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KRISLAI
Moterų Kongresas.
Belfrage suimtas.
Kalbant apie spaudą.
Attlee ir Naujienos.

Rašo R. MIZARA

Šių metu birželio 5 dieną 
Danijos sostinėje, Copenhage- 
ne, prasidės tarptautinis mo
terų kongresas.

Spauda skelbia, jog tikima- i 
si, kad šiame kongrese daly- j 
wans 80 šalių atstovės.
J Deja, yra šalių, iš kurių į 

nelengva bus moterų atsto
vėms kongreso vietą pasiekti, 
nes tų šalių valdžios darys 
viską, kad neišleisti iŠ savo 
ribų moterų, besi ryžtančių 
kongrese būti.

Tačiau : kas turi noro, su
randa kelią. Tenka manyti, 
kad iš visų kraštų moterų at
stovės pasieks Copenhagen^.

—o—
Per metų eilę New Yorke 

išeidinėja savaitraštis “Natio
nal Guardian.’’

Ji redaguoja gabus žurna
listas, Cedric Belfrage, britas, 
bandęs būti mūsų krašto pi
liečiu, bėt negalėjęs, — pilie
tybė’ jam buvo atsakyta.

šis asmuo buvo pašauktas 
pas McCarthy komitetą: klau
sinėtas, “tyrinėtas” ir štai po 

Vreletos dienų Mr. Belfrage 
>au yra paimtas i Ašarų salą, 
skiriamas deportavimui.

Suimtojo advokatai reik a-
Jauja, kad Belfrage būtu iš
leistas iš nelaisvės po bėla. 
Bus pradėta kova prieš jo de
portavimą.

Laikraštis skelbia:
“Belfrage suėmimas yra 

pasimojimas ne tik prieš ‘Na
tional Guard fan’, bot ir prieš 
visą opozicinę spaudą visojo 
šalyje. Jis seka sen. McCarthy 
užpuolimą ant ‘New York 
Posto’ redaktoriaus, James 
Wechsler...”

Visa tai turėtų išjudinti 
kiekvieną laikrašti, kad jis 
stotų suimtąjį ginti. 

—o—
Kalbant apie spauda : Ar

gentinos pažangūs lietuviai 
tebeleidžia gavo laikraštį 
“Tėvynę.”

Vėliausias “Tėvynės” nu
meris, išėjęs balandžio 17 die
ną, daro gražaus įspūdžio: di
delis^ 8-nių puslapių, pilnas į- 
dom'l straipsnių ir žinių.

DJ$j, laikraštis dar vis ken
čia dėl to, kad spaustuvė, ku
riame “Tėvynė” spausdinama, 
neturi lietuviškų akcentuotų 
raidžių.

Buvo manyta, kad mes ga
lėsime jiems padėti įsigyti tas 
raides, dej’a, dėl visos eilės 
priežasčių tai nebuvo pada
ryta.

—o—
Bloga su Pietų Amerikos 

lietuviška spauda tame, kad 
mes ją gauname nereguliariai, 
dažnai pavėluotai.

Štai, uruguajiečių “Darbą” 
šią savaitę gavome išėjusį tik 
kovo 28 dieną.

Veikiausiai ir jie mūsų 
spaudą gauna labai pavėluo
tai. 

—o—
Vilnies šėrininkų bendrovės 

S^ažiavimas, įvykęs pradžio
je gegužės mėnesio, buvo vi
sa^ atžvilgiais pasekmingas.

Laikraštis gavo nemaža 
sveikinimų su dovanomis, — 
gavo jų ir iš rytinių valstijų 
nemaža.

Lenkų savaitraštis “dlos Lu-
(Tąsa 4-tam pusi.)

! OATIS NEKRITIKUOJA 
ČECHOSLOVAKIJOS 
!UŽ JO NUTEISIMĄ
Čechoslovakija dovanojo jam 
daugumą bausmės kaip šnipui

AMERIKONAI ATIDEDA 
DERYBAS KORĖJOJE 
IKI SEKMADIENIO
Gamina naują planą grąžinimui
atsisakančių grįžt belaisvių...

New York. — Parlėkė 
William N. Oatis, ameriki
nis Associated Press kores
pondentas, paleistas iš Če- 
choslovakijos kalėjimo. Jis 
ten buvo nuteistas 10 metų 
kalėti kaip šnipas. Bet Če- 
choslovakijos prezid e n t a s 
Zapotockis paliuosavo Oati
są po 25 mėnesių, atsiliep
damas i Oatiso žmonos laiš
ką.

Amerikiniai koresponden
tai apspito Oatisą klausinė
ti International, lėktuvų 
stotyje: — Ar čecboslova- 
k i joje komunistai privertė 
tave prisipažinti, jog šnipi
nėja! Amerikai? Ar atme
ti savo išpažinti, kurią bu
vai padaręs teisme? .Ar 
darbavaisi Amerikos vals
tybės departmental (kaip 
šnipas)?

Čia amerikonai norėjo, 
kad Oatis pasmerktų Če-

i choslovakijos valdžią ir sa- 
< kytų, kad jo išpažintis bu- 
I vus per prievartą išgauta.

Bet Oatis nė vienu žo
džiu nekritikavo čechoslo- 
vakų teismo nei kalėjimo 
sąlygų. Į korespondentų 
klausimus jis aplamai atsi
liepė: “Aš nieko nesakysiu 
apie tai. Tegul teismo re
kordai kalba patys už sa
ve.’’

Tar]) kitko, jis pastebėjo, 
kad Čechoslov a kijo j už-

Gen. Ridgway “bijo” 
Sovietų oro jėgą, nors 
neįmato karo pavojaus

Washington. — Genero
las Matt. Ridgway, vyriau
sias Atlanto kraštų sąry
šio k o m a n d i e rius, sakė, 
“nematyt jokių ženklų, kad 
Sovietų Sąjunga greitu lai
ku užpultu vakarus.”

Kalbėdamas kongresinei 
užsienio reikalų komisijai, 
tačiau, Ridgway ragino 
apsčiai skirt pinigų kari
niam Amerikos orlaivynui 
ugdyti.

Jis įspėjo, kad “Sovietai 
daro didžius žingsnius pir
myn, išvystydami puikius 
rakietinius lėktuvus ir di
dindami savo oro jėgas.” 
Ridgway dar pridūrė:

“Plačiai žinoma, kad So
vietai kovoj nepaiso mirties 
bei sužeidimo. O šis fak
tas juo labiau didina jų ga
lia ofensvvui vesti.” v v

New York. — Atplaukė 
pirmas keleivinis Izraelio 
laivas Jeruzolimas, 11,105 
tonų.

drausta rinkti ir užsienin 
siusti tokias karines bei fa
brikines žinias, kurios “A- 
merikoje, būtų leidžiamos.”

Bet Amerikos valstybės 
departmentas dar kvies 
Oatisą slaptai pasikalbėti. 
Nežinia, ką Oatis sakys per 
tuos pokalbius ar po jų.

Panaikinti miestiniai 
Jersey City taksai

Trenton, N. J. — Aukš
čiausias New Jersey valsti
jos teismas panaikino tak
sus, kuriais Jersey City 
miesto valdyba buvo apdė- 
jus Įvairius biznius. Teis
mas pareiškė, jog miestinių 
taksų negalima imti be vals
tijos seimelio leidimo.

Amerikonai atmuša Korėjos
liaudininkų-kimj atakas

Seoul, Korėja. — Šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai smarkiai atakavo 
amerikonus ir jų talkinin
kus viduriniame ir rytinia
me frontuose.

Amerikonai praneša, kad 
jų talkininkai, Pietinės Ko
rėjos tautininkai, per įnir
tusias kelių valandų kauty
nes atmušė liaudininkų ata
kas.

Taip pat sakoma, jog 
Amerikos lakūnai per 6 pa
skutines dienas nušovė 36 
Korėjos liaudininkų rakie
tinius lėktuvus MIGus su
sikirtimuose ore arti Man- 
džūrijos sienos. Ameriko
nai neskelbia savo nuosto
lių.

Prancūzai sugrįžo miestan, 
kurį vietnamiečiai apleido

Hanoi, Indo-Kin.— Pran
cūzai Laos provincijoj su
grįžo į Xiengkhou miestą, 
kurį Vietnamo liaudininkai 
pirmiau apleido .

Prasidėjus nuolatinių liū
čių sezonui Laose, vienoje 
iš trijų Indo-Kinijos pro
vincijų, vietnamiečiai liau
dininkai ir jų draugąi, La
oso partizanai, pasitraukė 
atgal iki šiaurinių tos pro
vincijos rubežių.

Tuo tarpu liaudininkai 
atakuoja francūzų tvirto
ves už 16 iki 25 mylit! nuo 
Hanoi, Indo-Kinijos sosti
nės.

ORAS. — Apsiniaukę, vė
siau; gal bus lietaus.

Tai aštuntas atomines bombos išsprogdinimas Ne- 
vadoj’e. Grupė kareivių buvo pastatyta patyrimui, 
kaip juos paveiks tokia eksplozija. Kas pagaliau su 

jais atsitiko, niekam nesakoma.

Atominiams ginklams galės būti 
išleista 2 bilijonai,, 243 
milijonai dolerių per metus

i 
likę 703 rfiilijonai 'dolerių, 
dar nesunaudotu atom - 
bomboms daryti.

Taigi, jei Kongresas ir 
numuštų naujas atomines 
lėšas pagal prezidento pa
siūlymą, vis tiek dar liktų 
2 bilijonai, 243 milijonai 
dolerių atominiams gin
klams gaminti per metus.

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija rei
kalavo 1 bilijono., 997 mi
lijonų dolerių atominiams 
ginklams per 12 mėnesių 
nuo šių metų liepos 1 d. 
Bet prezidentas Eisenhowe- 
ris siūlo numušti 457 mili
jonus dolerių nuo tos su
mos. Nes yra nuo pernai

Nauji dideli komunistą 
laimėjimai rinkimuose 
Paryžiaus apylinkėje

Paryžius. — Per rinki
mus pereitą sekmadienį ko
munistai laimėjo 30 vietų 
Paryžiaus priemiesčių ta
rybose, tai yra, laimėjo ke
turiais atstovais daugiau, 
kaip 1945 metų rinkimuo
se.

Socialistu dabar išrinkta 
8, arba keturiais mažiau 
negu pirma. Katalikai res- 
publikiečiai gavo tik 6 vie
tas ,tai yra penkiomis ma
žiau, negu iki šiol turėjo.

