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KRISLAI
Krislą — Mizara 
Naujienoms 40 metu. 
Kaip jos nusipranašavo. 
Gazietai lietuviškai 75 m. 
Ji buvo menka.

v Rašo R. Mizara

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad si mėnesi Naujienoms su 
kako 40 metu, o prieš tūlą 
laiką ju redaktoriui P. Gri
gaičiui — 70 melu amžiaus.

Turbūt, nei vienas laikraštis 
nėra davęs tiek daug kvailu 
pranašysčių apie Tarybų Są
jungą. kiek ju davė Naujie
nos

štai keletas tu perlu •
“. . .badas ir suirimas Ru

sijoje yra. neužginčijami fak
tai. O jeigu taip, tai bolševiz
mo puolimas \ ra neišvengia
mas. Jisai gali tiktai kuri lai 
ką pratęsti savo gyvybę, bet 
atsilaikyti jis negali.” (“N.” 
1919 m. rugp. 1.3 d.)

Tokiu pranašysčių Naujie
nose buvo daug. Visos jos. 
kaip žinome, buvo vėiu pa
remtos.

Praėjus virš desėtkui me
tu, P. Grigaitis šitaip posma
vo j o:

“Jeigu Dėdė Samas atsisa
kytų sovietams skolinti, tai vi- 
sa-v Stalino ‘socializmas’ neil
gai trukus eitų ant llcitaci- 
jos. . (“N.” už 1933 m.
lapkričio '13 d.)

To dar neužteko, tai pakar
tojo :

“Jeigu Amerika atsisakytų 
duoti pinigų sovietams, tai 
Stalinui nepaliktų nieko kito, 
kaip pradėt išpardavinėt tas 
‘socialistiškas’ dirbtuves, ku
rios per piatiletką buvo pasta
tytos. . ?’ (“N.” už 193.3 lap
kričio 18 d.)

Nei kiek neišmintinges- 
nis Naujienų redaktoriaus bu
vo pasisakymas 1941 metų 
birželio 24 d., kai' hitlerinės 
govėdos buvo užpuolusios Ta
rybų Sąjungą.

Jis šitaip rašė:
“Stalino diktatūra vistiek 

yra pasmerkta žuvimui. Klau
simas yra tiktai kelių mėne
sių, o gal būt savaičių, kada 
ji žlugs. Jeigu demokratijos 
nedarys nieko, kai ji greičiau 
oū/ų pašalinta, tai šitą darbą 
atliks Hitlerio šarvuotosios 
divizijos. Ar bus gerai, jeigu 
jisai xgaus šitą kreditą?”

Šitaip Naujienos švietė savo 
skaitytojus!

Tai pranašystės, šake ant 
vandens rašytos. Tokių ir 
joms panašių pranašysčių 
Naujienos pilnos.

Apie Lietuvos komunistus 
tas pats orakulas 1925 metų 
sausio 28 d. sakė*

. .komunizmas Lietuvoje 
smunka.-kaip lepšė nuo koto. 
Už kokių metu tenai jo gal 
nebeliks nei pašvinkusio dū
ko. .

Na, bot užteks!

Kalbant anie spaudą, tenka 
priminti, kad šiemet sukanka 
75 metai, kai Jungtinėse Vals- 
tf^ose pasirodė ptrmas lietu- 
vfckas laikraštis “Gazieta 
Lietuviška.“

Laikrašti leido Tvarauskas 
sulenkėjęs žmogus, bot pamė
gęs snausdinta žodi.

Neilgai “Gazieta Lietuviš
ka” ėjo — bankrūtavo ji. Po

(Tąsa 3-me push)

iSYRIJOS KARININKAI
| NUVERTĖ GENEROLO 
išIŠEKLIO DIKTATŪRA
I _________________________ _____ _ ■ ■ -
I
I •

I Grąžina senąjį prezidentą., kuri 
Šišeklis buvo nuvertęs
'Damaskas, Syrija. — Sy-! Kapitonas Mustafa Ham- 

rijos armijos vadai priver-idun vadovauja pavariusiai 
te pasitraukti diktatorių - i šišeklį oficierių grupei, 
prezidentą Adibą šišekli. Į Syrija yra Vidurinių Ry-
Manoma, kad šišeklis jau i 
pabėgo į Saudi Arabiją.

Karininkų komitetas, pa- j 
sivadinęs “laisvinimo jude-j 
jimu,” pakvietė atgal vai- ' 
džion senąjį, teisėtai išrink
tą Hašemą al-Atassi.

šišeklis su kariniais sa
vo bendrais 1951 m. pašali
no prezidentą al-Atassį. Jie 
kaltino Atassį už palanku
mą Sovietų Sąjungai.

Armijos oficierių komite
tas ,dabar jiuversdamas Ši- 
Šeklio diktatūrą, paskelbė 
tokius kaltinimus prieš Ši- 
Šeklį:

šišeklis slopino apšvietą; 
suklastavo pernykščius sei
mo rinkimus; be priežasties 
areštavo advokatus ir stu
dentus; naikino pilietines 
laisves.

Kongresmanai skiria 
ragangaudžiams dar 
275,000 dolerių

Washington. — Kongr'eso 
Atstovu Rūmas 362 balsais 
prieš 1 užgyrė sumanymą, 
skiriantį $275,000 ragan- 
gaudiškam Kongre s m a n ų 
Neamerikinės Veiklos Ko- 
miitetui per metus.

N e wy o r kieti s r epubli ko -1 
n as kongresmanas Jacob 
Javits kritikavo komitetą, 
kuris “pirma žmones viešai 
apšmeižia, o paskui šaukia 
kvosti.” Bet ir jis balsavo 
už naują pinigų skyrimą 
tam komitetui.

Amerika uždaro visus 
! Lenkijos konsulatus

^Washington. — Jungtinės 
Valstijos įsakė netrukus už
daryti visus tris Lenkijos 
konsulatus — New Yorke, 
Chicagoj ir Detroite. Tai
gi neliks jau nė vieno drau
giškų Sovietams šalių kon
sulato Amerikoje.

Lenkijos konsulatus už
daryti reikalavo ypač Kon
greso nariai iš Michigano 
valstijos, vadindami juos 
“komunistinės propagandos 
centrais.”

Amerika jau pirmiau pa
naikino konsulatus liaudiš
kųjų Čekoslovakijos, Ven
grijos ir Rumunijos respu
blikų. O Sovietų Sąjunga 
1948 metais pati uždarė sa
vo konsulatus, nepakęsda- 
ma “šnipinėjimų bei var
žymų” iš Amerikos pusės.

ORAS.—Giedra ir nešalta# 

tų kraštas; rubežiuojasi su 
Turkija, Iraku, Jordanu, 
Lebanu ir Viduržemio Jū
ra. Turi apie 3 milijonus 
gyventojų ir 66,000 ketvir
tainių mylių plotą.

Sovietai pardavę 
aukso už 3 su puse 
bilijonus dolerių

Paryžius. — Pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga per 
tris paskutines dienas par
davė vakarinėje Europoje 
didelius kiekius auk^o už 
amerikoniškus dolerius, 
Šveicarijos frankus ir An
glijos svarus sterlingų. Už 
auksą gavo 3 bilijonus, 500 
milijonų dolerių, skaičiuo-
j an t viską pagal dolerio 
vertę.

Šveicarijos frankai dabar 
! laikomi stipriausiais kapi
talistinio pasaulio pinigas.

Sovietų vyriausybe su
randa, kad perkant daly
kus iš svetimų kraštų, pa
rankiau yra apmokėti ame
rikiniais, angliškais bei 
Šveicariškais pinigais, negu 
sovietiniu auksu.

Sovietai protestuoja, kad 
amerikonai suėmė 6 
rytinius policininkus

Berlin. — Amerikonai su
ėmė Rytinės Vokietijos po
licininkus, sergėjusius elek
trinio geležinkelio (elevei- 
terio) stotis amerikinėje 
vakarinio Berlyno dalyje.

Sovietų vyriausybė pro
testuodama reikalauja pa
leisti suimtuosius. Prime-, 
na, kad pokarinė sutartis 
pavedė sovietinei kontrolei 

'■ visus tokius geležinkelius 
ištisame Berlyne.

Turkija telkia Iraną ir 
Iraką prieš Sovietus

r.
Apkąrą, Turkija. — Tur

kų užsienio reikalų minis
tras Koprulu kvietė Iraką I 
ir Iraną prisidėti prie ka
rinės Pakistano < sutarties 
su Turkija “apsigynimui 
nuo komunizmo” Viduri
niuose Rytuose, kaip kad ir 
Amerika pageidauja.

Roma. — Daugumos dai> 
bo unijų vadovai žada iš
vystyti didžiausią iki šiol 
kovą Italijoj, reikalaujant 
pakelti darbininkams algas 
ir atmesti karinę Amerikos 
politiką.

Francijos ministrai vaidijasi 
del karinio Amerikos plano 
ir dėl Ženevos konferencijos

Paryžius.-2-Francijos mi
nistrai tarp savęs ginči
jasi, ar tuojau griežtai rei
kalaut, kad šalies seimas 
užgirtų Amerikos peršamą 
karine sutartį su Vakarų 
Vokietija ir keturiais kitais 
vakarinės Europos kraš
tais prieš komunizmų, ar 
atidėt sutarties užgyrimą 
iki penkių didžiųjų valsty
bių konferencijos, kuri at
sidarys Ženevoj, Šveicari
joj, balandžio 2 6d.

United Press kaltina So
vietų užsienio reikalų mi
nistrą Molotovą, kad jis su
eigoje su Amerikos, Angli-

New Yorko majoras Wagner ir 
kiti valdininkai sveikina t 
progresyvę Elektrininkų uniją

New York..— Miesto ma
joras Wagner šiltai sveiki
no masinį susi r in k i m a 
Jungtinės Elektrininkų, Ra
dijo Darbininkų ir Mašinis
tų Unijos 475-to skyriaus. 
Majoro atsiųsta telegrama 
linkėjo jiems geriausio pa
sisekimo.

Susirinkimui kalbėjo 
miestinis teisėjas Victor 
Anfuso. Atsiuntė unijai 
sveikinimus su pagyrimais 
teisėjas Lewis S. Flagg, de
mokratas kongr e s m a n. a s 
Louis B. Heller ir miesto 
tarybos prezidentas Abe 
Stark.

RAGANGAUDŽIŲ PER
SEKIOJAMA UNIJA
O tai progresyvė Elek

trininkų Unija, kurią CIO 
vadai apšaukė komunistine. 
Dabar gi ragangaudis Mc
Carthy įkandžiai ją perse
kioja, jieškodamas neva 
k o m u n i stinių šnipų tarp 
jos vadovų.

