phone— 
DE. 3-2293 for interview.

(84-90)

AUTO BODY FENDER MAN 
Experienced. Must be able to make 

estimates. Good opportunity, part
nership. For the right man. No. in
vestments. Call WA. 2-3056 for in
terview.

(86-88)
AUTO MECHANICS. Must be ex

perienced. Flat Rateo Shop. Guo- 
ranteed $2.00 per hour. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phone: MR. FRANK. GL. 
5-4000. BELCHER-PACKARD, 5023 
N. Broad Street.

(87-89)

BODY PAINTER. Experienced on 
Auto Truck. Bodies. Steady work; 
good working conditions. Apply or 
phone BLACKMAN BODY CO. 216 
Christian St. HO. 2-6646.

(87-89)

AUTO MECHANICS. Experienced. 
Must be first class. Qualified for 
State Inspection. Free cover-alls; 
free insurance. Vacation with pay; 
steady work; good working condi
tions. Apply in person. TRI-STATE 
WILLYS, 1978 W. Hunting Park.

(87-93)
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS
Experienced on Men's Trousers. 

Steady work. Good working condi
tions. Apply in person. Sec Charles 
Miserendino. Basement.

MADISON SPORTSWEAR 
26th & Reed Streets

(86-92)
Theatrical Couple desires Woman 

or Girl to assist with 2 children. 
Live in. Good home to right person. 
D. P.’s accepted. Write Box H 712, 
Jefferson Bldg,, Philadelphia 7, Pa.

(86-88)
SECRETARY-STENOGRAPHER

Accurate Typist. Some Experience. 
35 hr. week. Center City. Pleasant 
surroundings and congenial co-work
ers. Firm of CPA’S. Apply or phone 
Mr. Campbell. WILLIAM E. HOWE 
& CO., Lincoln Liberty, Broad and 
Chestnut.

RI. 6-4220.
(85-91)

CHILD’S NURSE. Experience and 
references required. 2 children, ages 
4 and 1. Sleep in, $40 week. Steady 
position to right woman. Phone — 
Midway 2-8870 for interview.

(84-90)

STENOGRAPHER SECRETARY. 
Small Philadelphia Central City. 
Brokerage office. Insurance exper
ience valuable, but not essential. 5 
day week. Good starting salary. Un
limited opportunity for advance
ment. 1301 Widener Building. —

Locust 4-0333.
(87-89)

SECRETARY. Experienced. 5 day 
week. 9 till 5:30. Modern office. 
Good working conditions. Free hos
pitalization and life insurance. Ap
ply or phone: Mr. L. W. Braun. 
MAJESTIC, Ferry and Atlantic 
Aves., Woodlawn 4-2010.

(87-93)

YOUNG WOMEN. To learn trade 
in Dental laboratory. Light Clean 
work; fast advancement. Good pay 
while learning. Apply NOBILIUM 
PRODUCTS, INC., 914 Walnut St. 
WA. 2-0553.

_____________ (87-89)

MALE and FEMALE
TYPIST

Genuine opportunity in branch 
office of large insurance company. 
Pleasant surroundings, modern of
fice, centraf location. 5 day, 37^ 
hour week. Experienced preferred.

Woodlawn 3-3638.
(86-88)

Šypsenos
Nematė, tik girdėjo

Atsilankiusi savo dukters 
šeimynoje, močiutė Ona 
klausia dukters sūnuko:

“Na, Robertuk, ar jau 
šią žiemą matei Kalėdų 
Dieduką?”

Robertukas: “Ne, bobu
te, aš jo nemačiau, nes tą 
naktį labai tamsu buvo; bet 
aš girdėjau, ką jis pasakė, 
kai savo koją lovos kertėn 
užsigavo.”