Vadinamų vidurio partijų 
bei nepriklausomingų atsto
vu išrinkta 16.

Priemiesčiu atstovai iš
vien su Paryžiaus miesto 
tarybos nariais sudaro sei
melį ir visai Seine provin
cijai (gubernijai).

Berlin.— Vakarinėje Ber
lyno dalyje yra šimtai tūks
tančių bedarbių. Juos ame
rikonai planuoja panaudot 
ginŲams gaminti.

Queens, N. Y. — Plėšikai 
naktį įsilaužė į Rengo Park 
paštą ir išsinešė $50,000 
vertės grobio. «

Meksikos generolas 
suimtas už bombos 
įdėjimą j lėktuvą 

—, ■ ..... ✓-
Mexico City. — Meksikos 

generolas Hermen. Carril
lo su sėbrais apdraudė sa
vo naudai penkis žmo
nes ant šimto tūkstančiu 
dol. ii’ lėktuvu siuntė juos 
neva į darbą pietinėje Mek
sikos dalyje. Bet lėktuvan 
Įdėjo užtaisytą sprogti 
bombą, taip kad kelionėje 
užmuštų tuos žmones (sy
kiu, suprantama, ir kitus 
keleivius).

Gen. Carrillo už tai areš
tuotas ir galėtų būti nu
teistas- iki 20 metų kalėti.

Bomba buvo pastebėta ir 
išimta iš lėktuvo, bet sprog
dama užmušė tris lėktuvų 
stoties darbininkus.

ARABAI NESITAIKYSIĄ 
SU IZRAELIU

Beirut, Lebanas. — Le- 
bano seimo vadai užreiškė 
atvvkusiam Dulles’ui, Ame- 
rikoiS valstybės sekretoriui: 
“Išmeskite iš savo galvos 
bet kokią taikątarp ara
biškų šalių ir Izraelio.”

Lebanas yra vienas iš 
arabų kraštų Viduriniuose 
Rytuose.

Tokio, Japonija, geg. 19.- 
Amerikonai prašė šiaurinės 
Korėjos liaudininkus pail
ginti derybų pertrauką nuo 
šio antradienio iki ateinan
čio sekmadienio. Sako, rei- i 
kia daugiau laiko, kad ga- i 
lėtų paruošti naujus pasiū
lymus gražinimui belaisviu,

Iraniečiai apmušė 
tris amerikonus

Teheran, Iran. — Iranie
čiai užpuolė ir apdaužė tris 
amerikinius vai d i n i n k u s 
d v i e j uose automobiliuose. 
Tie amerikonai veikė kai]) 
Amerikos Balso propagan
distai bei pašalpinio Ket
virtojo punkto pareigūnai./< -- --- , - ■ , ■

RendŲ valdininkas grasina 
apsilcidusiems savininkam

New York. — Valstijos 
rendu administratorius Jo
seph McGoldrick grūmoja 
“imti už sprando” tuos na
mu savininkus, kurie lai- 
kys namus apleistus, netai
somus net dabar, kuomet 
renda pakelta 15 procentų.

McGoldrick žadėjo nu
mušti įnamiams rendas, jei
gu savininkai vis dar nema- 
liavos ir netaisys namų, 
kai]) kad reikalauja valsti- 
jiniai bei miestiniai Įstaty
mai.

Nigerijos riaušėse 
užmušta 32 žmonės

, Lagos, Nigerija. — Susi
kirtimuose Nigerijoje tarp 
m a h o m e t o n u, iš vie- 
nos pusės, ir krikščionių 
bei pagonių, iš antros, tapo 
užmušta 32 asmenys per 
keturias paskutines dienas. 
Sužeista daugiau kai]) 200.

Krikščionys išvien su pa
gonimis reikalauja plačios 
savivaldybės tuojau, o pas
kui ir visiško atsimetimo 
nuo Anglijos. Mahometo
nai nori, kad Anglija ir to
liau juos globotų, bet su
teiktų jiems vietinę savival
dybę tose provincijose, kur 
mahometonų dauguma.

Nigerija yra milžiniška 
anglų kolonija vakarinėje 
Afrikoje; turi 373 tūkstan
čius ketvirtainių mylių plo
to ir 24 milijonus gyven
tojų.

Mahometonų yra 11 mili
jonų,- o krikščionių ir pa
gonių 13 milijonų.

kurie, anot amerikonų, ne
sutinką grįžti į Šiaurinę 
Korėjos Liaudies /Respubli
ką bei į Kiniją. Liaudinin
kai sutiko palaukti iki sek
madienio.

Tai jau antras derybų 
atidėjimas iš amer ikonų 
]) u s ė s. Pereitą savaitę, 
jiems prašant, buvo pa
skelbta pertrauka nuo šeš
tadienio iki antradienio, 
geg. 19 d.

Tuo tarpu generolas Har
rison, Amerikos atstovas 
deryboms su Korėjos liau
dininkais, tariasi su gene
rolu M. Clarku, vyriausiu 
Amerikos komandie r i u m 
Tolimiesiems Rytams.

Gen. Clarkas per radiją 
taip pat tariasi su Ameri
kos valdžia, kuri savo ruož
tu veda derybas su Angli
jos valdžia kas liečia apsi
keitimą vadinamais atsisa
kančiais grįžti belaisviais.

Clarko pokalbiai su gen. 
Harrisonu laikomi slapty
bėje. Bet neoficialiai pra
nešama, kad jiedu gamina 
tokį planą, kuris šiek tiek 
sutiktų su Indijos pasiūly
mu, kurį pernai užgyrė 
Jungtinių Tautų seimas.

Indija, Anglija ir Kana
da sakė, jog šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų pasiūly
mas dėl to geriau sutinka 
su Jungtinių Tautų priimta 
rezoliucija, negu senasis 
amerikonų planas. Tas pla
kas siūlė už dviejų mėne
sių po paliaubų pasirašy
mui atiduoti Pietinės Ko
rėjos tautininkams šiauri
nius korėjiečius belaisvius, 
kurie atsisaką namo grįžti.

Korėjos liaudininkai 
griežtai pasmerkė ii’ atme
tė tą amerikinį planą.

Sakoma, Amerikai trūksta 
“protiniu jėgų”

Washington. — Valdinė 
Žmonių Jėgų Komisija pra
nešė prezidentui Eisenho- 
weriui, kad stokuoja proti
nių jėgų — gydytojų, inži
nierių, mokslininkų, slau
gių ir k t. Komisija davė 
patarimus, kaip padauginti 
“smegeninių jėgų” skaičių.

TEISIAMA PONIA 
KAIP VAGILKA

Mineola, L.. L, N. Y. - 
Teisiama turtuolė Ethele C. 
J. Taylor, milijonieriaus 
duktė, kaip vagilka. Ji pa
vogė daugiau kaip $10,000 
vertės brangumynų iš savo 
draugų namų, kur svečiuo
davosi .
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. SIEKIMAS: 2,000,000 NARIŲ
AFL INTERNATIONAL,Brotherhood of Teamsters 

unija, sako pranešimai, yra pasiryžusi greitoje ateityje 
turėti apie 2,000,000 narių.

Šiuo metu unija turi 1,103,000 narių.
Pasirodo, jog dar yra daug truckmenu if kitokių su 

prekių pergabenimu motoriniais sunkvežimiais susijusių 
darbininkų neorganizuoti.

Netenka nei sakyti: jei tik vadovybė pasiryš, tai 
neužilgo nauji šimtai tūkstančių neorganizuotų truck- 
menų įstos į šią uniją ir ji bus pati didžiausia unija 
mūsų krašte.

Šiuo metu Amerikoje motoriniais sunkvežimiais 
(trekais) kasdien pervežama didžiuliai kiekiai prekių ir 
visokių kitokių daiktų. Todėl ir unija, veikianti šitoje 
srityje, visuomet vaidins milžinišką rolę mūsų gyvenime. 
Tik reikia, kad ji būtų didesnė, tvirtesnė.

TARIASI
NEREIKIA NEDAKAINUOTI to žingsnio, kurį 

Vakarų Vokietijos vyriausybė ir privatūs asmenys bei 
korporacijos padarė šiomis dienomis.

New York Timeso korespondentas Drew Middleton 
praneša iš Bonn, kad Vakarų Vokietija rimtai rengiasi 
pradėti prekybą su Tarybų Sąjunga ir liaudies demokra
tijomis. .

Pasirodo, jog Vakaru Vokietija gavo iš Tarybų Są
jungos sąrašą įvairių daiktų-produktų, kurie reikalingi 
Tarybų Sąjungai, o pirmoji patiekė Tarybų Sąjungai 
savo sąrašą produktų, kurie reikalingi Vakarų Vokieti
jai.

Kitais žodžiais: pasitarimai pradėti rimtai.
Šitie pasitarimai buvo pradėti Ženevoje, Šveicarijo

je, vadovaujant Jungtinėms Tautoms.
Vakarų Vokietijos fabrikantai ir pirkliai gerai žino, 

kokios didžiulės rinkos jų prekėms yra “ananus uždan
gos.” Todėl tai juos ir verčia pradėti pasitarimus, kad 
būtų galima nors dalį savo produktų ten parduoti.

Jei Vakaru Vokietijai pavyks tai padaryti, jei pa
vyks susitarti ir pradėti prekybą su Tarybų Sąjunga, 
tuomet Japonijos fabrikantai ir biznieriai imsis to pa
ties: jie norės pradėti prekybą su Kinijos Liaudies Res- 

, publika ir Tarybti Sąjunga.- '
Tarptautinė prekyba yra vienas svarbių elementų, 

galinčių padėti taikos išlaikymui. Todėl ir šis Vakarų 
Vokietijos žygis teikia daugiau vilčių, kad taika bus iš
laikyta, kad prekyba bus pradėta.

KAS DŽIAUgTaSiTkaŠ VERKIA
NETENKA NEI SAKYKI, jog Churchillo kalba, sa

kyta prieš' savaitę laiko Anglijos parlamente, kirto ne
mažą smūgį tiems, kurie nekantriai laukė trečiojo pa
saulinio karo.

Dar labiau juos pritrenkė Anglijos Darbo Partijos 
vadovo Clement R. Attlee kalba, sakyta ant rytojaus 
.po Churchillo.

