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KRISLAI
Atsimenate 1930 m. kovo

6 dieną?
Kas bus šiemet.
Apie Albiną Rimką.
Italijoje.

Rašo R. Mizara
i— --------------------
Kovo men. (i diena turi y- 

’5a tingu reikšmę mūsų šalies 
istorijai.

1930 metu 'kovo 6 dieną 
Įvyko didesniuose* Amerikos 
miestuose bedarbiu demons
tracijos, reikalaujant darbo 
arba duonos.

New Yorko miesto, ( nion 
aikštėje, susirinko virš 100,- 
000 bedarbiu: Detroite tą pa> 
čia dieną susirinko apie 100,- 
000, Chicagoje — apie* 50,- 
000, Pittsburgbe — apie 50,- 
000. ir tt.

Per visą Ameriką tą die
na demonstracijose dalyvavo 
apie 1,250.000 bedarbiu

New Yorke buvo suimti ii 
Įkalinti demonstracijos vado
vai, — Fosteris, R. Minoras, 
R ay m on d as.

Na, ir tos demonstracijos, 
tas vieningas balsas atliko 
milžinišką vaidmenį Ameri
kos žmonių kovoje už pašal
pas nedarbi* ir Social Securi
ty Įstatymo pravedimą: tai, 
beje, vėliau suteikė milijo
nams žmonių darbus prie vi- 
j^.'nmenišką projektu.

šiandien, kai bedarbis gau
na apie 25 doleriu per savai
tę valdinės pašalpos, ne vi
suomet jis pagalvoja, jog lai 
buvo iškovota vieningu darbi
ninku reikalavimu.

Nūnai nedarbas ir vėl ple
čiasi. Niekas tikrai nežino, 
kiek bedarbiu, tačiau spėja
ma, kad ju skaičius nemažes
nis. kaip 4,000.000.

Daugelio bedarbiu valdinės 
pašalpos jau išsisėmė ir jie 
atsidūrė blogon padėliu; gi 
vyriausybė kol kas jiems vi
suomeninius darbus parūpinti 
atsisako.

Tai verčia pačius darbinin
kus ir vėl susirūpinti bedarbiu 
reikalais.

Smagu paminėti, jog kovo 
8 d. CIO unijos New Yorke 
šaukia konferenciią bedarbių 
reikalams apsvarstyti!

* Šių metu vasario 27 d. su
kako 10 metu, kai hitlerinin
ku okupuotame Vilniuje mirė 
Albinas Rimka.

A? Rimka kadaise buvo gy
venęs Amerikoje: redagavo 
jis čia žurnalą “Jaunaia Lie
tuva” ir laikrašti “Ateiti.”

Vėliau, grižas i Lietuvą. 
Rimka profesoriavo Kauno 
Universitete.

Tūlas V. S., rašydamas a- 
pie A. Rimka prisiminimus 
Naujienose, pamiršta priminti 
tai. kad velionis 1940-1941 
metais griežtai ėio su liaudi
mi prieš fašizmą.

“Kai kurie gali atmesti ta 
faktą. jog šiandien Tlaliioje 
padėtis nra panaši tai, kokia 
buvo Rusijoja tuojau prieš 
1917 metu revoliuciją, bet juo 
daugiau žmogus susipažisti 

vietos žmoniu kasdienišku 
gyvenimu, tuo labiau Įsitikini, 
jog tiki tiesa. . .”

Šitaip rašo Ursula Wasser
man, savaitraščio National 
Guardian korespondente Ro
moje.

Akiregyje liaudies skurdo,
'(Tąsa

TRYS PORTORIKIECIAl PAŠOVĖ PENKIS KONGRESMANUSi-£4'

INDIJOS PREMJERAS
ATMETA AMERIKOS
SIŪLOMUS GINKLUS

jasisiulymą • pi.

New Delhi, Indija.—In
dijos premjeras Jawharlal 
Nehru atmetė prezidento 
Eisenhowerio | 
duoti Indijai karines para
mos . Nehru sykiu reikala
vo, kad Amerika atsiimtų 
savo tėmy tojus iš Kašmiro 
provincijos, šiaurinėje In
dijoje.

Jungtinės Tautos buvo 
sudariusios tėmvtojų komi
siją, kad neleistų pa s i nau
jinti karui tarp Indijos ir 
Pakistano dėl Kašmiro pro
vincijos.

Kadangi Amerika pasiža- 
1 dėjo apginkluoti Pakistaną 
! ’naujaisiais amer i k i n i a i s 
! ginklais, tai Indija laiko 
amerikonus tėmytojus j a u 
Pakistano talkininkais, o ne 
bešališkais paliaubų vykdy
tojais, kaip sakė Nehru. 
Toje komisijoje buvo 18 
amerikonų ir 78 kiti tėmv- 
tojai iš Australijos, Švedi- 

1 jos. Belgijos bei penkių ki
tų kraštų.

Nehru priminė, kad Pa
kistanas jau 1947 metais 
užpuolė Indijos Kašmirą: 
taigi amerikiniai ginklai 
galėtu padrąsinti jį naujam 
užpuolimui.

Prezidentas Eisenhoweris 
atsiuntė premjerui ’ Nehru 
laiška. tvirtindamas, kad 
Amerika ginkluoja Pakis
taną tiktai “apsigynimui,” 
bet sutiktų duoti ir Indijai 
ginklinės paspirties, jeigu 
ji to norėtu.

Nehru atsiliepdamas pa
reiškė, iog Tndiia “negali 
taip veidmainiauti” — nro- 
testuoti prieš gmklavima 
Pakistano ir kartu pati 
priimti ginklus iš Ameri
kos.

Nehru paiuokė tvirtinimą 
Pakistano delegato Jungti
nėm Tautom, būk Kiniios 
Liaudies Respublika ar In
dija galėtų užpulti Pakista- 
na.

Eisenhoweris savo laiške 
rašė, jog Amerika žiūrės, 
kad Pakistanas nenaudotų 
amerikiniu ginklu nrieš In
dija. Nehru atsakė, kad 
Pakistanas gavės ginklus, 
galės savarankiškai juos 
naudoti. Argi Amerika sto
tu karan nrieš Pakistana, 
ieigu jis tuos ginklus skir
tingai vartotu, negu Ameri
ka iam patarė?

Nehru tain na t kritikavo 
Jungtines Valstijas už na- 
simoiima vie^natnutj vi
soms Aziios tautoms. Jis 
nnrndp. kad nats Amerikos 
valstybės na v a. d u o t o i a s 
Walter Robertson vasario 
26 d. šiemet sakė Kongreso

Los Angeles. — Gatveka- 
ris sudaužė automobilį, už
mušant visus 6 buvusius ja
me, negrus^

y

komitetui: “Jungtines Vals
tijos turi viešpatauti Azijai 
per neribotai ilgą laikotar- o

Nehru dėl to užreiškė: 
“Azijos šalys, o tikrai ir In
dija, nesiduos, kad. sveti- 

| mas kraštas joms viešpa- 
! tautu.”
I ——<

! Manevrai Azijos jūroj 
i prieš komunizmą

Washington. — Trys de
šimtys karinių Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos laivų 
per 10 dienų manevravo 
Pietinėje Kinijos Jūroje. 
Darė pratimus kovai prieš 
komunizmą.

Amerikos laivyno koman
da sako, manevrai buvo “la
bai sėkmingi.”

Senatas patvirtina 
Earl Warrena kaip v 
vyriausią teisėją

Washington. — Senatas, 
pagaliau, užgyrė vyriausią 
teisėja Aukščiausio Jungti
nių Valstijų Teismo. Jau 
nebuvo girdėt priešingų 
Warrenui balsų.

Balsuojant užgyrimą, da
lyvavo tik 47 senatoriai, 
viso, yra 96 senatoriai.

Teisiniame Smitho komi
tete pirmiau p r i e š i n o s i 
Warrenui republikonas se
natorius William Langer. *

Langer tada pasakojo, 
kad Warrena s, būdamas 
Californijos gubernato
rium, rėmęs “komunistinę 
liniją,” tarnavęs alkoholio 
bizniui ir tt. Tai buvo “ne
patvirtinti skundai” vienio 
nusivylusio Californijos po- 
litikieriaus prieš Warrena, 
bet sen. Langer tuomef 
naudojo juos kaip faktus.

O kai pirmadienį buvo 
pasiūlyta pačiam Senatui 
patvirtint Warrena, tai jau 
ir pats Langeris neatvėrė 
burnos prieš jį.

Amerikonai ruošią 
Thailandą karui

Bangkok, Thailand. — 
Čionaitinė spauda rašo, kad 
Jungtinės Valstijos atsiun
tė karinius savo patarėjus 
Thailandui. Jie padės Thai- 
lando armijai surengti ma
nevrus prieš komunizmą.

Amerika siunčia Thailan
dui tankus, patrankas ir 
kitus ginklus, taip pat ir 
mašinas, reikalingas kari
niams vieškeliams tiesti.

SIAUTĖJA JAPONŲ UNIJŲ
DEMONSTRACIJOS PRIES
PREMJERU YOS1DA

Tokio. — Visoje Japonijo-i 
je bangavo darbo unijų de- i 
monstracijos; šaukė pava- i 
rjrt pro - amerikinį prem-1 
jerą Yošidą kaip sukčių lai-I 
kytoją. valdžioje.

Progresyvių ir socialistų 
atstovai Japonijos seime 
parodė, kad bent du Yoši- 
dos ministrai paėmė tūks
tančius dolerių kyšių iš Na- 
mura kompanijos ir už tai 
davė jai užsakymus staty- ■ 
ti valdžiai laivus.

Išvien su darbo unijomis 
prieš Yošidos valdžią de-

Jungt. Valstijos išbando 
naujausias atomines bei 
hydrogenines bombas

Washington. — Valdinė 
; atomų komisija pirmadienį 
' pranešė, kad dabar tapo iš
sprogdintas vienas atomi- 

; nis prietaisas Marshall sa- 
; lose, Pacifiko Vandenyne.

