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Dar du parengimai. 
Prezidento pripažinimas, 
šuo ir generolas.
Vienam liga, kitam nelaimė. 
Mokslas ir gyvenimas.
“Gey to any church, but 

gX”
Rašo A. Bimba
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DULLES SAKO. PATS IKE 
GALĮS BE KONGRESO 

i “SMOGT UŽPUOLIKĄ”

Br. hondurieeiai laiko anglus 
aršesniais negu McCarthy

* * * * .

[Taip, pasak Dulles, prezidentas 
[galėtų gint ir Amerikos draugus

Paroda pavyko vidutiniai ge- < 
rai. Bet, žinoma, 
vykti dar geriau, 
gali būti geriau, 

neturi.

Washington.—John Fos- 
Visuomet; ter Dulles, Amerikos vals- 

Pasisokimas ! tybes sekretorius, 
į respondentams antradienį 
j kad“jeigu kas užpultų šią j manas įvėlė Ameriką į Ku

dabai- turėkime mintyje j šalį ir jos talkininkus Eu- j rėjos karą be Kongreso nu
ly dideliu ir svarbiu pa-1 ropoję ar Pietinėje bei Cen-j tarimo, veikdamas Ul 

rengimu Brooklyno apylinkei. \ trinėje Amerikoje,” tai pats | Jungtinių Tautų.”)
Balandžio ii d. Įvyks ki ‘ prezidentas Eisenhoweris 

tas Laisves parengiipas Ji įgaif.įu tuojau smogti prie- 
nrivalome padaryti tikrai di- - • i’ . , • ^ą. Pasak Dulles, preziden-deliu. kad jis bus įdomus ir , . -i,. IZ4 4 . .. tui nereikėtų gauti kongre-grazus, tai netenka abejoti. I . . .. ‘ 2 .C. .
p.„« «nvni.iintn« v,.;. I so tokiame atsitiki-

j me, nereikėtų net tartis su 
Kongresu. •

Dulles tvirtino, kad kari-l 
nis Atlanto kraštų sąryšis 
ir sutartis su Lotynų Ame-

ribų6

O

Bus suvaidintas didžiulis vei
kalas. Bus gausu geru vaišiu. 
Ir įėjimas bus nemokamas.

Taip pat labai geras ir 
svarbus parengimas bus ge
gužės 2 dieną. Tai bus mūsų 
Aido Choro perstatymas ope
retės “r 
vaidinimo ruošiasi 
jėgomis.

Nesuvilsime jų. 
ir iŠ visur, k

dentui tokią karo galią, ap
einant Jungtinių Valstijų 

sakė ko- Kongresą.
(Juk ir prezidentas Tru-

(seimelio rinkimams, anglas 
{Britiškojo Hondūro guber- 
! natorius atsišaukė į Angli- 
i ja, kad atsiųstų savo, tyri- 
I nėtojus u^ieš to krašto 
j Jungtinę N liaudies Partiją. 
1 G u b e rnatorius vadina šią 
partiją komunistine ir bijo, 
kad ji galėtų pilniausiai lai
mėti rinkimus.

Partijos komitetas todėl
nutarė:

—Geriau--   . --  v JI Vz L ACl lt 
vardan | tų tyrinėti

būtų, jei atvyl

senatorius is

Pepita.” Aidiečiai prie | rikos kraštais duoda prezi- senhoweris?)

Dulles pareiškimas 
prieštarauja prezidento Ei
sen h o w e r i <) pasižadėjimui 
pereitą savaitę, kad jis ne- 
ivels Amerikos i karą ki
taip, kaip tik pagal Kon
greso nutarimą.

(Taigi vėl kartojasi klau-* manas Sterling Cole 
simas: Kas nustato Jung-; blikonas Kongresinės Ato- 
tinių Valstijų politiką — ar mų Jėgos Komisijos pirmi- 
Dulles, ar McCarthy,

visomis pa-

“1 ""’kb'lto stoto™' Tex. demokratas perša
svarbų

Jungtinių Valstijų. Nes 
Anglija paskirs tiktai to
kius tyrinėtojus, kurie iš 
anks.to apkaltins J. Liau
dies Partiją ir atmes jus 
kandidatus į seimelį.

Britiškasis Honduras yra
anglų užgrobtas Centrinės! 
Amerikos kampas. Greta1 
jo yra savistovi Hondūro
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PREZIDENTAS ŠELPTŲ 
TAKSAIS TIK TURČIUS, 
SAKO DEMOKRATAI
Jo planas paliktų esamąja taksų 

i naštų eiliniams amerikiečiams
Washington. — Preziden

to Eisenhowerio siūlomas 
respublika su 59,160 ketvir-'taksų planas dovanotų kom- 
tainių mylių ploto ir 1,200,- panijoms ir pavieniams tur- 
000 gyventoju. Hondūro eiams $1,192,000,000 per 
respublika reikalauja, ati-, metus, bet nepalengvintų 
duoti jai Britiškąjį Hondu- 1

Amerika, sakoma, galėtų bile kur 
smogti hydrogen, bombomis

Washington. — Kongres- 
repu-

dolerių, tai būtų beveik 
penkis sykius mažiau, ne
gu Eisenhoweris perša do
vanoti turčiams taksų už 
pelnus iš pramonės Šerų, 
akcijų bei bonų.

Senatorius George ir jo 
bendrai demokratai siūlė 
ateinančiais metais palikti 
be taksų metines pajamas 
iki $700 kiekvienam ameri
kiečiui ir jo užlaikomam 
asmeniui, o kitais metais 
netaksuoti įplaukų iki $800 
per metus. Tai būtų palen
gvinimai visiems amerikie
čiams.

20 milijonų amerikiečių 
gauna mažiau kaip 
$1,000 per metus 

Prezidentas Eisenhoweris 
pirmadienį per radiją ir te
leviziją reikalavo takšnoti 
visas pajamas viršijančias 
taksų mažinimus kaip “pa
vojų šalies apsigynimui.” 

Eisensoweris ypač nusi
gando tų, kurie ragina ne
taksuoti pajamas iki tūks
tančio dolerių per metus. 
Dėl to jisai sakė:

Jeigu tūkstantis doleriu 
būtų paliekamas be taksų,

i tai trečdalis dabartinių tak- 
_U7 su mokėtojų išliktų visai be 
bei i

taksų naštos 55 milijonams 
amerikiečių, kurie. gauna 
tiktai truputį daugiau kaip 
$600 iki $5,000 pajamų per 
metus. Sake demokratas 
senatorius Walter George 
ir kongresmanai Sam Ray
burn ir Jere Cooper, kalbe- 

i darni per radiją ir televi- 
! ziją antradienio vakare.

Prezidento žadamas tak
su nurausimas našlėms mo
tinoms ir kitiems vargin
giems ameriki e č i a m s gal 
siektų tiktai 250 milijonų

RUSAI TAIP PAT TURI 
H-BOMBU c

Cole taip pat sakė, jog 
“reikia gana tikrai supras
ti,” kad ir Sovietų Rusija 
turį hydrogeninių bombų.

Sykiu jis prisiminė, kad 
hydrogenine bomba gali pa
daryti tiek žalos, kaip mi
lijonai tonų T N T karinių 
sprogimų.

ninkas, tvirtino, kad Jung
tinių Valstijų lėktuvai gali 

; smogti priešus hydrogeni- 
I nėmis bombomis bile kur 
pasaulyje. Anot Cole, nėra 
tokio žemės kampo, kurio 
negalėtų pasiekti hydroge- 
nines amerikonu bombos. 

C-

Danijos biznieriai 
keliauja MaskvonNew York.—Grand Cen- i žudyt komunistus 

tral geležinkelio • stoties 
“toilete” antradienį sprogo 

i naminė bomba;, apardė toi- 
Zl' j lėtą ir sužeidė vienam žmo- in- i •

pri-Lžtoai didelį ir 
pažinimą padarė mūsų prezi- 
zidentas Eisenhoweris.

Jis priešingas taksų sumaži 
nimui. Specifiškai jis priešin
gas pasiūlymui nereikalauti 
taksų nuo žmogaus už pir
muosius aštuonius šimtus ar
ba už pirmąjį tūkstantį dole^ 
rių įplaukų.

Dabar, kaip žinia, nereikia 
mokėti taksų tik už pirmuo- ; panamiečiu 
sius šešis šimtus dolerių Įplau
kų.

Štai prezidento argumen
tas. juodu ant balto: Jeigu 
neimtumėme taksų už pirmą
jį tūkstantį įplaukų, tai visas 
vienas trečdalis Amerikos 
žmonių pasilmosuotų nuo mo
kėjimo taksų!

Ką tai reiškia? Tai reiškia, 
kad visas trečdalis Amerikos 
žmonių neturi nei 
tį dolerių metinių

Panama skundžia 
j jankius už niekinimą

Caracas, Venezuela.—Pa
namos prezidentas Remon

valdininkus, kad jie nieki
na, išskiria ir skriaudžia 
vietinius gyventojus Pana
mos kanalo ruožte. Kalbė
damas Lotynų Amerikos 
respublikų konferencijoje, 
Remonas, tarp kitko, nuro
dė, kad j a n k i a m s tame 
ruožte daug daugiau moka- 

generolas i ma negu panamiečiams už 
Tai, * tą patį darbą.

