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KRISLAI
Gerai pasidarbuota.
Gal būtų gerai.
Atviras teisėjas.
Už progresą.
Nepriimsime.
Meilė be sąžinės.

Rašo A. BIMBA

Gegužės 17 savaitgalyje į- 
vyko Laisvės naudai du paren
gimai — Montelloj ir Worces- 
teryje. Kartu su Brooklyno 
artistais ir man pasitaikė pro- 
.y a į tuos parengimus nuvykti, 

i * patingai Montelloje koncer
tas gerai pavyko. Worcestery- 
je galėjo būti kiek daugiau 
žmonių.

Aš manau, kad brooklynie- 
čiai artistai pasirodė 
gerai, taip pat ir visi kiti kon
certų programos pildytojai. 
Laisvės fondui padaryta ne
mažai naudos.

★
Pastebėjau pranešimą, kad 

šį šeštadienį Rochester, N. Y., 
mūsų prieteliai ruošia Laisvės 
naudai pobūvį. Vardu viso 
Laisvės personalo karščiausiai 
raginu visus ročesteriečius šia
me pobūvyje dalyvauti.

★
Praėjusį sekmadienį Kultū

rinio Centro auditorijoje ma
tėme perstatymą operetės 
“Cukrinis Kareivis“. Perstatė 

IrNewarko Sietyno Choras. Per- 
Astatyumas išėjo gražiai.

Tiktai gaila, kad žmonių 
perstatymą pamatyti susirinko 
mažokai.

Ar nebūtų gerai, jeigu šita 
graži operetė būtų ateinantį 
rudenį suvaidinta Philadel- 
phijo.je ir gal viename kuria
me Connecticuto mieste"

Sietyniečiai įdėjo daug pa
stangų veikalą susimokinti. 
Jie jo dar nebus pamiršę ii’ 
ateinantį rudeni.

★
Teisėjas Stein patvarkė, 

kad didžiosios korporacijos 
turi teisę dideles sumas skirti 
kolegijoms bei universitetams. 
Už tas sumas jos nemoka tak
sų, o garbės turi daug.

Teisėjas nepasakė, bet jis 
taip pat žino, kad tos aukšto

sios mokyklos seniai priklau
so stambiajam kapitalui. Jų 
direktoriai yra korporacijų 
directorial. Už tai jose vis 
mažiau ir mažiau vietos bepa- 
liekJj tiems profesoriams, ku
rte nenori tikėti į kapitalizmo 
amžinybę.

★
Gerai padarė United Ladies 

Garment Workers unija, savo 
konvencijoje nutardama vi
sur reikalauti 35 valandų dar
bo savaitės. Progresas techni
koje to reikalauja.

Keista, kad neseniai įvykusi 
United Automobile Workers 
unijos konvencija tokio reika
lavimo statymą atmetė. Prie- 
Šinos unijos prezidentas Wal-

• ter Reuther.
★

Anglijos darbietis Tom 
(/Brien ' pataria amerikiečiam

* nugriauti New York o uoste 
Laisvės Statulą ir jos vieton 
pastatyti McCarthy su aukštai 
iškeltu fašistinių kumščiu.

'f^ors Tom. O’Brien turi pa
mato mus pajuokti už nuo- 
lankavimą reakcijai, bet neat
rodo, kad jo tą patarimą 
Amerikos žmonės priimtų.
Jie ilgainiui apsidirbs su vi- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS
TREČIĄ SYKĮ ATMETE 
ROSENBERGŲ PRAŠYMĄ
Daroma naujos pastangos gelbėt 
Rosenbergus nuo elektros kėdės

Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų teis
mas pirmadienį jau trečiu 
kartu atmetė Juliaus ir 
Ethelės Rosenbergų apelia
ciją, prašančią suteikti 
jiems naują teismą. Septy
ni teisėjai balsavo prieš 
Rosenbergus, o du kiti, 
Wm. Douglas ir H. L. Black, 
rėmė apeliaciją.

Federaliai teismai New b
Yorke nusmefkė Rosenber
gus nužudyt elektros kėdė
je už vadinamą suokaloia- 
vimą išdavinėti Sovietų 
agentams atominius Ameri
kos sekretus.

Ši apeliacija nurodė, kad 
vai prisiekė, meluodami 
pirmajame teisme prieš Ro
senbergus.

Rosenbergų advokatas 
Emanuel Bloch ruošia atsi
šaukimą Aukš č i a u s i a m 
Teismui, kad persvarstytų 
savo sprendimą. Bloch taip 
pat kreipsis į prezidentą 
Eisenhower}, prašydamas 
dovanot Rosenbergams gy
vybę.

Eisenhoweris jau syki 
pirmiau atmetė toki prašy
mą.

Norvegų lėktuvas per polių 
nuskrido į Japoniją

Tokio, Japonija. — Lėk
tuvas iš Norvegijos sosti
nės Oslo, perskridęs šiauri
nį žemės ašigalį—polių, at
lėkė 6,683 mylias į Japoni
ją per 34 valandas ir 53 mi
nutes. Tokiu būdu tas ame
rikinio pastatymo lėktuvas 
sutrumpino kelionę visu 1,- 
000 mylių, lyginti su pir- 
mesniais skraidymais per 
Europą ir pietinę Aziją į 
Japoniją.

Lėktuve buvo 10 įgulos 
narių ir 41 keleivis. Kelei
viai tarnaus karinei norve
gų ligoninei Pietinėje Ko
rėjoje, kur gydoma sužeis
ti fronte amerikonai ir jų 
talkininkai.

Kelionėje lėktuvas stap
telėjo Grenlandijoj, Alas- 
koj ir Aleutų salose.

Namo savininkas išmėtė 
Indijos komunistų centrą

New Delhi, Indija*. — 
Naujas savininkas, nupir
kęs namą, kur buvo Indi
jos Komunistų Partijos 
centras, pasišaukė policiją 
ir išmetė laukan komunistų 
baldus ir dokumentus.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako nušovę dar 4 
amerikinius lėktuvus.

Teisingumo departmento 
agentai tuo tarpu įkalbinė
ja Rosenbergams, kad iš
duotų savo draugus, kad 
taptų šnipais prieš juos. 
Tuomet Rosenbergai galė
tų išvengt mirties bausmės, 
sako valdininkai.

Ar McCarthy kvos ir 
prez. Eisenhower j

Washington. — Demo
kratai senatoriai W. S. Sy
mington ir John McClellan, 
tyrinėjančio komiteto na
riai, reikalavo, kad prezi
dentas Eisenhoweris viešai 
parodytų, kaip Anglijos lai
vai “tarnaują Kinijos ko
munistams.”

Tam komitetui pirminin
kauja ragangaudis republi- 
konas senatorius Joe Mc
Carthy. Jis neseniai pasa
kojo, kad 100 Anglijos lai
vų pardavinėję liaudiškajai 
Kinijai karines medžiagas 
ir kitus reikmenis, o du an
glų laivai gabenę net Kini
jos kariuomenę. Anglai ne
paisą, kad Amerika tatai 
uždraudžia.

Angly moterys jau 
bėga iš Egipto

Kairo, Egiptas. — Tuzi
nai anglų moterų su vai
kais jau išsinešdino iš 
Egipto. Nes anglų valdžia 
įspėjo, kad gali kilti Angli
jos karas su Egiptu.

Amerika skolins Pakistani 
milijoną tony kviečiu

Washington. — Prez. Ei
senhoweris siūlė paskolinti 
alkanam Pakistanui milijo
ną tonų kviečių, tai yra, 
37 milijonus bušelių. Su
prantama, kad Kongresas 
užgirs pasiūlymą.

Jungtinių Valstijų val
džia laįko savo sandėliuose 
500 milijonų bušelių atlie
kamų kviečių. Supirko juos 
iš farmerių ,saugodama, 
kad kviečiai per daug ne
atpigtų viešojoj rinkoj.

(Kviečiai sandėliuose ap- 
genda.)

.Nairobi, Kenya .— An
glai ir jų pastumdėliai nu
žudė dar 8 Mau Mau ne
grus.

Damaskas, Syrija.—Syri
jos valdžia pąsiraše drau
giškumo sutartį su Iranu.

Pirmas atominis sviedinys 
iššautas iš patrankos

Las Vegas, Nevada. — 
Pirmadienį buvo iššautas iš 
patrankos dar pirmas ato
minis sviedinys Nevados 
dykumoj, Frenchman. Flat.

Sviedinį iššovė didžiulė 
patranka, sverianti 85 to
nus, turinti 84 pėdas ilgio, 
su 11 colių pločio gerkle 
skersai (diametre).

Sviedinys sprogo už 7 
mylių, būdamas 500 pėdų 
aukštyje, virš sustatytų 
taikinių, tarp kurių buvo 
gelžkelinis traukinys, nedi
delis plieno tiltas ir kt.

Teigiama, kad to atomi
nio šovinio jėga buvo to-

Sovietų Sąjunga atmeta kvietimą 
j konferenciją dėl Austrijos

London.— Sovietų Sąjun
ga atmetė anglų - ameriko
nų siūlymą, kad Amerikos, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Francijos Užsieninių mi
nistrų pavaduotojai tuojau 
susirinktų ir Spręstų ameri
kinį planą dėl taikos sutar
ties su Austrija.

Sovietų ambasadorius Ja
cob Malik pareiškė, jog ne
įmatoma pasekmių iš nau
jo užsieninių ministrų pa-

Byla prieš komunistų 
vadų Foster; atidėta 
neribotam laikui

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Sylves
ter Ryan atidėjo neribotam 
laikui teismą prieš Willia- 
mą Z. Fosterį, Komunistų 
Partijos pirmininką. Nes 
du teismo paskirti gydyto
jai surado, kad tardymas 
teisme galėtų n u m a r i n t 
Fosterį, kuris serga širdies 
liga.

Fosteris 1948 metais bu
vo apkaltintas sykiu su 11 
kitų Komunistų Partijos 
vadovų, kad jie “suokalbia- 
vę skelbt, kad reikėsią va
ru nuverst Amerikos val
džią.” Anie 11 buvo surasti 
kaltais ir įkalinti. Fosteris 
tebelaikomas po $5,000 už
stato.

Sudužo bekildamas lėktu
vas; užmušė 2 asmenis 
Amsterdam, Holandija.—

Bekylant nuo aikštės, nu
krito ir sudužo keleivinis 
holandu lėktuvas. Jo ske
veldros užmušė stotyje vie
ną moterį ir kūdikį. Tapo 
sužeista 17 buvusiųjų lėk
tuve ir 27 pašaliniai žmo
nės.

