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KRISLAI
Naujos viltys. 
Tai bent apsauga. 
Irgi galvosūkis. 
Tebeieško asilu.
Nehru ir McCarthy. 
Dėmesio I

Rašo A. BIMBA

O visgi atrodo, kad einama 
prie susitarimo del Korėjos 
karo belaisviu. Staiga labai 
konst ru k ty visk us pasiūlymus 
patiekė šiaurinė Korėja. Tegu 

k omisija iš penkių neutrališku 
va.lstyb'ii globos nenorinčius 
grįžti namo karo belaisvius, 
h n< Išreikalauja tuos belais- 
.;uo . vežti i kuria nors neu- 
trališką šalį.

Didelis ir svarbus nusileidi
mas. Amerikos atstovybė pa
žadėjo tuos pasiūlymus rim
tai apsvarstyti. •

—o—

Prezidento Eisonbou orio 
atsilankymas New Yorkan 
brangiai atsiėjo. Miesto val
džia pastatė visa tūkstanti po
lio istu prez. saugoti ir apgin
ti !

Joks prez. tokios apsaugos 
nereikalaudavo. Generolas 
labiau bijo, negu paprastas 
politikierius. Trumano apsau
gai tiek policijos nereikėdavo.

—o—

i Kas daryti su tarybiniais 
Mu hmatininkais ? Net dešimt 
jų čia žada pribūti birželio 
pradžioje ir dalyvauti turny
re.

Turime įstatymą, kuris 
griežtai uždraudžia komunis
tams Amerikon koją Įkelti. O 
kad tarpe tų šachmatininkų 
bus ir komunistų, tai niekas 
neabejoja.

Valstybės departmental ne
lauktas galvosūkis: Įleisi tary
binius ša c h m at i n i n k us—su lau
žysi kvailą Įstatymą: noįleisi 
— prieš visą svietą akis išsi- 
deginsi !

—o—

Naujienos prisimygusios 
. tvirtina, kad pirmiausias ir 
svarbiausias Amerikos Lietu
vių Tarybos ir viso “Lietuvos 
laisvinimo” rakete uždavinys 
surasti Kongrese narių, kurie 
pritars pasiūlymui bei prašy
mui ištirti Lietuvoje 1910 me
tų rinkimus.

Darbas esąs be galo sun
kus. Sunkus, žinoma, todėl, 
kad Kongrese niekas nenori 
pasu ūdyti negalvojančiu asi
lu.

—o—
Senatorius McCarthy, visų 

ragaagaudžių karalius, barasi 
ant Indijos. Indija vis dar ve
danti prekybą su Kinija.

Indijos prem jeras Nehru at
kirto trumpai ir drūtai: Indi
ja su senatoriumi iš Wiscon- 
sino nesiskaitys ir prekybos 
su Kinija nesulaikys.

McCarthy jaučiasi smarkiai 
įžeistu.

Dienraščio Laisvės astuonių 
tūkstančių dolerių fondo va
jus reikalingas didesnės ener
gijos. Visi tai matome. Iš 
daugelio kolonijų dar nesima
tė nė vieno dolerio.

O laikas juk bėga. Jau vie
nas mėnuo prašvilpė. Tuojau 
įpilsime į antra i Į.

Visus draugus ir prictelius1 
prašome susirūpinti.

Korėjos liaudininkai sa
ko nušovę dar 4 Amerikos 
lėktuvus.

Eisenhower mažinąs 
karines išlaidas...

Washington. — Eisenho- 
werio valdžia skiria “tik
tai” 43 tūkstančius. 200 mi
lijonų dolerių ginklavimuisi 
per 12 menesių nuo šių me
tų liepos 1 d. ’ Tai būsią 2 
bilijonais, 300 milijonų do
lerių mažiau ,negu reikala
vo buvęs prezidentas Tru- 
manas.

Šiauriniai korėjiečiai 
nuskandino amerikini c, 

karo laivą
• I

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai pranešė 
geg. 7 d., kad jų krantų ar
tilerija nuskandino dar vie
na karini Amerikos laiva 
arti Kim Sak miesto. Sa
ko, tą pačią dieną jų šau
liai numušė ir du ameriki
nius lėktuvus.

Policija nekliudo žudiku 
New Yorko prieplaukose

Washington.— New Yor
ko policija pro pirštus žiūri 
i Laivakrovių Unijos geng- 
sterius-vadukus, kurie vie
ni kitus žudo, sakė kataliku 
kunigas John M. Corridan, 
liudydamas tyrinėj ančiai 
Senato komisijai.

Corridan, vadinamas 
“prieplaukų kunigas,” pa
tarė Įsteigti padorią, žmo
nišką uniją, norint paliuo- 
suoti New Yorko prieplau
kas nuo gengsterių viešpa
tavimo.

McCarthy kvotė ir 
N. Y. Post redaktorių

Washington. — Ragan- 
gaudžių vadas -senatorius 
Joe McCarthy piktai kvotė 
ir New Yorko dienraščio 
Post redaktorių Jamesą A. 
■Wechsler j, tvirtindamas, 
kad Wechsleris tebėra ko
munistas.

Redaktorius, atsakinėda
mas Į klausimus tyrinėjan
čioje Senato komisijoje, 
prisipažino, jog seniau pri
klausė Jaunųjų Komunistų 
Sąjungai bei Komunistų 
Partijai, bet 1937 metais 
sutraukė visus ryšius su 
komunistais, būdamas 22 
metų amžiaus, ir nuo to lai
ko kovoja prieš komuniz
mą.

Bet McCarthy užreiškė, 
“aš vis tiek netikiu, kad tu 
būtum atsivertęs nuo ko
munizmo.”

BIJO SOVIETŲ 
SIŪLOMOS SANTAIKOS

Bonn, Vokietija. — Aukš
tasis Amerikos komisionie- 
rius Vokietijai, Conant’as, 
taip pat šaukė netikėti nau
jais Sovietų pasiūlymais dėl 
santaikos.

Franci ja atmeta Amerikos raginimus 
šauktis Jungi. Tautui talkos Laos'e

Bijo, kad Amerika per Jungtines Tautas neužvaldytų Indo-Kinijos
’ Paryžius. — Amerikos 

valstybės sekretorius John 
Foster Dulles darė spaudi
mą Francijai, kad prašytų 
Jungtinių Tautų talkos at
mušti Vietnamo liaudinin
kus Laos provincijoj, Indo 
Kinijoj.

Francija atmetė Dulleso 
raginimus kreiptis Į Jungti
nes Tautas. Supranta, kad

Anglija reikalauja tuoj 
svarstyti Korėjos 
liaudininkų planą

London. — Anglijos val
džia reikalauja, kad Jungti
nės Valstijos tuojau sy
kiu su Anglija svarstytų 
naująjį šiaurinės Korėjos 
liaudininkų pasiūlymą dėl 
apsikeitimo belai s v i a i s. 
Nes belaisvių klausimo iš
sprendimas atidarytų duris 
į paliaubas Korėjoje.

Nigerijos žmonės kovoja 
už išsivadavimą nuo anglu

Lagos, Nigerija. — Paki
lo negrų gyventojų demon
stracijos Nigerijoj, anglų 
kolonijoj vakarų Afrikoj. 
Demonstrantai šaukė: “Iš
laisvint Nigeriją nuo An
glijos iki 1956 metų!”

Anglai blaškė demonstra
cijas ir suėmė 25 asmenis.

Negrų demonst r a c i j o s 
ypač pasmarkėjo, kai an
glas general - gubernato
rius uždarė Nigerijos sei
melį, kurį anglai pirmiau 
buvo pripažinę vietiniams 
gyventojų reikalams spręs
ti.

Nigerija turi 21 milijoną 
gyventojų ir 383,000 ket
virtainių mylių plotą.

JERSEY MAJORO 
ŽENTAS—KYŠININKAS

Jersey City. — Grand 
džiūrė apkaltino New Jer
sey majoro J .V. Kenny’o 
žentą P. J. Hanly, kad jis 
kreivai prisiekė, būk nega
vęs $1,000 kyšio iš laiva- 
krovinės kompanijos.

Maskvos žurnalas sako, 
kieta Amerikos politika 
nieko nelaimes

Maskva.—Čionaitinis žur
nalas Komunistas įspėjo 
Jungtines Valstijas, kad 
jos nieko nelaimės su 
•savo “kieta politika” prieš 
Sovietų Sąjungą. Komunis
tas ragina Ąmepiką taikio
mis derybomis susitarti su 
Sovietų šalim.

' ORAS. — Giedra, viduti
niai šilta.

jeigu Jungt. Tautos įsikiš-•; prieš f raneuzus. ' vietnamiečiais kovoja ir
tų į francūzų koloniją In- 
do-Kiniją, tai Amerika fak- 
tinai užvaldytų tą kraštą, 
kaip kad užvaldė Pietinę 
Korėją.

Francijos užsienio reika
lų ministras Bidault, atmes
damas amerikinius ragini
mus, sakė, kad jeigu Fran
cija atsišauktų į Jungtines 
Tautas, tai suteiktų per 
daug garbės Ho Či Minhui, 
Vietnamo komunistų ko~ 
mandieriui. Nes tokiu atsi
šaukimu jis būtų pasauli
niai pripažintas karo vadu

VALDŽIA
4.

(Žymėtina, kad išvien su

Amerikos politikieriai abejoja 
apie Korėjos liaudininkų planų

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris ketvirta
dienį slaptai tarėsi su sa
vo ministrais, kaip atsi
liept į naująjį Šiaurinės Ke
rėjos liaudininkų pasiūlymą 
kas liečia atsisakančius na
mo grįžt karo belaisvius.

Liaudininkai sutiko palai
kyti tokius belaisvius pa
čioje Korėjoje, tam tikra
me nuginkluotame ruožte, 
ir siūlė, kad juos globotų 
atstovai penkių neutralių 
šalių— Lenkijos, Čechoslo- 
vakijos, Šveicarijos, Indijos 
ir Švedijos.

Pranešama, jog preziden
to pokalbyje su ministrais 
buvo pasipriešinimų šiam 
pasiūlymui todėl, kad:

Nenustatyta laikas, kada 
privalo būti paliuosuoti ne- 
norintieji grįžti belaisviai.

Čechoslovakija ir Lenki
ja yra Sovietų draugai; to
dėl negalima esą laikyti jas 
neutraliais kraštais . Indi
ja gi pripažįsta Kinijos 
Liaudies Respubliką;' todėl

$8,000 FONDAS LAISVEI
Vajus prasidėjo su 1 diena balandžio, 
baigsis su 1 diena liepos šių metų.
Šiuo kartu įplaukė $345.90. . Išanksčiau gauta 

$2,625.38, viso įplaukė $2,971.28. Dar reikia sukelti 
$5,028.72.

Ar pastebėjote, kad vajaus reikalas pradeda silpnė
ti? Turime labiau bruzdėti, reikia daugiau parengimų 
fondo reikalu. Supraskime, kad jau pusė vajaus praslin
ko, o fonde turime dar tik $2,971.28. Per mažai! Pasi- 
kami geradariai':

Šiuo kartu fondui pasidarbavo ir dovanų įteikė se- 
spauskime ,prieteliai!
NUO ANTANO, 
iš Elizabeth, N. J.;

Anksčiau
paskelbta ..... $45.00

P. šiaulis ........... 10.00
M. ir D. Burkauskai 10.00 
Z. Stasiuliai ..... 10.00 
K. Pociūnas ......... 10.00
M. Rudžionis ..... 10.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

(John Foster Dulles pa
sakojo kariniam Kongreso 
komitetui, kad Vietnamo 
komunistai - liaudininkai 
“įsiveržė į Laosą kaip ka
riniai užpuolikai.” Jis at
metė pranešimus, kad liau
dininkai kariauja už tauti
nį Laos ii* kitų Indo-Kini
jos dalių paliuosavimą nuo 
Francijos.

LAOS LIAUDIS TURI 
TAUTINĘ SAVO

ir Indija atrodo ne visai 
“košer.”

Demokratas senatorius 
John Sparkman ir republi- 
konas sen. Al. Smith sakė, 
jog penkių valstybių komi
sija belaisviams globoti bū
tų “per didelė, 'gremėzdiš
ka.” Jiedu ir kitas republi- 
konas s e n a t o f i u s W m. 
Knowlandas smerkė Lenki
ją ir Čechoslovakija, vadin
dami jas komunistiniais 
kraštais.

Knowlandas pridūrė, kad 
Indija, remiama Lenkijos 
ir Čechoslovakijos, galėtų 
kontroliuoti visą tą komi
siją.

Dulks ragina Egiptą 
nusileisti Anglijai

<--------------

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dul
les darbuojasi, kad Egip
tas-sutiktų ir toliau laiky
ti anglų kariuomenę Suezo 
kanalo ruožte.

Laisvės Rėmėjas 10.00 
A. Gudaitis,

Linden, N. J. ... 10.00
V. Damošaitis 5.00
A. Saulėnas........... 5.00
A. Pociūnas ......... 5.00

. M. Ražanskiene .... 5.00
P. Poškus ............. 5.00
G. Kazlauskai....... 5.00

Laos partizanų būriai prieš 
francūzus.

(Maskvos spauda tuo tar
pu praneša, kad jau užper
nai buvo sudarytas Laoso 
liaudies seimas ir įsteigta 
tautinė valdžia, kuri, ta
riaus, iki šiol turėjo slaps
tytis nuo frąjįcūzų.)
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Korėjos liaudininkai 
apdaužė 3 Amerikos 
karo laivus

Washington. — Korėjoj 
liaudininkų patrankos šū
viais nuo kranto sužalojo 
tris Amerikos karo laivus 
nuo pereito šeštadienio iki 
šios savaitės trečiadienio, 
kai]) pranešu laivyno de- 
partmentas. Tie laivai bom
bardavo Wonsana, šiauri
nės Korėjos uostą.

Apdaužyti laivai yra šar
vuotlaivis Bremerton ir du 
naikintuvai (destroyeriai)*.

Uniformuoti naciai vėl 
maršuos vakarą Vokietijoj

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos seimas vėl 
nutarė leisti politinėms par
tijoms dėvėti savo unifor
minius drabužius, bet už
draudė ginklus nešiotis.

Taigi' ir naujieji naciai 
galės maršuoti su hitleriš
komis savo uniformomis.

Būsiąs atmestas Korėjos 
liaudininkų pasiūlymas x

New Yorko Times lemia, 
kad Amerika atmes naująjį
Korėjos liaudininkų pasiū
lymą dėl atsisakančių grįž
ti belaisvių grąžinimo.

INDONEZAI REIKALAUJA 
IŠVYT PRANCŪZUS IŠ 

INDO-KINIJOS
Jakarta, Indonezija. — 

Faktinai visi Indonezijos 
laikraščiai reikalauja, kad 
francūzai pasitrauktų iš In
do-Kinijos.

Perdamaian rašo: “Pir
mutinis -ir svarbiausias da
lykas — tai išspirti francū
zus iš Indo-Kinijos.”

Svarbiausias Indonezijos 
laikraštis Keng Po sako:

“Francija dabar atsisako 
suteikti laisvę savo koloni
joms panašiai, kaip Angli
ja pirmiau atsisakydavo iš
laisvinti Indiją ir Burma. 
Štai kame didžiausia silp
nybė Francijos, kuri tvirti
na, kad kovoja prieš komu
nizmą” Vietname ir. Laose,

Indonezija -pardavinės 
Lenkijai daugiau gumos

Jakarta, Indonezija.—In- 
donezų valdžia padarė su
tartį su Lenkija, kad Indo
nezija pristatys Lenkijai 
gumos ir kitų medžiagų už 
$4,750,000 . Lenkija už tai 
apmokės savo mašinomis, 

į techniniais įrankiais bei ki
tais fabrikiniais dirbiniais.