Konferencija 19 balsų iš 
; 20 užgyrė rezoliuciją, kuri 1 • 11* • "I * 1 * * *

po tūkstan- 
i pi auk u !

M&sų armijos į 
labai myli šunes. 

žinoma, nėra jokia naujiena, j 
Daug žmonių šunes skaito ge- ; 
riausiais savo prieteliais.

Bet jau didelė ir pikta nau- smerkia tokią diskriminaci- 
jiena, kad šitas generolas ėmė ją prieš kitaspalvius. bei ki- 
ir valdžios kaštais pasistatė tatailčius. 
savo šunims būdą. Ar žinote, 
kiek ji mums kaštavo? Ogi j 
1,200 dolerių. Tai bent būda!

Sugautas šitoje šunybėje, 
generolas prižada už būdą 
užsimokėti iš savo kišenės.

Koks didelis iš jo morališ
kas!

Guatemala susilaikė nuo 
i balsavimo todėl, kad rezo- 

liucijon pribrukta ir dekla
macijų prieš komunizmą.

Brooklyno sunegalavęs yra I 
mūsų įžymusis veikėjas Juo
zas Weiss. Liga jį pasiguldė 
lovon.

Tolimojoje gi Californijoje 
nelaimė ištiko labai įtakinga 
veikėją Soniją Karosienę. Ji 
randasi ligoninėje.

Netenka abejoti, jog nesveu 
kaVlmas yra išmušęs iš veiki
mo visą 
Pav., dai'f vis negali pasirody 
t! "veikloje New Jersey Anta 
nas1’ Stripeika.

Jūs trys ir visi kiti ligos bei 
nelaimės parblokšti

(Tąsa 3-me pusk)

Skelbti taiką tai nėra 
nusidėjimas, sako teismas

New York. — Harry H. 
Purvis iškėlė ant savo na
mo stogo didelę iškabą, rei
kalaujančią taip pertaisyti 
Jungtines Tautas, kad 
įvykdytų

Purvis 
trauktas 
paleistas, 
rado, jog “skelbti taiką — 
tai nėra joks nusikaltimas.”

Iškaboje buvo įrašyta ir 
draugai mokslininko Einšteino žo

džiai už taiką.

veikėju

pasaulinę taiką.
už tai buvo pa- 

teisman, bet tapo 
nes teismas su-

Austin, Texas. — Demo
kratas Robertas Patten 
įnešė Texas valstijos seime
liu bilių, reikalaujantį mir
čių baust narius Komunis
tų Partijos ir “sekančių 
komunistinę liniją” organi
zacijų.

Patten pasakojo, kad visi 
tokie planuoja varu nuverst 
Amerikos bei Texas vai-

Naciai reikalauja 
savarankiškos 
vokiečių armijos

Na-

VIETNAMO LIAUDININKAI 
IŠDAUŽĖ DVI PRANCŪZŲ 
D.B.FU LĖKTUVŲ STOTIS

Hanoi, Indo-Kin.— Viet
namo liaudininkų patran
kos taip išdaužė dvi fran
cūzų lėktuvų aikštes Dien 
Bien Fu priemiestyje, kad 
amerikiniai francūzų lėktu
vai jau negali nusileisti į 
tas aikštes, sako United 
Press.

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai nuleido parašiutais į 
D. B. Fu dar kelis šimtus 
francūzų ir numetė maisto 
bei kitu reikmenų francū- 
zams tame tvirtoviškame 
mieste, kurį Vietnamo ko
munistai apgula visomis pu
sėmis. Manoma, kad tvir
tovėje yra 10,000 francūzų.

Jau 
šėlsta

keturios dienos 
kruviniausi

kai 
mūšiai

francūzų tvirtovės šiaurva
kariniame Vietnamo kam
pe.

Francūzų komanda pasa
koja, kad jie per dieną už
mušę “3,000 komunistų.”

Apgulti francūzai ginasi, 
šaudydami iš didžiųjų ame-, 
rikinių patrankų. Sykiu 
Amerikos bombonešiai ata
kuoja Vietnamo liaudinin
kus, pildami į juos liepsno
jančio gazolino drebučius, 
bumbas ir kulkas.

Dažnai įvyksta žūt-būti- 
niai susikirtimai durtuvais,

Kopenhagen, Danija. — 
Danų fabrikantai, versli
ninkai ir maisto produktų 
gamintojai šią savaitę siun
čia penkis savo delegatus į 
Maskvą. Ten siūlys Sovie
tams parduoti daugiau Da
nijos produktų mainais 
sovietinius d i r b i n i u s 
medžiagas.

Amerikos A-bomba 
apnuodijo 23 japonus 
ir daugybę jy žuvies

jokių taksų.
Eisenhoweris lyg netyčia 

pasakė, jog daugiau kaip 
20 milijonų amerikiečių ne
gauna net iki tūkstančio 
dolerių pajamų per metus.

Bonn, Vokietija. — 
ciški karininkai reikalauja) 
kad patys Vakarų Vokieti
jos gyventojai balsavimaifi 
nuspręstų, ar planuojamoji 
vokiečių armija bus visiš
kai savistovi, ar galės su
sidėti su Franciįos bei kitų
vakarinės Europos kraštų v . .
kariuomene i tarptau t i n ę i Irano laikraštininkas 
armiją prieš komunizmą.! 
Bet aukštieji Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos komi- 
sionieriai užreiškė, kad tik 
jie galutinai nuspręs, kokia 
turės būti vokiečių armija.

Vakaru Vokietijos prem
jeras Adenaueris neseniai 
pervarė savo seime konsti
tucijos pakeitimą, kad ga
lėtų įjungt busimąją vokie
čių armiją į bendrąją va
kariniu europiečių armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

susideginęs kalėjime

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos sveikatos de- 
partmentas surado, kad, 
smarkūs cigaretų rūkytojai Teheran, 
daugiausia gauna plaučių ’ 
veži. 

i.

Teheran, Iran. — Irano 
valdininkai skelbia, kad bu
vęs laikraščio leidėjas Ka- 
rimpoor Širazi apsipylė ke
rosimi kalėjime ir susidegi
no.

Karališkieji g e n e r o 1 ai, 
nuvertę premjero Mossade- 
gho valdžią, suėmė Širazi 
kaip Mossadegho rėmėją ir 
“karaliaus išdaviką.”

Dabartiniai valdininkai 
jau pirmiau pasakojo, kad 
Širazi bandęs nusižudyti.

McCarthy o komisija 
teisins McCarthy

Tokio, Japonija. — Kuo
met amerikonai išsprogdino 
atominę (ar hydrogenine) 
bombą kovo 1 d. Bikini- 
Eniwetok salų apylinkėje, 
tai atominėmis šiukšlėmis 
apnuodijo 23 japonus 
ius ir jų sugaudytą 
laive, viso 2 milijonus 
rų. r

Atomų dujos nuvarė
iams niaukus nuo galvos ir tinęs Valstijos išleidžia apie 
apsvilino rankas bei veidus. • 7 bilijonus dolerių savo tai- 

valdžia jsakė I Uninkams stiprinti prieš

Amerika vis pils bilijonus 
doleriu savo “draugams”

Washington. — Admiro
las Arthur Radford, visų 
karinių štabų viršininkas, 
tvirtino, kad Amerika dar 
per neribotą laikotarpį tu
rės1 skirti savo “draugams” 
užsienyje ginkluoti po dau
giau kaip 3 bilijonus dole
rių kas metai.

žve-; Einamaisiais metais Jung-

zve- 
žuvi 
sva-

Detroit. — Packard Mo
tor kompanija pernai par
davė automobiliu už $335,- 
819,000.

. — Irano užsie
nio reikalų ministras Ente- 
zam sakė atvykusioms ame
rikiniams redaktoriams, 
kad Iranas laikosi “šiltų 
ryšių” su Sovietų Sąjunga.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Washington.' — Senato
riaus McCarthy’o vadovau
jama ragangaudiška komi
sija dauguma balsų nutarė, 
kad ši komisija už poros sa
vaičių tardys McCarthy’o 
ginčus su armijos vadais. 
Bet tardymams pirminin
kaus kitas republikonas se
natorius Karl Mundt, o ne 
pats McCarthy.

„Tuo būdu McCarthy galės 
veikti kaip prokuroras-kal- 
tintojas, kaip skundėjas ir 
teisėjas prieš armijos se
kretorių Stevensą bei kitus 
jos vadovus.

Demokratai komisijos na
riai reikalavo sudaryti skir
tingą komisiją vaidams 
spręsti tarp McCarthy’o ir 
armijos viršininkų.

Japonijos 
tuojau sunaikinti tą atomi
niais nuodais suterštą žuvį.

Sykiu Japonija užprotes
tavo Jungtinėms V a 1 s t i - 
joms, kad jos iš anksto ne
pranešė Japonijai, kada ir 
kur sprogdins atomij bom-

Ispanai studentai kelia 
riaušes prieš važinė
jimų pabranginimą

Seville, Ispanija. — Tūks-

Sovietų Sąjungą.

Mokiniai išardė du 
subwes vagonus

New York. — Penki šim
tai Thomas Jefferson High 
Schoolės mokinių trečiadie
nį “juokais” padarė pogro
mą dviejuose IRT požemi
nio geležinkelio traukinio 
vagonuose. Išlaužė suole
lius .bei išpjaustė jų apmu
šalus, išbeldė langus, sudau-

tančiai studentų per dvi; žė lempas ir suardė viską, 
dienas audringai protestą- I ką tiktai pajėgė.
vo prieš pabranginimą va- Taip jie minėjo savo mo- 
žinėjimo gatvekariais. De- kyklos krepšinio rungtynių 
monstruodami vartė gatve-1 laimėjimą prieš kitą moky- 
’ ‘ ’ .......................... klą.