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Treciadien., Gegužės-May 6, 1953 .
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Gimtadieniui minėti 
bankiet a s

Gegužės (May) 23 <1. į- 
vyks Juozo Steponaičio gim
tadienio sukakties minėjimo 
bankietas Lietuviu Amerikos 
Piliečiu Klubo patalpoje. Ran
kiotą surengti sumanė jo 
draugai, ypatingai kriaučiai, 
per metu metus su juoml 
draugavę ir dirbtuvėse pas 
kriaučius kartu dirbę.

Juozą Steponaitį pažįsta vi
si darbo žmonės, ne tik kriau
čiai. Juozas yra senas Brook- 
lyno gyventojas, iš Lietuvos 
atvyko čia ir nebuvo niekur 
išvažiavęs. Pas kriaučius dir
ba iš jaunu dienu. Dabar 
Juozas jau yra iŠ dirbtuvės 
pasiliuosavęs, gyvena iš se
natvės pensijos.

Tikimės, kad bankietas bus 
didelis, publikos atsilankys 
daug, nes jis yra daugeliui 
pažįstamas, o bilietų kaina 
nėra aukšta, tik $3. Nepa
mirškite įsigyti iš anksto bi
lietus, nes į pabaigą gali būti 
jų trūkumas. Klauskite pas 
Pil. Klubo gaspadorių Juozą
Zakarauską ir jo bartende- 
rius. Bankietas prasidės per 
vakarienę 7:30 vakaro.

Pasirodo, ši gegužės, mėnesį 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas turės skaitlingos pub
likos. Pagrečiui Įvyksta net du 
bankietai. Klubiečiai rengia 
bankietą garbei Aleksandro 
Deikaus, kuris jau 20 metų 
darbuojasi klube. šis įvyks 
gegužės 16-tą d. Bilieto kaina 
irgi nedidelė, tik $3.25.

Gerbiamieji ir gerbiamos, 
dalyvaukite abiejuose bankie- 
tuose visi. Lai gyvuoja Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubas.

J. S.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergrcen 7-6868 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. F.V. 7-6233

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
\ 306 UNION AVENUE 
1 Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

IWWW WWW,rVw'w w

I MATTHEW AN
BUYUS : 

‘ (BUYAŪSKAS) J

LAIDOTUVIŲ «
DIREKTORIUS I

J 426 Lafayette St. 1
* Newark, 5, N. J. <
I MArket 2-5172 J

Smagiai pabuvojome 
pas Adomą su Ieva

Gegužės 3-čią Richmond 
1 i ill ir apylinkių lietuviai 'tu
rėjome meniškai gražų ir 
bendrai smagų pobūvį. Jį su
teikė Aido Choras su savo 
vaidintojais, šokėjais, daino
mis.

Aidas tą dieną minėjo lie
tuvių garsaus menininko Miko 
Petrausko gimimo sukaktį, 
tad jo garbei suvaidino jo su
kurtą operetę “Adomas ir Ie
va.” Ir dainavo jo kompozici
jos dainas. Kurios tos dainos 
ir bendrai apie visą programą 
matysite sekamose laidose.

Rep.

Įvyko Įspūdinga 
Gegužės Pirmoji

Gegužės Pirmosios garbei 
įvyko masinė įspūdinga de
monstracija Union Aikštėje, 
New Yorke. Nežiūrint bandy
mų uždrausti, nenusigandę vi
sokių grasinimų, bauginimų į 
demonstracija suvyko apie 
25.000 publikos.

Demonstracijos vyriausiu 
šūkiu buvo reikalavimas tai
kos. Apie nepaprastą progra
mą ir daug ką kitą sąryšyje 
su ta istorine gegužine teks 
rašyti atskirai. Dalyvis.

Skelbia nupigintai 
išpardavimą knygą

Darbininkų Knygynas skel
bia metini išpardavimą knygų 
nupigintomis kainomis. Spe- 
cialėmis nuolaidomis parduos 
iki gegužės 16-tos. Yra vė
liausi įžymiųjų rašytojų raš
tai, novelės ir moksliniai. 
Taipgi turi vaikams ir jaunu
kams pasiskaitymui ir moky
kliniam darbui knygų (ang
liškai ir kai kurių didžiųjų 
tautų kalbomis). Parduotuvė 
randasi 50 E. 13th St. Matęs.