Anglu darbiečiai ragina 
sušaukt penkių didžiųjų 
valstybių konferenciją

London. — Astuonios de
šimtys darbiečių - socialis
tų atstovų Anglijos seime 

■ įteikė sumanymą ,reikalau
dami, kad valdžia pasi
stengtų sušaukti penkių di
džiųjų valstybių taikymosi 
konferenciją — Anglijos, 
Jungtinių Valstijų, Soviętų 
Sąjungos, Francijos ir Ki
nijos Liaudies Respublikos.

’ 8,000 francūzų policijos 
i apgulė auto, streikierius

Paryžius. — Apie 8,000 
policijos apsupo didįjį Re- 

; nault automobilių fabriką, 
kuriame tūkstančiai darbi
ninkų streikuoja sėdėjimu. 
Policija grasina šturmuoti 
fabriką ir streikierius lau
kan išmušti.

Valdžiax vadina streiką 
politiniu ir kaltina už jį 

j tiktai komunistinius darbi
ninkų vadus.

Renault kompanija grū
moja visai pavaryti tuos 
darbininkus, kurie tuoj ne
ims dirbti.

Streikieriai reikalauja 
daugiau uždarbio; taipgi 
paskleidė atsišaukimus — 
gaminti civilinius automo
bilius ir traktorius, o ne 
tankus bei kitas karo maši-

Indo-Kinijoje.
Merdeka rašo:

- “Kad Ho či Minh’as 
(Vietnamo liaudininkų va
dovas) turi bendrauti su 
komunistais, tai vienas da
lykas, bet kol vyriausias jo 
siekimas yra iškovoti tauti
nę laisvę, tai Ho Či Minhas 
yra stiprus ir gali 'tikėtis 
paramos iš savo žmonių ir 
kitų tautų, turinčių tokį 
tautinį tikslą?’ <

Indonezijos spauda taipg’ 
prisimena, jog kai indone- 
zai kovojo su Holandija, 
reikalaudami tautinės lais
vės, tai holandai vadino jų 
revoliucija tiktai komunis
tine.
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MOTINAI PAGERBTI DIENA
RYTOJI’, GEGUŽĖS 10 DIENĄ, nuskirta diena mo

tinai pagerbti—MOTINOS DIENA.
Kiekvienas žmogus gimė iš motinos, todėl kiekvie- 

• nas normalus žmogus gerbia ir privalo gerbti motiną, 
nežiūrint, ar ji yra gyva ar jau mirusi.

Bet kaip motiną geriausiai, tinkamiausiai pagerbti?
Kai kurie sakys: nupirkti motinai Motinos Dieną 

. saldainių dėžę, gėlių puokštę bei kokią kitokią didesnę 
ar mažesnę dovanėlę.

Visa tai gera, visa tai gražu.
Bet tik to neužtenka.
Tai tik formalus būtų motinos pagerbimas.
Motiną pagerbti geriausia taip: pasiryžti kovoti už 

taiką. Daryti viską, kad pasaulyj būtų ramybė, taika, 
kad motina nedrebėtų dėl savo vaiko likimo, dėl savo 
šeimos likimo. 

ti

Motina, — ištikima savo vaikams motina, — prie
šinga karui. Motina nori, kad pasaulyje gyvuotų taika.

Todėl, gerbdami motiną, nepamirškime šito dalyko!

PO AŠTUONERIU METŲ
ŠIOMIS DIENOMIS sukanka aštuoneri metai, kai 

Europoje baigėsi antrasis pasaulinis karas, kai hitleri- 
. nes armijos buvo sutriuškintos, kai vokiečių armijų va- 

. dovybč oficialiai pasirašė po pasidavimo dokumentais.
Fašistinė (“anti-komunistinė”) ašis buvo sutriuškin- 

• ta dėka tam, kad tarp Amerikos, Tarybų Sąjungos ir 
Anglijos buvo sudaryta tvirta vienybė, tvirta sąjunga.

Šis susitarimas, bendros talkininkių pastangos su
mušė fašistines armijas ir tuo išgelbėjo žmonijos kultūrą

Hitleris ne juokais buvo sakęs: jei sumušime talki
ninkų armijas, laimėsime pergalę, tai nacizmas užtikrin
tai gyvuos per tūkstanti metų.

O tai būtų reiškę didžiausią nelaimę visai žmonijai.
Hitlerio norai neišsipildė. Jo armijos, jo ginklas 

žlugo, buvo į šipulius paversti; žmonija išgelbėta.
Deja, {šiandien, po aštuoneriu metų, toje pačioje Vo- 

' kietijoje hitlerizmas ir vėl kelia galvą, jis ryžtamasi 
• i. ginkluoti, treiniruoti ir vėl statyti į armiją, kad ši ga

lėtų užpulti Tarybų Sąjungą!
Dvi tvirčiausios valstybės, buvusios sąjungininkės, 

-••^-Tarybų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos,—gyvena “sal
otojo karo” atmosferoje.

Tai nesveika padętis, tai bloga padėtis.
' Minint aštuoneriu metų sukaktį nuo karo baigimo 
^'Europoje, mums rodosi, reikėtų daryti viską, kad juo 
.^greičiau būtų baigtas “šaltasis karas,” kad būtų suma
žintas ginklavimasis, tiek daug žm’onėms lėšucjąs, kad 
^įuo greičiau,' derybų keliu, būtų išspręsti tarp mūsų 
prasto ir Tarybų Sąjungos visi nesusipratimai.
ST' To laukia, to tikisi visa taiką mylinčioji žmonija.

«DR. HARRY F. WARD PAGERBTUVRS
DR. HARRY F. WARD yra metodiętų dvasiškis, 

J-įpažangus dvasiškis, taipgi visuomenininkas;
XX’’ Dr. Harry F. Wardui neužilgo sukaks 80 metų am-

• įpjaus.
X Šia proga neseniai buvo suruoštas (Hotel McAlpin, 

į|j~New Yorke) bankietas šiam vyrui pagerbti. Dalyvavo 
Tkėletas šimtų rinktinių žmonių: dvasininkų, visuome

nininkų, menininkų.
X. Ten buvo paliesta dalis tų nuopelnų, kuriuos Dr. 
Sjarry F. Ward atliko Amerikos žmonėms.

Pasirodo, kad šis vyras, atlikdamas tinkamai dvasi- 
Slinko pareigas, bažnyčios jam uždėtas, nepertraukiamai 
^darbavosi už liaudies reikalus. Sakė kalbas įvairiuose 

mitinguose, visuomet kovojo už taikos reikalą, ‘prieš 
reakciją, už išlaikymą Teisių Biliaus pagrindinių prin- 

, Cipų. \ '
Jis yra buvęs profesorius Union Theological Semina

rijoje. Jis yra buvęs Metodistų Visuomeninių mokslų 
federacijos sekretorius.

Jis yra buvęs American League for Peace and De
mocracy pirmininkas.

Be to, jis parašė apie 15-ką knygų.
Šiandien Dr. Harry F. Ward jau pasitraukęs iš visų 

pareigų ir gyvena seno amžiaus žmogaus gyvenimą.
Savo kalboje, sakytoje bankiete, Dr. Ward, tarp 

kitko, sakė: . •
—Jeigu Eisenhowerio administracija skelbia taiką 

subversyve esant, tai mūsų pareigą pradėti kontr-ofen- 
šyvą, kokio ši šalis nėra mačiusi, skelbiant, jog karas

VILNIUS.—Žmogus, ku
ris keletą metų nematė Vil
niaus ir dabar čia atvažiuo
ja, nepažįsta daugelio Lie
tuvos sostinės gatvių ir 
aikščių. Miestas auga, tvar
kosi, keičia savo išvaizdą. 
Dar niekuomet Vilniuje ne
buvo taip daug naujų sta
tybų. Visur matyti nauji 
gražūs gamyklų, fabrikų, 
didelių gyvenamųjų namų 
ir kultūros įstaigų korpu
sai.

Mieste be paliovos plečia
mas prekybos tinklas. Ati
daromos naujos parduotu
vės, pertvarkomos ir pra
plečiamos senosios parduo
tuvių, valgyklų, restorahų 
ir kavinių patalpos. Tam
siu ir ankštu sen m i e s č i o 
krautuvėlių vietoje atsira
do; dešimtys erdvių, skonin
gai įrengtų parduotuvių.

Vien 1952 metais Vilniu
je buvo atidarytos šios nau
jos parduotuvės: sporto 
prekių ir verslinės koope
racijos dirbinių parduotu
vės — Stalino prospekte, 
Gastronomas Nr. 4 ir mė
sos - pieno parduotuvė — 
K o m j aunimo gatvėje, de
šimtys naujų p r a m o n ė s 
prekių paviljonų — kolūkių 
turguose, tresto “Ararat” 
vyno parduotuvė ir maisto 
produktų parduotuvės—Ba
sanavičiaus ir Čiurl i o n i o 
gatvėse, pramonės prekių 
parduotuvė — ties naujuo
ju tiltu per Nerį, avalynes 
krautuvė — Gorkio gatvė
je ir tt.

Naujos parduotuvės ir 
valgyklos, pavyzdžiui, pra
dėjo veikti neseniai pasta
tytos “Elfos” šiluminės 
elektros centrinės darbuo
tojų gyvenvietėje, “Lelijos” 
siuvimo fabrike, pas “Spar
tos” fabriko trikotažinin
kus, elektros skaitiklių ga
mykloje... Neseniai ėmė 
veikti didelis konditerijos 
fabrikas “Pergalė,” prie ku
rio atidaryta'puikiai įreng
ta valgykla darbininkams. 
Naujos parduotuvės, valgy
klos, kolūkių turgavietės 
įkurtos visuose Vilniaus ra
jonuose.

Viso Vilniuje veikia 289 
parduotuvės, daug valgy
klų, restoranų, kavinių ir 
bufetu.

Visos prekybinės patalpos 
yra kapitališkai rekon
struotos. Daug dėmesio ski
riama šaldytuvų ūkiui. Vi
sos maisto parduotuvės ap
rūpinamos patobū 1 i n t a i s 
šaldymo įtaisiniais, -preky
stalių šaldytuvais ir tt.

Vilniaus parduot u v ė m s 
pertvarkyti bei praplėsti ir 
turgums gerai sutvarkyti 
kasmet išleidžiama maž
daug pusantro milijono ru
blių. Iš pagrindų pertvar
kytas ir praplėstas Univer- 
magas ir Gastronomas. Me
niniu apdailinimu žvilgsni

patraukia elektros prietai
sų, siuvamųjų mašinų, mė
sos - pieno ir* žuvies pra
monės, Vyriausiosios taba
ko pramonės valdybos, res
publikos Lengvosios pramo
nės ministerijos ir daugelis 
kitų firminių parduotuvių. 
Mieste veikia 28 pirmarū
šes firminės parduotuvės, 
kuriose yra didelis prekių 
pasirinkimas.

Lietuvos Prekybos minis
tro pavaduotojas A. Mar
tinėmis papasakojo mums, 
kad 1953 metais Vilniuje 
bus toliau plečiamas preky
bos tinklas, specializuoja
mos parduotuves ir imtasi 
priemonių pirkėjų aptarna
vimui dar labiau pagerinti. 
Iki 1955 metų pabaigos 
mažmeninė prekių apyvar
ta mieste, palyginti su 1(950 
metais, padidės maždaug 70 
procentų.

Vilniaus pardu o t u vės e 
galima nusipirkti viską, kas 
pirkėjui yra reikalinga. 
Krautuvės atidaromos 11 
valandą (maisto produktų 
parduotuvės, kad gyvento
jams būtų patogiau, atida
romos anksčiau ir dirba iki 
pusiaunakčio). Triaukščia
me Univermago pastate vi
suomet nepaprastai daug 
žmonių. Pirkėjai mėgsta 
šią parduotuvę, nes čia yra 
labai įvairus prekių pasi
rinkimas ir pačios prekės 
yra aukštos kokybės. Čio
nai prekes atsiunčiamos iš 
daugelio Tarybų Sąjungos 
miestų. Šiandien, kai mes 
buvom parduotuvėje, Uni- 
vermagas gavo motociklų 
iš Iževsko, žieminių medvil
ninių audinių — iš Ivanovo, 
guminės avalynės—iš Kau
no, daug gatavų drabužių— 
iš vietinių fabrikų, galan
terijos — iš Leningrado.

Beje, ne tik Univermage, 
bet ir visose kitose miesto 
parduotuvėse būna daug 
pirkėjų, visur vyksta gyva 
prekyba. Žmonės perkasi 
ir medžiagos rūbams, ir 
avalynės, ir pasiūtų drabu
žių, ir dviračiu, ir naujų 
konstrukcijų radijo imtuvų, 
ir knygų, ir visokiausių pa
puošalų. Gyventojų paklau
sa be paliovos didėja. Pra
plečiamas prekių asorti
mentas.

Vėl pateiksime kelis pa
vyzdžius. Tą dieną, apie 
kurią mes pasakojame, Vil
niaus Univermagas parda
vė prekių už 500 tūkstan
čių rublių, Vyriausiosios 
juvelirinių dirbinių gamy
bos ir prekybos valdybos 
parduotuvės — už 18 tūks
tančių rublių. Visas miesto 
prekybos tinklas pardavė 
prekių už pustrečio milijo
no rublių.

Vyriausiajai juvelirinių 
dirbinių gamybos ir preky
bos valdybai priklausančios 
Vilniaus firminės parduo-

tu-vės- per--4952-anetu4^44u  ̂L 
davė aukso ir sidabro dir
binių, laikrodžių, krikštolo 
ir porceliano beveik už 6 
milijonus rublių.

Per pastaruosius trejus 
metus prekių apyvarta 
mieste padidėjo beveik pus
antro karto. Dvigubai pa
didėjo kruopų, makaronų, 
konditerijos dirbinių ir cu
kraus pardavimas, trigubai 
—mėsos produktų ir žuvies 
prekių, keturgubai — pie
no produktų pardavimas.

Dvigubai ir trigubai taip 
pat padidėjo šilkinių audi-. 
nių,’ siuvimo dirbinių, triko
tažo, odines avalynės ir 
daugelio kitų prekių parda
vimas.

Į prekybos organizacijas 
be paliovos ' ateina nauji 
darbuotojai, išėję specialų 
mokslą. Jie mokosi miesto 
prekybos technikume, vien
metėse mokyklose, kurios 
veikia prie technikumo, ir 
visokiausiuose p r e k y b o s 
darbuotojų kursuose. Vil
niaus prekyboje dirba maž-

žmonrų, iš jų beveik puse— 
jauni pardavėjai ir parda
vėjos, neseniai baigę speci
alias mokyklas.

Artinasi vakaras. Vil
niaus gatvėse užsidega ži
buriai. Ant daugelio pa
statų frontonų, parduotu
vių vitrinų languose sužėri 
įvairiaspalviai neoninių iš
kabų bei reklamų žiburiai. 
Baigiasi miesto prekybos 
diena. A. Karvelis

Dėl L D S padėties
Reporteris, apsilankęs 

LDS Centre, priminė, jog, 
mate spaudoj pranešimą, 
jog generalis prokuroras, 
tarp eilės kitų organizaci
jų, įdėjo ir Lietuvių Dar-r 
bininl$ų Susivienijimą Į taip 
vadinamą subversyvių or
ganizacijų sąrašą.