Nemažai jiems nemalonumų įnešė ir popiežiaus Pi
jaus XII pritarimas,—viešas ,atviras pritarimas,—Chur- 

A chillui ir Attlee.
Šios kalbos, pasisakymai uždavė antausį mūsų kraš

to reakcininkams, tokiems, kaip McCarthy. Šios kal
bos, šis nusistatymas davė smūgį ir lietuviškiems karo 
troškėjams.

Įdomiai tuo klausimu pasisakė L. Prūseika Vilnyje. 
Jo žodžiais:

“Churchillas pradėjo, popiežius dadėjo, o A.ttlee bai
gė dainą iš naujų politinių gaidų. Visi trys sutartinai 
siūlo ir reikalauja šaukti didžiųjų valstybių vadų kon
ferenciją, nors ji būtų ir neoficialė, labiau privatinio 
pobūdžio. Ir popiežius mano, kad tokia sueiga yra būti
na sąlyga būsimai taikai. Reikia, sako, ‘atvirai ir nuo
širdžiai pasikalbėti.’

“Šį antradienį visuose Amerikos laikraščiuose tilpo 
žinia apie popiežiaus išsireiškimą. ‘Draugas,” kuris sa- 
ve skaito katalikų laikraščiu, tą žinią sukonfiskavo. 
‘Drauge/ šį trečiadienį, anei žodelio apie popiežiaus 

/ % kalbą.
* “Įsivaizduokit: katalikų laikraštis bijo popiežiaus 

žodžių tik todėl,, kad popiežius (aplinkybių verčiamas) 
: kalba taikingai!

“Ar Šimutis su Balkūnu nevažiuos į Romą pamo
kinti popiežių, kokia turėtų būti jo politinė linija? Ši- 
mitčių ir Balkūnų nuomone, popiežius darosi politiniu 

Y y. eretiku.
“Ir tai jau ne pirmas kartas. Paimti kad ir Rcsen- 

bergų dramą ir protestus, kuriuos sukėlė jų nuteisimas. 
. Popiežius, kelis lygiai kartus, pasisakė už malonę Ro- 

senbergams. ‘Draugas/ ‘Darbininkas’ ir ‘Garsas’ tebe- 
■ slepia nuo savo skaitytojų popiežiaus intervenciją už 

į| Rose.nbergus.
“Buvęs premieras Clement Attlee pasakė Britanijos 

parlamente tikrai gerą kalbą. Jis davedė iki galo Chur
chillo argumentus. Jis drąsiai paklausė, kas gi, paga-

MOTERŲ KAMPELIS
» ' !

Naujieji audiniai mūsų 
moterų drabužiams

Musu močiutė buvo tos 
gadynės visų audinių eks
pertas. Ji puikiausia paži
nojo namie augintą baltą 
linelį. Ji taip pat pažino 
tą brangų ir šaltame Lietu
vos klimate būtiną vilnonį 
rūbą. Juk tai buvo jos pa
čios rankomis kirptas, šu
kuotas, austas..

Mūsų motinos skaisčios 
mergystės laikais jau pirk
davo .šilkines skareles ir už
sieniuose verptus plonučius 
bovelnos siūlus. Juos pa
vartojus apmetams, gauda
vosi plonesnis, švelnesnis 
rūbas vasarai, o vilnos tau- 
pydavosi žieminiam rūbui.

Bet pabandykime pažinti 
visus audirfius mes, kuomet 
dešimtys skirtingų dirbti
nių medžiagų ir jų mišinių 
ateina Į prekyvietę kas me
tai! Tam reikėtų išeiti spe
ciali chemijės mokslą ir tu
rėti gerai įrengtą labora
toriją. Mes to viso neturi
me. Dėl to nuėjus audinių 
pirkti privargsti iki galvo- 
skaudžio bandydama iš
spręsti, kuris čia būtų ver
tesnis pirkti . O vis vien 
kai kada pasirinkimas pa
sitaiko blogas.

Su pasirinkimu būtų dar 
blogiau, jeigu ne tie nenuo
ramos žmonės, kurie visuo
met kovoja už teisingą in
formaciją . Dėka tiems ne
nuoramoms. ,yra išleisti šio
kį toki įstatymai, kurie 
įsako fabrikantams žymėti, 
kurių medžiagų randasi au
diniuose . Ir ten, kur pirkė
jai žino savo teises, tokių 
pažymių reikalauja, tas yra 
vykdoma.

Vartotojui - pirkėjui vy
riausia rūpi šie klausimai: 
Ar tie išgirtieji nuostabūs 
audiniai yra verti jiems už
dėtos kainos? Kam jie ge
riausia tinka? Dėl ko daro 
iš tokio mišinio medžiagų, 
ar negalėtų daryti iš vie
nos kurios? Ekspertai at
sako :

Naujieji, brangūs audi
niai, kaip kad orlon ir da
cron, tūliems reikalams pui
kiai atitinka. Bet vartoja
mi kitiems reikalams jie 
neatsimoka už aukštą kai
na.

Mišrių medžiagų audiniai 
daromi keleriais sumeti
mais. Mažas procentas 
brangaus nylono ar oriono 
dedamas į rayoną tikslų 
pastarąjį pastiprinti. Bet 
deda tiktai tiek, kad galėtų

parduoti pigiomis rayono 
kainomis, išlaikyti preky
boje kompeticiją . O kar
tais tiktai įdedama biskelis 
tų brangiųjų medžiagų tam, 
kad galėtų gerai savo prekę 
išgarsinti. Daugelis išgirdę 
tų brangiųjų medžiagų var
dą prekę griebia tuojau, ne
patikrinę, kad tų brangiųjų 
medžiagų yra tik mažytis 
procentas. Griebia prastos 
kokybės prekę nežinodami, 
kad jie negauna jokios nuo
laidos (bargeno).

Pasirenkant drabužį, vi
suomet patikrinkite, koks 
procentas kurios medžiagos 
įdėta audinyje. Dvylika iki 
15 procentų nylono bovel
nos audinyje jį biskelį pa
stiprina, tačiau viskuo ki-. 
tu drabužis tebepasilieka 
bovelniniu — jis taip pat 
.raukšlėsis, skalbsis, prosy- 
sis, kaip kad būtų he nylo
no.

Rayono audinys, į kurį 
dėta 35 iki 50 p r o c e n t ų 
(50%) brangiųjų medžia
gų, kaip kad dacron, nylon 
ar orlon, turės daugiau pa
našumo i brangiąją medžia
gą išvaizdoje. Ir jau bus 
įgijęs šiek tiek anų medžia
gų ypatybių dėvėjime.

I klausima, ar verta tas 
naujovines brangias me
džiagas griebti, ekspertai 
atsako, jog nepatartina, 
nors jos ir daug garsina
mos. Ypač nepatartina tam, 
kam prisieina kožną centą 
saugoti. Jie sako:

Naujoviniai audiniai bū
na per nemierą brangūs del 
to, kad jie yra retenybe, 
nes jų produkcija tebėra 
ribota. Atmenate, k a i p 
brangūs .buvo nylono audi
niai savo pradžioje? Orio
nas ir dacronas, tikimasi, 
už metų ar dvejų turės at
pigti, kai jų bus po dau
giau pagaminama. Gi tiems 
abiems ateina kompeticiją 
iš kitų jau pradėtų gamin
ti naujovinių audinių, dy- 
nel ir aerilan, turinčių pa
našumo į dacroną ir orioną.

Daugiau apie naujovinių 
audinių ypatybes bus seka
moje šio skyriaus laidose.

S. L.
į į

Charleston, W. Va.—Jes
sie Wiggans iš anksto mė
gino užsisakyt advokatą 
pirm nužudant savo vyrą. 
Advokatas nesutiko, bet
jinai vis tiek nušovė vyrą.

liaus, stovi Amerikos priešakyje—Eisenhoweris, ar Mc
Carthy? Attlee kalbėjo už liaudišką Kiniją, už susiarti
nimą su Tarybų Sąjungos lyderiais.

“Šiuo kartu Attlee kalbėjo taip, kaip paprastai kal
ba kai riasparnis, Bevanas...” #

Toliau:
“Senato reakcininkai gvoltu šaukia prieš Attlee. 

Bet tas jų šauksmas, tai ta p'ati sena isterija.
“Senatorius McCarthy mano, kad 'jis įkando Attlee, 

primindamas, jog Ispanijos civilio karo metu jis buvo 
‘su komunistais.’ Išeina taip, kad jeigu Attlee būtų bu
vęs su Franco, Hitleriu ir Mussoliniu, tai viskas būtų 
buvę tvarkoj.

“Anglijos Darbo Partijos lyderio Attlee kalba yra 
skaudus antausis ir tokiems “socialistams,” kaip naujie- 
niniai ir keleiyiniai. f ' v

“Lietuviški socialdemokratai negali sutikti su At
tlee argumentais. Jie priešingi visa karų,'už ką Attlee 
stoja. Jie priešingi ir Vakarų Vokietijos somaldemokra- 
tų pozicijai. Jie remia Adenauerį.

“Tai ką bendro lietuviški socialdemokratai turi-su 
Britanijos ir Vakarų Vokietijos socialistąis? Nieko ben
dro. Jeigu taip, tai ta klika neturi jokios teisės vadmt 
save socialistais. Ta klika atstovauja Reakcinę smarvę.”

Worcester, Mass.

FRANCINA SKELTIENĖ
/

Gegužės 23 sukanka 4 me
tai nuo mirties Francinos 
‘ Skeltienes

Pavasaris jau skaisčiai 
nušvito ir visur tik plečia 
savb žalius sparnus. Pri
kėlė puikų gamtos varsin- 
gumą iš po sunkių žiemos 
užklodų. Pajutę šiltos pa
vasario saulutės glamonėji
mą, pasipuošė medžiai ža
liųjų lapų rūbu. Pražydo 
ankstyvi pavasario žolynai.

Džiaugiasi pavasario gro
žiu jo sulaukę žmonės. Tik 
liūdi, o liūdi tie, kuriem at
ėjęs gražusis pavasaris pri
mena netekimą mylimųjų, 
draugų, darbuotojų.,

Gegužės 23 sukanka 4 
metai, kai staigi mirtis ne
tikėtai išskyrė iš gyvųjų 
tarpo Franciną Skeltienę, 
grožio, kultūros ir žmogaus 
mylėtoją. Liūdime jos ne
tekę.

