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KRISLAI
Salė ta pati, ar ne?
H. Kačinsko jubiliejus.
Neįvertintas.
Jonas Didžiūnas.

Rašo R. Mizara

Prieš apie desėtką metu 
Nęw Yorke Įvyko visuotinas 
pažangiųjų Amerikos lietuviu 
suvažiavimas. Jo sesijos te-
sesi Webster HalTeje. esan
čioje netoli Union skvero.

Reakcinė spauda tuomet 
daug šmeižtu paleido suvažia
vimo adresu. Chicago Tribune, 
atmenu, Įdėjo ilgą raštą i sa
vo pirmąjį puslapi, skelbiant, 
jog tasai suvažiavimas vyko 
“komunistinėje salėje’’’. . .

.šiuo metu toje pačioje salė
je yra rdngiami Vienybės kon
certai; o praėjusi sekmadie
ni ten pat Įvyko “Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimo” mitingas, 
kuri sveikino net ir Dulleso. 
pavaduotojas, Mr. Smith.

.šiandien Webster Hal] jau I 
nebesanti komunistinė'

Bet ten pat, turiu pasakyti, 
neretai vyksta ir komunistuo
jančiu organizacijų mitingai 
bei pramogos, kaip vyko sen
iau.

Šiemet sukako 30 metu, kai 
altorius Henrikas Kačinskas 
pradėjo dirbti scenos darbą.

II. Kačinskas, be abejojimo, 
yra gabus aktorius. Praėjusį 
savaitgali jis, savo .jubiliejui 
atžymėti, vaidino vyriausią ro
lę “Jupiteris .juokiasi” triveik- 
smėje dramoje, (’renino su
kurtoje.

Juozas Tysliava sako, jog 
Kačinskas, vaidindamas “per
sekiojamo ir, pagaliau. Dievo 
ieškančio gydytojo rolę, be
rods, iš dalies, išreiškė ir sa
vo paties tragediją. . .

“Atsisakęs ‘liaudies artisto’ 
garbės ir kai kuriu medžiagi
nių gėrybių tėvynėje, aktorius, 
kartu su tūkstančiais savo tau
tiečių, bėga i vakarus, kur jį 
pasitinka — kas?

“Ogi tie patys tautiečiai, 
kurių meilės kažin, ar beuž
teks kilniosioms aktoriaus pas
tangoms tęsti”’

Taigi Juozas Tysliava atvi
ru pasako, jog Kačinsko ir 
jo darbų “patys tautiečiai” 
neįvertina, nepaiso.

Bėgyje desėtko dipukiško 
gyvenimo metų Kačinsko ta
lentas rūdijo.

Na, o Kipras Petrauskas, 
pasilikęs Lietuvoje, net. ir se
no amžiaus pasiekęs, pats dai
nuoja, ruošia jaunus daini
ninkus ir šiomis dienomis pa
reiškė, jog rašąs memuarų 
knygą!

K. Petrauskas gyvena* pil
ną gyvenimą. Tą patį daro ir 
kiti artistai-menininkai, pasi
likę savo gimtojoje šalelėje.

H. Kačinskas ir jo kolegos, 
spėju, jau patyrė Amerikos 
aktorių būseną. Ji bloga. Ir 
vis tebeina blogyn!

Gal tik koks dešimtas pro
centas vksų amerikinių akto- 

galėtų pasisakyti, jog “ge- 
rtfc gyvena.“
, Man rodosi, II. Kačinskas ir 

J. Blekaitis turėtų atlikti vie
ną didesnį bandymą: statyti 
dažniau veikalus, sakysim, lie
tuviškoje Liberty Auditorijo
je, kur tam yra visi patogu
mai!

VIS DAUGIAI! BEDARBIU 
PRAŠO VALGIU IŠ 
VALDŽIOS SANDĖLIU
Sandėliuose guli virš bilijono 
svarų sviesto, sūrio, ir pieno

Washington.—lowos vals
tijos gubernatorius Wm. S. 
Beardsley atsišaukė Į val
džią, kad iš savo sandėlių 
duotų atliekamo maisto be
darbiams ir alkaniems žmo
nėms. Gubernatorius nuro
dė, kad lowoj yra 30,000 to
kių žmonių.

Žemdirbystės d e p a r t m e n - 
tas pranešė, jog suplaukė 
daugmeniški maisto prašy
mai nuo darbo unijų bei ki
tų organizacijų iš Pennsyl- 
vanijos, Massachusetts, W. 
Virginijos ir kitų valstijų, 
kur šimtais tūkstančių skai

Syng. Rhee draftuoia 
buvusius belaisvius

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos prezidento Syng- 
mano Rhee valdžia pasako
ji, kad 3,700 šiaurinių ko
rėjiečių, buvusiųjų belais
vių, “įstoję kaip savano
riai į Pietų Korėjos tauti
ninkų armiją.”

Bet Šiaurinė Korėja ir 
Kinija sako, kad belaisviai 
verstinai rekrutuojami į 
Syngmano Rhee armiją.

I Čiangas vėl kandidatuoja
i Į “Kinijos” prezidentus

*
Formoza. — čiang Kai- 

šekas buvo (neva) atsisa
kęs kandidatuoti naujam 
terminui į prezidentus, bet 
Čiango tautininkų partijos 
komitetas nutarė, kad jis 
būtinai vėl turi apsiimti. 

' Tad Čiangas ir sutiko, pa
reikšdamas, “kad jūs ma
nim pasitikite, tai aš jums 

!<dar patarnausiu.”
i Aišku, kad tautininku sei- 
i mas Formozos „ saloje vėl 
j išrinks Čiang Kai-šeką ir 
paskelbs “visos Kinijos pre
zidentu.” 

'PHILADELPHIJOS
POLICMANAS— 
PLĖŠIKAS

Philadelphia. — Tapo su
imtas policininkas Gilbert 
R. Schaffer, kuris išplėšė 
$45 iš krautuvės. Jisai gi 
teisinosi, kad negalįs pra
gyventi iš $4,500 algos per 
metus.

ORAS.—Vešiau ir dalinai 
apsiniaukę.

Vasario 12 d. New Havene 
miręs Jonas Didžiūnas buvo 
ilgametis veikėjas ir visuome
nininkas. Jo mirtis, — nuosto
lis ne tik newhavcnieciams, o 
ir visiems progresyviams lie
tuviams amerikiečiams.

Jo giminėms ir draugams 
—* nuoširdi užuojauta, o. jam 
pačiam -— lengvai ilsėtis!. * . 

čiuojami alkanieji bedar
biai.

Žemdirbystės valdyba jau 
i šelpia maistu 275 tūkstan- 
i čius alkanųjų, tai yra, 100,- 
; 000 daugiau, negu pernai 

'■ vasario mėnesį.
Šio departmento sekreto- 

i rius Bensonas sakė kores- 
! pondentams, jog valdiniuo- 
i se sandėliuose dabar, tarp 
kitko, sukrauta 270,000,000 

i svarų atliekamo sviesto, 
! 282,000,000 svarų sūrio ir 
! 470,000,000 svarų džiovinto 
• pieno.

i Amerikonai visais garais 
i lėkdina Indo-Kinijon . 

bombonešius francūzam

Tokio, Japonija. — Gene
rolas Weyland, Amerikos 
oro jėgų komandierius To
limiesiems Rytams, sakė, 
kad Jungtinės Valstijos ur
mu siunčia \>is daugiau 
bombonešių (£ran c ū z a m s 
kare prieš Vietnamo liaudi
ninkus, IndoŠKinijoje.

Amerika taip pat visais 
garais lėkdina reikmenis 
kariniams savo mechani
kams, .\kurie taiso franciu 
zams amerikinius lėktuvus 

, Indo-Kiniwje.
I ----------------

Valdžia mažiau rems 
pieninius farmerius

Washington. — žemdir
bystės sekretorius E. T. 
Bensonas pranešė, jog val
džia, pradedant nuo balan
džio 1 d. mokės ■ tiktai 75 
procentus “tikrosios ver
tės” už, savo superkamus 
perviršius sviesto. Todėl, 
manoma,. sviesto svaras at
pigs 8 centais, perkant jį iš 
krautuvės.

Valdžia iki šiol moka 90 
j procentų vertės už supirki
nėjimą iš. farmerių sviestą.

Valdžios sandėliuose da
bar sukrauta “atliekamo” 
sviesto už 250 milijonų do
lerių, o sūrio ir džiovinto 
pieno miltelių dar už 100 
milijonų dolerių.

(Tię valgiai sandėliuose 
genda, bet valdžia atsisako 
iuos pardavinėti Sovietų 
Sąjungai bei kitiems komu
nistiniams kraštams.)

GEN. TAYLOR PASITIKI 
RHEE ARMIJAI

Seoul. Korėia. — Ame
rikonu komandierius gene
rolas Taylor sakė, jog tain 
pasitiki Pietinės Korėjos 
tautininku armijai, kad ga- 
lės ištraukti dvi divizijas 
amerikonų ir grąžinti juos 
namo*

KINI J A PROTESTUOJA, KAD 
BELAISVIU ŽUDYTOJAI 
ATIDUOTI AMERIKONAM

Panmundžom, Korėja. — 
Kinijos radijas protestavo, 
kad indusų generolas Thi- 
mayja nutarė atiduoti ame
rikinei komandai 17 belais
vių kriminalistų. Jie ap
kaltinti, kad stovyklom 
dė kitus belaisvius kinus 
bei šiaurinius korėjiečius,

Amerika išdsako iš ’ Pulkininkas kvočiamas 
Japonijos ginklu už ■ apie ligų bakterijų 
virš $100,000,000 ' vartojimą Korėjoje \

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos šiemet išmokės 100 
milijonų dolerių japonam 
fabrikantam už ginklus, 
kuriuos jie, pagal .ameriki
nius užsakymus, • gamins 
Azijos kraštams, rengiant 
juos kovai prieš komuniz
mą, kaip sakė Harold Stas
sen, Eisenhowerio direkto
rius svetimom šalim sti
printi prieš Sovietų Sąjun
gą ir jos draugus. *

Be to, Amerika šiemet iš
leis Japonijoj dar dideles 
sumas pinigų, pirkdama 
ginklus, amuniciją bei kitus, 
karimus reikmenis jan
kiams Japonijoje bei Korė
joje.

Japonu valdžios raportas 
apie Japonijos komunistus

Tokio. — Japonijos tei
singumo m’inisterija pa
skelbė, kad japonų Komu
nistų Partijai turi 100,000 
narių.

Ministerija < pastebi, jog 
komunistai “šiuo tarpu ne
reikalauja revoliucijos, bet 
ramiais būdais stengiasi 
n.upuldyti valdžios įsaky
mus.”

life pakėlė Į generolus 
Lindberghą, nacių draugą

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris sugrąži
no lakūną Ch. A. Lindber
ghą į oro jėgas ir paskyrė 
jį atsarginiu brigados gene
rolu.

Lindberghas, milijonie
riaus žentas, buvo nacių 
patronas Antrajame pasau
liniame kare. Reikalavo, 
kad Amerika laikytųsi nuo
šaliai nuo Anglijos, Sovie
tų Sąjungos bei kitų talki
ninkų karo prieš Hitlerį.