Komisija nesako, ar tai 
paprasta, tik patobulinta 
atomų bomba ar hydroge- 

i.ninė - pragarinė bomba.
Iš anksto buvo skelbiama, 

jog ir paprastoji Amerikos 
atom-bomba dabar 25 sy
kius smarkesnė, negu dvi 
pirmosios A-bombos, kurios 
sunaikino Japonijos mies
tus Hirošimą ir Nagasakį,

200,000 P. bedarbių 
ima nedarbo pensiją

Philadelphia. — Pennsyl- 
vanijos fabrikai bei anglia- 
kasyklos kas savaitę palei
di nė ja po daugiau kaip 30,- 
000 darbininkų.

Šiuo laiku 200,000 bedar-, 
bių gauna pensijas pagal 
nedarbo apdraudos įstaty
mą. Vien Philadelphijoj yra 
apie 100,000 pensinių be
darbių. Raštines užsigrū- 
dusios reikalaujančiais pen
sijų.

Be to, yra tūkstančiai ki
tų bedarbiu, neturinčių tei
ses į pensiją.

Kuomet franenzai giriasi, . 
tai vietnamiečiai laimi

Hanoi, Indo-Kin.— Pran
cūzai skelbė, kad sėkmingai 
valą Vietnamo liaudinin
kus - komunistus iš sosti
nės Hanoi apygardos; sa
ko, nušovę dar 92 liaudinin
kus ir suėmę 114.

Tuo pačiu laiku francū- 
zai ’ pripažino, kad liaudi
ninkai užėmė dar vieną ap- 
tvirtintą francūzų poziciją 
toje srityje,

monstravo kairieji ir deši
nieji socialistai ir Farme- 
rių - Darbo Partija.

Valdininkai skleidžia pa
skalius, kad valdžios priešai 
mėginsią nužudyt vieną bei 
kitą ministrą. Tokie paskalai 
galėtų būti naudojami kaip 
priekabė užsiundyt kariuo
menę bei policiją, kad gin
klais triuškintų demon
strantus.

Amerikiniai koresponden
tai rašo, kad smarkėja ju
dėjimas ir prieš Japonijos 
ginklavimą pagal Amerikos 
planus.

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje.

Atominės komisijos pir
mininkas Lewis L. Strauss 
sakė, dabar pradėtuose ban
dymuose Amerika išmėgins 
visą eilę atominių prietai
su.

Valdininkai jau pirmiau 
teigė, kad bus išbandyta' ir 
naujoji hydrogeninė bomba, 
daug smarkesnė už pirmą
jį hvdrogeninį sproginį. O 
jau ir pirmasis H-sproginys 
1952 metais taip sunaikino 
vieną salą, kad iš jos ne
liko jokio ženklo.

Streikuoja Čilės 
banką tarnautojai

Santiago, Čilė. — Visoje 
Čilėje streikuoja bankiniai 
tarnautojai prieš valdinius 
ir privačius bankus.

Valdžia paskelbė karo 
stovį prieš streikierius ir 
suėmė jų unijos pirminin
ką Diazą Mimozą.

Areštuodama streiko va
dovus, valdžia sako, “gina
me demokratijos įstatymą,” 
nes per streiką prieš ban
kus kiti darbininkai negalė
jo gauti pinigų už savo už
darbio čekius...

Miss, valdžia taip pat 
užgina pripažint uniją

Jackson, Miss. — Missis
sippi gubernatorius Hugh 
White pasirašė valstijos 
seimelio nutarimą kaip įsta
tymą,prieš darbo unijų pri
pažinimą. Įstatymas reika
lauja teisti ir bausti/tokius 
samdytojus, kurie . atmes 
neunijinius darbininkus.

Keturiolika valstijų jau 
pirmiau išleido tokius 
priešunijinius įstatymus.

ŠAUDYDAMI ŠAUKĖ
- IŠLAISVINKITE
PORTO RIKY!

Pavojingai, gal mirtinai, 
tapo peršautas milijonie
rius republikonas kongres- 
manas Alvin M. Bentley. 
Kulka pervėrė jam plau
čius, kepenis ir žarną.

Ben F. Jensen, republiko
nas, pašautas nugaron.

Trys demokratai kongres- 
j manai — Clifford Davis, 
i Geo. H. Fallon ir Kenneth 
!A. Roberts — tik lengvai 
i sužeisti į ko jas.

Kongresiniai sargai ir po- 
; licija. tuojau suėmė tris at
akusius iš New Yorko por- 
torikiečius šovikus: Ipolitą 
Lebron’ienę, Rafaeli C. Mi- 
ra^dą ii’ Andr. Cordero.

Lolita buvo jų komandie- 
rė. Ji iškėlė Porto Riko vė
liava, kaip ženklą pradėt 
šaudyti.

Visi trys prisipažino kain 
šaudvtojai ir sakė nesigai
li. Lolita Pridūrė, jog šis 
“potrijotinis” žygis tiksliai 
nadarvžas būtent šiuo lai
ku. kai atsidarė amerikinių 
respublikų kon f e r e n c i j a 
Carakase. Venezueloj. Por- 
torikiečiai. anot ios, norėję 
č”‘a pabrėžti, kad Jungtinės 
Valstijos skriaudžia bei 
neigia lotynų amerikiečius.

Ketvirtas nortorikietis 
suimtas, belaukiant iambu- 
so j New Yorka. Jisai, sa
koma, taip nat dalvvaves 
šaudyme, bet pasprukęs iš 
Konore^o rūmu. Pas jį ras
ta didelis revolveris.

Visi keturi laikomi teis
mui po $100,000 kiekvienas.

Policijos vadai sakė, kad 
jie “tos pačios šaikos na
riai, kuri 1950 metais mo
jusi nužudyt prezidentą 
Trumaną.” Tada buvo nu
šautas vienas prezidento 
sargas ir vienas iš dviejų 
po r to r i kiečių. Antras gi 
portorikietis Oscar Collazo 
už tai nusmerktas mirti, 
bet Trumanas pakeitė jam 
mirties bausmę amžinu ka
lėjimu.

Dabar pasklido gandai, 
kad gręsiąs ir prezidentui 
Eisenhoweriui pavojus iš 
portorikiečių pusės.

Padvigubinta prezidentui 
sargyba. Taip pat polici
niais sargais apstatyta val
dinės įstaigos Washingto
ne, New Yorke bei kituose 
miestuose.

Plačiai daroma kratos 
nas po r to r i kiečius New 
Yorke ir Brooklyne.

Minėjimas Stalino 
mirties sukakties

Maskva. — Sovietų Są
junga kovo 5 d. minės vien- 
metinę sukaktį nuo premje
ro, Stalino mirties.

Washington. — Trys por-, 
torikiečiaj nacion a 1 i s t a i 
pirmadienį šaudė nuo Kon
greso Atstovų Rūmo gale
rijos ir sužeidė penkis kon- 
gresmanus. šaudytojai šau
kė: “Išlaisvinkite Porto Ri
ką!” Paleido į kongresma- 
nus bent 30 kulkų.

Per sukilimą Syrijoj 
nukauta 30 žmonių

Beirut, Lebanon. — Pra
nešama, kad susidūrimuose 
tarp Syrijos diktatoriaus 
šišeklio ir senojo preziden
to al-Atassio šalininkų per- 

jeitą savaitę 30 asmenų bu- 
i vo nukauta ir 50 sužeista.

šišeklis tapo išvytas ir 
Atassi s u g r ą ž i n tas kaip 
prezidentas.

Kruvinose Sudano 
riaušėse užmušta > 
bent 31 žmogus

Khartum, Sudan. — At
vykus Egipto prezidentui 
gen. Naguibui, kilo kruvini 
susikirtimai tarp sudanie- 
čių: Vieni reikalavo, kad 
Sudanas prisijungtų prie 
Egipto, o kiti šaukė: Mes 
nenorime nei Egipto su jo 
Naguibu nei Anglijos! Su
danas turi būti nepriklau
somas kraštas!

Per susidūrimus užmušta 
31 asmuo, tame skaičiuje 
du anglų policijos vadai, 
kurie malšino riaušininkus.

Demonstracijai prieš Egip
tą vadovavo “nepriklauso- 
miečiu” organizacija Um- v *■ % ma. \

(Nužiūrima, kad patys an
glai pakurstė riaušes prieš 
Egiptą. Anglijos valdžia 
buvo žadėjus leisti sudanie- 
čiams pasirinkti vieną iš 
trijų: pasilikti Anglijos glo
boj arba tapti ‘nepriklauso
ma šalim, arba prisijungti 
prie Egipto.

(Pereitus vietinio seime
lio rinkimus laimėjo Egip
to šalininkai.

(Anglija per 1882 m. ka
rą atplėšė Sudaną nuo 
Egipto.)

Žuvo lakūnas su brangiu 
kariniu lėktuvu

Westinghouse, L. L, Ų. Y. 
Jūron ties Long Islandu 
nukrito ir žuvo oro leite
nantas St. Graeter su ra- 
kietiniu lėktuvu, lėšavusiu 
800 tūkstančių dolerių.

. ORAS. — Apsiniaukę ir 
šilčiau.
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DAUGIAU BALSŲ
PRIEŠ MAKARTIZMĄ

VIS DAUGIAU IR DAUGIAU protesto balsų kyla 
prieš makartizmą. Tie balsai pareina iš visokių žmo
nių sluoksnių ir visokių užsiėmimų.

Štai praėjusį sekmadienį, kalbėdama Ohio profeso
rių mitinge (Athens, Ohio), washingtoniete Mrs. Ag
nes E. Meyer pasakė, jog senatorius Joseph R. McCar
thy yra “pirmo numerio fašistas” ir jis sudaro didžiulį 
pavojų amerikiečiams, ši žurnalistė ir švietėja reikala
vo, kad teisėtumo ministras Brownell trauktų McCarthy 
teisman, taipgi ji ragino, kad prezidentas Eisenhoweris 
juo greičiau įsikištų į šį reikalą ir bandytų McCarthy 
suvaldyti.

“Jei prezidentas Eisenhoweris to nepadarys, tai 
kiekvieno Amerikos piliečio saugumas bus pažeistas,” 
sakė kalbėtoja.