Tokio. — Japonija taipgi 
prašo pinigų .iš Amerikos 
fondo “laisvajam pasauliui 
stiprinti prieš, komunizmą.” 

kia, kaip 15,000 tonų kari
nio TNT sproginio, kuris 
smarkesnis už dinamitą. 
Sviedinys buvo elektriniais 
laidais iš tolo padegtas.

Sprogimą stebėjo gyny
bos sekretorius Wilsonas, 
generolai, fabrikantai, se
natoriai, kongresmanai ir 
valdininkai, sėdėdami ap
saugoto j vietoj už 8 mylių.

2,500 kareivių buvo su
statyta apkasuose už pus
trečios mylios.*

Valdininkai džiaugėsi, 
jog bandymas pavyko. Sa
ko, įrodyta, kad atominius 
šovinius galima bus varto
ti pačiame karo fronte.

vaduotojų susirinkimo, nes 
jau skaitlingi pirmesni to
kie susirinkimai pasirodė 
bergždi . Bet galima tartis 
paprastais diplomatiniais 
keliais.

Bet jeigu būtų rengiama 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų sueiga pagal 
Potsdamo konferencijos nu
tarimą, tai Sovietų Sąjun
ga sutiktų dalyvauti, sakė
Malikas.

Pasitraukė 4 Izraelio 
ministrai, protestui 
prieš raudoną vėliavą

Jeruzalė. — Pasitraukė 
keturi dešinieji Izraelio mi- 
nistrai-sionistai, kai Darbo 
Partijos (Mapai) komitetas 
nutarė leisti vartof raudo
nąją komunistų vėliavą ir 
dainuot Internacionalą mo
kyklose, jeigu tam pritaria 
dauguma tėvų, kurių vai
kai lanko tas mokyklas.

Izraelio premjeras Davi
das Ben-Gurion yra Darbo 
Partijos pirmininkas. Jo 
ministrų kabinetas susidėjo 
iš 16 narių — darbiečių, si
onistų,’ progresistų ir dvie
jų religinių partijų atsto
vų.

Iranas išveja dar vieną 
amerikinį korespondentą

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia liepė tuojau išsi
kraustyti Markui Purdue, 
korespondentui amerikinės 
žinių agentūros Associated 
Press. Irano užsienio rei
kalų ministerija apkaltino 
Purdue už melagingų ir 
provokacinių pranešimų 
skleidimą prieš Irano val
džią .

Pernai buvo išvytas Phil 
Clarke, kitas amerikietis 
korespondentas už šmei
žiančias Iraną žinias.

KORĖJOS LIAUDININKAI 
SVARSTO NAUJA JANKIŲ 
PLANA DEL BELAISVIŲ
Planas panašus į J. Tautų tarimą 
dėl nenorinčių grjžti belaisvių

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikonai įteikė Šiauri
nės Korėjos liaudininkams 
naują, slaptą planą dėl to
kių belaisvių, kurie “atsi
saką namo grįžti.”

Susitarta pertraukti de
rybas iki pirmadienio, kad

Japonės “pačiupinėjo” 
Eleanorą Rooseveltienę

Tokio, Japonija.— Grupė 
japonių norėjo pasikalbėti 
su Eleanora Rooseveltiene, 
prezidento našle. Bet Roo- 
seveltienė atsisakė ir įsėdo 
į automobilį. Tuomet ja
ponės ištraukė ją laukan ir 
šaukė: “Važiuok sau na
mo 1”

Japonai sargai greit iš
vaikė porą desėtkų japo
nių, kurioms vadovavo bu
vusi newyorkiete Hanna 
Reichenberg, žmona Fuji- 

! kawo, japonų darbo unijų 
vado .

Tos japonės apsupo Roo
seveltienę, kada ji išėjo iš 
darbo ministerijos, kur kal
bėjosi darbiniais klausimais 
su japonų valdininkais.

Dulles slaptai tariasi 
su Turkijos valdovais

* --- -
Istanbul, Turkija.—Atlė

kė John Foster Dulles, 
Amerikos valstybės sekre
torius. Slaptai tariasi su 
Turkijos valdovais apie 
“atspirtį” prieš Sovietų Są
jungą.

•Turkų policija nuvijo ša
lin visus korespondentus, 
kurie norėjo statyti Daile
sni klausimus.

Pavojingas vaikėzų šposas 
su hitlerine vėliava

New York. — Du jauni 
šposininkai pastatė svasti- 
kinę, nacišką vėliavą mau- 
dykliniame Coney Islando 
pajūryje; norėjo “paerzint 
žydus.” Buvo areštuoti. 
Teismas pripažino juos kal
tais, bet suspendavo baus
mę.

Miestinis teisėjas Harry 
Serper, bardamas tuos vy
rukus, pasakė: “Ar žinote, 
kad būtų galėję kilt riaušės 
dėl tos jūsų vėliavos?”

Kairu, Egiptas. — Anglai 
išvijo egiptėnus gyvento

jus iš vieno kaimo arti an
glų tvirtovių paliai Suezo 
kanalą.

Korėjos liaudininkai galėtų 
išnagrinėt amerikinius pa
siūlymus. Amerikonai tuo 
tarpu svarstys pradinius 
Korėjos liaudininkų atsilie
pimus į amerikinį planą.

Korespondentai teigia, 
kad šis planas bus panašus 
į Indijos rezoliuciją, kurią 
Jungtinių Tautų seimas 
pernai priėmė.

' Neoficialiai pranešama, 
jog naujojo amerikinio pla
no branduolys yra toks:

Po paliaubų pasirašymo 
pervesti nenorinčius grįžti 
belaisvius į penkių neutra
lių šalių atstovų globą per 
90 dienų. Jeigu klausimas 
dar nebūtų išrištas, tai to
kių belaisvių likimą turėtų 
spręsti politinė konferenci
ja valstybių, dalyvaujančių 
Korėjos kare. O jei daly
kas ir čia sukliūtų, tai pa-.

1 vesti Jungtinių Tautų sei
mui galutinai nutarti, kaip 
pasielgt su atsisakančiais 
grįžti belaisviais.

Syngman Rhee vis 
smarkauja

Korėja. — Pietinės Ko
rėjos tautininkų preziden
tas Syngman Rhee. prieši
nosi tam amerikonų planui. 
Sakė, jeigu Jungtinės Tau
tos pasitrauks iš karo prieš 
Šiaurinę Korėjos Liaudies 
Respubliką, tai patys Pieti- 
n ė s Korėjos tautininkai 
“vieni kariaus,” iki užims 
Šiaurinę Korėją.

Reynaud mėgins sudaryt 
Franc, ministrų kabinetą

Paryžius. — Socialistas 
Francijos prezidentas Vin
centas Auriol buvo pakvie
tęs A. Diethelmą, vadą fa- 
šistuojančių generolo de 
Gaulle šalininkų, kad suda
rytų naują ministrų kabi
netą vieton pasitraukusio 
R. Mayerio kabineto. Die- 
thelmas atsisakė, matyda
mas, kad prieš jį eis Fran
cijos seimo dauguma. Pir
miau gi socialistai atmetė 
pakvietimą.

Taigi prez. Auriol dabar 
pakvietė katalikų vadą 
Paulą Reynaudą, kad suor
ganizuotų naują ministrų 
kabinetą. Reynaud apsiė
mė. Jis jau seniau buvo 
premjeras, 1940 metais.

Korėja.—Amerikonai tei
gia, kad jų lakūnai antra
dienį numušę 12 rakietinių 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų lėktuvų.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.
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IR VĖL!
TŪLI ASMENYS, per radiją ir spaudą ir mitinguo

se jau pradėjo kampaniją už tai, kad Amerikos žmonės 
rašytų laiškus Italijos žmonėms, prašant pastaruosius 
nebalsuoti už komunistus ir kairiuosius socialistus.

Rinkimai į Italijos parlamentą, kaip jau žinoma, 
įvyks birželio 7 dieną. Įvairūs apžvalgininkai sako, jog 
liaudiškos partijos, jų blokas, gali laimėti rinkimus, gali 
išrinkti daugumą žmonių į parlamentą.

Jeigu taip būtų, tuomet Italiją ištrauktų iš karinio 
bloko, tuomet Italijoje būtų apkarpyti sparnai kapita
listams ir dvarponiams. Jei Italijoje laimėtų komunistų- 
kairiųjų socialistų frontas, tuomet Italijoje būtų pradė
tas šalinti vargas ir skurdas, apėmęs milijonus žmonių.

Ir štai, šiandien, kaip ir 1948 metais, Amerikos tur
čiai užsuko mašiną, kad padaryti viską, idant sulaikyti 
Italijos žmones nuo valdžios laimėjimo.

Panašiai buvo 1948 metais. Tuomet buvo sakyta, 
jog Amerika, per Marshallo planą, išgelbės Italijos liau
dį iš vargo ir skurdo, iš nedarbo. Tiesa, Italijon buvo 
supilta bilijonai dolerių, bet kam? Jie buvo atiduoti 
turčiams, buržuazijai. Liaudis jų negavo. Liaudis kaip 
kentė skurdą, taip ir tebekenčia. Dėl to liaudyje šian
dien jau kyla balsai, kad reikia daryti pakaitos val
džioje, kad reikia balsuoti už kairiuosius.

Na, ir mūsų krašto turčiams tarnautojai pradėjo 
panašią kampaniją, kokią vedė prieš ketveris metus.

ADA SUVAŽIAVIMAS
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ Washingtone įvyko tris 

dienas besitęsis American for Democratic Action orga
nizacijos suvažiavimas.

Šiai organizacijai (ADA) priklauso įvairūs dešinie
ji liberalai, kurie neapkenčia komunizmo, kurie kadaise 
smarkiai rėmė Trumaną ir jo administraciją.

Savo suvažiavime ADA pasisakė už tai, kad taikos 
reikalas būtų sprendžiamas derybomis, kad įvyktų visų 
didžiųjų valstybių pareigūnų (įskaitant T. Sąjungą) pa
sitarimai, kad visi nesusipratimai, kliudą taikai, būtų 
juose išspręsti.

Bet dar svarbiau yra tai, kad šis suvažiavimas pa
sisakė už kovą prieš makartizmą, kaip didžiulį Amerikai 
pavojų. Tiesa, dėl kovos prieš makartizmą ADA su
važiavimas neparodė nuoseklumo, kada.ngi jis tuo pa
čiu kartu kalbėjo ir prieš komunizmą, kaip “pavojų 
mūsii kraštui!” Tačiau, atsižvelgiant į visą aplinką, rei
kia sveikinti šį suvažiavimą, kad jis išstojo prieš, ma
kartizmą, kad jis suranda, icg makartizmas yra didžiu
lis mūsų krašto žmonių laisvių priešas.

