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KRISLAI *
Karūnacija Anglijoje.
Ministrų pirmininkų 

pasitarimas.
Anglijoj daugiau laisves 

negu pas mus.
Apie piknikus.

Rašo R. M1ZARA

Šiuos žodžius rašant, Angli
ja yra išvakarėse didžiulių iš
kilmių.

Antradieni bus apkarūnavo- 
dį'; ir bažnyčios palaiminta ka
raliene Elzbieta Il-ro.ji.

J Londoną, kur karūnacijos 
iškilmės vyks, suskrido daugy
bė žmonių iš Britanijos salų, 
iš dominijų ir iš Amerikos. 
Vargiai kada nors pirmiau 
Londonas matė tiek svieto, 
kiek jo ten yra šiuo metu.

Iš Amerikos tik korespon
dentų yra šimtai. Kam jų ten 
tiek daug, nežinau.

Amerikos spauda, radijas ir 
televizija be micros ir čienios 
kalba ir rašo apie karūnaciją.

—o—
Suvyko i karūnacijos iškil

mes ir visi Britanijos Bendruo
menės (Commonwealth) do
minijų ministrų pirmininkai.

Trečiadieni jie visi su Chur- 
chillu turės svarbią konferen- 

$ ciją, kurioje, sakoma, Chur- 
, f¥( kilias pateiks planus, kaip 

.tartis^ su Tarybų Sąjungos vy
riausybe. Churchillas, sako 
pranešimai, siūlys jiems savo 
planą dėl sušaukimo keturių 
d i d 4 i ų j u k o n f e re n c i j os.

—o—
Anglija yra monarchija, ta

čiau šiandien ten gyvenimas 
laisvesnis negu mūsų respub
likoje.

Anglijoje nėra gengsteriii ir 
raketierių “sistemos,” kokia 
vyrauja mūsų krašte.

Anglijoje nėra raganų gau
dymo “sistemos”, kokia siau
tėja pas mus šiandien.

Kol kas Anglijoje pasta
ruoju metu nebuvo inkvizuo- 
tas nei vienas asmuo dėl to, 
kad jis ar ji galvoja marksis
tiškai.

Kol kas Anglijoje pagrin
dinės piliečio teisės yra ap
saugotos, nežiūrint to, kad 
ten nėra Teisių Biliaus.

Pas mus yra Teisių Bilius, 
garantuojąs žmonėms pagrin- 
dines^teises laisvai galvoti, su- 
sirinj|t£ rašyti, tačiau mak- 
artižmas visa tai pasiryžo su
trempti. Jei žmonės laiku ne- 
subrus, tai jis, makartizmas, 
savo pasieks.

—o—
Bet ar dėl to, kad Anglijoje 

šiandien yra daugiau žmo
nėms laisvių, negu Amerikoje, 
nuopelnas priklauso monar
chijai ?
• Ne! Tai pareina nuo visos 
eilės kitų priežasčių. Monar
chija niekad nebuvo ir nebus 
žmonių laisvės simboliu.

• Prieš daugelį metų vienas 
žymiausiųjų Amerikos rašyto
jų, Mark Twain, savo veika
le “Konektikuto Jankis kara
liaus Artūros dvare’’ sakė: 

“visokio plauko monarchi
ja, kad ir nuosaikiausia, viso
kio plauko aristokratija, kad 
iA^pribota, — tiesiog įžeidi- 
ma^. nors, gimus ir užaugus 
tokioje santvarkoje, greičiau
sia pats to nepastebėtum, o 
kam nors apie tai kalbant, — 
netikėtum...”

Dauguma Anglijos žmonių, 
gimusių ir augusių monarchi
joje, ją palaiko.

JAU UŽLIPTA ANT 
EVEREST, AUKŠČIAUSIO 
PASAULYJE KALNO
Kalną “įveike” Nauj. Zelandijos 
bitininkas ir Nepalo žmones

London. — Naujosios Ze
landijos bitininkas Edmon
das Hillary ir jo vadas,

Norkay, pereitą penktadie
nį užlipo ant Everest kal
no, aukščiausio pasaulyje. 
Tas kalnas turi 29 tūkstan
čių ir 2 pėdų aukščio, tai 
yra, penkias ame r i k i n e s 
mylias ir 2,602 pėdas.

Kadangi kalnan lipimo 
ekspedicija buvo anglų su
rengta, viršininkaujant jų 
pulkininkui J. Huntui, todėl 
ir skelbiama, kad “anglai 
dar pirmą kartą istorijoj 
nugalėjo Everestą.”

Everestas yra Nepalo ka
ralystėje, į šiaurę nuo In
dijos. Lipimui kalnan va
dovavo nepalietis kalnėnas 
Tensing Norkay, 39 metų 
amžiaus. O su juom pasie
kęs kalno viršūne Hillary 
yra -tiktai tiek “anglas,” 
kad jo tėvynė Naujoji Ze
landija yra savivaldinė An
glijos imperijos dalis, 

f Kalnan lipti padėjo 20 
nepaliečių kalnėnų, vadina
mų “šerpų”; lipėjams tar-1 
navo 362 vietiniai gyvento
jai kaip nešėjai. Jie kai- j 
nan nešė 10,000 svarų viso- ; 
kių įrengimų bei reikmenų 
— šilčiausius 
drabužius, prietaisus 
pavimui oksigenu, nes taip pakeist Juliui ir 
aukštai oras per daug re
tas. Tempė kalnan ir ne- 
dičkę patranką, kad skel
tų ledą, kur negalima ki
taip aukštyn pakopti.

To kalno viršūnėje visuo-

Nužudęs tėvus, N. J. vaikė
zas išvengia elektros kėdės

Jersey City, N. J.— Claus 
Eischen, 17 metų vaikėzas, 
vidurinės mokyklos studen
tas, teisme nesigynė, kad 
nušovė savo tėvą ir moti
ną. Jeigu būtų gynęsis, tai 
būtų gavęs mirti elektros

Teisėjas dar nepaskyrė, 
kaip ilgai turės tas tėvžu- 
dis kalėti.

Praėjusį sekmadienį <mūsų 
apylinkėje įvyko pirmas šie
met piknikas, — jis įvyko Ir- 
wington, N. J., jį rengė LDS 
lll-čioji apskritis.

Jis buvo nedidelis, nes oras 
buvo šaltas, nepalankus; bu
vo pranašautas tą dieną lie
tus. Qerai padare rengėjai, 
kad pikniko neatšaukė.
Negerai padarė ALDLD vie

tinės apskrities viršininkai, 
atšaukdami savo pikniką, tu
rėjusį įvykti Great Necke.

Sekamą sekmadienį įvyks 
piknikas Baltimorėje.

met labai šalta ,siautėja 
audringi vėjai ir ore taip 
mažai deguonies-oksigeno, 
kad troškina. Todėl nepa- I, L J . . 
vykdavo pirmiesnieji bandy-1 ai u Yia °- 
mai “įveikti Everestą”; zu-1 Per Geo. Shimaitį, 
davo ir kai kurie bandyto- ; Brockton, Mass, 
jai. ! (aukotojų vardai
- įpp0 koresp.) $377.00 
-- - - - - - Per R. Mizarą, gauta1 -• • rei iv. iviizaią, gautaVėl pasmarkėjo mūšiai Lawrence, Mass., 

Korėjos fronte \ ...
Korėja, birž. 2. — Iš nau

jo pasmarkėjo mūšiai, ku
rie buvo atslūgę per trejetą 
paskutinių dienų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai atakavo 11 
amerikinių pozicijų viduri
niame ir rytiniame fron-

Amerikonai su savo talki
ninkais atmušė ; 
prieš 10 pozicijų, 
stengiasi atgriebt 11-tą 
ziciją.

atakas
. Dabar 

po-

Atmestas prašymas 
pakeist Rosenbergam 
mirties bausmę

New York. — Federalis 
naujovinius; apskrities teisėjas Irving 

kvė- j Kaufman atmetė prašymą 
Ethelei 

Rosenbergams mirties baus
mę kalėjimu iki 20 metų. 
Jiedu buvo nusmerkti mirt 
už vadinamą atominį šnipi
nėjimą Sovietams.

Tas pats teisėjas yra nu- 
smerkęs Rosenbergus nužu
dyt elektros kedėje per sa
vaitę ,prasidėsiančią birže
lio 15 d.

Rosenbergų advokatas 
Emanuel Bloch, prašyda
mas pakeisti jiems mirties 
bausmę, nurodė, jog net 
pats teismas neapkaltino 
juos už “atominių Ameri
kos sekretu išdavimą So
vietams,” o tiktai už suo- 
kalbiavimą juos išduoti.

Per daug 'rūkšties kūne 
kaipo artrito priežastis

New York. — Reumatiz
mo gydytojų , suvažiavime 
daktaras DeWitt Stetten 
pranešė, jog sužinota, kad 
reumatizmas bei artritas 
(sąnarių uždegimas) atsi
randa, kuomet kūne būna 
per daug rūkšties.

Medicinos mokslininkai 
todėl stengsis surasti, ką 
daryti, kad kūnas mažiau 
rūkšties gamintų.

ORAS.—Giedra, nekaršta. : lėktuvus.

$8,000 FONDAS LAISVEI
Vajus prasidėjo su 1 diena balandžio, 
baigsis su 1 diena liepos šių metų.
Šiuo kartu įplaukė .$625.00. Iš anksčiau gauta 

' $3,669.28, viso įplaukė $4,294.28. Dar reikia sukelti 
: $3,705.72.

Geo. Shimaitis iš Brockton, Mass., prisiuntė fondui 
$377.00 ir persvėrė fondą į antrą pusę. Tačiau vis dar su 
fondu esame labai atsilikę. Laiko turime mažiau mė- 

i nėšio, o dar turime sukelti arti pusės fondo.
Pasidarbavusiųjų ir aukojusiųjų fondui sąrašas šiuo

Mendes-France siūlys planus 
del taikos Indo-Kinijoje ir 
del karinio vakarų sąryšio

Paryžius.—Mendes-Fran- 
ce, skiriamas Franci j o s 
premjeru, ketina pasisteng
ti, kad derybomis būtų 
baigtas francūzų karas su 
Vietnamo liaudininkais, In- 
do-Kinijoje^ Tas .7-nių me
tų karas lėšuoja Francijai 
daugiau kaip po tūkstanti 
milijonų dolerių kasmet.

Mendes-France, vadinamas 
“socialistas radikalas,” yra 
paskirtas prezidento Aurio- 
lo sudaryt naują ministrų 
kabinetą. Dar abejojama, 
ar Francijos seimas užgirs 
jį-

Prašydamas seimo užgy- 
rimo, Mendes - France taip 
pat įteiks savo pasiūlymą,

Ragina daryt sutartį su 
Vokietija pagal Jaltos 
ir Potsdamo nutarimus

Berlin.—Taegliche Rund
schau, rytinio Berlyno laik
raštis, ragino sujungti va
karinę ir rytų Vokietiją į 
vieną demokratinę valstybę 
pagal Potsdamo bei Jaltos 
konferencijų nutarimus ir 
daryti taikos sutartį su ja. 
Tuomet Vokietija taĮrtų ga
linga ,nekarine valstybe ir 
padėtų apsaugoti pasaulinę 
taiką, sako T. Rundschau.