Prezidentas Rooseveltas 
už tai jį kritikavo. Todėl 
Lindberghas ir pasitraukė 
iš tarnybos kaip atsarginis 
oro jėgų pulkininkas.

STAIGI ORO ATMAINA
New Yorke pereitą šeš

tadienį buvo tikrai šalta— 
11 laipsnių, o pirmadienį 68 
laipsniai, beveik vasarinė 
šilumai

kurie norėjo namo grįžti.
Gen. Thimayja, neutralių 

šalių komisijos pirminin
kas, iki šiol laikė tuos 17 
kaip komisijos kalimus.

Kinijos radijas spėja, kad 
Jungtinės Tautos “išteisins 
tuos žmogžudžius.”

Washington. — Trys ge
nerolai ir vienas admirolas 
tardo pulkininką Fr. H. 
Schwalbe. Jis, pakliuvęs į 
nelaisvę pas šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus; pasira
šė liudijimą drauge su ki
tais Amerikos lakūnų ofi- 
cieriais belaisviais, kad 
jiem buvo įsakyta, mėtyti 
apkrečiamųjų ligų bakteri
jas į Šiaurinę Korėją.

Sugrižęs iš nelaisvės, 
Schwalbe atšaukė tą liudi
jimą, pasakodamas, kad bu
vo priverstas jį pasirašyti.

Viso apie trys tuzinai 
amerikiniu lakūnų padėio 
savo parašus po pareiški
mu apie bakterijų naudoii- 
mą korėjiniame kare. Vi
siems jiems ruošiamas ka
rinis teismas .

Mėsininkas veikė kaip 
žmogžudžių mokytojas

Brooklyn, N. Y. — Tapo 
areštuotas Anniello Caccio, 
mėsos krautuvės savinin
kas kaip žmogžudžių - plė
šikų mokytojas. Kaltinimas 
sako, kad jis mokino jaunus 
vyrukus, nu rodydamas, 
kaip apiplėšti Caccio kai
mynus biznierius, o jeigu 
reikia," tai ir žudyti juos 
taip, “kad niekas nesužino
tu.” 
&

Plėšikai dalindavosi savo 
grobiais su Caccio.

Taip buvo, pagal Caccio 
nurodymus, apiplėštas ir 
nužudytas asmeninis jo 
draugas Carl Levine.

Sykiu su Caccio suimta ir 
du pusberniai žmogžudžiai, 
mokiniai. ‘

KONGRESMANAS 
SURASTAS KALTU 
KAIP SUKČIUS

Washington. — Federalis 
apskrities teismas surado 
kaltu republikoną kongres- 
maną E. K. Bramlettą kaip 
sukčių. Buvo įrodyta, kad 
jis naudojo dviejų pašalinių 
moteriškių vardus neva kaip 
oficialiai samdomų rašti
ninkių.

Kai valdžia atsiųsdavo 
joms algų čekius, tai jos 
pasirašydavo ir perduodavo 
Bramlettui. Jis pasisavin
davo algų pinigus, šiek tiek 
primokėdamas toms mote
riškėms už jų vardų nau
dojimą. '

j VAKARŲ DIDIEJI VĖL 
ATMETA SOVIETINĮ 
PLANĄ VISAI EUROPAI
Siūlo naują konferenciją, kur 
ir Kinija galėtų dalyvauti

Berlin. —‘ Sovietu užsie
nio reikalų yiinistras Molo
tovas ragino Amerikos, An
glijos ir Francijos ugžsie- 
ninius ministrus iš naujo 
persvarstyti sovietinį pa
siūlymą — sukurti visų 32- 
jų Europos kraštų tarpsa- 
vinio apsigynimo sąjungą.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles ir Angli
jos bei Francijos ministrai 
vėl atmetė šį pasiūlymą; 
atmetė ypač todėl, kad jei
gu būtų sudaryta visų eu
ropinių šalių savisaugos są
junga, tai turėtu būti pa
naikintas amerikinis pla

Naujasis Laikas ragina 
lotyniškus amerikiečius 
laisvintis nuo jankių

Maskva. — Politinis So
vietų savaitraštis Naujasis 
Laikas giria Guatemala, 
Centrinės • Amerikos respu
bliką, kad progresyvė jos 
valdžia jau nepasiduoda 
jankiams. Naujasis Laikas 
pataria ir kitiems kraštams 
lotyniškoje Centrinėje bei 
Pietinėje Amerikoje sekti 
Guatemalos pėdomis ir išsi
laisvinti nuo jankių kapi
talistu ir dvarininku.C L-

Tas laikraštis sako: “Jau 
pradeda eiti linkui pabai
gos tie laikai, kada Jung
tinių Valstijų Vaisių Kom
panija vien tiktai rankos 
mostelėjimu galėdavo nu
versti lotyniškai - ameriki
niu respublikų prezidentus 
bei pakeisti jų valdžių pro
gramas.”

Ambasadorius prašo anglų 
draugiškumo jankiams

London. — Amerikos am
basadorius Aldrich prašė 
anglus geriau susipažinti su 
Amerikos kareiviais ir la
kūnais Anglijoje. Tuomet 
anglai geriau suprastų jan
kius ir geriau su jais elgtų
si.

Šiuo laiku Anglijoje yra 
daugiau kaip 30,000 Ameri
kos kareivių ir lakūnų.

(Anglai pyksta,; kad ame
rikonai per daug' giriasi ir 
didžiuojasi prieš anglus, o 
turėdami daugiau pinigų, 
pavilioja anglų merginas.)

DVYNUKAI NUŽUDĖ 
SAVO AUGINTOJĄ

Berlin. — Dvynukai A. ir 
W. šreiteriai, 19 metų, nu
žudė vakariniame Berlyne 
žmogų, kuris juos įsūnino'ir 
auklėjo kaip tėvas, žmog
žudžiai už tai nuteisti 15 
metų kalėti. x 

nas, peršantis sutelkti 
Francijos, Vakarų Vokieti
jos ir keturių kitų vakari
nės Europos kraštų ka
riuomenę į tarptautinę ar
miją prieš komunizmą.

Amerikos, Frąncijos ir 
Anglijos ministrai, iš savo 
pusės, siūlė suruošti Švei
carijoj balandžio 15 d. kon
ferenciją, kur būtų pa
kviesta ir Kinijos Liaudies 
Respublika. Ta konferenci
ja Turėtų svarstyti apie tai
kos vykdymą Korėjoje ir 
apie karo baigimą tarp 
francūzu ir Vietnamo liau
dininkų, Indo-Kinijoje.

i Graikijos lėktuvai 
1 šnipinėja Albaniją
Į

Athenai, Graikija.—Grai- 
kų valdžia protestuoja, kad 
priešlėktuvinės ^albanų pa
trankos šaudė į karinį 
Graikijos lėktuvą, kuris 
“netyčia” skridęs per Alba
niją. Graiku valdžia pasa
koja, kad blogas oras su
klaidinęs tą lėktuvą.

(Albanija skundėsi, jog 
kariniai Graikijos lėktuvai 
jau daug sykių įsiveržė į 
Albanijos orą, šnipinėdami 
jos apsigynimo įrengimus.)

Patys jūreiviai gadina 
Anglijos karo laivus

London. — Karinio An
glijos laivyno ministerija 
kaltina savo jūreivius už 
laivų gadinimą. Sako, jū
reiviai pyksta, kad į karo 
laivus prigrūsta per daug 
visokių mechaniškų įrengi
mu, kurie labai susiaurina 
jūreiviams patalpas, taip 

i kg d jiems pasidarė per 
! ankšta laivuose gyventi.

Ministerija atmeta nuo
žiūras, būk komunistai ga
dinę laivus.

Pernai buvo “huliganiš- 
kai” pagadinta 14 laivu ir 
jų šaudymo prietaisų.

Jau plaukia Frankui tankai 
ir kt. ginklai iš Amerikos

Madrid, Ispanija. — Ame
rikos laivas atgabeno pilną 
krovinį tankų, patrankų bei 
kitų ginklų fašistinei Ispa
nijos Franko valdžiai.

Amerika duos Frankui 
šimtus milijonų dolerių pi
nigais ir ginklais. Už tai’ 
jis leidžia amerikonams įsi
taisyti karines laivų ir lėk
tuvų stovyklas Ispanijoje.

•---------------------------------------K

Atmore, Ala. — Astuoni 
kriminaliniai kaliniai prasi- 
kasė urvą ir paspruko*
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AR KARIAUSIME INDOKINIJOJE?
ŠIUO METU WASHINGTONE vyksta įdomūs (ir 

labai svarbūs) debatai dėl Indokinijos.
Kas gi toje Indokinijoje tokio svarbaus atsitiko, 

jei mūsų sostinėje pradėta tuo taip rūpintis?
Atsitiko toks dalykas: vietnamiečiai, kurie kariauja 

prieš francūzus, pastaruosius labiau muša ir vis atka
riauja daugiau naujų pozicijų. Prancūzų imperialistų 
padėtis ten darosi vis sunkesnė, nes liaudies judėjimas, 
pagautas tautinio išsilaisvinimo dvasios, vis plečiasi, vis 
auga, vis kyla.

Mūsų valstybės departments jau seniai pasisakė, 
kad Washington© valdžia rems francūzus, kariaujančius 
prieš vietnamiečius Indokinijoje. Pirmiau ta savo pa
sisakymą mūsų šalies valdžia rėmė doleriais, o pasta
ruoju metu' jau pradėjo remti ir žmonėmis: pradėjo 
siųsti bombonešius su žmonėmis, su amerikiečiais jau
nais vyrais. Tiesa, valdžia sako, jog tie amerikiečiai, 
nulėkdinę ten bombonešius, jų Indokinijoje .nevairuos,, 
o tik taisys, tik žiūrės, kad bombonešiai būtų geroje 
“sveikatoje,” idant francūzai galėtų jais geriau naudo
tis ir vietnamiečius mušti, jų namus deginti.

Šis pastarasis mūsų vyriausybės žygis ir sukėlė daug 
įdomių debatų sostinėje.

Kai kurie senatoriai, pavyzdžiui, klausia: ar šis 
Eisenhowerio valdžios žygis neveda Amerikos prie tie
sioginio karo Indokinijoje? Kai kurie yra linkę ma
nyti, jog veda; jog tai gali prie “tikrojo karo” privesti, 
jei nebus padaryti atitinkami žingsniai jam sulaikyti.

Sakysime, mes siunčiame amerikiečius “mechani
kus,” tai neužilgo ten pat gali siųsti ir Kinijos Liaudies 
Respublika savo “mechanikus.” Indokinija juk yra Ki
nijos kaimynė. Na, ir jeigu tų “mechanikų” vis daugiau 
ir daugiau bus siunčiama, tai prie ko galutinoje išvado
je visai prives?

Visa tai prives prie tokio karo, kokis vyko Korėjoje! ’
Šitaip galvoja tūli senatoriai. Šitaip galvoja tūli į 

kongresmanai. Šitaip galvoja milijonai Amerikos žmo- : 
nių, kurie baisiai ’ nenori, kad Amerika įsiveltų į Indo
kinijos karą.