Susivienijimo viršininkai 
nurodė reporteriui, kad te
kis laikraščių pranešimas 
yra neteisingas, kad Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas nėra įtrauktas į mini
ma saraša. v v v

LDS viršininkai sakė, jog 
gegužės 2 d. aplaikė iš De
partment of Justice nuo 
generalio prokuroro prane
šimą, kuriame nurodoma, 
kad generalis prokuroras 
nroponuoja nužymėti Lietu, 
vių Darbininkų Susivieniji
mą (Association of Lithua
nian Workers), kaipo įei
nantį į ribas prezidentinio 
natvarkymo (Executive Or
ders) No. 9835 ir No. 10450.

Pagal nustatytą procedū
rą, Susivienijimas turi tei
sę kontestuoti tokį proku
roro sumanymą, sake LDS 
viršininkai, ir prašyti, kad 
prokuroras praneštų Susi
vienijimui, kokiu pagrindu 
vaduodamasis jis propo- 
nuoja tokį žygį padaryti.

Kuomet gaus nuo proku
roro paaiškinimą, kokiu pa
grindu jis romia savo su
manymą, tuomet Susivieni
jimas darys atatinkamus 
žingsnius išryškinimui pa
dėties, sako LDS viršinin
kai. • • Rep.

Ankara, Turkija. — Ame
rika davė Turkijai $8,000,- 
900 užsakymą gaminti arti- 
lerijcs šovinius Atlanto 
kraštams.

Mrs. Elizabeth Jankovits, iš Philadelphijos, iŠ. susi
jaudinimo ir džiaugsmo verkia. Mat, ji gavo prane
šimą, kad jos sūnus John, 23 metų, sugrįžta iš Ko
rėjos. John Jankovits yra vienas iš karo belaisvių, 
kurie tapo paleisti iš Šiaurinės Korėjos ir sugrįžta 

z namo pas savuosius. ,

London. -— Franci j a pra
šė Anglijos lėktuvų savo 
kariuomenei gabenti prieš 
Vietnamo liaudininkus, In- 
do-Kinijoje. Anglija atsi
sakė.

E. Neighbors (kairėje), iš Hereford. Texas, aplaiko 
Šiaurinėje Korėjoje karo belaisviu kempėje paneši
mą, jog jis priskaitomas prie sužeistųjų ir bus pa
leistas. Šitą paveikslą nutraukė Londono Daily Wor
ker korespondentas, kuris dalyvavo visuose pasita

rimuose dėl sužeistų belaisvių apsikeitimo.

Įvairios minios
blikai mašinų gamybos pra
mones, tiksliosios mechani
kos, optikos prietaisų, elek
trotechnikos pramonės vi 
rūdynų pramonės produkci-

pra-
1953

Prekybinis susitarimas 
tarp Vokietijos 
Demokratines Respublikos 
ir Rumunijos Liaudies 
Respublikos

BERLYNAS.—Kaip 
neša agentūra ADN,
metų kovo 28 d. Berlyne 
buvo pasirašytas Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos ir Rumunijos Liaudies 
Respublikos susitarimas dėl 

.prekių tiekimų ir mokėji
mu 1953 metais, v

Susitarimas numato žy-

abiejų šalių.
Rumunijos Liaudies Res

publika tieks Vokietijos 
D e m okratinei Respublikai 
žemės ūkio produkciją, rū
dynų ir chemijos pramonės 
gaminius, sunkiųjų mašinų 
gamybos ir kitų pramones 
šakų produkciją.

Vok. Deni. Resp. tieks 
Rumunijos Liaudies Rcspu- 
W . . ....... . ..■ ■ ’ , „ ........

Prieš pasirašant susita
rimą buvo vedamos dery
bos, kurios vyko draugys
tės, savitarpio supratimo ir 
bendradarbiavimo atmosfe-

Si n ga pore, M a 1 a j a.—A n- 
elu komanda skelbia, kad 
įie užklupo ir nužudė Mala- 
jos komunistų - partizanų 
vadovą Ah H oi ir 7 kitus. 
Anglai buvo skyrę tūkstan
čius dolerių už H oi galvos 

i pristatymą.

tydina naują mil ž i n i š k ą

vo, pagal sovietinių inž£ > 
n i erių planus. .

•$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

G. Kardauska;, 
Linden, N. J. ...

J. Užkurūnai, Linden

J. Vizbaras,
Elizabeth, N. J.

G. Cidaras .........
J. Elizabeth ietis .

5.00
5.00

C. Kai ris, Chicago 
Alice 1 jdeikiene,

2.00

2.00

2.00
Jo

Per A. Kuzmicką, 
Girardville, Pa,:

A. Dambauskas ...
J. Skaudis .............
J. Mardosa.............
P. Križinauskas ...
A. Kuzmickas .......

Nug- pavienių:
Senas Jonas, Harri

son, N. J.- ...... 71.00
($1 nuo kiekvieni i 
metų jo amžiaus)

Wm. Goodis, 
’ Utica, N. Y........

L? Tilvikas, '
Easton, Pa..........

Senas Brooklyn ietis
Julius,M. Herman,

Arlington, Mass.’
Iš paskaitos, 

per G. Sh i maitį, 
Montello, Mass. ..

Ainošius ir Tamošių 
Athol, Mass. ...

J. Paulauskas,
Waukegan, Ill., 
per L. Prūseiką . .

A. ir J. Kauliniai, 
Huntington, L. L

J. ir M. Jucįžentai, 
Valley Stl’eam,

Mr. &. Mrs. Stasis, 
Perkasie, Pa., 
per P. .Waiant ...

Cambridge, 2.00

1.00
1.00

1.40

Gražu pluoštą pinigui au
komis 'surinkęs — $175.00—

10.00

10.00

5.00

5.00

5.00

iteike Antanas iš Elizabc- 
] ubai graži parama, 

; pasidarbavimas.
is Jonas iš Harrison, 
jau kelinti metai, kai

ant savo gimtadienio apdo
vanoja Laisvę su tiek dole
riu, kiek metų jis yra išgy
venęs. šiemet jam suka
ko 71 metai, tai jis Įteikė 
Laisvei $71.00 dovaną.

Gyvuok, Jonai, ilgiausius 
metus, kaipo skaistus ap
švietus brangintojas.

Gražus sąrašas vardų, 
apdovanojusių fondą. Dė
kojame visiems už dovanas 
ir prašome kitų Laisves 
patrijotų nesivėlinti su ^pa
rama fondui. /

Laisves Administracija

2 pusl.--Laisvė. (Liberty)-Šeštadien., Gegužės-May 9, 1953
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120 metų nuo poeto A. Strazdo
Strazdelio mirties

T.
šių metų balandžio mėn. 23 d. sukako 

120 metų nuo kunigo ir poeto Antano Straz- 
do-Strazdelio mirties.

Lietuvoje šis įvykis buvo plačiai atžymė
tas. Pas mus jis lyg ir pamirštas, gi poetas 
A. Strazdas savo darbais užsitarnavo nuo 
kiekvieno lietuvio darbo žmogaus didžios 
pagarbos ir šilto prisiminimo.

Lietuvos mokslo žmonės šiuo metu dar
buojasi, ieškodami vis naujesnių davinių 
apie §trazdo-Strazdelio gyvenimą ir veiklų. 
Ir tų davinių surado ypatingai Lietuvos baž
nytiniuose archyvuose.

Dabar jau pilnai susekta, jog A. Strazdas 
gimė ne 1763 metais, o 1757-tais. Jis mirė 
ne 1833 metų balandžio 11 d., o tų nacių 
metų balandžio 23dieną.

Antanas Strazdas gimė, kaip sakyta, 1757 
metų birželio 12 d. Zarasu apskrityje, 
Kriaunų parapijoje, Kriugiškio kaimo Jo 
tėvai buvo dvarininkų Roemerių baudžiau
ninkai. Sakoma, jog A. Strazdui teko Kriau
nų dvare tarnauti piemeniu: ten jis ir pra
moko skaityti ir rašyti.

Taigi, vienas žymiausiųjų Lietuvos liau
dies poetų buvo baudžiauninko sūnus.

Varnių kunigų seminarijų A. Strazdas 
baigė 1790 metais. Po to jis kunigavo: 
Viekšniuose, Anykščiuose, Kupiškyj, Skapiš
kyje, Šimonyse, Korsakiškyje, Diliuose, o 
paskiausiai — Kamajuose, kur jis ir mirė.

Kunigaudamas, A. Strazdas prisižiūrėjo, 
kaip gyvena jo kolegos, kunigai, kaip gyve
na dvarininkai, ir kaip gyvena pavergtoji, 
skurde besimaudanti liaudis — baudžiau
ninkai.

Ir jis stovėjo su vargdieniais, su baudžiau
ninkais. Nebodamas dvasiškijos jam teiktų 
išmetinėjimų, nepaisydamas, ką sako ponai,

Nauji duomenys apie poetą
A. Strazdą-Strazdeiį

Įžymiojo lietuvių poeto Antano Strazdo, 
niūriais baudžiavinės priespaudos laikais 
savo dainomis išreiškusio protestą prieš feo
dalinę santvarką ir skelbusio darbo liaudžiai 
šviesesnę ateitį, gyvenimas tebėra maža te
ištirtas. Buržuaziniai istorikai, norėdami nu
slėpti nuolatinius Strazdo persekiojimus, 
kuriuos jis patyrė iš bažnytinės vyriausybės, 
netyrinėjo archyvų ir neieškojo ten žinių 
apie Strazdą.

Tiktai tarybiniai literatūros istorikai ėmė
si tirti archyvus, ieškodami žinių apie Straz
dą, ir jau atskleidė nemaža naujų duomenų, 
ryškiai nušviečiančių mums įžymiojo poeto 
asmenybę ir jo vargingą gyvenimo kelią.

Prieš kiek laiko vėl surasta naujos me
džiagos, paremtos Vilniaus Konsistorijos 
archyviniais dokumentais, kuri atskleidžia 
visą eilę ligi šiol nežinomų Strazdo biografi
jos faktų.

Rastoji medžiaga nušviečia mums visą ei
lę naujų persekiojimų, kuriuos patyrė Straz
das. ' '

-Vienas iš 'tokių persekiojimų prieš poetą 
buvo sukeltas Lietuvos evangelikų reforma
tų Sinodo dėl Strazdo satyrinio eilėraščio 
“Pagrabas Palšio”. Kaip sužinome iš Sinodo 
įgaliotinio Ceraskio rašto (1819. 1L 23) Vil
niaus katalikų Dvasinei konsistorijai, Sino
das 1818. VII. 5. nutarė apskųsti Strazdą ir 

'Pareikalauti iš jo satisfakcijos už reformatų 
įžeidimą. Tuo remdamasis Ceraskis. 1818. 
IX. 17. ir apskundė Konsistorijai Strazdą, 
savo skunde įdavikiškai nurodydamas įdo
mią detalę, kad pirmasis Strazdo poezijos 
rinkinėlis, pasirodęs Vilniuje 1814 m., esąs 
išleistas be cenzūros leidimo.

Konsistorija 1819. VI. 4. išleido įsakymą 
pareikalauti iš Strazdo pasiaiškinimo ir nu
bausti jį 2 rb. 2 kap. pabauda, tačiau Straz
das, tuo metu neturėdamas pastovios gy
venamos vietos, buvo sunkiai surandamas.

Konsistorija 1819. VII. 25. išleido naują 
įsakymą sulaikyti Strazdą, pristatyti jį de
kanui ir išegzaminuoti. Tačiau ir dabar, 
kaip rodo Upytės, Obelių ir Kupiškio deka

dų raportai Konsistorijai, Strazdas buvo ne
surandamas, nes keliavo iš vietos į vietą, ieš
kodamas sau nuolatinės rezidencijos.

■ A. Strazdo persekiojimas bei jo paieškoji
mas baigėsi tuo, kad Konsistorija 1820. III. 
13. įsakymu uždėjo Strazdui pažeminančias 
3 dienų rekolekcijas.

♦ Ši byla akivaizdžiai rodo, kaip įvairių 

jis draugavo su valstiečiais-baudžiauninkais. 
Jis kūrė poeziją apie jų vargus, jų sielvar
tus, smerkdamas jų išnaudotojus.

11.
Balandžio 23 dieną, kaip minėjome,, buvo 

plačiai atžymėta A. Strazdo gimtadienis, 
“šios datos pažymėjimas buVo didelis įvy
kis Tarybų Lietuvos kultūriniame gyveni
me’,’ rašo Tiesa. “Mokyklose ir kultūros- 
švietimo įstaigose įvyko literatūros vakarai, 
skirti poeto gyvenimui ir kūrybai.’’

O pačiame Vilniuje:
“Vakar gausūs Vilniaus plačiosios visuo

menės atstovai susirinko Lietuvos. TSR Vals
tybiniame dramos teatre į Lietuvos TSR Ta
rybinių rašytojų sąjungos ir respublikos 
Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto iškilmingą posėdi, skirtą 120- 
osioms Antano Strazdo mirties metinėms.

“Iškilmingą posėdį atidarė Lietuvos TSR 
Tarybinių rašytojų sąjungos pirmininkas J. 
Šimkus.

“Pranešimą apie Antano Strazdo gyveni
mą ir kūrybą padarė poetas Stalininės pre
mijos laureatas T. Tilvytis.

“Po to įvyko Lietuvos TSR Liaudies 'laimi 
ir šokių ansamblio koncertas, kuriame an
samblio artistai atliko eilę Antano Strazdo 
dainų.” >

Panašūs koncertai. ,ir referatai buvo at
likti ir Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, taip
gi ir mažesniuose miestuose ir daugelyj kol
ūkių.

Tai parodo, kaip Lietuvos vyriausybė ir 
liaudis gerbia tuos žmones, kuine stovėjo su 
liaudimi, sielojosi jos reikalais, kurie kėlė 
lietuvių kultūrą ir žadino lietuvių tautą pa
kilti ir siektis naujo, šviesesnio gyvenimo.

Skaitytojas ras šiame puslapyje įdomių 
raštų apie poetą A. Strazdą-Strazdeiį. R. M.

tikybų bažnytininkai jungtinėmis jėgomis 
persekiojo ir morališkai terorizavo Strazdą 
ir kaip, anot jo paties “-Eksplikacijos7 žo
džių, buvo įsakyta jį, lyg kokį didžiausią 
nusikaltėlį, “gaudyti trijų dekanatų klebo
nams.”

Naujų persekiojimų banga užvirto ant 
Strazdo ‘galvos 1828 metais. Prasidėjo ji vi
zitatoriaus, Obelių dekano kun. J. Stanevi
čiaus raportu, pasiųstu 1828. V. 15. iš Duse
tų Vilniaus archivyskupui. šis raportas duo
da daug naujų ir labai įdomių žinių apie 
Strazdą.

Raporte, tarp kita ko, rašoma, kad Straz
das, gyvenąs tuo metu Kamajuose, turįs 72 
metus, kunigaująs 39 metus. Kamajuose 
Strazdas turįs nuosavus namelius, nuomojas 
ketvirtį valako žemės, turįs menką ūkelį, 
gyvenąs tamsioj pirkioj be pamato, 8 žings
nių platumo, su rekruto žmona apie 40 me
tų amžiaus. Ši turinti bepradedantį vaikš
čioti vaiką, kurį Strazdas nešiojąs ant ran
kų ir visi žiną, kad tai jo vaikas. Kartu gy
venąs vaikinas Pranas, apie 20 m. amžiaus, 
kurį Strazdas išauginęs, mylįs ir kurį visi 
laiką jo sūnumi. Jokių kunigo ženklų nei 
Strazdo bute, nei jo rūbuose nesą.

Kamajų bažnyčioje Strazdas nesąs buvęs 
jau apie dveji metai ir tiek pat laiko nema
tęs vietos klebono, tačiau jis važiuojąs į gre
timas bažnyčias atlaidų .tnn einąs kunigo 
pareigas.