Great Neck, N. Y.
Matykite Veikalą

“Prakeikimas”
Dviejų Veiksmų Drama

TAIPGI BUS IR MUZIKALU 
PROGRAMA.

Rengia Bendrai Suvienytos Dr-stės

Įvyks Sekmadieni

Gegužes 10 May
Pradžia 5 v. v. • Įžanga $1.00 

A. J. Kasmočiu Salėje 
91 Steamboat Rd.

•
Veikalą suvaidins menininkai 

iš Port Jefferson, N. Y., 
vadovybėje Julės Stankaitienės

KONCERTO PROGRAMA
Aido Choras iš Brooklyno, 

Vyrų Choras, Grybas ir Juškie
nė su dialogu ii’ Brooklyno šo
kikų Grupė. Taipgi bus žymi 
šokikė, kurios vardo neskelbia
me. Jonas Velička duos gražių 
smuiko solų. Salės durys atda
ros 3 vai., programa, prasidės 5 
vai. popiet.
x Visus kviečiame atsilankyti, 
pamatyti labai įdomų veikalą 
ir pasigerėti gražiu koncertu.

Rengėjai.

ALAN LADD • JEAN ARTHUR • VAN HEFLIN 
in GEORGE STEVENS’ Production of 

“SHANE”
co-starring BRANDON DE WILDE and JACK PALANCE 

color by TECHNICOLOR • A Paramount Picture
ON STAGE: "SALUDOS AMIG0S”-Gala new revue produc'd by 
Russell Markert, Rockettes, Corps de Ballet, Choral Ensemble and 
Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

y RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

Motinos Dienos minėjime 
girdesime gražią programą

A įvyksiantiems minėti Moti
nos Dieną lietuvių Moterų Ap
švietus Klubo rengiamame 
koncerte gegužės 9-tą teks 
pasigrožėti dar viena iš gra- 
ž i a u s i ų j' ų p rogra m ų.

Vyriausiąja šios programos 
sudarytoja yra Suzanna Ka- 
zokytė. Tačiau dalyvaus ne ji 
viena. Greta jos dainų solo, 
dainuos grupė Melodija, vado
vaujama Bronės šalinaitės- 
Sukackienės. Gros smuikinin
kė TTelene MacKay. Skambins 
pianistė Miriam Gottlieb. Tai 
ta pati, kuri dar maža mergiš
čia būdama mums taip šau
niai skambindavo.

Tarpe Suzannos dainuosimų 
yra šauniais muzikos rūbais

Laivakroviai balsuos 
dėl samdos formos

Laivakrovių unijos ponai 
viršininkai ir kompanijos
stengsis parodyti, kad darbi
ninkai reikalauja palaikyti tą 
vergišką Samdymo formą, 
vadinamą “Shapeup.” Tam jie 
skelbia balsavimus šią savai
tę.

Pirm tų balsavimų nebūsią 
leista niekam apie tai disku- 
suoti. Daleistina, kad daug 
narių apie tai nei nežinos. Be 
to, negalės balsuoti tie nariai, 
kurie nebūtų pasimokėję 
duoklių už kovo mėnesį.

Atsiminus tai, kad po iškė
limo aikštėn faktų apie unijos 
duoklių nuėjimą į Jlyano pa
statytų viršininkų privatines 
kišenes, unijistai nesiskubino 
duokles mokėti, jeigu galėjo 
to išvengti. Tad spėjama, 
kad didelis procentas, bus ne
prileisti balsuoti. Gi Ryąno 
pakalikai bus užsukti jo nau
dai. Taigi, eiliniai nariai yra 
susirūpinę tais staiga pakiš
tais būsimais balsavimais.