Vyras JONAS SKELTIS, 
gimines ir draugai.

Uždraudė chemiškąjį 
duonos minkštinimą

J. V. Aukščiausias Teis
mas nusprendė, kad žemes
niųjų teismų uždraudimas 
vartoti kepyklose chemiš
kus duonos minkštintojus 
yra teisėtas.

Minkštintojus buvo pra
dėję vartoti kepyklose 1947 
metais. Pernai juos varto
ti uždraudė tuomet buvęs 
valdininku Ewingas. Prieš 
ta uždraudimą buvo už ve
dusios bylą tuos minkštin
tojus g a m i n u s i o s Atlas 
Powder Co. ir Glyco Pro
ducts Co. Tačiau jos pra
laimėjo teismuose.

Uždrausdamas vartoti tą 
chemikalą Ewingas sakė, 
kad jis nepadaro duonos 
šviežesne, tik palaiko 
minkštumą ir tuomi apgau
na pirkėją. Greta to, ta
me chemikale randasi “ži
nomo nuodingo glycols nuo
sėdų,” sakė jis.; Ir įspėjo, 
kad tyrimai nenustatė, ar 
su tais chemikalais minkš
tinta dupfia yra nepavojin
ga.

“Nedrįsčiau..., jei 
motina butu gyva”

Darbininkų vadovė Eliza
beth* Gurley Flynn savo 
kolumnoje persekiojamoms 
deportavimu moterims ap
ginti priminė ir savo mo
tiną. Ji rašoo

“Mūsų motina, Annie 
Gurley, atvyko šion šalin

1876 metais kaipo airė at
eivė, 17 metų. Mama sti
priai tikėjo į Airijos laisvę. 
Ji garbino finijanus savo 
protėvius, kurie buvo- įka
linti, tremiami, o tūli ir pa
karti už savo šalį. Čionai 
atvykusi ji tapo sufragiste. 
rėmėja darbo unijų, balsa
vo socialistu balotu nuo 
1920 metų, ir didžiavosi 
mano veikla komunistų 
partijoje, taipgi u ž g y r ė 
piano j on įstojimą 1937 me
tais. ..

“Nedrįsčiau apie mūsų 
mielą motiną to visko pa
sakyti, jeigu ji būtų gyva. 
Einant MacCarrano įstatu 
ji galėtų būti patalpinta El
lis Islande ir išdeportuota 
Airijon...”

Darbininkų spaudos ko- 
lumnistė toliau rašo, jog 
visos persekiojamosios de
portavimu moterys yra to
kiomis pat garbingomis, 
kokia buvo jos motina. 
Kad jos persekiojamos už 
veiklą darbo žmonių gero
vei. O jų persekiotojai 
dangsto savo gėdą tuo men
ku argumentu, būk norima 
jas deportuoti už svetur gi
mimo “grieką.”

Gal nustatys motery 
drabužiams miera 

4*

J. V. Komercijos Depart- 
mentas priruošė taisykles 
nustatyti moterims drabu
žių mierą. Jeigu siuvyklų 
savininkai tas taisykles pri
ims, tuomet drabužis galės 
tikti bilę kuriai tos mieros 
moteriai.

Pavyzdžiui, pažymėtasis 
14R būtų žinomas kaipo 14 
dydžio, reguliariai figūrai. 
Kiti pažymiai būtų pritai
kyti ne visai reguliarioms 
figūroms: aukštoms, trum
poms, plačioms, ar kito
kioms.

Menama, kad komersan
tai akstins fabrikantus tas 
taisykles priimti. Savo mie
rą gerai žinanti moteris 
galėtų drabužį nusipirkti 
be prisimieravimų, kaip kad 
dabar nusiperka liemenėlį 
(brassiere-staniką). Jie da
bar būna su pažymiu “A 
eup,” arba B ar C, reiš
kiant mažiausią, vidutinę 
ar didžiausią krūties mie
ra.

Gatavų drabužių parduo
tuvės tikisi, kad tą sistemą 
įvedus mažiau tereikėtų lai
ko ir vietos drabužių par
davimui ir prisimieruoti. 
Mažiau reikėtų pataisų, pa
kaitų. Daugiau pirktųsi 
per telefoną, laiškais.

Wilson sako, šalis vis 
dar bris i skolas

Washington .— Gynybos 
sekretorius Charles Wilso- 
nas sakė Kongresui, kad 
esamoji valdžia daugiau pi
nigų išleis, negu gaus pa
jamų, ne tik šiemet, bet dar 
ir 'kitąmet.

O tas faktas kenks re- 
publikonams kongresiniuo
se 1954 metų rinkimuose.

Prezidentiniuose L952 m. 
rinkimuose jie .pasižadėjo 
“subalansuot” šalies iždą, 
bet dabar, varo šalį dar gi
liau į skolas, negu buvusio
ji demokratų valdžia.

Kairo, Egiptas. — Nu
skendo karinis Egipto lai- 
vukąs, susikūlęs į prekinį 
Švedijos laivą.

SEIMININKĖMS
Hamburgeriai su grybais

Svaras sukapotos jauti* 
nos •

] puoduko smulkiai suksb 
po to svogūno

į puoduko sutark notos 
morkos

druskos ir pipirų pagal 
skonį

4 bandukės (ar riekeles 
duonos)

2 šaukštai sviesto
vienas 3 uncijų kenukas 

“sliced broiled m u s h - 
rooms”

puodukas vištienos sriu
bos

2 šaukštai v a 1 g o m o j o 
krakmolo (cornstarch-)

2 šaukštai sukapotų sal
džiųjų agurkėlių.

Prieskoniui dar tink a 
žiupsnytis .imbiero (ginger 
—ištark džindžer).
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Sumaišyk mėsą, svogūną, 
morką, druską, pipirus. Su- 
daryk į duonos riekelių 
bandukės formos ir pločio >9) 
paplokščius blynelius. Išdės- 
tyk apt riekelių (jos turi #j-
būti pridengtos mėsa iki ?n.
kraštų, nes kitaip apdegs į ’ - 
anglį). Aptepliok sviestu. 
Sudėk ant lėkštos blėtos ir 
kepk 425 F. karštyje apie )9) 
15 minučių, c-

Sosui: sumaišyk grybus, 
vištienos sriubą, krakmo-- 
lą, agurkučius, imbierą ir 
druskos. Nuolat maišyda
ma, užvirk ir pamažu pa
virink 1 minutę. Sosą pa
duoti praktiškiau atskirai, 
nes vieni mėgsta kepsnį su
drėkintą, o kitiems skaniau 
apgruzdęs, sausas. Z.

Virti ryžiai tinka', pri
daugelio mėsų paduoti karš
ti. O atšalę skanu prie šal
tu salads. Prie mėsos ska
nu užsipylus Worcester
shire sosu, ar iš buljono da
rytu sosu. O prie vaisinių 
salads — su tų pat vaisių 
skysčiu ar su syrupu.

Pattern 9164: Misses’ Sizes' 12j 
14, 16, 18, 20; 40. Size 16 takes 4?į 
yards 35-inch; % yard contrast.

Send Thirty-five cents in coins 
for this pattern—add 5 cents for 
each pattern it you wish Ist-class 
mailing. Send to 170 Newspaper 
Pattern Dept., 232 West 18th St.. 
New York 11, N. Y. Print plainly 
NAME, ADDRESS with ZONE, 
SIZE and STYLE NUMBER.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nuga
no ir dydžio siųskite: 'Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmdnd Hill 19, 
N. Y.
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Chicago, 111.
LMS 1-mos Apskrities 
festivalio reikalu

z Jau seniai LMS 1-ma Apsk. 
pasibręže, suruošti ką nors to
kio nepaprasto, kas parodytų 
lietuvių - menininkų veiklą vi
suose vidurvakaruose. Tikslas 
gražus ir jo atsiekimui pra
džia jau padaryta. Vidurva- 
karinių valstijų meno ir dai
lės festivalis įvyks šį rudenį 
Chicagoje, spalių 1-4 dieno
mis. Apie vietą bus pranešta 
vėliau.

Iki šiol yra jau pasižadėję 
dalyvauti festivalyje sekami 
menininkų vienetai: Roselan- 
do Aido Choras, kuris atliks 
partiją pavadintą “Kaip Lo
žės žydėjo,” tai dar visai nau
jas dalykas. Eks-Mainierių 
Choras, kaip pranešė chorve
dė A. Tilvikienė, labai rūpes
tingai ruošiasi festivaliui ir 
duos ką nors nepaprasto. Tas 
pat galima pasakyti ir apie 
Ciceros Moterų Chorą ir 
AžVD.

LKM Choras dar nėra ga
lutinai nusitaręs ką duoti 
festivaliui, bet tą reikalą iš
spręs trumpoje ateityje. Liau
dies Teatras irgi ką nors ne
paprasto parodys.

Iš tolimesnių kolonijų jau 
turime pranešimų iš Rock for
do. Ten stengiamasi atgaivin
ti Moterų Chorą, o jei ne, tai 
suorganizuoti jaunuolių gru
pę. Rockforde netrūksta gerų 
dainininkų ir muzikų.

Cleveland iečiai menininkai

Detroit, Mich. ŽINIOS IŠ
Nepaprasta proga

Sekmadienį, birželio 7 d., 
čionai Detroite kalbės Mrs. 
Eslande Goode Robeson, rašy
toja, mokslininkė ir žmona 
įžymiojo dainininko Paul Ro
beson. Susirinkimas įvyks 
Madison Ballroom, Wood
ward and Forest. Kartu taipgi 
kalbės veikėjas William Sent- 
ner iš St. Louis. Susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų.

Apart prakalbų, bus graži 
meninė programa, kurią iš
pildys dainininkai ir muzikai, 
įžanga tiktai 75 centai.

Lietuviai kviečiami skait
lingai atsilankyti.

Koresp.

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

Žvejų raportas

KLAIPEDA, IV. 2 d. — 
Atšiauriomis oro sąlygomis 
žvejoja Šiaurės Atlanto van
denyne Klaipėdos silkių žūk
lės valdybos žvejybos trale
rių komandos. Toli nuo gim
tųjų krantų žvejai kartu su 
tarybine liaudimi pergyvena 
didžiulį džiaugsmą, kurį su
kėlė ...vyriausybinis pranešimas 
apie naują valstybinių maž
meninių «kainų sumažinimą 
maisto ir pramonės prekėms.