Toliau raporte, remiantis liudininkais iš 
valdančiųjų klasių tarpo, nurodoma, kad 
Strazdas esąs didelis vaidininkas ir. mišias 
atlaikąs labai greitai. Vizitatoriaus nuomo
ne, tai esąs mišių laikymas tik “dėl akių” ir 
pamaldų išniekinimas. ^Šis raportas 
turėjo sunkių pasekmių Strazdo gyvenime. 
Bažnytininkai nutarė kitaip susidoroti su 
Strazdu. Vilniaus vyskupas kreipiasi į Vil
niaus gubernatorių, prašydamas įsakyti Uk
mergės teismui prisidėti prie' Strazdo įkali
nimo ir prie jo turto aprašymo. Vilniaus gu
bernatorius patenkino vyskupo prašymą ir 
išleido įsakymą ištremti Strazdą iš Kamajų 
į Pažaislio vienuolyno kalėjimą.

Archyvuose yra rastas Kovarsko klebono 
D. Antonavičiaus sustatytas aktas apie tai, 
kad jis 1828 m. VII. 6. Kamajuose aprašė 
drauge su liudininkais visą Strazdo turtą, 
kurį įkainojo 26 rb. 39 kap.

Kaip matyti iš Pažaislio vienuolyno virši
ninko pavaduotojo K. Pžeoro oficialaus pa

kvitavimo^ Strazdas 1828 m. liepos 10 te
buvo įkalintas Pažaislio vienuolyne.

Taip žiauriai bažnytininkai, talkininkau
jami carinės valdžios, susidorojo sir senu, 
paliegusiu liaudies mylimu poetu1.

Kaip Strazdas jautėsi Pažaislio vienuoly
ne, taip pat galima spręsti iš kai kurios ar
chyvinės medžiagos. Savo 1829. VIII. 5. 
raštu Vilniaus vyskupui, poetas pažymi, jog 

•jau atlikęs /nustatytąją metinę bausmę, ta
čiau nematąs, kad jį-ruoštųsi paleisti iš vie
nuolyno. Strazdas skundžiasi, jog visai 
apsirgusios jo akys ir kad jis bijąs, jog 
apaks. ' ..f(i

POETAS A. STRAZDAS
Tačiau bažnytinė / vyriausybė ir nemanė, 

paleisti Strazdą iš'vienuolyno, bet jam iš čia 
pavyko išsprukti, nes 1829. IX. 20. raštu 
Vilniaus vyskupas pranešė Obelių dekanui, 
kad Strazdas vėl pasirodęs Kamajuose, nors 
ir negavęs leidimo išeiti iš vienuolyno. Vys
kupas nurodo, kad Strazdui, kaip suspen
duotam, draudž-iama eiti kunigo pareigas ir 
kol kas įsakoma sėdėti Kamajuose. ■

Surastoji archyvinė medžiaga rodo, kad' 
paskutinieji Strazdo gyvenimo ( metai buvo 
apkartinti toliau nesiliaujančio persekioji
mo, didžiulio vargo ir skurdo.

Paskutinis dokumentas yra Obelių deka
no Eismonto pranešimas iš 1833. IV. 15. 
Vilniaus vyskupui, kad Strazdas mirė ba
landžio 11 d.

Naujai, surastoji archyvinė medžiaga, ku-
rjos čia tik dalis paminėta, akivaizdžiai pa
rodo .Strazdo artimumą liaudžiai, jo visišką 
nesilaikymą kunigų luomo nuostatų, jo prie
šiškumą feodalinei santvarkai ir klerikaliz
mui. Už visa tai jis buvo ligi paskutiniųjų 
savo gyvenimo dienų persekiojamas viešpa
taujančiųjų klasių, ir kaip tik už tai jis išli
ko gyvas Lietuvos liaudies širdyje, savo po
etiniu žodžiu amžiams įėjo į, lietuvių litera
tūrą, ir šiandien yra karštai mylimas tarybi
nio skaitytojo. Prof. K. Korsakas.

IŠ A. Strazdo kūrybos.

VARNAS
Jau paleido juodus sparnus, 
Atskrido ūlyčion varnas.
Ir ant tvoros atsistojo.
Klausykit, ką anas loja:

“Kaip tik svietas prasidėjo,
Kaip žmonės gyvent pradėjo, 
Lygumą terp sau padėjo.

Greit žmonės pradžias užmiršo, 
Blogumą ant sau nu piršo.

Padare visur pagonus, 
Liepė pastatyt balvonus 
Ir uždėjo tuočės ponus.

/ Biedni jūs, žmonės, nedalioj,
Sunkioj būdami nevalioj,

Ne sau jūs žemę >kilojat. •
Negi sau pėdus nešiojai, —
Vis dėl ponų procavojat.

Jum tik juoda duona krimsti, 
Karčias/bėdas tankiai kęsti.

Ponam tai tiktai ulioti, '
Vynas gerti, kortas groti, 
Minkštam patale miegoti.

Išieškotos jų zabovos,
Linksmybės, gardžios patrovos.

Svetimos tik procios laukia,
Bet tik ant žmones prisitraukia, 
Paskutinį kraują traukia.

Niekas už jum neužtaria,
Ir kunigai leipo daro.

Nors kaip jūs kūną nešioja
Ir bažnyčią ‘budavoja,
Ale jum kasdien pešioja.

Nebeilgos jau adynos,
Aš jum tas nešu navynas:

Jau prikalta daug yr plieno, 
Nebetoli jau ta diena, 
Kai iš jų nebus nė vieno.’*

<1. ET TU, DOMINYKAI
Ei tu, Dominykai, 
Tu nežinai nieko, 
Atsisėdęs šaly pečiaus, 
Netikusio j vietoj.

Pablūdusio 
poeto rauda

Karvė pievą ėda, 
Ant stuobrio pelėda 
šaukia rėkia tupėdama: 
“Dominykui bėda!”

Vienoj pusėj šlėkta, 
Antroj pusėj dvaras, — 
Tu nežinai, Dominykai, 
Kas ant tave baras.

Ateina urėdas
Ir paskui tijūnas, — 
Dominyko nabagėlio 
Dreba visas kūnas.

Ožkos karklus plėšia, 
Vilkas paršą neša, — 
Dominykas nabagėlis 
Sau čipryną peša.

. Jaučiai: rugienose, 
Arkliai pūdymuose, — 
Tu nežinai Dominykai, 
Nė savo laukuose;

Tu nežinai, biednas,
Ko tujvi sulauksi,
U žūk irstąs per uodegą, 
Kaip vaikelis šauksi.

Paroda poetui A 
Strazdui atminti

A. Strazdo mirties 120 motų sukakčiai 
paminėti Vilniaus Valstybinio universiteto 
moksline biblioteka suruošė šio įžymaus lie
tuvių liaudies dainiaus raštų ir dokumentų, 
susietų su jo gyvenimu ir veikla, parodą.

Parodos pirmoje vitrinoje eksponuoti 
Strazdo parapijos (Kamajų) inventoriai, 
vaškinės lentelės baudžiauninkų lažui ap
skaičiuoti, charakterizuoją baudžiavini iš
naudojimą, prieš kurį pasisakė Strazdas sa- 
,-q raštuose.

Juozas Kėkštas yra skai
tomas vienu iš pačių ge
idausiu klerikalinių poetų. 
Neseniai pasirodė jo sukur
ta (geriau, iškepta) “poe
ma” “Negyvo angelo dai
na.” Kėkštas “dainuoja'’:

Mėnuo, kuriam savo 4' 
žvilgsnį radau, 

stebi mane ir nedaug 
supranta. Medžiai 

(skaudaus laukimo 
šakos), 

viršūnėmis upėje 
tyli? Gėlės, 

praradusios visas šviesas, 
palinko savin ir

užgeso. Žmonės, 
nesistebėkite šia tamsa.
Štai stoviu prieš < 

jus nuogas, 
mano kaulai balti

ir plėšrūs, 
mano žvilgsnio

duobės juodos, 
kaukolė suledėjus

barška, dantys 
tapo kieti ir žodžiams. ’.* 

gimti išplėšė teisę.
Štai stoviu prieš jus;': 
sutrupėjusiais sparnais’ 
angelas negyvas, " 
kurs buvo maitinamas 

visais 
pažinimo medžio vaisiais 
šioj gėrio ii* blogio 

karalystėj.
Šitoje Kėkšto “dainoje” 

nė su žiburiu nesurastum 
nė krislelio ne tik blaivo 
proto, bet nė poetiškumo. 
Tai visiškai pablūdusio žmo
gaus kliedėjimas . O kuni
gų Draugas šitą nesąmonę 
įdėjo į “Mokslo-Meno-Lite- 
ratūros” skyrių.

Salietis

Parodoje yra eksponuota eilė dokumentų, 
atrastu visai neseniai V VU bibliotekos rank- 
rastyne/ šiuo atžvilgiu ypatingai įdomi A. 

” Strazdo byla su šlėkta Tlerasimavicium. šio
je byloje .yra liudininkų parodymai, o taip 
pat Strazdo pasisakymas. Iki tol buvo nor. 
aiškumų net, dėl jo gimimo metų.-Iš jo par) 
ties žodžių aiškėja, kad jis’yra gimęs 1757/ 
m. Bet žymiai svarbiau šiuose dokumentuo
se yra išryškinim'a's1 jo socialinio veido, šiuo 
atžvilgiu įdomus yra parodoje eksponuotas 
A. Strazdo prašymaš-skuųdas prieš Vilniaus 
cenzūros komitetą “Jo imperatoriškos my- 
listos Lietuvos universiteto Vyresnybei Vil
niuje”.

Iš A. Strazdo poezijos leidinių žinomi iš 
viso 9 leidiniai. Biblioteka iš jų turi 7. Jų 
tarpe pirmąjį leidinį “Giesmės svetiskos ir 
szwintos sudėtas par kunigą Untana Droz- 
dawska, Wiiniuj Doukarnioy kunigu Missio- 
naru 1814.” šis leidinys yra unikalinis, išli
kęs tiktai VVU bibliotekoje. Taip pat biblio
tekoje yra visa eilė ir kitų Strazdo unikali
am leidinių, kaip, pvz., “Ilymnas apey S. 
Jackų”, 1816, “Kelias krizaus” 1819, 
sabas giedoima misziu szventū” 1820.
taip pat ir pirmas pomirtinis Strazdo gies
mių leidinys, kurį “pagal savo statracza pa
taisė ir atspausdino Juozapas Miglovara, 
Tilžėj 1884.” Biblioteka turi ir Liudo Giros 
paruoštą ir 1914 m. Vilniuje išleistą jubilie
jinį leidinį “Strazdo dainos.”

Buržuazijai valdant, Lietuvoje Strazdo 
dainos buvo išleistos tik vieną kartą. Per 
trumpą pokarinį tarybinį laikotarpį išėjo 
du Antano Strazdo kūrinių leidiniai: 1951 
m. 5,000 egz. tiražu ir 1952 m. 4,000 egz. 
4 ii»n vii

Retas

Diplomatas tai' žmogus, 
kuris visuomet atsimena 
moteriškės gimtadienį, bet 
niekuomet neprisimena jos
amžiaus. Frost.

Gerieji - dorieji amerikie
čiai, kai numiršta, tai visi 
kraustosi Paryžiun. T(Nes' 
gyviems ten negražų”esą 
važiuoji.)

T. G. Appleton.
Surinko Kas Kitas

Sekančiam parodos skyriuje eksponuota* 
medžiaga apie Afttaną Strazdą ir jo kūrybą. 
Pažymėtinas rusų mokslininko Petro Kepe
ne 1827 m. išleistas rinkinys “Apie lietuvių 
tautos kilmę, kalbą ir literatūrą”, kuriame 
jis mini A. Strazdo .ruošiamą spaudai eilė
raščių rinkinį, o taip pat S. Daukanto “Daj- 
nes žiamajtiu (1846), L. Jucevičiaus “Lit- 
wa” (1846) ir kt,

Centrinę vietą parodoje užima tarybinės 
literatūros skyrius. Tiktai dabar, Tarybų 
Lietuvos sąlygomis, surado prideramą vie
tą lietuvių literatūroje darbo žmonių drau
gas, liaudies daihius A. Strazdas.

Jeigu buržuaziniai vadeivos nesirūpino A. 
Strazdo literatūriniu palikimu, tai jis liko 
gyvas liaudies atmintyje. Liaudis mėgo A. 
Strazdo dainas, jas pasisavino ir jų pagun
dų kūrė naujus variantus. Jų^ randame S. 
Daukanto, K. Moigio, A. Juškos ir kt. dainų 
rinkiniuose, Ivinskio kalendoriuose. Ši me
džiaga taip pat turtingai pateikta parodoje.

L. Vladimirovas,
Vilniaus Valstybinio universiteto 
mokslinės bibliotekos direktorius.

Ignatz Mezei, iš Buffalo, 
rumunų tautines kilmės, 
išvežamas j Ellis Island. 
Jis yra 56 metų amžiaus 
ir bus Įkalintas. Vado
vaujantis Walter-McCar- 
ran Įstatymu, jis gali bū
ti ten Įkalintas visam gy
venimui. Jis gyveno A- 
merikoje nuo 23 metų. 
Pasmerktas deportavimui 
už tai, kad neseniai buvo 
parvykęs Į Rumuniją. Val
džia kreipėsi Į 18 šalių, 
siūlydama Mezei, bot 
niekur nenori jį priimti.

3 pusi.—Laisvė (Liberty), »šeštadien., Gegužes-May 9, 19531



Valstybes sekretorius John Foster Dulles (kairėje) 
kalbasi su apsigynimo sekretorium Charles W. Wil- 
sonu. Dulles pranešė Francūzijos valdžiai, kad 
Amerika toliau aukų Europai nebeskirs, o tiktai 
padės apsiginkluoti. Dulles ir Wilson dalyvavo Šiau
rinio Atlanto Sąjungos vykdomosios tarybos susirin

kime, kuris šiomis dienomis Įvyko Paryžiuje.

Nuo darbininko iki 
fabriko direktoriaus

LIETUVIŲ KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Puikiai pavyko Lietuvių Namo Bendroves suruoš
tas muzikalis parengimas balandžio 12 d. Massachu
setts valstijos vaidintojai-dainininkai-muzikai suvaidino 
muzikali veikalą ir dar priedu papildė programą. Nema
žai pelno liko. Širdingai ačiū Massachusetts meninin
kams.

Gegužės 2 d. Ona Globičienė ir Ona Titanienė suruo
šė Vincui ir Onai Žilinskams išleistuvių vakarienę, kuri 
gerąi pavyko. Namui paramos liko virš $80. Ačiū 
rengėjoms už pasidarbavimą, visiems kitiems už pa
gelbėjimą ir publikai už atsilankymą.

B. Kerševičiui, Passaic, N. J., mirus, jo žmona, pa
aukojo jo $25 šėrą Namo Bendrovei—B. Kerševičiaus 
atminčiai. Ačiū.

C. Daukšas paaukojo Lietuvių Kultūriniam (Cen
trui $2.00. Ačiū.

Visais Lietuvių Kultūrinio Centro reikalais reikia 
rašyti sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y. LNB Valdyba

KAUNAS. — Vargas pri
vertė Petrą Vaičiūną mesti 
mokyklą ir iš jaunų dienų 
eiti ieškoti darbo samdos 
pagrindais. Ilgai jis klajo
jo po Kauno Įmones ir dirb
tuves, ko1 įsitaisė kaip mo
kinys privačioje mechani
nėje dirbtuvėje.