Balsavimai vykdomi tikslu 
parodyti AFL viršenybei ir 
valdžiai, būk ne Ryanas, ne 
kompanijos norinčios to “jau
čių turgaus” pobūdžio samdy
mo, bet darbininkai to reika
laują. AFL viršenybė buvo į- 
sakiusi laivakrovių viršenybei 
prašalinti tą darbininkus že
minančią samdos sistemą — 
“shape up” sistemą.

Balsavimui būsiąs pastaty
tas klausimas: “Are you sa
tisfied with the present me
thod of hiring?” z(Ar paten
kintas dabartiniu samdos bū
du?).

Parama Vilniai
Pasveikinti dienraščio Vil

nies suvažiavimą, įvykusį ge
gužės 3-čią, Chicagoje, dar 
buvo prisidėję:

Alice Tamm $2.
Jonas Gužas $5.
Brooklyno - Richmond Hill 

lietuviai ir jų geri 'prieteliai 
bendrai susidėję —- (per P. 
B'uknį) pasiuntė $205 Vilniai 
pasveikinti. Gražiai pasidar
buota akyregyje to fakto, 
kad čia tuo tarpu taip pat 
darbuojamasi sukelti rytiečių 
dienraščiui Laisvei astuonių 
tūkstančių dolerių fondą.

i 1 Rep. 

apvilktos 5 liaudies dainos, 4 
originales kompozicijos liau
dies motyvais, 5 specialūs dai
nos motinai, 5 iš operečių. 
Vis tai veik išimtinai lietuvių 
kompozitorių darbai—Gudavi
čiaus, Petrausko, Šimkaus, Ži
levičiaus, Banaičio, Kardinai-1 
čio, Gruodžio, Tallat-Kelp- 
šos, Šalinaitės, Pociaus, Banio.

Grupė Melodija, vadovau
jama šalinaitės, dainuos Alek
sio, Vaičiūno, Žilevičiaus ir 
Gounod kūrinius. Grupėje 
daipuoja Elena Brazauskienė, 
Silvija Pužauskaitė, Ieva Mi- 
zarienė, Suzanna Kazokytė.

Po gražaus koncerto, bus 
lengvų užkandžių ir draugiš- o
kas pobūvis. Klubietės kvie
čia visus.

Alaus gamintojai 
vykdo “lock out”

Kelių alaus varyklų firmos 
uždarė savo fabrikus. Jos kal
tina uniją, kad ji laužanti su
tartį. Sako, kad darbininkai 
sulėtino darbą, nenudirba rei
kiamo kiekio darbo.

Unija sako, kad ji nesikiša 
į veiklą ša pose, darbo nestab
dė. Kad unija tiktai reikalau
ja naujo kontrakto ir algų 
priedo. Kaltina kompanijas, 
kad jos tuo “lockout” — su
stabdymu darbo šapose — 
nori darbininkus įgązdinti, at- 
bauginti nuo reikalavimo al
gos priedo.

Dovanos Parodai
Laisvės Rankdarbių Paro

dai, įvykusiai bal. 25-26 dd., 
iš atnešusių dovanas sąrašo 
buvo praleista:
M. Juškienė dovanojo pauk
štį ir “potholder,” rankų dar
bo.

Sofija Petkus—du pyragus. 
LLD 185 k p. aukojo $5.
Dėkingi esame joms ir vi

siems kitiems už dovanas. Ir 
neapsakomai daug dovanojo 
tie, kurie parodoje dirbo — 
daugelis per abi dienas. Taip 
pat ačiū ir tiems, kurie atvy
ko visą tai pamatyti ir paro
dą paremti. Be visų draugin
gos talkos toks didis užmojis 
būtų buvęs neįmanomas Įvyk
dyti, s.

(Paminėjo motiną 
LKC gėlyne

Praėjusią savaitę Laisvės 
knygvedė Lilija Kavaliaus
kaitė pasišaukė LKC gėly
no prižiūrėtoją, padavė jam 
dešimtinę ir sako:

—Jei žinai, kur galima 
rast gražią azaliją, tai už 
šią dešimtinę nupirk ir pa
sodink Centro gėlyne. Tai 
bus mano mirusios motinos 
paminėjimas Motinų Die
noj. Jei dešimtinės bus per- 
mažai, pridėsiu.