Suvažiavimas, beje, smerkė Eisenhowerio adminis
traciją už tai, kad ji tarnauja monopolistams, o ne vi- 

* sam kraštui, ne liaudžiai.

Cleveland, Ohio
Jau sekantį sekmadienį 
važiuosime į konferenciją 
ir pikniką

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 15-tos Apskrities konfe
rencija ir kaitų piknikas įvyks 
sekantį sekmadienį, gegužės 
31, Rūbo piknikų darže, prie 
U S 422 vieškelio, tarpe 
Welshfield ir Parkman. Vieta 
jau visiems gerai žinoma ir 
paranki atvažiuoti. Tik pirmu 
kaltu atvažiuojantiems reikia 
tėmyti ant žieminio šono vieš
kelio namą su grotelėmis ant 
stogo, tai Rūbų namas, čia 
bus visiems proga šį pavasarį 
išvažiuoti į tyrą orą, kad pa
sigėrėti pavasario gamtos 
gražumu.

Konfeiencija prasidės 10 
vaL ryte, todėl delegatai yra 
kviečiami n esi vėlinti,, kad ga
lėtume baigti konferenciją 
laiku. Svečiai irgi yra kvie
čiami į konferencija, ir jiems 
bus suteikta patariamas bal
sas. Po konferencijos bus duo
dami delegatams ir svečiams 
Šaunūs pietūs, kurie susidės iš 
vištienos, dešrų ir kitokių 
gardėsių. Po pietų prasidės 
piknikas su gera muzika šo
kiams ir kitais pasilinksmini
mais ir dovanomis.

Todėl nuoširdžiai- kviečiame 
visus, kaip clevelandiečius, 
taip ir iš apylinkės miestų at
vykti, kad praleisti laiką link

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

smai bei draugiškai tyrame 
ore. I

★

Draugas Žebrys negalės 
dalyvauti konferencijoje

Gautas pranešimas nuo 
draugo žebrio iš Hot Springs, 
Arkansas, kad iš priežasties 
suvėluoto išvažiavimo iš na
mų, jis nesuspės parvažiuoti 
ant LLD 15 apskrities konfe
rencijos. Todėl konferencijoje 
bus jaučiamas trukumas vieno 
iš sumaniausių draugų. Drau
gai žebriai mano grįžti į na
mus apie 6-tą birželio.

LLD 15-tos Apskrities
Komitetas.

Vyras nužudė žmoną už 
vakarienės pavėlavimą

Brooklyn, Y. — Al
bertas Wasilefsky, 188 
Crescent St., perpyko, kad 
jo žmona pavėlavo paruošt 
vakarienę . Tad jis išėjo sa- 
liūnan, pasigėrė; sugrįžęs 
vėl susibarė ir,. pagaliau, 
peiliu nudūrė moterį.

Vaikai .pašaukė policiją, 
kuri ir alėštūVo žmogžudį;

Washington; -y Rėpubli- 
konai bijo, kad Eisenhowe
rio atsisakymas numušti 
taksus labai pakenks jų 
partijai 1954 metų rinki
muose.

MOTERŲKAMPELIS
> ..WH ■■ ■na—■■■■»<—»g — Bi ui I

Daug tūkstančių mylių 
eina pėsčios už taiką

Iš Viet-Nam pranešama, 
kad tos šalies moterų dele
gacija išėjo pėsčios į Pa
saulinį Moterų Kongresą, 
įvyksiantį birželio 5 iki 10 
dienomis, Kopenh a g e n e, 
Danijoje. Jos išėjo jau 
prieš trejetą su viršum mė
nesių.

Lėktuvams keliai, tiesiau
sieji pasaulyje, rodo, jog iš 
Hanoi iki Kopenhageno bus 
apie 6-7 tūkstančiai mylių. 
Neteko matyti, koki ten že
mės keliai. Įdomu, kiek 
daugiau tūkstančių mylių 
kelio prisideda apvingiuo- 
jant kalnus, ežerus, balas, 
tyrlaukius, miškus ? Kiek 
valstybių ir miestų tenka 
aplenkti, kad priešiški tai
kai valdovai nesustabdytų 
nuo užsimoto siekio.

Pasaulinės Demokratinių 
Moterų Federacijos sekre
torė, f r a n c ū z e Marie- 
Claude Vaillant Couturier, 
savo pranešime spaudai dar 
prieš keletą savaičių rašė, 
kad jau 80 valstybių mote
rys pareiškė, jog jos at
siunčia delegacijas. Dele
gatės atstovaus virš šimtą 
milijonų organizuotų mo
terų. Reikalaujančių tai
kos moterų.

Greta kovojančių už tai
ką, už savo šalies laisvę ir 
už gerovę savo vaikams 
Viet-Nam moterų, kurios 
eina pėsčios, iš tos pat Azi
jos bus delegacijų iš dau
gelio valstybių, įskaitant 
Kiniją ir Japoniją.

Iš Japonijos pranešama, 
jog ten jau turį išrinkusios 
13 delegačių . Tarpe atsto

Kokiam vartojimui naudingi 
naujoviniai audiniai

Praėjusią savaitę šiame 
skyriuje kai kas buvo minė
ta apie naujovinius audi
nius, kaip plačiai garsina
mieji dacron, orlon. čia 
šis tas apie jų vartojimą 
tiems, kuriems tenka at
sargiai elgtis su savo do
leriais ir centais.

Šie audiniai, kaip ir nylo- 
nas, yra stiprūs, palaiko 

s savo formą, nesiraukšlėja, 
į o biskeli sutrintu raukšlės 
išsitaiso kabant. Dauguma 
plaunasi, galima apsieiti su 
mažai prosijimo ir paken
čiami net nęprosyti.

Vilnonis audinys su apie 
puse priemaišo orlon ge
riau palaiko savo formą 
drėgname ore negu palai
kytų vienų vilnų audinys. 
Ir mažiau trauksis sušlapęs 
ar net prireikus plauti.

Boyelninis su orionu au
dinys mažiau raukšlėsis, 
lengviau plausis, greičiau 
džius, negu vienos bovelnos.

Orloniniai yra dažniausia 
minkšti audiniai, daugiau 
pritaikyti moterų sukne^ 
lems. O dacroniniai—stan- 
desni, geriau palaiko for

mą,. - tad daugiau taikomi 
kostiumams, . ploščiams ar 
kostiumines, formos sukne
lėms. ■ .

Tai tiek apie jų gerąsias 
puses. Dabar apie blogą

sias: , .
. Visi tie chęmišk'ai gamin

ti audiniai turi mažiau a v 
daugiau blizgantį paviršių, 

vaujamų organizacijų bus 
Vaikų Gerovės Sąjungos; 
mokytojų, audėjų ir val
džios tarnautojų unijų at
stovės, Seimo narės, taipgi 
piešėja, rašytoja, slaugė, 
studentė.

Indijos moterys galėtų 
delegačių išrinkti šimtais, 
susidomėjimas taika toks 
didelis. Tačiau liaudis gy
vena skurdžiai, stokuoja 
ištekliaus. Vienok ir iš ten 
žada pasiųsti 30 delegačių, 
lėktuvu. Jų delegacijoje 
bus žymios Parlamento na
rės, kitos darbuotojos ir ei
linės moterys iš miestų ir 
kaimų.

Liaudiškosios Kinijos de
legacijai vadovaus visaša- 
liškosios moterų organiza
cijos viršininkė Tsai Chang 
ir moteris sveikatos minis
tras Li Teh-Chanan. Iš ten 
atvyks 30 žymių moterų, 
atstovaujančių moteris iš 
visų gyvenimo sričių.

Europos visos šalys at
siųs delegates. Atvyks ne 
vien tiktai tos, kurios jau 
gali laisvai iškeliauti ir su
grąžinti, kurios iškeliaus 
palydimos valdžios x parei
gūnų. Atvažiuos ir iš fa
šistinių " valstybių, iš kur 
turės išeiti nakties prie
blandoje ir kur sugrįžusios 
rizikuoja laisvę, o gal ir gy
vybę už darbuotę taikai.

Amerikonės taipgi bus. 
atstovautos. Nežiūrint pas- 
portinių varžčių ir gręsmių 
persekio j imu sugrįžtan
čioms, jos bus dalimi to 
milžiniško pasaulio moterų 
judėjimo taikai. Jos par
veš įdomių raportų. A-a.

kas ne visiems patinka. 
Dacroniniai dar lyg ir su
braižo, susivelia į gumuliu
kus.

Nyloniniai ir veik visi tie 
dirbtinių medžiagų ploni 
audiniai būna peršviečiami. 
Ir. siūlės turi būti susiūtos 
dubeltavos, plačiai įimtos, 
nes be to išsitraukia. Į juos 
nesusigeria prakaitas. Plo
ni apatiniai sijonai, jeigu 
jie nėra megstiniai, limpa 
prie kūno ir einant, pama
žu, sūsirutuliuoja aukštyn. 
Tik megstiniai, sunkesni, 
laikosi savo vietoje.

Kai kurie tų naujo vinių 
audinių- neišlaiko dažų. Tad 
perkant spalvingus svarbu 
yra patikrinti, ar jie išlai
kys spalvą-.

Ekspertai sako, kad vidu
tiniam dėvėtojui, vyrui 'ar 
moteriai, bus pakankamai 
geras ir apsimokės pirkti 
kostiumas rayon inės me
džiagos, su priemaiša orlon 
ar dacrono. Tas pusinis tu
rės kai kurias oriono ypa
tybes, .bet bus veik pusiau 
pigesnis, negu vien orloni- 
nis. . ”,

Vieno, orlon ar dacron 
brangi, bliuze .. ar marški
niai verta pirkti tiktai to
kiam vartojimui, kur prisi
eina vartoti tą patį beveik 
kas dieną. Tai keliaujan
tiems salėsmanams, visuo
menes d a r b u o to jams, ar 
benamiams, neturintiems 
kur laikyti kelias pamai

Jeigu perki drabužį 
pastovios mados -

Ir jeigu reikia būti la
bai atsargiai su doleriu, daž 
nai apsimoka pirkti žiemi
nius pavasarį, o vasarinius 
rudenį. Nežiūrint, kad mo
terų drabužiu mados nuo
lat kaitaliojasi, tūlos ma
dos pasilieka nuolatinėmis 
(standard).

Pastoviomis būna sukne
lės, kurių rankovės be pra
šmatnybių, įsiūtos lygiai su 
natūralių pečių riba, o apy
kaklė artima vyrų drabu
žių apykaklėms. Sijonas— 
vidutinio pločio ir ilgio.