Minimas Unijos skyrius 
turi 7,000 narių. Susirinki
me Manhattan Center sa
lėje ketvirtadienį popiet da
lyvavo 3,000 unijistų, ap
leisdami dėl to darbą 2 vai. 
diena, v

Churchill ragina platini 
prekybą su Sovietu Sąjunga 
ir jos kaimynais

London.—Anglijos prem? 
j eras Churchillas, kalbėda
mas šalies seime, pageidavd 
platesnės prekybos su So
vietų Sąjunga bei kitais ko- 
munistiniais2 kraštais. 
Churchillas sakė, turėtų bū
ti, pagaliau, atli u o s u o t a 
prekybinė blokada prieš 
tuos kraštus. (O tai Ame
rikos padiktuota blokada.)

Prekybos plėtojimas su 
Sovietais ir jų draugais tar
nautų pasaulinei gerovei ir 
padėtų “susikalbėti” ir su
gyventi su Sovietų Sąjun
ga; kaip teigė Churchillas. 
Jis taipgi ragino kantriai 
diplomatiniai tartis su So

vietų valdžia, bet sykiu ir 
stiprinti karinę vakarų ga
lybę prieš komunizmą.

jos ir Francijos ministrais 
Berlyne įsiūlė jiems Žene
vos konferenciją. Tuo bū
du, sakoma, Molotovas “įva
rė prieštaravimų kylį” į pa
tį Francijos ministrų kabi
nėta kas liečia karini Ame
rikos planą vakarinei Euro
pai.

Ženevos konferencijoje, 
kur dalyvaus ir Kinijos 
Liaudies Respublika, bus 
sprendžiama klausimai apie 
taikos sutartį Korėjai ir 
apie Vietnamo liaudininkų 
taikymąsi su francūzais, 
Indo-Kinijoje.

NAUJASIS EGIPTO
PREMJERAS VYKDYSIĄS
TAUTINĘ POLITIKĄ
Anglijos valdžia bijo, kad bus 
dar sunkiau susitart su Egiptu

Kairo, Egiptas. — Nau
jo Egipto premjero pulki
ninko Gumai A. Nasserio 
valdžia pareiškė, jog laiky
sis draugiškumo link vaka
rinių kraštų, bet sykiu vyk
dys tautinę Egipto politiką. 
O svarbiausi tos politikos 
tikslai yra — pašalint an
glų. armiją iš Suezo kana-

Amerika per daug 
spiria Italiją tuoj 
“nušluot komunizmą”

Roma. — Buvęs Italijos 
premjeras de Gasperi skun
džiasi, kad Jungtinės Vals
tijos per kietai verčia Ita
liją ant greitųjų sutriuš
kinti komunistinį judėjimą.

Rašydamas Krikščionių 
Demokratų Partijos žurna
le Discussione, de Gasperis 
sako, “Amerika per daug 
nusigandus komunizmo.” 
Italijos gi valdžia iki šiol 
sugebėjo “tiktai sulaikyti 
komunizmą, bet dar nepa
jėgė jį sunaikinti.”

De Gasperis, be to, kal
tina buvusiąją prezidento 
Roosevelto valdžią už pa
skleidimą tokių minčių, ku
rios “padėjo komunizmui 
pakilti.”

Japonų policija krečia 
papirkinėjančias 
ministrus kompanijas

Tokio. — Japonijos poli
cija užklupo raštines astuo
nių statančių laivus kompa
nijų. Suėmė ju dokumen
tus ir areštavo dviejų kom
panijų viršininkus kaip mi
nistrų papirkįnėtojus.

Progresyviai ir socialistai 
Japonijos seime parodė, jog 
kompanijos papi r k i n ė j o 
bent du ministrus, kad jie 
už tai duotu joms užsaky
mus statyti laivus valdžiai.

Paežius davė Frankui 
aukščiausią savo ordeną

Madrid, Ispanija. — Is
panijos diktatoriui Frankui 
tapo įteiktas Aukščiausias 
Kristaus Ordenas, popie
žiaus paskirtas. Tai yra di
džiausias bažnytinis garbės 
ženklas.

Taip Franko apdovanotas 
ypač už tai, kad pernai pa
sirašė sutartį su popiežium, 
pripažįstant katalikystę 
“vienintele Ispanijos žmo
nių religija.”

Susirinkimas sušauktas 
kovai prieš nedarbą, už be
darbių ir dirbančiųjų reika
lus.

Miesto tarybos pirminin
kas Stark pasižadėjo dėti 
pastangas, kad užtikrintų 
visiems darba. c-
Kongresmano sveikinimas
Kongresmanas Heller sa

vo laiške susirinkimui svei
kino uniją kaip kovotoją už 
pilietines laisves, prieš 
streiklaužišką Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą, už teisingos 
samdos įstatymą ir prieš 
ragangaudišką McCarra.no 
Įstatymą.

Teisėjo Flagg telegrama 
gyrė uniją už “puikias jos 
pastangas dėl žmonių bro
lybės.”
UNIJOS REIKALAVIMAI

Susirinkimas reikalavo: I

Įstatymiškai užtikrint ne 
mažiau kaip $1.25 mokesnio 
už darbo valandą; pakelt 
darbininkams algas; sulai
kyt f a b r i k u s nuo persi
kraustymo į pietines valsti
jas, kur darbininkai pigiau 
samdomi, ir kt.

Čekoslovakijos prezidentas 
įsakė karinėm akademijom 
teisingai dėstyti marksizmą

\ - i --

Praga. — Čekoslovakijos 
prezidentas Zapotockis įsa
kė karinėms akademijoms 
teisingai dėstyti marksizmo 
mokslą.

Zapotockis pareiškė, jog 
komandieriai turi susipa
žinti su politine ekonomija, 
kultūra ir psichologiniais 
dalykais, reikalingais tinka
mai dvasiai palaikyti ka
riuomenėje. Negana, kad 
komandierius-žinotų tiktai 
karinę strategiją bei takti-‘ 
ką. 4-

Tunis. — Susprogo, kari
nis Francijos lėktuvas, už
mušant 15 lakūnų.

lo ruožto ir sugrąžint Egip
tui Sudaną, kurį Anglija 

! seniai atplėšė.
Neoficialiai pranešta, kad 

premjeras Nasser su savo 
Revoliucinės Komandos Ta
ryba įsakė nuverstajam 
prezidentui - premjerui Na- 
guibuj laikytis savo buvei
nėje priemiestyje, niekur 
neišeinant. Prie Naguibo 
namų pastatyta karinė sar
gyba.

ANGLAI, NEPASITIKI 
PREMJERU NASSERIU

London. — Anglijos val
dininkai nesidžiaugia, kad 
Egipto karininkai pašalino 
prezidentą • Naguibą. An
glų ministrai ir kai kurie 
kiti vakarų diplomatai bi
jo, kad su naujuoju Egip
to premjeru Nasseriu bus 
dar sunkiau susiderėti ne
gu su Nagu i bu. Abejoja, 
ar pavyks įtraukti Nasse
rio valdžią į karinį vakarų 
bloką prieš Sovietų Sąjun
gą 4

Prezidentas parėmęs 
armijos vadą Stevens 
prieš McCarthy

Washington. — Armijos 
sekretorius Robertas T. 
Stevens paskelbė savo pa
reiškimą, jog nesutiks, kad 
McCarthy ar kiti kongresi
niai tyrinėtojai “įžeidinėtų 
bei žemintų” karininkus, 
darydami jiems kvotimus.

Tas pareiškimas išleistas 
iš prezidentinių Baltųjų 
Rūmų; ir Stevens sako, jog 
prezidentas Eisenhoweris 
“šimtaprocentiniai jį užgy
rė.”

Ragangaudis McCarthy, 
tačiau, atsišiepė, kad jis vis 
tiek įžeidinės kvočiamus 
karininkus, jeigu jie bus to 
verti, kai]) “komunistų 
glostytojai.”

London.—Anglijos spau
da blogai, net pajuokiančiai 
atsiliepia apie prez. Eisen
hower], kad jis pasiduoda 
tokiam “karštakošiui” Mc- 
Carthy’ui.

Washington. — Amerikos 
generolai ir kiti aukštieji 
karininkai “verda karčiu 
apmaudu” prieš McCarthy; 
skundžiasi, kad valdžia lei
džia tam ragangaudžiui jo
dinėti jiems ant sprando.

Le Havre, Franc.—Pran
cūzų policija sako suėmus^ 
“grupę šnipų,” kurie sklei
dė atsišaukimus, raginan
čius Franci ją į taikos dery
bas su Vietnamo liaudinin
kais Indo-Kinijoje.

McCarra.no
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AMERIKINIŲ RESPUBLIKŲ 
KONFERENCIJA

KOVO 1 DIENĄ Caracas mieste, Venezuelos sos
tinėje, prasidės Dešimtoji Amerikinių Valstybių Kon
ferencija (Tenth Conference of the Organization of 
American States).

Konferencijoje dalyvaus atstovai nuo 21-nos ame
rikinės respublikos.

Konferencijoje vyriausiuoju klausimu bene bus: 
kova prieš komunizmą. Netgi ir dienotvarkyje yra įdė
tas punktas: “Intervention of International Commun
ism in the American Republics.”

Netenka nei sakyti, jog komunizmu reakcininkai va
dina net ir tai, kas šiandien darosi Guatemalos respu
blikoje, nors ten nėra jokio komunizmo. Guatemaloje, 
kaip žinia, yra liberalinė valdžia, išrinkta pagal to kraš
to konstituciją. Komunistine ją vadina dėl to, kad toje 
šalyje buvo pravesta žemės reforma; dėl to, kad ten lei
džiama organizuotis darbininkams į savas organizaci
jas, dėl to, kad ten bandoma pakirpti sparnus American 
Fruit Kompanijai, Įvesdinusiai milijonus dolerių į tą 
šalį, per ilgus metus žiauriai išnaudojusiai Guatemalos 
liaudį.

Jungtinių Valstijų kapitalas turi įkėlęs koją į visas 
Lotynų Amerikos respublikas. 40 procentas amerikinio 
kapitalo, įvestuoto užsienyje, yra Lotynų Amerikoje, 
Standard Oil kompanija uždirba ant kiekvieno dolerio, 
įvestinto Venezuelon, 36 centus, o Jungtinėse Valstijose 
ji teuždirba tik 16 centų ant įvestinto dolerio. General 
Motors korporacija Lotynų Amerikoje uždirba 94 centus 
ant kiekvieno įvestinto dolerio.