Bet nė vienas padauža 
neareštuotas.

karius ir mušėsi su policija,! 
kuri mėgino studentus su
tvarkyti.

Taip jie minėjo savo mo-
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EISENHOWERIS PRIEŠ TAKSU 
SUMAŽINIMĄ

PREZIDENTAS EISENHOWERIS praėjusį pirma- 
dieni pasiryžo atsišaukti į Amerikos žmones, kad jie 
būtų priešingi taksams už pajamas sumažinti.

Kaip žinia, senatorius Walter George (demokratas 
iš Georgia valstijos) davė sumanymą, kad šiemet būtų 
žmonėms sumažinti taksų mokėjimai. Senatorius sam
protauja šitaip: Šiuo metu kiekvienas asmuo yra atlei
džiamas nuo taksų už pajamas mokėjimo tiktai šešiems 
šimtams dolerių ($600). Jeigu asmuo, sakysime, uždirba 
tiktai $600 per metus, tai jis nemoka jokių už pajamas 
taksų. Kiek jis uždirba daugiau, už tai moka. Jeigu as
muo, šeimos galva, turi, sakysime, tris vaikus ir žmoną, 
kuri neina dirbti, tai jis nemoka taksu už pajamas už 
$2,400. ■ \ ■

Demokratai siūlo, kad nemokamoji suma turėtų būti 
pakelta iki $800 kiekvienam asmeniui. Taip turėtų bū
ti padaryta šiemet, o sekamais metais nemokamoji suma 
turėtų būti pakelta iki $1,000 asmeniui.

Kuo gi senatorius George remia savo sumanymą?
Jis remia tuo: Prasidėjo depresija, nedarbas. Žmo

nės neturi pinigų pirkimui būtinųjų daiktų. Vadinasi, 
tai kerta smūgį bizniui. Jei taksai būtų sumažinti, tuo
met žmonės turėtų daugiau pinigų, daugiau jų leistų 
daugiau pirktųsi būtinųjų gyvenimui produktų, na, ir 
tuo pačiu kartu eitųsi geriau biznis, atsirastų daugiau 
darbų, nes daugiau būtų pareikalavimų prekėms pirkti.

Na, ir dėl to republikonai nusigando. Jie galvoja 
šitaip: jeigu demokratų sumanymas praeitų per Kon
gresą ir būtų įstatymu, tai jie šiemet laimėtų kongresi
nius rinkimus, o tai reikštų republikonams smūgį.

Dėl to republikonai priragino prezidentą Eisenho- 
werį, kad jis “rizikuotų savo prestyžu” ir eitų į mases su 
žodžiu už tai, kad taksus nesumažinti.

Na, ir prezidentas kalbėjo. Kalbėjo per radiją ir 
televiziją. Be abejojimo, jo kalba pasiekė nemaža 
žmonių.

Bet ar jis, prezidentas, padarė daug įtakos į žmo
nes? Ar jis įtikino žmones, tad turi būti taip, kaip jis 
nori, o ne taip, kaip turėtų būti?

Mes abejojame.
Mes gerai žinome, kad biednuomenė gyvena trūku

muose. Darbininkui, sakysime, kuris uždirba per metus 
apie $2,500, — o tokių yra labai daug,—ir turi du ar tris 
vaikus, pragyventi šiandien yra labai sunku. Jis gyve
na dideliuose trūkumuose. Be to, kad jis turi mokėti 
taksus už pajamas, jis moka “nematomus” taksus: be
veik kiekvieną daiktą pirkdamas, jis turi mokėti, jei ne 
federalei valdžiai, tai valstijinei bei miestinei. Viskas 
pašėlusiai pabrango. Jis negali būtinųjų daiktų pirkti. 
Biznieriai negali tų daiktų parduoti, dėl to bankrutuo
ja. Fabrikantai negali tų daiktų parduoti, dėl to jų 
nedirba, paleisdinėja iš darbo darbininkus. Atsiranda 
daugiau bedarbių ir, viso to pasėkoje, plečiasi krizė.

Taigi, mums atrodo, kad prezidentas daro didelę 
klaidą, reikalaudamas piliečius, kad jie nereikalautų 
taksus už pajamas numušti.

Prezidentas aiškina, jog, girdi, valdžia privalanti 
gauti pinigų kraštui apginti. Bet tų pinigų valdžia gau
na užtenkamai. O jeigu reikia jų daugiau, tai turėtų 
uždėti didesnius taksus ant tų, kurie turi milžiniškas 
pajamas,—ant turčių.

Pagaliau, mūsų kraštui joks "'užpuolimo pavojus iš 
niekur negręsia. Kas gi ant Amerikos šiandien puls? 
Reikia suprasti, kad tasai, baubas, kurį šiandien piešia 
turčiai, būk Tarybų Sąjunga rengiasi ant mūsų šalies 
pulti, tik baubu tepasilieka. Kiekvienam galvojančiam 
žmogui turėtų kartą ant visados būti aišku: jokia šalis, 
kurią valdo darbo žmonės, ant Amerikos nepuls, karo 
nepradės.

Mūsų vyriausybė turėtų būti taupesnė. Kam leisti 
bilijonus dolerių kitoms šalims, kad jas ginkluoti? Ko
kia iš to nauda Amerikai?

Kam duoti pinigų tokiam Čiang Kai-šekui, kuris yra 
liaudies priešas ir rūpinasi ne žmonių gerove, bet ruo
šimąsi karui prieš Kinijos žmones?

Dar daugiau. Štai, vyriausybė turi supirkusi iš far- 
merių daugybę sviesto, sūrių, aliejaus ir kitokių farme- 
riškų produktų. Ji nežino, kur tuos produktus dėti. O 
kai andai socialistiniai kraštai pasisakė, kad' jie supirktų 
tuos produktus ir tuo būdu sumažintų Amerikos žmo
nėms taksus, tai Washingtono vyriausybė atsisakė tuos 
produktus parduoti.

Visa tai ir erzina Amerikos žmones. i
Visa tai ir verčia juos reikalauti, kad taksai už pa

jamas turėtų būti sumažinti. 
. ............. .... .........
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daug turto. Tai buvo go
dus asmuo ir gudriai mokė
jo išprašyti iš parapijiečių 
dolerių. O visgi' jis tuos 
dolerius nenusinešė “pas 
Dievulį,” bet paliko ant 
“griešnos žemės.”

Dabar Sandara šitaip ra-. 
<o apie prel. Briškos pali- j 
k imą:

Pagal -mirusio prel. An-i 
tano Brishkos paliktą tęs-I 
tamentą, užreg i s t r u o t ą 
Probate Court of Cook 
County, visas turtas, sie
kiantis $330,000, tapo pa
dalintas stambiomis sumo
mis keliems asmenims ir 
įstaigoms.

Švento Kazimiero A ka

išstojo iš “Eksmai n i e r i ų 
draugijos” ir dabar štai ką 
daro:

Šiuo metu jis steigia 
naują organizaciją, kuri 
bus pašalpinė ir kuri ko
vos su komunistais. Nors į 
šiuo metu < 
yra dar tik trys

amerikiečių grupė
Nuo dvidešimtojo am

žiaus vidurio Amerikoje te-, 
’ beegzistuoja keista, pasitu- 
' rinti ir savotiškų žmonių 
sekta, menonitai aųba, 

organizacijoje kaįp dar angliškai juos va- 
. > narjai, dina, “The Amish,” kurie.

bet jau earteris išimtas ir; būdami ištikimi -savajam , . "TT5* u-’• i J . kiu budu neuzpuolancio bu-
tlKeilIT’Ul rz^hnCHrndn\7€lliiQ *•

The Amish,” kurie,

boklėje už savo sūnų 
leidimą mokyklon. Tai 
vienas iš retų atvejų, 
da 20-jo amžiaus Amerika 
įietoleruoja jų savotiško ti
kėjimo.

Kadangi amišiai yra jo-

ne
yra 
ka

t pristatytą 
dukciją gau

ta 122 tūkstančių rublių
Bendros kolūkio pajamos
1953 metais siekė ik|629^*k- 
stančių rublių. Išsiplėtė žemės 
ūkio darbų mechanizavimas. 
Yra pasiekimų ir gyvulinkys- 
tėje. Apie pasiekimus ir pasi
taikiusius trūkumus 
kojo 
Šime 
kus.

papasa- 
savo atskaitinime prane- 
kolūkio pirmininkas Šim-

ruošiamasi jos išplėtimui.
Mamertas Petrauskis 

yra įsitikinęs, kad tie, ku
rie kovoja su McCarran 
imigraciniu įstatymu, klys
ta, nes tas įstatymas ge
riems žmonėms nekenkiąs. 
Daugumas lietuvių gražiai 
kuriasi Amerikoje, bet jų 

i tarpe pasitaiko , ir įvairių 
nedorėliu. Nors raudonie
ji sakosi, kad jie giną dar- 

. bininkų reikalus, bet jie 
veidmainiauja. .Jų chorai 
kartais dainuoja patriotiš
kas dainas, bet tų chorų ! 
nariai dažniausiai galvoj

$75,000. Tos akademijos 
rektoriui skiriama $5,000 
atlaikymui mišių už Brisz- 
ku šeima.