Jeigu Indokinijos karas prasiplėštų, Amerikai jame 
dalyvaujant, tai veikiausiai išnaujo užsiliepsnotų mūšiai 
ir Korėjoje. Veikiausiai toks karas pasiektų ir Tailan- 
diją (Siamą), ir Burma. Kinijai tektų kariauti visais 
frontais. Tektų kariauti ir mūsų kraštui visais frontais. 
Už ką? Kodėl?

Kokie interesai mūsų kraštą verčia kištis į Indoki
nijos reikalus? Nejaugi vietnamiečiai kuo nors grūmo
ja mūsų šaliai?!

Tūli senatoriai stato dar ir tokį klausimą: argi Ei- 
senhoweris rengiasi daryti, kaip darė Trumanas, — be 
Kongreso žinios pradėti karą Indokinijoje, kaip Truma
nas be Kongreso žinios pradėjo karą Korėjoje? Sena
toriai tokiai politikai, sakoma, priešinsis.

f

Pirjniau šitie debatai ėjo tik “pogrindyje,” o šiuo 
metu jie jau kyla ir viešumon. Pavyzdžiui: valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Walter Bedell Smith, taipgi vy
riausiojo karinio štabo pirmininkas admirolas Radford 
yra šaukiami “pasiaiškinti” senatiniam užsienio reikalų 
komitetui. Ką ir kaip jie aiškinsis, liekasi palaukti ir pa
matyti. Užtenka priminti tai, jog debatuojamas daly
kas yra labai svarbus, nes jis liečia visą mūsų šalį, jo
sios ateitį.

Kas gi nori šiandien matyti Ameriką kariaujant . 
Indokinijoj^?

NEGRŲ ISTORIJOS SAVAITĖ
MININT TRADICINĘ Amerikos negrų istorijos 

savaitę, progresyvioji Amerika susipažįsta su penkio
likos milijonų negrų Jungtinėse Valstijose praeitimi 
15-kos milijonų negrų Jungtinėse Valstijose praeitimi 
ir dabartimi; susipažinusi, ji ryžtasi labiau sutelkti abie
jų tautų rankas ir bendrai kovoti už tai, kad negrai bū
tų pripažinti lygiais piliečiais su baltaisiais.

Amerikos negrų istorija yra nepaprastai, turtinga 
ir spalvinga istorija. Daug kovotojų, daug mokslinin
kų, daug švietėjų ši tauta davė Amerikai. Daug aukų 
ji padėjo ant savo kovų už laisvę aukuro.

Nesvarbu, kokio tikslo šiandien Amerikos liaudis 
sieksis, jei baltieji neis išvien str negrais, jei baltieji 
nekovos už negrų laisvę, ji nieko teigiamo nepasieks.

• Kova už taiką, kova prieš krizę, kova už demo
kratines laisves, už Teisių Biliaus išlaikymą yra tvir
tai susijusi su kova už negrų laisvę.

Šiandien apie Amerikos negims yra išspausdinta 
nemaža gerų knygų, kurias turėtų skaityti kiekvienas, 
trokštąs susipažinti su negrų praeitimi.
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(Pabaiga) .
Brooklyn; n. y.

“Sveikinu jus, draugai ir draugės, susirinkusius į šį 
suvažiavimą. Tikiu, kad jūs padarysite Laisvės naudai 
gerų tarimų. Prie Laisvės finansinės paramos prisidedu 
su $10. Laisvės šėrininkaųi^ ir visiems jos skaitytojams 
linkiu geriausios sveikatos. J. Kovas.”

ELIZABETH, N.J.
“Mes, Elizabetho Laisvės skaitytojai ir rėmėjai, svei

kiname Laisvės B-vės dalininkų suvažiavimą ir linkime 
kuo geriausio pasisekimo, ilgus metus jai gyvuoti. Svei
kina šie patrijotai su finansine parama:

Z. Stasuliai, $6.
Po $5: G. Budris, K. Čiurlis.
Po $2: A. Skairius, K. Pociūnas.
Po $1: M. Rūdzionis, J. Wizbar, F. Savičius, S. Liut

kus, A. Gudaitis, Chas. Yanušis ir Ignas. Viso $27.”

FLORIDA
“Gerb. šėrininkai: Mes sveikiname jūsų suvažia

vimą ir tikimės, kad jūs padarysite geriausius tarimus 
dienraščio išlaikymui ir gerinimui. Negalėdami daly
vauti su jumis, mes prisidedame bent su maža auka— 
$40, dienraščio išlaikymui ir sakome—Lai gyvuoja dien
raštis Laisvė! Lai gyvuoja ir pajaunėja jos draugai! 
Laisvės Draugai iš Floridos.”,

“LLD Antra Apskritis sveikina Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą su $15, per Anna Kazlauskienę.”

LOS ANGELES, CALIF.
“Gerbiamieji: Sveikiname ir linkime jums sveika

tos ir ilgo amžiaus. Nors mes toli nuo jūsų, bet minti
mis mes esame sykiu su jumis.

Mr. ir Mrs. Da’mentis, $5.
Walter Pozer, $2.
P.o $1; J. May, W. Kunskis, P. Pupis, P. M., Double 

Ex.'
Brocktonietis, 50c. Viso $12.50.”

STOUGHTON, MASS.
“Sveikiname Laisvės B-vės suvažiavimą ir linkime 

viso gero.
J. Petrukaitis, $5.

1 Po $2: A. Venskevičius, K. Walent, J. Kavai, J. La
vas.

Po $1: T. Lucas ir Stoughtoniškis. Viso $15. Drau
giškai, A. Venskevičius.”

RICHMOND HILL, N' Y.
“Iš Auditorijos restaurant© sveikina suvažiavimą 

sekami:
George, $20, Mary Wilson, $5.

Po $1: Titanis, W. Brazauskas ir M. Krunglienė. 
Viso $28.”

• ___ ’

SCRANTON, PA.
“Gerb. Dalininkai ir Bendradarbiai! Aš atlankiau 

keliolika draugų ir draugių, paklausdamas, kaip jie mano 
apie Laisvės dalininkų suvažiavimą ir 35 metų Laisvės 
gyvavimo sukaktį. Tai šie draugai ir draugės labai 
maloniai atsakė, kad mes sveikiname tą sukaktį ir vi
sus dalyvius, ir kad Laisvė gyvuotų, tai aukojame pa
gal savo išgalę:

Po $5: Tunchanock farmerys ir žmona; Scran tono 
patrijotas.

Scrantonietis,$3.
Po $2: P. Šlekaitis, A. Petrick, J. Berankis.

Po $1: E. Geležauskiene, B. Reklaitienė, V. Pritarėja, 
H. Sakavičiukė, J. Šlubis ir M. Scrantonietė. Viso $25. 
Su geriausiais linkėjimais visiems dalyviams, bendra
darbiams, rėmėjams ir visam Laisvės personalui, Pe
tras Šlekaitis.”

Nuo pavienių ir organizacijų gauta; 
Per L. Prūseiką, Chicago, Ill............................ $2*10.00
LLD 55 kp., Ridgewood, N. Y.......................... 30.00
Philadelphijos vajtoinkai......................... 30.00
Grupė Draugų, N. J. ir N. Y........ .........................25.00
Juozas Ažys ..........................  25.00
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y......................... 15.00
Liudvikas Zigmantavičius, pagarbai mirusios

žmonos, Philadelphia, Pa.................   10.00
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y................. 10.00
Draugė Gabalis ................    10.00
Geras žmogus (per V. Kazlauską) .... !.......  10.00
LLD 37 kp., Lawrence, Mass......................    10.00
Mike Kraujalis ........................................  10.00
Central Brooklyno Garniukai ........................ 10.00
J. Gužas, Brooklyn, N. Y......................  10.00
Lucy ..........       10.00
Walter Lukmin, Brooklyn, N. Y. ..................  10.00
S. ir K. Radusiai, Bayonne, N. J..................,.. 10.00
Juozas Weiss, Brooklyn, N. Y.............................. 10.00
Frank Waitke^s .....................    10.00
Matthew Klimas, Fairlawn, N. J.................... 10.00
Moterų Kliubas, Richmond Hill, N. Y...........10.00
W. ir H. Keršuliai, Brooklyn, N. Y.........«\ ... 10.00
M. Simon, Brooklyn, N. Y................................  10.00
V. Tauras, Brooklyn, N. Y............................... Š.00
S. Griskus, Brooklyn, N. Y.............................. /. 7.00
Wm. Škodis, Richmond Hill, N. Y...................  6.00
Ant. Globičius, Newark, N. J.....................  6.00
J. Blažonis, Lowell, Mass.................................. 5.00
F. Imbras, Pittsburgh, Pa. .. ........................... 5.00

(Tąsa 3-me pusi.) ,

Trylika kilometrų nuo 
Telšių rajono centro drie
kiasi platūs “Tarybų Lie
tuvos dešimtmečio” kolūkio 
laukai.

Dešimtys traktorių, kom
bainų ir kitų žemės ūkio 
mašinų įdirba kolūkio že
mę. Džiaugsmingas ir lai
mingas pasidarė kaimo dar
bo žmonių gyvenimu Apie 
jų darbo laimėjimus dabar 
kalbama toli už Telšių ra
jono ribų.

O kadaise čia buvo keli 
nuskurdę kaimeliai. Vie
name jų, Juodsodėje, beže
mių valstiečių šeimoje gimė 
Kazė Skirmuntienė — da
bar garsi Lietuvos veršiu
kų augintoja, Telšių rajopo 
Darbo žmonių deputatųta- 
rybos deputatė.

Niūrus ir vargingas bu
vo jos, tėvų ir keturių josi 
seserų gyvenimas. * 1

Nuo pat vaikystės Kazė 
kumečiavo, ganė svetimus 
gyvulius, kad kaip nors su- 
taupyt pinigų ir prasimuši 
į žmones, bet taip ir neį
stengė išsikrapštyti išskur- 
do.

Džiaugsmą ir šlovę atne
šė jai kolūkinis darbas.

Savo sąžininga, pažiūra į 
darbą Skirmuntienė pasižy
mėjo tuoj po kolūkio susi
kūrimo. Bet didžiausių re
zultatų savo darbe ii pa- 
siekė po to, kai prieš pen
kerius metus ji buvo pa
skirta veršiukų augintoja 

į galvijų fermoje. Išstudija
vusi naujausius metodus 
veršiams auginti ir panau
dojusi jos pačios apruoštus 
veršių penėjimo ir priežiū
ros metodus, Kazė Skir
muntienė keletą metu įš ei
lės išaugina po 50 veršių, 
o 1953 metais ji išaugino 53 
veršius.

Teisingai suorganizavusi 
veršių priežiūrą ir penėji
mą, ji pasiekė, kad veršiai 
duoda pO 650 - 700 gramų 
svorio prieauglio per parą, 
o kai kurie net po vieną ki
logramą.