Čia gauta radiograma iš 
tralerio. Joje sakoma: “Tą 
dieną, kai buvo transliuoja
mas vyriausybinis praneši
mas apie naują kainų sumaži
nimą, laivo įgula įvykdė sep
tynių mėnesių žvejybos už
duotį. Džiaugsmingos žinios į- 
kvėpti, žvejai įsipareigojo 
iki gegužės 1 d. įvykdyti 8 
mėnesių žvejybos planą'. Pa
našius įsipareigojimus prisiė
mė visų ekspedicijos laivų 
komandos.“

LIETUVOS
biskvitų, vyno, šampano. Per 
dvi balandžio menesio dienas 
sumažintomis kainomis par
duotuvėse parduota pusantro 
karto daugiau maisto ir pra
moninių prekių, negu jų bū
davo parduodama per dvi ko
vo menesio dienas iki kainų 
sumažinimo.

praneša, kad festivalyje jie 
dalyvaus. Jei kokios, apie tą 
laiką jau bus atgijęs ir Lyros 
Choras.

Kol kas dar nieko negirdė
jome iš Detroito menininkų. 
Aišku, jie dalyvaus festivaly
je ir apie jų dalį programoje 
pranešime vėliau. Festivalis 
susidės ne vien iš dainų ir mu
zikos,. bet dailės kūrinių pa
rodos—piešinių, rankdarbių ir 
tt.

J. D. B.

Kainas sumažinus
KAUNAS,IV. 4 d. -- Kau

no parduotuvėse — gyva pre
kyba. Tūkstančiai kauniečių, 
o taip pat artimųjų žemės 
ūkio artelių kolūkiečiai per
kasi avalynę, audinius, kultū
rines prekes, vaikų žaislus ir 
t.t.

Maisto produktų parduotu
vėse per dvi dienas ypač 
daug parduota žuvies prod ūk
tų, vaisių ir uogų konservų,

Statybos kolūkyje

MAŽEIKIAI. — Praeitais 
metais čapajevo vardo kol
ūkio statybininkai pradėjo hi
droelektrinės statyba prie 
Varduvos upės. Statybos vie
toje atliekami nemaži dar
bai : įrengiamos mašinos, tie
siami elektros laidai į plytinę 
ir gyvulininkystės fermas. 
Pastačius hidroelektrinę, elek
tros šviesą gaus ne tik visi 
naujosios gyvenvietės kolūkie
čių kiemai, bet jos energija 
bus panaudota ir plytinės bei 
■gyvulininkystės fermų mecha- 
nizavimui.

Šiuo metu statybininkai ruo
šiasi naujoms statyboms. Pir
moje eilėje bus užbaigta kiau
lidė 500 kiaulių. B!e to, numa
tyta pastatyti naują grūdų 
sandėlį, vištidę ir javams dar
žinę. Statyboms išskirta dau
giau kaip 300 ktm. statybines 
miško medžiagos, gabenami 
akmenys ir žvyras. Statoma 
moderniška linų džiovykla.

J. Sadauskas.

Sugrįžęs iŠ Šiaurines Ko
rėjos karo belaisvis Juan 
Osorio Melendez iš ant
ro aukšto per langą pri
ima apylinkes vaikų 
sveikinimus.’ Vaikai, mat, 
sužinojo, kad Melendez 
sugrįžo iš karo lauko ir 
nori jam atiduoti savo 
pagarbą. Melendez yra 
portorikietis ir gyvena 
New Yorko rytinėje da

lyje laužyne.

Philadelphia, Pa.
realnestate
Delaware County 

COUNTRY ESTATE
45-acres estate nr. West town. 

Charming old stone home with 4 
large bedrooms, 2 tile baths and 2nd 
floor. Reception room, powder room, 
large living room with fireplace, 
dining room, also with fireplace, 
spacious kitchen. Hunt room, laund
ry & don on 1st floor. Hot water oil 
heat, 3 car garage. Barn. Beautiful
ly landscaped. Everything is in ex
cellent condition. Nr. P.R.R. transp. 
to Phila. Priced at $55,000. For 
app't call SWEENEY & LUKENS.

Chester 3-7183.
(97-99)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

SETTLED WOMAN
Downstairs work and cooking for 

i private family living in Jenkintown. 
Live in, own living room, bedroom 
and bath. Must have good referenc
es and experience. Good salary and 
steady position for right woman. 
Phone OGontz 3553 or write to 221 
Wyncote Road, Jenkintown, Penna.

(95-98)

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 ^9 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. 4-6 III

(97-106)

GENERAL HOUSEWORK. Care 
of child. 5Va days. Sleep in Wed
nesday. Permanent position for re
liable woman. Experiences and ref
erences. Call LI. 8-8575.

(96-98)

<HOSTESS 
WAITRESSES 

and
GIFT SHOP OPERATOR

Steady work. Apply MR. SMITH 
HOWARD JOHNSON’S

N. J. Turnpike at Haddonfield 
Haddonfield 9-7092

(96-99)

A. Novikovas-Pribojus

Skaudi žinia
(Tąsa)

Vasara prabėgo nuolatiniuose, meilės 
spindulių persunktuose pasimatymuose, 
o rudenį sušoko vestuves. Gera! Jis 
laimingas, jis patenkintas! Ir darbas 
su ja...

—Ei, tu, miegi? — staigiai pasigirsta 
netoli jo piktas šūktelėjimas.

Kirilovas krūptelėja. Jo mintys nu
trūksta, brangus paveikslas išnyksta 
kaip sapnas. Prieš jį sargybos virši
ninkas.

—Visai ne, jūsų knybe... — atsako 
signalistas, kaip visada jausdamas sa
ve geležinėje laivyno drausmės valioje. 
—Tiktai truputį susimąsčiau.. .

—Apie ką?
—Reiškia, apie... pavyzdžiui... pa

vyzdžiui... jūra...
—Na?
—Vandens daug, o iš kur jis—neži

nia...
—Geriau atidžiai žiūrėk į šalis!
—Klausau, jūsų knybe!
Karininkas ramiai nueina ,o signalis

tas ,pridėjęs prie akių ilgą juodą binoklį, 
apžiūrinėja horizontą. Pūstelėjęs leng
vas vėjelis bučiuoja veidą. Vandenyno 
plotuose kaip buvę tuščia. Kreiseris, 
triukšmingai burbsėdamas sraigtais, ne
nukrypstamai veržiasi į priekį.

Kirilovas ,nuleidęs binoklį, ilgai žiūri, 
kaip, mirgėdama, išilgai bortų nubėga 
galvuota pieniška puta, bet, išgirdęs ar
te jjritį sargybos viršininką, pasuka į 
ka^'jį tiltelio sparną. Pakeliui pažvel
gia į šaltą greičio vamzdį. Jame švie
su ir, lyg parduotuvėje, daug įvairių 
blizgančių prietaisų. Ant kanapos, su 
šypsena veide, miega vadas — tikriau
siai, malonų sapną sapnuoja. Vairinin
kas stovi prie kompaso, tvirtai laiky
damas rankose šturvalą ir neatitrakuda- 
mas akių nuo kartušo. Pagyvenęs štur
manas susikaupęs žiūri į išskleistą že
mėlapį, kažką skaičiuoja ir, pasukęs gal
vą į vairininką, tyliai sako:

—Ziud-ost 75.
—Klausau, ziud-ost 75,—girdisi atsa

kymas.
Signalistas abejingai nueina, užimtas 

savo sunkių minčių. Viskas jam įgriso: 
ir’ilgaamžis vandenynas, tylus, tarsi pa
skendęs savo senatvės snaudulyje, ir 
dangus, mirgantis įvair i a s p a 1 v, ė m i s 
žvaigždžių šviesomis, ir tropikų naktis, 
dvelkianti švelnia vėsuma. Norisi įlįsti 
lltamsų kampa, kur negalėtų žvilgterėti 
r!r viena žmogiška akis, apsvaiginti gal- 
v?b degtine ir užmiršti, užmiršti viską 
pasaulyje. Bet ne... Vėl mintyse laiš
kas :

..Kai tavo žmona susipainiojo su 
Piotru Ivanovičiu, pasklido apie ją ne
garbe visame bažnytkaimyje. Baisu,

kaip įsimylėjo... Net visokią gėdą pra
rado ir vos no prie visų jam ant kaklo 
kabinosi... Tiesiog nesugėdinti ją...“

Ir tai ji, jo kuklioji ir žavioji Grunia! 
Tokia nepatikėtina permaina! Atsitiko 
kažkokia nesąmonė, kurios negalima net 
suprasti.

Kirilovo keliai dreba, o galva lyg ug
nyje dega. Regi žmoną džiūgaujančio 
Piotro Ivanovičiaus glėbyje, ir mylimas 
Grunios vaizdas darosi šlykštus, kaip 
varlė.

O apie jį stumdosi budintieji jūrinin
kai, kažką kalba, pasukdami binoklius į 
kairįjį traverzą. Atsipeikėjęs, tą patį 
daro ir Kirilovas. Tamsoje ryškėja bu
rinio laivo siluetas, plaukiančio parale
liniu kursu. Muša laikrodis. Būdelėje 
sargybos kvartirmeisteris už kažką ba
ra jūrininkus.

Kirilovas kovoja su savimi, stengda
masis užmiršti savo sielvartą, bet pats 
nepastebi, kaip mintys, perlėkdamos jū
ras ir kalnus, skrenda į tolimą. Rusiją. 
Galvoja apie gimtąsias vietas, kur kartu 
dirbo su Grunia; galvoja, kaip klausėsi 
jos dainų tarp nunokusių dirvų ir šie
naujamų lankų, kaip skambėjo širdis 
nuo jos viliojančių šypsenų ir smarkių' 
glamonių. Ilgai ir godžiai gaudo atnii'n- 
tyje šviesiuosius išgyvenimus ir dar la
biau kankinasi. Kaip neramus buvusios 
laimės aidas, dar kartą, bet jau su liū
desio virpėjimu, sieloje praskambėjo ir 
našlaitiškai sustingo prarastos meilės
meliodija . Ir jam jau atrodo, lyg jis čia 
pat girdėtų iš draugo lūpų piktą kalbą.