Kadangi mūsų šalies kapitalistai Uiri įvesdinę į tas 
šalis tiek’ daug kapitalo, tai jiems labai svarbu, kad 
ten viešpatautų jiems ištikimos valdžios. 5 Nes jei tuo
se kraštuose užviešpatautų liberališkesnės valdžios, pa
našios į šiandieninę Guatemalos valdžią, tai būtų' ban
doma amerikinių kapitalistų pelnus apkarpyti.

Štai, kodėl mūsų valstybės departmentas stoja už 
tai, kad būtų pravesta griežtesnė kova prieš “tarptauti
nį komunizmą.”

7 -- •---
VENEZUELOS PRIEŠAKYJE šiandien stovi pre

zidentas Perez Jimanez, — aršus liaudies priešas, aštrus 
budelis. Neseniai New York Timese rašė buvęs tos ša
lies prezidentas Romulo Botancourt:

“Būtų didelė ironija laisvam pasauliui, susi
rinkti į miestą, kur girdėti kankinamųjų dejavimai 
ir pagalbos "šauksmai.”
Ironija ne ironija ,o konferencija įvyks ten; ją svei- 

• kinš ir globos aršus liaudies priešas.
>

' Bet ne tik Venezueloje viešpatauja fašistinis dikta
torius.' Visoje eilėje kitų Lotynų respublikų yra tas 
pats. Peru valdo Odria, Paraguajų—Chaves, Argenti
ną—Peronas, Nicaraguą—Somoza, Kiubą—Batistas, Pa
namą—Remonas, Salvadorą—Osorio, Dominican respu
bliką— Trujillo, ir tt. Tačiau visus juos savo žiaurumu 
praneša Venezuelos Perez Jimenez.

Iš 20 Lotynų Amerikos respublikų pažangesnes val
džias turi tik sekamos: Guatemala, Bolivia, Chile, Mek
sika, Uruguajus, Brazilija ir Costa Rica.

PO ANTROJO PASAULINIO karo visose Lotynų 
Amerikos respublikose prasidėjo liaudies judėjimas 
prieš imperialistus, prieš tuos, kurie ten viešpatauja su 
doleriu.

Reikalaujant liaudžiai, tokioje Meksikoje tapo na
cionalizuota aliejaus pramonė, kurią kadaise valdė Wall 
strytas. Bolivijoje nacionalizuota blėtos (skardos) ir 
aliejaus pramohė, kurią pirmiau valdė “norte america- 
nos.” Brazilijoje tapo uždrausta svetimšaliams kištis į 
tos šalies aliejaus pramonę,—aišku, turėta galvoje vy
riausiai Jungtinių Valstijų kapitalas. Costa Rica res
publikoje kalbama apie nacionalizavimą amerikinės 
United Fruit, kompanijos nuosavybės.

Viena po kitos Lotynų respublikos deda pastangų iš
silaisvinti iš užsienio kapitalo. Visa tai verčia Wall 
atryto viešpačius susirūpinti.

Juos verčia rūpintis ir tas faktas, kad tūlos Lotynų 
respublikos jau pradėjo prekybą su socialistiniu pasau
liu, Tarybų Sąjunga ir liaudiškomis demokratijomis. 

.'Argentina, Uruguajus, Brazilija, Chile pasirašė preky
bos sutartis su visa eile socialistinių kraštų) Kitos Lo
tynų šalys, be abejojimo, paseks jų pėdomis.

Taigi Caracas konferencijoje šitie klausimai ir bus 
diskusuojami, jei ne atvirai, tai už kulisų.

2‘psl.—Laisvė (Liberty)-Šeštadienis, Vasario-Feb. 27, 1954

NAUJIENOS 40 METŲ
1914 metų vasario 19 d. 

Chicago j e buvo pradėtos 
leisti- Naujienos. Iš pra
džių jos ėjo savaitraščiu, o 
vėliau, karo metu, buyo 
pradėtos leisti dienraščiu.

Naujienas pradėjo leisti 
bendrovė, suorga n i z u o Lr 
ano meto socialistų. Iš pra
džių Naujienos buvo pažan
gus laikraštis. Tuomet, kai 
pasirodė pirmas Naujienų 
numeris, Laisvė kraustėsi 
iš Bostono į B r o o k 1 y n ą . 
Pirmas Laisvės numeris, iš
ėjęs Brooklyne kovo 3 d. 
(1914 m.), sveikino Naujie
nų pasirodymą.

N a u j ienoms redaguoti 
leidėjai pakvietė Pijų Gri
gaitį, prieš tai redagavusį 
savaitraštį “Pirmyn” BaL 
timorėje, — laikrašti, kuris 
vos besilaikė.

į P. Grigaitis Naujienas 
redagavo per visą laiką, 
—su maža pertrauka, kai 
jis vienu kartu buvo pava
rytas iš redaktoriaus vietos 
ir Naujienas redagavo D r. 
A. Montvidas.

Neužilgo, kai prasidėjo 
pirmasis pasaulinis karas, 
tarp socialistų II-jame In
ternacionale prasidėjo Ko
va: vieni tą karą rėmė, ki
ti — kairieji — skelbė jam 
kovą, kaip imperialistiniam, 
kaip plėšikų karui. Toji ko
va palietė ir lietuvius so
cialistus,—ji paryškėjo ypa
tingai 1916 metais, kai at
vyko Amerikon V. Kapsu- 

clS.
I

Įvykusioji Didžioji Spalio 
Revoliucija Rusijoje įnešė 
dar aštresnių susirėmimų 
socialistuose. • Kairieji ją 
rėrhė, ėjo išvien su Leninu, 
o dešinieji skelbė jai kry- 

į žiaus karą. P. Grigaitis ėjo 
. su dešiniaisiais ir per savo 
Laikraštį ir kalbas visaip 
bjauriojo tuos, kurie stovė
jo su Spalio, revoliucija.

Kai Vokietijoje įvyko 
buržuazinė revoliucija, nu
vertus! kaizerį, Grigaitis 
skelbė, jog dabar, girdi, Vo
kietijoje būsiąs įvestas ti
kras socializmas!

Tokių ir panašių kvaily- 
i bių skelbimas erzino ne tik 
i tuometinius Naujienų skai
tytojus, o ir pačius koopera
tyvo, kuris leido Naujienas, 
narius, padoresnius įmones.

Pajutęs, kad Naujienos 
gali jam duoti “kiką,” P. 
Grigaitis dėjo pastangas 
užtikrinti sau vietą bendro
vėje — kooperatyve. Jis, 

■ su artimųjų pagalba, supir
ko, kiek galėjo, Šerų, na, ir 
patapo šeimininku. Tūli 
asmenys (pav., velionis Ja- 

iinontas), turėję daug- Šerų, 
ėjo į teismus, bylinėjosi, 
reikalavo žmonėms teisių, 
bet nieko nelaimėjo: Nau
jienos pasiliko P. Grigaičio 
kontrolėje! Šiandien ten 
jis bosauja. Jis yra bendro
vės prezidentas, jis yra ir 
Naujienų vyriausias redak
torius!

Na, ir jis naudoja laik
raštį savo juodai politikai, 
—naudoja jį, kiek tik be
pajėgia! Puolimas, bjau- 
riojimas komunistų ir Ta
rybų Sąjungos yra P. Gri
gaičio mėgiamiausias ar
kliukas, ant kurio jis tebe- 
jo ja. Tai neišgydoma jo li
ga. Visiškai nusibankruta
vęs savo pranašystėse, jis 
dar vis galvoja: o gal gi ir 
atsitiks kada nors kas nors, 
kai aš galėsiu pasididžiuoti, 

•jog< teisybę sakiau, kad Ta
rybų Sąjunga negyvuosj

Žinoma, tai menkos žmo
gystės menka iliuzija, bet 
nuo jos P. Grigaitis nėra 
išsilaisvinęs. 

t

Na, ir šiandien Naujie
nos patapo pačiu juodžiau
siu, pačiu šlykščiausiu lie
tuvišku laikraščiu Ameri
koje. Jos tiesiog vaidina 
donosčiko rolę. Jos duoda 
piktą toną kitai reakcinei 
spaudai. Jos pralenkia net 
Mahanojaus Saulę keiks
muose.

Savo jubiliejaus atžymė- 
jimui, Naujienos išėjo pa
didintos, bet pernelyg prės
kos. Nieko originalesnio, 
nieko įdomesnio ten nėra.

Nau j ienas išk i 1 m i n g a i 
sveikina kun. M. Krupavi
čius (Juodasis Mykolas), 
Sidzikauskas, Budrys, — 
sveikina klerikalai ir fašis
tai.

Mus stebina tik tai, kad 
neprisiuntė joms sveikini
mo sen. McCarthy!

Skaitytoją Balsai
Maldos gerai, bet daktarai, 

dar geriau
Popiežius, arba kaip jis 

Lietuvoj buvo vadinamas, 
“šventas tėvas,” jau rengia
si keliaut pas savo atsto
vaujamą Dievą. Jisai ir jo 
“tarnai” kunigai pasakoja 
žmonėms, kaip danguj gra
žu, kaip ten linksma... 
Ten žmonės niekad neser
ga, nevalgo, nemiega, o tik 
linksminasi ir linksminasi, 
“giedodami šventas gies
mes” ...

Bet kuomet art i n a s i 
“švento .tėvo” kelionė ton 
nepabaigton linksmybėm ji
sai purtosi nuo jos; jisai 
r,eikalauja pašaukti prie jo 
geriausius daktarus ne Įik 
iš Romos miesto, bet ge
riausius specialistus iš vi
so pasaulio. Daktarai sto
vi prie jo dieną ir naktį ir 
viską daro, kad tik ilgiau 
palaikyt “šventąjį” ant šios 
griešnos žemės.

Iš kitos pusės po visą ka
talikišką pasaulį kunigai 
įsako savo parapijonams 
melstis už popiežiaus svei
katą, aukoti “Dievui” pini
gus, kad anas dar ilgiau pa
laikytų savo vyriausią at
stovą ant žemės.

Pradedant pačiu “šventu 
tėvu” ir baigiant pralotu 
Balkumi, jie visi tvirtina 
savo sekėjam, kad malda 
yra galingesnė už kardą, 
galingesnė už 'didžiausias 
armijas; su maldos pagal
ba nuo Dievo gali viską iš
prašyti, žinoma, tik reikia 
melstis “ščyrai”... Bet ap- 
sirgus popiežiui nei kardi
nolai, nei vyskupai, nei ku
nigas Prunskis nesiremia 
vien maldomis, — jie kuo 
greičiausia šaukia dakta
rus ... Tegul sau meldžiasi 
tikintieji, bet daktarai pir
moj vietoj palaikyme “šven
tojo” ilgiau šiame sviete.