Garsiosios veršių augin
tojos darbas kolūkiečių bu
vo aukštai įvertintas. Kelis 
kartus ji dalyvavo rajono 
žemės ūkio parodoje ir ne 
kartą susilaukė pirmos pre
mijos už aukštus rodiklius 
darbe. Jos fotografiją ga
lima pamatyti Telšių rajo
ną garsiausių žmonių Gar
bės lentoje. į

Iš įvairių vietų atvažiuo
ja gyvulių augintojai pas 
garsiąją specialistę perim
ti jos patyrimo.

Kazė Skirmuntienė tapo 
patarėja ne tik gyvulinin
kystės klausimais, bet ir 
kitais kolūkiniais reikalais.

Sąžiningu darbu papras
ta moteris iš Juodsodės kai
mo nusipelnė meilės ir pa
sitikėjimo. štai kodėl, kai 
1953 metais vyko rinkimai 
į vietines Tarybas, kolūkie
čiai vieningai pasiūlė iš
rinkti Skirmuritienę į rajo
no Darbo žmonių deputatų 
tarybą. Ji buvo vienbalsiai 
išrinkta.

Gandas apie garsiąją pir
mūnę ir apie jos darbo re
zultatus pasklido toli už ra
jono ribų. Apie ją buvo su
žinota ir respublikos sosti
nėje, Mokslų akademijoje. 
Lietuvos mokslininkai — 
žemės ūkio specialistai —x 
susidomėjo jos pasiekimais? 

Jie atvažiavo pas ją, išstu
dijavo jos darbo metodą, 
paprašė smulkiai papasako
ti jiems apie savo patyri
mą. Jos pasakojimas buvo 
išleistas atskira brošiūra, 
pavadinta f“Kaip aš auginu 
veršius.” :

Sąžiningas ir doras Skir- 
muntienės darbas gerai ap
mokamas. Jei 1952 metais 
ji su vyrų už darbą kolū
kyje vien grūdų gavo dau
giau kaip dvi tonas, tai 
1953, metais jie grūdų, cu
kraus ir kitų žemės ūkio 
produktų gavo beveik dvi
gubai daugiau.

Dabar Skirmuntai turi 
pertektinai grūdų ir kitų 
maisto produktų .

Skirmuntienė turi tms 
vaikus. Du iš jų—Jonas ir 
Irutė — mokosi vidurinėje 
mokykloje , šešerių metų 
Antanėlis ims eiti į moky
klą ateinančiais metais.

Jauku būna Skirmuntų 
šeimoje vakarais: tėvas 
skaito laikraštį, mažasis sū
nelis žaidžia, o Skirmuntie
nė kartu su savo vyresniai
siais vaikais sėdi prie kny
gų-

Nuo skurdo, vargo ir 
niūrios ateities į pelnytą 
pagarbą ir pasiturimą gy
venimą, į laimę ir s^; i s 
toks yra šios paprastos lie
tuviško kaimo darbo mo
ters Kazės Skirmuntienės 
kelias.

I. Povilaičiūte .

Kada moteris būna 
jau sena?

Washingtone Valstybinis 
Moterų Biuras neseniai pa
skelbtame savo raporte žy
mėjo, kad dauguma biznie
rių ir industrialistų sekre
torėmis samdo tik jaunuo
les. Moterų Biuras pasiūlė 
samdyti ir senesnes mote
ris.

Kilo klausimas, kada mo
terys skaitomos senomis. 
Moterų Biuras gavęs žinių, 
kad “35 metų ir net jau
nesnių jau nebepriima” 
daugelyje vietų.

Raporto paruošėjos užti
krino, kad ir žymiai senes
nės už minėtąsias gali bū
ti lygiai geromis darbinin
kėmis, jeigu tiktai joms bus 
suteikta proga.

Tie tortai joms 
apsimokėjo /

Prieš keletą savaičių New 
Yorke buvo vykdytas Pills
bury miltų pardavimo fir
mos kontestas tortų kepė
joms. Davė patrauklius pri
zus. Dėl to po visą šalį vyk
dytuose pirminiuose kon- 
testuose dalyvavo labai 
daug moterų. Laimėjusios 
savo pirmenybę tapo at
siųstos į ^isašRlškąiį kon- 
testą, kuriame savo talen
tus demonstravo 100 kepė
jų.

Tortus kepė Waldorf-As
toria viešbučio kepykloje. 
Jau aišku, kad tokioje ne
įprastoje aplinkoje . dirbti 
neužtenka vien tiktai mo
kėjimo, bet reikia ir daug 
ko kito.

Pirmą prizą laimėjo jau 
pagyvenusi ir 'vaikus išau
ginusi šeimininkė iš Pietų 
Dakotos. Ji iškepė baltą 
dviejų klodų tortą. Sakėsi 
jam vartojusi savo origina- 

lį receptą. Koki ten buvo 
dėti prieskoniai, kurie su
žavėjo teisėjų apetitą, tai 
jau jos sekretas. Tačiau 
visi matė, kad ji btfetą 
klojo kapotais riešutais, 
užpylė eilę baltos tešlos, už-. 
barstė eilę tarkuoto šokola
do, paskui vėl tešlos ir dar 
kartą šokolado su riešu
tais. Tada kepė.

Jos prizas buvo $25,000. 
Sekamos dvi suaugusios 
kepėjos gavo $7,500 ir $2,- 
500. O jaunuolių prizai bu
vo $3,000 ir $2,000. Pirma
sis teko 13 metų mergaitei, 
antrasis 16 metu. C-

‘Laimingos! Milijonai ki
tų kepėjų kas diena kepa 
ir verda valgius per visą 
amžių už tai negaudamos 
mokesties n e i pagyrimo. 
Geriausiu atpildu jos skai
to pavykimą įtikti šeimai. 
Laiminga jaučiasi ta kepė
ja, kurios šeima nueina 
nuo stalo nesusiraukę, į^s . 
neapibarę. N. K.

Ko nori žmonės?
Neseniai komercinio laik

raščio reporteris užklausė 
pasirinktų praeivių, kokių 
jie norėtų pakaitų 1954 m. 
Užklaustieji atrodė už eili
nį darbininkų stipresnėmis 
figūromis ir pasirodė to
kiais buvę. Ką jie atsakė:

Trys iš šešių užklaustųjų 
stipriai pasisakė už taiką 
per susitarimą, kad ir su 
nepatinkamomis mūsų val
dininkams valstybėmis. Du 
nageidavo sustabdyti in
fliaciją ir nedarbą. Tik 1 
norėjo republikonų dides
nės kooperacijos preziden
tui.

Varguoliai, mes varguo
liai! Neturime savų gyvų 
imperatorių! Tačiau esą; 
me geri išradėjai, turįflie 
nors tą vardą. Žieminė di
džioji raudona vynuogė 
pavadinta imperatoriumi.

Broliškos respublikos Lietuvai

V1LNIUŠ. — Kiekvieną die
ną vis daugiau traukiniu atei
na Į mūsų respubliką iš dau
gelio Tarybų Sąjungos mies
tų su įvairiais kroviniais. Tfci 
broliškosios respublikos siun
čia Tarybų Lietuvai pramo
nės įrengimus, žemės ūkio ma
šinas, maisto produktus.

Today's Pattern

Pattern 9296; Misses’ Sizes 12, 
14, 16, 18, 20; 40. Size 16 takes 

yards 39-inch fabric. ...

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
IKJL.
/ y* ’



Cleveland, Ohio
Draugė Aldona Wilkelis- 

Wirby, ^Vilkelis Funeral 
Home direktorė, buvo labai 
įtakinga ir todėl j jos šer
menis atsilankė daug žmo
nių, sunešė daugybę puikių 
gyvų gėlių vainikų prie jos

karsto ir į jos laidotuves 
susirinko tiek daug žmonių, 
kad koplyčia kimštinai bu
vo pilna. Prie Aldonos kars
to Julius Krasnickas gra
žiai padainavo, kas kitas 
pasakė prakalbą ir su dau
geliu automobilių palydė-

Sveikinimai L. Suvažiavimui
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Geras prietelius “A,” Philadelphia, Pa................. 5.00
Laisvės skaitytojas, Brooklyn, N. Y..................... 5.00
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y..........................5.00
V. Degutis, Albany, N. Y................................... 5.00
;D. ir F. Maželiai, Brooklyn, N. Y........................5.00
Richmond Hill kuopa............................................ 5.00
K. Jankaitis, Brooklyn, N. Y................ :......... 5.00
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y.........................5.00
A. Višniauskienė, Brooklyn, N. Y.....................  5.00
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y............................... 5.00
Jonas Patašius, Brooklyn, N. Y.............................5.00
S; Petkienė, Brooklyn, N. Y............................... 5.00
J. Steponaitis, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
J. ir S. Cedronai, Brooklyn, N. Y. ..................... 5.00
LLD 24 kp., Brooklyn, N. Y................................. 5.00
P. Babarskas, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
J. Karpavičius, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
T. Repšys, Brooklyn, N. Y................................. 5.00
J. Padžiūnas, Los Angeles, Calif. .................... 5.00
Antanas ir Ilse Bimbai, Richmond Hill, N. Y. 5.00 
Kazys Aleksynas, Brooklyn, N. Y......................... 5.00 \
Abudu Anskiai ................................................... 5.00
P. Grabauskas, Richmond, Hill, N. Y................ 5.00
Antanas Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y..........5.00
J. ir K. Rušinskai, Jackson Hts., N. Y............ 5.00
Krunglio-Purvėno (ir kitų) stalas ..................  5.00
Ona Krasnitskienė, So. Coventry, ^Conn............ 5.00
šiauliškis ........................................................  5.00
Juozas Balčiūnas, Brooklyn, N. P......................... 5.00
A. ir D. Veličkai, Rego'Park, N. Y.......... >........ 5.00
F. ir M. Krungliai, Woodhaven, N. Y.............. 5.00
V. ir V. Bunkai, Brooklyn, N. Y.....................    5.00
Konstancija Karlonienė, Maspeth, N. Y...........5.00
J. ir S. Bimbai, Hawthorne, N. J.................... 5.00
J. ir M. Kalvaičiai, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
LLD 1 kp., Brooklyn, N. Y..................................5.00
L. Gavrilovičius, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
F. Varaška, Brooklyn, N. Y................................. 5.00
E. ir M. Liepai, Woodhaven, N. Y......................... 5.00
JT Mu r mokas ...................................................... 5.00
O. & S. Titaniai, Woodhaven, N. Y.................. 5.00
J. ir M. Juškai, Richmond Hill, N. Y.................. 5.00
M. ir O. Dobiniai, Woodhaven, N. Y.............. .  5.00
R. Čiuberkienė, Fairlawn, N. J........................... 5.00
Julia Šimkienė, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
Jonas Gasiūnas, Richmond Hill, N. Y..................5.00
J. ir R. Laukaičiai, Maspeth, N. Y.................... 5.00
Anykštėnai ........................................................... 5.00
J. Litvinskas......................................................... 5.00
Frank Zavis, Bethlehem, Pa............................... 3.00
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y..................3.00
Mike Žiedelis, Brooklyn, N. Y................................ 3.00
V. Žilinskas, Woodhaven, N. Y........................... 3.00
Geo. Kanopa, Brooklyn, N. Y.................................3.00
Draugai M, Brooklyn, N. Y.............................  2.00
A. Dilius, Hawthorne, N. J................................. 2.00
J. Norbutas, Brooklyn, N. Y................................. 2.00
V. Žabui, Detroit, Mich........................................ 2.00
K. Dzevetsko, Laurelton, N. J.......................... 2.00
S. Umbrasas, West Linn, Oregon .................... 2.00
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa...........................  2.00
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa................................. 2.00
P. ir N. Ventai, Hicksville, L. 1............................2.00
J. ir N. Kauliniai, Huntington, L. I......... 2.00 
JC. Sungaila, Brooklyn, N. Y. .......................... 2.00
'Jlary Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y...................... 2.00