Protestantų kunigas Dr. Robert J. McCracken, kal
bėdamas Riverside bažnyčioje, New Yorke, pabrėžė, jog 
McCarthy naudoja inkvizicines metodas prieš sau nepa
tinkamus žmones ir tai reiškia didžiulį pavojų mūsų ša

Kas Ką Rašo ir Sako
ŽEMAITĖ NE JIEMS 

PRIKLAUSO
Priešiški Lietuvai ele

mentai, nuolat plepėdami 
per “Voice of America,” 
pasiėmė savo “globon” ra
šytoją Žemaitę (Žymontie- 
nę).

Tie naivūs propagandistai, 
kuriems rūpi grąžinti Lie- • 
tuvon fašizmą, per “Voice 
of America” plepa, būk ir 
rašytoja Žemaitė, jei ji bū
tų gyva, stotų už fašizmą, 
už dvarponius, už fabrikan
tus !

Toks tų ponų įžūlus gar
bingo žemaitės vardo žemi
nimas privertė L. P. (Prūsei- 
ką) per Vilnį jiems užduoti 
per nosį, pasakant, jog Že
maitė gimė iš liaudies, gy
veno su liaudimi ir gynė 
liaudies reikalus, kovodama 
prieš darbo išnaudotojus.

Dėl to Žemaitės labai ne-
1 apkentė klerikalai, jos ne
apkentė visokie savanau
džiai.

L. P. rašo:
Jausdama prisiartinan

čią mirtį, Žemaitė pavedė • 
savo raštus išleisti advo
katui Andriui Bulotai. 
(Žemaitė mirė gruodžio 10 
d., 1921 m.)

“Neprigulmingos” Lietu
vos cenzūra persekiojo ir 
mirusią Žemaitę. Ketvir
tas jos raštų tomas pasi
rodė tik 1931 metais. Cen
zūra buvo sulaikius ket
virtą temą per kelerius 
metus!

liai.
Buvęs šalies valstybės sekretoriaus padėjėjas, Ed-. 

ward W. Barrett, kalbėdamas New Yorke, pavadino 
McCarthy politiniu užpuoliku.

Visa eilė rabinų, kalbėjusių sinagogose praėjusį šeš
tadienį New Yorke, smerkė McCarthy ir ragino žmones 
prieš maakrtizmą kovoti.

Amerikos Civilinių Laisvių Sąjunga kreipėsi į pre
zidentą Eisenhovverį su raginimu, kad jis, prezidentas, 
suvaldytų McCarthy ir kad užydytų tas žaizdas, kurias 
Wisconsin© senatorius atliko puldamas Jungtinių Vals
tijų kariuomenę.

Senatoriai (abudu republikonai) James H. Duff, iš 
Pennsylvanijos, ir John Sherman Cooper, iš Kentucky, 
pripažino viešai, jog senatoriaus McCarthy užpuolimas 
ant armijos vadovybės žymiai pakenkė armijai, jos 
vardui.

Demokratų partijos pirmininkas Stephen A. Mitch
ell viešai pareiškė, kad jis atsisakė dalyvauti St. Pa- 
tricko Dienos pietuose (Chicagoje) dėl to, kai ten daly
vaus McCarthy.

Praėjusį penktadienį smarkiai užvažiavo McCar- 
thy’ui senatorius Lehman, demokratas iš New Yorko 
valstijos. Tarp kitko, jis pripažino, jog Brownell ir gu
bernatorius Dewey nuoširdžiai McCarthy palaiko, to
dėl jie visi trys esą “baimės ir šmeižtų pardavinėtojai.”

AUKŠČIAU SUŽYMĖJOME TIK dalį tų žmonių, 
kurie vienokia ar kitokia proga pasisakė prieš makartię- 
mą ir McCarthy.

Pasisakiusių prieš “num. 1-mo fašisth” yra daug ir 
jų skaičius, kaip minėjome, vis auga, vis didėja.

Tai ką gi daro prezidentas Eisenhoweris, kaipo re- 
publikonų partijos vadovas, kaip vyriausias ginkluotųjų 
jėgų komandierius ir, žinoma, kaip šalies galva?

Kol kas iš Baltojo Namo buvo paleista prieštarau
jančių gandų-pranešimų. Vieni sakė, jog prezidentas 
Eisenhoweris pasmerksiąs McCarthy. Kiti sakė, būk 
prezidentas ieškosiąs “tam tikrų kelių” senatoriass dar
bams suvaldyti. Dar kiti sakė, jog prezidentas Eisen
howeris nieko nedarysiąs, paliksiąs viską taip, kaip 
buvo ligi šiol.

Mums rodosi prezidentas privalėtų tuojau imtis tam 
tikrų žygių makartizmui suvaldyti. Jei jis to nedarys, 
bus bloga,—bloga visam kraštui. Amerikiečiai turėtų 
raginti savo prezidentą, kad jis gintų šalies konstituciją, 
kad jis gintų Teisių Bilių, kuriam gręsia pavojus iš pra
gaištingojo makartizmo.

Makartistai geležinkelių biznyje
DAILY WORKERIO BENDRADARBIS Ai t Shield 

praneša, jog praėjusią savaitę du iš Teksu makartistai- 
kapitalistai supirko iš New York Central geležinkelio 
kompanijoj 800,000 Šerų. ,

Tais asmenimis yra Clint Murchison ir Sid Richard
son, abudu ligi šiol buvę aliejaus biznyje. Murchison, 
sakoma, esąs vertas $200,000,000, gi Rishardson—apie 
$500,000,000.

Mr. Shields, kuris neseniai parašė keletą išsamių 
straipsnių apie tuos makartistus ir apie tai, kaip jie 
rėmė ir teberemia Wisconsin© senatorių, primena, jog 
McCarthy esąs labai dažnas svečias aps M.urchisoną.

Tai ve, kaip vertino Že
maitę klerikalai ir tauti
ninkai. O “Naujienos” ir 

“Voice of America” kėsi- 
’ naši ją padaryti savo žmo- 
i gum! Ar ne biauru?!

Tiktai tarybinėj Lietu
voj Žemaitės raštai papli- 

, to po visą šalį. Tiktai Ta- 
■ rybų Lietuvoj buvo nu

griauti • visi užtvarai, ku
riais buržuazija norėjo at
skirti Žemaitę nuo plačių
jų liaudies minių.

Kuomet hitlerininkai 
okupavo Lietuvą, žemai
tės vardas buvo nepapras
tai populiarus tarpe parti
zanų, kurie kovojo hitleri
nes gaujas. Rokiškio ap
skrity buvo susikūręs par
tizanų būrys, pasivadinęs 
Žemaitės vardu.
Taip, rašytoja Žemaitė 

tik dabartinėje Lietuvoje 
patapo gerai žinoma ir jos 
raštai liaudžiai prieinami.

Už tai, kad L. P. išdrįso 
apie Žemaitę parašyti tei
sybę, Naujienų redaktorius 
jį bjauriai iškolioja, išnie
kina. P. Grigaitis pamirš
ta, jog kelionėmis dalykų 
padėties nepakeis. Žemaitė 

I buvo tokia, kokia ją piešia 
i L. P. Ji buvo aštri klerika
lų kritikė, tiesiog smerkėja, 
—klerikalų, su kuriais Gri
gaitis šiandien broliaujasi. 
Ji buvo aštri kovotoja prieš 
visus liaudies priešus, — 
priešus, su kuriais Grigai
tis šiandien broliaujasi.

Visa, ką Žemaitė smerkė, 
dabar Naujienų redakto
rius garbina.

Šitaip reikia suprasti Že
maitę. Šitaip ją supranta 
ir L. P.

KRIZĖ NEIŠGYDYTA
SUNKU ŠIANDIEN patirti, kas iš tikrųjų darosi 

Egipte, už kulisų tų perversmų, kurie ten vyksta.
Vieną turime suprasti: Egipte krizė tebesitęsia. 

Krizė vyriausiai kylanti iš vidujinės padėties, kuri yra 
tragiška. Tuomet, kai milijonai žmonių badauja, tai 
saujelė lėbauja. Milijonų žmonių nepasitenkinimą pa-
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naudoja įvairūs demagogai savo asmeniniams intere
sams.

Tai, kas yra Egipte, yra Syrijoje, yra Irane, yra ir 
kitose Artimų Rytų šalyse.

Egipto Naguibas, kadaise, nuvertęs karalių Faruką, 
nesistengė pravesti gilesnių šalyje reformų, užtikrinant 
žmonėms didesnį duonos kąsnį, nors tai žadėjo padaryti. 
Dėl to jo šeimininkavimas yra ir bus pavojuje.

MOTERŲ KAMPELIS
32 m. amžiaus amerikinėm 

“semitenf’ atsako darbus
Federated Press žinių 

agentūra šiomis dienomis 
pateikė sekamą įdomų pra
nešimą spaudai, kurį prade
da su užklausimu:

“Ar moteris nustoja būti 
patrauklia po 32-jų savo 
amžiaus metų?” Toliau ra
šo:

“American Airlines sako, 
jog taip. Tik stewardeses 
taip garsiai su tuo nesutin
ka. Tame ir glūdi klausi
mas dabar vykdomose de
rybose tarp kompanijos ir 
Airline Stewards and 
Stewardesses Association, 
AFL.

“Ginčas kilo praėjusio 
gruodžio mėnesio 1-mą 
kompanijai paskelbus, kad 
firma atstatys iš darbo tuo
jau tas stewardeses, kurios 
tik sueis 32 metus amžiaus. 
Firma aiškina, būk ta poli
tika nustatyta ‘remiantis 
iš stewardesiu reikalauja
momis kvalif ik a c i j o m i s. 
Jomis yra patraukli išvaiz
da, maloni nuotaika, vieno
das temperamentas, graži

Naujas smūgis vaikams ir 
mūsų šalies garbei

Daug gėdos ir blogo kre
dito mūsų kraštui padarė ir 
tebedaro visokios įsigalėju
sios ragangaudystės. Ta
čiau bene didžiausio pasi
piktinimo iššaukė vėliau
sias reakcininkų puolimas 
ant Rosenbergų berniukų.

Kovodami prieš tą skriau
da vaikams ir norėdami 
apginti mūsų šalies liaudies 
ir valstybės garbę, šimtai 
newyorkieciu rinkosi prie 
teismabučio kožną vaikų 
bylos dieną. Tūkstančiai 
siunčia protestus telegra
momis, laiškais, atvirlaiš
kiais, telefonais.