Graži azalija nupirkta 
ir pasodinta prie Lilijos 
raštinės langų. Pilnai pra
žydusi, žėri kaip žarija. 
Kad tik šiurkštus oras ne
spėtų jos pribrendusių žie
dų nukrėst Motinų Dienai.

Tai bus gražus, kasmet 
vis didesnis Lilijos motinos 
paminėjimas viešos įstaigos 
gėlyne.

Visos dešimtinės azalijai 
neišleista, bet Lilija grąžos 
neėmė; sako, lai bus gėly
no išlaidom.

Huntingtonietė draugė 
Kaulinienė irgi davė $1 pa
vasarinėm gėlyno trąšom 
padengti.

NEW YORK new York new York
HELP WANTED FĖMALE HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos, 

dirbti prie doll dresses. Geras nuo
latinis darbas. Alga $35 iki $45 ir 
aukščiau. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
A. & S. DOLLS CLOTHES 

1352 — 59th St., Brooklyn.
Tel. GEdney 8-5097.

(87-91)
REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant $5.75 iki $8.75 suk

nelių. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Linksma aplinka. (unijine 
dirbtuvė). Kreipkitės:

EPSTEIN GARMENT CO.
142 W. 26th St, (10th floor) N.Y.C.

(87-89)
REIKALINGA VIRĖJA

Žydė moteriškė Košernų valgių ga
minimui, mažuose, patogiuose na
muose. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Telefonuokite 10 A. M. iki 
6 P. M.

DA. 9-G667
ar rašykite

Box M 1, H, W. 42nd St. N.Y.C.
> Rm. 830

(87-88)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Darbas prie suknelių. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis (unijinė dirbtu
vė). Kreipkitės:

748 East 283rd St., Bronx, N. Y.
(87-91)

MERGINOS — MERGINOS
Lengvas fabriko darbas, nuolati

nis, linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

AMERICAN K LEER-VU 
PLASTICS, INC.

53-06 Grand Ave., Maspeth, L. I.
(88-90)

HELP WANTED-MALE

KEPYKLAI APVALYTOJAS

Geros Sąlygos.
Gera Alga Tinkamam Vyrui.

LYNN MARGARET BAKE SHOP
270 Post Ave., Westbury, L. I. X 

Šaukite: Webster 7-2272—šiandien
Ir Visą savaitę.

DARŽININKAS

Patyręs, Gera Alga 
su ar be gyvenimui patalpos.

Šaukite MAnhassett 7-1353 .
Po 7 P. M.

■ (88-90)

TOOL. MAKERS 
MAŠINISTAI

Pirmos klasės. Aukščiausia mokest- 
tis su nebrangiu pragyvenimu Dela

ware County, N. Y.
DEZ-KROME CORP.

Walton, N. Y. Walton 500
(88-90)

REIKALINGAS

MEZGĖJAS, PATYRUS
Ant Circular T. A. Mašinų. Gera 

Alga. Nuolatinis darbas.
FRITZ KNITTING MILL 

710 Fairview Ave., Ridgewood 
Tel. EV. 6-2267

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau Juozo Gužausko, mano 

švogerio; per ilgus metus gyveno 
Philadelphijoje. Iš Lietuvos paeina 
nuo Kauno, Šiaulių Apskr., Kuršėnų 
parap., iš Pakubilių urėdos. Prašau 
atsiliepti pačiam arba kas žinote 
kur jis randasi, praneškite man, bū
siu dėkinga. Anida Grigas, 2337 
Webster Ave.,1 E. Bronx 58, N. Y.

Taipgi paieškau Kostanto Mocke- 
vičip. Iš Kuršėnų miesto. Girdėjau 
kad turi parapiją Bostono apylinkė
je. Prašau jo. paties atsiliepti, arba 
kas žinote apie jį, malonėkite man 
pranešti. Anida Wisinski (po vyru 
Moris), 2337 Webster Ave., Bronx 
58,' N. Y.