Aug. Gaubis, Pontiac, Mich............................... 2.00
W .ir M. Kūlikai, Brooklyn, N. Y....................... 2.00 ,
W. dr O. Baltrušaičiai, Brooklyn, N. Y. .............. 2.00
S. Brusokas, Brooklyn, N. Y.............................. 2.00
P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y..............................2.00
Lowellietis ......................................................  1.00
A. Lugauskas, Brooklyn, N. Y......... .................. 1.00
D. Bulauka, Lawrence, Mass..............................  1.00
Undžiaus parapijonas . ’...................................... 1.00
S. Penkauskas, Lawrence, Mass............................. 1.00
M. Sloksnaitienė, Brooklyn, N. Y.......................  1.00
F. Reinhardt, Brooklyn, N. Y.................................1.00
A. Bepirštis, Brooklyn, N. Y.................................. 1.00
F. Treinis, Paterson, N. J. .. ............................... 1.00
Olga Reinhardt, Brooklyn, N. Y........................... 1.00
Anna Yanušis, Jamaica, N. Y.........................   1.00
Mrs. P.................................  1.00
John Balaiko, Brooklyn, N. Y................................ 1.00
Bieliauskų šeima .................................................. 1.00

Iš anksčiau gauta $465.00. Dabar įplaukė $1,453.50.
Viso aukų suvažiavimui įplaukė $1,918.50.

Širdingai ačiū visiems geriems rėmėjams. Jeigu 
fcpeno pavardė buvo praleista, malonėkite pranešti Lais
ves Administracijai ir mes tą klaidą atitaisysime.

Pavėluotai priduota kita suvažiavimui auka, tai nuo 
•LLD 185 kp., Richmond Hill, N. Y., $10.

Viso $1,938.50.
Laisvės Administracija

3 pusk—Laisvė (Liberty) -Trečiadienis, Vasario-Feb. 17, 1954 

jome į Kalvarijos viešąsias 
kapines (Kalvarijos kapi
nės turi dvi sekcijas, kata
likišką ir viešą) ir ten pa
likome mūsų mylimą drau
gų Aldoną amžinam atil
siui.

Draugės Aldonos mirtis 
padarė nepava d u o j a m ą 
nuostolį Cleveląndo pažan
giajam judėjirflui meno ir 
muzikos srityje.

Aldona gimė Augusto ir 
Barboros Jankauskų šeimo
je, Lawrence, Mass., 1905 
metais. Paskiau jos dar 
gimė Eugenia ir Jeanette. 
Eugenia mirė dar kūdikiu 
būdama, o Aldoną ir.Jea- 
nettę tėvas, būdamas var
gonininku, išauklėjo muzi
kos mylėtojomis.

1919 metais Jankauskų 
šeima atvažiavo į Clevelan- 
dą pastoviam apsigyveni
mui ir nuo to laiko Cleve- 
lando lietuvių pažangusis 
judėjimas- susilaukė pagal
bos meno ir muzikos srity
je. Draugas Jankauskas - 
Johnson ir jo dukra Jea
nette niekuomet, neatsisakė 
suteikti muzikinės pagal
bos, kur tik jiedu buvo pa
kviesti: jiedu mokino At
eities žiedo Vaikų Draugi
jėlės chorą dainų ir per
statymų, draugas Jankaus
kas buvo pirmutiniu moky
toju A. L. Moterų Klubo 
choro ir draugė Jeanette 
Johnson veikė Lyros Chore 
ir kitur. Bet draugė Aldo
na visą laiką jos gyvenimo 
Clevelande buvo nuolatinė 
pagelbininkė muzikos srity
je. Nors atvykusi į Cleve- 
landą ir dirbo atsakominga 
darbą banke, tačiau praleis
davo ilgus vakarus suderi
nimui balsų: duetams, kvar
tetams ir kitoms daini- 
ninku grupėms ir akompa
nuodavo joms ant scenos; ji 
darydavo pratimus su solis
tais dėl akompan avimo 
jiems ant scenos. O kas dar 
yra labiausiai malonu prisi
minti, kad ji tą svarbų pa
tai* navimą mene visuo
met suteikdavo veltui. 
Draugė Aldona niekuomet 
neatsisakydavo su parama 
mūsų spaudos bei draugi
jinio judėjimo.

1926 metais Aldona ište
kėjo už Nikodemo Wilkelio, 
kuris irgi buvo muzikos 
mylėtojas, jis grojo ant 
smuikos. Wilkelis mirė 1945 
metais, o jos motinėlė mirė 
10 mėnesių paskiau. 1947 
metais Aldona ištekėjo už 
Jono Wirby - Wirbicko, ku
ris neužilgo' pradėjo sirgi
nėti ir vėliau jo liga išsi
vystė į pavojingą ir be vil
ties išgydymui. Tokioje pa
dėtyje pasirgęs ilgokai, Al
donos mylimas gyvenimo 
draugas Jonas mirė pabai
goje praeito lapkričio mė
nesio. Nėra abejonės, kad 
tas viskas galėjo susilpnin
ti jos sveikatą bei pakirsti 
jos atsparą ;trumpai pasir
gusi mirė dar nesulaukusi 
nei 50 metų amžiaus.

Draugės Aldonos, mirtis 
suteikė didelio liūdesio tė
veliui Augustui, dukrelėms 
Marčiai ir Myrai Wilkely- 
tėms, sesutei Jeanetei ir vi
siems jos artimiems, ku
riems reiškiu mano giliau
sią užuojautą!

J. N. Simans

Laisvės bendrovės suva
žiavimas nutarė ir šiemet 
turėti pavasarinį vajų su
stiprinimui dienraščio Lais
vės. Nutarė skelbti trijų 
mėnesių vajų ir sukelti 
$10,00Q. Nes šiemet dien
raščio finansinė padėtis yra 
daug sunkesnė negu pernai.

Laisvės bendrovės direk
torių taryba šiam vajui lai
ką skiria nuo 15 dienos ba
landžio iki 15 dienos liepos 
tuo išrokavimu, kad fondo 
sukėlimui pasinaudoti mū
sų didžiaisiais piknikais, 
kurie įvyks pradžioje lie
pos Montello ir Brooklyne. 
Aišku, apie tą laiką įvyks

LMS Pirmos Apskrities festi
valis nukeltas i rudenį

Sausio 30 d. Vilnies sve
tainėje Įvyko Apskrities Komi
teto nepaprastas susirinkimas 
vien tik festivalio reikalu. Pa
sirodė, kad prie dabartinių ap
linkybių negalima festivali 
rengti, nes šiuo kartu Mildos 
teatro patalpoje dar nėra pri
rengta vietos dėl ekspontaų iš- 
dė.jimo ir piešinių iškabinimo. 
Todėl vietoje lesti va bo bus 
koncertas 25 d. balandžio Mil
dos teatre, 3140 So. Halsted 
St.

Visi suglauskime savo spė
kas, kad dailės, dramos, pai
šybos, rankdarbių, dainų, li
teratūros, kultūros festivalis 
Įvyktų Mildos teatro patalpose 
15 d. spalių.

LMS 1-mos Apskrities
Valdyba.

Alice Stephens muzikos 
vakaras

Vasario 7 d., Į Maria High 
School svetainę susirinko daug 
gražios publikos išklausyti A. 
Steponavičienės, kur ji su sa
vo mergaičių Ansambliu pa
teikė kad ir neilgą, bet, kaip 
amerikonai sako, “short and 
sweet” programą. Su pertrau
kom užėmė apie dvi valandas 
laiko, žiūrovai dvasiniai buvo 
patenkinti sulyg “healthy 
lines” reguliacijų, kad geriau 
truputį trūktų, o negu per
daug persivalgyti, ir tas išėjo 
į sveikatą, kur nei programos 
pildytojai,. nei klausytojai ne
nuobodžiavo ir nepavargo.

Alice Stephens ir jos an
samblio programos sąstatas 
susidėjo iš trijų dalių: 1-ma 
dalis buvo atvaizduota legen
da “Nugrimzdęs Dvaras” Sta
sio Šimkaus. 2-ra dalis su o- 
vertūra ir žaislu, kur jaunos 
mergaitės ir vaikiukai šoka. 
3-čia dalis programos —•. Pet
ro Kimšos Vargo Mokykla, 
kur, gyvas paveikslas, sėdinti 
prie ratelio motina ir šalia jos 
sūnelis mokinasi iš elemento
riaus.

Didelis kreditas gabiai ir 
patyrusiai meniu kinkei A. Ste
ponavičienei priklauso. Ji su
silaukia paramos ir simpatijos 
iš visokių srovių lietuvių, dai
nos ir muzikos mylėtojų.

R. š.

CHICAGOS ŽINIOS

ŠYPSENOS
Apdraudos agentas: Bars 

kinu i duris ir jūs vis neatida
rote.

Šeimininkė: Aš negirdė
jau.

Agentas: Tai visgi reikėjo 
ateiti prie durų ir pasakyti, 
kad negirdi.

Gražiai palaidojo 
J, Kaciucevičienę

Sausio 25 d*, Tautišk. kapi
nėse palaidota Josephina Ka- 
ciucevičienė. Ją išlydėti j Ri
diko šermeninę susirinko mi
nia svieto ir tain pat masiniai 
palydėjo, šermenyse dainavo 
LKM ir Aido chorai, tuomi pa
gerbdami viėlionę kaipo lie
tuvių meno rėmėją,.

Pirm išlydėjimo, Koselando 
Moterų Klubo narės stovėjo 
garbės sargyboje. Estelle Bog- 
den ir Helen Kwain sudaina
vo “Man gaila” ir “Apleistas,” 
o Genovaitė Giedraitienė dai
navo “Sudiev, kvietkeli.” Vil
nies redaktorius Vincas And
rulis kalbėjo apie velionės gy
venimą ir darbus^ pažymėda

Pavasarinis vajus 
Laisvei stiprinti

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

ir daugiau stambių paren-
girnų kitose vietose. Kolo
nijose turės progos jais pa
sinaudoti fondo sukėlimui.

Stiprus Laisvės patriotas 
Juozas Steponaitis į suva
žiavimo tarimą dėl sukėli
mo fondo padarė tokį pa
reiškimą: “Kaip tik pradė
site pavasarinį vajų sukėli
mui dešimties tūkstančių 
fondo, aš duosiu $5.00.”

Steponaičio žodis yra au
kso valiuta. Kiek pareiški
mų jis yra padaręs, visa
da laikėsi savo žodžio; jis 
laikysis ir dabar.