Louis Maska, 4718 S. 
Keeler Ave., gauna du na
mu: 4323-2527 Addison St. 
ir 4850-52 Deming Place.

$25,000 skiriami sūnė
nui Antanui Briszkai, bet 
jeigu jis nebus surastas, 
tai tie pinigai nueis Šv. 
Kazimiero Aka d e m i’j a i 
Romoje.

$50,000 skiriama pasta
tymui namo Betlėjuic, Iz
raelio valstijoje. Tie na
mai turės priglausti lietu
vius studentus ir pilgri- 
mus, lankančius šventąją. 
Žemę.

Toliau Romos Katalikų 
Seminarijai pa vedama 
$20,000;^ Romos Katalikų į 
prieglaudai Kaune — $10,- j 
000; Romos Katalikų prie-1 
glaudai Panevėžyje—$10,-1 
000.

Savo ^buvusios Nekalto' 
Prasidėjimo parapijos rei-! 
kalams paskirta $2,000.

ža su ma. B rol iams J on u i; 
ir Kaziui Brishkams ne-! 
pažymėta jokia suma.

turtą palikti tam, kam jis j 
norėjo ir tų žmogus nieko i 
nepadarysi, Mums neaiš-, 
kus tik šis: ką Briškos i

$20,000, kurie buvo palikti1 
Panevėžio ir Kauno “Ro
mos k a tali k ų prieglau
dom”? Ar juos siųs vysku-1 
pui Kazimieriūi Paltarokui,' 
ar... ? Lietuvoje juk šian- į 
dien, mums rodosi, jokių ti-1 
kybiškų. prieglaudų nėra, i 
nes valstybė rūpinasi lygiai | 
visais savo piliečiais. Ta-1 
čiau, jei tie $20,000 bus pa-1 
siųsta į Lietuvą, sakysime, 
vyskupo Paltaroko ar pre
lato Stankevičiaus, Kaimo 
vyskupijos valdytojo,—var
du, jie visvien bus sunau
doti naudingiems tikslams.

Paskyrimas $50,000 * Bet- 
lėjuje (Palestinoje) “lietu
viškiems namams statyti,” 
—well, atrodo, daugiau ne
gu juokinga. '

Įdomu tai,'kad Briška ne
paliko nei vie^o cento Ame-, 
rikos lietuviškiems klerika
lams bei jų įstaigoms. Ma
tyt, jis žinojo, kad jos to 
nevertos. Nepasitikėjo jis 
nei pranciškonais neigi 
marijonais!

SUSIRGŲS ŽMOGELIS
Naujienose skaitome apie 

kažin kokį ten chicagiškį 
Mamertą Petrauską, kuris

Matyt, tas žmogelis ser
ga. Bet ar sveikesni yri 
tie, kurie spausdina laikraš 
tyje tokius niekalus?!

tebesivadovauja 
papročiais, kaip ir jų pra
bočiai, persikėlę į naująjį 

į pasaulį. ' Menonitai-amišiai 
i tikrumoje yra tūla menoni- 
tų sekta, kurią 17-me šimt-

■ mėtyje įkūrė Jacob Am
man: protestantai, kurie

| siekdami išganymo pamėg- 
i džioja pirmųjų krikščionių 
j gyvenimo būdą ir papro- 
‘ čius.

Eiliniam stebėtojui jie 
dažnai atrodo kaip prisikė
lę iš kapų — jų išvaizda ir 

• drabužiai primena 17 šimt- 
' mečio Šveicariją, kur- jų 
‘ sekta buvo įkurta. Pir
miausiai apsigyvenę Penn- 

; sylvanijoje, amišiai kalba 
vokiškai, kuria čia vadina 
“Pennsylvania Dutch,” gy- 

< vena atsiskyrę ir važinėja 
lengvais a r k 1 i n i a i s veži
mais. Jų tikslas būtį tau
riais nuoširdžiais žmonė-

■ mis, ir dažnai jiems šekasi 
tai įgyvendinti.

Persekiojami Europoje 
! amišiai 17-jo šimtmečio vi- 
! duryje patraukė Amerikon, 
po to, kai čia jau buvo per-

do, jie vengia net nešioti 
ginklą. Karo metu nesu
tikdami eiti į ginkluotas jė
gas, jie mielai atlieka sun
kiausius uždavinius. Jie 
savanoriškai moka mokes
čius. Nuo seno jie turi sa
vo “socialinę apdraudą”, 
kurią ■ Užtikrina jų šeimos 
ir jų bendruomenė. Visas 
savo problemas jie stengia
si išnarplioti be teismų'pa
galbos — užsidarę savyje, 
gerai dirbdami žemę, pa
prastai gyvendami, jie yra 
užsitarnavę savo kaimynų 
pagarbą.

Common Council

Auga energetinė bazė

Naujas jėgaines gavo Gel
gaudiškio ir Panevėžiuko ply
tinės. Naujose elektros stoty
se mašinos bus sumontuotos 
iki gamybos sezono pradžios. 
Panevėžiuko čerpinės kolek
tyvas įsipareigojo baigti mon
tažo darbus iki rinkimu Į 
TSRS Aukščiausiąja Tarybą 
dienos.

Galinga jėgaine baigiama 
montuoti Daugelių plytinėje. 
Naujoji jėgainė pihiaf aprū
pins įmonę elektros, energija.

R. Šalcfes

APIE JONĄ ŠLIUPĄ
Vilnis rašo:
Labai stambią klaidą pa

darė Aleksas Ambrose,, 
rašyd a m a s “Naujienose” 
(11 kovo) apie Joną Šliu
pą ir jo santykius su lietu
viais socialistais, pražiū
rėdamas ilgai užtrukusi , 
etapą Šliupo gyvenime, ka-' simetusios kitos menonitų 
da iis vedė aštriausia ko- l-sektos. Šiuo metu JAV-se 

ir Kanadoje priskaitoma 
iki 30,000 ir 40,000 amišių. z 1 i v
Didžiausios jų kolonijos 
randamos Ohio, Indianoje 
ir Pennsylvanijoje, Orego
ne ir Ontario, Kanadoje.

Nuo 19-jo amžiaus vidu-

da jis vedė aštriausią 
va prieš socialistus.

matyt sloniaus. Nuo pat 
1905 metu iki 1936 metu v C

kartą atvyko Amerikon, 
socialistai, jo akyse buvo
padaužos, benkartai, tokie I™ amišiai suskilo į dvi 
nelabi padarai, kad juos | 
reikia imti už pakarpos.
* Nuo to laiko, kada Šliu
pas pradėjo leisti Scranto- 
ne “Laisvąją Mintį,” jis 
jau buvo pilnam antisocia- 
listiniam įsisiūbavime. Pir
mo pasaulinio karo metu 
Jonas Šliupas vadovavo! 
tai antisocialištinei srovei, 
kurios vyriausiais spoks- 
manais buvo Sirvydas, Ba
lutis, Liutkauskas, 
tus.
Toliau:
Alekas Ambrose 

kad “socialistų ' 
Amerikoje šiemet 
ka 70 metų.” Tos 
pradžia jis skaito 
Šliupo atvykimą Ameri
kon 1884. metais.

Tas tiesa, kad J. šliupo 
re d a gu o t a m “Lietuviškam 
Balse” (1885-1889 m.) bu
vo socialistinės medžiagos. 
Jos buvo ir “Apšvietoj.” 
Bet tai tikrai perdėjimas 
sakyti, kad tai buvo pra
džia socialistinės veiklos.

Šliupo pažiūros buvo mi
šinys utopiško socializmo, įus namų apyvokos reikmė

mis. Jie neapkenčia mecha- 
, nines jėgos ir naudojasi ar- 
i kliais ne tik įdirbdami dir- 
! vas, bet ir keliaudami; jų 
i drabužiai tūri būti kuo pa- 
! prasčiausi. Apsivedęs ar 

. <i j - . pakrikštytas (krikštijamiAmenkonŲ redaktoriai i tik suaugę) amišių vyras
i auginasi barzdą. Tačiau 
ūsų jie neprilaiko.

Teheran, Iran. — Atvyko Amišių tikėjimas skatina, 
grupė amerikinių redakto- kad sūnūs būtų auklėjami 
riu. Kalbėjosi su Irano ka.-ūkininkavimui .Amišiai dėl 
ralium ir'ministrais. Ame- to neigia išsimokslinimo rei- 
rikos ambasadorius Loy kalingumą daugiau 
Harrison sveikino saviškius i v . .

grupes: Konservatyvieji ir 
Senosios Tvarkos, arba, 
kaip dabar šias grupes va-

M a r

teigia, 
veiklai Į 
sukan- 
veiklos

Jono

ir Namų amišiai. Bažnyti
niai amišiai priklauso Ame
rikos Menonitų bažnyčiai. 
Jie yra moderniškesni negu 
Naminiai amišiai.