Ta pati taisyklė pastovie
siems kostiumams. ' Žake
tas panašus vyrų sermėgai.

Nepastoviųjų madų daž
nai nupiginami gale sezo
no. Pastoviųjų madų dra
bužius rečiau užtinki žy
miai nupigintus. Tačiau kai 
kada pasitaiko. Kai lieka
si vienas ar pora tos rūšies, 
jiems neapsimoka laikyti, 
saugoti nuo kandžių iki ki
to sezono. Žinoma, per
kant tokį “vėtytą ir mėty
tą” reikia apsižiūrėti, kad 
nebūtų įplėštas ar kuo neiš
valomu suteptas ar sulie
tas.

Dvi pusės
Viskas turi dvi puses. 

Man šį kartą rūpi mėsos 
kepamoji pusė. Vieni eks
pertai įsako statyti mėsą 
pečiun riebiuoju šonu aukš
tyn. O kiti, lygiai geri eks
pertai, tikrina, kad liesuoju 
į viršų. Jų argumentai:

Riebiojo šono viršun pa
tarėjai sako, kad tirpstan- 
tieji taukai pamažu leidžia
si mėson nesudegę, nesuga
dinti, ir minkština mėsą, 
daro ją skanesne.

Liesojo šono viršun pa
tarėjai tikrina, kad pasta
tytas į viršų raumuo stai
ga apkepa ir neišleidžia sa
vo syvų, kurie raumenį ap
vertus žemyn išvarvėtų ir 
blėtoje sudegtų. Jie sako, 
kad užtenka baigiant kepti 
apversti riebiuoju šonu 
aukštyn ,kad aprustų. O 
riebalu mėsai ir iš to trum
po kepimo apvertus užtek
sią.

Jei kam taikytųsi vienu 
kartu kepti vienodus du ga
balus mėsos, tikrai verta 
būtų pabandyti ir palygin
ti, ar būtų žymus skirtu
mas. Z.

Jeigu liko keptos vištie
nos, pirm padedant kitam 
kartui nuimk kemšalo liku
čius. Visoki su milteliais 
ar krakmoliniais mišiniais 
patiekalai greičiau rūgsta 
ir pelyja, sykiu gadindami 
ir mėsą.

Militariškąi tarnybai vy
rų parinkimo viršininkas 
Hershey siūlo imti milita- 
riškon tarnybon tuos, tėvus, 
kurie mokslo metais taptų 
tėvais. Tas atitolintų ve
dybas. šimtams tūkstančių 
jaunimo.

nas drabužių. Jie .pirm ei
dami gulti drabužį išplau
na, o rytą vėl apsivelka.

Asmeniui, kuris neturi 
kur dažnai dėvėti, ar kuris 
nuolat madas.. maino, nėrą 
prasmės pirkti brangius, 
stiprius audinius. Tai bū
tų eikvojimas, išgalimas ir 
leistinas, tik tokiems,, kurie 
neturi doleriui svarbesnės 
vietos. S. I.

Kojinių žodynas 
ir problemos

Tokį gyvename laikotar
pį, kad be žodyno negali 
nei žingsnio žengti, nežiū
rint, kurioje kalboje kalbė
tum. Padaroma nauji daik
tai, išrandami skirtingi ga
minimo procesai, duodami 
jiems ir pavadinimai, ku
rių pirmiau nebuvo?

Štai, kad ir paprasčiau
sios mūsų kojinės, kiek jos 
turi terminu! Visų nesu
vaikysi, bet ir keli pasako 
daug:

Denier: — terminas siū
lų storiui mieruoti. Skait
linė 30 denier mums pasa
ko, kad kojinė apystorė, 
stipresnė. Ji taikoma ilges
niam amžiui, jeigu tiktai 
jos pėda yra pastiprinta. 
Gi 15 denier siūlas bus plo
nytis, mezginys vortinklio 
stiprumo. Nors, tiesa, ge
ros nyloninės pasilaiko il
gokai, kad ir plonytės.

Gauge: — skaičius akių 
(kilpelių - stičių) colyje 
mezginio. Plonosios mūsų 
krautuvėse turi apie 60 
“stičių” colyje.

Non-run; — pasako, kad 
jos yra megstos tinkliniu, 
ne kojiniu raštu. Jeigu 
vieną siūlelį ar kelis ir pa
trauktum, neišsiners visa 
eilė išilgai višą kojinę. To
kią gali lengvai užtaisyti, 
nepaliekant didelės žymės. 
Tačiau jei ilgą siūlą visai 
ištrauktum iš tokios koji
nės, ji persiskirtų skersai.

Neišsineriančiosios galė
tų tarnauti labai ilgai, jei
gu gamintojai tiksliai ne
vartotų būdus jų amžiui 
trumpinti. “Non-run” koji
nių veik visų pėda yra nu- 
megsta įrančiu kojininiu 
raštu. Pėdai iširus, dabar
tiniuose kiaurais galais če- 
verykuose jau tampa nepa
togu avėti. O sulopyti ny- 
lonines sunku.

Trūkstant ištekliaus nau
jas pirkti, o turint ir kan
trybės lopyti, pastiprink 
pėdą pirm prakiurimo. Tam 
vartok artimos spalvos pė
das tų kojinių, kurių blauz
dos iširo pėdų nesudėvėjus. 
Kojinę išversk. Užmauk 
ekstra pėdą. Pridaigstyk 
plonu siūlu, plonoje adato
je, kryžiukais.

Dar yra specifiški pava
dinimai kojinių įvairioms 
mieroms, pritaikytoms 
skirtingų storių ir ilgių 
blauzdoms ir letenoms. Vie
nok tie ne visuomet ir ne 
viską pasako. Pigesnėms 
kojinėms dažnai specifika
cijų nežymi. Ypačiai ant
rinės ir tretinės (seconds ir 
thirds), pažymėtos “ir
regulars,” gali turėti ir 
mieroje netikslumų. To
kias perkant reikia gerai 
apžiūrėti ir savo mierą nu
matyti, neatsidėti ant pa
žymių. Pėdos ilgis papras
tai atitinka sugniaužto 
kumščio stori. Bėt blauz
dos mierą jau turi pasakyti 
akys.

Turinčioms storas blauz
das patartina klausti tam 
specialės mieros (stout). 
Tokios kojinės būna daug 
brangesnės. Neišgalint 
brangių pirkti, pigiąsias 
pirkti pora numerių didės-- 
nes mieros, negu reikia le
tenai.

Paskutinė (bet ne ma- 
mažiausia) kojinėms ir ki
šenei gerovė yra pirkimas 
bent dviejų ar daugiau vie
nodų- porų. Dažnai viena
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ko jinė susigadina nesudč- 
vėjus. Iš dviejų nelaimės 
porų attikusios dvi kojinės 
kartais patarnauja dar ilgą 
laiką. N. T.

Krakmolas gerai tarnauk 
ja, perliniams ir kitokiems : 
karieliams valyti. Bet, jei
gu nosis ir gerklė jautri 
dulkėms, užsidėk kaukę ar 
užsirišk audiniu.

SEIMININKĖMS
Greitieji hames pietūs
Turint šaldytuvėlyje vir

tos hamės, keptos arba ir 
nevirtos hamės gabalą, nie
kad nėra bėdos su pietu
mis pasitaikius netikėtiems 
svečiams.

—Ir nevirtos? — paklau
sė kai kas pokalbyje apie 
hamių patiekalus. — Juk 
kiaulieną reikia ilgai virti.

Išsiaiškinome, kad svar
bu ne virimo ilgis, bet kad 
kiaurai pereitų karštis. Tai 
priklauso nuo gabalo storio 
ir karščio laipsnio. Visokiai 
kiauliena turi būti karščiu 
pereita, kad būtų saugi nuo 
trichinos perų.

Spraginta po liepsna
Nevirtos hamės rieželius 

piauk skersai raumenį, pu
sės colio, ne daugiau vieno 
colio storio. Plėvėtą, laši
niuotąjį kraštą įraižyk, kad 
kepant nesiriestų. Ištiesk 
rėžius ant blėtelės.

Turėk užkaitintą broilerį 
(ar paprastąjį pečių) iki 
325 F laipsnių. Pastatyk 
blėtelę po liepsna, kad lieps
nos liežuvio galas, būtų už 
apie 3 ir pusės colio nuo 
mėsos paviršiaus. Apke
pus vienai pusei, apversk, 
pakepk antrąją.

Kepimo laikas: pusės j co- / 
lio storiui apie 12 miliutų, 
colio — iki 22 minučių. Bu
vusiai virtai ar keptai tuo 
būdu atkaitinti užtenka ke
liu minučių.

Prie hamės tinka veik vi
sokios daržovės. Ir paska
nina paduoti su stipriais 
prieskoniais sosai ir dželės, 
'kaip spalgenų, serbentų, 
rūkščiųjų vyšnių, ananaso 
ir kitos.

Pattern 9094: Misses’ Sizes 12. 
14, 16. 18. 20. Size 16 dress 3T,,s 
yards 35-inch; spencer 1% yards.

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nunie- 
fįo ir dydžio siųskite? Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Aventiė, Richrtiond Hill 19, 
N. Y.



MonteBo, Mass.
Šaunus koncertas

Balandžio 25 d. Montellos 
yiuosybės Choras turėjo savo 
pajcasarinį koncertą, kuris ge
rbti pavyko. Publikos atsilan
kė nemažai. Buvo dalyvių ir 
iš kitų miestų.

Li uosy bes Choras atidarė 
programą, sudainuodamas ke
lias dainas, po vadovyste Al
beit Potsius. Armonikų duetą 
davė broliai Carl ir Cliff Wal
lant iš Stoughton, Mass. Atli
ko pagirtinai. Latvių Choras, 
iš Roxbury, Mass., po vado
vyste Edward Sugar, sudaina
vo kelias dainas. Mūsų solis
tė vienintelė jaunuolė mūsų 
chore Aldona Wallen labai 
gražiai padainavo. Jai buvo 
suteikta gėlių buketas. Rose 
Merkeliutė-Stripienė savo sti
priu balsu dainavo solo ir du
etą su Al. Potsium. Publika 
žavėjosi liaudies dainomis. Po 
koncerto buvo šokiai.

Beje, Latvių Choras ne tik 
veltui dainavo, bet dar sutei
kė mūsų chorui gausią dova
ną. Latviams ir visiems daly
viams tariame širdingą ačiū. 
jLPo koncerto svečiai buvo 

? pavaišinti. Štai draugės, kurios 
aukojo valgių * R. Stripie- 
nė, K. Merkelienė, Z. Yuodci- 
kienė, M. Potsienė, K. čercš- 
kienė, M. Gutauskicne.