Jis buvo verčiamas dirb
ti po 1.6 valandų paroje, o 
pinigų jam nemokėjo. Pra
slinko dveji metai. Petras 
išmoko šaltkalvio amato ir 
dirbo ne blogiau už Įgudu
sius meistrus. Kai jis šei
mininkui užsiminė apie at
lyginimą, tasai supyko:

—Jei tu nepatenkintas, 
tai gali eiti, kur patinka.

Ir tą pačią dieną Petrą 
išvijo iš dirbtuvės.

Vėl prasidėjo ilgas darbo 
ieškojimas. P. Vaičiūnas 
gyveno iš atsitiktinių už
darbių . Nuo ryto iki vėly
vo vakaro jis klajojo po 
miestą, beieškodamas dar
bo, stovinėjo prie gamyklų 
vartų, bet viskas buvo vel
tui. Visur sutikdavo tūks
tančius, tokių pat bedarbių, 
kaip ir jis pats.

Petras Vaičiūnas buvo 
bedarbis iki 1938 metų, 
kuomet jis buvo priimtas į 
“Kauno audinių” fabriką ir 
paskirtas meistro Šilerio 
parankiniu. Išdidus ir ego
istiškas meistras iš aukšto 
žiūrėjo į naujoką ir neno
rėjo jam padėti.

Su audimo amatu P. Vai
čiūną supažindino meistras 
Jonas Žilinskas, kuris jam 
padėjo išmokti dirbti prie 

staklių . Pamažu Vaičiūnas 
priprato prie naujo darbo, 
bet dirbti svetimiems žmo
nėms, šeimininkams jam 
jam buvo visiškai nemalo
nu. ..

Kūrybiniai P. Vaičiūno 
gabumai pilnutinai išsivys
tė tik tada, kai valdžią pa
ėmė pati Lietuvos liaudis, 
kai darbininkai tapo tikrai
siais fabrikų ir gamyklų 
šeimininkais. “Kauno au
diniui fabriko direktorium 
buvo paskirtas Jonas Ži
linskas, kuris ir ligi šiolei 
jam vadovauja. Petras Vai
čiūnas tapo meistro padė
jėju. ’

Žinodamas, kad jis dar
buojasi sau, liaudžiai, P. 
Vaičiūnas pradėjo aptar
nauti dvigubai, tiek audimo 
staklių, kiek numatyta pa
gal normą.

1|949 metais kauniečio 
meistro padėjėjo vardas iš
garsėjo daugelyje Tarybų 
šalies miiestų ir net už ša
lies ribų. Jo darbo patyri
mą ėmė naudoti daugelis 
Kauno, Klaipėdos, Lenin
grado audimo fabrikų mei
strų padėjėjų. Užsimezgė 
Vaičiūno susi r aš in ė j i m as 
su draugais iš Čekoslovaki
jos. Laiškuose jis noriai 
papasakojo jiems apie savo 
d arba.

Netrukus P. Vaičiūnas 
tapo valstybės veikėju. 
1950 metais Kauno darbo 
žmonės išrinko' jį TSRS 
Aukščiausiosios T a r y b o s 
deputatu. Kartu su darbi
ninkais, vąlstiečiais, moks
lo ir meno darbuotojais, to

kiais' pat liaudies išrink
taisiais, kaip ir jis pats? P. 
Vaičiūnas-sprendžia valsty
binius Tarybų Sąjungos 
klausimus. 1950 metais P. . _ . * ,.Vaičiūnas taip pat susilau
kė aukščiausio vyriausybi
nio apdovanojimo — Leni
no ordino.

“Kauno audinių” fabrike 
jis išugdė nemaža įgudusių 
meistrų padėjėjų. Jo mo
kiniai Ganusauskas,- Min- 
gaila ir kiti tapo puikiais 
savo darbo žinovais.

1951 metais Lietuvos TSR 
Lengvosios pramonės mi
nisterija paskyrė P. Vai
čiūną Kauno “.Litekso” vil
nų audimo fabriko direkto
rium. Buvęs darbininkas 
tapo stambios p r a m o n ė s 
įmonės direktorium. Beje, 
čia nėra nieko nuostabaus. 

' Tarybų šalyje bet kuris 
darbininkas gali tapti įmo
nės vadovu. “Drobes” ir 
“Dobilo” fabrikų direkto
riai — Plioplys ir Simana
vičius, o taip pat ir dauge
lis kitų, praeityje, lygiai 
kaip ir P. Vaičiūnas, buvo 
darbininkai.

P. Vaičiūnas puikiai su
sidoroja su darbu. “Litek
so” fabrikas dar Spalio 35- 
jų metinių šventės išvaka
rėse įvykdė 1952 metų už
duotį.

Daug talentingų meistrų 
padėjėjų, tokie kaip Jodei- 
kis, Kazakevičius, Vilkelis, 
išaugo fabrike P. Vaičiūnui 
vadovaujant. Visi fabriko 
darbuotojai gerbia direkto
rių, kilusį iš paprastos dar
bininkų šeimos.

....Kartais Petras prisi
mena dabar praeities me
tus, kai jis pradėjo savo

E LIETUVOS
Jiaunųją dailininkų darbai 

/ ♦
VILNIUS, IV. 4 d. — Antri 

metai Dailės institute rengia-
*

mi studentų dailės darbų kon
kursai. Šių metų konkursas 
buvo surengtas tema: “Tary
biniai žmonės“. Peržiūrai bu
vo išstatyta 50 kūrinių.

Pirma premija paskirta stu
dento J. Geržburgo skulptūri
niam biustui “.T. V. Stalino 
jaunystė.“ J. V. Vasilevičiui 
už skulptūrinę kompoziciją 
“Dailininkas kolūkyje’’ ir V. 
Paršinui už plakatą “Stalini
nis darbas — smūgis karo 
kurstytojams“ teko ant
rosios premijos.

Trečiosios premijos paskir
tos V. Briedikio ir J. Laurušo 
architektūriniam projektui 
“Švyturys- Kauno jūroje“. Z. 
Vasilenkaitės kilimo projek
tui ir Tugrul Naramenbekovo 
tapybinei kompozicijai “Ne
nugalimieji“.

Astuoni studentai gavo pa
skatinamąsias premijas.

E. Žiauberis.

Prekes gyventojams

Respublikos Lengvosios pra
monės ministerijos įmonės di
dina gyventojams skirtų pre
kių gamybą.

Plečiamas produkcijos asor
timentas. Kauno “Pakaitos“ 
fabrike organizuojama užuo- 
laidų-tiulio dirbinių gamyba. 
Siuvimo įmonėse pradėta ga
minti daugiau kaip 200 nau
jų pavasario-vasaros -asorti
mento vyriškų, moteriškų ir 

darbo kelia, norėdamas 
išmokti amato. Sunkūs 
tai buvo laikai. Tary
biniais laikais darbininkui 
yra sudarytos visos sąlygos 
entuziastiškai ir džiaugs
mingai dirbti, atskleistos 
perspektyvos kūrybiškai 
augti. N. Mikalauskas 

vaikiškų rūbų modelių,. Teks
tilininkai įsisavino naują pie- 
šinių ir.atspalvių audinių ga
mybą. Pavasario-vasaros sezo
nui taip pat padidintas mo
delinės avalynės, kojinių ir 
puskojinių bei trikotažo dir
binių asortimentas. Modelinė 
avalynė gaminama daugiausia') 
iš spalvotos odos.

įmonėse numatyta perduoti 
eksploatacijai naujus pajėgu
mus. Naujas - gamybinis kor
pusas stos rikiuotėn Vilniaus 
“Viktorijos“ avalynės fabrike. 
Bus pradėta rekonstruoti Kau
no “Silvos“ kojinių fabriką. 
Vilniaus “Spartos“ kojinių-tri- 
kotažo fabrike baigiamas sta
tyti stambus dažymo cechas. 
Vykdomas tolesnis gamybos 
konvejerizavimas. Naujos 
konvejerio linijos bus paleis
tos “Lelijos“ ir “Dobilo“ siu
vimo fabrikuose.

Francis DuPont, kelių 
direktorius. Jis buvo pa
šauktas į Kongreso Atsto
vų Buto komisiją paaiš
kinti, kas yra vyriausybės 
daroma sumažinimui ne
laimių ant Amerikos ke
lių ir vieškelių. Mr. Du
Pont nepatiekė jokių 
naujų sumanymų to pa

vojaus prašalinimui.

MONTELLO - WORCESTER
Žymiausi lietuvių talentai iš New Yorko vyksta i 

Bostono apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Suzana Kazokytė, sopranas
Frank Balevičius, komp.-pianistas
Aido Choro Šokėjų Grupė

Leon Yonikas Suzanna Kazokytė

Duos Puikų Koncertą
Montello, Mass., Šeštadienį

Gegužes-May 16-tą
TAKTIŠKO NAMO SALĖJE
8 VINE ST. IR NO. MAIN ST.

Pradžia 7 vai. vak. , -- 1-nga $1.00
Rengia L.L.D. Kuopa

Gegužės-May 17-tą
Worcester, Mass., Sekmadienį

/ LIETUVIŲ SALĖJE
29 ENDICOTT STREET

' A Pradžia 3-čią vai. popiet " '~ 
Rengia L.L.D. 1 Kuopa

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo me
nininkai.' Kiekvienas, kuriem nepertoli nuvykti, pasistengu c 
juos išgirsti.

įžanga $1.00

Kaip Maskvoje buvo 
pa minetas Rabelais

Prieš tūlą laiką Laisvėje buvo įdėtas 
straipsnis apie Francois Rabelais, didį 
francūzų rašytoją-humoristą, nuo kurio 
mirties šiemet sukako 400 metų. Tarybų 
Sąjungoje tas įvykis taipgi buvo plačiai 
atžymėtas . Žemiau paduodame Eltos 
pranešimą apie tuo reikalu įvykusį mi
tingą Maskvoje (Lietuvos spaudoje fran- 
cūziškos ir kitų tautų žmonių pavardės 
rašomos fonetiškai, kaip jos išsitaria).

Elta rašo:
MASKVA.— Balandžio 7 d. tarybine 

visuomenė pažymėjo 400 metų sukaktį 
nuo tos dienos, kai mirė didysis prancū
zų rašytojas-humanistas Fransua Rable. 
Šiai datai buvo skirtas Maskvoje įvykęs 
vakaras, kurį organizavo TSRS Tarybi
nių rašytojų sąjunga, Tarybinis taikos 
gynimo komitetas, A. M. Gorkio vardo 
Pasaulinės literatūros institutas. Mask
vos konservatorijos Didžiojoje salėje su
sirinko sostinės įmonių stachąnovinin- 
kai, mokslo ir kultūros veikėjai, visuo
meninių organizacijų atstovai. Susirin
kusiųjų tarpo buvo žinomasis Kanados 
visuomeninis veikėjas tarptautinės Sta
lininės premijos “Už taikos sustiprini
mą tautų tarpe” laureatas Džeimsas 
Endikotas, Pasaulinės* Taikos Tarybos 
narys žinomasis kinų poetas Emi Siao.

Atidarydamas vakarą, Tarybinio tai
kos gynimo komiteto pirmininkas N. “S. 
Tichonovas pasakė, kad Pasaulinės Tai
kos Tarybos raginimu įvairių šalių prie
šakiniai visuomenes sluoksniai pagerbia 
didžiojo prancūzų rašytojo atminimą.

Epocha, kurioje gyveno <ir rašė Rable, 
— nemirtingųjų Gargantiua ir Panta-' 
griuelio paveikslų kūrėjas, — liko toli
moje praeityje, tačiau jo knyga pergyve
no šimtmečius, išsaugodama savo pilną 
kraują, gyvybinę jėgą, liaudinį realisti
nį pobūdį, ryškų spalvingumą, gudrų ju
morą,, pliekiantį satyrinį aštrumą.

— Mes, tarybiniai žmonės, — pasakė 
baigdamas N. S. Tichonovas, — aukštai 
vertindami visus žmogaus genijaus kū
rinius, visus pasaulinės kultūros lobius, 
didžiai gerbiame rašytoją ir murpanis- 
tą Fransua Rablę. Rabies kūryba pri
klauso pažangiajai žmonijai, ginančiai 
taiką, kultūrą, nacionalinę nepriklauso
mybę, draugystės ir bendradarbiavimo 
tarp tautų idėjas,

Laisves Piknikas 
* 

Rengia ALDLD 2 5 kuopa paramai 

DIENRAŠČIO LAISVES
Įvyks

Sekmadienį, Birželio-June 7 d.
19 5 3

Įžanga 50c asmeniui —:— Pradžia 11-tą valandą dieną
. K

Dovanos prie įžangos: 1-ma $7.00, 2-ra $5.00 pinigais

SLOVAK NATIONAL PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

PUIKI DAINŲ Iii ŽAISLŲ PROGRAMA, KURIĄ PILDYS: 
ROŽYTĖS MERK1UTŪS GRUPE Dainininkų iš Philadelphijos ir 
DAINININKO STANLEY KUZMICKO šeima iš Shenandoah, Pa.

W. Otremba Muzika Gros Šokiams nuo 3'30 iki 7-30 P. M.

Gerbiamieji! Šis piknikas bus labai gražioje vietoje, tarp žaliuojančių medžių 
ir žydinčių gelių, kur visi besigėrėdami pavasario malonumu, smagiai praleisite lai
ką. Labai graži svetainė ir smagi muzika šokiams. Alus ir valgiai pirmos rūšies. 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Rengėjai.

KELRODIS: Iš Piiiladelphijos imkite kelk> No. 40 ir važiuokite iki Baltimore#, privažiavę pirma gatvę — 
Kresson St.., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir perva
žiavę tiltą. laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. Iš miesto galima važiuoti 26th karu 
iki Holabird Avė. Išlipę eikite į vakarus !4 mallės. O busas No. 20 Dundalk reikia imti ant Baltimore St. 
ir jis priveža iki pikniko vietos.

ANNUAL LITHUANIAN LIBERTY PICNIC. SUNDAY, JUNE 7, 1953.
SLOVAK NATIONAL PARK, 6526 Holabird Ave. Beginning 12 Noon.

Rose Merkis’ Choral Group from Philadelphia and Stanley Kuzmickas’ Family Sin- 
gers from Shenandoah, Pa., will participate on the program. Music from 3:30 to 
7:30 P. M. Two door prizes: 1st $7; 2nd $5.— Ticket 50c. All are invited.

4 pusi.-Laisve (Liberty)- šeštadien., Gegužčs-May 9, 19S3
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Našlaitė
ę (Tąsa)

Ir taip Juliukė prikalbinta, linguoda- 
>ipa galvele, sutiko eiti su ta jauna ir ge- 

teta. Bet nei Juliukė, nei teta, "ei kas 
•kitas nežinojo, koks ten jai bus gerumas 
ų)as tą naują ir dar nežinomą tetą, pas 
kurią rengia ją vežti. Na, ir taip ją 
vargšelę prikalbinę, priviloję, aprengė 
kuo geriausiai, šiltai ir dar įsuko ir į 
gūnę ir išsinešė*iš tos varganos, dūmi
nės pirkelės ir, susėdę į rogutes pilnas 
šiaudų, nuvažiavo į jaunosios Rėklienės

ę Julhikei įėjus' -į erdvtv svetimą butą 
buvo labai nedrąsu, net baugu. Stuba 
didelė, pečius su kaminu, viskas kalkė
mis nubaltinta, netaip, kaip buvo na
mie: dūminė pirkelė, viskas tamsu, juo
da, langai mažučiai, it pirties linams 
minti. O čia Juliukė net stačia galėtų

New Ydrko Žinios

Juliukė neverkė, nes ji nežinojo, ne
suprato, kas su ja dedasi ir kur ją veža. 
Juliukės teta pabučiavo vargšę našlaitę, 
atsisveikindama, ir tik sunkiai atsidusu
si nubraukė gailias ašaras nuo savo 
raukšlėto veido. Gi vyriausioji Juliukės 
sesutė, Elziutė, ilgai stovėjo prie varte
lių ir akimis lydėjo tolstančias rogutes, 
kuriose jos mažoji sesutė važiavo į ne
žinomą jai buitį. Ir tik kada rogutės 
dingo visai iš akių už pasisukimo, tik 
tada Elziute atbėgo į namelį, gailiai 
verkdama, lyg ji, rodos, būtų savo ma
žąją sesutę išlydėjusi į kapus.