Naminiai amišiai turi 
griežtus nuostatus tiek te
ologijai, tiek gyvenimo bū
dui — kuriuos jie išveda iš i 
Jokūbo Amman arba Amen,' 
sektos įkūrėjo. Jis 16i93 me- į 
tais atskilo iš m e n o n i t u, 
bažnyčios Šveicarijoje, nęž 
nusprendė) L„„ 
nuėjo klaidingu ] 
galvojimo ■ pasėkoje nami
niai amišiaį nestato bažny- ‘ 
čių, išvedžiodami, jog visos i 
vietos yra lygiai šventos.! 
Susirenka jie paeiliui pas torininkams,

MECHANIZATORIŲ 
ĮSIPAREIGOJIMAI

PRIEKULE. — J Priekulės 
MTS susirinko visi mechaniza
toriai, stoties aptarnaujamų 
kolūkių pirmininkai, žemės ū- 
kio pirmūnai. Dienotvarkėje 
vienas klausimas — apsvarsty-' 
ti Visasąjunginio MTS darbuo
tojų pasitarimo dalyvių kreipi
mąsi.- x .

Priekulės MTS mechanizato
riai prisiima konkrečius įsipa
reigojimus: metinį traktorinių 
darbų planą įvykdyti 101 pro
centais, įdirbant 15-jėgių trak
toriumi 400 ha. minkšto ari
mo, kiekvienu kombainu nuim
ti derlių nuo 200 hektarų. Iš
auginti rajono kolūkiuose po 13 
—16 centnerių grūdų kultūrų 
iš hektaro. Po 150—200 cent
nerių iš ha gauti bulvių ir dar
žovių, pų 3,8—1,1 centnerio li
nų sėmenų bei pluošto. 3500 

iŠ i hektarų grūdinių kultūrų pa

Prancūzų-Indenų Sutartis 
1763 metų vasario1 10 d.: 
Prancūzijos - Anglijos ne
santaika, atsinešta į naują
jį pasaulį, iššaukė taip va
dinamą indėnų karą, ku
ris sužlugdė prancūzų ko- 
lonijalinę imperiją naujaja
me pasaulyje. 1754 metais 
šis karas prasidėjo šioms 
dviems galybėms susiginči
jus dėl teritorijos tarp Al
legheny kalnų ir Mississip
pi upės. Į ją pretendavo 
prancūzai iš Naujosios 
Prancūzijos (daba r t i n ė s 
Kanados) ir anglų koloni
zatoriai. Prancūzams su 
indėnais iš pradžių sekėsi, 
bet ’britams permetus fx 1 
Anglijos stiprias • pajėgas sėti siauraeiliu bei kryžminiu 
'prancūzai buvo sumušti ir | būdu. Įsipareigojama tmp pat 
išstumti. Šis karas, ameri- visas bulves sodinti kvadrati- 
kiečių istorikų nuomone, 
paskatino 13 britų kolonijų 
pagalvoti apie savo bendrą 
likimą ir šio karą pulkinin
kui Washingtonui vadovau-

i jant išsikovojo laisvę.
Common Council

n iu-I iždiniu būdu, pagaminti 
86,000 durpių-pūdinio puode- 

j lių, šiais metais 16 kolūkių įve
sti žal ienines sėjamai nas, o 
“Gegužės Pirmosios” kolūkyje 

. — pradėti įgyvendinti sėjomai
ną.

ŽINIOS IŠ UETUVOS
Lauko būstinė mechaniza
toriams

VILKIJA. — “Pirmūno” 
kolūkis, siekdamas, kad pa- 

ne£' vasario sėja būtu atlikta or- 
kad menonitai: galuotai, jau dabai- tam 

keliu Jo i įkalni ruošiais. Daug darbu 
tin nmi, kolūkyje atliekama Čekiškės 

~ - į MTS mašinomis. Kolūkio val-
- ~ • dyba išskyrė traktorinei bri-

- j gadai lauko būstinę, čia yra
svenios. c|vjejų kambarių namas trak- 

, , dirbtuvė — ei- 
savo bendratikius ir daugu-; namajam traktorių ir mašinų 
mos balsavimu išsirenka ' remontui atlikti, sandėlis ku- 
dvasiškius iki pat vyskupo. ’ rui bei tepalams.

Naminių amišių gyvena- 
imieji nūmai yra erdvūs, bet 
tušti. Jiems neleidžiama 

j puošti juos užuolaidomis, 
kilimais ar paveikslais, tu
rėti telefoną, elektrą ar ki-

VYSTO LENKTYNIAVIMĄ 
ŠIAULIAI, II. 27 d.— Mies 

to įmonėse vyksta lenktyniavi 
! m as rinkimų garbei. Puikius 
i rezultatus lenktyniavime pasie 
į kė Alebastro fabriko kolekty 
va s. Viršum vasario mėnesic 
plano pagaminta 100 tonų gip 
so ir dešimtys tonų kalkių’.

M. Berciša

laisvamany bes ir naciona
lizmo. Su tos rūšies “so
cializmu” derinasi ir Šliu-' 
po pastangos padėt kuni-' 
gams organizuoti lietuviš
kas parapijas. ’

pas Irano karalių
Teheran, Iran.

redaktorius.
. Jie lankė bei lankys ir ki
tas Vidurinių Rytų šalis — 
Turkiją, Byri ją, Saudi Ara
biją ir k t. ,

i negu 
•eikalauja paprasčiausias 

gyvenimas. Pennsylvanijo- 
Lancaster apylinkėje, 

nuo 
jog 
da/

je, 
kur amišiai gyvena 
seno, yra priprasta, 
amišiai kali viefcnęje

Gausūs laimikiai

KLAIPĖDA, II. 17. — At- 
lantikojc šiuo metu sėkmin
gai žvejoja Klaipėdos silkių 
žvejybos -valdybos laivyno 
daugiau kaip 20 vidutinių 
žvejybos tralerių, šiemet žie
mos metu, esant nepalankioms 
oro sąlygoms, sugaunama 2.5 
karto daugiau silkių, negu 
pernai.

žvejyboje pritaikyti labiau 
maskuoti tinklai. Laivuose 
Įrengti tobuli prietasai, ma
tuojantieji vandenyno gylį, 
geriau uostantieji silkių susi
telkimo ir laivų buvimo vietas. 
Tralerių. įgulas aptarnauja 
naujos plaukiojančios bazes. 
Sėkmingai įsisavinamas silkių 
gaudymas audrų metu.

Atskaitinis susirinkimas

Žagarės rajono kolūkis “Už 
taiką”' per praėjusius metus 
gerokai pažengė į priekį. Ne
mažos pajamos gautos iš tech-

PUSANTRO KARTO DAU
GIAU AVALYNĖS TAME 

PAČIAME PLOTE
KAUNAS. — “Raudonojo 

Spalio“ avalynės fabriko kolek 
tyvas didina gaminių išleidimą 
plečia asortimentą. Įdijkgiami 
nauji fasonai, šiemet bus ga 
minama modelinė avalynė ik 

i 50 fasonų, įvairaus dydžio.
Įmonės model in inwSi jau pa 

ruošė pavasario-vasaros sezo 
nu i daug naujų modelių. Ja> 

•gaminami moteriški batukai i 
baltos odos, ruošiamasi išleist 
moteriškus batukus su laku pa 
dengta oda.

Fabrike stengiamasi kuo ra 
cionaliau išnaudoti gamybin 
plotą. Klijuotos avalynės c< 
chas šiemet tame pačiame pl< 
te užsibrėžęs išleisti pusahtr 
karto daugiau gaminių, neg 
pernai. Daug dėmesio skiria 
tna avalynės kokybei, apdaila 
Įsigyta naujų kurpalių, pėi 
dirbti seni. Iš broliškųjų ra 
publikų gautos naujos rahtinė 
avalynes siuvimo mašinos i 
didelis padų klijavimo presą 
Įrengiama naujosios konstrul 
cijos džiovykla. čia ^valyn 
džius tris kartus greičflni, p? 
gerės kokybė.

Įsijungęs į 
niavimą, 
neblogus laimėjimus. Klijuok 
avalynės cecho darbininke 
Skyrius, Bilys, įvykdo iki dvi< 
jų išdirbio normų.

lė. i
į socialistinį lenktj 
olektyvas pasieki



DETROITO ŽINIOS
Klubų suvienijimas

IW)etr<J5to lietuvių pašalpinių 
klubų suvienijimo klausimas, 
keliamas per Ch. Martin, net 
jau kelinti metai, bet tos vie
nybės vis dar nesimato.

Visų pirma, kodėl norima 
vienybės ?
' Mdžos vietinės pašalpinės 

draugystės eina į bankrūtą; 
iš pašalpinių pasidarė tik po
mirtinėmis, 
nebeišgali 
pagyvenus, 
tinės.

Klubui turint apie $14,000 
ižde ir virš 350 prisirpusių na
rių, kurių amžius dasiekęs 60 
metų ir daugiau, su pomirth 
nes pašalpo $200, ta suma iš
neša tik 70 pomirtinių. Arba, 
kaip kurie sako: Kurie mirs 
greičiau, tie gaus pomirtinę, 
o likusieji, mokėję po 
met,\>er 15-20 metų, 
nieko'

J
Suvienijus du klubu

jus abiejų iždus į daiktą ii 
palikus tik vieną pomirtinę, 
ilgiau galėtų klubai pasilaiky
ti.

specialio nariu tarimo, valdy
ba negalės suvienyti klubus.

nes jau pašalpos 
mokėti. O toliau 

nebebus nė pomir-

$.6 kas- 
negaua

ir sudč-

Tūli kalba ir labai garsiai, 
kad klubus suvienijus, pomir
tinės fondo pinigais reikės 
pradėt statyt dideli namą dėl 
visų lietuvių, su didele svetai
ne, bowling svetaine, Basket 
ball svetaine, karčiamai vieta 
ir kukniai ir galų gale kny
gynui kambariu.