“...0 tapusi nėščia, įgriso ji jam.
Pradėjo ją mušti ,o kvaila Grunia dar 
labiau lindo... Ir tas, kad atsikratytų, 
vieną naktį prigirdė ją degtine ir prilei
do tris vaikėzus.. . Tai]) linksminosi ligi 
aušros, o paskui perplėšę suknelę ir apa
tinius marškinius, nustūmė į Grišuchos 
daubą. Rytą ,varydami bandą, žmonės
pamatė Grunią...“

Kirilovas, gniauždamas kumščius, 
griežia dantimis ir visas raitosi lyg nuo 
botago smūgių. Jame užtemdydamas 
protą, kyla įsiutusio pykčio viesulas. 
Padaręs žingsnį į priekį, jis plačiąi užsi
mojo binokliu ,tarsi ketindamas vienu 
smūgiu parblokšti nematomą priešą. 
Bet tuoj pat susigriebia matydamas, 
kad prieš jį nieko nėra, ir nebyliame 
nusiminime nuleidžia rankas. Apmau
du! Būtų jis sausumoje, tuojau, šią mi
nutę nubėgtų į savo bažnytkaimį. O ten 
—Tik aiktelėtų visi, pamatę jo žiaurų 
teismą... Jis su neapykanta žiūri į be
kraštę vandenyno platybę, malšindamas 
kunkuliuojantį krūtinėje pyktį.

(Bus daugiau)

Farms lor .Sale 
ATTENTION BUYERS 

3-Aeres Chicken Farm. Located in
• in Franklinville. 3-Acre, 5 room 
home. All improvements. 2-car gar-

j age. Good road.
Chicken Farm. 184 foot long by 25 

j foot wide. Chicken coops. 10 acres 
- of land. Priced right for quick sale. 

Edward D. Austin, (Farm Agency)
Franklinville, N. J. Glassboro 4-3228

(97-99)'

NEW
HOWARD JOHNSON

Now Accepting Applicants for
CASHIERS, COUNTER GIRLS

SANDWICH AND GRILL GIRLS
PREPARATION GIRLS

Apply Mr. M its ch 
HOWARD JOHNSON’S

N. J. Turnpike at Haddonfield
Haddonfield 9-7092

(96-99)

Pas hidroelektrines statytojus

ŽIEŽMARIAI. — “Pastrė- 
vos” hidroelektrinės statyba 
žiemos metu nebuvo nutrauk
ta. Atšilus orui, ji dar labiau 
paspartė j o. Nenutrū kstama 
srove į statybos aikštę rieda 
sunkvežimiai, su statybine me
džiaga.

Šiais metais ekskavatoriaia 
bus iškasta dešimtys tūkstan
čių kubinių metrų žemės. Prie 
hidroelektrinės statybos, be 
to, dirba du buldozeriai, 4 
skreperiai, sunkvežimiai.

Dabar čia. ruošiamasi pilti 
10 metrų aukščio pylimą, šis 
pylimas užtvenks hidroelektri
nės 25 hektarų vandens sau
gyklą.

“Pastrevos” hidroelektrinė 
elektros energija aprūpins 9 
kolūkius.

J. Naudžiūnaitė. j

Asfalto-betono gamykla

VILNIUS. — Nedidele šali
gatvių plytų gamybos įmone 
pastaraisiais metais išaugo į 
asfalto-betono gamyklą, tei
kiančią miesto ūkiui asfaltą, 
šaligatvių plytas, kanalizaci- : 
jos vamzdžius ir kitą produk- i 
ciją. Įmonėje sumontuotas 
stambiausias respublikoje as
falto agregatas.

Šiuo metu čia statoma nau
ja bitumo saugykla, siurblių 
stotis, malimo cechas, mecha
ninės dirbtuvės. Įmonės pajė
gumas dar labiau padidės.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Moterų Klubo Narėms
Susirinkimas įvyks 3-čią ketvirta

dienį, gegužės 21 d., paprastoje vie
toje ir 7:30 vai. vak. Visos nares 
kviečiamos dalyvauti. Turime svar
bių reikalų aptarimui.

Koresp. J. K. Nelesh.
(97-98)

NORWOOD, MASS.
Spccialis vakaras yra rengiamas 

Laisvės fondo paramai, įvyks šešta
dienį, gegųžės-May 23 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, po num. 1190 Wa
shington St. Šioje sueigoje apart 
pasikalbėjimo Laisvės reikalais bus 
užkandžių ir šiaip ko. Kviečiame vi
sus dalyvauti šioje gražioje sueigoje.

Rengimo Komisija.
(94-98)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliųbo 

susirinkimas įvyks gegužės 20 d., 
prasidės 7:30 vai. vakaro, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter. St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Po susi
rinkimo turėsime arbatos ir užkan
džių. Taipgi bus ir žaislų. Tad visos 
būkite susirinkime ir atsiveskit nau
jų narių. w —N. A.

(95-97)

GARSINKITĖS LAISVĖJ

| Philadelphia, Pa.
J oil as Rainys išėjo į ligoni

nę gegužes 15 d. Ten jam 
j bus padaryta operacija. Ligo- 
i nines vardas yra Lanheau.

Kaimynas.

BOOK KEEPER-SECRET  ATRY. 
Experienced. Pleasant working con
ditions. 5 Day week. Steady posi
tion for right girl. Apply in person. 
See Mr. Dave Moldoff.

GLASSMONT BUILDERS INC.
Greenwood & Euclid Ave., 

Camden, N. J.
9 to 4:30 P. M.

(97-99)

Dienraščio L a i s v e s ' *aramai

A

Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikūs pasimatymas su daugeliu seniai ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, MI).
Piknikas {vyks Sekmadienį

Birželio 7 June
Pradžia 11 valandą dieną

Slovak National Park
6526 Uola bi rd Ave. Baltimore, Md.

MONTELLO, MASS.

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks Šeštadieni .

Liepos 11 July
Šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

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

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SECRETARY
To Officer of Company. Exper

ience necessary. Excellent working 
conditions. 5 day week. Steady posi
tion for right, girl. Apply:

BEST MARKETS
2301 Walnut, St. Mr. Milton Radler, 

After 1 P. M.
(97-99)

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

Phone GR. 3-9330 for interview.
(97-103)

HELP WANTED MALE

MECHANICS
For Construction Equipment. Must 
have experience. Steady work. Good 
working conditions.

Phono BA. 9-4587 for interview.
(95-99)

, DENTAL MECHANICS. First 
' class Waxer. Also needed METAL 
POLISHER. Commercial Laborato
ry/ Experience only, steady work; 
good working conditions. Good ap- 
portunity. Apply in person.

SUPERIOR DENTAL 
LABORATORIES

311 S. Broad Street
(97rt03)

MECHANICS. Experienced all 
around man. To specialize in igni
tion, carburetion and diesel bench 
work. Steady work; good working 
conditions for right man. Phone 
Hatboro 1883. Mr. DIDIO.

NATIONAL AUTOMOTIVE 
SPECIALTIES CO.

(97-99)

MEN: 40 to 50. Sober and indus
trious to care for boys in private 
School. Private Room, Board and 
Salary. Phone Personnel MEDIA 
6-5050.

(97-99)

TAILOR for Private School. For 
new work and repairing. Furnished 
room, Board and Salary. Phone 
Personnel MEDIA 6-5050.

(97-99)

MALE and FEMALE

MAN & WIFE. 40 to 50 to care 
for boys in Dormitory in Private 
School. Furnished apartment, Board 
and Salary. Phone Personnel —

MEDIA 6-5050.
(97-99)

Šypsenos
Ne tuo keliu nuėjo

Vienas teksasietis numi
rė ir po tūlo laiko pasijuto 
beesąs pas savo amžinosios 
gyvenvietės vartus. Apsi
dairęs, jisai, lyg ir nepa
tenkintas, tarė: “Vyre tu 
mano, aš niekad nemaniau, 
kad dangus bus taip pana
šus į Teksaso valstiją!”

“Sūnuk,” liūdnai atsilie
pė vartus saugojąs senu
kas, “čia visai ne dangus, 
bet pragaras.”

Sutaisė Kas Kitas

3 pusl.-?Laisvo (Liberty)-Trečiad., Gegužčs-May 20, 1953



NeKYorkO'>zW^7lnl(>i
Kviečia visus

kalbų ir meno

Mokslo, dailės ir profesijų 
žmonės šaukia masini mitingą 
gegužės 20-tos vakarą. Turės 
nepaprastą 
programą.
tol Hotel, 51st St. ir 8th Avė., ' 
New Yorke. Pradžia lygiai 8 i 
vai. Įžanga $1. Kviečia visus.

.Kvietime žymi, 
darbininkams svarbu 
žmonių t^Uka. 
žmonėms svarbu 
talka jų veiksmuose.

Apvogę pašto stoti
Nakti ‘iš šeštadienio i

Rego Park pašto skyriaus du
ris, ir sudraskė šėpas ir išne
šę apie $50.000 vertės turto. 
Du tūkstančiai buvę pinigais 
ir virš $1,000 stampomis. Kiti 
taupomaisiais bondsais ir ki
tokiomis vertybėmis.

SUSIRINKIMAI
Moterų Atydai

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 21 d., 8 
vakaro. Kultūros Centro 
gyno kambaryje.

Draugės, susirinkimo 
skaitlingiausia, nes šis 
rinkimas bus paskutinis šį se
zoną. Imsime vakacijas 
rugsėjo mėn.

Po pasitarimo turėsime 
būvį užbaigimui sezono, 
monologų, deki am ac i j 11, 
ir muzikantai pagros. Vienu 
žodžiu: bus linksmas vakaras.

Klubietė.

vai. 
kny-

kuo 
susi-

iki

po- 
Bus 
net

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 kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barbefis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Svečiai iš tolimos 
Kalifornijos

Laisviečius atlankė Zigmas 
ii- Magdalena Mozuraičiai iš 
San Leandro, Calif. Atvyko 
atlankyti sūnų Albiną, mar
čią i)’ susipažinti su jų vaiku
čiais, savo anūkais. Taipgi at- 

kad kaip I lankė daug giminių, draugų, 
mokslo 

taip mokslo 
darbininku

pažįstamų.
Su Mozūra i čia is sykiu at

važiavo Mr. ,Jr Mrs. Frank 
Balčiūnas, žymiosios darbuoto
jos K. B. Karosienes tėvai. 
Balčiūnai pasiliko svečiuose 
pas savo sūnų Naujojoje Ang
lijoje. Tačiau pirm grįžimo 
Kalifornijon, tikimasi, atlan
kys ir šią apylinke. Karosu 
duktė ir žentas su šeima gy
vena N. J.