Arklys, paragintas greičiau skubėti, 
galvą pakratęs nusiprunkštė ir leidosi 
risčia bėgti, lengvai traukdamas rogu-

čiavo) ir nusimetę sunkius žiemiškus ap- 
siautalus, susėdę, ėmė kalbėti. Gale 
buto prie stalo sėdėjo mažo sudėjimo 
žmogelis, senis A^maiiavičius, ir suko 
pančius, ir protarpiais vis suriauksi, lyg 
ir sudejuoja: tai buvo jo senas įprotis 
tai)) vis riauksėli. Toliau ant suolo 
sėdėjo sūnus Ignas ir drožinėjo gre
bliam' virbalus, o ant šalutinio suolo, prie

Du kūdikiai iškrito 
per langą

Mrs. Naomi Conley, gyve
nanti 94 Columbia St., New 
Yorke, triūsėsi virtuvėje. Ten 
pat buvo du mažiausieji jos 
kūdikiai ir vyriausioji dukry-. 
te. Kitame kambaryje žaidė 
dar dvi dukrytės, 3 ir 4 me- 

išgirdo

Marta — ir verpė‘linu

Atmanavičicne ir pridabojo besikūre
nančią ugnį ant priepečkio po trikoju, 
kur šuto puodas bulvių vakarienei. Užu 
stalo, ant sienos, kabojo du šventųjų

neles s
viduriu
baltu gaubtuvu.

nemažas
su

dare keistą, nepaprastą įspūdi, nes ji 
niekad pirmiau nėra buvusi panašiame 
bute; jai darėsi net baugu ir ji "et ne
atsitraukė nuo jaunosios tetos Rėklio-

tų. Staiga motina 
spiegimą. Kada ji 
kambarį, 
nebuvo, 
pamatė, 
užtv ara 
me, nukritusios 50 pėdų.

Abi mei’gaites pavojingai 
sužeistos, bet dar gyvos, tapo 
nuvežtos i ligoninę.

ten jaumergaičių
Pribėgusi prie lango, 
kad išlaužta lango 

ir mergaitės jau k i e-

Newark, N. J

Liberalai pakeitė 
mintį dėl rinkimu

Liberalų partijos viršinin- 
kai A. A. Bcrle ii’ Ben David
son aną dieną prakalboje bu- 

|Vo pasakę, kad gal jie statys 
savo atskirą kandidatą į ma
jorą. Reiškė viltį, kad jie ga
ilėtų išrinkti patys vieni.

Bėgiu sekamų kelių dienų 
jie pakeitė mintį. Laiške savo 
klubams/ tie patys viršininkai 
pareiškė, kad suformuoto nu
sistatymo nesą. Ragino klubus 
svarstyti tą klausimą ir pa
teikti pasiūlymus būsimai 
konvencijai.

baltavo ir blizgėjo saulės spinduliuose, it 
kokia beribė jūra, kad net akys merkėsi 
bežiūrint. Šaltis į povakarį pradėjo la
biau spausti ir gnaibyti veidus. Juliukė, 
įsukta į gūnę taip sandariai, kad tik 
apie veidelį buvo atvara dūsavimui, sė
dėjo tarpe abiejų jaunų Rėklių ir jautėsi 
gana patogiai ir šiltai.

Vakaras jau ėmė greitai artėti ir sau
lė darėsi ne tokia jau skaisti—ėmė raus
ti, lyg susigėdinusi, kad tiek mažai pa
bėrė savo skaisčių, šiltų spindulių. Ar
klys vi’s risčia bėga ir bėga, tik protar
piais nusiprunkšdamas, vienok su vaka
ru nespėja lenktyniuoti; vakaras jau 
pradeda išvynioti savo tamsų šydą. Ir 
taip bematant saulė visai paraudo ir 
ėmė skęsti kur nors toli už mėlynuojan
čių miškų, ir tik ilgi jau gęstančios švie
sos šešėliai dar glostė, kaip auksiniais 
pirštais, baltai užsiklojusias kalnų vir- 

G šūnes ir žagaruotus medžius ir krūmo- 
/ *5 klius. Ir taip vakards skubėjo tiesti • 

savų taJn0u^*sparitūs,Tpakaltiėsė ir kjū- f 
niūose šešėliai .ėmė* .augti ir •.tiestis^ 'ly.g • 
ir kokios pasakiškos šmėklos, viską ap- 
gaubdamos savo juodu šydu. Vakaras, 
betemdamas, paslėpė visą puikų dienos 
skaistumą ir sniegu klotus plačiuosius 
laukus, o kartu uždengė—uždengė ant 
visados—ir Juliukės tas neilgas kūdikys
tės dieneles, kurias ji praleido prie savo 
brangios mamytės, sesučių ir broliukų. 
Čia Juiiukei atsiverčia naujas gyvenimo 
ir vargų lapas.

Prie Pievagalių kaimo arklys pasuko 
į dešinę. į prastai išvažinėtą kelią, tai)) 
sakant, šunkelį, link Nemuno. Saulė jau 
visai pasislėpė, dingo kur nors nežino
moj beribėj tolumoj. Štai jau ir Nemu
no pakrantės, štai ir patsai Nemunas, 
užsidengęs storu ledu ir išsitiesęs visu 
savo ilgumu, it kokia plati juosta tarpe 
aukštų krantų. Pervažiavus Nemuną, 
arklys net paklupdamas velka rogutes 
per gilų, sušalusį sniegą, prieš kalną nuo 
Nemuno, nes čia jau visai nėra išvaži
nėto kelio, o tik žmonių praminti takai, 
ir .tas pasunkino važiavimą, iki dasikasč 

. ir Jrel prie gero kelio ir pasiekė kaima. 
Kaime jau buvo matytis vienur kitur ži
buriai. Mėnulis, išlindęs pro kampą šilo 
ir lyg nusigandęs, išbalusiu veidu, ne
drąsiai dairėsi po šią visą plačią apylin
kę. O gal tai tiksliai taip liūdnu veidu 
jis palydi Juliukę j jos nežinomą ateitį ir 
vargais kaišytą buities kelią ir primcna, 
kad tik jis, mėnulis, pašvies jai brendant 
tuo erškėčiuotu keliu, kad saulute jai 
niekad nebus skaisti.*

Arklys ir vėl įsismaginęs risčia 'bėgo 
geruoju keliu, bet staiga pasuko į sįau- 
rutį kelią prieš kalnelį, o už kalnelio 
pro sėdą ir, pribėgęs užkeltus vartus, 
sustojo. Šuo piktai skalydamas atbė
go ir puolė ant vartų, bet kada jaunoji 
Rėklienė išlipusi iš rogučių priėjo at
kelti vartus ir prakalbėjo į šunį, tai šuo •

nes.
Atmanavičiene, pataisiusi malkas po

dama savo baltomis akimis į Juliukę, vis 
kažin ko klausinėjo savo dukterį Rė- 
klienę. Kiekvieną kartą Juliukė, pama
čiusi senės Atmanavičienės baltas akis 
ir surauktą kaktą, baimingai tik susi
traukia pati į save, nes jai atrodė, kad 
ta senė baisiai pikta, it kokia ragana; 
ji j"s bijojosi iš pirmo pamatymo. Tai 
ne mamytės mėlynos, kai)) dangus, ir 
gilios, pilnos motiniškos meilės, akys. 
Juliukė tik sėdėjo arti Rėklienės ir ne
jaukiai, bet lyg ir su baime, lėtai dai
rėsi, spoksojo į viską, ką tik josios aky
tės galėjo apžvelgti, na, o čia viskas jai 
nauja, nematyta, nepriprasta. Taipjau 
Juliukė nebuvo nei girdėjusi tokios kal
bos, kaip kad šioji senė kalba; Juliukė 
niekad nebuvo girdėjusi savo mamytę 
tariant tokius žodžius: nūnai, kų, dzie. 
ty, šie ir tt. Jai buvo keista girdėti to
kius žodžius, ir ji įdėbusi savo mkyt.es 
į tą piktos išvaizdos senę žiūrėjo.

Vakarienės Juliukė, kai)) ir visa šei
myna, gavo bulvių su pienu. Pienas jai 
labai patiko, nes namie ji jau seniai ne
buvo jo ragavusi, kada užtrūko karvu
tė. Po vakarienės moterys'susėdo prie 
ratelių verpti, vakaroti, o Julmkei*patai-

labai patiko, nes buvo šilta.
Sekančią dieną, kada Juliukė gerai 

apsižiūrėjo ,apsidairė, tai jai čia kur kas, 
viskas gražiau atrodė, negu buvo na
mie, vienok ji nesijautė čia tai)) smagiai, 
kai)) namie: čia viskas jai svetima, ne
priprasta, ir ji vis su kokia baime žiū
rėjo į senę Atnęanavičienę. Ir nors čia 
jai ir atrodė gražiau, kai)) namie, vienok 
jai darėsi nuobodu, ir ji pradėjo pasi
ilgti savo sesučių ir broliukų, todėl ji

tą Rėklicnę. o pastaroji ją vis paguo-

pina kaseles ir. tt., tad ji tik prie jos 
ir jautėsi kiek ramesnė. (O prie to, tenka 
pasakyti, kad jaunoji Rėklienė ir buvo 
geros širdies jauna moteriškė, kuri jau 
keliolika metų buvo'ištekėjusi ir dar ne-

giau ir prie šios našlaitės. Taipjau jos 
ir vedybinis gyvenimas nebuvo rožėmis 
kaišytas, nes senis Rėklys buvo ant vis
ko gaspadorius, ir ji daug savaičių, net 
ir mėnesių, praleisdavo pas savo tėvus. 
Taipgi ji Skyrėsi ir nuo savo pikčiurnos 
motinos, kaip būdu, taip ir poelgiu.)

Operetė “Cukrinis Kareivis”
Praėjusio ketvirtadienio, 

bal. 30 d., vakare rinkosi cho
ristai operetės pamokoms’ ir 
salėje pasirodė draugė A. Ar
lauskienė. Pasišaukusi moky
toją Mildred ir išreikšdama 
chorui savo linkėjimus, įteikė

$25 Sietyno paramai, sakyda
ma : “Aš negaliu bendrai su 
jumis dalyvauti pamokose ar 
kai kada parengimuose, tai 
todėl įteikiu šią mano dovaną 
meno ir pažangos kėlimui liau
dies labui.” Eilėraštis, išreiš
kiantis jos simpatijas, buvo 
viešai choristams perskaitytas 
ir nuoširdžiai padėkota jai 
per sietyniečius. ši moralė ir 
medžiaginė jos parama buvo 
priimta su nuoširdžia padėka.

Chorui smagu .dirbti, žinant 
kad jis yra įvertinamas ir re
miamas no tik čionykščių, bet 
ir iš tolimesnių apylinkių, kaip 
Kaštono drg. Tilvikas, Bayon- 
nės drg. Panelis, ir vietinis 
drg. Walteris, ii' kiti.

Draugės Arlauskienės sim
patiją reiškiančios eilutės tel
pa čia pat žemiau mūsų ko
respondencijos.

Choro Rep.
—O—

Sietyno choro nariams
Kai numirsiu, nedėkit ant 

karsto žaliu žolynėlių, 
Neverkit prie manęs, kaip 

tamsybes skelbėjai.
Nepirkit vainiku kloti 

ant žemės dykai,
Paaukoki! savo darbą dėl 

kitų dalykų.
Sustokit gailestauti, nes 

tai išėjo iš mados,
Skleiskit meną, progresą, 

gyvuotų visados.
Tegul skamba jūsų dainos, 

’tesklcnda plačiai,
Už rubežių jūsų laukia 

meno garbės draugai.
Draugai mieliausi, kreipkime 

atydą ir supraskim gerai,
Kas surinko išsisklaidusias 

žvaigždes andai.
Neužmirškim savo Sietyno 

žvaigždes K a š k i a u č i a u s,
Jo mokslas, raštai'tiems, ką 

nemato, lai takus prašvies.
Ona Arlauskienė.

Menama, kad viršininkams 
minti pakeitė New York Ti
mes pareikšta mintis. Laikraš
tis savo vedamajame smarkiai 
išbarė liberalų partiją už tai, 
kad ji daleido mintį, jog gali 
neremti republikonų. Timesas 
smarkiai rėme Dewey 1950 
metais ir Eisenhower) praėju
siuose prezidento rinkimuose. 
Jis visa galia užtaria Dewey o 
pasiūlytą New Yorko miestui 
budžetą su keliamu fėru it 
taksavimu algų miesto 
lams.

Primintina,

ply or phone: Mr. L. W. Braun. 
MAJESTIC, Ferry and Atlantic 
Aves., Woodlawn 4-2010.

(87-93)

Philadelphia, Pa. Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALEHELP WANTED—FEMALE

TEXTILE FINISHERS
Experienced only on woolen cloth. 

Night, work; good working condi
tions. Apply in person, sec MR. 
WILLIS or MR. McKENNA.

CARLTON MILLS CO. 
233 W. Wyoming Avenue 

(91-97)

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 MALE YOUNG MEN
Good Opportunity to learn Trade. 

Excellent working conditions. Stea
dy work for the right man. EkP.’s 
or foreigners accepted. Apply or 
phone: GITLIN BROS., 244 So. 5th 
Street. WA. 2-8704.

, (89-W

AUTO MECHANICS. All around 
Man. Buick experience preferred. 
Steady work;1 good working condi
tions. Apply in person.

MASON BUICK, INC.
Wright Ave. and Federal St., 

Camden, N. J.
(91-93)

HELP WANTED FEMALE
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)

TUBE MILL OPERATORS. Ex- 
perienced on electrically welded tub
ing mill. Steady work; bonus and 
overt ime. Vacation, group insurance. 
Apply or phone. WEST MORE
LAND METAL MFG. CO., Milnor 
Street and Bleigh Ave. DE. 3-8300.

(91-9.3)

Priteisė atpildą
Brooklyno vyriausias teis-

SECRETARY. Experienced. 5 day 
week. 9 till 5:30. Modern office. 
Good working conditions. Free hos
pitalization and life insurance. Ap-

Pi mesas

mas nusprendė, kad L. 1. ge
ležinkelių firma turės sumo
kėti $120,000 Mic/haels šei
mai atpildo už dviejų tos šei
mos asmenų mirtį traukinio 
nelaimėje 1950 metų rudenį. 
Buvo užmuštas šeimos tėvas 
ir duktė, 19 metų. Bylą buvo 
užvedusi mirusiojo našlė ir 3 
likusieji jos vaikai. Reikalavo 
$500,000.

MAID. Settled woman. Age 25^ 
40. General duties. Willing to work. 
Must be fond of children. Prefer 
someone wanting good home. Good 
salary; permanent position for right 
person. Phone: MIDWAY 2-4286, 2 
to 4 P. M. for interview.

(89-95)

kad

majorą republikoną Javits. 
Jisai skaitomas neva liberališ
ku, tačiau žinoma, kad jis 
vykdys Dewey o valią. Kalba
ma, kad re p u b Ii k on ai pasiūlę 
liberalų aukštuomenei daug 
šiltų vietų už paramą Javit- 
sui. Tačiau eiliniai liberalų

ALP ragina Dewey 
svarstyti fėrą

CLERK-TYPIST
Insurance Office. Experience help

ful but not necessary. Steady posi
tion ; good working conditions. Phone 
MR. BROOKES. LO. 3-4108 for in
terview.