Bet jeigu Vokietijoje bū
tų daroma pagal Jaltos ir 
Potsdamo sutartis, — pa
sirašytas Jungtinių Valsti
jų prezidentų Roosevelto ir 
Trumano, Sovietų Sąjungos 
premjero Stalino ir Angli
jos premjerų, — tai turėtų 
būti atmestas dabartinis 
Amerikos planas, reikalau
jantis atginkluot vakarų 
Vokietiją prieš komunizmą.

Korėjos liaudininkai sako 
numušę dar 3 Amerikos

B. čiulada ...
P. Galinis . .. .

10.00 
. 5.00 
. 5.00 

St. Benkus"........... 5.00
V. Kuncevičius .... 5.00 
Sof. Penkauskienė 5.00 
P. Milius .............. 5.00
Draugas ................  5.00 

(Tąsa ant 3 puslapio)

kaip Franci ja turėtų įstoti 
į karinį E u r opos sąryši 
prieš komunizmą pagal 
Amerikos planą.

Šiuo klausimu jis tarėsi 
su Pierre Koenigu ir kitais 
aukštaisiais Francijos ge-! 
nerolais. Koenigas griežtai ' 
priešinasi dėjimuisi į tą są- j 
ryšį su vakarine Vokietijai 
ir keturiais kitais vakarų ; 
Europos kraštais. Jis tam i 
priešingas ypač todėl, kad ! 
pusė milijono vokiečių ka- i 
riuomenės būtų įjungta į 
tarptautinę vakarų armiją 
prieš Sovietų Sąjungą. O 
Jungtinės Valstijos laiko> 
vokiečius tarptautinės ar
mijos nugarkauliu.

Republikonų vadas perša 
paplatinti karą, rizikuot 
net karu su Sovietais

Washington. — Senato
rius William Knowland, vie
nas vadovaujančių republi- 
konų, sakė:

Jeigu žlugtų derybos 
Panmundžome dėl paliaubų 
su Šiaurinės Korėjos komu
nistais, tai Jungtinės Vals
tijos turėtų praplatinti ka
rą prieš Kiniją, net rizi
kuojant dėl to karu su So
vietų Sąjunga.

Taip grūmojo Knowlan- 
das, pirmininkas Senato re- 
publikonų politikos komisi
jos.

Balai smerkia Amerikos 
aihbasadorę Luce

Roma. — Ne tik komunis
tai, bet ir .dešinieji smer
kia Amerikos ambasadorę 
Clare B. Luce, kad jinai ki
šasi Į vidujinius. Italijos rei
kalus. Luce agituoja bal
suoti už premjero de Gas- 
perio katalikus seimo rin
kimuose ateinantį sekma
dienį.

PIETŲ KORĖJOS VADAS
JAU ŽADA PASIDUOT 
AMERIKOS PLANUI
Už tai reikalauja “amžinos”
karines sutarties su Amerika

Washington. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi- ’ 
dentas Syngmanas Rhee ■ 
atsiuntė prezidentui Eisen- į 
howeriui laišką, kur žada į 
jau nesipriešint Amerikos i 
pasiūlymams kas liečia pa- j 
liaubas Korėjoje, jeigu j
„____________________________ _____________

Egiptas suėmė 50 l 
Anglijos agentų

Kairo, Egiptas. — Kari
nė Egipto valdžia suėmė 50 
egiptėnų ir kitataučių gin- 
č i j a m a m e Suezo kanalo 
ruožte; kaltina už bendra
darbiavimą “svetimai vals- j 
tybei.” Suprantama, jog ta 
valstybė — Anglija.

Egipto premjeras gen. 
Naguibas reikalavo, kad 
Anglija atšauktų visą savo 
80,000 armiją iš Suezo ruož
to. Anglų valdžia atmetė 
reikalavimą.

Korėjos liaudininkų 
ir amerikonų lėktuvų 
nuostoliai per mėnesi

Korėja.— Amerikonų ko
manda skelbia, kad jų lakū
nai gegužės mėnesį numu
šė 55 rakietinius Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų lėktu
vus MTGus . O amerikonai 
nukentėjo šitokius nuosto
lius ore: ,

Rakietinis Amerikos lėk
tuvas žuvo per kautynes 
ore; 16 lėktuvų prarasta už 
fronto linijos; 5’ nušauti 
ugnim iš Korėjos liaudinin
kų patrankų.

Be to, žuvo tam tikras 
skaičius Amerikos lėktuvų 
dėl skirtingų priež a s č i ų. 
(Taigi komanda nepasako, 
kiek amerikonai iš viso 
prarado lėktuvų pereitą mė
nesį.)

Trukšmingai karūnuota 
Anglijos karalienė

London, birž. 2.—Nepa
prastai iškilmingai ir trukš
mingai tapo apkarūnuota 
Anglijos karalienė Elzbieta 
Antroji. Karūną jai uždė
jo episkopalų arkivyskupas 
Westminster katedroj su 
visokiomis ceremonijomis.

Karūnavimo paradą ste
bėjo keli šimtai tūkstančių 
žmonių, susigrūdę šaligat
viuose.

Komunistinis laikraštis 
London Daily Worker kri
tikavo tas ceremonijas, va-

Jungtinės Valstijos pasiža
dės :

Padaryti nuolatinę tar
pusavinio apsigynimo su
tartį su Pietinės Korėjos 
tautininkais.

Užtikrinti didelę ginklinę 
ir piniginę paramą Pietinei 
Korėjai;

Padaryti taip, kad būtų 
ištraukta visa sve t i m ų j ų 
kariuomenė iš Korėjos, kai 
tik bus susitarta apsikeisti 
karo belaisviais ir prasidės 
paliaubos;

Nesipriešinti tolesnėms 
Pietinės Korėjos tautinin
kų pastangoms “suvienyti 
visą Korėją,” tai yra, užka
riauti šiaurinės K’o rėjos 
Liaudies Respubliką.

Taip “atlėžo” Syngmanas 
Rhee, kuris paskutinėmis 
dienomis grasino atmesti 
Jungtinių Tautų komandą 
ir smarkavo, kad vieni pie
tiniai jo tautininkai tęs ką
rą, iki užims šiaurine Ko- 
rėją.

Atsiliepdamas į pirmesni 
prezidento E i sen h o w e r i o 
laišką, S y n g m anas Rhee 
dabar jau sako: — Mes tu
rime priimti viską, ko Jung
tinių Valstijų prezidentas 
reikalauja.

New Yorko Daily News 
dėl to rašo:

—Jeigu Jungtinės \;alsti- 
jos sutiktų su Rhee reika
lavimais, tai Pietinę Korėja 
faktinai taptų šios šalies 
kolonija ,panašiai kaip Fi
lipinai buvo per 48 metus. 
Tatai reiškia, kad mes tu
rėtume nesipriešinti, jeigu 
Rhee arba jo įpėdinis dary
tų karinę avantiūrą į šiau
rę ,bandydamas privienyti 
sau Korėjos,pussalį iki Jalu 
upės (Šiaurinės Korėjos ru* 
bežiaus su Mandžūrija).

Bostone bus daroma trečia 
operacija Anglijos minis

trui Edenui
Boston. — Šią savaitę bus 

čia atgabentas Anthony 
Edenas, Anglijos užsienio 
reikalų ministras, dėl tre; 
čios operacijos. Anglijoje 
buvo jam padaryta dvi ope
racijos tulžiapūslei patai
syti, bet nepavyko.

dindamas jas “cirkiškais 
monais, lekajiškais klupčio- 
jimais ir karalikais išlaida
vimais.”

Daily Worker sakė, kad 
Anglijos valdžia tokiais 
monais mėgina pridengti 
karines, imperialistines sa
vo avantiūras prieš Mala- 
jos gyventojus ir prieš Af
rikos negrus.
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ŠIANDIEN
ŠIANDIEN. trečiadienį,? 10 v .v. New Yorko laiku,* 

Korėjoje, sakoma, tikrai prasidės pasitarimai dėl mūšių 
paliaubų.

Prieš pusantros savaitės, kaip žinia, šiaurės Ko
rėjos ir Kinijos atstovai prašė pasitarimus atidėti vienai 
savaitei, kad būtų galima visapusiškai apsvarstyti ame
rikiečių siūlymus.

Praėjus savaitei,’ jie ir vėl prašė, kad pasitarimai 
būtų atidėti dar trims dienoms.

Taigi, tikėkime, kad šiandien pasitarimai prasidės 
ir kad jie bus sėkmingi.

Amerikiečiai, kaip žinia, nesutikdami su korėjiečių 
siūlymais dėl mūšių sulaikymo, įteikė savo siūlymus. 
Tie siūlymai buvo korėjiečių atmesti. Tuomet, užpro
testavus Anglijai ir Indijai, amerikiečiai (Washingtone) 
savo siūlymus pakeitė, pagerino.

Komercinė spauda skelbia, jog dabar bus taip: ko
rėjiečiai ir kinai privalės priimti visus amerikiečių siū
lymus, kaip jie pateikti. O jei ne—pasitarimai dėl mū
šių paliaubų būsią nutraukti.

Jeigu taip mūsų vyriausybė galvoja, jei toks yra 
nusistatymas, tad šitų pasitarimų, kurie įvyks šiandien, 
reikšmė yra labai didelė.

_  •

TUOMET, kai tūli “ekspertai” skelbia, jog prie 
mūšių sulaikymo bus prieita, tai kiti “ekspertai” sako: 
nebus susitarta.

Pietų Korėjos valdininkai, lobsta iš karo, nori, kad 
karas tęstųsi. Juos drąsiną amerikiniai karo troškėjai. 
Juos drąsina ir tokie, kaip Taftas, tokie, kaip Mac- 
Arthuras ir jiems panašūs.

Dėl to šiandien karo tęsimo troškėjai kelia didžiulį 
triukšmą. Jie tiesiog sako: jei Anglija, jei Francu- 
zija, jei Kanada bei Indija nori mūšių paliaubų, tai mes, 
girdi, vieni patys privalome “eiti pirmyn,” tęsiant karą 
Korėjoje.

Mes nežinome, ką mūsų vyriausybė šiuo metu siūlo, 
bet mes, kaip ir dauguma Amerikos žmonių, didžiai 
trokštame, kad atnaujinti pasitarimai,' kurie prasidės 
trečiadienį, būtų vaisingi taikai, kad neužilgo būtų ten 
sulaikyti mūšiai.

Pinigų reforma Čcchoslovakijoje
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Čechoslovakijos vyriausybė 

pravedė piniginę reformą,—griežtą, esminę reformą.
Nuo dabar cechu kronas bus pagrįstas auksu, vadi- 

nasL jis tapo sutvirtintas, sustabilizuotas.
' *^ši reforma uždavė skaudų smūgį čechoslovakijos 
buržuazijai, turčiams.

Čechoslovakijoie yra nemaža turtingų žmonių, — 
praturtėjusių iš seniau, kai buržuazija tą kraštą valdė. 
Jie turėjo suslėpę bilijonus dolerių kronų, turėjo prisi
pirkę visokiu valstybinių bonų, už kuriuos gavo didžiu
lius nuošimčius.