Kada tik būna choro paren
gimas, tai daugiausia aukoja 
ir dirba K. Merkeliene, už ką 
jai choro nariai labai aciuoja.

Draugai, mes visi žinome, 
kaip yra reikalinga daile, tai 
yra, palaikymas choro. Dabar 
mes esame maža grupele. Bet 
yra senų dainininkų, kurie ga-

* £

Arlington, Mass.
Kaip netikėtai nelemta 
liga žmogų užklumpa

Gegužės 7 į 8 d., nakties 
laiku, Edvardui Jusiu i užsiko
sėjus keletą kartų, prasiveržė 
kraujas iš burnos, beveik ne- 
sustojamai. šiaip taip gautas 
gydytojas ir Edvardas tapo 
nuvežtas ligoninėn. Po kelių 
dienų ištirta, kad plaučiuose 
yra džiovos žaizda. Iki minė' 
tos dienos jis nejautė jokio 
nesveikumo, dirbo pastoviai 
mechaniko darbą prie lėktu
vų, o atliekamu laiku darba
vosi prie namo remontavimo. 
Tiktai prieš porą savaičių su
sidėjo gražius rakandus.

Edvardas Jusius yra dar 
jaunas vyras, tik 30 metų 
amžiaus, vedęs prieš tris me
tus, turi penkių mėnesių duk
relę ir malonią jauną žmoną 
Helen Jankaitę. Dabar gero
kam laikui visa tai turi palik
ti ir eiti sanatorijon, kad iš
varyti iš plaučių tą pabaisą.

Gydytojas sako, kad. yra 
veikiausia jo plaučiai užkrės
ti TB bakterijomis.

Jo namų adresas yra: 42 
Mt. Vernon St., Arlington, 
Mass. D. J.

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

lėtumčte ateiti prie choro at
gal. žinau, kad didesnė grupė 
geriau sudainuotų. Todėl kvie
čiame : ateikite dainuoti, pali
kite pavargimą vieną vakarą 
i savaitę namie. Žemaitė.

Pamišėlis
t

San Francisco, Cal
Mokestis už tiltą »

Miesto taryba ir Golden 
Gate tilto administracija karš
tai diskusavo, kad minėtas 
tiltas jau seniai išmokėtas,, o 
dar vis imama už pervažiavi
mą aukšta mokestis. Tik pora 
metų atgal sumažino šią mo
kestį nuo 50c iki 40c kiek
vienam pervažiuojančiam 'au
tomobiliui, ir gerokai dar plė
šia už komercinius vežimus.

Dabar yra svarstoma, kad 
sumažinti automobilių perva
žiavimą per šį tiltą' iki 25c. 
Dar neprieita prie galutinės 
išvados, koks bus terminas.

čia dar turime ir kitą tiltą, 
vadinamą Bay Bridge, kuris 
yra virš 8 mylių ilgio, o va
žiuotojai moka tik 25c. Tre
čias tiltas yra San Mateo, ku
ris turi 12 mylių ilgio, bet 
už pervažiavimą imama 35c. 
Todėl palyginus su ilgumu til
to, tai Golden Gate tiltu 
yra brangiausias pervažia
vimas.

Apie miesto ligoninę

San Francisco miesto ligo
ninė yra senovinio styliaUs 
milžiniški pastatai, o ligoninės 
a d m i n i stra.c i j a n es i r ū p i n a,
kad ji būtų tinkamai prižiūri
ma. Dabartiniu laiku jau pra
dėjo reikštis protestai prieš 
ligoninės prastą užlaikymą. 
Taipgi lovų čiužiniai taip išsi- 
dėvėję, kad daugumai ligonių 
prisieina gulti ant plikų spy
ruoklių.

Dabartiniu laiku šis klausi
mas kas liečia ligoninės page
rinimą jau svarstomas , bet

JERONIMAS STANKUS
I

Liūdnas prisiminimas

Gegužės 27 dieną sukanka lygiai 10 metų nuo 
mirties nuoširdaus kultūros, laisvės mylėtojo ir 
visuomeninio darbuotojo JERONIMO STAN
KAUS, gyvenusio Worcester, Mass.

Jo palaikai tapo sudeginti Rural kapinių kre- 
matorijoje.

Velionio likusi šeima su pagarba ir didžiu 
gailesčiu prisimena savo mylėtąjį ir juos,mylė
jusįjį vyrą, tėvą; taipgi bendrų darbų-idėjų 
draugą.

Ona Stonkienė
Sūnus Albertas

neprieinama prie išvados iš 
kur tam tikslui gauti pinigų. 
Ligonines administracija pa
žymėjo tam reikalui net 
$186,000, bet miestas skiria 
tik pusę šios sumos.

Todėl šis svarbus klausimas 
taipgi paliktas ant toliau.

Dukterys:
Amilija ir Lillian

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 

daug pasiūlymų.

GAUltlT LAISVEI SKAITYTOJA
k

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

BERNIUKAI
ir

MERGAITĖS
Mokytis Visokių Rūšių 

RESTAURANTO DARBŲ

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Berniukai 16 ir Viršaus
Mergaitės 18 ir Viršaus

Kreipkitės:

LINTON’S
Fr i c n d 1 y Ręsta ura n ts

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(100-103)

VIRĖJAI
VIRS 18 — DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis

LINTON’S
F r i c n d 1 y Restaurants

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(100-103)

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

A.L.D.L.D. Draugystes 50 kuopa 
rengia pažmonj arba “social”, gegu
žes 30 d., šj šeštadieni. Pradžia 6:30 
v. v. Pelnas yra skiriamas dėl Lai
svės paramos. Širdingai kviečiame 
visus draugus ir drauges dalyvauti. 
Turėsite gerus laikus ir paremsite 
darbininkišką spaudą.

Nepamirškite!
Kviečia Komitetas.

(102-104)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
HOUSEWORK. General. Plain 

cooking. Settled woman; 5% days 
and every other Sunday. Sleep out. 
Steady position for right woman. 
Experience and references prefered.

Phone GR. 8-9380 for interview.
(97-103)

SECRETARY
Must have at least 5 years exper

ience. 2 girl office. Center City. 
Steady position. Good working con
ditions for the right gir). Write 
giving full details. Box 124, 711
Jefferson Bldg., Phila.

(100-106)
CLERK-TYPIST

ACCOUNTING DĖI*T.
Office worker, good at figures, 

typing commercial course grad., for 
accounts receivable, billing & gene
ral office work. 5 day week. Good 
wages, plus hospital, medical, surgi
cal benefits, life insurance. Pension 
fund after 3 years service. North
east. Call RE. 9-7807. Ask for Mr. 
Mechesney.

(100-106)

STENOGRAPHER. Experienced 
and competent. Import office. Air- 
conditioned. Good salary, surround
ings, steady position. Must be able 
to speak English perfectly. Apply 
in person.

ZINK & TRIMST CO.
15 Lombard St. Phone LO. 3-8770

(102-104)

COOK & HIBBARD MFG, CO.
Now has immediate openings for 

OPERATORS
Experienced Front Makers on La

dies Dresses. Day or night shift. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply in person. 
2nd floor.

1324 Federal Street
(102-108)

STALŲ 
PATARNAUTOJOS
VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(100-103)
HELP WANTED MALE~

A. Navikovas-Pribojus
(Tąsa)

— Judinkis! — apsižvalgęs, nervingai 
„šūktelėjo Zadviškinas. — Eini, kaip vi- 
šfreja į turgavietę...

Išvietė buvo pačioje laivo nosyje.
— Štai kur bus tavo viešpatija! — ro

dydamas į ją, pasakė bocmanas.— Prau
syklos ir visa kita laikyti švariai ir 
tvarkingai...

— Man vis tiek, — abejingai atsakė 
Zudinas, susilenkęs, išskėtęs kojas.

■ — Nemoki stovėti, kalinio snukis!
Neištvėręs, bocmanas smogė kumščiu 

jam į veidą.
Zudinas, tarsi iš miego pabudęs, krūp

telėjo, išsitiesė visu ūgiu ir, gniaužda
mas kumščius, atkreipė į bocmaną tokį 
baisų pamišusių akių žvilgsnį, kad tam 
net šalta sieloje pasidarė. Keletą sekun
džių jie stovėjo vienas prieš kitą tylėda
mi, sunkiai kvėpuodami. Pabūgęs, Za
dviškinas paslinko atgal, pasisuko ir ne
pasitikėdamas, slėpdamas galvą tarp pe
čių, tarsi smūgio laukdamas, skubiai 
trypeno kojomis deniu. Nueidamas, jis 
paskubomis apsižvalgė — jūrininkas, at
kišęs iltinius dantis, stovėjo toje pačioje 
vietoje, judindamas tarakoniškus ūsus, 
keverziškai didelis ir galingas, o pakraš
čiuose, pastebėję bocmano sumišimą, jau 
saipėjį jūrininkai.

' n
Praėjo savaitė — kita.
Kanonierinė valtis “Skraiduolė” sku

biai ruošėsi tolimam plakiojimui, nes ne
lauktu vyriausios vadovybės įsakymu ji 
buvo perkeliama į Vladivostoko uostą. 
Darbo buvo daug. Jūrininkai, tamsiai 
įdegę, ištisas dienas praleido plušdami, 
apsirūpindami anglimis, šoviniais, tepa
lu mašinoms, maisto produktais ir kitais 

. būtinais daiktais. Davinėdami tuos ar
ba kitus įsakymus, prižiūrėdami įgulos 
darbą, neliko be užsiėmimo ir karinin
kai. O bocmanas Zadviškinas, lakstyda- 

• mas iš vieno laivo galo į kitą, užkimo 
nuo rėkavimo, vainojoši visiems žino
mais keiksmais ir negailestingai mušėsi.'

— Bruzdėk, prakeikta veislė!—šnirp
štė jis ant jūrininkų, grūmodamas kum
štimi. — Dirbk, kad visi velniai pavydė-

I |
» ujfirininkai, dirbdami, tarp savęs atsi

liepdavo apie jį:
—r Į konduktorius išsitarnauti nori, 

prakeikta skranda...
— Sako, su vyriausiu velniu susikū- 

mavo...
Visiems kliūdavo nuo bocmano. Tiktai

vieno Zudino jis nelietė, stengdamasis jo 
nepastebėti, bijodamas su juo susitikti. 
O tas, šiaip taip, pusiau su nuodėme pil
dydamas savo pareigas, visiškai nedaly
vavo vykstančiame laivo sąmyšy ir dau
giausia sėdėjo priekinėje dalyj-e, žemai 
nuleidęs galvą, didžiulis ir nedarnus, 
kaip akmens amžiaus statula. Retkar
čiais jis nueidavo prie dagties, kur tylė
damas rūkydavo savo bankrutkę ir klai
kiai žiūrėdavo pro žmones. O jeigu kar
tais atsitikdavo ,kad jis įdėbdavo akis į 
kurį nors jūrininką, tai niekas neišlai
kydavo jo ilgo ir atkaklaus žvilgsnio, at
sikeldavo ir nueidamas pareikšdavo:

— Kad tu prasmegtum šioje vi-etoje!.. 
Ir apdovanojo ponas dievas tokiom 
akim.