Šių berniukų persekioji
mas nėra pirmas. Po nu
žudymo jų tėvų ir dar tė
vams gyviems esant, vaikai 
tūlą laiką buvo paduoti glo
bai malonios šeimos netoli
mame New Jersey mieste
lyje. Vaikai normaliai, sma
giai gyveno ir mokinosi. 
Tačiau persekiotojų Šniukš
tai iš FBI atsekė juos ten. 
Paveikta mokyklos viršeny
bė pareiškė, kad vaikai ne
galėsią* ten toliau mokytis 
būk dėl to, kad jie atėjū
nai, ne to miestelio gyven
tojai.

Emanuelis Blochas, tėvų 
testamentu įgalintas vaikus 
globoti advokatas, atrado 
vaikams globėjais kitus ma
lonius, inteligen tiškus ir 
jaunus bevaikius žmones, 
Meeropol. Jisai — muzikos 
kūrėjas, o jinai specialiai 
lavinta ir dirbusi įstaigoje 
vaikų prižiūrove. Rosen- 
bergučiai pas juos gyveno 
jau nuo Kalėdų. Lankė 
mokyklą. Su globėjais su
sigyveno kaip viena laimin
ga šeima. Atrodė, kad ga
lų gale vaikai turės progą 
normaliai augti ir užgydyti 

apranga ir elgsena-, buvi
mas netekėjusiomis ir galė
jimas ir norėjimas susitik
ti keleivius ir jiems patar
nauti.’

“Kompanija jau 69 mo
terims tarp 1,100 stewarde
siu, kurioms suėjo 31 me
tai, įteikė pranešimus, kad 
jų karjeros pabaiga jau 
užmatoma. Joms praneša, 
kad stewardeses galėsian
čios pasirinkti vieną iš dvie
jų: imti atstatymo iš dar
bo atpildą (aukščiausias 
davinys yra už 8 savaites) 
ar kokį darbą toje kompa
nijoje ant žemės.

“Atstovas Air Line Pi
lots Association ,kurios or
ganizacijos dalimi yra ir 
stewardeses, sakė, jog jis 
labai skeptiškai žiūri į fir
mos pasiūlymą darbo. ‘Toks 
dalykas gerai atrodo ant 
popieriaus,’ sako jis.’ ‘Bet 
kada tai paimi praktiškai, 
palieka tai visiškai nereikš
mingu. Gali būti pasiūly
mas šveisti grindis nuo pu
siaunakčio iki 8 ryto šifte.’

“Jie nurodė, kad kompa- 

jų širdyje ir gyvenime žaiz
das, kurias padarė nužudy
mas jų tėvų. Bet...

Vasario 17-tos vakarą, 
jau ruošiant vaikus pasil- 
siui, kažkas pasibeldė į du
ris. Atidarius, jose pasiro
dė grupė vyrų. Ji susida
rė iš FBI, viešosios polici
jos ir milijonierių kontro
liuojamos žydų neva labda
rybės įstaigos pasiuntinio. 
Pareikalavo tuojau atiduoti 
vaikus.

Žinodami savo teises, glo
bėjai atsisakė tai padaryti. 
Jie stengėsi neleisti vaikus 
gązdinti naktį. Pašaukė 
advokatus. Po ilgų pastan
gų ir ginčų, vaikai pasiliko 
tą naktį pas savo globėjus.

Sekamą dieną,) 18-tą, tu
rėjo vaikus pristatyti v pas 
teisėją Jacob Panken, ku
ris išrašė tą leidimą vaikus 
imti, pas jį pristatyti ir, pa
galiau, įsakė juos išbugden- 
ti į prieglaudą.

Dekadų globėjų, jų senu
tės irz gerų advokatų pa
stangoms, vaikams šį kar
tą nereikėjo ilgai būti prie
glaudoje. Vasario 20-tą jie 
gavo vyriausiojo teismo tei
sėjo McNally įsaką iš ten 
vaikus paleisti, juos pavesti 

•jų senutės Sophie Rosen- 
berg’ienės globon iki toli
mesnio sprendimo.
' Vaiku tolimesnis likimas 
randasi teismų rankose. 
Liaudis tebeskėlbia savo 
teismą. Policijos atgužėji- 
mą vaikus išgabenti naktį— 
be pranešimo apie tai iš 
anksto, be , sprendimo teis
muose, be išgirdimo tikrų
jų globėjų ir pačių vaikų 
nuomonės —žmonės skaito 
kerštavimu Rosenbergams 
per jų vaikus. Pačios mė
nesio datos, 18-ji ir li9-ji 
pabaisiškai primena buvusį 
užmojį Rosenbergus nužu
dyti jų vedybinės sukakties 
dieną, 18-tą, o kai tas ne
pavyko, būtinai užbaigė 
19-tą.

Dar kiti kalba, kad mi- 
lijo n i e r i š k a “labdarybė” 
panoro pasiglemžti vaikų 

nija gali būti daugiau su
sidomėjusi taupymu pini
gų, negu sutaupymu gra- 
žiaveidžių merginų. Stew- 
ardesėms moka pagal ilgė
jantį tarnybos laiką. Tad 
tos su ilgiausios tarnybos 
rekordu ir aukščiausios al
gų skalės laipsnyje bus iš
spiriamos lauk vadovaujan
tis American Airlines pa- 
senimo politika.

“Tarpe tų jau užmatan- 
čių atstatymą randasi 31 
metų Anelya Sembroski, 
American Airlines darbi
ninkų unijos stewardesiu 
divizijos master pirminin
kas. Jinai kompanijai dir
bo jau septynerius metus.

“ ‘Jūsų patyrimai kaip 
stewardeses nieko nereiš
kia kitose srityse.’ sako ji. 
‘Nėra tam prilygs t am o s 
profesijos. Be to, aš noriu 
ir ateityje skraidyti.’

“Margaret M. Shane, 23 
metų, unijos sekretorė, sa
kė, jog unija planuoja vi- 
sašališką kampaniją kovai 
prieš kompanijos nuosta
tus.”

Šie unijistų pareiškimai 
pasako viską. Tenka tik 
palinkėti joms ir jiems vie
ningos kovos. Vieningumas 
yra būtinas norint laimėti 
.prieš firmos nežmonišką su 
darbininkėmis poelgi.

M-te.

išlaikymui ir mokslui liau
dies sudėtą $50,000 fondą. 
Fondas tapo surinktas ve
lionio Blocho pasiaukoju
siomis pastangomis ir pa
skelbtas užbaigtu pirm pat 
jo mirties. Žmonės bijo,! 
kad jeigu teismai priskirtų į 
vaikų auklėjimą Rosenber
gų priešams, aišku, jų na
gai pasiektų ir tą fondą.

Kaip ten bus, kaip nebus 
su tuo fondu, bet vaikų 
grobimas buvo žiaurus žy
gis. Kada pradėjo Rosen
bergus persekioti, vaikai 
tebebuvo maži, tačiau jie 
atsimena, kad kuomet poli
cija išvedė jų tėvą, jis ne
grįžo. Išvedė jų motiną ir 
ji taip pat negrįžo. O da
bar jau išveda ir juos, ve
da į teismą, veda į nežino
mą belaisvę, tarp nežinomų 
žmonių! v

Ilgai, ilgai teks mums ko
voti ir daug gerų darbų 
nudirbti iki pasaulio akyse 
atsipirksime nuo mūsū po
licinių ir teisminių įstaigų 
padarytos mūsų miestui ir. 
kraštui gėdos. A-a.

Šeimininkėms
Svarbiausieji septyni

Valstybinėse laboratori
jose yra nustatyta septy
nios rūšys maisto, kurios 
yra būtinos palaikymui ge
ros sveikatos. Jomis yra:

Lapuotos, žalios ir gelto
nos daržovės.;

Citriniai vaisiai -ir kiti 
vitamino C turintieji val
giai ;

Bulvės ir kitos panašios 
daržovės ir vaisiai;

Pienas įr jo produktai;
Mėsa ir jos pavaduotojai: 

paukštiena,' žuvis, kiauši
niai, pupelės, riešutai;

Čielo grūdo duona ir ki
ti produktai;

Sviestas, margarina ir 
kiti riebalai bei saldymai.

Ekspertai sako, kad por- 
cijukė kožnos iš tų 7 mais
to rūšių turi įeiti į kasdie
ninę mūsų dijetą. Be to 
ilgainiui, ypač jeigu ilgą 
laiką kurią rūšį nuo savęs 
nuvagiame, išsivysto mūsų 
kūne nenormalumai. Juos

Today's Palter n

v Pattern 9351: Misses’ Sizes 12. 
14, 16, 18, 20. Size 16. takes 4% 
yards 39-inch fabric. Embroider/ 
transfer^included.

w

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

pataisyti nėra lengva, o 
kartais ir visai negalima. 
Tad tenka planuoti maistą 
taip, kad sveikatai tiktų.

Apie tai, koki augmenys 
ar produktai įeina į tas rū
šis, bus atskirai sekamose 
laidose.

Savo šeimai gaminant 
viskas einasi gerai senu 
įpročiu. Bet turint gaminį, 
ti viešam pokiliui ar būriui 
svečių jau kita giesmė. Čia 
jau reikia atsargaus apro- 
kavimo:

Kur ir kaip paduosi? Tai 
reiškia, kad turi žinoti ar 
išteksi indų, įrankių.

Kiek maisto reikės?
Kelių rūšių patiekalus, 

laikas, turimos spėkos ir 
vieta ant pečiaus bei puo
duose leis gaminti?

Kiek ilgiau užtruks iš
kepti ar išvirti padidintas 
maisto kiekis?

Dar tūli patiekalai duoda
si gaminti tiktai mažme- 
niškai, po daug gaminant 
išeina nepatrauklūs, per
daug sušutę ai* sugrūsti.

Kaip išlaikysi šiltą ar 
šaltą?