Einant nauja pinigų reforma, iš turčių tapo paim
ta nemaža jų turto dalis. Išleisti nauji pinigai, nauji 
kronai. Tie asmenys, kurie slėpė namuose kronus, da
bar turės juos iškeisti i naujus kronus. Na, ir už vieną 
naują kroną jie turės duoti 50 senų. Taigi milijonie
riams buvo užduotas nemažas smūgis. Jie bus privers
ti eiti dirbti, ką ligi šiol atsisakė daryti.

Darbininkus ši reforma palies nedaug, nes jie tų
pinigų niekad neturėjo, o jei turėjo pasidėję į bankus 
po- keletą tūkstančių kronų, tai už šiuos jie gaus po 
vieną, naują kroną už penkis senus. Darbininkai, dirb
dami fabrikuose, gauna algas ir iiems tos algos bus pri
taikytos sulyg nauja valiuta, kad galėtų žmoniškai gy- 

. venti. , . i
Panaši pinigine reforma buvo pravesta Tarybų Są- 

jungoje, ir, berods, Rumunijoje. * *
Abiejose tose šalyse, po‘reformos, darbo žmonių 

buitis smarkiai pagerėjo. Tenka manyti, jog taip bus
ir Čcchoslovakijoje.

j . ___________ ;__________

SEVENSONAS PAS
j EGIPTO PREMJERĄ
I ,

Kairo, Egiptas. — At
vyko Adlai Stevensonas, 
buvęs demokratų kandida
tas į prezidentus, ir ilgo
kai kalbėjosi su Egipto 

į premjeru gen. Naguibu.
Stevensonas ragino Egip

tą taikytis su Anglija kai 
dėl Suezo kanalo kontrolės.
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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

Danai ntibalsavb pėrlvar- 
kyt sėirtią ir sdstą

Kopenhagen, Danija. —- 
Piliečių visuotinas balsavi
mas nutarė taip pakeisti 
seimą, kad jis susidėtų vien 
tik iš atstovų rūmo, be 
“aukštojo” rūmo, kaip kad 
vadinamas senatas. Sykiu 
nubalsavo, kad ir moteris 
gali užimti Danijos sostą.

MOTERŲKAMPELIS
• ■ . v ■ .i • - % • • • • • . .. K ■ r ; rr • • ». • •?»»•
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Gražu prisiitiintl energingą 
darbuotoją ir draugę

Po antrašte “Gražu pri
siminti darbuotojus,” dien
raščio Vilnies šalptose ran
dame sekamą R. š. atsilie
pimą apie Uršulę Andru- 
lienę:

Tikrai džiugu darosi ant 
Širdies ir siela pralinksmė
ja prisiminus darbuotojus 
progresyviame judėjime.

Tarp darbuotojų apšvie
tus ir kultūros skleidėjų, tų 
gražių idealų nešėja ir pa
siryžimo kupina, buvo pui
ki vajininkė, Vilnies redak
toriaus Vinco Andrulio 
žmoną Uršulė Andrulienė. 
Ji visados gerai nusiteikus, 
su malonia šypsena ir pa
trauklia išvaizda. Jai la
bai sekdavosi gauti Vilniai 
naujų skaitytojų. Gyva, 
energiška savo sugebėjimu 
tiksliai nupiešdavo darbo 
žmones ginančio laikraščio 
svarbą ir naudingumą. Ur
šulė nepasitenkindavo savo 
apylinke užrašinėjime laik
raščio^ Traukdavo jos šir
delę nukeliauti ir į kitas 
valstijas, aplankyti savo 
idėjos draugus ir drauges, 
pasimatyti su jais ir malo
niai pasikalbėti.

Mes prisimename Uršulės 
Andrulienės vizitą i Kali
forniją ir kitur. Kaip ji 
gražiai pasidarbuodavo sve
čiuodamasi pas draugus ir 
pažįstamus ir tikrai yaiz-

Šis tas apie Marcelę Dauderiėnę 
socialistiniam veikimui.

Marcelė buvo, matytis vi-
Kaip daugeliui kitų, Mar

celės Dauderieriės staigi, 
tragiška mirtis man buvo 
skaudus smūgis. Pažinau 
Marcelę nuo 1917 metų. 
Pirmu kartu man teko ją 
sutikti Clevelandė.

Tais laikais dar nedaug 
buvo moterų ir merginų 
socialistiniame veikime. 
Marcelė jau buvo. Kiek 
pamenu, socialistų kuopoj 
veikė Marcele, kita mote
riškė vardu Marcele (ro
dos Rimkiėnė), Veronika 
Ivanauskaitė ir Stakėniū- 
tės, dabar abi Chicago].

Marcelė Dauderienė (ta
da dar mėrgina) tačiau 
daugiau veikė Mirtos Cho
re. Choras buvo didelis ir 
geras. Jame veikė ir kitos 
suminėtos merginos ir mo
terys.

Gyveno tada Clevelande 
ir Povilas Dauderis. .■

Pamenu taipgi, Marcelė, 
Povilas, ir Veronika daina
vo duete, jie visi taipgi da
lyvavo vaidinime. . Mylėjo' 
juos visi. Jie turėjo gra
žius balsūs.

Lietuvių socialistų veiki
mas tupmet Clevelande bu
vo gan didelis. Abelnai so
cialistai, C. E. Ruthenber- 
gui vadovaujant ,buvo ta
me miešte gan įtakingi.

Mirtos Choras, beje, su
vaidino eilę gan stalnbių 
veikalų, kaip “Nihilistai, 
“Patamsio Galybės,” .“kry
žius,’3 “Karo Nuotakos,” 
“Du Broliu” ir kitus.

Tuo mėtų čia gyveno ža
garas (kišo ii d s) , Jūtiūs 
Daubaras, Aūtahas Bjftiba, 
V. AtidtUliš ir eilė kitį, 
kad ir ii’ump'dm laikŲi ap
sistojusių. Tas pagėlbfcjo 

džiai aprašydavo savo ke
lionės įspūdžius, kur savo 
jautrumu greitai patėmy- 
davo mažiausią daiktelį, 
ar tai kelionėj važiuodama, 
ar pasikalb ėjimuose su 
žmonėmis. Turint lakią 
vaizduotę ir miklias mintis, 
tai padaryti jai ir sekda
vosi.

Bet šiandien draugės An- 
drulienės mes nebematome 
visur kur švaistantis. Pa
kriko sveikata, nebepajė
gia taip puikiai darbuotis, 
kaip pirmiau, kada daug 
galėjo veikti. Dar nėsena 
moteriškė, o yra ligos kan- 
kinania . Būtų smagu Ur
šulę matyti sustiprėjusią ir 
atgijusia sveikata.

Linkiu jai rytdienos pra- 
giedruolių ir šviesesnių die
nelių jos gyvenime. R. Š.

Apie U. Andrulienę daug 
turėtume pridėti ir mes, 
kaipo apie gerą darbuotoją 
ir malonią draugę. Ji gfa-! 
žiais darbais pažįstama iri 
rytiečiams, ne vien tiktai 
vilniečiams. Visuomet tal
kino moterų darbuose. Ji 
n e u ž m i r šdavo laisviečitg 
nei bendrųjų lietuvių tau
tos reikalų.

Nuoširdžiai linkime jai 
atgauti sveikatą ir spėkas.

Laisviėčiaį

suose veikimuose, visuose 
susirinkimuose. Pastebėti 
ją irgi buvo lengva—jauna, 
graži, inteligentiška mergi
na daugelio dėmesį greit 
patraukė.

Po kiek laiko mūsų bū
rys pasitraukė. Vieni grįžo 
į mokyklą, kiti į kitus mies
tus išvažiavo. Daubaras 
grįžo Lietuvon.

Marcelė ištekėjo už tada 
gerai žinomo dainininko 
Kriaučiūno. Gyventi iš dai
nos bile lietuviui artistui 
buvo sunku, veik negalirha. 
Kriaučiūnas gi m a to m d i 
buvo pasiklojęs tik iš dai
nos gyventi.

Marcelei pirmoji vedyba 
dėl to prastai išėjd. Jai 
paskui tėko atsiskirti.

Povilas Dauderis buvo' iš
važiavęs į mokyklą, paskui 
jis apsigyveno Chicagoj, 
pagalios Waukegane.

Mirus jo žmonai, jis vėl 
sugrįžo Chicagoh ir susiti
ko čia Marcelę.

Jiedu apsivedė ir gražiai 
gyveno.

Iki pat savo tragiškos 
mirties Marcelė'veikė, kiek 
galėjo.

Dar visai neseniai buvau 
paS juos; ant farmos India
noj; Jinai džiaugėsi, kad 
dabar smagiai gyvena — 
ramti čia, gražu, niekas ne
erzina nervu. “Dabar ti
krai gyvename,” sakė ji.

Neilgai ji džiaugėsi ,aksi- 
dentalė mirtis nutraukė jos 
gyvenimą.

Povilas ir! vėl liko vienas. 
Reiškiu jam širdingiausią 
užuojautą.

Iš riiitiėto trio', daihavu- 
sio Clevelande, jati liko tik

, J. V. neteko žymios 
darbuotojos

Mrs. Eulalia Figueiredo 
gegužės 25-tą išplaukė Len
kijon. Ta valstybė jai su
teikė prieglaudą. Nors ji
nai buvo išgyvenusi Jung
tinėse Valstijose 33 iš 43 
savo amžiaus metų, tačiau 
J. V. Teisdarybės Depart- 
mento valdininkai buvo pa- 
Sittldję ją išdėportuoti Por- 
thgalijon. Jai, kaipo Ame
rikos politinei tremtinei, 
grėsė persekiojimas, o gal 
ir mirtis, jeigu būtų buvusi 
atiduota fašistams.

Amerikinis S v e t u r g i - kuri šiek tiek pakeičia iš- 
miams Ginti Komitetas, ku- i vaizdą. Na, ir uždedama 
ris jai iškovojo teisę išvyk- • kainds stambus priedas.
ti Lenkijon, pareiškė, jog 
“Amerikos liaudis tapo api
plėšta” Eulalijos ištrėmi
mu:

“Būdama 14 metų jau
nuolė Eulalija jau dirbo 
New Bedford audinių fa
brike. Suėjusi 18-tus me
tus dalyvavo vadovybėje 
streiko, iššaukto suorgani
zuoti darbininkus, kad ga
lėtų pasipriešinti kapoji
mui algų.

Begiu tų šešių streiko mė
nesių ji kelis kartus buvo 
areštuota dėl jos kovingo 
ryžtingumo iledaleisti kom
panijai siaurinti streikierių 
teises.”

Augdama metais, - Mrs. 
Figueiredo augo ir vadovy
bėje unijinio judėjimo .Tas 
ir buvo tikruoju jos prasi
kaltimu darbininkų prie
šams, sako komitetas. Už 
tai norėjo ją atiduoti fa
šistams.

Tortai ir aukštuma
Kartais net ekspertiškai 

tortų kepėjai nepavyksta 
tortai kepant kur nors sve
tur. Kaltina miltus, kaltina 
pečių, mierą. Gali būti kalti 
ir tie. Bet gali būti skirtu
mo ir dėl gyvenamos vietos 
lygio.