(87-88)

Policistas nusižudė
Policijos leitenantas Louis 

Weinstein, 51 m., nusišovęs
savo tarnybiniu revolveriu. 
Sakoma, buvęs nervingas dėl 
nuovargio. Eidamas tarnybą,- 
sykiu studijavęs, kad gautų 
pakėlimą j kapitono laipsnį ir 
aukštesnį /uždarbį. Stengtis 
gauti didesnį uždarbį jį rūpi
nusi jo sūnelio nesveikata.

New Yorko. Universitetas 
savo patalpoms praplėsti dar 
nupirko du pastatus prie Wa
shington Square West 29 ir 
37. Vienas yra 15 aukštų, ki
tas 16-kos.

Taigi, išlaidą už trąšas 
yra jau pilnai padengta — 
gėlynas ir pievutė šiam se
zonui pilnai aprūpinta. 
Trūksta tik saulutės šilu
mos, kurios nupirkt nega
lima, bet kurios visgi kada 
nors ir šį pavasarį sulauk
sime ... nemokamai. *

* Rep.

Help Wanted Female

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios — darbas prie papras

tų suknelių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
121 E. 120th St., N.Y.C.

(87-89)

SLAUGE —R. N.
$270 j mėnesį — Naktinėm parei

gom, 40 valandų su pertraukom.
Nursing Home—šaukite CO. 5-9358.
Valandos 9—5 P.M. ar rašykite:
Box M 1-A, 11 W. 42 St, N.Y.C.

Rm. 830
(87-93)

SALESGIRLS LADIES SPEC.
Turi mokėti siūti ant corsets. Nuo

latinis darbas, gera mokestis. Pui
kiausios darbo sąlygos.

Šaukite:
MO. 9-6676

(87-89)

CHAMBERMAIDS
Naktinis darbas. Vien tik su vieš

bučio patyrimu. Puikiausios darbo 
sąlygos. Unijinė skalė ir pašalpos.

Kreipkitės: Personnel Dept.
HOTEL BILTMORE

50 E. 44th St, N.Y.C.
(87-91)

OPERATORES SINGLE NEEDLE

Patyrusios ant Singer mašinos— 
prie plastic binding. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

ELFAY
409 E. 107th St, N.Y.C.

(88-90)

SLAUGE LAISNIUOTA 
PRACTICAL

Naktinėm pareigom. Maži Nurs
ing namai, gyvenimas vietoje ar ki
tur. Gera mokestis. Telefonas:

PORT WASHINGTON 7-0418
(88-90)

REIKALINGA 
COUNTER WAITRESS

Valandos 9-6 P. M. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

GREAT NECK DINER
6 Cuttermill R<1., Great Neck, L. 1. 

Tel. Great Neck 2-2069
(88-92)

REAL ESTATE”

WHITE PLAINS 
ELMSFORD APYLINKĖ

Nauji namai su 2 miegamaisiais, 
su attic, garadžius, ištisai išpleste- 
riuotas skiepas, didelis plotas žemės, 
Gerai finansuojasi. $15,000 iki 
$17,000. County centre, White Plains. 
Imkite Tarrytown Rd. (rte 119), 
Knollwood Ave. (Shell sta.) Elms
ford, sukite po kaire 2 blokai iki 
Prospect Street.

COPELL HOMES, Inc. 
MO. 7-7988 — 8-9787— 

BRonxville 2-4269-J.
(87-89)

WHITESTONE, L. I.
Gerai budavotas, asbestos lubomis, 

5 kambarių namas. Pilnas skiepas, 
naujas oil burner, garadžius, hard
wood grindys. Daug ekstra priedų.