Paduodamus karštus virk 
tik tiek rūšių, kiek gali vie^ 
nu kartu išvirti. Laiką vi
rimo aprokuok taip, kad 
viskas vienu laiku patyaig- 

! tų virti ar kepti.
Vis viena liekasi proble

ma, kaip išlaikyti maistą 
karštu pavėlavusiems. O 
tokių visur ir visiems pasi
taiko. Virtiems geriausia 
tinka uždengiamas didelis 
puodas su verdančiu vande
niu, o keptiems — suma
žintu karščiu pečius.

N. G.

DANIJOS SUTARTIS 
SU VENGRIJA

Budapest, Vengrija. — 
Valdinis vengrų radijas 
pranešė, jog Danija pasira
šė naują prekybos sutartį 
su Vengrijos Liaudies Resfr 
publika. Sutartis numato 
stambų verslo padidinimą 
tarp tų’dviejų šalių.

Pittsburgh. — Čia išban
doma nauji skiepai prieš 
kūdikių paralyžių*



Šiandien - 40
Šiemet Laisvės jubilie

jiniai metai, 35-ti metai 
fcuo /tapimo dienraščiu. 
Sąryšyje su tuom laiks 
nuo laiko paduodame iš
traukas iš senų numerių. 
Kelios savaitės atgal ei 
tavome vieną 1919 metų 
vasario mėnesio numerį. 
Šiuo kartu grįžkime dar 
labiau į praeitį, į 1914-tų 
metų kovo 3 dieną, lygiai 
^0 metų atgal.... Red.

Paskutinis Laisvės kaip 
savaitraščio numeris išėjo 
Bostone Vasario 17-tą die
ną. Jame pirmame pusla
pyje buvo paskelbta, kad 
tai paskutinis Bostono nu
meris. Sakyta:

šis “L” numeris paskuti
nis, kuris išeina So Bosto
ne.

“Laisvės’’ N15 išeis iš 
’ Brooklyno. Visą savaitę 

“Laisve” nebeišeis, kadangi 
tiek laiko užims kelintasis. 
Vieton to pavasari skaity
tojai gaus speciali “Lais
vės” kankinių numerį.

Nuo 10 d. vasario laiškus 
ir pinigus meldžiame siųs
ti jau Brooklynan šiuo 
adresu. “LAISVĖ” 183 
Roebling St. Brooklyn, N.

Sekantis numeris jau pa
sirodė Brooklyne. Jame 
specialiame straipsnyje pir
mame puslapyje buvo rašo
ma:

Tikimės, kad skaitytojai 
neišmėtinės mums, kad kel
damiesi Į Brooklyną turėjo
me sugaišti net ant dviejų 
savaičių. Turėjome tiek 
daug vargo ir nesmagumų 
pakelti, jogei aprašymas to 
visko neshtilptų ant devy- 
nbt jaučių odų.

Toliau žadama laikraštį 
padvigubinti (leisti du kar
tu į savaitę), įvesti daug 
naujų skyrių, ypatingai 
skyrių “Moterims Naujie
nos” ir t. t.

Kokios, tą dieną, 40 metų 
atgal, buvo naujienos? Kas 
dėjosi pasaulyje tą 1914-tų 
metų Kovo trečią dieną?

• • •

Iš Londono pranešta, kad 
Hyde parke įvyko viena iš 
didžiausių darbininkų de
monstracijų Anglijos isto
rijoje.

New Yorke bedarbiai de
monstrantai, IWO vado
vaujami, įsiveržė į baptistų 
bažnyčią.

Sukako 70 metų senutei 
ręyoliucion.ierei Breškovs- 
kkjai, kuri tuo laiku rado
si Irkutsko kalėiime Sibi
re. PĮirmame puslapyje til
po didelis dviejų skilčių jos 
paveikslas.

• • •

Kitas p a v e i k s las tame 
puslapyje buvo Sun Yat-se- 

* no, Kinijos revoliucijos va
do, kuris tapo pietų “Chi- 
nijos” (Kinijos) preziden
tu, po to, kaip buvo nuvers
ta monarchinė valdžia.

• • •

Varšuvoje mirė caro ge
neralinis gubern a t o r i u s 
Skalonas. Šakė “Laisvės” 
'antgalvis:

“Mirė caro budelis Ska
lonas.”

• • •

Iš “Chicago Tribune” pa
imta sekama statistika: 
T’’85% mėsos industrijoje 
dirbančių yra ateiviai, 70% 
dirbančių anglies kasyklo
se, 90% dirbančių audyklo
se (“audinyčiose”), 90% 
kriaučių.

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Trečiadien., Kovo-March 3, 1954

metų atgal...
Calumeto streike pagar

sėjusi “Didžioji. Ona” nu
tarė apvažinėti daugelį di
desnių miestų Jungtinėse 
Valstijose. Jos tikslas bu
vęs rinkti pinigus streikie- 
riams.

• • •

Iš Lisabono pranešta:
“Geležinkelininkų strei

kas turi daug tikros re
voliucijos žymių. Pereitos 
savaitės pabaigoje revoliu- 
cijonieriški streikieriai veik 
visiškai apgalėjo buržuazi
nės respublikos valdžią.”

• • •

Sekami dalykai vyko 
Amerikos lietuvių gyveni
me:

J. Vanagaitis, sakė žinia 
pirmame puslapyje, “susi- 
ubagavo pusantro tūkstan
čio dolerių” savo laikraštu
kui “Birutei.” Pati “Biru
tė,” sakyta, “kelsis ant mė-_ 
nulio...”

Kovo 1 dieną Brooklyne 
įvyko lietuviškų draugijų 
sąryšio Didžiajame New 
Yorke konferencija. Kon
ferencija tarp kito išreiškė 
savo užuojautą lietuviams 
socialistams. 

• • •
Tautininkai atsisakė sto

ti į viešus debatus su soci
alistais. ..

Iš Chicagos “Laisvei” ra
šyta:

“Pas mus dabar darbi
ninkų judėjimas daug ko 
tikisi nuo būsiančio savait
raščio ‘Naujienų.’ Prie ben
drovės daugiausia darbi
ninkai priklauso.”

Redakcijos pastaba sakė, 
akd “Naujienos” jau pradė
jusios išeiti. 

• • •
Iš Mahanoy City, Penn- 

sylvanijos pranešta, kad 
| vietinis lietuvių kunigas 
kas savaitę drožia vis aš
tresnius pamokslus prieš 
bedievius ir socialistus.

L. S. S. (Lietuvių Soci
alistų Sąjungos) 60-ta kuo
pa Bostone rengėsi persta- 

Jyti kovo 7-tą dieną veikalą 
“Nihilistai.”

• * •

Baltimore einantis socia
listinis savaitraštis Pirmyn 
garsinosi kaip reikalingas 
kiekvienam apsišvietusiam 
darbininkui.

kantis mūsų klubo susirin
kimas įvyks kovo 18 dieną. 
Mielos draugės, nepamirš
kite atsilankyti.. Taipgi ir 
naujų narių*pasikvieskite.

Mūsų Moterų Klubas su
teikė simpatiją pasiųsda
mas gražių gėlių Aldonai 
už jos gražius ir malonius 
pasitarnavimus, kuriuos ji 
atliko gyva būdama.

Dar turiu pridėti keletą 
žodžių prie draugo Si- 
manso aprašymo kas link 
Aldonos Virby - Wilkelienes 
mirties. Aldona tapo už
kankinta skaudulio ant 
smegenų (tumoro), citri
nos didumo. Toks buvo gy
dytojo pranešimas po po
mirtinio ištyrimo.

Koplyčioje kalbėjo Juo
zas Bendorius. Prie karsto 
paskutinį patarnavimą ati
davė Lietuvių Moterų Klu
bo 6 narės, prisisegusios 
gedulo ženklelius — baltas 
ir juodas raišteles su bal
ta gėle. Ant kapų jos 
ženklelį nusisegė ir padėjo 
ant karsto. Tai buvo pa
skutinis Aldonai patarnavi
mas. Aldonos tėvelis Jan
kauskas pats pakvietė visus 
palydovus į namus ir sočiai 
pavaišino.

Palydovų buvo 40 auto
mobilių, nes buvo visokių 
pažiūrų žmonių.

Brangi Aldona, ilsėkis 
amžinai, o likusiai šeimai— 
gilios užuojautos!

Laidotuvių įstaigos patar
navimas laidotuvėms vyk
domas ir dabar, durys atda
ros po senovei visiems, pa
silieka taip, kaip buvo. Al
donos sesutė Jeanettė sakė: 
Kviečiame lankytis reikalui* 
esant, maloniai aptarnausi- 

; me, būsime dėkingi.

Petras Dagis sugrįžo iš 
Floridos po 5 savaičių ato
stogų. Jisai ten nuvyko 
sveikatos ieškti ir visą lai
ką buvo po gydytojo prie
žiūra . Bet mažai ką su- 
sveiko. Andrušiūnienė dar 
atostogauja.

Aplankėm Marytę. Nuė
jom apie 11 asmenų. Ban
dėme jai suteikti daugiau 
sevikatos ir energijos, bet 
ne taip išėjo. Svečius ir 
viešnias išleidusi, ji ir vėl 
apsirgo. Marytė turėjo daug 
ko prisiruošusi viešnioms 
priimti ir buvo labai dėkin
ga sulaukusi. Po viso ko 
tapo sumesta $8 geram 
tikslui.

Draugė Evan yra silpna, 
randasi ligoninėje.

Korespondente

CLEVELAND, OHIO
Iš A .L. M. Klubo 
susirinkimo

Vasario 18 d. narių atsi
lankė gražus būrelis, apie 
25. Tai buvo labai malonu 
matyti, kad mūsų draugės 
įdomauja klubo veikalais.

Užrašų raštininkė M. P., 
dar pirmu kartu tose parei
gose, išdavė gražų, platų 
raportą. Tai pagirtina.

Skaitytas laiškas n u o 
Raudonojo Kryžiaus su pa
dėka ir prašymu aukoti 
kraujo. Paaukota $10.

Skaityta kortelė nuo 1. 
Žebrienės su padėka klubui 
už dovaną, už jos lankymą 
ir užuojautą.

Išrinkta komisija dėl žais
lų vakaro, kuris įvyks ba
landžio 10 d., su užkan
džiais, dovanomis ir muzi
ka.