Šv. Petras

IŠ LIETUVOS
Nauji audiniai

BIRŽAI. — “Siūlo” fabriko 
kolektyvas plečia išleidžiamo
sios produkcijos asortimentų. 
Dabar gaminami penkių rūšių 
gaminiai. Bernai buvo Įsisa
vinta turinti didelę vartotojų 
paklausą kaštuotų staltiesių 
gamyba. Aukšto Įvertinimo 
susilaukė Klijuotė, drobelė, 
ipoteavimo medžiaga, šiuo mo
tu Įs'jsąvinama nauja gaminių 
rūšis — gryno lino klijuotė. 
Anksčiau klijuotė buvo garni-- 
hama iš linų ir medvilnės. Da
bar ji gaminama vien iš linų. 
Tokia klijuotė yra patvaresnė.

P. Skodžius
Ar jau rengiate ką Laisvės 

paramai?

Lrre rotu Rfi a 
Į^MIAflkrtfiS
Aktoriui Juoz. Sipariui 

60 metų amžiaus
Lietuvos tarybinė visuomenė pažymi 

Vilniaus Valstybinio dramos teatro ak
toriaus artisto Juozo Sipario šešiasde
šimt metų amžiaus jubiliejų. Jubiliatas 
teatro scenoje kūrybinį darbą dirba jau 
daugiau kaip trisdešimt metų. Lietu
viškajai visuomenei Juozas Siparis gerai 
pažįstamas. Teatro žiūrovas jį mato 
beveik kiekviename spektaklyje įvai
riuose vaidmenyse, radijo klausytojai 
girdi jo balsą radijo vaidinimuose, o ki
no lankytojai jį girdi dubliuotuose į lie
tuvių kalbą tarybiniuose. filmuose.

Juozas Siparis gimė 1894 metais Ku
šių kaime prie Tenenių bažnytkaimio, 
vargingo, valstiečio šeimoje.

Kaip įr daugelis Lietuvos darbo žmo
nių, skurdo, nusiminimo ir nevilties sle
giamas, Sipario tėvas išvažiavo į taria
mos “laimės šalį”—Ameriką. Bet vietoj 
lauktos laimės Siparių šeima susilaukė 
dar didesnės nelaimės ir skurdo: netru
kus iš Amerikos gauta žinia, kad šei
mos tėvas fabrike žuvo.

Juozui Sipariui iš pat mažens teko 
kovoti sunkią gyvenimo kovą.

Dvasiškai stipri ir turtinga individua
lybė nepalūžo. Augdamas ir bręsdamas 
kaip žmogus ir menininkas Juozas Sipa
ris iš pat jaunų dienų ryžosi tarnauti 
savo liaudžiai.

1920 metais Juozas Siparis pradėjo 
kūrybinį scenos meno darbą Kaune sa
tyros teatre “Vilkolakis.” “Vilkolakis” 
aštriai satyriškai pliekė buržuaziją, jos 
□arsidavčliškumą Vakarų imperializmo 
interesams.

Tai ir buvo pradinės kovinės pozici
jos, kuriose Juozas Siparis pradėjo aug
ti kaip pažangus menininkas ir žmogus.

Juozas Siparis įstojo į Dramos teatrą. 
Tame teatre augti ir vystytis meninin
ko talentui sąlygos buvo nepalankios.

B.et tvirta kūrybinė Juozo Sipario in
dividualybė nepasidavė štampui, išven
gė chaltūros.

Čia jam padėjo galingosios rusų te
atro meno tradicijos, pirmoje eilėje — 
Dailės teatro dvasia, Stanislavskio siste
ma, kuria buržuazinio laikotarpio lietu
vių teatro pažangesnieji aktoriai gyvai 
domėjosi.

1940 metais, atsikūrus Lietuvoje ta
rybinei santvarkai, Juozas Siparis su 
būdingu jam veržlumu ir entuziazmu 
įsijungė į socialistinio realizmo kelią.

Sąžiningas ir reiklus pats sau ir ki
tiems, Juozas Siparis visada, nuo pat 
savo meninio kelio pradžios, rūpinosi 
savo sukuriamo vaidmens meniškumu. 
Dėl to sukurti vaidmenys pasižymi savo 
įtikinamumu, v

Per visą savo kūrybinį amžių Juozas 
Siparis yra sukūręs apie 130 vaidmenų. 
Tik pokario metais Juozas Siparis vai
dino “Viltyje” žveją Simoną, “Rusų 
žmonėse” Charintonovą, “Naujoj vagoj” 
Roką Urniežių, “Jubiliejuj” Šipučiną, 
“Marčioj” Vingį, “Po Pragos kaštonais” 
Tichį,' “Kremliaus Kurantuose” ir “Ne
užmirštamuose 1919 metuose” V. I. Le
niną, “Miške” Vosmibratovą, 1 “Jegore 
Bulyčiove” popą Pavliną, “Klastoj ir 
meilėj” Milerį, “Obelys žydės” Kveda
rą, “Taikos balandžiai” Briggę, “Be- 
kraitėj” Knurovą, “Kalvio Ignoto teisy
bėj” senį Varkalį, “Visiškai slaptai” se
natorių, “Putinų giraitėj” Romaniuką, 
“Žemėj maitintojoj” kleboną.

Juozas Siparis1 yra ir respublikos ki
nematografijos pionierius. Jis sukūrė 
filme “Marytė” valstiečio Antano, o fil
me “Aušra prie Nemuno” — senojo Ga
brio vaidmenis.

Tarybiniais metais Juozas Siparis 
pasireiškė ir kaip pedagogas, jautriai ir 
rūpestingai auklėjantis mūsų tarybiniam 
teatrui jaunus kūrybinius kadrus. Šiuo 
metu Vilniaus Konservatorijos teatri
niame fakultęte Juozas Siparis dėsto 
grožinį skaitymą.'

Už puikiai sukurtą V. I. Lenino vaid
menį Višnevskio veikale “Neužmiršta

mieji 1919 metai” Juozui Sipariui su
teikta stalininė premija. Už nuopelnus 
tarybiniam lietuvių teatrui jam suteik
tas LTSR Nusipelniusio artisto vardas. 
Jis apdovanotas Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu ir medaliu “Už šaunų dar
bą Tėvynės karo metu.”

Juozas Siparis yra pačiame kūrybi
niame subrendime, kada didelis talentas 
ir didelė patirtis pasiekia puikiausią ir 
aukščiausią savo suklestėjimą. Stovė
damas mūsų respublikos menininkų pa
čiose pirmose gretose, Juozas Siparis 
deda • didžiulį indėlį į lietuvių tarybinės 
kultūros, tautinės savo forma ir socialis- 
tinęs savo turiniu, kūrimą. ** A

A. Gricius

Ten, kur Petras Didysis 
krikštijo Hanibalą

Markučiai—Vilniaus priemiestis. Te
nai, aukštame srauniosios Vilijos kran
te, stovi senovinis namas, apaugęs ge
bene. Prie namo įėjimo—A. S. Puškino 
biustas.

Nedaugelis težino, kaip nuostabiai su
sipynė Puškino giminių likimas su Vil
niaus miestu — senąja Lietuvos sostine. 
Ir šis senovinis namas Markučiuose ta
po lyg simbolis, bylojantis apie rusų ir 
lietuvių kultūros gyvus ryšius.

Senojoje Vilniaus dalyje stovi nedidelė 
Paraskevos Piatnicos bažnyčia. Dau
giau kaip prieš šešis šimtus metų ją pa
statė Marija Jarosląvovna—Lietuvos ir 
Rusijos kunigaikščio Algirdo žmona. 
Pergalei prieš švedus prie Poltavos at
žymėti, Petras Pirmasis šioje bažnyčioje 
atliko iškilmingą pamaldų ir, kaip, apie 
tai liudija memorialinė lenta, “‘krikštUo 
joje afrikietį Hanibalą, mūsų poeto A.ls. 
Puškino prosenelį.” Po daugelio metų 
poetas šioje bažnyčioje pagerbė savo 
prosenelio — įžymiojo rusų matematiko, 
fortifikatoriaus ir hidrotechniko atmi
nimą. Dar po kelių dešimčių metų jau
nesnysis A. S. Puškino sūnus Grigorijus 
susituokė Vilniuje su Varvara Aleksie- 
jevna Melnikova. Iš savo žmonos—Vil
niaus gyventojos — jis gavo kaipo kraitį 
Markučių sodybą, į kurią jis paskui at
gabeno iš Puškinų dvaro Michailovsko- 
je baldus, knygas, šeimyninius portre
tus ir kitus daiktus, tame tarpe asmeni
nius tėvo daiktus. Kai 1899 metais buvo 
minimos A. S. Puškino gimimo dienos 
100-sios metinės, Grigorijus Aleksandro- 
vičius dalyvavo atidengiant jo tėvo pa
minklą Vilniuje. Didžiojo rusų poeto 
biustas buvo pastatytas tikroje simboli
nėje vietoje: kalnelio papėdėje, kur žilo
je senovėje Lietuvos kunigaikštis Ge- 
deminas įkūrė tvirtovę, padėjusią pa
matą miestui įkurti.

Markučių name-muziejuje mes dabar 
matome po stiklu Puškino kūrinius, Iš
leistus. Lietuvos žemėje mūsų laikais. 
Įžymiausieji lietuvių- rašytojai ir poetai 
—Salomėja Nėris, Petras Cvirka, Liudas 
Gira, Antanas Venclova—išvertė į lie
tuvių kalbą didžiojo rusų poeto veikalus.

Tyliuosė šio namo kambariuose mąs
lus amžininkas pajunta visą Puškinų gi
minės 250 metų istoriją: štai memoriali
nės lentos nuotrauka, pasakojanti apie 
Hanibalo krikštijimą; štai asmeniniai 
poeto krėslai ir staliukas iš Michailovs- 
kojės. Kai gimė Grigorijus, Puškinas 
linksmai, rašė Naščiokinui: “Mano šei
ma gausėja, auga, klega aplink mane. 
Dabar, atrodo, negaliu skųstis savo gy
venimu, ir senatvės nėra ko bijoti...” 
Metams praėjus Grigorijų įnešė į kam
barį, kur gulėjo mirštantis tėvas, ir di
dysis rusų poetas šaltėjančia ranka pa
laimino savo sūnų... Štai Natalijos 
Gončarovos foto nuotrauka, kurią Ji 
prieš mirtį padovanojo savo jaunesniam 
sūnui, buvusiam šio namo savininkufc 
štai žąsies plunksna ant Grigorijaus ra
šomojo stalo ir jo foto nuotrauka, — 
joje jis labai panašus į savo tėvą; štai 
Grigorijaus žmonos, Varvaros Puškinos, 
testamentas, kuriame pasakyta, kad 
namas Markučiuose turi visuomet “tar-

(Tąsa ant 8 puslapio)
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New Yorke Žinios
, Prašome ateiti pietauti!
Šiuomi norime priminti, jog 

kelioms iš daugelio geriausiu 
šeimininkių pagerbti ruošia
mieji pietūs įvyks jau šį sek
madienį, vasario 28-tą.