Skirtumas persikėlus iš 
slėnių ar lygumų į kalnus 
gali būti taip žymūs, kad 
net spaudimu verdamąjį 
puodą reikia pertaisyti. Gy
venantiems pirmame laips
nyje virš jūrų paviršiaus 
lygio ima 10 svarų spaudi
mą padaryti puode 240 F 
laipsnių. Bet jei tektų tą 
patį puodą vartoti 2,000 pė
dų aukštumoj virš jūrų pa
viršiaus, tokiam pat karš
čiui padaryti reikėtų jau 11 
svarų spaudimo.

Iš problemos su puodu 
bus lengva spręsti, kiek 
veikmės gal turėti kelių 
šimtų pėdų aukštuma švel
nutei tortą turinčiai iškelti 
pajėgai. • N. K.

Namai yra viena pavojin
giausių jų. vietų pasaulyje. 
Maudynėje visuomet stovi 
giltinė. Maudynėje prige
ria kūdikiai ir apsilpę suau
gusieji. - Kiti pąslįsta ir 
užsitnūša. « ♦. . ■» < R ■
vienas Povilas. Veronika 
Ivanauskaitė (Andrulienė) 
mirė jau sėhokai, 19^1 me
tais. Martelė mirė nukris- 
dairia laiptais žemyn ir gal
vą smarkiai susimušdama.

Man dar labiau gaila, kad 
negalėjau dalyvauti Marce
lės laidotuvėse — tiek daug 
metų draūgiškumas taip 
liūdnai baigėsi.

POvilūi patarimas: laiky
kis stipriai. Laikas užgy
dys tą skatidžią žaizdą. Aš 
žinau—turėjau tokią žaiz
dą. Didti^ds

Apie šaldytuvus
Naujoves, senosios geros 
ypatybes ir kainos

Tūlose krautuvėse jau 
parduodami dešimties ku- 
biškų pėdų šaldytuvai, su 
pilno pločio šaltuoju kom- 
partmėntU, kainomis nuo 
$200 ir aukščiau.

Mažesnės kainos ne vi
suomet reiškia prastesnį 
šaldytuvą. Į tai reikia ge
rai įsižiūrėti. Dažniausia 
prie senybinio, to paties 
modelio šaldytuvo, prideda
ma kokia nors mažos ver
tės naujovinė gražmena,

Prie tūlų naujausiųjų žy
miausiu priedu, kuris pa
keitė vartojamąją vertybę, 
yra pilno pločio šalčiausioj i 
šėpėlė (fryzeris). Tačiau 
ir už ją priedinė mokestis 
dažnai perkainuojama.

Kita naudinga naujovė 
yra dadėjimas automatiško 
ledo nutirpdytojo (defrost
ing), kuris pats ir tą van
denį prašalina. Vienok šim
tinė ekstra mokestis už tą 
naujovę irgi yra per aukš
ta. Spėjama, kad tie, ku
rie dar gali palaukti, ne už 
ilgo gaus tą patį priedą už 
mažesnę mokestį.

Viena panašių buvusių 
naujovių šaldytuvuose jau 
gaunama ir pigesniuose mo
deliuose — tai lentynėlės 
ant durų. Seniau tokius 
gamino tik Crosley firma. 
Pastaruoju laiku gamina ir 
daugelis kitų firmų.

Ekspertai pataria visuo
met pirkti didesnį šaldytu
vą, jeigu tiktai turimoji 
vista leidžia. Iškaštis pir
kimo ir palaikymo šaldytu
vo kožnos ketvirtainės pė
dos mažesnio j o eina bran- 
gyn, o didesniojo pigyn. 
Trijų asmenų šeimai ima 
apie 6-7 pėdų dydžio, da- 
dedant po pėdą dydžio per 
asmenį didesnėms šeimoms.

N.

UŽKANDIS Iš PUPELIŲ
Žaliosios Įima pupelės 

skanu virtos su plonai 
(trumpai) • supiaustyta ce
lery. Pasviestuotos, skanu 
karštos valgyti vienos, su 
pienu ar prie mėsos. At
šaldytos, įmaišytos dresin- 
gų ar mayonnaise, tinka 
prie žalių daržovių, arba ir 
mėsų ar žuvies salads.

Varškė užkandžiuose
Pora šaukštu varškės 

tinka prie visokių šaltų 
daržoviniu ar vaisiniu sa- -V v
lads. Tačiau priemaiša vai- | 
siu ne visiems patinka, nes I 
ne visi mėgsta saldžiai. Tas 
pats ir su varškės blyne
liais: vieni mėgsta pasal
dintus, kiti ne. Nežinant 
skonių, verta atsiklausti. 
Arba iškepti nesaldžiai, o 
saldinius paduoti atskirai.

Vištienos salad biskį per 
maža šeimai ar svečių gru
pei? Dddėk virtų ryžiū ir 
celery. Skonį pastiprink su 
mayonnaise ir kitais prie
skoniais. Tinka ir virti ka
poti kiaušiniai.

Brazilijos kongreso vadai 
ketina atmest sumanymą, 
reikalaujantį užgint svetim
šaliams išnaudot aliejaus - 
tiaftos versmės tame kraš
te. •

ŠEIMININKĖMS
Paįvairintas pieninis 
gėrimas vidurvasariui J

Vaikai visuomet mėgstu 
pasaldintus, paskani n t u s- 
gėrimus. Tačiau vidurva
sariu neatsilieka nuo sma
gurių ir suaugusieji.

Pienas yra visų skaniau
sias ir naudingiausias gė
rimas. Vienok tūliems nu
sibosta ir pienas. Tokiems 
lepiems gėrimams paakstin- 
ti patarnauja sutaisymas 
mišrių gėrimų su pienu.

Šokoladinis-kavinis
6 šaukštai šokoladinio si

rupo
3 puodukai dvigubo sti

prumo kavos
4į puoduko šalto pieno
Žiupsnytis druskos (pa

gal skonį).
Sumaišyk sirupą su ka

va. Įmaišyk pieną, druską 
(ir, jei nori saldžiau, cu
kraus) . Suplak. Supilk 
į stiklines (bus 6 aukšto
sios). Norint prabangiau, 
tinka uždėstyti po šaukštą 
ar porą šaltainės.

Vaikai mėgsta sekamą:
Neblogas ,maistingas ’ ir 

bile kam. Padarymui 6 sti
klinių proporcija:

4 nunokusios bananės
2 kiaušiniai (tryniai at

skirai)
kvorta šalto pieno 
Žiupsnytis druskos 
Šaukštelis vanilla.
Suprak trynius iki su- 

tirštes ir pasidarys citrini
nės spalvos, Dadėk pieną, 
švelniai sutrintas bananes, 
druską, vanillą. Suplak 
putelę kiaušinių baltymus 
ir palengva įsuk į mišinį. 1 
Paduok labai šaltą.

-Jei išsigali, nesigįiilėsT 
uždėsčiusi po porą šaukštų 
vanilla šaltainės (užtenka 
puskvortės — pint). Ir pa
skanina uždulkintas nut
meg ar kapoti riešučiai 
(galintiems juos valgyti).

Vienos apdraudų firmos 
surinkti daviniai sako, kad 
pernai mūsų šalyje vedybų 
skaičius buvo mažiausias iš 
visų buvusių pastaraisiais 
S metais.

Today’s Pattern

pattern 9074: Misses’ Sites 12.
14. 16, 18. 20; 30. 32. 34. 36. 38.
40. 42. Size 16 ensemble 3% ye ds
39-Jnch fabric: 1% yards contrasL

tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avėtiuė, Richmond Hill 19,

Užsakyihą su 35 centais ir 
pažyniėjiniu formos nume
rio ir dydžio siųskite.- Pat

>



ST. PETERSBURG, FLA.
Kas naujo pas mus?

Oras pas mus jau gerokai 
>siišilo, o kuomet oras šiltas, 
' tai ir nesinori nieko veikti. 

Tik, ot, norisi gulėti gražiame 
Gulf of Mexico vandenyne ir 
džiaugtis jo linguojančiomis 
ir blizgančiomis bangomis.

Mūsų LLD 45 kp. turėjo sa
vo paskutinį suėjimą gegužės 
10 d. pas Jurgį Bernotą. Tu
rėjome gardžius pietus, ku
riuos Alenutė taip rūpestingai 
pagamino. Taipgi buvo gra
žus būrelis ir svečių, kurių 
tarpe buvo ir mano sūnus Jo
nas iš Pittsburgho, nes jis tuo 
kartu su savo šeimyna čia lei
do vakacijas.

Draugė Sedaravičiene pa
dovanojo didelį bliūdą namie 
augintų labai gražių tomeičių 
ir didelį pyragą. O draugės 
Tarienė ir Zablackienė pado
vanojo po gardų keksą. Labai 
ačiū draugėms už tokį duos- 
numą.

Per šią sueigą likosi nepa
miršta ir mūsų draugas ligo- 

Lnis Jonas Vilkelis. Per Petro 
Ws'avisko pasirūpinimą, tapo 
sudėta keletas dolerių ir nu- ■ 
pirktas mažas radijo priimtu- i 
vas dėl ligonio. Kadangi mū
sų draugas gal jau apie ket
vertas metų šioje ligoninėje 
randasi ir kadangi jam, žino
ma, labai ilgu, tai kuomet tu
rės savo radiją, gal bus kiek 
trumpesnės ilgos nuobodžios 
ligoninės valandos. Jonas Vil
kelis visuomet mus bara, kam 
mes save skriaudžiame dėl jo. 
Bet mes turime už garbę ta
ve, drauge, prisiminti jūsų ne- I 
laimėje, jūsų ligoje. Juk tai I 
yra mūsų užduotis neapleisti : 
savo idėjos draugo jo kritiš- i 
koše valandose. Mes juk kar
tais ir taip sau be jokio tikslo

* praleidžiame dolerį kitą, tai 
kodėl mes negalime paremti 
savo draugą?

r —°—Draugai Frands ir Adele 
Pakalniškiai su tėveliais Zab- 
ląckais pasistatė naują puikų 
namą, ir praeitos savaitės pa
baigoje išsikraustė iš Clear
water į Sargo ant kelio 686. 
Pranas labai mėgsta darbuotis 
ant laukų ir turi dideli sodą, 
bičių ir iki valios orančių žie
dų medžiuose. Tai naujo namo 
įkurtuvių proga jie surengė 
puotą ir labai gražiai ir šau
niai visus svečius pavaišino. 
Tiek daug gardaus maisto ir 
gėrimo mes nesitikėjome.

Tėvukas Zablackas vis dar 
nesveikuoja. Gal jam ten 
laukuose gyvenimas bus kiek 
sveikesnis.

Prano ir Adelės dukrelė 
Francine dabar lanko kolegi
ją Tallahasse, Fla. Vėlinu 

(Pabaiga)
IL Kas gi čia? — suriko Filatovas, ro

dydamas' pirstū į viršų, į šliupką, kai 
prieš jį pasirodė bocmanas. — Vienas 
šlipkos galas aukštyn patrauktas, antras 
— žemyn! O kas per mazgai tokie! Gė
da laivui...

— Kaltas, jūsų kilnybe, — prašneko 
bocmanas, laikydamas ranką prie kazir- 
kb. •

— Kaltiems snukį daužo! Velniai ži
no, kas čia...