Šiemet apvaikščiojame 35 
metų dienraščio Laisvės su
kaktį. Yra šūkis ir jau re

alizuotas finansiniai, kad 
išgalintieji apdovanotų sa
vo dienraštį po $1.00 už iš
gyventus metus — $35.000. 
Puikus šūkis, neabejojame, 
kad atsiras daugelis stiprių 
dienraščio Laisvės šėrinin- 
kų, kurie šį obalsį parems.

Dar yra laiko gerų poros 
mėnesio vėsesnio oro. Būtų 
gražu, kad tą laiką sunau
dotume parengimais salėse 
prisirengimui gerai pra
džiai savo dienraščio finan
sinio vajaus. Vajus prasi
dės jau tik už i apie 6 sa
vaičių. Jau labai laikas prie 
jo rengtis.
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

Montello, Mass.
Nuvažiavome pas Vincą ir

Jadvigą Zmuidinavičius. Jie 
gyvena toli iš miesto, Brock
ton, Mass. Norėjome pažiūrėti 
jų gražių namų, taipgi palin
kėti jiems laimingos kelionės. 
Jie išvažiuoja į Floridą, ant 
vakacijų. Mus gražiai pirėniė 
ir pavaišino. Mums sako: esa
me dienraščio Laisves skaity
tojai, mes Laisvę taip mylime, 
o ne pasiuntėme pasveikinimo 
suvažiavimui. Tai dabar duo
dame $7, pasiųskite nuo mūsų.

Mes linkime Zmuidinavi- 
čiams laimjngai nuvažiuoti ir 
linksmai praleisti atostogas.

K. č.

f <3
OPERATORS. Exp. Front makers 
on ladies’ dresses. Steady work.
Apply: Phila Dress Co., 121 N. 8th (
St., 8th fl.

(32-34)

HAIRDRESSERS. 2; all around 
operators. 1 for 5 days: I for wk
end; suburban Salons. Steady posi
tion; jfd. surr. Call or app. 4206 
Baltimore Ave. BA. 2-6882. Eve. 
FArraput 9-5439. (mention ad) 

(.32-34)

pinigų. O kad yra pinigų, rei
kia ir darbininkų, kas tuos 
pjnigus suvalgytų, nes kitaip, 
tų pinigų negaus.

Vienas iš visų

Iš Brazilijos

mas, kad jinai taip tvarkė sa
vo gyvenimą, jog jos atmintis 
ilgai, ilga? švies darbininkų 
klasės padangėje.

Prie kapo pasakė kalbą Vil
nios administratorius Pauliu
kas,

Po laidotuvių palydovai bu
vo užkviesti Į Mildos Klubo 
salę ir pavaišinti'. J

* * f *
Northsaidiečižti praėjusiais 

metais neteko trijų gerų drau
gų : mirė P. Kemeikis, N, A- 
liukas ir M. žebraitienū.

Pat pradžioje šių metų li
gos buvo užklupusios M. Aliu- 
kienę ir U. Mockevičiene. lin
kėtina, kad šių žodžių skaity
mo laiku jau būtų sveikos.

* * X:
Juozas ir Barbora Staliorai- 

čiai susilaukė trečiojo kūdikio. 
Turėjo dvi dukrytes, dabar 
prisidėjo ir sūnelis.

* * *
Pas V. ir M. Plečkaičius 

svečiavosi K. Kurinskas ir J. 
G risk a iš Toronto.

* « *
Ilgai ir sunkiai' sirgęs Kle- 

ofas Jurgelionis pradeda su
stiprėti ir jau planuoja pra
dėti savo mylima darbu — ra
šyti.

* '
Leo ir Marie Peters (Pul

suoki) išvyko Kalifornijon, 
žadėjo ten atostogauti bent 
porą mėnesių. Angelų miestą 
pasirinko atostogoms ir Ona 
Marquardt su vyru.

' *. * $
K o n sta n e i j a Sta n e v i č i e - 

nė, cicerietė dainininkė ir vei
kėja, pavirtusi ant slidaus .ša- 
ligavio susižeidė. X-spindulių 
nuotrauka parodė, kad rankos 
kaulas trūkęs.

* * *
Edwin Dejka, 33 metų, ras

tas negyvas ties 3783 Archer' 
Avė. Spėjama, kad ji užmušė 
automobiliumi. .

L V.

Worcester, Mass
čia noriu atkreipt atydą vi

sų Laisvės rėmėjų ir skaityto
jų. Jūs pamenate, kad mes tu
rėjome gražų banketą pasiun
timui delegatų- į Laisves šėri- 
ninkų metinį suvažiavimą. Tai 
dabar įsitėmykite :— •

Vasario 21 d. (tai bus ne- 
dėldienis), 5 vai. vakaro, 29 
Endicott St., Įvyks šaunus ban
ketas priėmimui delegatų iš' 
Laisvės šerini n kų metinio su
važiavimo. Delegatai išduos 
mums raportą iš to suvažiavi
mo. Visi sužinosime, kaip mu
su visų mylimas dienraštis 
Laisvė stovi. Tuomi pat laiku 
praleisime gražini vakarą, ir 
pelno, kiek liks, bus dėl Lais
vės reikalų*

Visi Laisves skaitytojai ir 
rėmėjai nuoširdžiai esate kvie
čiami dalyvauti. Kol mes gy
vensime, Laisvė' turi gyvuoti. 
Šiuo parengimu rūpinasi abi 
LLD kuopos bendrai, todėl vi
siems bus smagu dalyvauti.

J. M. L.

Nashua, N. H.
■ Mūsų valstijoje siaučia ra

ganų medžiotojai. Jau tąso ne
kaltus žmones po visokius 
klausinėjimus ir net po teis
mus.

Šioje valstijoje viršų turi re- 
publikonai. iš šio miestelio 
jaunas vyras yra net guberna
toriumi. Jis užgiria visus Mc
Carthy darbus ir tą tąsymą 
nekaltų žmonių be reikalo ir 

į be gėdos, šiame miestelyje 
i gimęs ii- augęs tas jaunas gu- 
I bernatorius yra toks reakcijo- 

nierius, kad per spaudą ir 
per radiją grasina visiems, — 
kurie turi valdžios darbus, ir 
atsisako li'ūdyti pats prieš sa
ve ar neatsako i klausimus, 
kurie jiems statomi, tokioms 
grasina išmetimu, iš darbų, 

j Nežiūrima, ar tas yra kaltas, 
ar ne, bet jeigu sufremuotas, 
nors ir neteisingai, vistiek turi 
būti išvarytas iš darbo ir vis
kas.

Gubernatorius pats prisipa
žįsta, kad jis tokios galios ne
turi ir negali išmesti iš darbo. 
Tai šaukia, kad tą turi daryti 
patys miestai. Šioje valstijoje 
jau yra keli netekę darbo 
žmonės net už tai, kad jie dir- 
oo progresyvių partijai. Jie 
tąsomi po ’teismus ir pravar
džiuojami kaipo koki baisū
nai. Jau yra ir du iš lietuvių 
patraukti' j tą jų tinklą. Abu 
jau yra paleisti iš darbo dėl 
lo, kad koks tai nenaudėlis Į 
juos parodė pirštu, kad šitie 
esą nusikaltę. O jiems to ir už
tenka, kad pulti ant žmonių. 
Nors ir nieko neturi prieš tuos 
žmones, bot vistiek juos tąso. ’ 

šičia yra miestelis Mill'or- 
tas. Jo policijos čyfas kada 
tai buvęs partijos nariu ir tą 
išdavė šnipas Titio (?—red.), 
kuris trankosi šičia aplink 
Bostoną. Įtartasis žmogus sa
ko, kad jis kada tai pirmiau 
buvęs nariu, bet dabar jis ne
bėra jokiu nariu, kada užėmė 
policijos viršūnės vietą. Apie 
dabartinę partiją jis nieko ne
žino ir nėt nepažįsta tokio šni
po, kaip Titio, kuris ji skundė, 
šis žmogus buvo visaip pravar
džiuojamas, bet jis kentė ir 
nieko niekam nesakė. Per ke-

Sekmingai baigta 15-kos 
milijonų kampanija ‘ .

S. PAULO. — Prieš kiek 
laiko Brazilijos demokrati
niai ir taiką mylintieji dar
bo žmones pasimojo sukel
ti penkiolikos milijonų krū- 
zeirų sumą palaikymui ir 
praplėtimui taikos ir liau
dies gerovės reikalus gi
nančios spaudos. Nors, tai 
buvo nacionalinis brazilie- 
čių reikalas, bet, atsižvel
giant į jo svarbą šiandie
ninėje situacijoje, visi tai
ką ir bendrą tautų sugyve
nimą mylintieji žmonės ja
me dalyvavo bei prie tos 
kampanijos pasisekimo pri
sidėjo.

Su lapkričio 30-ta diena 
minėta kampanija baigta. 
Nors bendri visos šalies da
viniai dar nežinomi, bet 
San Paulo valstija savo už
duotį — šešių milijonų su
mą — perviršijo. Kaip ko
mercinei spaudai į pagalbą 
ateina Brazilijos Bankas 
bei kapitalistai su brangiai 
apmokamais ske 1 b i m a i s, 
taip liaudies spaudą remia 
pati liaudis, demokratiniai 
nusistatę žmonės.

Taipgi nėra paslaptis, kad 
šioje kampanijoje dalyvavo 
nemažas skaičius mūsų tau
tiečių, o ypač čia gimusieji 
jaunuoliai. Apie tų jaunuo
lių dalyvavimą, /perspėda- 
mi,” vietinių “Žinių” va
deivos taip rašo:

“Lapkričio 22 d. viename 
piknike Lapoję dalyvavo 
daug lietuvių, ukrainiečių, 
besarabų ir kitų svetimtau
čių, kurie ne tik dainavo 
savo tautines dainas, bet 
užėmė pareigūnų vietas bu
fete, prie ‘churasco’ ir kt. 
O renkant ‘liaudiškos’ spau
dos grožio karalienę, kaip 
praneša komunistų ‘Notici- 
as de Hoje,’ jų dukros var
žėsi dėl karalaitės titulo. 
Taip Eugenija Pukinskaitė 
(Pukinskas), gavusi 8,500 
balsų, užėmė antrą vietą. 
Trečioje vietoje liko Euge
nija Kesilytė, gavusi 4,901 
balsą. Neseniai lietuviai la
bai gausiai dalyvavo pana
šiam piknike Pinheiruose. 
Atsižvelgiant į politinę pa
dėtį šalyje, gera prisiminti 
seną patarlę: ‘Nekiškpirštų 
tarp durų’,” — baigia “pra
našo” žodžiais socialfašisti- 
nių “Žinių* ponai.

Sulig “Žinių” vadeivų 
samprotavimu: nereikia 
kovoti prieš karą, prieš 
priespaudą, ar už geresnes 
gyvenimo sąlygas, nes tai 
nepatinka dabartinei šalies

lis mėnesius visoki juodvar
niai krankė apie ji. Bot galų 
galo jis laimėjo, pasiliko toje 
pačioje vietoje, kaip ir buvo.