Mozuraičiai . ir Balčiūnai 
siunčia kaliforniočiams linkė
jimus ir tikisi ne už ilgo 
su jais pasimatyti. ,

vėl

Hearns streiko eiga
Gegužės 14-tą prasidėjęs 

Hearns departmontinių krau
tuvių streikas buvo tebevyk
domas ir pradžioje šios savai
tės. '

Darb i n i n k am s su stre i k avu s, 
kompanija pradėjo ant strei- 
kierių puolimą kel oriais fron
tais. Ji Įdėjo keliuose komer
ciniuose didlapiuose 
puslapių skelbimus, 
dama uniją ir 
“raudonais,” “n . . ,, 0 . v. .mais, norinčiais 
ir “ištikmus” darbininkus 
naikinti.”

Kitu aršiu žingsniu 
firmos kreipimasis i

apšauk- 
streikierius 
e a m eriki- 
kompaniją 

su-

buvo 
teismą 

uždrausti pikietuoti. Teisėjas 
Hammer laikinuoju nuospren
džiu Įsakė leisti prie 14th St. 
krautuvės ne daugiau 200, o 
prie 149th St. krautuvės tik
tai 50 pikietuotojų. Streike 
randasi apie 800 darbininkų.

Darbininkų vyriausiu reika
lavimu yra. kad kompanija 
atmokėtų atstatomiems iš dar
bo atstatymo mokestį. Ir kad 
būtų prisilaikoma darbo sau
gumo taisyklių, kad ilgiau iš
dirbęs darbininkas turi teisę 
pasilikti darbe. Unija reika
lauja tuos klausimu® pavesti 
arbitraeijai, nes tie klausimai 
toje krautuvėje dažnai kils.

Kilo pasipiktinimas 
darbininko nužudymu

Am er i k i n is S vetu rgi m i am s 
Ginti Komitetas paskelbė, jog 
deportuojamasis unijų orga- 
nizuotojas meksikietis ameri
konas Martinez mirė. Tai iš
girdę, newyorkiečiai pasipikti
no jo numarinimu. Organiza
cijos ir atskiri asmenys siun
čia protestus imigracijos val
dininkams.

Komitetas nurodo, jog imi
gracijos valdininkai kartkar
tėmis buvo Įspėti, kad Refugio 
Roman Martinezo sveikata 
yra silpna. Tačiau jis buvo 
atplėštas nuo savo šeimos. 
Susijaudinimas, sunki Ilga ke
lionė iš Chicagos į Meksiką, 
pablogino jo padėtį. Vos pa
siekęs Meksiką jis mirė gegu
žės 7-tą, nuo širdies smūgio. 
Darbininkai buvusį valdininkų 
poelgį su Martinez skaito jo 
nužudymu.

Newjersietis 13 metu ber
niukas buvo pabėgęs iš namų 
tik dėl to, kad tėvai buvo pa
žadėję jo mylimą šunį ati
duoti farmeriui. Vaikas pabė
go vedinas šunimi. .Abu mito 
“šuniukais” kol vaikas turėjo 
pinigų. Alkti neteko, nes poli
cija greit susekė.

Long Islande suimtas Angel 
Parga. Apsimetęs geležinke
liečiu jis pradėjęs traukinyje 
iš keleivių rinkti ferus. Pini
gų ne kažin kiek gavęs, bet 
kalėjimą užtikrintai gaus.

Apie tą Cukrinį Kareivėlį

Leonas Yonikas 
Alekso rolėje

Visa Bulgarija vien tik 
ba apie tą 
Aleksą — 
kalba apie 
Aleksas.

narsuolį karžygį 
o gal daugiausia 
save tai tas pats

I Tur karžygiai būt garbiam) 
i Visam pasauliui skelbiami...
Laiminga bus ta mergina 
Ką mano būt galės žmona.

Kaip dar galima nedaleisti 
pakelti važiuotes ferą?

Darbininkų ir visų miesto 
gyventojų pirmiausioj i gali
moji laimėti kozyrė prieš kū
limą fėro randasi miesto iž
dininko Lazarus Joseph ran
kose. Organizacijos ir asme
nys, priešiški kėlimui fėro, 
turėtų kreiptis i ji. Kreiptis 
tuojau, dabar.

Joseph turi n u sveriamą j Į 
balsą Miesto Budžeto Tarybo
je šiuo momentu. Visa taryba 
turi 16 balsų. Prieš pavedimą 
miestinių važiuotos linijų į 
viršvaldiškos, privatinės Tran
sit Authority rankas yra pa
sisakęs Miesto Tarybos prezi
dentas Halley ii* Manhattan 
prezidentas Wagner. Halley 
turi\3 balsus, Wagner 2. Jo-

Mušeikučiai apžabjo 
piknikautojus

Gauja palaidų Į aunu vyrų 
užpuolė nuvažiavusius Į Jones 
Beach piknikauti kitus jau
nuolius. Užpuolė 10 Now Yor- 
ko Universiteto studentų ir jų 
merginas.

virš 20 jaunų vyrų, 
keturiais auto iratvažiavę 

pradėję priekabiauti prie pik- 
nikautojų. Piknikautojai pa
siūlę juos pavaišinti, tikėda
miesi n.umalšinti. Bet prieka
bės nesiliovė. Pradėję Įžeidi
nėti merginas. Matydami, su 
kuo turi reikalą, studentai 
pašaukė policiją. Tačiau, kol 
policija pribuvo, vienas stu
dentas buvo pavojingai apža- 
lotas. Gal neteksiąs vienos 
akies.

Policija areštavo William E. 
Bailey, 23 metų, ir Francis 
Valicenti, 21 m. Tikimasi, kad 
bus areštuota ir visa gauja.

Pagreitinsią namą 
dažymui procedūrą

Valstijinis rendų adminis
tratorius McGoldrick prane
ša, kad panaikinamas 30 die
nų laukimo laikotarpis reika
laujantiems perdažyti kamba
rius. Jeigui namo savininkas 
rendauninko prašymo perda
žyti kambarius neklauso, ren- 
dauninkas Įteikia rendų raš
tinei dvi kopijas specialūs for
mos (jas gauna ir Įteikia savo 
srities valdinėje rendoms raš
tinėje). Raštinė praneša savi
ninkui rendauninko reikala
vimą.

' Nevykdžiusieji raštinės Įsa
ko perdažyti kambarius savi
ninkai turėsią nuleisti rendą.

šis išdidus Aleksas, tai Na- 
dinos mylimasis, bet jis ne
praleidžia progos pažiūrėti ir 
Į kitas merginas. Jam puola Į 
akį jauna s^ęraitė, Maša.

Neužilgo dalykai pradeda 
nepergerai eiti. Atsilanko jau 
išlaisvintas cukrinis kareivis, 
Bumerlis, ir papasakoja kaip 
ten ištikrųjų išlaimėjo mūši 
tie Alekso raiteliai — ne kad 
jie ir jis buvo narsesniais, bet 
kad priešai neturėjo tinkamų 
šūvių dėl savo kanuolių.

Alekso rolę vaidina daini
ninkas Leonas Yonikas. Jis 
puikiai dainuoja, ir savo rolę 
ątileka gerai. Jis jau gerai 
susipažinęs su Oscar Straus 
muzika, nes Chicagoje turėjo 
vyriausią rolę kito,j Strauso 
operetėje “Waltz Dream”.

Dabar ir rytiečiai turės pro
gą matyti Joniką vaidinant 
operetės rolę.

Vaidinimo dienos žinoma: 
šešt., gegužės 23, Newarke, o 
sekmadienį, gegužės 24. Rich
mond Mill, N. Y., Liberty Au
ditorijoje.

. Būtinai pamatysiu.

seph, kuris turi 3 balsus, yra 
pareiškęs dvejonių. Organiza
cijų ir asmenų pagausėję pra
šymai galėtų pasukti jo balsą 
su Halley ir Wagreriu. Tuo
met susidarytų 8 balsai prieš 
kėlimą fėro.

Budžeto Taryboje balsams 
pasidalinus pusiau, taryba ne
galėtų vykdyti gubernato
riaus Dewey plano atiduoti 
miesto linijas penkių asmenų 
Transit Authority gal ion ir 
forą kelti. Bet jeigu nebus 
protestų, autoritetas bus už- 
girtas ir f eras pakeltas.

Iždininkui prašymus galima 
adresuoti sekamai: Comptrol
ler Lazarus Joseph, City Hall,

Kaltina neteisėtame 
atstatyme iš darbo

Nacionalės Negrų Darbinin
kų Tarybos brooklynietis sky
rius kaltina Brooklyn Union 
Gas Co., kad ji nesivadovauja 
teisingos samdos Įstatymu at
sakinėjime iš darbo. Organi
zacijos siunčia firmai protes
tu s.

Skunde sakoma, kad dėl Į- 
vedimo naturąlio gaso daug 
darbininkų yra atstatoma iš 
darbo. Ir kad iš atstatytųjų 
200 apie 20 procentų yra neg
rai. Nurodo, kad firma nie
kad neturėjo 20 procentų 
negrų savo darbavietėse. Iš vi
sų firmai dirbančių dabar 
4,300 darbininkų, negrų yra 
tiktai apie 100.

Virginia 9-61215PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ

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

Except Thurs. & Holidays

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1T1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174 
'■L if: -

NEW YORK NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS MERGINOS
Prie Counter & checking darbo 

dry cleaning krautuvėje, nuolatinis 
darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
KAREN CLEANERS 
81-06 -- 37th Ave., 

Jackson Heights, L. I.
Tel. TW. 8-1608

(98-102)

REIKALINGOS MERGINOS 
KNYGŲ APDARYMUI

Patyrusios prie Carbon collators, 
daliai ar pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės.:

HELLMAN BOOKBINDING CO.
36 Throop Ave., Brooklyn 

(prie B’way, kampas Lorimer St.)
Tel. EV. 4-8691

(98-102)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

dowy” veda savo vajų su pa
siryžimu sukelti net $30,000.

Tenka priminti, jog šis sa
vaitraštis yra labai Įdomus, 
gyvas, atsako i visus bėga
muosius klausimus.