Nei' viekas nei kitas nepastebėjo, kad 
tuo laiku, truputį sulinkęs, pasukęs į ša
lį galvą, o į juos tik savo baisiomis aki
mis šnairuodamas, artinosi prie jų Pa- 
rilišėlis, visas kažkaip susitaršęs, drumz
linas, perkreiptu veidu.

Apimdamas visą dangaus platybę, 
blykstelėjo, žaibas, o iš paskos apkurti
nančiai sugriaudė perkūnas.

Banga, Užšokusi ant denio, nuo kojų 
ligi galvos apliejo ir bocmaną ir vyresnį- 
4$ karininką.

>Filatovas dar labiau pyko ir, atsikosė
jęs, jausdamas burnoje jūros vandens 
kartumą, bliovė, tartum dėl to buvo kal
tas bocmanas:

— Supūdysiu tave karceryje, niekše!
— Tai visi jūrininkai...
— Tylėk...
Pamišėlis, suspiegęs, žvėrišku įnirši

mu puolė bocmaną, pagriebė jį skersą, 
pakėlė ir tekinas, tartum su mažu vaiku, 
nubėgo kažkodėl prie tolimesnio borto. 
Įvyko beviltiškos imtynės:, vienas, paju
tęs visą mirties baisumą, plėšėsi, mušėsi, 
kaip isterikoje, kandžiodamas, mosta
guodamas rankomis ir kojomis; antras, 
atkišęs dantis, stipriai laike jį glėbyje, 
spausdamas kaip geležinėmis replėmis, 
piktu velnišku kvatojimu nustelbdamas 
jo priešmirtinį klyksmą.

Tai tęsėsi keletą akimirksnių. Jūri
ninkai, atsitiktinai išėję į viršutinį denį, 
ir vyresnysis karininkas stovėjo tylūs, 
tarsi sustingę, plačiai atidarę aki§. Nė 
vienas iš jų hepasijudino iš vietos ginti 
bocmano. Ir tiktai tada, .kai susikibę du 
žmonių kūnai nugriuvo už borto, Filato
vas, pakėlęs į viršų rahkas, suriko ne
žmogišku balsu:

— Gelbėkite!.. Meskite bują!.. Su
stabdyti laivą!..

Ir vėl, tvykstelėjus žaibui, dar stip
riau sugriaudė perkūnas, susiliejęs su 
audros staugimu į vieną rūstų akordą.

Denyje kilo sąmyšis; .bėginėjimas, o 
ten, už borto, šniokščiančios bangos, 
greitai pasilikdami nuo laivo, tai grimz
dami tai išnirdami, du žmonės, dar kurį 
laiką tęsdami kovą, amžinai pasislėpė 
tamsiuose jūros verpetuose.

jiems visiems geriausios lai
mėsi ir pasisekimo.

—o—
Pabaigus sezono darbus, yra 

smagu pasidžiaugti žiemos 
darbo vaisiais. Per paskutinį 
LLD 45 kp. susirinkimą iždi
ninkė pranešė, kad mūsų kp. 
yra išaukavuisi $200, tik nuo 
praėjusio rugpjūčio mėn., pa
ramai mūsų spaudos ir apsi
gynimo reikalų. Tai turėtų bū
ti pavyzdys didelių kolonijų 
kuopoms.

Taipgi yra smagu, kad tarp 
mūs yra labai duosnių ir šir
dingų darbininkų klasės rėmė
jų. Pav., Petras Butkevičius, 
šis draugas nusiskundė, kad 
jo sveikata nelabai geroje pa
dėtyje ir kad jis negali mums 
padėti darbuotis. Tokiu būdu 
jis apdovanojo mūsų kuopą 
labai gausiai, ir labai gražiai 
padėkavojo visiems draugam 
už draugiškumą dėl jo. Jis 
taip sugraudino mus visus, 
kad beveik kiekvieno akyse 
pasirodė gailios ašaros. Ačiū 
jums, brangus drauge. Mes vi
si vėlinamo jums geros svei
katos. Natalia.

Detroit, Mich.
Byla atidėta

Gegužės 25 d. turėjo prasi
dėti byla prieš Saul Gross- 
maną, Michigan Committee 
for Protection of Foreign Born 
sekretorių. Bet Grossmano 
advokatas pareikalavo bylą 
atidėti. Iš Washingtono pra
nešta, kad federalinis teisėjas 
Luther Youngdahl advokato 
reikalavimą išpildo ir teismą 
atideda iki spalių menesio.

Saul Grossman kaltinamas 
“pažeminime” Kongreso, kuo
met jis Kongreso komisijai at
sisakė išduoti vardus ir pavar
des žmonių, kurie darbuojasi 
darbininkiškame judėjime.

Rep.

ŠYPSENOS
Ligonis: Daktaras teisy

bę man sakei, kad aš vėl 
vaikščiosiu.

Daktaras: Labai linksma 
girdėti, kad aš jus pagy
džiau ir dabar gali vaikš
čioti.

Ligonis: Dar nesijaučiu 
esąs sveikas, bet kai gavau 
jūsų bilas reikalaujant at
mokėti, buvau priverstas 
savo automobilį parduoti.

Raulas, žiū r ė d a m a s i 
krautuvės lange iškabintas 
sukneles ,sako: Ši suknelė 7 •

Pamišėlis
A. Navikovas-P ribojus

Chicago, Ill.
Pranas Yasulaitis

Geguž. 12-tą dieną palaido
jom P. Yasudaitį. šių žodžių 
rašėjui teko pažinti Praną 
nuo 1904 metų, kai atvykau 
tais metais į Collinsville, 111., 
tai jį ten radau ir nuo to lai
ko pažinau.

Pranas Yasulaitis savo jau
nose dienose buvo gero nusi
statymo vaikinas. Buvo ne
blogas smuikininkas, kuris 
grojo daugelyje lietuviškų 
vestuvių. 1908 metais, kada 
meš sutvėrėm Teatrališką kuo
pą, tai Pranas mielai stojo į 
grupę ir dirbo iš peties, kad 
gerai nusisektų. Kai lošėm 
“Ponas ir Mužikai”, tai Pra
nas lošė Buldagurino rolę, ir 
jam gerai sekėsi. Mes tą vei
kalą perstatėm Collinsvillėj, , 
East St. Louis ir Springfielde, 
111. Abelnai imant Pranas tais 
laikais buvo pažangus vaiki- j 
nas.

1916 metais susipažino su 
mano pussesere Eva Baigiate, 
ir jiedu apsivedė, ir gražiai 
gyveno iki mirties. Išaugino 3 
sūnus: Antaną, Artūrą ir Pra
ną. Pranas žuvo 2-ram pasau
liniam kare, o du pirmutiniai 
gyveno su motina.

Pranas Yasulaitis buvo stip
raus sudėjimo žmogus ir dir
bo visados sunkius darbus 
anglių kasyklose. Dirbo Col
linsville.}, Wilsonville j, Benld 
ir West Frankfort, Ill.

28 metai atgal atvyko į 
Chicagą ir apsigyveno Rose- 
lande. Ten gyveno iki mirties.

Paskutiniais savo gyvenimo 
metais Pranas nebuvo tokis, 
kaip pirmiau, nesilankė nie
kur į parengimus, neprigulėjo 
prie draugijų; tik prie Litera
tūros 79 kuopos ir'tik kai jo 
moteris prirašė ir užmokėjo 
duokles. Kadangi Pranas Ya
sulaitis turėjo galvoje tumerį 
jau nuo. serijai, kaip daktarai 
tvirtino! o buVo pripratęs pu
sėtinai išsigerti, tai tas viskas » 
jam kenkė. Mirė turėdamas 
67 m.

Prie progos noriu išreikšti 
širdingą ačiū vardu Evos Ya- 
sulaitienės, visiems dalyvavu
siems Prano Yasulaičio laido
tuvėse gegužės 12, 1953. Vi
siems dėkavoju, kurie pirko
te gėles, grabnešiam ir paly
dovam į kapus.

Širdingiausias ačiū !
Varde Evos Yasulaitięnės,

J. Thomas.

tikrai žavėjanti.
Petras: O man daugiau 

žavėja suknelės sąlygą t- 
viuose. Tai tikrai yra ko 
pažiūrėti. *

ATMINČIAI
Mūsų Kliubo Mirusių Narių

A

William Andrius 
A. Adomaitis 
William Brunas 
Antanas Bukevičitis 
Rtidolph Beggiš 
Frank Biržinis 
Jonas Barahauckas 
John Dirse 
Povilas Drdvidžius 
Juozas Dambi'aucka's 
Jonas Danta 
John Dailidėhas 
Nikodemas Grabauskas 
Klemensas Gedaniinas 
Julius Jokubenas 
Jakob Jokubenas 
Motiejus Kaupus 
Andrius Kdčergis 
John Kučinskas 
Alex Kansevičius 
Jonas Kukoraiti.s 
Jurgis Jasionis 
Stanley Kratavičius

Motiejus Kvedaras 
Plus Krakaitis 
J. Laukis 
Jonas Mickevičius 
William Macius 
Julius Mitkus 
Vladas Prabiesčius 
Steponas Priedis 
Stasys Ponta 
Jonas Rudzevičius 
Antanas Sutkauskas 
Edward Sheputis 
Walter Struguočius 
Motiejus Strazdas 
Ralph Stripcn 
Leonardas Smalstrs 
Jorias Širvinskas 
Ambraziejus Tumosa 
Petras Uliackas 
Louis Valaika 
John Zigmontas 
Jonas Stasikinas

Neverkit pas kapą brangiųjų draugų, -— 
Nors sirdis mums .skauda visiems, 
Jie dirbo, bet mirė, —
Palikę daug draugų savų,
Jie draugiški buvo.
Jų darbai ir praeitis šviesi, — 
Tie būna pavyzdis kitiems.

Detroito Lietuviu Kliubo Valdyba
• • - *. », Jt •* <•» t --‘‘t * . . •*. '» •' U. J V » p. .» > 4.

$8,000 Fondas Laisves
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

J. Rudis ................ 5.00
A. Kavaliauskas ... 3.00 
M. Belesins.............2.00
J. L. Šiupetris......... 2.00
Laisvietis X .......... 2.00
D. Bulauka ....... 2.00 
F. Zula...................... 2.00
O. Karpavičiėne .:.. 2.00
M. Vilkauskienė ... 2.0Q 
J. Ėger .............. 2.0Č
A. Butėnas ...........  2.00
M. Dvareckienė .... 1.00 
D. C.......... . ................ 1.00
St. Valinauskas .... 1.00

Pel- P. Bečj,
Great NėČk, N. Y.:

ALDLD 72 kp........ 10.00
M. Adomonis .......  10.00
F. Lideikis ........... 5.00
J. Kupčinskas .... 5.00 
F.. Klaston...............5.00
Mrs. Williamson,

• Huntington ....... 5.00
P. Beeis ................ 5.00
Ona Mastaūskas,

Setaucket ........... 2.00
Pel A. Bimbą:

P. Alekna,
Jamaica, N. Y. 10.00

J. Ažius,
Edgewater, N. J. 10.00 

P. Kisielius,
Brooklyn, N. Y. 7.00 

M. J. S.,Brooklyn 5.00 
Pilietis, Port

Washington, L. 1. 2.50 
S. Vaineikis,

Binghamtoų, N. Y. 1.00
Per M. Svinkūnienę, 
Waterbury, Comt.:

J. M. Syinkūriaį ... 10.00
I. Lisajus, Seymour 5.00

Per P. Šlekaitį,
Scranton, Pa.:

Tunkhannockeo
Farmerys ............. 10.00
J. Levas    ............. 5.00

Nito pavienių:
Jonas Motuzą;

Trenton, N. j. 10.00 
Antanas Jakstonis,

Trenton, N. J. 10.00 
Senas Detroitiėtis 7.00 
J. Valiukas,

Detroit, Mich. 5.00
Senas Laisvės

skaitytojas,
Detroit, Mich. 5.00

Kazys Maziliauskas;
Baydnne,-. N. J. 2.00

S. F. Smith,

United Steelworkers unijos vadai, kurie šiomis die
nomis pradės derybas su United Steel korporacija 
dėl naujo kontrakto. Iš kaires į dešinę: Howard R. 
plague, unijos prezidento page! bininkas; Arthur L; 
Goldberg, unijos advokatas, ir David J. McDonald, 

unijos prezidentas.