Išrinkta komisija atlan
kyti d. Maženskienę. Ji tu
rėjo operaciją. Taipgi drau
gės pranešė, kad serga d. 
Tyzenhous. Klubas linki 
draugėms greitai ii- sėk
mingai sus veikti.

Užbaigus klubo dienotvar- 
kį, turėjome paprastas vai
šes ir vėliau, su gera nuo
taika, išsiskirstėme. Se-

Great Neck, N. Y.
Mirė Juozas Bereikis

Juozas Bereikis mirė vasa
rio 8 d. Nuliūdime paliko mo
terį Barborą, dukterį Bii’utą, 
Floridoje, ir du sūnus, Vytau
tą ir Teodorą, Montello, Mass. 
Palaidotas vasario 11 d., Mas- 
pethe, Fresh Pond Kremato- 
rijoje.

z Paskutiniam patarnavimui 
susirinko geras būrelis žmo
nių. Buvo atvažiavę ir iš Ros- 
lyno draugų.

Vielionis paėjo iš Lietuvos 
Apsrūčių kaimo, Vilkaviškio 
apskrities. Rodos, paliko vie
ną brolį Lietuvoje ir pusbrolį 
Cleveland, Ohio.

Buvo laisvų pažiūrų žmo
gus. Iš amato buvo batsiuvys. 
Seniau dirbo Brockton, Mass., 
čcverykų dirbtuvėse. Sunkiai 
prisiėjo vargti ir grūmėsi pi- 
kietų linijose. Pastaruoju lai
ku dirbo Great Neck e prie 
statybos.

Ilsėkis, Juozai, ramiai! Li
kusiai šeimai išreiškiu gilią 
užuojautą.

Mot, Virbickas

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Šiomis dienomis Lietuvių 
Kultūrinį Centrą parėmė 
sekami:

Brooklyno Lietuvių Mote
rų Klubas vasario 28 d. su
ruošė pietus, kurių pelną 
jis paskyrė Lietuvių Kultū
riniam Centrui ir įsirašė į 
garbės narius.

Kristina Stanislovaitienė, 
Waterbury, Conn., su šim
tine įsirašė į garbės narių 
skyrių.

Brooklynietė M. S. pasko
lino $100 be palūkų.

J. K. Navalinskiene pri
siuntė Veronikos Kapi- 
čiauskienes, Bingha m t o n, 
N. Y., $25.

V. ir A, Žilinskai, Ply
mouth, Pa., grąžino cen- 
tran kaip auką savo pasko
los palūkų $10. Taipgi jie 
rašo, kad prie progos gal 
ii- jie įsirašys į garbės na
rių skyrių. Tarp kitko jie 
dar priduria:

“Labai džiugu, kad šis 
Lietuviu Kultūrinio Centro 
namas išsilaiko. O išsilaiko 
todėl, kad valdyba ir direk
toriai yra sumanūs, darbš
tūs ir teisingi; taipgi ir na
mo gaspadorius yra tinka
mas.”

Laukiame daugiau para
mos, ypač daugiau garbės 
narių.

Primename kartu, kad 
plačios Brooklyno apylin

RANKDARBIŲ PARODA
Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodos

Jei ne gaminiais, tai pirktais daiktais, ir 
dalyvauti, žemiau paduodame, kas bus,

pinigais galite prisidėti. Taipgi labai svarbu parodoje 
ir prašome pasiskaityti. Taipgi prašome ir kitiems pranešti 

apie šią puikią pramogą.

Šeštadienį
Kovo 13 March
Pradžia 5-ta Valanda Vakare

Įžanga Nemokamai
Bus gerų užkandžių ir įdomumų.

Pardavinėjjmas įvairių daiktų labai prieinamom 
kainom. Ateikite, pasinaudokite proga.

Prašome nesivėlinti priduoti parodai savo dovaną. 
Būtume dėkingi, kad priduotumėte ne vėliau, 

kai šeštadienį.

PARODA IR KONCERTAS BUS DIDŽIOJOJE

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

. v '-T

’■ • p ____

Kviečiame ne tik Didžiojo New Ypvko visuomenę į šį gražų parengimą, bet ir iš toliau. Sekmadienį šokiai 
Prasidės tino 5-tos valandos po pietų todėl, kad duoti progos iš toliau atvykusiems pasilinksminti ir kad 

anksti galėtų grįžti namo.

kės Lietuvių Namo Ben
drovės šėrininkų susirinki
mas įvyksta sekmadienį, 
kovo 7, Liberty Auditorijoj, 
Richmond Hill, N. Y. Pra
džia 2 vai. po pietų. Kvie
čiame visus ir visas daly
vauti. Visi bendrai pasitar
sime šios įstaigos svarbiai
siais reikalais.

Ta pačia pinga norime 
pataisyti vieną klaidą, ku
rį įvyko vasario 11 d. lai
doje. Ten buvo pasakyta, 
kad A. Cedronienė įrašė į 
garbės narius savo motiną. 
Turėjo būti: Stephanie Ce
dronienė.

Širdingai dėkojame vi
siems tiems, kurie prisidėjo, 
prie paskolų mažinimo.

Visais šiuo klausimu rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

LNB Direktorių Valdyba

Montello, Mass.
Vieša širdinga padėka

Sausio 16-tą netikėtai sun
kiai susirgau. Buvau nuvesta 
ligoninėn ir ant greitųjų turė
jau pasiduoti operacijai. Iš
buvau ligoninėje dešimti die
nų. Taip sakant — viskas ge
rai pavyko.

Labai esu dėkinga savo vai

kams, kurie man daug gelbė
jo, ir ’visiems kitiems, kurie 
mane lankė ligoninėje ir na
muose. Taip pat dėkuoju už 
visokias davanas, kurių ga
vau labai daug: daiktais, pi
nigais, gėlėmis. Visiems šir
dingas dėkui — Moterų Ap
švietus Klubui ir visiems, — 
kurie tik kuomi prisidėjo. 
Taipgi dėkuoju už laiškus ir 
atvirutes, kurių gavau labai 
daug,, net su viršum 60. Tas 
man daug gelbėjo nugalėti 
sunkią, nelaimingą ligą. Da
bar ilsiuosi namie.

Taip pat dėkui dienraščiui 
Laisvei. Per ją daug kas su
žinojo apie mano nelaime.

Daug kartų visiems širdin
gai dėkui. Jūsų nepamiršiu, 
kol gyva būsiu.

Marijona Potsiene

EISENHOWERIO LAIŠ
KAS NESURAMINA IN

DIJOS PREMJERO
New Delhi, Indija.—Pre

zidentas Eisenhoweris at
siuntė laišką Indijos prem
jerui Nehru. Laiškas ban
do suraminti Indiją dėl to, 
kad Amerika ginkluos Pa
kistaną ir gausingai rems 
jį medžiaginiai. Eisenho
weris rašo, kad stiprins 
Pakistaną tiktai prieš ko
munizmą, o ne prieš Indi
ją, kuriai Amerika “buvo 
ii' bus draugiška.”

Indija, tačiau, vis pro
testuoja, k a d Pakistano 
ginklavimas sudaro naują 
karo pavojų. Jis jau pir
miau grūmojo atkariauti 
Kašmiro provinciją nuo In
dijos. Taigi Indija bijo, kad

Sekmadienį
Kovo 14 March

Nuo 2-ros iki 5-tos po pietų 
Vaikų popietis su koncertine programa

Patys vaikai pildys programą. Dainos, deklama
cijos ir kitokie pamarginimai.

Nuo 5-tos Valandos Šokiai 
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą 
Įžanga 50c (taksai nemokami)

Įsitemykite, kad muzika nuo 5-tos valandos, 
ateikite anksti, anksčiau galėsite grįžti.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
HOUSEWORK. Gen. Asst, with 
cooking. Must be fond of children.

Settled woman. Small home. Live 
in; own jrn. Steady position, good 

salary. Whitemarsh 8-1534 for int.
(41-45)

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. Chapel 
Hill 0397 for int.

(38-44)

BUSINESS 
OPPORTUNITY

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

CL. 1-8417 — 24 Hour Service
(40-50)

Baltimore, Md.
FOR SALE

BABY CHICKS as hatched or sexed. 
Poultry Equipment—Feeds.

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md. 

OL. 3-5075
(41-60

Žemės ūkio filmu festivalis

VIEVIS. — Rajono kolų“ 
kiliose ir mašinų-traktorių sto
tyse labai sėkmingai vyksta 
mokslinių-populiarinių ir že
mės ūkio filmų festivalis.
Ruošiami kadrai žemės ūkiui

KAUNAS. — Lietuvos Že
mes ūkio akademijoje veikia 
neakivaizdinis skyrius, kuria

me mokosi respublikos žemės 
ūkio darbuotojai.

Pakistanas gali panaudot 
amerikinius ginklus karui 
prieš ją.

?
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Dalyvaukite L Namo 
Bendr. susirinkime

' Lietuvių Namo Bendroves 
šėrininkų susirinkimas Įvyks 
ši sekmadienį, kovo 7 d.. Li
berty Auditorijoje. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Turime svarbių reikalų, ku
rie bus aptarti šiame susirin
kime. Todėl svarbu plačios 
apylinkės šerini n kam.s daly
vauti.

Patariame atvykti kokią 
valandą prieš susirinkimą ir 
Liberty Auditorijos valgyklo
je skaniai pasivaipyti pietus. 
Gaspadorius W. Brazauskas 
sakė turės Įvairaus maisto.

LNB Direktorių Valdyba

Paminėkite Moterų 
Dienų su mumis!

Tarptautinei Moterų Dienai 
minėti ši sekmadieni, kovo 
7-tą, Liberty Auditorijoj Įvyks 
pobūvis su Įdomia prelekcijos 
ir meno programa. Girdėjau, 
kad bus viešnia prelegentė iš 
kitur ir kad grupė Melodija 
ir gal kas daugiau paruošia 
spedalę dainų-mizikos pro
gramą.

Pobūvi rengia Moterų Klu
bas, tad tikiuosi, kad neužil
go jos paskelbs visą savo pro
gramą tam popiečiui, čia tik 
primenu, kad verta visiems 
pasitaupyti ta popieti šiam 
tikslui.