—o—
L. Pruseika rašo Vilnyje:
“Anglijos Darbo Partijos 

vado Klemento Attlee kalba, 
pasakyta parlamente, kaip 
perkūnas trenkė Į menševikų 
“Naujienas.” “Naujienos” taip 
išsigando tos kalbos turinio, 
kad penktadienio laidoj (va
kar) jos nič-nieko apie ją ne
pranešė, nors visa Amerikos 
spauda apie ja labai plačiai 
rašė.

“Draugas” pavogė nuo savo 
skaitytojų popiežiaus kalbą, 
o “Naujienos” paslėpė nuo 
savo skaitytojų Attlee kalbą.

“Kokie pigūs žulikai tie, at
siprašant, laikraštininkai!

“Attlee yra Britanijos so
cialistų vadas. “Naujienos” 
ir būk tai socialistų laikraštis. 
Bet kada Attlee nekalba taip, 
kad patiktų McCarthy, ar 
McCarranui, tai “Naujienos” 
jį boikotuoja.”

1 ir 
nc-

Prigėrė du jaunukai
Betty ir*James Reid, I 

14 metų, prigėrė Hudson e 
toli Henry Hudson tilto.

Jų tėvas buvo ten nuėjęs 
pasifneškerioti žuvų. Vaikai 
nuėjo sykiu. Berniukas suma
nė pabraidyti. Tačiau ne ilgai 
braidė. Tapo pagautas vieno 
iš daugelio ten esančių verpe
tų. Sušuko" pagalbos. Sesutė 
šoko ji gelbėti, bet jis tuojau 
dingo. Ten priplaukusi mer
gaitė taipgi bematant dingo 
vandenyje. Iki priplaukė ton 
vieton persigandęs tėvas, abu 
vaikai jau buvo toli nuo tos 
vietos.
Pribuvę su valtimis kiti žmo

nės vaikus ištraukė, bet abu 
jau buvo mirę.

5

Children Boarded 
POCONO MOUNTAINS 

Privatinė Kempė Vaikams
Patogumai 25—30 vaikų. Amžiaus 
iki 14 metų. Puikiausia priežiūra

—kolegijoje išmokslinta supervizija. 
Puikiausi namų gaminimo valgiai. 
Visi įrengimai1 ir rekriacijos. (Ne‘ 
religinė). Labai prieinamos kainos. 
Šaukite dėl tolimesnių informacijų:

TA. 8-5580
(96-100)

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

REIKALINGI
VYRAI

DEL
AUTOMOBILIU SUSTATYMO 

DARBO
STATYTOJAI, TIRPYTO.!AI

METALO UŽBAIGTAI

Ga r a dž i a us Mechanikai

Taipgi
Mašinų Taisymo Mechanikai 

Jig & Fixture Builders
Pasikeičiant 2 Šiltais

Operacija
AUKŠTA PRADINE MOKESTIS

PRAGYVENIMO KAŠTAMS
PRIEDAI

KITOS PAŠALPOS
Reikalingi gimimo paliudijimai.

Kreipkitės į Linden Fabriką—. 
pirmadienį, įimant šeštadienį.

GENERAL MOTORS Tel.

CORP.
LINDEN, N. J.

(96-98)

vVrai

Produkcijos darbui.

Laiko Pakaitom — Nauja Dirbtuvė.

Didelė Jsidirbimo Proga.

Nepaprasta Proga Viršlaikiams.

Kreipkitės Tik Asmeniškai.

K ENTILE I NC.

Kent He Rd., So. Plainfield, N. J.

(95 -100)

REIK A LINGĮ A P V A LYTO J AI

Del Machine Shop
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

“HAIDA”
34-11 Vernon Blvd., Long Tsl. City

Tel. AS. 8-2399

REAL ESTATE
W. HEMPSTEAD, L. I.

Kostumeriškai būdavot as Cape Cod 
7K kambarių namas. Pilnas skie
pas. Carport, patio, 2 tile maudynės, 
moderninė virtuvė, aliejum šildomas 
vanduo. 2 gesiniai pečiai, refrigera
tor. Screens, storms, Venetians.. Di
delis sceniškas plotas žemės. 3 blo
kai iki R.R., krautuvių ir' mokyklos. 
Tinkantis 1 ar 2 šeimom. Tikras pir
kinys. Tik $15,900. Šaukite savinin
ką pamatymui ir įvertinimui.

HE. 2-8130
(95-99)

8 KAMBARIŲ — 1 ŠEIMOS
Gerai budavotas, asbestos šinge- 

liuotas namas. Pilnai įrengtas, pil
nas skiepas, šiltas vanduo, aliejum 
šildomas. Screens ir storms, Vene
tians. Daug kitų įrengimų. Visi mo
derniniai pagražinimai. Gera sekci
ja, arti visų komunikacijų. 2 blokai 
nuo stoties, Pliutas 30x100, tikras 
pirkinys. Tik $13,500. Šaukite savi
ninką:

TALMAGE 2-1629.
(92-100)

BRONXAPARTMENT HOUSE
Puikiausia vieta, geros įeigos. Ran

da $10,800. Kaina $41,000. 4 tušti 
kambariai savininkam. Cash $10,000

TAIPGI
3 šeimų namas ir krautuvė, gera 

vieta del biznio. Kaina $12,500,
Matykite:

GIANNOTTI
2110 — 3rd Avė., N. Y. C. 

Tel. LEhigh 4-3290
* (98-100)

.........  ................... W....... ... ~.............. ................... ...

BUSINESS
OPPORTUNITY

KRAUTUVE

Puiki Vieta. Tinkama Kiaulienos 
krautuvei ar šiaip mesinyčiąi.

Fishing Tackle. Sportui dalykėliai 
arba kitokiam bizniui. 4 kambarių 
apartmentas krautuvės savininkui. 
807 City Island Ave. Tel. CI. 8-1288 

(94-98)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y. '

DARIAUS-GIRĖNO PRAKALBOS
Dariaus-Girėno Paminklo Fondo 

Komitetas rengia prakalbas penkta
dienio vakare, 8'vai., gegužės 22 d., 
L. Piliečių Klube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Šių prakalbų tikslas yra išaiškinti 
visuomenei Dariaus-Girėno pamink
lo eigą ir parodyti 
dą, paveikslą, kurį 
gamino..

Komitetas prašo 
čių ir apylinkės lietuvius atsilankyti 
į šias prakalbas.

D-G P.F.K. sekr. A. Gilmanas 
(97-98) '

paminklo išvaiz- 
architektas pa-

visų brooklynie-

4 pusl.-LaisvS (Liberty)—Trečiad., Gegužės-May 20, 1953

MERGINOS
Reikalingos lengvam fabriko dąM 

bui. Nuolatinis darbas, 5 dienų sak 
vaite, puikios darbo sąly^bs. X

Kreipkitės:
GOLD LEAF PHARMICAL

36 Lawton St., New Rochelle,
CO.

, N. Y. 
(92-98)

FINGERWAIVER & MANICURIST

Patyrusi, nuolat ir gale savaičių.
Trumpos valdandos. Gera mokestis.

Kreipkitės:
YOUR HAIRDRESSER

8 Bond St., Great Neck, L. I.
Tel. GR. 2-1090.

(92-98)
REI KA LI N G OS OPERATORES

Patyrusios an1 blindstitch mašinų.
Kreipkitės:

A. C. DRESS CORP.
3960 — 3rd Ave. (kamp. 173rd St.) 

Bronx
Tel. LU. 3-0921

(95-99)

SLAUGE

Laisniuota practical. 8 valandų 
pareigos. Puikiausia mokestis.

Kreipki lės:
234th Street, 
Bronx 
FA. 4-7600

(95-99)

JINGERWAVER—MANICURISTS 
Pilnai mokanti. Nuolatinis darbas. 

Uždara trečiadieniais.
Gera mokestis. Šaukite: 

SMART SET BEAUTY SALON 
60-15 Woodside Ave., (arti 61st St.) 

Woodside, L. I. Tel. HA. 9-9469 
(96-102)

REIKALINGOS 2 VIDUI

DARBININKES

Namų ruošai — Virėja ir taipgi 
Motinai Pagelbininkė 

Šaukite: BOulevard 8-1248 
(96-98)

OPERATORES—MERROW
Patyrusios ant moteriškų geres

nės rūšies megstinių. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

PETER MULLER & SONS 
KNITTING MILLS

225 Starr St., Brooklyn
(96-100)

MEDIKALEI LABORATO 
TECHNIKES

Daliai laiko. Pirmadienį jimant 
penktadienį, 9 A. M.— 1 P. M. ir kas 
antrą šeštadienį 9 A. M.—2 <P. M. f 

šaukite:
HAvemeyer 6-4300

tarp 9 A. M. ir 5 P. M.
Ar rašykite Box M

11 W. 42nd St., Rm. 
New York City

14, 
830

(96-98)
FINGERWAVER — ALL AROUND

Gražios išvaizdos. $55.- $60 j savai
te ir aukščiau. Nuolatos ar daliai 
laiko. Kreipkitės:

135 Lawrence St.
Boro Hall, Brooklyn

Tel. TR. 5-8718
(95-99)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant išsiuvinėjimų ar 

mašina monograming. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

THE EXCLUSIVE MONOGRAM
18 East 31st .St., (2nd fl.)

N. Y. C. Tel. MU. 4-0464
(97-99)

BINDERY merginos — 
MOTERIŠKES

Collatores, wire stitchers ir prie 
stalų darbininkės. Patyrusios, taipgi 
pradinės. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
MILTON C. JOHNSON CO.

78 Walker St., N. Y. C. \

RANKINĖM MAŠINttSt 
PROSYTOJOS ‘ '

Vien tik patyrusios. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

FLASH SERVICE
4101—80t h Avė., L. I. City

Tėl. RA. 8-9072
(94-98)

REIKALINGOS COUNTER 3IRLS

Patyrusios. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis.

Kreipkitės:
CARLTON BAKE SHOP

21-03 — 21st Ave., Astoria, L. I.
(94-98)

REIKALINGOS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

5 dienos, valandos 9—1. Nuolati
nis darbas. Dirbt išnuomojimui kam
barių namuose. Kreipkitės:
446 West 23rd St., New York City

(98-100)
REIKALINGOS SUKNELIŲ 

SIUVĖJOS /
Suknelių taisymo darbui 5 dienų 

savaitė. Nuolatinis darbas, alga su* 
lig susitarimo — sulig gabumų.

Kreipkitės:
SARA BELLE

1680 York Avė. (arti 88th St.)
N. Y. C. (Apt. IF)

(98-99)