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Tręčiadien

Los Angeles, Cal. 2.00 
V. Fergis,

Philadelphia, Pa. > 2.00
J. Marmokas,

Brooklyn, N. Y. 2.00 
Mary Janis, Maspeth 2.00
K. - Zinskienė,

Medford, Mass. • 2.00 
J. Berskys, . :

Per Liaud. Baisa,
Toronto, Canada 1.00 

Vincas Degutis,
Bayside, L. L, N. Y. 1.00 

John Briedis,
McKees Rocks, Pa. .50 

Dėkojame aukojusiems ir 
pasidarbavusiems fondo su
kėlimui . Prašome visus su- 
brusti fondo reikalu, kad 
baigtume jį paskirtu laiku. 
Dar daug trūksta, tačiau 
dar yra daug vietų, kur 
fondo reikalu dar nieko 
neveikta. Taipgi yra daug 
gerų patrijotų, kurie dar 
neprisidėjo su dovanuke. 
Prašome visus ir visur sku
biai pasidarbuoti fondo už
baigimui.

Laisves Administracija

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

ŽINIOS IS LIETUVOS
Demonstracija Klaipėdoje

KLAIPEDA. — šventiškai 
pasipuošusi Klaipėda. Iš pat 
ryto darbo žmonių kolonos 
užlieja Montės ir aplinkines 
gatves. Prasideda demonstra
cija. Pirmieji pro tribūną pra
žygiuoja žvejybos verslo jūri
ninkystės mokyklos mokiniai. 
Juos pakeičia sportininkų ko
lonos. Toliau eina moksleiviai.

J Gegužės Pirmosios demon
straciją atvykęs Jūrų preky
bos uosto kolektyvas rapor
tuoja apie žymų keturių mė
nesių gamybos plano viršiji
mą. Valstybei duota apie 900 
tūkstančių rublių ekonomijos.

Uostininkus pakeičia žuvų- 
konservų Įmonės, faneros, 
“Gulbės”, “Artojo”, “Aušros” 
ir kitų Įmonių kolektyvų ko
lonos.

Apie naujus 
laimėjimus švenčių išvakarėse 
raportavo Celiuliozės-popie- 
riaus kombinato darbuotojai. 
Darbo pirmūnai kolonos prie
šakyje neša pereinamąją Rau
donąją vėliavą, kurią jie iš
kovojo visasąjunginiame so
ciali st i n i am e lenktyniavime.

Pro tribūną praeina su nau
jomis gamybinėmis dovano
mis sutikęs šventę “Trinyčių” 
fabriko kolektyvas, šis kolek
tyvas pirmasis mieste atsisakė 
nuo valstibinės dotacijos. Fa
brike žymiai pagerėjo išlei
džiamosios produkcijos koky
bė, duota daugiau kaip mili
jonas rublių ekonomijos.

Darniomis gretomis pražy
giuoja Tralerių laivyno valdy
bos, Silkių gaudymo valdybos 
žvejai, laivų remontininkai.

Pokariniais metais tarybinė 
Klaipėda tapo Įžymiu žvejy
bos uostu. Kuršių marias, Bal
tijos jūrą, Atlanto vandenyną 
skrodžia vis daugiau Lietuvos 
žvejybos laivų. 3,9 karto pa
didinti žuvies sugavimą.

Kailių siuvimo fabrikų 
dirbiniai

Vilniaus kailių siuvimo fab
rikai jau pradėjo aktyviai 
ruoštis žiemos sezonui. Fab
rikų laboratorijose ruošiami 
nauji kailio drabužių pavyz
džiai. Dailininkai-modelinin- 
kai kruopščiai apsvarsto mo
teriškų manto,• vaikiškų kaili
nukų ir kitų kailių dirbinių 
fasonus.

Vilniaus kailių siuvimo fab
riko ir Vitenbergo vardo kai
lių siuvimo fabriko laboratori
jose jau sukurta daug gražių, 
patogių ir pigių kailinių dra
bužių pavyzdžių. Ateinančia
me žiemos sezone kailių dir
binių asortimentas bus žymiai 
išplėstas.

Pas daržovių augintojus
PANEVĖŽYS. — “Vieny

bės” žemės ūkio artelės kol
ūkiečiai skiria rimtą dėmesį 
d a r ž o v i n i n k y stės i š v y sty m u i. 
Šį pavasarį beveik dvigubai 
išplėstas ankstyvųjų bulvių ir 
kopūstų plotas, padidėjo a- 
gurkų ir pamidorų pasėliai.

Daržo vininkystės brigadai 
vadovauja prityręs daržinin
kas Karolis, Butrimas.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
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.

1824 Federal Street
_________ (107-110)

WOMAN. Settled to do cooking 
and downstairs work. No laundry. 
2 adults in family. Live in; own 
room and bath. References and ex
perience preferred. Steady position 
and good salary for right woman. 
Phone Midway 2-0820 for interview.

j (105-108)

HOUSEWORK. General. Refined 
' woman, experience and references 
j required. Sleep in few nights, excel
lent salary and steady position for 

j right woman. Phone GR. 3-8743 for 
j interview.

(105-108)
MOTHER’S HELPER. Settled.

Age 21 to 35. Assist children; light 
duties. Other help kept. Beautiful
suburban home. Live in; own room 

gamybinius j and bath. Steady position; good sa
lary (o right woman. Phone Welsh 
Valley 4-0194 for interview.

(106-108)

HELP WANTED—MALE
cAsHier clerk

Not Over 35.
Good Hours. Steady Position.

Good Working Conditions.
WEST PHILA. MFR. PLANt

Call GR. 2-6270 for interview.
(106-112)

GARNET!’ OPERATORS. Exper
ienced. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. See Mr. 
Boches. N. & B. Cotton Felt Corp., 
307 Buttonwood Street.

(107-109)
CABINET MAKERS Wanted. Stea- 
day work; good working conditions. 
Apply in person or phone. Shanen 
Fixture Co., 527-29 Bainbridge St.

LO. 3-1185.
(106-108)

DRAFTSMAN
Civil Engineering. Apply: 

SHERMAN, TAYLOR, SLEEPER 
501 Cooper Street, Camden, N. J.

Merchantville 8-4848
(107-110)

AUTOMOBILE MECHANICS
Opportunity for a real Mechanic 

willing to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position. Vaca
tion, insurance and health benefits. 
Apply in person.

ALVA CHEVROLET
Torresdale and Cottman Aves., 

Route 56, Y and T Bus.
(104-110)

FIRESTONE TIRE RUBBER CO. 
Now has Immediate Openings for 

CLERKS
We need two young men. No ex

perience necessary. Age 21 to 30. 
Willing to learn.

We Offer Steady work; good 
working conditions for willing work
ers. Apply in person to

MR. ZIMMERMAN
1620 So. 49th Street

< (107-113)

TealTeštate
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 to 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

(107-109)

Baltimore, Md.
HELP WANTED-MALE

CHEFS. Day & Night. Apply at 
the Paddock Diner, Pulaski High
way, White Marsh, Md. or phohe 
Edgewater 5-2883.

(106-109)

Pranešimai
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvietos Klubo pikni
kas Įvyks biržclio-Junc 7-tą d., Lie
tuvių Taut. Namo Parke, pradžia 1 
vai. dieną. Bus muzika, skanių val
gių ir gorimų. Kviečiame atsilanky
ti j šj gražų pasilinksminimą.

Rengimo Komisija.
(108-110)

PHILADELPHIA, PA.
Atydai važiuojančių j Laisvė® 

pikniką Baltimore, Md., birželio 
(June) 7 d.

Busas išeis 9-tą valandą ryto nuo 
1218 Wallace St., kaina j ten ir at
gal $3.50. Dar yra vietos norin
tiems važiuoti. Prašome tuojau 
kreiptis j buso komisiją.

(108-110) '

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 

Įvyks 8 d. birželio, Laisvės Choro 
Svetainėje, 157 Hungerford St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi Draugai 
privalo dalyvauti ,nes turime svar
bių dalykų aptarti. A. K.

(108-110)

., Birželio-June 3, 1953 ,
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REIKALINGOS OPERATORES

Padėka Laivakroviai piktinasi
• Gegužės 23 d. ALP Klubo , jy pavedimu bosams 

salėje, Brooklyn, N. Y. įvyko i 
parė, kurią surengė mano i 
mieli draugai: Frank Rein-Į 
hardt, George Bernotas ir Ju- 1 
liūs Kalvaitis, pagerbimui ma- 
lięs 67 metų gimtadienio su
kaktim ir priminimui mano vi
suomeninės veiklos.

Iš Kliiibiečiy Susirinkimo

Puikiai suruošta pare, taip 
skaitlingas atsilankymas pub
likos, kalbėjusiųjų atžymėji- 
mai mano visuomeninės veik
los, asmeniški sveikinimai ir 
visų linkėjimai suteikė man 
didelio malonumo ir džiaugs
mo. Niekada nesitikėjau užsi
tarnauti taip gražios visuo- 
meninės pagarbos už, rodosi, 
taip menką savo visuomeninę 
veiklą.

Širdingai dėkoju rengė
jams, kurių vardus aukščiau 
minėjau, dėkoju gaspadinėms 
draugėms: Reinhardt, Kana
pai ir Kairaitienei, visoms ir 
visiems kitiems dirbusiems mi
nėtame pokilyje.

. Labai įvertinu rengėjų ir 
Mr. ir Mrs. Zakarauskų šia 
proga man įteiktas dovanas ir 
širdingai dėkoju už jas. Taip
gi dėkoju visiems atsilankiu
siems; už pasakvtas įspūdin
gas kalbas parėję ir už gra
žius asmeniškus linkėjimus 
man, sulaukusiam šio vėlybo 
amžiaus.

Matydamas savo artimų 
draugų ir visuomenes taip 
malonų atsinešimą linkui ma
nęs, pasižadu ir ateityje vi
suose visuomeniniuose dar
buose veikti kartu su jumis, 
kiek tik mano sveikata daleis.

Juozas Steponaitis.