Kaina tik $11,000.
TAIPGI

1 šeimai namas, su šaltu vandeniu 
kambariai, 2 karam garadžius. Par
ty driveway. Gerame stovyje. Abu 
namai biznio zonoje, arti visų ko
munikacijų. Kaina $6,000. (Galite 
pirkti namus skyrium, arba kaipo 
vienas dalykas). Šaukite savininką:

Flora! Park 8-8652
(85-89)

ELMHURST, L. I. — 2 šeimų na
mas, puiki kaimynystė, arti vis-, 
ko. Apartmentai: 1—4’,6, 1—6 kam
barių. IVz maudynės, dveji porčiai. 
Tile virtuvė ir maudynė. Pilnai mo

demiška. Du nauji refrigeratoriai, 
combination, screens, garu šildoma, 
aliejus. 2 karam garadžius. Didelės 
įeigos. Didelis vaisių sodas. Privati
nis savininkas. Šaukite dienomis po 
3 P.M. ar sekmadieniais po 8 P.M.

BA. 9-2184
(86-88)

E ■ - ------- -----
Virginia 9-6125

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

TYRIMUI

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

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174
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OPERATORES .
Ant U. S. blindstitch mašinos 

Pinker ant moteriškų suknelių. Tūtfi 
būti patyrusios. Nuolatinis darbas® 
gera mokestis. Kreipkitės: )

JEN-ANN DRESSES
1515 — 701 h St. Brooklyn.

Tel. BE. 6-3845
• ' (87-89)

REIKALINGA HAIRDRESSER
Gera—pilnai išsilavinusi padabiąi- 

mo Operatorė. Nuolatinis darbas. 
5 dienos, 40 valandų. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ALEX BEAUTY SALON
105 E. 198 St., Bronx

Tel. FO. 4-8226
(86-92)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos.

Dirbti prie pilnai užbaigiamo rūbų- 
suknelių. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
ROSETTE DRESS

201 E. 126 St. (viršutinės luhos), 
r Bronx, N. Y.

(85-89)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer morrow ma

šinų, 40 valandų, 5 dienos. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

Whitehouse Products
1 Joralemon St., 4th floor, 

(Boro Hall), Brooklyn. J- .
86-9®) L

FINGERWAVER
Patyrusi, pilna operatorė. Reika

linga gera plaukų dažytoja, dirbti 
gale savaičių. Puikiausi klientai. Ge
ra alga. Kreipkitės:

Manhattan Beach Beauty Salon
112 West End Ave., Brooklyn

Tel. NI. 6-9251
(86-92)

REIKALINGA FINGERWAIVER

Patyrusi, pilna operatorė. Nuola
tinis darbas. Gera alga. Geros dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

Frank’s Beauty Salon
92-11 —87th Ave., Jackson Heights, 

L. I.
(86-88)

REIKALINGA FINGERWAVER
Pilnai patyrusi operatorė. Nuola

tinis darbas, 5 dienos. Valandos: 
9:30 A.M.—6:30 P.M. Gera alga. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

2076 E. 177 St. (arti Olmstead), 
Bronx

__________________________ (86-90^
REIKALINGOS OPERATORĖS J

Prie batų. Double needle stitching 
ir flat mašinos. 8:30 A.M. iki 5 P.M. 
—5 dienų savaitė. Nuolat, gera mo
kestis. Kreipkitės:

LA MENDOLA
180 W. 46 St, N.Y.C., JU. 6-0113

(87-89)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant kostumersko darbo 

slip covers. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MULQUEEN & RUBINO 

947 Castle Hill Avenue, Bronx 
Tel. TY. 2-2828

(87-91)

DRY CLEANING COUNTERGIRL
Patyrusios. Su paliudijimais. $50. 

—- 48 valandų savaitę. Nuolatinis 
Darbas. Kreipkitės:

S. & S. CLEANERS
369 — 9th St., Brooklyn.

Tel. SO. 8-6121
(87-89)

HELP WANTED MALE
REIKALINGI VYRAI
Patyrę Prie Surgical 

Instruments „ 
Metro Surgical Instruments Co. 
761 Metropolitan Ave., Brooklyn

EV. 8-7384
(86-88)

i