Kviečiame visus ir prašome 
nesivėluoti. Pietus duosimo 1 
vai. Kaina $2.

Iki pasimatymo Liberty Au
ditorijoje 1 vai., vasario 
28-tą!

jo

Iš Motery Klubo 
susirinkimo

Vasario 18-tą, 8 vai. vaka
ro, susirinko skaitlingesms bū
rys moterų, negu praeityje. 
Visos su įdomumu laukė pa
matyti tą naują, gražiai ži
bantį samovarą kavai virti. 
Pirmiau šamo varas būdavo tik 
dėl arbatos virimo. Bet viskas 
vystosi į platesnes šakas šio
mis dienomis.

Naudojo pirkinio varduvių 
pradžią padarėme susirinki
me, S baigsime 28-tą vasarip. 
Paruošime skanius pietus. 
Prie to dar pagerbsime pen
kias klubietes už jų darbštu
mą. Tad, draugės ir draugai, 
mes jus visus kviečiame į tas 
varduves. Mes sueigas gerina
me ir vaišes dauginame, kad 
atsilankiusieji būtų patenkin
ti. Taip mes nutarėme, taip ir 
turės įvykti.

Tie pietūs šį sekmadienį 
įvyks pietų laiku, 1 vai., Li
berty Auditorijas restaurane. 
Kaina $2.

* * *
Rankdarbių paroda jau ne

toli. Mes turime visos skubėti, 
kad papuošti Moterų Stalą 
įdomiausiai ir gražiausiai. Jau 
išrinkome ir darbininkes dirb
ti parodoje prie mūsų stalo. 

* * *
Kovo 7-tą švęsime Moterų 

Dieną. Visoms mums turėtų 
būti mintyje, kad mes turime 
atsakomybę. Mes — motinos 
.— auginanie šeimas. Ar mes 
galime jomis pasidžiaugti? 
Tacrbūtinai sueikime tą dieną 
pasiklausyti prelekcijos. Už- 
girsime, kaip moteris yra 
svarbi. Be jos pasaulis būtų 
tuščias. Pagalvokime rimtai!

Klubietė

Valdžia kišis Į unijų 
gerovės fondus

Valstijos Senatas vienbalsiai 
priėmė Wicks pasiūlytą bilių. 
Tas bilius įsako unijoms pa
teikti D e w ey j a   va 1 d i n i a m 
viršininkui vardus, aX^esus, 
algas ir visokius atpildus rink
tų ar samdytų unijos viršinin
kų, dirbančių prie gerovės 
fondų. .

Ten, kur Petras Didysis 
krikštijo Hanibalą

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
nauti kultūros-švietimo reikalams
(A? S. Puškino.—L. J.) atminimui įro
dyti.” ;

Vienas iš kambarių iki šiol vadina
mas “Puškino kambariu.” Kai namas 
dar buvo gyvenamas, šitame kambaryje 
buvo surinkti visi asmeniniai poeto 
daiktai, atgabenti iš Michailovskojės, ir 
visa, kas buvo išgrobstyta: daugelis re
likvijų, knygų dingo be pėdsako. Iš as
meninių poeto daiktų užsiliko labai ma
žai: du krėslai su apsitrynusiomis akso
mo sėdynėmis ir kortų staliukas. Puš
kino daiktai, atitverti kaspinu, stovi

HARTFORD, CONN.

kampe, prie lango, o priešais ant sienos 
kaba piešiniai su pomirtine poeto kau
ke ir žinomojo N. Ge paveikslo “Puški
nas Michailovskojes kaime” kopija su 
autografu: “Grigorijui Alenksandrovi- 
čiui Puškinui nuo Nikolajaus Ge. 1875 
metai.”

Visame name tik vienas daiktas dar- 
nera istorinė relikvija, bet ir jis po de
šimt metų bus laikomas po stiklu, kaip 
poeto visaliaudinio garbinimo atmini
mas, — tai lankytojų knyga. Įrašai jo
je padaryti ne tik rusų ir lietuvių kal
bomis : čia, į Markučius, atvažiuoja 
žmonės iš visų šalies miestų ir slėnių, ių 
poeto vardas tariamas “kiekviena joje 
esančia kalba.” L. Juščenko

teisti” pasiduodančius , jų 
vadovus, o eiliniams parti
zanams visai atleisti baus
mę.

Jau 7 metai kai partiza
nai kovoja, reikalaudami 
padalint dvarų žemes beže
miams i r maž a ž e m i a m s 
valstiečiams ir pripažint 
darbo žmonėms civilines, 
teises.

Gubern. Martin priešinasi 
Porto Riko pakėlimui

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

AUTO GLASS MECHANIC. Must 
be exp. and must have driver’s lie. 
Steady wk., good wking conditions. 
Apply in person or phone. Mr. Wein
stock, Ridgeway Glass, 1235 Ridge 
Ave. ST. 4-2789.

(37-41)
HELP WANTED—FEMALE

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, kovo 2 d., 7:30 v. 
vakare. Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė. Nariai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti ir už
simokėti duokles.

Valdyba.

Kosmetikų gamintojai 
gavo algos priedą ■

Revlon Cosmetics firma su
tartyje su uni joj 65-j u dis- 
triktu sutiko pridėti algos nuo 
$2.50 iki $3.50 per savaitę. 
Sutartis galios iki 1956 metų, 
bet algų klausimą galės per
svarstyti už vienerių metų.

ir šalutinių pagerini
mu. Paliečia 700 darbininkų.XDerybos ilgai nedavė pasė
kų ir darbininkai jau buvo 
pritrukę kantrybės, ruošėsi 
strbikuoti. Tada firma susku
bo derėtis. Paskutinis derybų 
posėdis tęsėsi per visą naktį.

Nutarė užrašinėti K 
kalinių lankytojus

Albanyje Valstijos Senatas 
vienbalsiai nutarė, kad valsti- 
jinių kalėjimų wardenai turės 
pateikti gubernatoriui kalinių 
lankytojų sąrašus. Pirmiau ir
gi lankytojus užrašinėjo, bet 
kai stambūs politikieriai lankė 
raketierius kriminalistus, gu
bernatorius buvo teisinamas 
kaip negalėjęs to žinoti.

• Queens areštuotas Bayo- 
prekybininkas už paliki

mą žmonos su kūdikiu, kurį 
jis skaito ne savu dėl to, kad 
jis yrtP“test tube’’ kūdikis. 
To būdo vaikui gauti jie ėmė
si po 11 metų vedybinio gy
venimo be vaikų.

Mažas apgynėjas
New Yorke du ginkluoti 

jauni plėšikai apiplėšė gro- 
sernių savininkę anksti rytą, 
jos namuose. Įsigavę per ap
gaulę, sakydamiesi atėję bute 
esančio myterio žiūrėti.

Bute buvęs 5 metų berniu
kas bandė motiną ir senutę 
apginti, kaip jis daro žaizda- 
mas “cops and robbers,” plė
šikus kumščiavęs ir spyręs, 
žinoma, jam nepayko, tačiau 
plėšikai vaiko smūgius jiems 
kantriai kentėjo, jam neatsi- 
k irti nėjo.

Darbiečiai reikalauja 
įstato prieš depresiją

American Labor Party va
dai buvo nuvykę į Albany pri
kalbinėti Valstijos Seimelio 
narius, kad jie pagamintų 
įstatymą kova'i prieš depresi
ją. Darbiečių vyriausi reika
lavimai buvo:

Priimti demokratų įteiktus 
bilius atšaukti IIughes-Brees 
įstatymą;

Ne mažiau $1.25 pradi
niams dirbantiems ir po $-10 
per savaitę bedarbiams per 
40 savaičių. Taipgi ragino ap
drausti kiekvieną darbininką.

Delegacija Albanyje 
namy reikalu

New Yorko East Sides Pla
navimui Taryba pasiuntė ma
sinę delegaciją į Albany kal
bėtis su įstatymų leidėjais na
mų reikalu. Delegacija reika
lavo įstatymiškai uždrausti 
šalinti veteranus iš buto pro
jektuose dėl to, kad jų paja
mos pasikeitė,

D a u ge 1 i u i* n e g y ve n a nč i ų
projektuose nežinoma, kad 
tiktai nusakytą sumą uždir
bantieji įleidžiami i projektus. 
Pajamoms pakitus, veteranai 
lieka benamiais, . ’

Ma kartistų perse k ioj ama 
Jefferson mokykla New Yor
ke šiomis dienomis skelbė, 
kad jau turi 1,800 studentų. 
Reikalas įsigyti darbininkams 
naudingų visuomeniškų moks
lų ir ryžtas apginti teisę mo
kytis pasirinkto mokslo nuga
li persekiotojų bauginimus.

; BRONX SlUNčI/^ I ALBANY 

MASINĘ DELEGACIJĄ

BronxieČių Rcndoms ir Na
mams Taryba praneša, kad 
kovo 2-rą pasiųs į Albany 150 
asmenų, kurie reikalaus at
šaukti 15 procentų pakėlimą 
rendų. Sako, kad kitos tos 
apylinkės organizacijos taipgi 
siunčia delegatus, tad tikima
si milžiniškos delegacijos.

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

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

4 - ■ ■ ..... ------------------------------

3 pusi.—Laisvė (Liberty) - šeštadienis, Vasario-Feb. 27, 1954

Veronika Širvydienė
Vasario 17 d. mįrč

Reiškiame giliausią užuojautą velionės vyrui 
Juozui Sirvydui, giminėms, draugams ir pažįs
tamiems.

O-
O.