Detroito Lietuvių Klubas 
neturi pinigų, nes arti $60,000 
sudėjo napio didinimui ir geri
nimui.

Kiti du klubai gal sudarytų 
apie $30,000 arba gal kiek 
daugiau.

Na, ir su tokia suma pinigų 
pradės statyti didelį namą dėl 
visų lietuvių, kuris kainuotų 
nemažiau $300,000, — gal 
dar ir daugiau 1

Mat, jie nori palikti namą 
su visais įrengimais dėl jauni
mo.

Bet jaunimas yra išėjęs iš 
lietuviškų ribų. Jaunimui yra 
pristatyta visokių svetainių, — 
dėl šokių, lošimų ir bowling 
vietų. Visos aukštosios mo
kyklos turi-svetaines, turi bas
ket ball žaidimui vietas

Gi prie to viso, jaunimas su 
tėvais arba su seniais nenori 
dalyvauti. Taipgi jaunimas 
greit tampa tėvais ir pusę 
jaunos energijos suima šei
myninis gyvenimas.

Detroite yra du. klubai: Lie
tuvių Piliečių Klubas ir Lietu
viu Pilictinimo Klubas, šie du 
klubai kelia vienybės klausi
mą per Kelis metus, bet nie
kaip nesusivienija. Ir štai ko
dėl:

Daugybė narių priklauso 
abiejuose klubuose. Viename 
klube narys yra apsidraudęs 
ant $200 pomirtinės, o, kitame 
ant $300. Suvienijus tokius 
narius į vieną daiktą—klubą, 
jų viena pomirtinė pasinaiki
na. ši priežastis ir sulaiko nuo 
vienybės.

Šiais metais Lietuvio Pilie
čių Klubo valdyba prisiuntė 
laišką Detroito Lietuvių Klu
bui, kuris nėra pašalpinis, rei
kalaudami vienybės. Nariai 
paliko tąkialyką valdybai pa
siteirauti — pasitrati.

Kadangi veik du trečdaliai 
klubo narių nesilanko j susi
rinkimus, tai yra reikalas pa
sakyti, kaip dalykas yra.

Abiejų klubų valdybos na- Į nluj pomirtinės, 
riai susiėję tarėsi ir susirinki
me buvo pranešta, kad nesu
sitaiko mėnesinių duoklių nu
statymu dėl pomirtinės. Vie
ni nori, kad suvienytame klu
be mokėtų 75 c. kas mėnuo ir 
gautų pomirtinės §250, o kiti, 
kad mokėtų tik 
pomirtinės gautų tik $200.

Man gi atrodo, kad \aldy- 
bos pradėjo vienybę varyti iš 
atbulos puses.

Visų pirma, vienijant du 
klubu, reikia nustatyti suvie
nyto klubo vardą; antras, .tai 
ar baro pelnas eis i pomirtinės 
fondą; trečias, valdybos sąs
tatas, ir ar klubas bus nuoša
lus nuo tikybos ir politikos; o 
paskiau, žinoma^ mėnesinių 
duoklių nustatymas ir pomii- 
tiwės kiekis.

Veį išdirbtą vienybės planą 
paprastas narių susirinkimas 
užgiria, tuomet būtinai ieika: 
linga^ šaukti nepaprastą susi
rinkimą. Ir jei du trečdaliai 
priims išdirbtą pianą ir pasi
sakys, kad* reikalinga tokia 
vienybė, vienybe įvyks. To ne
padarius, negali būti 
vienybės.

Detroito Lietuvių 
nėra nutaręs vienytis 
miltiniu 
valdybai

Viršuje suminėjau, kaip da-

visokios 
ir kadangi 
abiejų pa- 
klubų, ka-

čia noriu pasakyti savo 
mintį apie klubų vienybę.

Kadangi Detroito Lietuvių 
Klube priklauso 
krypties žmonių, 
yra daug narių iš 
ša 1 pi n ių-pom irtin i ų
daugi mes visi gražiai sugy
vename, tai aš neturiu abe- 

l ionės, kad nariai nesutiktų 
j vienytis su šia sąlyga:

Tegu ateina Lietuvių Pilie- 
' čių Klubas Į Detroito Lietuvių 
i Klubą su savo iždu ir nariais. 
| Jie taptų visi pilnateisiais klu- 
' bo nariais. O Dėt. Liet. Klubo 
, nariai būtų pilnateisiais gavi-

50 centu ii

jokios

Klubas 
su po
pai i kta

nybės,

klubu. Tik 
pasiteirauti.

kurie nenorite vie- 
n esi bijokite, nes be

sai svetimas dalykas, nes jos 
nenusinešiu, miręs, žinau ge
rai, kad gyvas būdams “už
sitarnausiu” amžiną atilsį su 
pilnu burdu ir kur tik būsiu, 
nereikės mokėti už valgį ii 
guolį.

pi Inai galiu sakyti, 
Liet. Klubo didžiu

li esutiks su tokiu 
pamatu — pradėt

Nepaisant, ką kalbu apie 
pomirtinę, bet stoju už vieny
bę ir už Dėt. Liet. Klubo va
dovybę.

Taipgi 
kad Dėt. 
m a narių 
vienybės
būdavot didelį namą dėl visų 
lietuvių, su 30 grašių ir pas
kiau parduoti klubo namą del 
mortgičių.

Tup būt tos didelės svetai
nės būdavotojai pranešė real 
estate kompanijoms, kad D. 
L. K. namas jau yra ant par
davimo, nes kovo mėnesio su
sirinkime buvo skaitytas laiš
kas, kad jie sužinoję apie na
mo pardavimą ir nori būt pir
mais pardavėjais.

Taigi, klubiečiai dalyvauki
te susirinkamuose ir žinokite 
apie vienijimo klubų eigą. 
Tuomet žinosite, ką kalbate 
ir nespėliosite, kad “girdėjau 
valdybą norinti parduoti klu
bo namą.”

V. Žabui

Harrison-Kearny, N. J.
MIRĖ ANTANAS GLAMBA, 

LDS NARYS

MONTREAL, CANADA
Verduno lietuviai, jsitėmykite 
kovo 22 dienos rinkimus

rinki- 
išbal- 
atsto- 
parla-

Dėt. Liet. Klubas jau mo
ka pomirtinę, — išbuvusiam 
3 met., moka $25, išbuvusiam 
5 metus —$50, ir m irusiems 
nuperka gėlių vainiką ir parū- 

: pina karstnešius. Tuo , pačiu 
! būdu galima mokėti ir $200, 
suvienijus klubus.

Det. Lit. Klubo likęs nuo 
baro pelnas eitų į vieną po
mirtinį fondą.

O jei Liet. Piliečių Klubas 
nesutiks su Dėt. Liet. Klubo 
įstatais, kurie uždraudžia klu- 

kištis į religiją ir politiką, 
pilnai tikiu, kad didžiuma 
L. K. nariu nenorės nau- 
konstitucijos, kuri kalbės

Vasario 2 dieną pasitraukė 
iš mūsų, gyvųjų, tarpo Anta
nas Glamba-Glambert. Mirė 
širdies liga, nors pirm pat mir
ties veik visai nesirgo.

Antanas buvo gabus muzikan
tas, gerai grajino koncertina 
ir dažnai mūsų draugijų ir Sie
tyno Choro parengimuose 
mums patarnaudavo. Gaila ge
ro draugo, kuris buvo labai ra
maus, linksmo būdo, su nieku 
jokių nesmagumų neturėdavo. 
Taipgi buvo labai geras mecha
nikas darbe, mašinistas (tool 
maker), šiuos žodžius rašan
tis jį įrašė į LDS 47 kuopą Li
vingstone. Vėliau jis persikė
lė į Kearny gyventi, tai per
sikėlė į vietinę, rodos, 168 kp.

Velionis Antanas buvo vedęs 
našlę, pavardės po anuo vyru 
neprisimenu, vardas
Vargšas Antanas apleido šeimą 
ir mus, draugus, dar gan jau
nas, apie 50 metų. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Kear
ny, N. J. Iš giminių, rodos, čia 

liūdną 
geru

Ona.

Kaip jau visiems žinoma, šį 
pirmadienį, kovo mėn. 22 d., 
Verduno distrikte įvyks 
mai, kuriais turės būti 
suotas nuo šio distrikto 
vas į Kanados federalį
men tą. Yra net šeši kandida
tai. Visi nori būti išrinktais. 
Visi duoda gražių priešrinki
minių pažadų. Kaip kurie (y- 
pač liberalai ir konservaty vai) 
tiesiog žada įsteigti “rojų” 
Verduno, jei vienas iš jų bus 
išrinktas. Tačiau taipgi veik 
visi pačiais aktualiausiais šian
dien liečiančiais klausimais 
nieko konkretaus savo progra
moje neturi, būtent: kaip su
laikyti Kanadoje plintančią be
darbę; kaip Kanada, kuri, jei 
paimtų teisingą kelią, galėtų 
suvaidinti svarbią tarptautinę 
rolę, įtraukti į tai, kad Kana
dos valdžia darbuotųsi už išlai
kymą taikos pasaulyje, šie ir 
panašūs deganti dienos klausi
mai Verduno kandidatams sve
timi.