Rep.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS
Muzikai iš k rems vaikams ir 

jaunuoliams yra proga stoti i 
audiciją gavimui stipendijos 
Brooklyno Conservatory of 
Music. Piano, smuiko apli- 
kantų amžius 7 iki 21 m., 
klarineto — 12-18 m., baleto 
---- 7-15, balso — 15-25, gi
taros ir kompozicijos aplikan- 
tams amžius neribotas.

Audicijas vykdys kovo 1, 
5, 6, 8 ir 10 dd.

Visų informacijų reikia 
kreiptis Įstaigon, 58 Seventh 
Ave., arba skambinti: Main 
2-3300.

Persekiojami jaunieji 
įvykdė konvenciją

New Yorke šiomis dienomis 
vykdomi posėdžiai-tai dymai 
Jaunųjų Darbininkų Lygos. 
Lyga stato liudytojus Įrodyti 
valdinei Subversyvių Veiksmų 
Kontrolės Tarybai (SAGE), 
kad Darbininku Jaunimo Ly- 
ga (LYL) nebuvo, nėra ir ne
siruošia būti subversyve.

Nežiūrint persekiojimo už 
tariamąjį “subversyvumą,” 
jaunimas kaip tiktai tuo pat 
laiku — vasario 20 ir 21 dd. 
— tame pačiame New Yorke 
jvykde masinę konvenciją ir 
entuziastiškas, masines pra
mogas. Išrinko ir paskelbė 
spaudoje savo naują valdybą. 
Taipgi paskelbė savo nutari
mus, kad organizacija dar 
energingiau kovos už tokius 
pat dalykus, už kokius ligi 
šiol kovojo. O tie jų svarbieji 
punktai yra gynimas taikos, 
teisių, darbų ir uždarbiu.

T-a

Jau nustatė kandidatų 
nominavimui dieną

Gub. Dewey ir Valstijos 
Seimelio lyderiai sutiko, kad 
nominaciniai balsavimai (pri
maries) būtų rugsėjo 14-tą. 
Taigi, rinkiminės agitacijos 
sezonas bus trumpas, tiktai 
6 savaitės. Rinkimai įvyks lap
kričio 2-rą.

šiemet bus renkamas gu
bernatorius, Valstijos Seime
lio nariai, kongresmanai.

Kovo 5-tą Brooklyno State 
Hospital Auditorijoje įvyks 
prelekcija apie supratimą 
vaikų nuotaikų ir discipliną. 
Kalbės daktarė Melitta Sper
ling.

NowYork(>^/6feiC72liikH
4 mėnesiai po gaisro 
be savo buto

Praėjusio lapkričio 8-tą 
Brownsvijleje namų gaisre 
Mrs. Smith ir jos motina. Mrs. 
Bell neteko buto. Kiek jos 
privaikščiojo,! O buto, kaip 
nėra, taip nėra.

Abi moterys buvo apdegu
sios tame gaisre, 115 Liberty 
Avė. Duktė išė.jo iš ligoninės 
pirmiau ir šiaip taip išgyveno 
pas vienus ar kitus gimines 
ar draugus. Bet pradžioje šių 
metų ligoninė pranešė, kad ir 
motina galėtų jau išeiti iš li
goninės ir būti namiškių prie
žiūroje. Duktė pasakė, kad 
vis dar neturi namų. Ligoni
nės vedėjai išraše rašteli, kad 
reikalas skubus, turi tos mo
terys gauti butą. Mrs. Smith 
vėl nuėjo i vaidino butams 
įstaigą, nešina tuo rašteliu. 
Tačiau istorija kartojasi. Jai 
sako, (kad nėra buto. .

Susirūpinusi, moteriškė 
kreipėsi i rendauninkų ir var
totojų tarybą. Ta pasiuntė de
legaciją pas miestinę butams 
viršenybę. Pagaliau, joms da
vė dviejų kambariu kų butą. 
Tą butą jos neskaito namais, 
nes kai Smithienės sūnus ma
rinas sugrįš iš karinės tarny
bos Korėjoje, negales gyventi 
pas motiną, jam nėra kamba
rio.

Berniukas 10 mėnesių 
būna kalėjime

Buvusi teisėja, dabartinis 
pataisų komisijonierius Anna 
Kross atlankė Queens kalėji
mą. Ji sakosi išgąstingai nu
stebusi, kai ten atrado 16 
metų berniuką būnantį kalėji
me 10 mėnesių be jokio teis
mo.

Laike arešto Franklin Hop
kins buvo 15 m., įtartas už
mušime kito berniuko laike 
jaunukų muštynių. Vaikas yra 
našlaitis. Vienatinė jo giminė, 
senutė, yra biedna, gyvena iš 
pašalpos.

Prašė majoro užtarti 
Rosenbergučius

American Labor Party 
kreipėsi i majorą VVagnerj, 
kad jis Įsakytų savo labdary
bės d e partine ntu i “liautis be
gėdiškai jungtis su persekio
tojais Rosenbergų berniukų.”

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D. .
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

Except Th urs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. T.

Apiplėšė, bet turtą 
pametė bėgdami

Du ginkluoti plėšikai atė
mė iš teatro kasininko neša
mas i banką to popiečio paja
mas žmonių pilnoje gatvėje. 
Tačiau kai kas iš praeivių tai 
pastebėjo ir apiplėštasis pra
dėjo rėkti; Išgirdo netoli bu
vęs policistas. Plėšikus vijosi 
per kelis blokus. Tie Įbėgu Į 
aludę bet policija jų ten ne
rado. Tačiau aludės savinin
kas vėliau atrado pinigus ir 
revolverius sumestus atmatų 
dėžėn.

Per daug gaisrų
Man rodos, kad niekad tiek 

daug gaisrų nebuvo New Yor
ke ir Brooklyno, kaip šią žie
ma. Ypač daug gyvenamų na
mų, didelių apartmentų ir ma
žesnių tankiai . dega. Veik 
kasdien laikraščiuose matai 
nuotraukų, kaip gaisrininkai 
neša iš degančių trobesių dū
mais pritroškusius žmones. O 
kai kur gaisrą apgesinus ran
dama vaikučių sudegusių, net 
po kelis. Sudega ir suaugusių, 
šimelių.

Skaitant paduotas žinias 
apie gaisro priežastį, ypač di
deliuose aparimentuose, pasi
rodo, kad daugiau gaisrų pra
sideda miegruimiuose., Tai 
veikiausia bus cigaretų kaltė. 
Jau visiem žinoma tūlų rūko
rių blogas paprotys — užsi
degei cigarctą atsigulus lo\on 
pagulėti. žmogus užsnūsta, 
cigaretas iš lūpų iškrinta, na, 
ir gaisras. Vienoje ’ vietoje 
gaisras prasidėjo “fruntrū- 
myj” sofai užsidegus. O juk 
ant sofos valgių niekas never
da, — čia irgi cigaretas. . .

Seniau mažiau panašių 
gaisrų Įvykdavo, o tai todėl, 
kad seniau buvo “mada” tik 
vyram rūkyti, šiandien gi rū
ko jau ir moterys ir merginos.
Jos irgi nei kiek ne geresnės < 
už vyrus rūkorius; ir iš jų yra 
tokių, kurios atsigulusios užsi
dega cigaretą.

Gaila, kad dėl to sudega 
nemažai nekaltų vaikučių.

Buvęs Rūkorius

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre pradėjo ro

dyti “Rimsky-Korsakov,” mu- 
zikališką veikalą. Filmą liečia 
to muziko gyvenimą, jo gy
venamuosius laikus ir kūrybą. 
Priedams rodo “Leo Tolstoy.”

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

aukštosiose vietose viešpatau
ja korupcija ir prasi radimas, 
nurodo žurnalistė. Vidurinė 
klasė stovi ant prarajos kran
to industrialistai ir dvarinin
kai komažiausiai paiso, kas 
bus rytoj, — jie eikvoja savo 
sutaupąs, nes nepasitiki ryto
jumi’

Matome, jog pati valdan
čioji klasė, kurią atstovauja 
krikščionių demokratų parti
ja, nebepajėgia valdyti, nebe
gali sudaryti pastovesnės val
džios.

Iš kitos pusės darbininkų 
klasės Įtaka, kurią atstovau
ja komunistai ir kairieji so
cialistai, Italijoje vis auga, vis 
plečiasi.

Taigi Italijoje galima visko 
tikėtis!

Puošnioje Sutton Place sri
tyje jauna namiškė ir jos sve
čias išgirdo šuniuką piktai ur
zgiant prie miegamojo durų. 
Kambaryje atrado vagis. Už
tiktieji vyriškį svečią sužeidė 
ir išnešė šeimininkės brangu- 
mynus.

Susirinkimas
L.D.S. 13 kuopos svarbus susirin

kimas įvyks šį ketvirtadieni, kovo' 
March 4 d., pradžia 7 vai. vakare. 
Kurie iš narių nesate užsimokėję 
duoklių už šiuos metus tai malonė
kite užsimokėti, kad nebūtumėte 
susispendavę laike ligos ar atsitiki
me mirties.

Komitetas.
(41-42)

CHINCHILLA
GARANTUOTA VEISLE 

N.C.B.A. NARYS 
Patyrimas nereikalingas

WEIS CHINCHILLA RANCH 
Tel. EV. 1-5319

(42-44)

REIKALĄ VIMAf
Reikalingas darbininkas dirbti už 
baro ir virtuvėje. Gali atsiliepti vy
ras arba moteris. Dėl platesnių in
formacijų, prašome kreiptis pas 
Joseph Lugaušką, 426 So. 5th Si., 
Brooklyn, N. Y.

(41-43)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

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

EVergreen 8-4958.
(39-43)

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. 7-62U

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP |
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas 
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

NEW YORK
REAL ESTATE

NORTH PORT, L. 1.

Naujas Namas
6 Rūmai Garadžius

1’6 Akro (
Telefonas: G L. 2-2235

(41-43)

FLATBUSH
7 rūmų, moderniškas namas, atski
ras, insulated, brass, aliejum šildo
mas, storm screens ištisai, išeina
moji ant pirmų lubų. Dvigubas ga
radžius, privatine driveway.