Ružinskienč
Latvienė

M.
A.
O.
Mr. ir Mrs. Carlson
L. Mankienė
L.. Žemaitienė
Mr. ir Mrs. A k semitas 

Johnsonienė 
Naktin i enė

V. Vasiliauskiene

Dagilienė 
Kiškiūnienė

M.
K.

M. Lukštienė
S. žaldauskas
V. Staugaitis
G. ir O. šilkai
A. Višniauskienė
J. Valavičienė
Adam Skaltman
J. Lukštas

B. Muleranka
O. Visotskienė
P. žaldauskas
S. Daunis

knygomis jis aprūpintas. Ir 
sveikas būdamas brangino 
skaitymą. Vasaros metu, 
giedrias diena praleidžia 
prie namo darželyje, kuris 
nuo ankstyvo pavasario iki 
rudens šarkšnų bujoja Įvai
riaspalvėmis gėlėmis.

Skaudu, kuomet energin
gam žmogui prisieina apsi
riboti vien tik namuose, 
nors, dėkui technikos pa
žangai, televizija ir radi
jas monotoniją bent dalinai 
įveikia.

Kąčergiai gyvena 37 Bo
wer St., Jersey City, N. J.

K.

San Juan, Porto Riko.— 
Šios salos gubernatorius 
Luis Munoz Martin atmetė 
siūlymus pakelti ją į ame
rikinės valstijos laipsnį. Pa
sakojo, kad jeigu Porto Ri
ko taptų valstija, tai “pra
rastų daug dabartinės savo 
laisvės.”

Gubernatoriui pasidarba-' 
vus, neseniai Porto Riko 
seimas dauguma balsų at
metė patrijotų reikalavimą 
paskelbt 
somybę 
Valstijų.

Porto
Jungtinių Valstijų teritori
ja su apribota vietine savi
valda. Portorikiečiams yra 

j suteikta amerikinė piliety- 
j bė.

Martin buvo išrinktas gu-
‘ikos

pa-

HOUSEKEEPER. Settled woman. 
Gen. hswk. Lt. Idry and cooking. 
Small fam. Ranch home in suburbs.. 
Must be fond of children. Live in; 
own rm and bath. $40 wk. Gd. home. 
St. pos. for right woman. Ohaj>el 
Hill 0397 for int.

(38-44)

BUSINESS 
OPPORTUNITY

MOBILE TV SERVICE, INC.
No set taken from your home.

CL. 4-8417 — 24 Hour Service
(40-50)

Minia suėjo pirkti 
“nupigintų” prekių

Reams krautuvė New Yor
ke prie 14th St. buvo spaudo
je paskelbusi, jog Washingto- 
no dieną laikys krautuvę at
darą. Pąakstinimui pirkėjų p- 
skelbė keletą prekių nupigin
tomis kainomis. Tarpe kitko, 
skelbė du televizijos setus po 
$6.95. Kad būti gavėju poros 
ar keleto tokių “bargenų,” 
aišku, turėjai ten patekti pir
miausia. Tad pora tų televi
zijų pirkėjų prie krautuvės 
nakvojo jau iš vakaro.

A ūkti rytą, dar pirm atida
rymo krautuvės, sugužėjo 
tūkstančiai norinčių doleriu ar 
keliolika centų pigiau nusi
pirkti skelbtą nupigintą pre
ke. Spūstyje dešimtys moterų 
tapo apmindžiotos, kitos ap
alpo. Išlaužta vienas langas..

Pirkėjų minia apskaičiuoja
ma įvairiai, nuo 50 iki 100 
tūkstančių.

Leido daugiau takšnoti 
miestiečius

Gub. Dewey ir jo kontro
liuojamas Valstijos Seimelis 
atsisakė pridėti nors centą 
miesto reikalams iš valstijos 
iždo. Vietoje to, nutarė leisti 
daugiau taksuoti miestiečius.

Negavusi padidintų pasky
rų, miesto valdžia esanti de
mokratų rankose, susiduria su 
viena ir ta pačia problema: 
netaksuosi, neturėsi iš ko pa
tenkinti gyventojų reikalavi
mų, turėsi susipykti su nepa
tenkintais: taksuosi, supykdy- 
si kitus.

Piliečiams
v imams New Yorko miesto vi
sose 5 apskrityse ir Westches
ter apskrityje numatyta rug
sėjo 30 ir spalio 1-4-5, ir 8 ir 
9 dienomis.

%. Brook lyne areštuotas An
thony Pontecorvo, įtartas 
gengsterizme. Tačiau jį paė
mė ne už gengsterizmą sve
tur. Jis po girtavimo per nak-. 
tį pašovė savo žmoną.

visišką nepriklau- 
nuo Jungtinių.

Riko

KRISLAI
(Tąsa iš pirmę pusi.) 

to Tvarauskas su Jonu šliupu 
per tūlą laiką leido “Uniją,” 
g? prieš apie 70 metų J. .šliu
pas pradėjo leisti “Lietuvišką
jį Balsą,’’ kur kas turininges
ni už anuodu. “Lietuviškas 
Balsas” buvo sočia Isti nes 
krypties laikraštis, aštriai 
puolęs klerikalizmą.

APLANKIUS JUOZĄ 
KACERGIU

Teatrą vertinanti Brook
lyn o phblika per daugelį 
metų gėrėjosi Juozo Kačer
giaus vaidyba. Teatro lan
kytojams Juozo Kačer
giaus vardas' buvo kaip 
ir
jis dalyvavo, 
turėjo 
tas ir

introdukcija, jog ■ kur 
vaidinimas 

būti gerai atlik- 
vertingas. Bile 

kaip ar bile kas, Kačer- 
giaus m a ji y m u, žiūro
vams “numesti” neleistina. 
“Pritinkamai 
Tokis buvo 
mas.

Trisdešimt 
šimt metų atgal skaitlingai 
brooklyniečiai rinkdavosi į 
MacAdin svetainę. Daug 
ten buvo suvaidinta dramų/ 
tragedijų: Marija Magda- 
liete, Mirtų Vainikas, 
žmogžudžiai, Patamsio Ga
lybė. Du Broliai, rodosi, 
net 4 kartus buvo suvaidin
ta. Galima prisiminti ir. 
daug kitų veikalų perstaty
mus, kuriuose visada vado
vaujamą rolę turėjo Juozas 
Kačergius. Vaidinimai tuo
met buvo skaitorrĮa pirmoje 
eilėje visų kitų veiksmų, 
todėl dažnai susiburdavo 
patys žymesnieji vyrai ir 
moterys. Kačergiaus asmuo 
visuomet buvo ątydžiai tė- 
mijamas, kaipo pavyzdys 
mažiau prasisiek u s i e m s 
vaidyboje.

Jau bus eilė metų kai nesi
mato Juozo Kačergiaus ne 
tik vaidintojų eilėse, bet 
net ir didesniuose parengi
muose. Eilė metų kai Juozas 
Kačergius ligos vargina
mas iš namų neišeina. Pa
skutiniame mano apsilan
kyme jis pareiškė: “Galiu 
miegoti, gerai valgau, tik 
negaliu deramai vaikščioti: 
koja nutirpus, galva svaigs
ta. Visa mano laimė, tai 
turiu gerą žmoną, kuri net 
ir perdaug manimi rūpina
si.”

Juozas džiaugiasi, kad 
gali skaityt. Žurnalais ir

arba nieko.” 
jo nusista ty-

- keturiasde-

sa-

Filipinų partizanai 
nepaiso grūmojimų

Manila. — Išsibaigė
vaite laiko, per kurį Filipi
nų prezidentas Magsaysay 
buvo grūmojančiai įsakęs 
partizanams - hukbal a h a - 
pains pasiduoti. Bet niekas 
nepasidavė.

Magsaysay todėl liepė sa
vo armijai ir policijai “su
naikinti” partizanus. Jis 
buvo žadėjęs “žmoniškai

bernatorium per Amer 
valdžios ir fabrikantų 
stangas.

Kadaise lietuviai buvo pra
dėję apsigyventi Manhattane, 
Brooklynas jiem buvo mažai 
težinomas.

Bet palaipsniui jie iš Man- 
hattano “atsimufino” į Brook- 
lyną ir ča “apsistojo.” Dėl to 
ir pirmieji lietuviški laikraš
čiai buvo pradėti leisti Man
hattane.

•s na- 
vi rš 

greta 
Sekta tiki, kad pa-

ix'ew Yorke tūlos sekto 
riti vestuvėse susirinko 
3,000 neprašytu svečiu 
prašytu.
lietimas nuotakos tėvo suteiks 
palaimą. Tėvas turėjo bėgti 
pasislėpti, kad neįvyktu tra
gedija tarp besibrukančiu 
gauti palaimą.

Montello, Mass.
A.L.D.L.D. 6 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, kovo (March) 1 
d., •Liet. Taut. Namo salėje, 8 Vine 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. Pra
šau narių atydos: skaitlingai atsi
lankykite j susirinkimą ir 
dar 
gijQ.
savo pareigas, 
metų.

kurie 
nužsimokėjote duoklių į drau- 

prašau pasimokėti. Atlikite 
nelaukite pabaigos

Atlikite iš anksto.
Fin. sekr. Geo. Shimaitis.
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Rankdarbių Paroda
Kurią Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

t

Ar tamsta įteikei savo dovaną parodai? Rengėjai laukia dovanų iš visų 
apšvietą branginančių žmonių. Nes pelnas nuo šios parodos yra skiriamas 
paramai dienraščio Laisves. Jei dar nedavėte dovanos, tai pasiskubinkite, 
paroda arti.

Įvyks Kovo-March 13 ir 14 dienomis
Tai bus šeštadienį ir Sekmadienį, šeštadienį prasidės penktą valandą 

vakare. BE ĮŽANGOS. Pasilinksminimas ir pasivaišinimas užkandžiais. 
Pardavimas visokių gražių ir naudingų daiktų labai prieinamom kainom.

Sekmadienį, Kovo 14 d. Šokiai
Muzika nuo 5-tos valandos

Nuo 2-ros'iki 5-tos
Vaikų Popietis

Koncertas ir Kiti
Vaikų Įvairumai

Vaikam Dovanos

po pietų

(jcoi '(įc Kazakcvičiaus 
Orkestrą

Įžanga 50c 
(taksai įskaityti)

Karšti Užkandžiai

Paroda bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Parodoje lauksime svečių ir iš kitų miestų. Sekmadienyje tiksliai daro
me viską anksti, kad būtų patogiau svečiam pasinaudoti parodos proga.

KVIEČIAME JAUNIMĄ J ŠĮ GRAŽŲ PASILINKSMINIMĄ.
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MALE and FEMALE

TUPPERWARE
Reikalingi Dealers. Daliai ar pilnam 
laikui, aukštas nuošimtis

Telefonuokite-
TAlrnadgo 9-4608 

ar
TAlmadge 9-9319

(40-4 4)

HELP WANTED-MALE
reikalingas

AITO SALESMAN
Kordo dyleriui žemutiniame 

Westchester >
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Gali uždirbti neribotus nuošimčius 
tinkami vyrai. Atsiųskite kvalifika
cijas.