Kartais, tamsią naktį, pasilenkęs po 
kabančiomis burinės medžiagos lovomis, 
Zudinas, atsargiai žingsniuodamas, ilgai 
vaikščiodavo gyvenamuoju deniu, silp
nai apšviestu elektros lempute, žvalgy
damasis į šalis, tarsi kažko ieškodamas.

— Ko tu vaikštai? — klausdavo jūri
ninkai.

Jis neatsakydavo, vaikščiodamas to
liau, kaip lunatikas.

Savo elgesiu, paniurusia išvaizda įva
rydamas žmonėms nesuprantamą, savo 
nuolatiniu užsidarymu, slėpusiu jo pra
eitį, jis užintrigavo jūrininkus, sužadin
damas juose susidomėjimą savimi. Dėl 
jo ginčijosi, būrė, bet niekas nepajėgė 
prasiskverbti į jo sielos tamsiąsias gel
mes.

Tiktai dėl vieno visi sutikdavo:
— Jis ne tik svetimą, bet ir tikrąją 

motiną gali papjauti ir nesudrebėti...
Kreipėsi į felčerio, jauno, puošnaus 

žmogaus su* rusvais peisiukais smilki
niuose, autoritetą.

— Pasakykite, susimildamas, kaip su
prasti jūrininką Zudiną?

Tas, įsirėmęs, kilstelėjęs antakius, 
pradėjo ilgai ir smulkmeniškai pasakoti 
apie proto ligonius, persunkdamas savo 
kalbą nesuprantamais žodžiais, o galų 
gale užbaigė:

— Paprasčiau pasakius — jis pami
šęs.

— Čia tai teisingai, — pritarė jūri
ninkai. — Taip tiesiai reikėjo ir pasaky
ti. O tai vėlėte, vėtėte...

— O ar nepavojingas jis? — klausė 
felčerį bailesnieji.

— Ne ,nė kiek.
Nuo to laiko jūrininką Zudiną pradė

jo pravardžiuoti Pamišėliu.
(Bus daugiau)

Unijų klausimas

šiame miesto gyvuoja AFL 
unija. Didžiausias lokalaš yra 
68-tas. Gegužės mėn. pra
džioje užsibaigia- daugelio 
dirbtuvių- su unija* kontraktai, 
ir darbdaviai nenori jų atnau
jinti. Todėl dabai- eina aštrūs 
ginčai tarpe unijos iš vienos 
pusės ir darbdavių iš kitos 
pusės dėl kontraktų atnaujini
mo ir darbo sąlygų. Jeigu ne
bus susitarta, unijos mano 
šaukti darbininkus j streiką.

Alvinas.

Rochester, N. Y.
Puiki proga

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 50 kp. rengia labai šaunų 
pobūvį. Norime, kad jis būtų 
skaitlingas. Pelnas skiriamas 
dienraščio Laisvės dabartinio 
vajaus paramai. Matote, jog 
yra svarbus darbininkiškos 
spaudos reikalas.

Parengimas įvyks jau šį še
štadienį gegužės 30 d. Lietu
vių Salėje, ir prasidės 6:30 
vai, vakare. Visi būsite gerai 
pavaišinti.

Mes, rochėsteriečiai, visuo
met gražiai atsiliepiame j 
kiekvieną gerą ir prakilnų 
reikalą. Pasirodysime ir da
bar, kad mes mokame įvertin
ti savo spaudą.

Visi esate kviečiami šiame 
p a ž m o n y j e d a 1 y va u ti.

Koresp.

Paterson, N. J.
Padaryta operacija

Pirmadienį čionai Barnett 
ligoninėje, kuri randasi ant 
Broadway, tapo padaryta ope
racija draugei S. Binąbienei, 
Juozo Bimbos žmonai. Gydy
tojas sako, kad operacija ge
rai ' nusisekė. Bet, žinoma, li
gonė turės ligoninėje keletą 
dienų pabūti.

Lankymo valandos kasdien 
nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 po 
pietų. ;

Vėliname draugei Bimbie- 
nei greitai ir pilnutinai pa
sveikti. Koresp.

_____________ i_____________
SKELBKITĖS LAISVĖJE

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, MD.
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June
Pradžia 11 valandą dieną

Slovak National Park
6526 Uola bird Ave. Baltimore, Md.

MONTELLO,- MASS. ’

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisves

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
I

Liet. Taut. Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoj-e vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

National Hall & Park
65-13 38th Ave. Woodside, L. L

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

CLERKS
Two young men. Age 21 to 30. 

No experience necessary. Willing to 
learn. Steady work; good working 
conditions for willing workers. Ap
ply in person. See Mr. Zimmerman. 
Firestone Tire and Rubber Co., 1620 
So. 49th Street.

(100-106)
AUTO MECHANICS

Experienced. Steady work; top 
hourly rate. Good working condi
tions, in modern shop. Packard-Wil
lys dealer. Apply in person or phone 
Herb Wiley. West Chester 0666.

WILEY BROS. & LEWIS
116 Walnut Str., West Chester, Pa.

* (101-103)

AUTO MECHANIC
Chrysler, experience preferred. 

Modern shop; paid vacation; Life 
insurance. Steady, ideal , working 
conditions. Apply or phone:

Mr. Wolfington. GR. 4-6206.
PILGRIM MOTORS

160 E. Plumslcad Ave., 
Lansdowne, Pa.

(101-103)
REALESTATE

ATTENTION
HOME BUYERS AND VETERANS 

PHOENIXVILLE
New 3-bedroom singles, on large 

lot. Price $10,500. $700 down to ve
terans only. Directions to Sample » 
House!

From Valley Forge, drive on 
Route 23 into Phoenixville tb Route 
29. Turn left on 29 to Anderson Av. 
Right on Anderson Ave. to Lane 
Ave. and Sample House.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-6414

(97-106)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks birželio-June 1 d., (pir
madienį), Liet. Taut. Namo kam
bariuose, pradžia 7:30 vai. vakare, 
Visus narius prašomo dalyvauti su
sirinkime, turime svarbių reikalų 
aptarimui, kaip tai apskrities ir 
Laisvos piknikais jau laikas rūpin
tis, turime gerai prisirengti.

(103-105)

MONTELLO, MASS.
Pirmas Metinis Piknikas

Lietuvių Tautiško namo draugovė 
rengia savo pirmą šiais metais pik
niką, kuris įvyks gcgužės-May 30 ir 
31 dienomis, pradžia 1 vai. dieną, 
bus Liet. Tautiško namo parke.

Bus gera muzika šokiams, sportiš
kų žaislų, įvairių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame atsilankyti vietinius ir iŠ 
toliau.

Rengimo Komitetas.
(103-105)

AmatiAinkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą, žema.

3 pusi.—Laisvė (Liberty) - Trečiad., Gegužės-May 27, 1953



Kviečiame visus ir 
visas j pikniką!

Kviečiame ir prašome visus 
ir visas į pirmutinį šių metų 
pikniką, šis pirmutinis pikni
kas lai būna vienas, 4 kurį tu
ri suvykti visi ir visos mylinti 
pasigrožėti pavasario gamtos 
gražumu, paremti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Tre
čiąją Apskritį.

Taip visiems turi būti aiš
ku, kad nuo šio pikniko ir vi
suomenės paramos priklausys 
ateities Apskrities veikla ir 
tolimesnis darbas auginime 
LDS šioje apylinkėje.

"Yes”, mes šią vasarą ne
turėsime daug piknikų ir netu
rėsime progos susieiti savus 
pažystamais, gimines ir drau
gus, tad būkime visi ir visos 
šiame piknike.

Privažiavimas visiems pa
rankus. Irvington, N. J. yra 
Newąrko priemiestis. Montgo
mery Parkas, graži vieta 123 
Montgomery Ave. Tad netik 
New Jersey valstijos, bet ir 
Pennsylvanijos ir New Y'orko 
pažangioji visuomenė yra pra
šoma pasižymėti 31-mą gegu
žės, 1 vai. dieną, visi turėtų 
būti piknike.

Kelrodis:
Atvažiavę į Newarką, nuo 

Pennsylvanijos stoties imkite 
25-tą busą Springfield Ave. ir 
išlipkite prie Avon Avė., eiti 
yra tik keli blokai po kairei. 
Arba imkite busą 16-tą Clin
ton Ave. kuris eina tiesiai iki 
Montgomery Ave. Eiti tik vie
nas blokas po dešinei.

Automobiliais atvykę į Ne- 
warka, N. J., Market St. iki 
Broad St.; sukite po dešinei ir 
tuojau bus Clinton Ave. 
Clinton Ave. važiuoti 
Montgomery Ave. Sukite 
dešinei ir ten pat ous 
Montgomery Parkas.

Kviečia, Rengėjai.

po 
jau

Dr. A. Petriką
DANTĘ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį 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. 7-6283

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

NwYorto^/^WZlnlot
Mūšy bolininkės 
sugrįžo laimėtojos

LDS vyrų boliininkų tymo 
narys Mike Grigas sugrįžęs iš 
LDS Nacionalio Turnamento 
pasakojo, kad Richmond Hill 
merginų-moterų tymas su
grįžta vežinos nacionale tro- 
feja. Ir kad atskiro's bolinin
kės parsiveš trofėjų ir prizų. 
Apie jų pergales pilniau bus 
sekamose laidose.

Vyrų tymui sekėsi viduti-; 
niai. Nors negavo pirmenybių, 
bet nesiliko nei paskutiniais. 
Detroitiečiai šauniai juos pri
ėmė. LDS narė.

Dariaus-Girėno
Komiteto žinios

Da-Gegužės 22 d. įvyko 
riaus-Girėno Paminklo Fondo 
susirinkimas. Susirinkime kal
bėjo tūli parinkti to komiteto 
nariai. Jų kalba susidėjo iŠ 
aiškinimo apie paminklo sta
tymo darbus, prirengimus. 
Paminklas bus statomas iviit 
Lituanica Sq., Brooklyne.