Vienintelis kandidatas, kuris, 
nežiūrint jam statomų skers- 
painių ir sunkumų, ištvermin
gai ir drąsiai pasisako, kad jis 
pasiruošęs darbuotis už tai, 
kad Kanadoje neturi bedarbė 
grasinti darbo žmonėms- Jis 
sako, Kanada, turėdama neiš
semiamus natūralius“ turtus, 
jei atsisakytų duotis dominuo
jama Amerikos imperialistams 
ir karo kurstytojams, galėtų 
išvystyti plačią tarptautinę 
prekybą su visomis šalimis ir 
su tuo ir bedarbė pati savaime 
išnyktų.- Juo labiau, jis drąsiai 
ir be baimės pasisako, kad Ka
nadą turėtų būti TAIKOS bul- 
varkas, o ne karo bazė Ameri
kos militaristams! Tokiuo kan
didatu, kurio šūkis “Kanada 
Pirmoj Vietoj,” yra Labor Pro
gressive Partijos kandidatas 
Ken Perry.

Todėl visi Verduno lietuviai, 
kuriems rūpi (o rūpėti turėtų 
visiems) šie taip svarbūs klau
simai, pirmadienį, kovo 22 d., 
pirmoj eilėj, patys eikite bal
suoti ir paraginkite savo pa
žįstamus bei kaimynus, kad 
eitų balsuoti ir BALSUOKITE 
Už‘ LABOR PROGRESSIVE 
PARTIJOS KANDIDATĘ, — 
KEN PERRY.

nųjį” premjerą Maurice Dup
lessis ypatingai. Iš 31 studen
to, paklausti, nė vienas nežino
jo jo tikros pavardės, nė kas 
jis yra. Taigi, nežiūrint, kaip 
ponas Duplesis čia garsiai rė
kia, pasirodo, kad tik pervažia
vus pietinį rubežių jis visai 
nepopuliarus. Vienas paklaus
tas net atsakė, kad Kvebeko 
provincijos premjerais “Antho
ny Eden”.

Iš jų, 25 studentai žinojo, 
kad Kanada teritorija yra pla
tesnė už Ameriką (J. A. V.), 
bet žmonių skaičių davė įvai
riai, nuo 
000,000.
yra
gyventojų.

Paklausti, koks svarbiausias 
Kanados eksportas į Ameriką, 
dauguma atsakė, “degtinė.”

2,000,000 iki 100,- 
Kuomet, tikrumoje, 

apie 14,000,000 Kanados

yra susip
ilamuose.

buvo suli

Serga
Petras Kazlauskais 

gęs, ligonis randasi 
Jane Vilkelienė irgi
kiai susirgusi, bet su gydytojo 
pagalba, dabar jau baigia pa
sveikti.- 1

Leonas čečkauskas aplaikė 
operaciją. Ligonis randasi Ro
yal Victoria ligoninėje. įran
kis Grickiūnas darbavietėje 
sunkiai sužeidė akį. Sakoma, 
akis didėliame pavojuje-

Gimė
Mr. and Mrs. Paul ir Bertha 

(Mikaliūnaitė) Terrie 
kė sveiko ir gražaus 
Motina ir naujagimis 
gerai.

susilau- 
sū nelio. 
jaučiasi

Miami, Fla.
įvairios naujienos

Kai tik oras atšala, tai 
prad e d a p a u kšt e 1 i a i
ti iš žieminių valstijų
kraštą, Miami. Paskui pauk
ščius keliauja ir 
plačios 
valstijų, 
tūliems 
-važiavus 
vėsesnio

n 
atskris- 

į šiltą

žmonės iš 
žieminių

laikui at-

Advokatai išdavė raportą

bu i 
tai 
D. 
jos
apie svetainių būdavo j imą dėl 
visų lietuviu.

Det. Let.. Klubas yra nepel
ningas ir nė vienas nesinaudo
ja jo pinigais. Jei mes visokių 
krypčių nariai sugyvename 
taip gražiai kaip iki šiol, tai 
pasidarius trejetui tūkstančių 
ižde, mes galėsime pasikelti, 
be jokios vienybės, iki $100 
arba daugiau pomirtinės.

Daugybė
“pomirtinė visai 
ga, nes daugyvė 
amerikoniškose 
ligoninę ir pomirtinę
pa.” Tame yra gana daug tei
sybės.

Turiu pasakyti, jog dėl ma- 
nes pomirtine pašalpa yrą vi-

narių sako, kad 
nereikalin- 
narių turi 

kompanijose 
pašal-

MONTELLO, MASS.
Paskutinis pakvietimas j Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-tos kuopos rengiamą pasilinksminimo 
vakarą arba baliuką paramai dienraščio Laisves. 
Įvyks šį šeštadienį, Kovo (March) 20 d., Lietuvių 
Tautiško namo žemutinėje 'salėje, North Main ir 
Vitfe Šts., prasidės 7-tą vai., vakare.

Bus skanių namie gamintų valgių ir gardžių 
gėrimų. I Kviečia visus rengimo komisija.

3 pusk—Laisve (Liberty) - Ketvirtad., Kovo-March 18, 1954

turėjo tik seserį. Paliko 
žmoną Onutę ir daug 
draugų.

Ilsėkis, mielas drauge, 
vo sunkių vargų!

G. A. Albinas.

po sa-

Hartford, Conn
Laisvės Choras rengia muzikali 

festivalį, jvyks gegužės-May 2 d., 
(sekmadieni). Prasidės 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių Klubo salo
je, 227 Lawrence St. Tai bus šau
nus parengimas. Dalyvaus Aido Cho
ras iš Worcester ir bus pora solistų. 
Apart Aido choro su jų solistais bus 
ir kitų pamarginimų. Atsilankiusie
ji būsite patenkinti. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

Rengėjai.

Cleveland, Ohio

bus išduotas 
parengimo, ko-

bus renkami

L.L.D. 22ra kuopa šaukia susi
rinkimą trečiadieni, kovo 24 -d., 7:30 
vai. vakare, L.D.S. Klubo .svetainė
je.

Tame .susirinkime 
raportas nuo pereito 
kios buvo pasekmės.

Tame susirinkime
delegatai i L.L.D. 15-tos Apskrities 
konferenciją, kuri atsibus balandžio 
4 d., ir bus renkama komisija dėl 
parengimo, kuris atsibus šeštadieni, 
balandžio 24 d.

Kviečiame ateiti L.L.D. 57tos kp. 
buvusius narius ir prigulėti prie L. 
L.D. 22-ros kuopos.

IEsate kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti tame susirinkime ir 
jsitėmykite datą, kad nepamirštu
mėte ateiti. Kp. Valdyba.

Pereitą savaitę Montfealo 
Civilių Teisių Unija išklausė 
raportus, kuriuos išdavė du 
Montrealo advokatai, kuriuodu 
dalyvavo tarptautinėj demokra
tinių juristų konferencijoje, 
Vienoje.

Advokatas Albert Marcus 
smulkiai apibūdino konferenci
jos reikšmę ir Kanados delega
cijos suvaidintą ten rolę. Iš 
31 šalies atstovautos konferen
cijoje, Kanados delegacija vie
nintelė dalyvavo ' iš šiaurinio 
Amerikos kontinento. Pagrin
diniai todėl, kad Jungtinių Val
stijų valdžia sulaikė savo de
legaciją, nuo dalyvavimo.

Jis pabrėžė, kad Kanados de
legacija ypatingai parsivežė ge
rą įspūdį iš kolonijų žmonių, 
kurie ten žiauriai yra perse
kiojami pavergėjų jr kaip jie 
puikiai ir drąsiai pasiruošę ko
voti už išsilaisvinimą.

Antras atstovas, advokatas 
Paul Normandin, tarp kitko, 
pastebėjo, kad pasaulinis susi
rūpinimas ir kova prieš nia- 
kartizmą visur auga. Todėl jis 
ragino Kvebeko provincijoj y- 
patingai sukelti žmonių opini
ją prieš makartizmą ir visus to 
tipo gyvūnus, kur visokių civi
lių teisių mindžiojimas vis dau
giau ir daugiau pasireiškia.

Tik labai 
trumpam 

svečiams pasitaiko 
oro. Jie labai supyk

sta, barasi. Sako, kokia čia 
jūsų šilta Florida, kad šalta.

Mums, vietiniams gyvento
jams, tai rodosi labai geras o- 
ras, nes dažnai palija, tai ii 
oras atšala. Na, bet jeigu 
temperatūra nukrinta iki ko
kių 55 laipsnių, tai nešalta, 
kaip tik gerai. Ir tai tik nak
tį būna tokia temperatūra. O 
dienomis saulutė įšildo iki 75 
laipsnių. Ar tai jau taip blo
ga? Nevisuomet ir tiek vėsu 
mo būna, tik retkarčiais. Kai 
šiaurinėse valstijose tempera
tūra nukrinta žemiau zero, 
tai tuomet ir čionai gauname 
vėsesnio oro.

šiūos žodžius rašant, lija. 
Suprantama, saulutės nesima
to. Bet lietus irgi reikalingas.