ši valstija yra Tepublikonų 
rankose, tai jie ;<š pačios vals
tijos iždo paskyrė pihigų 10 
tūkstančių, kad būtų ištirtas 
radikalis.’ veikimas. Tai už 
tuos pinigus pasamdyti keli 
di'deli, sargai ir varinėja tuos 
nekaltus žmones, nes tani turi

valdžiai, bei jos bosams — 
Amerikos piniguočiams, ku
rių pageidavimus “žinios” 
taip nužemintai pildo.

Mes iš savo pusės štai 
ką norėtumėm patarti kai- 
liamainio Bakšio uŽi 
nioms”: sutrumpint savo 
liežuvėlį, kuris paskutiniu 
laiku pasidarė perdaug il
gas. Kandidatė



Washingtono dieną 
naudos apsigynimui

New Yorke vasario 22-rą 
rengiamas masinis mitingas 
apgynimui 1 WO nariu apdrau- 
dos ir teisės turėti organiza
ciją. šis bus vienas pirmiausiu. 
'Tokius mitingus vykdys po 
visą sali. Juos rengia. IWO 
Apdraudę Savininkę Apsau
gos Komitetas.

Rengėjai ragina visus darbi
ninkę savišalpos organizacijų 
narius dalyvauti. Taipgi kvie
čia i)- prietebus. Mitingas ren
giamas Chateau Cardens. 2nd 
Ave ir Houston St.. X. Yorke.

Kaimynas

Gaisras Quee’isborough len
tinėje padarė S25(».()()(• nuos
toliu.

Vaikas iškrito iš 
einančio auto

Važiuodamas užpakal inė je 
sėdynėje. I metu berniukas 
atsidarė duris ir iškrito iš au
to. .Jis mirė vežamas i ligoni
nę.

Kas kaip gina 
sveturgimius

Nepaskelbtos aukos, gautos 
per antrą pereitu metę pusme
ti :

Sveikinimai k o n fe r. $71.66
P. F. D. C.................. 46.66
Geras Brookl.—S. M. 20.00 
Pilietis ..................... 23.00
Willamsburgo Grupė 10.00 
Wilkesbarrieciai .... 10.00 
Wi'lkesbarriete ............ 5.00
Geras Rėmėjas ......... 8.00
K. J. J. ................... 7.00
Žemaitė iš L. 1. ... 6.00

Jersietis — M.................. 5.00
Dem. Teisiu Rėmėjas 5.00

Bklynietis — V. B. ... 5.00 
Moteriškė..................... 3.50
Mergina...................... 3.50
Pranas ........................ 3.00
Trejuke............................ 3.00
Grybas .......................... 2.00
C. B. ............................. 2.00
J. G...................................... 1.00

. Dėkavojam už paramą auk
ščiau minėtiems ir prašome a- 

8 teityje jos ir kitus šiam svar
biam tikslui paaukoti. Para
ma dabar labai reikalinga, 

, kaip niekuomet pirmiau.

Money orderius rašykite 
M. Stakoff, pasiųskite: Anna 
Jones, 39 E. 98th St.. Brooklyn 
12. N . Y.

Komitetas

Kritikavo Įstatymą 
kaip paiką '

Teisėjas M. Stein brink 
sako, kad N. Y or k o valstijos 
Įstatymai- šeimų reikalams yra 
“visiškai paiki” ir reikalingi 
iš pat pagrindu pakeisti. Išbu
vęs nuo 1932 m. teisėjo parei
gose, Steinbrink šiomis dieno
mis pasitraukė iš tarnybos.

Susirinkimas
Motery Klubo labai svarbus 

susirinkimas Įvyks šio ketvir
tadienio vakarą, 18-tą, 8 v?*l., 
Liberty Auditorijoje. Moterų 
Dienos, Laisvės rankdarbiu 
parodoje stalo ir kiti reikalai 
reikia aptarti.

Klubietė

MATTHEW A. i
BUYUS :

(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ 2

DIREKTORIUS !

426 Lafayette St. J
Newark, 5, N. J. <

MArket 2-5172 1
4

NewYorl«R<ž8š0zfe2liil(B
Koki tie rakanduoti 
kambariai?

Perpildutuose namuose iš
kilus gaisrui', kuriuose supleš
ka žmonės, pasinaujina tyri
nėjimai. Valdininkai menkai 
tu tyrinėjimu paiso, juo ma
žiau ką teveikia atrastoms blo
goms sąlygos šalinti. Tad liau
dis Įprato vykdyti savo tyri
nėjimus, nelaukdama valdi
ni nk u.

Panašu tyrinėjimą šiomis 
dienomis Įvykdė American 
Labo)- Party toje sintyje. Kur 
sudegė 3 kūdikiai Coney Is
lande.

Darbiečiai tyrė, kaip i vie
nos šeimos gyvenimui statytą 
namą galėjo suleisti 6b žmo
nių. Jie sužinojo, kad valdinis 
butams autoritetas duoda lei
dimus perdirbti namus i juos 
nepasiuntęs savo tyrinėtoju. 
Koks tuo atveju būna per
dirbimas ?

ALP tyrinėtojai atrado, kad 
didesniame kambaryje Įdeda 
vos piršta neperspaudžiamas 
pertvarėles-sienas. Iš korido
riaus padaro keletą skylių ir 
sudeda šiokias tokias duris. 
Iš sendaikčiu krautuvės , par
vežė pastato kokią sukrypu
sią lovą, kėdutę — tai ir visi 
rakandai! Tos kišenės tuo
met jau skaitosi rakanduotais 
kambariais ii- neša savininkui 
po $15 iki $36 rendos per sa
vaitę.

Pamatinė viso namuko 
struktūra liekasi tokia pat, 
kaip buvusi: Nėra nuo gaisro 
gelbėtis laiptų. Pasilieka tie 
patys siauri, lentiniai laipte
liai, per kuriuos vos nelenda 
kiaurai koja be jokio gairsro. 
Užtektu vietos laiko išbėgti 
porai žmonių nelaimūs nuoty
kiuose, bet no dešimtims žmo
nių.O toki namukai pleška, 
kaip balanos.

ALP tyrinėtojai1 radę ir to
kiu, kur visai nėra vandens ar 
išvietės. Tačiau Į .juos rado 
subruktas šeimas su mažais 
vaikais ii- aplupamas daugiau, 
negu mokama kitur už gerą 
butą. Daugiausia skriaudžia
mi. negrai, portorikiečiai ir 
biedni baltieji, kurie turi di
deles šeimas, o mažiausia iš
tekliaus.

ALP kriepėsi Į miesto val
džią. kad padėtį taisytu.

D-tis

Miesto valdžia planuojanti 
parkuose ii- kitose neapgyven
tose vietose dežuruo jautiems 
polici-stams duoti šunis.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174 
t

Virginia 9-6125

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

2—3 *, 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Svarbi paskaita apie Amerikos 
prezidentus istorijos bėgyje

šį sekmadienį, vasario 21 
dieną Lietuvių Kultūrinio 
Centro muzikos salėje Įvyks 
istorinės temos paskaita, kurią 
duos A. Bimba. Tema: “Ame
rikos prezidentai istorijos bė
gyje.” Prelegentas dabar yra 
baigės rašyti knygą ta tema, 
ir todėl yra nuodugniai su .ja 
susi pažinęs.

Ragina panaikinti 
gaisrinius slastus

Kings apskrities darbiečiai 
(ALP) pasiuntė majorui 
VVagneriui i)- Miesto Tarybos 
prezidentui Abe Starkui laiš
kus. kuriuose ragina imtis sku
bių priemonių apsaugai gyven
tojų nuo iškepimo gaisruose.

.Laiškuose valdininkams A- 
merican Labo)- Party primena 
neseniai įvykusią Coney Is
lande nelaimę, kui- žuvo trin
ių vaikų gyvybė. Sako, jog 
tas parodo “gėdingą ir pavo
jingą padėti Brooklvno na
muose.”

Kas aršiausia, sako ALP se
kretorius Paul Trilling, kad 
tie namai buvo legali “room- 
ing house.” Jos savininkai 
įstatymiškai mažai pi*a.sižen- 
gę. O jeigu įvyko tokia trage
dija, tai kas nors bloga su 
mūsų įstatymais. Sakė, juos 
reikia tuojau taisyti, atkeisti.

Tas namukas buvo dviejų 
aukštų medinukas, siu aukšti
niu' (attic), statytas vienai šei
mai gyventi. Nelaimės metu 
jame buvo 15 šeimų, 66 žmo
nių, apie puse to skaičiaus — 
vaikai.

Atsikraustė tardyti 
darbininką jaunimą

Vasario 16-tą New Yorke 
pradės tardyti Darbininkų 
Jaunimo Lygos (LYL) virši
ninkus ii' veikėjus.

Tardytojų atvykimas i New 
Yorką padarytas pačios tar
domosios organizacijos prašy
mu. Organizacijai kaltinti pa
teiktieji liūdymai jau yra at
likti. Dabai- organizacija sta
tys savo liudytojus. Tardymas 
čia pat organizacijai paleng
vins, kadangi jos centras ir 
dauguma veiksmų randasi N. 
Yorke, ne Washingtone.

LYL pirmininkas Bucholt

Paskaita žada būti įdomi ir 
gyva. Po paskaitos seks, kaip 

i paprastai tokiais atsitikimais, 
1 klausimų ii- diskusijų periodas.

Pradžia lygiai 3 vai. po 
pietų. Rengia LLD 185 kp.

Visi ii' visos kviečiami da- 
.! Ivvauti. I ’

| Išprievartavo ir 
j vos nepapiovė

Helen Meyers, 22 metų, ke
lis syk savo kaimyninėje bu
vusi pastebėjusi aukštą, gra
žų marininką. Išeidama susi
tikti draugę vėlai šeštadienio 
vakarą ji marininką pastebė
jo netoli savo namų. Skaity
dama jį už kaimyną, priėmė 
jo pasiūlymą nuvežti.

Nežinomasis ją nusivežė 
prie tuščių lotu Sheepshead 
Bay srityje ir pasimojo išprie
vartauti. O kai ji priešinosi, 
ją mušė iki netekimo sąmo
nės, išprievartavo, apraižė pa
kaklę ii' paliko suraišiotą.

Netoli tos vietos gyvenęs 
asmuo eidamas į krautuvę 
patekėjęs auto. Moteris tuo
met šaukusi pagalbos, bet au
to radijas grojo. Jis šauksmo 
negirdėjęs. Pagalvojęs, kad 
tisrt. šiaip sau meilužiai roman- 
suoja, nekreipęs dėmesio. Ta
čiau už kiek laiko pamatęs 
vyriški mėtant iš auto mote 
riš k u,s drabužius, bet moters 
nematyti. Parėjęs, pašaukė 
policiją. Kai išėjo vėl pažiūrė
ti, automobilisto jau nebebu
vo. Ten nuėjęs, atrado sudras
kytus jos drabužius ir ją sm 
žalotą ii- ten paliktą. Jos pa
dėtis 'kritiška.

sako, jog organizacijos liudy
tojai “parodys visuomenei 
valdžios siekį nutildyti šios 
šalies jaunimą padarymu ne- 
legalėmis tų grupių, kurios 
kovoja už taiką, darbus ir 
saugu mą.”