Box F 25 A. Room 830
• II West 12nd St.. N. Y. ('.

< (40-46)

REAL ESTATE
GER }S PIRKINY S 
l'lor&l Park, L. L

2 šeimų namas, 41rūmai, pirmos 
lubos tuščios. 5 rūmai išrandanti už 
Ji 10 j mėnesi. Daug priedu. Tik 
pats savininkas.'

Tel. PR. 5-123-1
i 40-46)

EAST FLATBlSH
1 šeimai mūrinis, semi-detached. 

2’- aukščio, aliejum apšildomas. 1 '2 
maudynių, garadžius.

Telefonuokite:
LNgersoll 2-1926

i 40-14)

Žada vykdyti laužynų 
inspekciją

Miestiniai butams, apsau
gai nuo gaisro ir sveikatos de
partmental žada siusti inspek
torius patikrinti, kur yra koki 
prasižengimai saugumo tai
syklėms. Is anksto paskelbia
ma sritys, i kurias inspekto
riai eis. Sako, kad visos agen
tūros veiks bendrai.

Brooklyne viena pirmiausia 
numatytu sričių yra tarp l)er 
bevoise, Seigel ir Cook Sts. ir 
Bushwick, Graham ir Manha
ttan Avės.

Auginkite Činčilas
Tai nepaprasta proga Įsigyventi 
finansiniai nepriklausomu nuo ki
tų. Mūsų Cinčilos yra kilusios iš 
geros veislės. Registruotos ir ga
rantuojami.

Kada perkate (TNCILAS pir
kite nuo atsakomingo augintojo, 
kuris turi patyrimo ir pažjsta 
tuos gyvuliukus.

Dėl greitų informacijų 
šaukite Dulimllen (N.J.) 2-2830

Chinchilla Farms
NEW JERSEY

Rt. 22 Corner of Mountain 
Parkway

BOUND BROOK, N. J.
Mes esamo nariai The National 
Chinchillas Breeders Association.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

ŠTAMPU 
I.š Visų Šalių 

ARTHUR
FENDLER

n 2 West 49th Street
New York 19. N. Y. Te). < O. 5-7091
SiH-cializuojnmės Lietuvos slamix.mis

Senomis ir Naujomis

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda 1940 Chevrolet (con
vertible), gerame stovyje. Kaina 
labai prieinama. Dėl daugiau infor
macijų. prašome skambinti:

EVergreen 8-1958.
(39-43)

OT, JUMS PROGA!
Parsiduoda Phpto Art Studio, ar

ba priimtinas part nerys, vyras ar 
moteriškė. Jei ir nemokantys to 

• amato, tai išmokysiu.
Studija gražiai įrengta, geroje 

vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Avrx stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery štoras. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tinė ir likerių krautuvė, batų taisy
mo štoras ir skalbykla.

Photo—-Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kemo- 
rus, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP.. 7-1145
Šaukite vakarais nuo 6:30 P. M. 
šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

(39-40)

NewWto^iė0gfe7ini(H
HELP WANTED—FEMALE

BOOKKEEPER
Elektrinnių ir TV daiktų krautu

vė. Nuolatinis darbas, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

SIEBERT ELECTRIC
113 Wolfe Lane, Pelham, N. Y. 

Tel. Pelham 8-101(1
(40-42)

R EIK A LIN G A II AIR I) R ESSER 
Patyrusi, nuolat, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

FRANK’S BEAUTY SALON
131 Halsted Ave., 

Mamaroneck, N. Y'.
Tel. Mamaroneck 9-6171

(40-44)

BEAUTICIAN
Patyrusi. Auksinusia alga. Savai) 
galiais. Puikios darbo sąlygos.

FLORENCE’S BEAUTY SALON
3330 Park Ave., Want a ugh, L. I.

SUnset 5-1640
(40-46)

ABELNAI NAMU DARBININKĖ
Guolis vietoje atskirame rūme, ma
loniuose mažuose namuose. 2 suau
gę ir 11 metų amžiaus mokyklos 
mergaitė. Netelefonuokito šeštadie
niais.- Šaukite ištisą dieną sekma
dieni ar darbo dienom 6 P. M.

.Mamaroneck 9-1163
(40-41)

HAIRDRESSER—MANICURIST
Patyrusi operatorė. Viršiausia alga, 
nuolat, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
PIRONE

128 Larchmont Ave., Larchmont, 
N. Y.

Tel. LA. 2-9819 (klauskite Joe)
(40-42)I-----------------------------------------------------------

FORELADY & OPERATORS
Patyrusi. Darbas prie moteriškų 

suknelių. Nuolat, gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

A. & M. DRESS CO.
612 Southern Blvd., Bronx, N. Y.

Tel. MO. 5-7943
(40-46)

LABEL SEWER

.Mašinos darbas, patyrusi prie vyriš

kų marškinių, daliai laiko ir valan

dos sau prisitaikomos.

LE. 2-2180

ATSKYRIMUI MAŠINOS
OPERATORĖS

Patyrusios dirbti prie dirbtinių ka
lėdinių eglaičių. Nuolatinis, su pui
kiomis sąlygomis darbas.

A. & O. NOVELTIES ■ 
1846 Park Ave., arti 126th St. N. Y’.

(40-41)

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

Cinemascope patiekia jums 
Broadway vaidinimą tikrai 
tok), kaip kad tūkstančiai 
mėgsta.

REAL ESTATE
PRESU MEADOWS

Bloomingdale- Sekcija
Detached, kampinis mūro namas, 5 
metų senumo, 2lz maudynes, 4 mie- 
grūmiai, pilnas diningrūmas, gara
džius. Gali būt pertaisomas dėl 2 
šeimų namo.

KAINA 825,000
Tel. FL. 7-7217

136-42)I.............. T....... ............    .. 4

GERAS PIRKINYS 
1123 64th St., Brooklyn

. 2 šeimų, pusiau atskiras mūrinis 
j ir medinis namas. Stucco finish. Šil- 
j tas vanduo, garas. 20x100 prijung- 
1 finis lotas su driveway. Pirmos lu- 
j bos ir skiepas tušti.

Kaina $12,500
Tel. CLoverdale 9-5155

(39-43)

GERAS PIRKINYS
I Canarsio. 2 seimu namas, 42x100.
I
i 4 kambariai tušti, Užpakalyje lotas 
i 85x42. Abelna kaina $15,000. Susi- 
i tarimai.
! Tel. Nightingale 9-3175, vakarais,

139-45)

PLEASANT PLAINS, S. I.
2 Tone Siding namas. Gyvenamasis 
rūmas, valgymui rūmas, moderniška 
virtuvė ir maudyne. Rumpus rm. ir 
skalbykla. 3 dideli miegrūmiai. Alu- 
i*rfniniai storm windows ir durys. 
Venetian blinds. Naujas stogas. 3 
jėjimai. Aliejum šildomas—garo ši
luma. laitas 50x100 ar visas lotas 
50x226, 2 karam garadžius. Attached 
vasarinis namas. Laukia ugniavie
tė. Vist įninkąs. Gražus kiemas. Par
duodama su nuostoliu.

Rašykite: Box F 25, Room 830,
11 W. 4 2nd S L, N. Y. C.

(40-42)

ROSLYN
Norgate 2 metų ranch, 3 miegamie
ji, 2 maudynės, skiepas, 2 karam 
garadžius, ketvirtadalis akro miške
lio, 2 ugniavietės, awning patio. 
Kreipkitės tik pirkėjai. $31,000. par
duodama su nuostoliu. Nuosavybės 
pasikeitimas.

12 Rugby • RO. 3-2027
(40-41)

I
LAURELTON, L. I.

7 kambariai. 20 pėdų salionas. 
Kambariai ant pirmų lubų tinkami 
išnomavimui. 2’,Į» maudynė; stall 
shower. Mūrinis garadžius prijung
tas. Kaina $14,750.

LA. 8-5939

New Yorke pradeda teisti 
kailiasiuvų vadą Ben Gold ei
nant Įtarimu, kad' jis esąs ko
munistas, nors jis sakėsi, kad 
iš partijos pasitraukęs.

>T pi
Blew races

With EARTH A KITT and many others—technicolor

ROXY Theatre — Seventh Ave., prie 50th Street

VINCAS SODAITIS / PETRAS KAPICKAS 
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

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

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

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

BUTCHER
Pilnai Įrengta. Gera veikli sekcija, 
$850 jeigu. Jeigos lengvai padidina
mos iki $1,200. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Matykite ar šaukite 
savininką:

72-36 Calamus Ave., Woodside 
TeL NE. 9-3625 ar vakarais 

šaukite GL. 5-7576
N 38-40)

BAKERY
Pilnai Įrengta. Gera, veikli sekcija, 
5 rūmai gyvenimui. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Savininkas parduoda šią pui
kiausią biznio progą labai prieina
mai. Pardavimo priežastis -liga.

99-08 — 37th Ave., Corona
Tel. TYV. 8-/5200

(37-43)

JAUNOS MOTERIŠKĖS — 
ŽEMIAU 40

Abelnam namų darbui. Nėra valgių 
gaminimo, nėra skalbinių. Priežiūrai 
2 vaikų. Guolis vietoje ar kitur su
lig pasirinkimo. 5 dienų darbas, ge
ra mokestis, linksma namų atmos
fera. šaukite:

OR. 3-9859
 (38-4.0)

MAN I CUR I STS—SH A M PO OI STS
(2)

Patyrusios — pilnai mokančios ope- 
ratorės. Nuolat, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

IIAIRC RAI T
2 Hamilton Ave. (Arti North Ave.) 

New Rochelle, N. Y’.
Tel. New Rochelle 6-9716 ar 

New Rochelle 2-8544
(39-45)

BAR & GRILL
Pilrjai Įrengta. Geras del restauran- 
to. Dabar uždaras. Galima daryli 
puikiausią pragyvenimą. Gerą progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai.

Šaukite savininką:
Tel. GEdney 6-1158

(37-43)
MERCHANDISE FOR SALE

% lova su geru švariu matrosu. 
Dubeltavos spirioklės. Taipgi par
duodame awnings, Florence pečiu
ką. Gero dydžio vynuogių presą ii* 
kitus gerus reikmenis. Kainos pri
einamos.