Pasirodo, jog paminklo fon
do komitetui dar trūksta apie 
$3,000 dėl pradėjimo statyti 
paminklo. Komitetas turi su 
šia diena apie $5,500, o virš 
$8,000 reikia. Jeigu tie dar 
reikalingieji trys .. tūkstančiai 
būtų, tai paminklas būt pra
dėtas statyti rytoj, nes archi
tektas jau planus gamina. Jei
gu1 kas galėtų paskolinti tuos 
reikalingus pinigus, tai irgi 
darbas būtų galima pradėti 
tuojau, ko komitetas labai jr 
nori. 5

Iš karto buvo manyta, kad 
penkių tūkstančių užteks pa
minklo statymui, ko ir galėjo 
užtekti. Vienok tūli komiteto 
nariai užsimanė paminklą sta
tyti didesnį, negu pirmiau bu
vo manyta, tai i)* kaina turėjo 
pakilti. Tiesa, tas padaro pa
minklą daug įspūdingesnį.

Paminklas bus apie, penkių 
pėdų aukščio ir apie keturių 
pėdų storio, aštunkampis, o 
viršuje 45 pėdu vėliavos plie
ninis stiebas. Vienojo pusėje 
bus pridėta žalvarinė lenta su 
lakūnų paveikslais.

Iš paveikslo, paminklas at
rodys gan įspūdingas ir tin
kamas lakūnų pagarbai.

Susirinkime esamų prakal
bų tikslas buvo paskelbti 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viams apie trūkumą pinigų 
dėl paminklo, ir pradėti rink
ti aukas padengimui to trūku
mo. Taigi, aukos ir. buvo ren
kamos prakalbose, bet kiek 
surinkta, nenugirdau. Kadan
gi buvo apie penkiasdešimts 
žmonių, tai jeigu po apie dole
rį davė, tai galėtų būti .surink
ta apie tiek ir dolerių. A.

Brooklyne areštuota Mrs. 
Lucille Marciniak, jauna mo
teris, kaipo pagrobėja kūdi
kio. Ji rasta bažnyčioje su 
svetimu kūdikiu. Tyrinės jos 
protą.

SUSIRINKIMAI
A.C.W.A. 54-to Skyriaus Extra su

sirinkimas jvyks gegužės 27 d., 1953, 
11-27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

Nariai prašomi dalyvauti su nari- 
nėm kortelėm. Pradžia 7:30 vakare.

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos labai svarbus 

susirinkimas Įvyks gegužės 
28-tos vakarą, 7 :30, L. A. Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avė. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes dabar lai
kas susiplanuoti vidurvasario 
ir rudens sezono darbus.

Visi, kurių duokles dar ne
mokėtos, prašomi pasimokėti 
tuojau, kad žinotume, kiek 
užsisakyti šių metų knygų. 
Centras praneša, kad knyga 
jau gatava, randasi pas ap- 
darinėtoją ir kad ją gausime 
bile dieną. Valdyba.

Šaunus pobūvis pagerbimui 
draugo Steponaičio

Praėjusį šeštadienį Wil- 
liamsburge Piliečių Klube įvy
ko nepaprastai jaukus ir gra
žus pobūvis. Jį surengė Rein
hardt, Kalvaitis ir Bernotą ir 
jų žmonos atžymėjimui 67 
metų sukakties Juozui Stepo
naičiui. Susirinko didelis būrys 
jo gerų draugų, prietelių ii* 
pažįstamų. Pirmininkavo Jur
gis Bernotą.

Kiek supratau, valgius pa-, 
ruošė Reinhardtienė, Kalvai- . 
tienė ir Kanapienė. Jos pačios 
ir stalus aptarnavo. Man tai 
labai gražiu buvo žiūrėti, kaip 
šitos "jaunuolės” (bent jau 
dvi iš jų neseniai minėjo savo 
65 metų sukaktį) 
gyvai darbuojasi. Joms 
jo Julius Kalvaitis.

šis 
daug 
štusis 
gelis 
kitą ištarti. Man įdomu buvo 
ir tas, kad pobūvyje dalyvavo 
vadai-viršininkai Piliečių Klu
bo ir Kriaučių 54-to Lokald. 
Visi gražiai apie Juozą pasi
kalbėjo, primindami daly-

vikriai ir 
pade-

kiek 
darb- 
Dau-

pobūvis parodė, 
draugų turi mūsų 
laisvietis Juozas.

jų buvo iškviesti

Pasiūlė Wagnerj 
į majorus

AFL salesmanų lokalas 
627-tas pasiūlė Robert F. 
Wagner, Jr., statyti kandida
tu New York o miesto majoro 
pareigomis. Wagneris, sūnus 
p ask i 1 b usip j o d arb i n i n k ams 
naudingų Wagner aktų auto
riaus, dabar yra Manhattan 
prezidentu.

Lokalo laikraštukas On the 
Truck apie Wagnerj atsilie
pia : ♦ \

"Daugeliu metų buvimo vi
suomenės tarnyboje... jis buvo 
vadu kovoje už geresnius na
mus, geresnes mokyklas, pa
gerintas sveikatai sąlygas, ci
vil nes teises ir už viską kitą, 
kas miela darbininko širdžiai. 
Mr. Wagneriui tapus majoru, 
mes galime būti tikri, kad bus 
progresuojama link tų visų 
pamatinių siekių.”

Oficialiai atidarė
pajūrius
Miestinis Parkų Departmen- 

tas paskelbė, kad miestiniai 
pajūrių rezortai oficialiai ati-v 
daryti gegužės 23-čią. Tai 
reiškia, kad jau bus pastatyti 
prižiūrovai ir gyvybės sargai.

Prūdus atidarys publikai 
gegužės 30-tą. Bet jie veiks 
tiktai šeštadieniais ir sekma
dieniais iki birželio 20-tos, o 
po to veiks kas dieną.

Užrašyki t Laisvę Savo Draugu).

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays 
Ė) <9

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODA1TIS
/ Užlaiko puikų

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

' I 

Telephone EVergreen 4-8174

kad

viams apie Steponaičio ilgų 
metų darbuotę tose organiza
cijose. Iš Laisvės personalo 
mačiau net tris: Kavaliauskai
tę, Buknį ir Bimbą. Jie taipgi 
tarė apie Juozą žodį kitą ir 
palinkėjo jam ilgų metų ir 
tvirtos sveikatos.

Galima dar pridurti, 
rengėjai davė tikrai skanią ir 
gausią vakarienę, su pridėčku 
kietų ir minkštų gėrimų, šį 
sykį man norisi pagirti pobū
vio dalyvius už gana ramų 
užsilaikymą laike programos. 
Beveik visos prakalbėlės buvo 
nuoširdžiai išklausytos.

Pats Juozas Steponaitis 
karštai paačiavo tiek rengė
jams, tiek dalyviams ir tiems, 
kurie ten pat žodžiu buvo iš
kviesti jam palinkėti didžiau
sios laimės. Vyras jis kuklus, 
tad kalbėjo susijaudinęs, iš gi
lumos širdies.

Beje, Alekas Velička, Pet
ras Grabauskas ir Lillian Ka
valiauskaitė labai aukštai iš
kėlė pobūvio nuotaiką smar
kiomis populiariškomis daino
mis. Rep.

Graži parama geram 
reikalui

Praėjusį šeštadienį Piliečių 
Klubo skiepe jaukiame pabu- 
vyje susitikau J. G. Jau seno
kai buvau jį matęs. Pasirodo, 
kad jis tebėra pilnoje sveika
toje ir geroje padėtyje. Besi
kalbant jis prisiminė, kad jis 
norėtų paremti civilinių teisių 
gynimą. Išėmė ir paaukojo vi
są dešimkę. Norėčiau, girdi, 
paremti ir sveturgimių • gyni
mo reikalus, bet tuo tarpu 
prie savęs daugiau pinigų 
beturiu. Ačiū, Jonai. A.

ne
is.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
sais mikartininkais, o Laisves 
Statula pasiliks skelbti laisvę 
ir žmoniškumą visai žmonijai.

Prašau:
Man geriau tėvynėj 
Braidžioti po purvą 
Ir gyvent pirkelėj, 
Panašioj j urvą.
Užsieny—palociai 
žydi rožių, krūmai, 
Bet man daug meilesnė 
Pirkia ir jos dūmai.
Baisi meilė. Visa beda 

tame, kad joje nesiranda 
per nago juodymą sąžinės.

Kodėl ta poetė bėgo iš tos 
pirkelės ir iš tų dūmų Į tuos 
palocius ?

tik 
ne

GARSINKITĖS LAISVĖJ

□

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

■
1

Nubaudė taisytoją, 
kuris netaisė

Valdininkams buvę pateikta 
skundų, kad Fred Strutin ir 
Joseph De Guido prisistatinė- 
ja televizijos aparatų taisyto
jais, bet arba nemoka patai
syti, ar iš žulikystės ima pi
nigus už neatliktą darbą.

Po to^ vienas, policistas pa
davęs jiems pataisyti geriau
sioje tvarkoje esantį setą. 
Tik vieną pigų tūbą išdegi
nęs. Jie ir "pataisę,” už tą 
"pataisymą” paėmę<$34. Juos 
areštavo ir nuteisė.

Sakoma, kad jie dirbo ne 
sau, bet Sibko Television Co., 
kuri juos samdė. Firma nebu
vo pašaukta teisman.

Mag- 
aršiau- 
ir nu-

50 dienų už auto 
griekelius

New Yorke Mrs. Lee 
gio tapo išbarta kaip 
šia nepaisyto j a įstatų’ 
teista 50 dienų kalėti.

Kaltinamosios advokatas 
bandė teisinti, kad už pasta
tymą ne vietoje auto gautųjų 
75 tikietų tiktai 20 buvo jos. 
Kad jos auto vartojusieji kiti 
žmonės tuos kitus prasikalti
mus pridarę. Tačiau tas ne
gelbėjo. Ji tuojau tapo nuves
ta į daboklę. Tiktai leido pa
skambinti namo pranešti apie 
tai ir patvarkyti, kad jos 4 
metų dukrytė būtų nugaben
ta prižiūrėtuvėn.

5j Nelsono teisiną
Gegužės 22-rą, Manhattan 

Towers Hotel, įvyko įspūdin
gas ban kietas pagerbti kovo
toją prieš fašizmą Steve Nel
soną. Susirinko keli šimtai 
publikos. Atskrido ir Nelso
nas, tiesiai iš teismo rūmų, 
Pittsburgh e. Ten jis ir grupė 
kitų dardbininkų vadų yra 
teisiami' einant Smith Aktu.