U. F.

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

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 kalnas.
MAX PEIST, Pb. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-62M

Mobiiizuojasi keliauti 
į Albany 23-čią

East Sides rendauninkai ir 
vartotojai buriasi į masinę de
legaciją, kuri keliaus į Alba
ny vasaria 22-rą. Masinės de
legacijos reikalą iškėlė kaimy
nuos konferencija, kurioje bu
vo atstovautos tos srities 25 
organizacijos.

Apsvarstę faktus apie na
mus ir reikalus namų, delega
tai nutarė reikalaut) valstijos 
valdžios, kad ji išleistų $300,- 
660,600 vertės bonų statybai 
naujų pigiomis rendomis narnų 
ir pataisoms (lai- vertų taisyti. 
Taipgi reikalauti, kad būtų 
sustabdytas veteranų šalini
mas iš buto projektuose.

Pastiprinimui savo reikala
vimo, gyventojai mobilizuoja 
tą masinę delegaciją. Jie ta
me kreipėsi paramos ii' pas 
savo srities atstovus. Jų atsto
vai Seimelyje Klein ir Earb- 
stein, taipgi kaunsilmanas 
Weiss ir teisėjas Meltzer da
lyvavo konferencijoje. O se
natorius Marro atsiuntė tele
gramą, pasižadėdamas jų rei
kalavimus Įteikti' Seimeliui.

Viršininkas pripažino, 
kad algos mažos

■

Šiomis dienomis įvyko New' 
York o miestinių gaisragesių 
valdininko paskaita. Aplei
džiant tas pareigas Grūmotas 
sakė, kad nepatartina stotis 
retinti' nei gaisragesių skaičių 
mažinti.

Greta kitko, jis sakė, kad 
daug pinigų išleidžiama ant 
“civilian defense,” bet kad 
gaisragesiai yra “apgailėtinai 
nedamokėti.”

Apiplėšdami, sumušė
Senyvi žmonės Morris ir 

Paulino Cohen parėję namo 
rado butą išgriostą ii' išgirdę 
kokius garsus skiepe. Jis ėjo 
pažiūrėti. Nuėjęs vyras tapo 
iš užpakalio smogtas per gal
vą. Jam surikus, jo žmona bė- 
go žiūrėti, kas ten Atsitiko. Du 
užpuolikai ją. taip sumušė, 
kad aplaužė abi rankas. Abu 
nuvežti i Kings County ligo
ninę.

Quillas sako, kad jam 
“atsimoka politiniai”

Transportininkų Unijos pre
zidentas Michael J. Quill sa
ko, kad patraukimas jo teis
man kaip “šmeižiko” yra jam 
“politiniu' atpildu’’ nuo mies
tinio Transit Autoriteto virši
ninko Klein.

Kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje, t r a n s 1 i u o j a m o j e 
per televiziją, Quillas pakam 
tojo visus tuos katinimus Klei
nui, už kuriuos Kleinas ji 
traukia teisman, kaip “šmei
žiką.”

Vienas auto nukirto telefo
no stulpą, išlaužė metalinę 
tvorą ties 144th St. ii' Park 
Ave. ir nušoko 25 pėdas ant 
gelžkelio bėgių. Ten apsivertė. 
Keleiviai jau buvo spėję iššo- 
kinėti pirmiau.

Bronxe orvalko oloje iškilęs 
gaisras mediniame namelyje 
apžalojo tą ir du gretimus. Iš
vijo iš namų 18 šeimų. Tūlos 
gal negreit tegalės sugrįžti.

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausių rūšių gowhs. 
(Sizų nuo 9 iki 16.) Brides
maids gowns $5 iki ?35. Bridal 
gowns $25 iki $75. Taupykite 

pinigus ir vis tiek gaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

2517 Pitkin Ave., Brooklyn 
Tel. AP. 7-5671 ar DI. 5-4996 

(22-33)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

MAN1CURIST-SHAMPOOIS1'
Patyrusi. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savai)ė, trumpos valandos, gera al
ga, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
QUAKER RIDGE BEAUTY SALON
1313 North Ave., New Rochelle. N.Y.

Tel. New Rochelle 2-8367
(29-33)

HELP WANTED FEMALE

BINDERY
Patyrusi carbon collate^'. PH^jO 
už sumanymą. Nuolatinis darbas 
Mineola’jo. Linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

H. A. TRAUTMAN CO., INC.
122 E. 2nd St, Mineola, L. I.

Tel. Garden City 7-5480
(27-3.3)

FINGERWAVER

Pilnai mokanti. Pilnam ar daliai lai
ko, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
831 Lexington Ave., N. Y, C.

Tel. TE. 8-3146
(29-35)

f VIRĖJA
Taipgi atlikimui nedidelių kopimų. 
Guolis kitur. Visi įrengimai elektri
niai. Kalbanti šiek-tiek angliškai ar 

' vokiškai. Gera mokestis, nuolat, 
darbas linksmiuoso namuose White
stone, L. I. (prisideda kiti darbinin
kai.) Paliudijimai. TolefoAuokile:

FLushing 9-3285
(31-35)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti moderninė operato
rė. Puiki proga tinkamai merginai. 
Gera mokestis. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:
48 — 51 h Ave., North Pelham, N.Y.

(Klauskite Mr. Steve)
Tel. PpJhani 8-9812

(29-33)

FINGERWAVER
Patyrusi--pilnai mokanti. Nuolat. 5 
dienų savaitė, trumpos valandos. 
Gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ANTONIO’S BEAUTY SHOP
55 W. Fordham Rd., Bronx 

Tel. I O. 4-8090
(31-37)

LAUNDRESS
Patyrusi, 40 valandų savaitė, 5 die
nos. • Daug pašalpų, su paliudijimu. 
Kreipkitės į Housekeeper ofisą.

HOTEL WELLINGTON
N. Y. C.

(.30-36)

NAMŲ DARBININKft
Patyrusi, amžiaus 30-45. Mylimi 

vaikus, nėra skalbinių, ^atskiras 
kambarys ir maudynė. Guolis vieto
je ar kitur. Aukšta alga. VisLįren
gimai elektriniai. 5 minutėj nuo 
263rd St., N.Y.C.

Yonkers 3-9470
(33-35)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

CANDY—STATIONERY 
VARIETY SHOP

Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
daro gerą pragyvenimą, biznis leng
vai padidinamas. Žema randa, lysas, 
6 krėslai prie fontano. Savininkas 
parduoda šią puikiausią biznio pro
gą labai prieinamai. Saukite savi
ninką.

52-17 — 69th St, Maspeth 
Tel. HA. 9-9341

(30-34)

NURSES-LICENSED PRACTICAL

Gora Mokes4is
HEBREW HOME & HOSPITAL 

1776 Clay Ave., Bronx 

t175th Street)
(32-36)

NAMŲ DARBININKft 
MOTINAI PAGELBININKft

Nėra valgių gaminimo, atskiras ma
lonus kambarys ir maudynė. Gera 
alga, linksma narni) atmosfera.

Šaukite;
Tol. AX. 7-5131

' ’ (32-34) MODERNINĖ KEPYKLA 1
Puikiausia vieta ir biznis. Pilnai ir 
modeminiai įrengta. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Lysas, pri
einama randa. Del smulkesnių in
formacijų šaukite ar matykite:

C. J. PAGANO, REALTOR 
51’z So. Main St., Port Chester

Tel. Port Chester 5-1123
(3.1-35)

ARTISTĖ — PATYRUSI
Spots, lettering, paste-ups. Gera mo
kestis. Nuolat. Puikios darbo sąlygos

Telefonuokite:
M O. 6-1514

(32-33)
NAMŲ DARBININKĖ

Žemiau 35 metų. Turi būti inteli
gentiška. Menkas valgių gaminimas. 
Visi įrengimai elektriniai. Vėlesne 
atvykėlė (dipuke) priimtina. Turi 
šiek-tiek kalbėti angliškai. Linksma 
namų atmosfera.

Telefonuokite: MO. 6-1514
(32-33)

CLEANING STORE
Pilnai įrengtas-didelė krautuvei pa
talpa. Gera veikli sekcija, daro ge
rą pragyvenimą. Biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio pro
gą savininkas parduoda labai priei
namai. Šaukite savininką: w

DEwey 9-9242
(32-33)

HELP WANTED-MALE
BEAUTY SALON

Pilnai moderniniai įrengtas. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prinamai. šaukite 
savininką:

TAylor 7-7958
ar

TAylor 7-6810
(32-36)

JAUNAS VYRAS
Inteligentiškas. Kalbantis angliškai. 
Dirbti prie išsiuntinėjimo ir abelno 
darbo Mezgimo firmoj. Gera proga 
išmokti darbą.

TRU-FIT KNITWEAR, INC.
17 Menahan St., Brooklyn

(t arpo Bush wick ir Evergreen Avės.) 
Tel. GL. 5-2786

(32-33)

ENGRAVER 1-mos KLASĖS
✓ 

Gorton Pantograph.
Hermes Engravers.

13-19 University Place
(arti 8th St.)

Tel. AL. 4-6894

REAL ESTATE

YONKERS
485 McLean Ave., kamp. Sedgwick.
4 lotai ir 10 kambarių namas, tin
kamas vienai ar dviem Šeimom. 
Kampinį lotą galima parduoti arba 
tinkamas pastatymui budinko.
Kaina $16,000 ' Yonkers 3-1598

(31-33)Duonelė svarbiau 
už cigaretes

New Yorko valstijoje pirmu 
kartu per devynerius metus 
pasireiškė mažėjimas rūkorių. 
Atrodo, kad daug kas tuos 
centus turėjo taupyti duonai. 
Bėgiu vienerių 1953 metų vis 
viena dar surūkyta pusėtinas 
kalnas — 42,160,000,606 ciga
rečių. Tačiau ši skaitlinė vis 
viena buvo mažesnė 600 mili
jonų cigarečių, negu 1952 m. 
skaitlinė. 1952 m. buvo surū
kyta 42,760,006,0(j0.

GREAT NECK
Naujas kostumeriškai statytas mo
derninis 7 rūmų namas. .3 miegamie
ji rūmai, garadžius, pilnas skiepas 
ir kitkas.

Kaina $27,500 
Telefonuokite savininkui

Tel. G R. 2-7827 J.
(31-33)

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro ValdybaAmnestijos reikalauti 
masinis mitingas

Vasario 17-tą ' masiniame 
mitinge bus iškeltas šūkis už 
amnestiją jau įkalintiems 
Smith Aktu persekiojamiems 
žmonėms. Taipgi reikalaus 
panaikinti dar teisiamųjų by
las ir atšaukti patį minties 
kontrolės Smith Aktą.

Mitingas rengiamas Cornish 
Arms Hotel, 23rd St ir 8th 
Ave., New Yorke.

T-as

Ar šjau rengiate ką Laisvės 
paramai?

4 pusl.-Laisvfi (Liberty)-Treei

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti* 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. 0 slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam perg^ji- 
jimui karščio. "

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

iadienis, Vas«rio-Feb. 17, 1954