Tol. VI. 7-7608 YV
(39-40)

JAUNA MOTERIŠKĖ
Gera motinos pagelbininkė, guolis 
vietoje, atskiras malonus kambarys. 
Gražūs namai. Tinkami paliuosavi- 
mai poilsiam. Linksma aplinka.
rna aplinka.
Darbo dienom 9 A. M. iki 5 J’. M.

Telefonuokite:
PLnza. 7-1200 — Ext. 65J t

Ar
Į Vakarais ir savaitgaliais šaukite: 

BAbylon 6-0217 W.
(39-41)

PRIE KEPURIŲ
MOKINĖS

Turi mokėti gerai rankom siūti. Pa
tyrimas nereikalingas. Gera proga. 
Kreipkitės:

30 West 57th. St., N. Y. C. 
3-čios lubas.

139-41)

NEW YORK j 
~būšFnešF”

OPPORTUNITIES ________________ __ ___ ________ ___ I 

CANDY STORE-LUNCHEONETTE| 
Pilnai Įrengtas. Gera veikli sekcija, 
2’,2 rūmai užpakalyje. Daro $600.ji 
savaitę. Biznis lengvai padidinamas. ! 
Šią puikiausią biznio progą savinin- ; 
kas parduoda labai prieinamai, šau- ■’ 
kite savininką:

Te). ESpIanade 7-9807
1.34-40) !

I

GROCERY DELIC ATESSEN
Pilnai Įrengtas. Taipgi parduoda alų. 
(Jera biznio vieta. Daro gerą pragy- | 
venimą. Biznis lengvai padidinamas, j 
Žema randa-lysas. 2 kambariai už- į 
pakalyje gyvenimui. Gera proga. . 
Parduodama labai prieinamai. Ma- Į 

i lykite ar šaukite savininką:
534 E. 85th St., N. Y. C\ t 
Telefonas: I.E. 5-3255

(35-41)

CLEANING & TAILORING STORE 
Pilnai Įrengtas. Gera veikli sekcija, 
randa $50. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progų savininkas 
parduoda tik už. $1,500. Matykite 
ar šaukite savininką:

2013 — GOth St., Brooklyn 
Te). BE. 2-4154

Ar po 6 P. M. SH. 3-2836
(36-40)

TV AND RADIO REPAIR
Parsiduoda biznis. Pilnai Įrengtas.
Gera veikli vieta prie 7 Central

Avenue, arti Main Street, White 
Plains, prieš Bus Terminai ir gele
žinkelio stotj. Išrandavojam pigiai 

lysas. Galima daryti gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas, 
šią puikią biznio progų savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
iš priežasties kitų investmentų. Šau
kite savininką: Klauskite ‘’Duke”

SCarsdale 3-4612
139-45)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Am necklaces, patyrei, Ti^wng, 
clasping, ringing. Nuolatinis dar
bas, 5 dienų savaitė. Oru vėdinama 
dirbtuvė. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Turi kalbėti angliškai.

Kreipkitės:
DE MARIO

485 — 5fh Avė., N. Y. ('.
(34-40)

SEWING INSTRUCTRESS (3) 
Nuolatinis darbas. Puikiausia mo
kestis. Ekstra progos, geros darbo 
sąlygos. Bronx, žemutinėje West
chester ar Bronx rezidentčs pagei
daujamos. Kreipkitės:

NECCHI
386 So. Broadway, Y’onkers 

Tel. Y O. 8-1500
* (36-40)

BAKERY SALESGIRL
Patyrusi. 40 valandų, nuolatinis 

darbas, gera alga, linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

DIAMOND BAKE SHOP
433 Kings Highway, Brooklyn 

Tel. DE. 9-9319
(38-40)

OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui prie plastikų.
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipėtės:

PREPAC’
151 W. 26th Si., N. V. C.

Tel. YVĄ. 1-1807
(38-40)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 

ir
WEEKEND — MANICURIST

Aukšta alga, linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ROY AL HAIRSTYLIST
399 Remsen Ave., Brooklyn

T<4. EV. 5-0323 ar PR. 4-1092
(39-40)

ART NEEDLEWORK & 
KNITTING SHOP

Gera veikli sekcija Bay Ridge, in
teresingas darbas. Geros jeigos. Pui
kus, nuolatiniai klijantai. šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai — atsitrau
kia poilsiui.

Tel e f onu ok i t e sava i t ga 1 i a is:
GE. 9-6178

(40-42)

GROCERY-DELICATESSEN
Taipgi parduoda frozen valgius, vai
sius, daržoves ir alų. Pilnai Įreng
ta. 3 Frigidaires. Gera veikli sekci
ja. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, šaukite savininką:

AD. 4-9673
(40-42)

JAUNA MOTERIŠKĖ
Žemiau 35 metų, su ar be vaikų, 
dėl namų be molinos, priežiūrai 7 
metų mergaitės, apmokėjimas: kam
barys, valgis ir nedidelė alga.

Darbo dienomis po 6 P. M.
Ar

šeštad. ir Sekmad. ištisą dieną.
Tel. OR. 3-0996

(39-43)
1TNGERWAVER

Patyrusi- Pilnai mokanti operatore. 
Nuolat, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

SAM’S HAIRSTYLIST
8313 Northern Blvd., 
Jackson Heights, L. I.

Tel. HA. 9-8378
(39-43)

OPERATORĖS

Šeštad.! SEKMAD.! Pirmad.! Antrad.!
Iki Mes Viską Išparduosime!

Kartą Visame Gyvenime Viskas Turi Išeiti!

GARSUS FURRIER »»

LAUK-IŠ-BIZNIO!' k

LICENSE
449539

Labiausia Stebinančios Kainos 
Nupuolusios Kailiniu Istorijoje!

Mes likviduojame visą 
Furš, Ine. nepaisant

sandėlĮ Sample Style 
nuostolių ar kaštų.

Visų geriausias Formalių
Drabužių Pęrsamdytojas
MEYER CHESSIN

Tuxedos, Cutaways, Full Dress
RINKTINIAI

VEDYBŲ ROBAI
Pilnai yra kitų reikmenų

455 Stone Ave./ Brooklyn^
Tel. DI. 2-3662

Nauja Vieta Kreiptis dėl Tuxedos 
JACK’S

Formal Wear Rental
Samdymui ir Pardavimui 

Tuxedos-Cutaway-Full Dress 
Shawl Collars—Summer Whites. 

Pilnas pasirinkimas priedų. 
“Perfekcija yra Mūsų Geismas.” 

4707 18th Avė. . G E. 8-3777

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 

_______________________________ 1

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, Ph. G.

Receptą Specialia tai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-823*

Dirbti prie sijonų. Darbas nuo ka- 
valkų. Gera alga. Puikios sąlygos.

LAPUCH SPORTSWEAR
57 W. 161 h St, N. Y. C. 

2-ros lubos.
(38-44)

•r '.1 ——J--------------------------------------

SCHMIDT’S FARDI
Fort Hill Rd. — Scarsdale

Teh Scarsdale 3-1204
Geriausi valgiai, likeriai, ir ap
tarnavimui patogumai banketams 
dėl 600. šeštadieniais šokiai. At
dara kasdien išskiriant pirmadie
nius.

(26-27)

ATDARA KIEKVIENĄ DIENĄ iki 
Iki Mes Išparduosime!

Atdara sekmad. nuo 9:30 iki 6

[VAIRŪS FUR COATS:
QQH Paprastai 

♦pzžv tpOv $100 aukščiau

8 P.M.

p. m.
MINK 51
skins

Ištisas 5-tas Aukštas 
Tūkstančiai žvilgančių kailinių 

turi būt išparduoti iki nuogų 
sienų nepaisant nuostolių!

Mouton, Persian, Mink, 
Muskrat, Beaver, Raccoon
Paprastai $50-$75-$100-$2<)0-$300-$I00-$500-$600 Aukštyn

DABAR! DABAR! DABAR! DABAR! DABAR! DABAR!

$3-s5-$9-$19-$29-s59-s79-$99-$119 Aukštyn

&

5

TROPICAL FISH MARKF/r g 
2892 Nostrand Avė. 
Arti Kings Highway

NA vaire 8-5069. Atdara 9 iki 9 
Parakeets—$1.98

Tik vienas kostumeriui 
Swordtails ..................
Black Mollys ...........
Guppies ......................
Neon:;, breeding size 
Zebras ........................
Pl attys ........................
Pilnos kiekybės gyvuliukams 

reikmenų, nes niekada 
netruksime.

Turi būt parduota 
greit mokant 
mažiau negu

Reguliarės
Kainos

19c.
19c.

5c.
49c.
19c 

14c.

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausių rūšių gowns. 
(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)

Al

i BUYUS
J (BUYAUSKAS)

J LAIDOTUVIŲ "
J DIREKTORIUS

; 426 Lafayette St.
J Newark, 5, N. J.
* MArket 2-5172
I

4 
4
4 
4
4
4
4
4
4 
4
4
4
4 
4
4 
4
4
4
4
4 
4
4

$200 Juodai dažytų

Koutai

Importuoti Furs 
Labeled

Add Tax

Rankpinigiai 
priimama

JAYSON
'A

500 FUR COATS 
CAPES & STOLES

Kaip Yra

FURS
158 West 29th St. Arti 7th Avė.

Imkite eleveiterj tiesiai j mūsų 5th floor Dirbtuvės Salesroom!

PASIŪLYMO APLINKRAŠTIS
294,200 Shares

Sun Valley Mining Corporation 
COMMON STOCK 
(Lygiaverte, 10c šėrui) 

Perleidimo Įstaiga
REGISTRAR AND TRANSFER COMPANY 

15 Exchange Place, Jersey City, N. J.
SIŪLOMA KAIP SPEKULIACIJA

-A-

Siūlomoji 
kaina 

publikai

Atmušimai arba 
apdraudos 

komisai (1)

Eina 
pačiam 

išleidėjui (2)

Viso.................... $294,200 $58,840 $235,360

Už vienetą......... $1.00 $.20 $.80

(1) Paremta ant išpardavimo visos 294,200 šėrų laidos ir pirm 
Kompanijos išlaidų atsiskaitymo iki $15,000 iš viso.

Igalirio Securities Exchange Commission
PASIŪLYMO KAINA $1.00 už šėra 

SUN VALLEY MINING CORPORATION ) 
15 Exchange Place, Jersey City 2, N. J.

Telefonas: HEnderson 5-8600
Šio siūlymo Aplinkraščio data yra Sausio 25, 1954

4 pusl.-Laiavč (Liberty)-šeštadienis, Vasario-Feb. 27, 1954