Banklete kalbėjo grupė žy
mių visuomenininkų, o kiti 
raštu atsiuntė sveikinimus. 
Kalbėjo kunigas Kenneth Rip
ley Forbes, laikraštininkas 
Angus Cameron, teisėjas Ner
vai K. Harris, žymioji1 mote
ris darbininkų vadovas Eliza
beth Gurley Flynn, teisių gy
nime advokatas ir darbuoto
jas William L. Patterson.
Kalbėtojų įdomių kalbų ben

droji išvada susivedė į vieną: 
gynimas Nelsono yra .gynimu 
demokratijos Amerikpj'er Kol 
mccartizmas gali persekioti 
Nelsoną, Flynn ar bile kurį ki
tą darbininkų vadą”, niekas 
nėra saugus nuo persekiojimo.

Nelsonas buvo vadovaujan
tis kovotojas prieš. fašizmą 
Ispanijoje. O laikotarpiais, kai 
jis nekariavo, jis organizavo 
unijas, veikė už apdrapdą ne
darbe ir. senatvėje, J kovingai 
veikia už taiką. Karo ruošė
jai, pelnų grobėjaį tai’paskai
tė "maištingumu’.!, ir nuteisė 
jį 20' metų kalėti eihant senu 
Penn. valstijos įstatymu.

Darbo žmonės atsisako to
kį nuosprendį priimti. Susida
rė Neįsonui ginti komitetas. 
Ir Šiame pobūvyje tam tikslui 
parinkta aukų. Rinkliavą vyk
dė garsusis daktaras Barskis.

v 7^ vNewyorkieciai kaipgi paža
dėjo pasiųsti į Harrisburgą 
delegaciją šį trečiadienį, 27-£ą 
kada ten bus svarstoma Nel
sono apeliacija — kreipiamą- 
sis panaikinti tą 20 metų pa
baudą. Atvyks ^delegacijos ir 
iš Penn. centrų, žmonės sako: 
"Gynimas Nelsono yra 
mu Jungtinių Valstijų 
Biliaus.”

gym- 
Teisių 
D-is.

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

NEW YORK
HELP WANTED MALE

MAŠINISTAI
PRIE MILLING DARBO

JIG BORER
Atlikimo darbams ant užsakymų. 

Gera mokestis. Nuolat. Puikios dar
bo sąlygos.

Tel. Mount Vernon 8-5552
(100-106)

HELP WaInTED—FEMALE
MOTERIŠKE

Vakacijom pavadavimui 
Senelių Namuose, 
įvairiam Darbui.

Alga, atskiras kambarys ir valgis.
Šaukite REPUBLIC 9-2523

(102-108)

OPERATORĖS-PATYRUSIOS
Prie label siuvimo. Singer ir cov

ering mašinos ant vyriškų ir mote
riškų sweaters. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės:

ENG KNITTING MILLS
467 Troutman St., Brooklyn 

Tel. EV. 6-8040
(102-106)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios, dirbti prie bliuskučių, 

Section darbas. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės:

DIANA CARO SPORTSWEAR
672 E. 168rd St., Bronx, N. Y.

Tel. MO. 9-0090
(102-104)

MALE and FEMALE

FOOD STORES
PATYRĘ

VYRAI ir MOTERIŠKĖS

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios, dirbti prie suknelių.

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

J. COMO ‘
485 Hart St., (arti Broadway)

Brooklyn
Tel. GLenmore 3-6989

(101-103)

PARDAVINĖJIMUI
MĖSOS

Lokalinėse Krautuvėse

Puikiausios sąlygos—5 dienų Savaitė 
45 valandos. 11/2 laiko už viršlaikius.

Nemokamai medikalė pagelba ir 
apdrauda.

P. M.
su

Apmokamos vakacijos.

Kreipkitės nuo 9 A. M.—3 
pirmadieniu jimtinai penktadieni

“PERSONNEL DEPT.”
650 Stewart Avenue, 

Garden City, L. I.

(103-105)

HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA 
STENOGRAPHER-TYPIST

Puikiausia vieta tinkamai ypatai. 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis, 
kitos pašalpos. Proga pakilimui.

A. J. FRITSCHY CORP.
220 Dupont St., Greenpoint 

Brooklyn
Tel. EVergreen 9-5280

(103-107)

SLAUGE, VIRŠININKE 
REGISTRUOTA — (N. Y.)

4 P. M. — 12 P. M. Shift 
5’/2 dienų savaitė 
Gyvenimas kitur 
Patraukianti alga

Kreipkitės asmeniškai j
THE HOME OF THE 
SONS & DAUGHTERS 

OF ISRAEL
232 E. 12th St., N. Y.

(103-107)

MERGINOS — MERGINOS 
MERGINOS

Lengvas fabriko darbas, nuolati
nis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės :*
AMERICAN KLEER-.VU 

PLASTICS, INC.
53-06 Grand Ave., Maspeth, L. I.

(103-105)

MIRE
Joseph Grigalis, 62 m. am

žiaus, gyvenęs- 540 Essex St., 
Brooklyne, mirė namuose, 
geg. 24 d. Kūnas pašarvotas 
koplyčioje po 1178 Bushwick 
Ave., Brookljme. Po religinių 
apeigų koplyčioje, ketvirta
dieni, geg. 28 d. 2 vai. dieną, 
kūnas bus nuvestas Evergreen 
kapinėsna.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Moniką, dukteris He-, 
len Bennett ir Aldoną Griga
lis, taipgi ir anūkę Albene 
Bennett ir daugiau artimų gi
minių. Šią žinią pranešė Ful
lerton Funeral Homes atsto
vas.

4 pusl.-Laisvi (Liberty) —Trečiad., Gegužės-May 27, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
FINGERWAVER—MANICURIST
Pilnai mokanti. Vien tik patyru

si. 5 dienos, nuolatinis darbas, gc^a 
mokestis. Kreipkitės: <

LARRY & LAURA 'v
7202 Austin St., Forest Hills, L.».

BO. 8-1597 '
(99-103)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie draperies, 

slipcovers ir bedspreads. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Puikios 

darbo sąlygos, šaukite:
TE. 9-0356

(99-103)
REIKALINGOS EMBROIDERERS 

Ant kūdikiams sweateriu. Vien tik 
patyrusios.

Pilnam ar daliai laiko.
Nuolatinis darbas, geros darbo 

sąlygos. Kreipkitės: 
SCHMIIDT

Steinway St., Astoria, L. I. 
Tel. RA. 8-6827

(101-103)

2517

21

MERGINOS-MOTERIŠKES
Fabriko darbininkės, lengvas 

darbas.
Kreipkitės iki May 29th

NORSID MFG. CO.
Ątherton St., Yonkers, N. Y.

Tel. YO. 5-8145
(101-103)

REIKALINGOS OPERATORES
Single needle mašinom, patyrusios. 

Darbas prie Auto Seat Covers. Nuo
latinis darbas. Kreipkitės: i
WELL MADE AUTO SEAT

5803 Broadway, Woodside, L. I.
(101-103)

KIRPĖJOS
PATYRUSIOS IR MOKINĖS

Rankom ir mašina. Darbas prie 
vyriškų ir moteriškų sweaters. Nuo
latinis darbas, gera mokestis..

Kreipkitės:
ENG KNITTING MILLS

” 467 Troutman St., Brooklyn
Tel. EV. 6-3040

(102-106)

REAL ESTATE
216th ST.

namas, 5 
kambariai

Awning, gesu apšildo/n 
plotas 100x100. Arti mokyklų,

WILLETT AVE., ARTI 
BRONX

Gražus 2 šeimų stucco 
kambariai ir foyer-up, 5 
ir^ dideli, žemiau apšildomi porčj»* 
2 karam garadžius, screens, venc 
tians, Awning, gesu apšildomas.. 
mės 
bažnyčių ir transportacijos. Tikras 
pirkinys, tik už $20,000.

šaukite savininką: OL. 2-0707
(101 107)

NEW ROCHELLE
Prieš karą statytas Colonial Na

mas su Slate stogu, 4 miegrūmiai 
2% maudynės, 2 karam garadžius 
gesu šildomas, centrer hall, 2 ugnia 
vietės, sun parlor, refrigerator i 
kiti puikūs įrengimai. Gražus žemė 
plotas, 100x140 pėdų dydžio. Saw 
ninkas apleidžia valstiją, pardavimas 
su nuostoliu tik už $28,000, ar iž 
pasiūlymą. Šaukite savininką:

New Rochelle 2-8894
(102-108)

2 ŠEIMOM NAMAS
50x100, įskaitant 4 garadžius. $200 
mėnesinių jeigu, parduodamas su 
nuostolių už $16,000. Kiti geri 1 ir 
2 šeimų pirkiniai ir pelningos jeigos.

GUS SCHWEITZER
31-01 — 36th Ave., Astoria, L. L

(100-106)
FREEPORT — $81,500

Didelei šeimai ar profesionalui sa
vininkas siūlo gražiai Įrengtus pa
muš, ant kampinio žemės ploto 200x 
175 pėdų. Puikiausia sekcija, arti 
visko. Erdvus salionas, valgymui 
rūmas ir skaitymui rūmas, dvi ug
niavietės, saulinė, modeminė virtu
vė, 4 dideli miegrūmiai, 1*^ mau
dynių, tarnaitėm patalpa ąnt 3-Čių 
lubų, aliejum šildomas, 2 karam ga- 
radžius, ištaisytas skiepas.

s FReeport 9-2168
M-22—Rm. • 880, 11 W. 42nd St.

(102-104)
LORIMER ST., Brooklyn

Gerai budavotas, 2 šeimorų, lega- 
lėm jeigom namas. A1 sąlygose, 10 
kambarių, alieum šildomas, naujas 
air conditioning plant ir kiti Įrengi
mai. $1,440 eigų. Puikiausia vieta, 
arti visų patogumų. Pigu, 
$9,500. (jnešimas $4,000).
savininką:

HY. 7-2627

prašo tik
šaukite

(102-104)

PARDAVIMAI
MĖSINE—-GROSERNE

Lenkiškai 
kostumeriai. 
ma kaina.

ir lietuviškai kalbanti 
Išdirbtas biznis. Že- 

Turi greit parduoti.
M. SULKA

60-27 56th Rd., Maspeth, L. I.
(99-105)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS APARTMENTAS. 

Ridgewoode ar Queens 4 kanoarių, 
jaunai biznio porai, žema renda. 
Prašome pranešti Mrs. Phillips, MU. 
9-7700. Extension 331. Skambinkite 
paprastom dienom nuo 9 iki 5 v. v.

(103-104)