New Yorko uosto darbinin
kai sako, kad jie masiniai pi- 
kietuos Valsti.jinės Kriminaly- 
bėms Komisijos posėdžius, ka
da ta komisija čia posėdžiaus 
birželio 8 ir 9 dienomis. Po
sėdžiai bus advokatų organi
zacijos pastate, 42 W. 4 1th 
St.

Gubernatorius Dewey buvo 
žadėjęs patsai tame posėdyje 
dalyvauti, prižiūrėti tardymus. 
Tačiau ne tuo darbininkai 
sipiktinę. Jie pasipiktinę, 
gubernatoriaus komisija 
siūlė ant darbininkų bosu
statyti specialę uosto adminis
traciją. Toji 
būtų visuotinu bosu

pa- 
kad
pa-
pa-

administracija 
ji sarri- 

varytų per 
koštuvą ir atstatinėtų darbi
ninkus. žodžiu, kontroliuotų 
visą jų gyvenimą.

Pirmieji tokio boso uždėji
mui pasipriešino AFŲ Interna
tional Longshoremen’s Asso
ciation Lokalo 791-jo nariai. 
Jie paskelbė tą pikietą. Ir at
sišaukė į kitus ILA lokalus, 
kad jie prisidėtų.

Unijistai sako, kad jiems 
nereikia jokių ekstra valdžių. 
Kad jeigu būtų buvę leista 
darbininkams laisvai savo rei
kalus tvarkytis, jie būtų jau 
seniai atsikratę visokių gengs- 
terių, aplupikų ir suktų unijos 
viršininkų. Ir jie pasiryžę tai 
padaryti dabar, padaryti pa
tys, be svetimųjų kišimosi 
jų reikalus.

Gegužės 27 d. įvyko lietu
vių kriaučių 54 skyriaus ne
paprastas susirinkimas 11-27 
Arion Place, unijos svetainėje. 
Nepaprastas susirinkimas bu
vo šaukiamas tam, kad buvo 
rinkimas skyriaus delegato 
ir lokalo užrašų sekretoriaus. 
Taipgi buvo perrinkimas ir vi- 
ee-pirmininko. šie rinkimai 
buvo rankų pakėlimu.

Susirinkime nutarta rūpin
tis lokalo finansais ir mažinti 
kiek galima išlaidas. Tapo su
mažinta skaičius tarybos susi
rinkimų ir įvyks tiktai diŲsu
sirinkimai į mėnesį. Taip pat 
ir dirbtuvių pirmininkų komi
sijų susirinkimai sumažinta,— 
vietoje vieno susirinkimo į 
tris mėnesius, bus laikoma tik
tai pirmininkų susirinkimai, 
du į metus.

Lokalo taryba turi būti sar
gyboje su tomis visokiomis au
komis, kas lokalui daugiausia 
kainuodavo. Kas tiktai pano
rėdavo arba pagalvodavo sau 
į kišenę pasipelnyti, daugiau
sia vardan Lietuvos, ir 
kriaučius gaudavo:

$200. Kriaučiai aukau- 
tik būdavo reikalinga

kas, tai kad mes mokame duo
kles į Joint Boardą ir gauda
vome gerą nuošimtį nuo duok
lių. Dabar taip numušė tą nuo
šimti, jog visai pasiliko mizer- 
nas. Antras dalykas, tai užda
rymas parkų, kuriuose kriau- 
čiai laikydavo piknikus ir pa
sidarydavo pelno netoli tūks
tančio dolerių.

. Lokalo valdyba turi būti 
labai atsargi. Sumažinimas 
unijos susirinkimų dar neiš
gelbės lokalo finansų, jeigu 
bus ir ant toliau švaistomi vi
sokioms bereikalingoms au
koms. Jų bus 
nariams reikės
paprastus mokesčius.
me šio nepaprasto susirinkimo 
nutarimo laikytis griežtai.

Atžagareiviai lokale susi
rinkimus pralaimėjo. Delega
to vieton nestatė savo kandi
dato, todėl pasiliko vienbal
siai išrinktas tas pats V. Uba- 
revičius dar ant vienerių me
tų. Taipgi likosi vienbalsiai iš
rinktas vice-pirmininkas Pau
lauskas. J lokalo sekretoriaus 
vietą jie kandidatu 
Sutkų ir gavo tik 
Senasis
čiunskas gavo 72 balsu.

Delegatas Ubarevičius paa- 
čiavo kriaušiams už išrinkimą 
dąr vieneriems metams, taip
gi pranešė ir apie dirbtuvių 
stovį. Darbai pas kriaučius 
nėra koki geri ii’ koki blogi,— 
viena kita dirbtuvė dirbinėja, 
bet darbų daug nėra.- Jis ra
gino kriaučius pasimokėti 
duokles, kad nebūtų nesusi
pratimo su vakaciju gavimu.

J. S.

Patyrusios ant Singer mašinų. 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:
AMREIN KNITTING MILLS

72-24 — 61st St- (ai’ti Myrtle Ave.) 
Glendale, Queens, L. I.

(108-114)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE

Jei jūs norite gyventi užmiestyje 
arti New Yorko, štai jums geras 
darbas, lengvas, darbas, gera mokes
tis, maža šeima, puikūs namai.

Šaukite BEN SPATZ 
M U. 4-1892

NURSING c
Proga registruotaį profesionalei 

slaugei. Patenkinanti ir įvairūs dar
bai. 5 dienų savaitė. Reguliarūs va
landos. Tinkamos vakacijos. Apmo
kamos šventės. Ligoje pašalpos. Ra
šykite ar kreipkitės:
YONKERS VISITING NURSING 

ASSOC.
HEALTH CENTER BLDG.
Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y.

Tel. Yonkers 5-0803
(106-112)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Gale savaitės ar daliai laiko. Ge

ni mokestis. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės: \

GABOR HAIR STYLIST 
75-17 Parsons Blvd., Flushing, L.

Tel. RE. 9-9398
(104-108)

87

HELP WANTED MALE

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

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

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. 7-6238

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

D <

pas 
$500,

Nušovė gaudomą

$300, 
daro, 
ateiti ir atsišaukti į lokalo ta
rybos posėdį, ir keliauk sau su 
maišu pinigų. Tačiau dabar 
ta karvutė užtrūko ir, kaip 
pasirodo, toji mūsų brangi 
Lietuvėle taip pat pasiliks to
je pačioje vietelėje...

Kas. privedė kriaučius prie 
to finansų trūkumo, kad jau 
nebegalima nei lokalo valdy
bai algas apmokėti ir unijos 
svarbius susirinkimus reikia 
sumažinti? Vyriausias daly-

trūkūmas ir 
užsidėti ne-

Turėsi-

FURNACE INSTATYTOJAI 
IR PAGELBININKAI

Patyrę prie šilto oro furnaces ir 
duct work. Apskritų metų darbas. 

HOLLAND FURNACE CO.
403 No. MacQuestcn Pkwy

Mt. Vernon, N. Y.
MO. 8-1085

(108-112)

OPERATORS: — 
AUKŠTA MOKESTIS!

Patyrusios ant lėlių suknelių.
Naujos Singer sewing mašinos.

Taipgi reikalingos patyrusios Button 
Hole ir Button Machine operatorės. 
/ GENERAL DOLL MFG.

762 Wythe Ave., Brooklyn
UL. 5-6323

n 06-1 io)

MALE and FEMALE
VYRAI AR MOTERIŠKES

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

REIKALINGA 
BEAUTICIAN

Pilnai išsilavinusi operatorė, paty
rusi. Nuolatinis darbas. 5 dienų sa
vaitė. Gera alga. Kreipkitės:

MARIAN’S BEAUTY SALON
105-08 Liberty Ave., Ozone Park 

Tel. VI. 3-4284
(104-108)

New Yorko policija nušovė 
28 metų vyrą Charles Jetter 
ir sužeidė James Sanders, 33 
m. Sakoma, jie buvę apiplėšę 
restaurano kasininką. Policija 
juos vaikėsi po miestą 
trejatą mylių. Susibūrė 
10 mašinų. Paleista apie 
šūvių.

Padėka

per 
virš

40

buvo pranešta, 
d. mirė Juozas 
šia proga taria-

Anksčiau 
kad geg. 24 
Grigalis, tad 
me širdingai ačiū visiems— gi
minėms ir pažįstamiems, ku
rie dalyvavote mūsų mylimo 
vyro ir tėvo laidotuvėse. Ačiū 
už gėles, už užuojautos kor
tas, už asmenišką suraminimo 
žodį. Tas viskas mums pagel
bėjo parnešti širdperšą liūde
sio valandoje.

O tau, mylimas vyre ir tė
veli, tariame — ilsėkis ra
miai.

Monika Grigalis, žmona
Helen Bennett ir Aldona
Grigalis, dukterys ir
Albene Bennett, anūkė.

statė B.
31 balsą, 

sekretorius Ch. Na-

I Unijistai dirba gražu 
gelbėjimo darbą

Now Yorko krautuvių 
raštinių darbininkų unijos na-

ir

Iš LDS III-čiosios 
apskrities pikniko

Tai buvo sekmadienį. ■
Iš pat ryto radijas pranaša

vo, kad bus apsiniaukę ir lis, irių grupės stojo gyvybės gel- 
— lis povakaryje. Ir visa tai bėjimo savanoriais kai išgirdo, 
kiekvienam, norinčiam važiuo-lkad N. Carolina 4 negrų gy
ti į LDS III-čiosios apskrities I vybei gręsia pavojus. Kad 
pikniką statė klausimą: va-ipasimota juos nužudyti Su
žinoti ar nevažiuoti? Bus pik- | frėmuotais kaltinimais.
nikas ar jo nebus?

Piknikas įvyko, — jis įvyko 
Irwingtone, N. J. Piknikams 
parkas geras, turįs visus pato
gumus. Medžių pilna, — sta
lų, suolų taipgi.

Bet kadangi oras buvo šal
tas, o radijas grąsino (savo 
pranašavimais) lietumi, tai 
žmonių piknikai! suvažiavo 
nedaug. Bet tie, kurie suvažia
vo, smagiai pasilinksmino, pa
sišoko, kurie norėjo, ir jautėsi 
gerai padarę piknike buvę.

Dabar New Yorko apylinkės 
žmonės lauks Laisvės pik
niko, kuris įvyks Woodside, 
L. L, liepos 11 dieną.

vie- 
bro- 
fak- 
Ra-

SKELBKITĖS LAISVĖJE

VTrglnla 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

Nedidelė grupė unijistų 
na diena paskleidė 5,000 
šiūraitės, kurioje pateikti 
tai apie Clyde Brown ir
leigh Speller, du iš tų ketu
rių. Ir surinko 550 parašų po 
telegrama, kurią pasiuntė tos 
valstijos gubernatoriui ,Um- 
stead. Telegramoje prašė, kad 
jis jų pasigailėtų, mirties bau
smę panaikintų.

*
Newyorkieciai unijistai bu

vo ii* dele g aci joje, kuri 
lankėsi pas gubernatorių tuo 
reikalu. Nuo panaikinimo 
baudimo mirtimi gubernato
rius atsisakinėjęs. Vienok vei
ksmais kai kas atsiekta. Pavy
ko gauti J. V., vyriausiojo tei
sėjo Fred Vinsono leidimą 
atidėti numarinimą čia minė
tųjų dviejų. Taigi, newyorkie
ciai yra prisidėję prie miela- 
š i rd ingo darbo.