Tel CL. 2-7417
(41-43)

BAY RIDGE
3 aukštų budinkas, 2 apart menių, | 
po 5 rūmus kiekvienas. Didelė tuš
čia krautuvė; bile kokiam bizniui, 
arti 3 mokyklų. 1 blokas nuo 861,h 
St. Subway.
244 86th St. ar telefonuokite:

TE. 9-1317
141-43)

MERRICK...Puiki Flower Hill sek
cija, moderninis, mūrinis ir stucco, 
6 rūmų namas. Center hall, ištaisy
tas skiepas su bar combination. 
Screens, durys. Lotas 75x100. Pui
kiausiose sąlygose. Savininkas už
jūrių. $15,500. 9—5 Dickens 6-6464. 
Vakarais ar savaitgaliais SUnset 
1-0231.

(41-43)

GERAS PIRKINYS
1423 64th St., Brooklyn

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

Kaina $12,500 
Tol. CLoverdale 9-5155

(39-43) '

FRESH MEADOWS 
Bloomingdale Sekcija

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

KAINA $25,000 
Tel. F L. 7-7217

(36-42)

GERAS PIRKINYS

Canarsie. 2 šeimų namas, 42x100.
4 kambariai tušti. Užpakalyje lotas 
85x42. Abelna kaina $15,000. Susi
tarimai.
Tel, Nightingale 9-3175, vakarais,

(39-45)

PLEASANT PLAINS, S. I.
2 Tone Siding namas. Gyvenamasis 
rūmas, valgymui rūmas, moderniška 
virtuvė ir maudynė. Rumpus rm. ir 
skalbykla. 3 dideli miegrūmiai. Alu- 
mininiai storm windows ir durys. 
Venetian blinds. Naujas stogas. 3 
įėjimai. Aliejum šildomas—garo ši
luma. Lotas 50x100 ar visas lotas 
50x226, 2 karam garadžius. At tached 
vasarinis namas. Laukia ugniavie
tė. Vištininkas. Gražus kiemas. Par
duodama su nuostoliu.

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

(40-42)
GERAS PIRKINYS
Floral Park, L. I.

2 šeimų namas, 41L> rūmai, pirmos 
lubos tuščios. 5 rūmai išranduoti už 
$110 j mėnesį. Daug priedų. □'ik 
pats savininkas.

Tel. PR. 5-1234
(40-46)

SOUTH HEMPSTEAD
Apgyventa skirtingom tautom.

6 rūmų Cape Cod mūrinis , ir 
shingle. Refrigerator. 50x100 lotas. 
Kaina $12,500.

Telefonuokite:
IVanhoe 6-2606

(42-48)

BARBERS—BEAUTICIAN S
Pertaisykite Savo Dirbtuves 

(Lengvais išmokėjimais) 
Geriausios kokybės medžiagos, 
greitas pristatymas ir nepava
duojamai geras patarnavimas.

Matykite
FRANK PERRI

275 Greenwich St., N. Y. C.
(hrti Chambers St.)

Tel. RE. 2-7896
(15-16)

»
A

: BUYUS •
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ ‘
5 DIREKTORIUS J
;■ !

j 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» • <

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
MANICURISTS—SHAMPOOISTS

(2)
Patyrusios — pilnai mokančios ope
ratorės. Nuolat, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

HAIRCRAFT
2 Hamilton Ave. (Arti North Ave.) 

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

New Rochelle 2-8544
(39-45)

__________________ 1____________________ .....

FINGERWAVER
Patyrusi—Pilnai mokanti operatorė.
Nuolat, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

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

Tel. HA. 9-8373
(39-43)

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

LAPUCH SPORTSWEAR
57 W. 16th St., N. Y. C.
> 2-ros lubos.

(38-44)

BOOKKEEPER
Elektrinnių ir TV daiktų krautu

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

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

Tel. Pelham 8-1010
(40-42)

BEAUTICIAN

Patyrusi. Aukšiausia alga. Savait
galiais. Puikios darbo sąlygos.

FLORENCE’S BEAUTY SALON
3330 Park Ave., VVantaugh, L. I.

SUnset 5-1640
(40-46)

HAIR DRES SER—M AN ICUR 1ST
Patyrusi operatorė. Viršiausia alga, 
nuolat, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
PIRONE

128 Larchmont Ave., Larchmont, 
N. Y.

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

FORELADY & OPERATORS
Patyrusi. Darbas prie moteriškų 

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

A. M. DRESS Cb.
612 Southern Blvd., Bronx, N. Y.

Tel. MO. 5-7913
(40-46)

BEAUTY PARLOR
APTARNAUTOJA

Nuolat. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

99-10 63rd Rd., Forest Hills
Tel. TW. 7-7016

(41.-42)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA
Guolis vietoje, malonus privatinis 
kambarys ir maudynė. 2 suaugę, 2 
jaunamečiai vaikai. Visi įrengimai 
elektriniai. Vasarom su šeima per
sikeliama į laukus. Linksma namų 
atmosfera. $45. Vėliausi paliūdiji- 
mai. *

Telefonuokite: ME. 5-1166
(42-44)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vielojo atskirame maloniame 
kambaryje, gražūs namai Westches
ter. 3 suaugę, 2 vaikai. Visi įrengi
mai elektriniai. Duodama unifor
mos, jei pageidaujama. 2 Namuose 
ekstra darbininkai. Turi turėti vė
liausius paliudijimus. $40 į savaitę. 
Linksma namų atmosfera, šaukite 
tik darbo dienom del pasitarimo 
mieste.

MU. 9-6292, Ext. 24
(42-46)

MOTERIŠKE ŽEMIAU 45 METŲ 
Namų aptarnavimui del biznierių 
poros su 2 vaikais. Atskiras gražus 
kambarys ir alga. Visi moderniniai 
patogumai ir elektriniai įrengimai. 
Puiki namų atmosfera. Šaukite dar
bo dienom prieš 2 P. M. ar visą šeš
tadienį ir sekmadienį.

Tel. Glen Cove 4-6682 J.
(42-44)

OPERATORES
Patyrusios ant plastic binding. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:
ELEM MANUFACTURING CO.

1245 Myrtle Ave., Brooklyn
Tel. GL. 5-2058

(42-48)
BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Nuolat, 5 dienos. Uždara trečiadie
niais. Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:
MORRETTA’S BEAUTY SALON 

23 Hillside Ave., Williston Park, L.I.
Tel. Garden City 7-6088

(42-48)
GERO APSIEJIMO, MALONI 

NAMŲ DARBININKE
Mylinti vaikus. Nėra sunkių skalbi
nių. Visi įrengimai elektriniai. At
skiras gražus kambarys ir maudynė. 
5’/^ dienos. Linksma namų atmos
fera. $40 į savaitę.

Telefonuokite:
Valley Stream 5-6162

(42-43)

MALE and FEMALE
TUPPERWARE

Reikalingi Dealers. Daliai ar pilnam 
laikui, aukštas nuošimtis.

Telefonuokite:
TAlmadge 9-4668 

ar
TAlmadge 9-9349

' (40-44)
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OPPORTUNITIES
TV AND RADIO RV.į»AlR 

Parsiduoda biznis. Pilnai įrengtas.
Gera veikli viola prie 7 Central

Avenue, arti Main Street, White 
Plains, prieš Bus Terminai ir gele
žinkelio stotį. Išrandavojam pigiai 
• -lysas. Galima daryli gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikią biznio progą savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
iš priežasties kitų investment^. Šau
kite savininką: Klauskite "Duke”

SCarsdale 3-1642
(39-45)

BAKERY
Pilnai įrengia. 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 — 87th Ave., Corona
Tel. TW. 8-5200

(37-43)
ART NEEDLEWORK A 

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 — atitrau
kia poilsiui.

Tol e f o n u ok i t e sava i t ga 1 i a i s .\
GE. 9-6178

(40-42)
G ROCERY-D ELICA TESSEN

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:

A D. 4-9673
(40-42)

CANDY STORE
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Abelnai jeigos $700 j savaitę. Biz
nis lengvai padidinamas. Sutinka 
duoti 2savaičių gvarantiją. Nebran
gi randa-lysas. šią puikiausią pro
gą savininkas parduoda labai priei
namai. šaukite savininką:

Tel. TR. 2-8900

BEAUTY PARLOR
Pilnai įrengtas, įsteigtas prieš 20 
metų. Daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas, šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Pardavimo 
priežastis liga.

Šaukite savininką:
YO. 5-1386

(41-43)

GARAGE— 800 Sq. Feet
Tndustrijiniam naudojimui ir ware
house. Tinkamas dėl išdirbėjų 
storage.

CARLISLE PLACE
Telefonuokite:

YOnkers 8-6875
(41-47)

APPETIZING & DELICATESSEN 
STORE

Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Galima daryti gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Žema 
randa—lysas. šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda , labai 
prieinamai.

Dėl Informacijų šaukite:
TA. 7-9722

(41-43)
LUNCHEONETTE—STATIONERY 

Ice Cream Store
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Žema randa, 
lysas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. šaukite savininką.

TUckahoe 3-9745,
tarp 11 a. m — 5 p. m. ar 

Mount Vernon 8-4315, 
tarp 11 p. m. ir po 5 p. m.

(41-47)

GROCERY—DELICATESSEN — 
BAKERY

Pilnai ir moderniniai įrengta. Self 
service. Tuščias apartmentas. Gera 
veikli sekcija Staten Island. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvatka- 
didinamas. šią puikiausią bvznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. GI. 7-4223
>(42-46)

BODY—FENDER SHOP
Pilnai įrengta. įsteigta 30 metų. 
Puikiausia vieta. Parduodama visai 
ar priimtinas pusininkas. Daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą • 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką:

SH. 8-6821
(42-48)

HELP WANTED-MALE
REIKALINGAS 

AUTO SALESMAN
Fordo dyleriui žemutiniame 

Westchester.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Gali uždirbti neribotus nuošimčius 
tinkami vyrai. Atsiųskite kvalifika
cijas.

Box F 25 A, Room 830
11 West 42nd St., N. Y. C.

(40-46)

šimtas BMT ir tiek pat 
Ind. vagonų neužilgo gaus 
dirbtinio gumo, plastiku ap
dengtas sėdynes. Esą planuo
jama ateityje visas taip apda
ryti.