(89-95)

HELP WANTED MALE
American Labor Party krei

pėsi j gurbernatorių Dewey, 
kad jis Valstijos Seimelio spe- 

partijoje esą linkę ieškoti su- [cialės sesijos darbotvarkių už- 
sitarimo remti kokį bent šiek 
tiek pažangesnį demokratą.

Pagerbė persekiojamą 
darbininką vadą

Gegužės 2-ros vakarą 
Nicholas Sporto Arenoje, New 
Yorke, įvyko masinis bankno
tas pagerbti Louis Weinstock, 
veiklų unijistą.

Į pobūvį, kuris buvo reng
tas paminėti jo amžiaus 50 ir 
Amerikos darbininkų judėji
me 29 metus, susirinko keli 
šimtai unijistų ir kitų visuo
menės darbuotojų. Gauta pa
sveikinimų nuo unijų net iš 
užsienio. O kalbėjusieji pobū
vyje atžymėjo Weinstocko 
nuopelnus apvalyme maliorių 
unijos nuo raketierių. Kalbė
jo apie tos unijos nuopelnus 
darbininkų judėjimui Wein
stocko vadovybes tai unijai 
laikais.

Raketieriai, 
nedovanojo, 
persekiojamas 
komunistas ir 
sveturgimis.

žinoma, jam 
Wieinstock yra 
teismu kaipo 

kaipo pažangus

Brooklyno 5 jaunuoliai su
laikyti teismui be kaucijos. Jie 
kaltinami esant dalyviais gau
jos, kuri mirtinai suraižė 
Earl Magee. Menama,t kad jis 
buvo užpultas tikslu apiplėšti.

dėtų fėro ir' rendu klausimus. 
Reikalauja atšaukti tą Tran
sit Authority, kuris uždėtas 
miestui tikslu pakelti fėrą.

ALP pasiūlo ir planą mies
to finansiniams reikalams, se
kamai :

Valstijos valdžia turi iš su
rinktų mieste taksų grąžinti 
miestui 60 milijonų dolerių 
daugiau, negu dabar grąžina.

Autorizuoti miestą imti 
taksus nuo pardavimo korpo- 

| racijų serų. Iš to gautųsi dar 
Į 25 milijonai dolerių.

Patyrinėti ir naujai apkai- 
inuoti stambių komercinių fir

mų nuosavybes mieste. Jų ap- 
kainavimu pagal tikrą (ne pa- 

į gal numažintą) kainą miestui 
i ateitų dar po 150 milijonų 
j per metus.

Išleisti 600 milijonų dolerių 
i vertes valstijinių bonų mokyk
lų statybos reikalams.

Padidinti taksus korporaci
joms ir ant palikimų.

Darbiečiai nurodo, kad ta - 
programą įvykdžius miesto 
budžetas susivestų. Pinigų bū
tų užtenkamai be kėlimo fėro 

■ ir be kitų eilinį žmogų sle
giančių naujų aptaksavimų.

MEN
For inside work. Reproduction 

Business. No experience necessary; 
steady work. Bust be U. S. Citizen. 
Apply in person.
CAMPION CO., 34 So. 16th Street.

(89-91)
AUTO BODY COMBINATION MAN

Experienced. To take charge of 
body and paint job. New Building 
with up to date equipment and paint 
booth. Splendid opportunity for a 
1st class man. Excellent pay; paid 
vacation; free laundry and insur
ance. Apply or phone: MR. H. 
BATEMAN. ERNEST JONES CO., 
(Ford Dealer). 6860 Rising Sun Av.

FI. 2-4800.
(89-91)

, BOOKBINDERS
Library binding, Forwarder. With 

knowledge of gold stamping. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply or phone

MR. ALLEN GEISER 
ALLIED BOOKBINDING CO.

110 Granite Street. MA. 7-3822
(89-91)

AUTO MECHANICS
1st Class. Chrysler products. Good 

pay and paid holidays. Steady work. 
Nice light and airy shop. No triflers 
or helpers need apply, Apply in per
son or phone.

CHAS T. LEARY
392 W. Lancaster Ave.,

Wayne, I‘a. Wayne 3600
(89-91)

Montello, Mass,

Daržininkas galėtu 
nuversti valdžia?

ir dejuojančiu balsu dar porą kartu am
telėjo ir uodega vezlendamas ir unks- 
cdkmas ėmė šokinėti, lyg atsiprašinėda- 
tnas už tokį jo negražų ,nemandagų pa
sitikimą. Jaunasis Rėklys, įvažiavęs į 
kiemą, sustojo arti buto durų, išlipo iš 
rogučių ir Juliukę iškėlė, ir visi suėjo į 
vidų, v

mumą ir prie šios jaunos tetos: .nes po 
kelių dienų viešėjimo jaunoji teta pra
dėjo rengtis grįžti namo. Juliukė irgi 
tikėjosi, jog paviešėjusi su šia jauna te
ta ir ji grįš namo, bet taip nebuvo. Jai 
buvo paaiškinta, kad jinai pasiliks čia, 
pa.s šią seną tetą, iki ateis vasara ir bus 
šilta, tik tada jaunoji teta atvažiuos .ir 
ją pasiims ir nusives atgal pas jos se
sutes ir broliukus ,o dabar tai ji turi 
šia pasilikti. Juliukė, išgirdusi tokius jai 
pasakojimus, nuliūdo ir nulenkusi gal
velę ėmė tyliai verkti. Ji dabar atsime
na, kad ir mamytė taip sakė: kai ateis 
vasara ir bus šilta, tai tada jos eis pa
matyti tėvelį. Bet mamytė “išėjusi” 
daugiau negrįžo.

(Bus daugiau)

National Association of Letter Carriers unijos prez. 
William C. Doherty su nepaprastais svečiais Wa
shingtone. Šitie trys vaikučiai yra aukos vaikiškojo 
paralyžiaus ir pribuvo pas unijos prezidentą papra
šyti, kad jis pagelbėtų pravedimui vajaus už aukas 

kovai su ta baisia liga. u

Mrs. Karen Carlsen, pasku
busiojo laivo “Flying Enter
prise’’ kapitono motina, at
skrido iš Danijos atlankyti sa
vo sūnų. Jos sūnus gyvena 
New Jersey. Sūnus pasikvietė 
tėvus atlankyti jį, būti jo ir 
jo šeimos svečiais Motinos 
Dieną. Dalyvauti anūkės pa
stiprinimo tikėjime apeigose.

Mrs. Carlsen atvyko liūdna 
dėl to, kad jos vyras, darži
ninkas, negalėjo atvykti. A- 
merikos valdžia jam atsakė 
vizą dėl to, kad Martin Carl
sen pasisakė esąs Danijos ko
munistų partijos nariu.

To “pavojingojo” daržinin
ko sūnus Kurt Carlsen paskil- 
bo, kai jis pasiliko audroje 
zYtlante ant skęstančio laivo 
“Flying Enterprise.” Pasirodo, 
tėvas taip pat stiprus, neatsi
sako savojo vairo nežiūrint 
audrų. S-a§.

Didžiausias koncertas, kokis 
jau senai yra buvęs mūsų apie- 
linkėje, rengiamas Laisves nau
dai. Įvyks šeštadienį,* gegužes 
(May) 16 d., Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje salėje, Virte 
ir N. Main Sts. Pradžia 7-tą V. 
vakare.

PROGRAMĄ PILDYS'. į 

Brooklyno Šokikų Grupe *• 
Leon Yonikas, baritonas 
Susana Kazokytė, sopranas— 
Frank Balevičius, pianistas

Visi aukščiau minėti yra iš Brook
lyn, N. Y. Iš Montello dalyvaus šie:

LiuosYBfcs Choras, 
vad. Al. Pocius 

ALDONA WALLEN, sopranas 
ANNA MINEIKYTfc, sopranas 

' ir ‘
GERDA TERHORST, arrnonistė 

iš Canton, Mass.
RICHARD W. BARRIS, 

armonistas 
iš Dedham, Mass.

Po Koncerto bus muzika 
šokiams.

Studentas 1 larry Sonne- 
born, 28 metų, rastas negyvas 
savo kambarėlyje New Yorke.

Kviečiame visus vietinius ir 
iš apielinkės atsilankyti į Šį 
taip gražų parengimą.

Įžanga tik $1.00.
Rengimo Komitetas.

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

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Gegužės-May 9, 1953

mkyt.es


- PRAŠOME
Kurie turit Savas mašinas, 

tai važiuodami j Great Neck 
gegužes 10-tą dieną užsukite 
prie Liberty Auditorijos 3 
vai. po p i etų.. Iš čia visi nuva
žiuosim.
• Great Necke teatras ir 
koncertas prasidės 5-tą vai. 
jJo*pietų. Bet svetainės durys 
Ijus atdaros jau nuo 3-čios 
<al. ir svečius gražiai priims, 
^asmočių svetainė randasi 91 
Steamboat Rd.
j Brooklyno-Ričhmond 11 ill 
ihenininkai pildys gerą dalį 
Koncerto programos. Aido 
Choro šokėjos šoks įvairius 
liaudies šokius. Taipgi Aido 
ęhoro vyrų grupė, vad. Aldo
nos Bernotaitės, sudainuos ke
letą dainelių. Jonas Velička 
gros smuiko solo. Margaret 
Juškienė su J. Grybu suvai
dins dialogą “Sudarkytas Sen
bernis.“ Tad aš tai tikrai va
žiuosiu pasijuokti. Svečias.

Jau sudarė fėrui 
kelti autoritetą

Du gubernatoriaus Dewey 
it du majoro Impel litter i pa
tirtiniai jau gavę sau patin
kamą penktąjį asmenį, žada 
gegužės 6-tą susirinkti Į posė
dį ir pradėti “tvarkyti” miesto 
subways ir kitų važiuotos li
nijų finansus.

Tuo tvarkymu, jau visi ži
no, bus kėlimas fėro. Pirmąjį 
jie turį įvykdyti ne vėliau 
liepos mėnesio.
, Pirmiau paskirtieji keturi 
komisijos—Transit Authority- 
nariai yra stambių kompanijų 
ir bankų žmonės. Nesiskiria 
nei penktasis, Eugene F. Mo
ran. Jis yra Moran Towing & 
Transportation Co. pirminin
kas.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233
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Gvildena rinkimus

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker laidojo 
už gegužės 10-tą (ant standų 
9 ir 10-tą) telpa Simon Ger- 
sono straipsnis, kuris anali
zuoja posūkius ir galimybes 
ateinančiuose miesto valdžios 
rinkimuose.

Gersonas, buvęs City Hali 
reporteris, taipgi valdžios 
tarnautojas laike LaGuardia 
administracijos, miesto padė
tį žino ir net asmeniškai dau
gumą žymiųjų miesto politi
kierių pažįsta. Greta Įdomaus 
pasiskaitymo, jo pažiūros gal 
turėti daug svorio.

S-tęS.

Mokytojai, teatrininkai 
atsisako lenktis

Antrą Neamerikinių Veiks
mų Komiteto New Yorke meš
keriojimo dieną N. V. Komi
tetui blogai sekėsi. Buvo pa
šaukti keli mokytojai. Kaipo 
mokslo žmonės, kuriems ne 
doleris, bet šviesa ir tiesa pir
moje vietoje, jie taip ii- laikė
si.

Pirmuoju pašauktas Robert 
Cohen, viršininko asistentas 
Junior High School 227, tar
navęs mokytoju per 18 metų. 
Paklaustas, ar jis yra, ar bent 
kada buvo komunistu, jis atsi
sakė į tą klausimą atsakyti. 
Pareiškė, kad mokytojai, kaip 
ir bile kuine kiti žmonės, savo 
privatiniame gyvenime priva
lo turėti teisę mąstyti ir kal
bėti taip, kaip jie supranta.

Mokytojai David ir Mildred 
Flacks, Julius ir Florence Ja
cobs taipgi atsisakė eiti poli
tinę išpažintį, kaipo priešišką 
mūsų šalies Teisių Biliui.

Kiti pašaukti buvo teatri
ninkai.

Mortimer Offner, teatrų ir 
televizijos direktorius, rašyto
jas teatrui, stipriai atsikirto 
republikonui kongresmanui 
Veldei ir kitiems civilinių tei
sių klausimais. Ir atsisakė 
epaviedotis dėl buvimo ar ne
buvimo komunistų partijos : 
nariu ar rėmėju. Sakė, kad 
jam tą teisę suteikia mūsų 
Konstitucijos Penktasis A- 
mendmentas.

Tuo pačiu amendmentu 
remdamasis atsisakė eiti poli
tinę išpažintį veikalų rašyto
jas Arnaud D’Usseau. Jis drą
sai pareiškė, kad mūsų šalies 

Konstitucija garantuoja jam 
teisę pasirinkti draugus ar 
pasirašyti peticijas, kokias 
tiktai jis nori. N. V. Komite
tas kaltino jį, būk jis pasira
šęs komunistus remiančias 
peticijas.

Republikono kongresmano 
Clardy klausimas, ar jis žinąs, 
už ką komunistai stoja, rašy
tojas atsakė: “Kongresmane, 
jeigu norėtum stoti su manim 
radijo programoje į debatus, 
tenai jums tą klausimą atsa
kyčiau.” ' *

.D’Usseau ,'panašiai apgynė 
šavd poziciją keletą kitų klau
simų. O vienam tardytojų, 
demokratui kongresmanui 
Doyle, bandančiam prisigeri- 
nimu išgauti iš jo ką nors, kas 
pasitarnautų šniukštinėjimo 
tikslams, D'Usseau pasakė:

“Aš gerbiu faktą, kad esi 
kongresmanas. Bet kaipo toki, 
laikau visuomenės tarnu, ir 
aš į jus žiūriu, kaipo į savo 
tarną. Jeigu aš nenoriu nuo 
tavęs užgyrimo, man nėra

ALAN LADD . JEAN ARTHUR • VAN HEFLIN 
In GEORGE STEVENS’ Production ol 

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

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

RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

Pasimatykime Motinos Dienai 
minėti koncerte geg. 9-tą

Koncertas Motinos Dienai 
minėti įvyks jau šio šeštadie
nio (Saturday) vakarą, 7 vai., 
Liberty Auditorijos Gym Hali. 
Salė randasi prie Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond' 
Hill, N. Y. Nuo BMT Jamaica 
linijos 111 St. stoties eiti du 
blokai. Bušai 22-Atlantic ir 
Q-37 priveža prie-pat salės.

Programoje:
Suzanna Kazokytė 
Grupe ‘Melodija’ karą 1

Padėka išleistuvių bankieto rengėjoms 
bei rengėjams ir jame dalyvavusiems

Gegužės 2 d., tai galima sa
kyti, mums buvo netikėtina ir 
didelė staigmena. Neužmirši
me šios dienos kol mes būsi
me gyvi.

ši pare bei banketas buvo 
sumanyta rengti Haryisone, 
N. J. valstijoje, bet įvyko Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y. Kaip ir dėl ko 
taip atsitiko, dar ir po šiai 
dienai nežinome, bet ir ne
svarbu.

Niekuomet nesitikėjome, 
kad mes turime tiek daug 
draugų, kurie baigiantis vaka
rienei, pirmininkaujant Jonui 
Gasiūnui, atsidarius progra
mai, mums suteikė tiek daug 
šiltų komplimentų, kurių, 
mūsų manymu, tiek daug ir 
neužsitarnavome.