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

Except Thųrs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

Majoras Tmpellitteri pasiū
lė trimis procentais aptaksuo- 
ti įvairius žmonėms patarna
vimus, įskaitant tokius, kaip 
televizijos pataisos. Ir nori 
pratęsti jau mokamus 3 pro
centus ant pirkinių (sales 
tax).

Gyvenimas 
ves sandėlio 
kambarys ir 
bas. Šaukite:

REpublie. 9-2523
’ (107-113)

VYRAS VIRTUVEI
vietoje. įvairus virtu- 
darbas. Alga, atskiras 
valgis. Nuolatinis dar-

MALE and FEMALE

Darbininkai Kafeterijai
COUNTER GIRLS 

VYRAI APVALYMUI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Vyrai ar moteriškes
Dirbti Kafeterijoje

Mūsų Naujame Jackson Heights
Fabrike

Pilnam ar daliai laiko (5 dienos) 
Gera Mokestis

Visos Darbininkam Pašalpos 
Kreipkitės į Personnel

Dirbamom dienom 8 4 P. M.
BULOVĄ WATCH CO.

62-10 Woodside Ave.
Woodside, .Queens

(108-110)

Ar galima turėti 
darbu taikoje?
Tuo klausimif* skelbia forumą 

New 
7.: 30
Hotel, 311 W. 23rd St. Kal
bės elektriškų
475-to biznio vedėjas Clifford 
Cameron.

Yorke 
vakaro,

birželio 3-cią, 
Cornish Arms

unijos lokalo

Iš Elmhurst Transportation 
Queens, išvogtas 
busas gatavai pri

nt! važiuoti

Co. garažo, 
36 sėdynių 
piltas gaso 
200 mylių.

apie

Lankėsi Laisves
įstaigoje
si Laisvės spaustuvėje Kazi
mieras ip Veronika Lopatos iš 
Baltimore, Md.

Jiedu buvo atvykę i savo 
giminaitės vestuvių pokylį, į- 
vykusj praėjusį šeštadienį.

Svečiai apžiūrėjo 
staiga ir paaukojo 
fondui $5. Tą patį
jiedu išvyko atgal į Baltimore.

mūsų į- 
La išveš 
vakarą

Sunki pabauda
Jaunas muzikantas Pablo 

Diaz tapo nuteistas $2,200 pa- 
simokėti ar 88 dienas kalėti 
už neatsiliepimą į 14 trafiko 
tikietus. Neturintį pinigų, jį 
nuvedė į kalėjimą. Teismabu- 
tyje buvusi jo žmona su tri
mis kūdikiais išėjo namo bai
siai raudodama. Jo “prasikal
timai” susidarę daugiausia už 
pastatymą auto uždraustose 
vietose.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR&GRILI
vakare

Susirinkite 
į Liberty 
skaityta 
“žmonių ■<.

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

Trečiadieni girdėsim 
Dr. Boriso paskaitą

Noriu visiems priminti, kad 
nepamirštumėte šio trečiadie
nio birželio 3 d. 
kaip 8 vai.
Auditoriją, kur bus 
Dr. Boriso paskaita 
ligos' ir sveikata.”

Po paskaitos skaitymo turė
sime LDS 13 kuopos susirin
kimą. Tad visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti, taipgi ir 
pašalinius atsivesti.

LDS narys.

Paul Wessely ir Adolph 
Wohlbrueck šokyje iš fil- 
mos 
tos 
55th

Masquerade, gamin- 
Viennoje. Rodoma 
St. Playhouse. Ir ro
do “Bon Ami.’’

Darbas prie Fontano (naktimis).
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės asmeniškai:
HOWARD JOHNSON 

RESTAURANT
822 Central Park Ave., Yonkers N.Y.

(105-109)

Pilnai išsilavinusi operatorė, su 
patyrimu. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Kreipkitės:

MARIE’S BEAUTY SALON 
128-14 Jamaica A ve.,• Richmond Hill

Tel. VI. 7-3565
(104-110)

BEAUTICIAN

REAL ESTATE
DUNWOODIE—WESTCHESTER 

COUNTY
Fieldstone ir shingle 2 šeimų na

mas, 6 rūmų apartmentai, pilnas 
skiepas, 2 karam garadžius, ugnia
vietė, aliejus, naujas stogas, refrige
rator ir kili patogumai. 60x100 gra
žios žemės plotas. Gera rezidencinė 
sekcija, arti visų patogumų. Savi
ninkas apleidžia miestą, parduoda 
su nuostoliais tik už $19,990.

Šaukite savininką:
YONKERS 8-7514

(108-114)

NEW ROCHELLE (Broadview)
Kilnūs namai ant. akro puikios že

mės. Arti mokyklų, bažnyčių, ir 
krautuvių. Puikioje rezidencinėje 
sekcijoje. Patogūs namai didelei šei
mai ar profesijos žmogui. 5 miegrū
miai, 3 didelės maudynės, tarnams 
patalpa ir maudynė, didelis korido
rius ir salionas, dideli stiklais ap
statyti porčiai, knygynas, dining rū
mas, virtuvė, powder rūmas. Turi 
būt pamatytas, kad įvertinti. Tikras 
pirkinys tik už $37,500. Šaukite sa
vininką. /

NEW ROCHELLE 2-7184
(106-112)

BELLEROSE, L. I.
4 motų senumo mūrinis bungalow,
2 rūmų, pilnas skiepas, expansion 

screens,
4’ 
attic. Aliejum šildomas, 
storm durys, Venetians, naujai pa
dabintas žemės plotas, 40x100 dy
džio, puikiausi susisiekimai, arti mo
kyklų, krautuvių ir transportacijos. 
Tikras pirkinys. Tik $15,500. Šau
kite savininką:

Fieldstone 3-9837
(107-111)

COLLEGE POINT, L. I.
Solid Brick, attached 1-nai šeimai 

namas. 5 rūmai, priskaitant skiepą. 
Šiltas vanduo. Gaso šiluma. Screens, 
Storms, Venetians; jbudavotos kny
gom lentynos. Užpakalyje kiemas, 
front lawn ir kiti patogumai. Arti 
visų patogumų. Gražūs vaizdai, ar
ti vandens (Sound). Savininkas ap
leidžia valstiją, parduoda su nuosto
liu, $11,490. Šaukite savininką:

INDEPENDENCE 3-0569
(106-108)

NEW ROCHELLE
Prieš karą statytas Colonial Na

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

New Rochelle 2-3894
(102-108)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA KRAUTUVE 

BRONX
Tinkama luncheonette, T. V. ar 

appliance; skalbyklai; ar kitiems bi
zniams. Turi 3 kambarių apšildomą 
apartmentą gyvenimui. $90 į mėnesį 
randos už abu. Puikiausia vieta biz
niui. Matykite superintendentą.

441 E. 161st St., BRONX
LE. 4-2066 ar LU. 8-4113

(104-108)
BRONX

PASIRANDAVOJA BUDINKAS
Rider Ave. & 138 St., 2 fliorai, 

tinkamas raštinėms ar .lengvai ma
nufaktūrai; gera vieta. Prieinama 
randa. Kreipkitės: 238 E. 138th SI., 
Bronx, ar šaukite:

MO. 9-8843
(klauskite Sam)

(106-108)

REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI 

ĮVAIRIEMS NAMŲ DARBAMS
Guolis vietoje. Poros, dieniniai dar

bininkai namų ruošai, auklės, virėjai 
ir 1.1. Tuojaus reikalingi. Nuolatinis 
ar dalies laiko darbas sulig jūsų pasi
rinkimo. Gerai apmokami darbai. 
Arti namų darbai taipgi.

Kreipkitės:
FORESTMADISON

71-15 Austin St., Forest Hills, L. I.
Tel. BO. 8-1110

(104-110)

Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, ge
ros valandos, gera alga. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės:

34-56 Fulton St., Cypress Hills 
Tel. TA. 7-8419

(104-110)

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios ant Singer mašinų. Ge
ra mokestis. Nuolatinis darbas. Pui-
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:
WELL MADE AUTO SEAT CO.

5303 Broadway, Woodside, L. 1.
šaukite: RA. 6-1924

(106-109)

MERGINOS — MERGINOS
Lengvas fabriko darbas prie loose 

leaf bindery. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolatinis darbas. Gera mokes-
tis ir pašalpos., Kreipkitės:
AMERICAN LOOSE LEA I ' CORP.

(104-110)

PATYRUSI PLAUKŲ DABINTOJI

Nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė.’ 
Gera mokestis. Apmokamos šventės 
ir vakacijos. Kreipkitės:

FRANK’S BEAUTY SALON 
131 Halstead Avenue, 

Mamaroneck, N. Y.
Tel. Mamaroneck 9-61’1 *

(105-109)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi — pilnai mokanti opera

torė. Nuolatinis darbas, 4 ar 5 die
nas, sulig pageidavimo. (Pirmadie
niais uždara). Gera mokestis.

Kreipkitės:
CYNTHIA’S

218-38
Queens

BEAUTY SALON
Hillside Ave., 
Village, L. I.

HO. 4-8111
(105-109)

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu

vės gaspadorystę, turi turėti delica
tessen patyrimo. Gera mokestis tin
kamai moteriškei. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

GEORGE’S DELICATESSEN 
17-71 Dutch Broadway, Elmont, L. I.

VI. 5-0397
(105-111)

GRADUATE NURSE
Priežiūros pareigom, 3 P. M.

11 P. M. Gyvenimas vietoje ar
tur. Patraukianti alga. Rašykite
kreipkitės asmeniškai į (Adminis
trator) :

TARRYTOWN HOSPITAL 
Tarrytown, N. Y.

(105-111)

iki 
ki- 
ar

BEAUTICIAN — ,
PILNAI MOKANTI

Nuolatinis darbas, darbas pilnam 
laikui ar gale savaitės kaip pagei
dausite. Gera mokestis. Kreipkitės:

ROBERTS HAIR STYLIST
78-43 Springfield Blvd., 

(arti Union Turnpike) Bayside, L. I.
Šaukite: HO. 4-5508

(106-110)

REIKALINGA OFFICE GIRL
Atlikimui abelnai ofiso darbo ir 

atsakinėjimui telefonų. Išmokinsime 
switchboard. (Taipinimas ir short
hand nereikalingas.) Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

INDIVIDUAL LAUNDRY CO.
75 River St., New Rochelle, N. Y.

Tel. NEw Rochelle 2-9800
(107-113)

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS OPERATORES

Dirbti prie moteriškų sportswear.
Nuolatinis darbas. Gera mokestis, 

Kreipkitės: Mr. Sussman.
ROBERT L. SCHWARTZ & BROS.

11 E. 26th St, N. Y. C., (17fh fl.)
(107-109)

PATYRUSI FLOORLĄDY’
Pilnai mokanti darbininkė- atrin

kimui darbo ir pagelbėjimui frAe- 
lady’ei visame darbe. NuolatinisnaV- 
bas. Gera mokestis.

Taipgi reikalingos Singer mašinų 
operatorės. Kreipkitės:

J. & J. BLOUSE CO.
383 St. Nicholas Ave., 
Ridgewood, Brooklyn

Tel. HE. 8-8072
(106-112)
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