Už tokią mums nuoširdžią 
simpatiją ir gerus bei teisin
gus patarimus, mes jums vi
siems bendrai dėkojame iš vi
sos širdies. Taip pat i)’ daly
viams, ypątipgai .. siuvėjams, 
kurie norėjo, ^bet neturėjo pro-

Marcantonio pašildė 
politiką rinkimams

Vito Marc antonio, A- 
merican Labor Party pirmi
ninkas New Yorko valstijoje, 
pasiūlė valstijos komitetui 
nuostatus, kuriais ALP turėtų 
vadovautis šiuose miesto val
dininkų rinkimuose.

Marcantonijus siūlė, kad 
ALP statytų savo kandidatus 
visoms svarbiausioms parei
goms. Bet kad partija taip 
pat “yra pasiruošusi” statyti 
ir ne savo partijos narius, ar 
net “ištraukti” jau pastatytus 
savo kandidatus paramai kitų 
partijų ar nepartinių kandi
datų, kuųie pasirodytų tinka
mi pareigoms, verti paremti. 
Tačiau savo kandidatus iš
trauktų tiktai su ta sąlyga, 
kad jie oficialiai ALP paramą 
priims, bus ant ALP baloto.

privaloma tą užgyrimą gauti.”
Nuo politinės išpažinties 

atsisakė ir pažangaus progre
syvių sąvaitraščio ' NĮatioiidl 
Guardian redaktorius Cedric 
Belfragęi ; y

Buvo ir FBI agent, liudytojų*, 
šokėjas Jerome Robbins įvar
dino 7 žymius asmenis būk 
esą komunistais. Pirmadienį 
panašiai parodinėdama asme
nis liudijo buvusi mokytoja 
Mrs. Dorothy Funn, dabar už
siiminėjanti šniukštinėjimais 
ir Pūdymais prieš darbininkų 
judėjimą.

Helene Mackay
Miriam Gottlieb
Brone Šalinaitė-Sukackienė.
K. Petrikienė, pirmininkė.
Ateikite su klubietėmis sy

kiu pagerbti savo motiną^ vi
sas motinas! Pasigrožėję pro
grama, turėsime draugišką 
pobūvį ir lengvų Vaišiu prie 
klubiečių paruošto bufeto. Iki 
pasimatymo gegužės 9-tos va

gos tarti žodį kitą, ir jiems 
širdingai dėkojame.

Ypatingos padėkos užsi
tarnavo šie visi ir dėkojame 
visiems parės rengėjams: ma
no sesutei Onai ir Stasiui Ti- 
taniam, Onai ir Vincui Globi- 
čiam, ir drg., N. Kanopienei 
ir Reinartienei, kurios labai 
daug padėjo gaminime valgių 
ir prie stalų patarnavimo.

Visa tai mus labai sujaudi
no, ir mums suteikė pakilimo 
dvasioje ir noro daugiau ir 
daugiau darbuotis progresyvi
nės visuomenės veikime, kuris 
neštų naudą mūsų spaudai ir 
organizacijoms.

Beje, dar labai širdingai 
dėkojame ir už mums suteik
tas dovanas, kurias gavome 
iš Jono Kolis A. ir S. T'tanių, 
O. ir. V. Globičių.

V. ir O. Žilinskai.

Namo savininkė 
nuteista kalėti i . t
* Mrs. Bessie Honig tapo 
hufeišta kalėti mėnesius už 
nesaugias ir nesąnitariškas są
lygas jos namuose.

Mrs. Honig — ta pati, ku
rios namuose praėjusią vasa
rą gaisre mirtinai suspirgėjo 7 
asmenys. Vienok ne už tas 
mirtis ji nubausta. Už Tas 
mirtis ją išteisino, aiškinimu, 
kad dėl tų supleškėjusių na
mų ji buvusi nesenai įspėtą, 
neturėjusi pakankamai laiko 
padaryti saugiais. Ji nuteista 
už sekamą padėtį kituose na
muose :

, Mrs. Hiųnig dabar buvo 
kaltinama ir prisipažino vie
nos' šeimos namą prie 10 Stuy- 
vesant Avė., Brooklyne, per
dirbusi į 11 šeimų namą, ku
riame apsigyveno 50 asmenų. 
Aišku, kas galėjo įvykti nuoti- 
kyje gaisro*.

Rendauninkai stebisi, kaip 
valdininkai galėjo Mrs. Ho
nig išrinkti tai bausmei. Juk 
mieste randasi tūkstančiai na
mų ir rendauriinkų tokioje pa
dėtyje, kaip jos. T-as.
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i PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ 
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By Appointment 
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□

PETRAS KAPISKAS 
IR.

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4*8174

Vaikai slapstėsi 
per 4 dienas

Brooklyniečių Sedor du vai
kai, 10 ir 8 metų, praėjusio 
penktadienio vakarą dingo po 
išėjimo į apylinkę pažaisti. 
Tėvai pirma patys ieškojo po 
apylinkę, bet paskui kreipėsi 
į policiją. Policijai taip pat 
nepavyko vaikų rasti.

Vaikus pastebėti ir suimti 
padėjo Manhattan gyventojai 
po pasklidimo žinių, kad toki 
vaikai prasišalinę iš namų. 
Vaikai per dienas bėgioję, 
žaidę po miesto centrą. Milę 
šaltaine ir panašiais skanumy
nais, tam pinigų pasirinkda
mi iš praeivių. O nakvodavę 
apartmentinių namų korido
riuose.

Filmos-Teatrai
Veikalas scenoje

Jau kelinta savaitė naujų 
veikalų rašytojų ir aktorių 
grupė vaidina naują veikalą 
“The Big Deal.” Statomas 
Yugoslavų Salėje, 405 West 
41st St. Pastaruoju laiku buvo 
vaidinamas penkis vakarus 
per savaitę, pradedant trečia
dieniu, baigiant sekmadieniu.- 
Pirmais dviemis vakarais Įžan
ga nupiginta. Paskutiniais ga
lo savaitės vakarais kainos 
$1.20 ir $1.60.

Veikalas geras. Vaidyba 
įspūdinga. Vaizduoja negrų 
inteligentų šeimos gyvenimą 
dabartiniu laikotarpiu. A.

Brooklynietis studentas Os
wald Le Winter atostogose 
sutiktai merginai prisistatęs 
marinų leitenantu ir net išsi
derėjęs nemokamą militariš- ; 
kame lėktuve kelionę namo iš 
Miami. Tačiau militariškai po
licijai patikrinus jo dokumen
tus, jo maskaradas baigėsi 
kalėjime.

REAL ESTATE
SOUTH BROOKLYN

Gerai budavotas 8 šeimų namas. 
Tuščias apartmentas, prisideda įei- 
gos. Dauk gerų įrengimų, arti mo
kyklų, krautuvių ir transportacijos. 
“Kaina 4 kartus didesnė už randą”? 
Taipgi kiti namai 1, 2 ir 3 šeimų. 
Randasi gerų įejgų nuosavybių.

THOMAS PISARRA 
4410J— 4th Ave., Brooklyn 

Tel. SO. 8-0068
(91-93)

PRANEŠIMAS
MINERSVILLE, PA.

A.L.D.L.D. 14-(os kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės-May 10 d., prasidės 2-rą v. 
popiet, draugės Semberienės na
muose. Visi nariai dalyvaukite.

Sekr.
(90-91)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

COMMISION BAKERY
Gerai įsteigtas biznis. Puikiausia 

proga porai ar pusininkams. Neša 
$750 iki $800 į savaitę. Gera bruz
danti sekcija. leigos lengvai gali bū
ti padidintos. Tikra bizniui proga 
tik už $2,500. Šaukite savininką: 

z LU. 3-3740
(89-91)

ra

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N.Y.

* ■E

NEW YORK i
Help Wanted Female

SL AUG ft —R. N.

$270 j mėnesį — Naktinėm parei
gom, 40 valandų sū pertraukom. 
Nursing Home—šaukite CO. 5-9358. 
Valandos 9—5 P.M. ar rašykite:
Box M I-A, 11 W. 42 St., N.Y.C. 

Rm. 830
(87-93)

REIKALINGOS OPERATORES O
Patyrusios prie Singer mašinos. 

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

748 East 233rd SL, Bronx, N.Y.
(87-91)

REIKALINGA VIRĖJA

Viduramžė moteriškė. Gyvenimas 
vietoje. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Šaukite:

HOllis 5-6161
(90-94)

REIK A LIN G A CO R SĖTI ER E
Patyrusi prie corsets dirbimo, da

liai ar pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:
UNITY SURGICAL SUPPLY CO.

1570 St. Johns Pl., Brooklyn.
Tel. PRcsident 3-3450

(90-92)
REIKALINGOS MERGINOS

Plastic sudėjimų darbas prie žais
lų. Nuolatinis darbas, gera alga. 
Apdrauda ir kitos pašalpos.

Kreipkitės:
SPEC-TOY

35-35 —35th St., L. I. City
(90-94)

• RANKINĖS FINISHERS
Patyrusios — prosijimui. Nuolati

nis darbas, gera mokestis. Vakaci- 
jos ir ligoje pašalpos. Kreipkitės:

FRESH POND CLEANERS
66-71 Fresh Pond Rd., 

Ridgewood, L. I.
(90-96)

REIK A LIN G A FING ER W A VER
.Pilnai patyrusi operatorė. Nuola

tinis darbas. 5 dienos. Valandos 
9:30—6 P. M. Uždara Pirmadieniais. 
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
2076 E. 1771h St. (arti Olmstead) 

Bronx. Tel. TA. 9-3847.
(91-95)

PATYRUSIOS OPERATORĖS
Dirbti prie suknelių. Dirbti visą 

rūbą ar tik dalis. Nuolatinis dar
bas. Gera alga. Kreipkitės:

MODEL FIT
6120— 20th Ave., Brooklyn.

Tel. BE.1 2-8016.
(91-95)

REIKALINGA COUNTERGIRI,
Dirbti prie fontano. Nuolatinis 

darbas. Naktinis darbas. 5 dienų są- 
vaitė. Gera mokestis, geri tipai.

Kreipkitės:
FREDRICK’S LUNCHEONETTE

14 Grace Ave., Great Neck, L. T.
Tel. Great Neck 2-0142.

(91-93)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Darbas prie Lietpalčių. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis.

THE RAINER CO., INC.
777 Flushing Ave. (1 blokas nuo 

Broadway), Brooklyn.
(91-97)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos 

dirbti prie $3.75 vertės suknelių. 
Nuolatinis — apskritų melų darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

MODEL DRESS CO.
18 Orchard St., N. Y. C.

Tel. CA. 6-6885.
(9L97)

NAMŲ RUOŠOS DARBININKĖ
Great Neck, L. I., namuose

Atskiras kambarys ir maudynė. 
Gera mokestis. Anglų kalba nebūti
nai reikalinga. Kreipkitės:

GReat Neck 2-4790
(91-95)

REIKALINGA HAIRDRESSER IR 
SHAMPOO—MANICURISTS

Rinktiniam Riverdale Salonui. Ne
paisant kiek algos. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

LE FEMME HAIRSTYLIST
5690 Riverdale Ave., Bronx

Tel. Kingsbridge 9-6379
(91-93)

HELP WANTED-MALE

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.
DEL-KROME CORP.

Walton, N. Y. Walton 500
(90-92)

New Yorke pašautas 16 
metų vyrukas, policisto Wil
liam Herrmann o sūnus. Sako, 
pašovę toki pat vyrukai, nuo 
kurių jis norėjęs šautuvą 
atimti.

NEW YORK
"help WANTED—FEMALE

REIKALINGA HAIRDRESSER
Gera—pilnai išsilavinusi padabini- 

mo Operatorė. Nuolatinis darbas,^
5 dienos, 40 valandų. Gera mokestis"' 
Puikios darbo sąlygos. Kreipki!ės:V

ALEX BEAUTY SALON X
105 E. 198 St., Bronx - / 

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

FINGERWAVER
Patyrusi, pilna operatorė. Reika

linga gera pįaukų 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)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant kostumersko darbo 

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

Kreipkitės:
MULQUKEN & RUBINO 

947 Castle Hill Avenue, Bronx 
Tel. TY. 2-2328

(87-91)

REIKALINGA 
COUNTER WAITRESS 

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

GREAT .NECK DINER
6 CutterniiH Rd., Great. Neck, L. L

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

CHAMBERMAIDS
Naktinis darbas. Vien tik su vieš

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

Kreipkitės: Personnel Dept. J 
HOTEL BILTMORE

50 E. 441 h St., N.Y.C.
(87-91)

FINGER—PERMANENT WAVER
5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, 

gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ANTONIO’S
20 E. 14th St., N.Y.C.

Tel. AI.. 5-7486
(89-93)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant sijonų ir sports

wear. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

šaukite:
LO. 5-7033

(89-91)
PRACTICAL SLAUGĖ IR
SLAUGIŲ PAGELBININKĖ

Mažiems Nursing namams. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pui
kios pašalpos. Kreipkitės:- 
WOOD’ MANOR NURSING HOME 
104-19 — 165 St., So. Jamaica, L. I.

Tel. JA. 3-5963
(89-95)

FINISHERS—GREETING CARDS
Patyrusios klijavimui, lankstymui, 

kaspinėlių lipinimui ant korčiukių.. 
Nuolatinis, apskritų metų darbas, 
pilnam ar daliai laiko. Gali uždirbti 
$60 iki $90 į savaitę. Graži aplinka, 
muzika, apmokamos šventės, vaka- 
cijos, medikalis aprūpinimas, ap
drauda. J. POLLAK & SONS, Ine.

45-35 Van Dam St., L. I. City
8 minutės nuo Grand Central 

IRT Flushing Line iki Rawson St.
(89-91)

REIKALINGA BAKERY 
SALESGIRL

Daliai ar pilnam laikui. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MEADOW BAKE SHOP

» 68-12 Fresh Meadow Lane.
Flushing, L. I.

Tel. FLushing 9-8032
(89-93)

REIKALINGA WAITRESS
Jauna, patraukianti. Patyrimas 

nereikalingas, nuolatinis darbas, ge
ra mokestis. Kreipkitės:

TILE CHEF HOT SPOT
218-14 Jamaica Avenue, . .

Queens Village, L. I.
(89-93)

REIKALINGOS 
BAKERY SALESGIRLS

Patyrusios. Nuolatinis darbas nuo 
12 iki 9. Gera mokestis. Kreipkitės:

CAKE BOX
102-15 Queens Blvd., 
Forest- Hills, L. I.

Tel. IL. 9-9567
(^)-91)

ŠILKO PROSYTOJOS ♦
Pirmos klasės rankinės prosytojos 

suknelėms ir gowns. Puiki proga 
pastoviam darbui. Moderninė dirb
tuvė. Apmokamos vakacijos ir me
dikalis aprūpinimas. Busas sustoja 
prie dirbtuvės.
RANDALLS CLEANING PLANT 

Nassau Rd. ir Brookside, Hempstead 
(90-94)

VALYTOJOS

5 dienų savaitė. Sekmadieniais ne
dirbama. 1-mos klasės paliudijimai 
reikalingi. Unijinė alga.

Kreipkitės:
HOTEL DRAKE

56 Street ir Park Ave.
(90-92)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Merrow, Singer stitch covering, pa- 
kuotojos. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis, šaukite:

ULster 2-8700
(90-94)
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COUNTER WAITRESS
Nuolatinis darbas. 6 dienos. G<Kra 

mokestis, prisideda geri tipai.
Kreipkitės: x
THREE STAR RESTAURANT

111-81 Roosevelt Ave., Corona, L. I.
(90-94)

6 pusl.-Laisvfi (Liberty)-5eštadien., Gegužės-May 9, 1953