Kaip nebūtų su oru, bet 
turime daug malonių svetelių 
ir viešnelių. Apie vidurį vasa
rio mus aplankė malonūs sve
čiai J. ir V. Kailau iš Weth- |

Duplessis Nežinomas Ameri
kos studentams

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

Šią savaitę čia buvo atvažia
vę 31 studentas iš New Yorko 
valstijos kolegijos. Jie atva
žiavo penkioms dienoms susi
pažinimui su Kanada ir nors 
jie yra kolegijos studentai mū
sų kaimyninės valstybės, ta
čiau pasirodė, kad jie labai 
mažai nusimano • apie Kanadą 
bendrai ir apie, Kvebeko “sau-

orsfield, Conn. Labai malonu 
susitikti geros valios žmones.

Rodos, apie porą mėnesių 
čionai svečiavosi K. B. Krau- 
čiūnas su žmona iš Brooklyn, 
N. Y. K. B. Kraučiūnas yra 
plačiai žinomas tarpe Ameri
kos lietuvių kaipo sugabua 
menininkas — teatrininkas ii 
dainininkas.

Helen Šimkienė iš Pitts
burgh, Pa., dabartiniu laiku 
vieši Miamije.

Amelia Miller iš New Ha
ven, Conn., čia viešėjusi kele
tą savaičių, išvažiavo namo.

Šiuos žodžius rašant čionai 
svečiavosi 4 žymūs detroitie- 
čiai, tai P. ir M. Smalsčiai ir 
J. ir M. Aranukai.

Buvo labai malonu su visais 
minėtais svečiais pasimatyti 
ir pasikalbėti 14 d. vasario, 
įvyko graži Valentine Dienos 
sueigėlė Paukščiams pagerbti. 
Susirinko būrelis geros valios 
žmonių. Geri prieteliai Ko- 
chai, Krupps ir Valilioniai pil
nai suprato ir atjautė Paukš-

čių padėtį. Taip pat ir būrelis 
kitų prietelių 
prijausdami.

J. ir M. Kruppsjr J. ir M. 
Koch tik žiemos mėnesius čio
nai praleidžia, bet k tuomet at
važiuoja, tai labai daug gerų 
darbų atlieka, nes yra labai 
geri, nuoširdūs žmonės. Mes 
jų labai pasigesime.

Helen ir Jonas žėkoniai iš 
Boston, Mass., irgi čionai tik 
žiemą gyvena. Turi pasistatę 
naują, gražų namą, bet žada 
grįžti į Bostoną gegužės mė
nesį. Jie Bostone ir apylinkėje 
yra žinomi kaipo nuoširdūs iv 
darbštūs žmonės.

šiuo tarpu randasi Miamije 
Peter Daujotas iš Chicago, 111. 
Jis irgi atvažiuoja tik žiemą 
praleisti priešais šiltą saulutę.

Katarina Mastavskienė iš 
New Haven, Conn., čionai gy
vena gerokas laikas ir ga] 
nuolatiniai apsigyvens.

Brooklynietis Ignas Sutkus, 
,pabuvęs kelias savaites, išva
žiavo namo prie savo kasdie
ninio darbo.

šiaip nieko naujo, tos pa
čios žinios, kaip ir visin’. Tas 
pats desperatiškas gyvenimas. 
Nieko gero negalima išgirsti 
per radio ar matyti spaudoje, 
tik saužudystės ir žmogžudys
tės. Vieni žudosi sunkių gyve
nimo aplinkybių varginami. 
Neturėdami darbo, negalėda
mi tinkamai išlaikyti šeimyną 
įpuola į desperaciją, nusižudo, 
arba ir vaikus išžudo. Kiti gy
vena tokiame palaidame per
tekliuje, kad nežino nei kaip 
sutvarkyti savo gyvenimą ir 
taipgi žudosi. Ir taip diena iš 
dienos tos pačios šiurpulingos 
žinios per visą šalį.

Mūsų šalis tokia graži ir 
turtinga ' Rodos, turėtų būti 
baimingas ir linksmas gyveni
mas visiems, seniems ir jau
niems. Turėtų būti visiems už
tenkamai namų, maisto, dra
bužių ii- abelnai visko.

Vietinė

dalyvavo tam

Hartford, Conn
Šią žiemą Čia mirė gal tuzi

nas lietuvių vyrų ir moterų. 
Visų nepažinojau. Bet keletą 
gerai pažinau.

Jonas Nekžentaitis mirė koks 
virš mėnuo atgąl. Buvo geras 
žmogus, rimto būdo, kitados 
buvęs biznierius - saliūninkas. 
Amerikoje išgyveno 56 metus, 
Hartfordo mieste 40 metų. Bu
vo senyvas žmogus, bet dar 
gražiai atrodė. Mirė staiga. 
Paliko našlė moteris.

* * *
Veronika Sirvidienė mirė ke

letas savaičių atgal. Iš Lietu
vos paėjo Kuršėnų parapijos, 
po tėvais Janulaitė. Amerikoje 
išgyveno 44 metus, o čia, Hart
forde, 23 metus.- Pirmiau gy
veno Mass- valstijoje. Jos bro
lis taipgi mirė 
je tūlas laikas 
jai to negalėjo 
ji buvo silpna,
jai pakenkti. Kol sveikata 
navo, buvo darbšti moteris, 
re dar ne labai sena, apie 
metų.

Jos vyras dėkingas ją
kiusiems ligoje, taipgi už gėles’ 
ir už palydėjimą į kapus.* * sį:

Povilas Padelskis irgi mirė 
prieš keletą savaičių, taipgi 
dar ne senas, kokių 60 metų. 
Amerikoje gyveno apie 40 m. 
Iš Lietuvos paėjo nuo Prienų, 
Naravų kaimo, Marijampolės 
apskrities. Jo moteris mirė gal 
15 metų pirmiau. Liko vienas 
sūnus, jau užaugęs, su virš 20 
metų. Povilas priklausė 
Literatūros Draugijos ir 
pašalpinių draugijų.

* * *
Ignas Staugaitis mirė prieš 

keletą savaičių. Buvo pavienis, 
apie 60 metų su virš. Prie 
draugijų niekur nepriklausė. 
Iš Lietuvos suvalkinis, jau ga
na seniai čia gyveno, bet, kiek 

metų, neteko sužinoti.
LINKSMA NAUJIENA

Mass, valstijo- 
pirm jos, bet 

sakyti; kadangi 
tas būtų galėję 

tar- 
Mi- 
|60

lan-

prie 
prie

Laisvės Choras rengiasi prie 
koncerto, kuris įvyks 2 dieną 
gegužės mėnesio, 2 vai. po pie
tų, Lietuvių - Politiško Kliubo 
svetainėje, Lawrence St., ža

Philadelphia, Pa
HELP WANTED FEMALE

HOUSEWORK. Gen. and cook. 
No laundry. Sleep in, own rm. Must 
be fonefc, of children. $35 per wk. 
Exp. and ref. req. Steady 
and good home for right 
Tel. Welsh Valley 4-7660.

position 
woman.

(53-58)

Baltimore, Md
FOR SALE

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

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md.

OL. 3-5075
(41-60

da suruošti gerą parengimą, 
kadangi yra nutarta užkviesti 
Worcesterio Aido Chorą. Po 
koncerto būna pietūs- Tad ne
pamirškite, užsimarkiuokite tą 
dieną savo kalendoriuje.

A. K.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

greičiausia sveikite. Mes jū
sų pasigendame. Mes jūsų 
laukiame atgal į veikliųjų gre
tas.

ls gilumos širdies mes lin
kime jums visiško ii- pilno 
sugijimo.

Dr. Albert Einstein gal bus 
geriausiu įrodymu, kaip pro
tingas ir nuoširdus mokslinin
kas gali ir privalo mokslą su
sieti su gyvenimu.

Dr. Einstein prašo, ragina 
mokslininkus nepasiduoti is
terijai, nenusilenkti prieš ra- 
gangaudžius, ginti savo ir vi
sos Amerikos konstitucines 
teises prieš m ak artistus.

Teisingai mokslą ii* gyveni- 
ęną suprasti jam nekenkia nei 
gražus 75-rių metų amžius. 
Jis veikia, gyvena ir kovoja 
už žinojimą ir teisybę.

kokiems prieta- 
kokius dievus 
tiktai tikėk ir

ranis tikėsi, 
garbinsi, bet 
garbink.

Tokia prasmė yra plačiau
siai vedamos per .spaudą, ra
diją ir televiziją kampanijos 
po šūkiu : “Go to any church, 
but go.”

Montello, Mass.
Kovo-March 20 d., Lietuvių Tau

tiško Namo žemutinėje svetainėje 
jvyks puikus balius naudai dienraš
čio Laisvės. Pradžia 7 valandą va
kare, rengia L.L.D. 6 kuopos komi
tetas.

Būtų malonu, kad dalyvautų sve
čių iš Norwoodo, So. Bostono ir ki
tų apylinkės miestų. Čia baliavoda- 
mi pasitartume del parsikvietimo 
operetės “Peplta”, kurią mums siū
lo brooklynietis Jonas Grybas. Pa
sitarę turėtume užimti svetainę. 
Taipgi pasitartume Mono Sąjungos 
rengiamo koncerto reikalu. Tas kon
certas jvyks balandžio-April 4 d., 
So. Bostone, 2-rą vai. popiet.

Geo. Shimaitis.
(52-56)

Philadelphia, Pa.
Svarbus Paminėjimas. Nedėliojo, 

21 Kovo-March, Liet. Muzikalia Klu
bas rengia paminėjimą svarbių mu
zikų, kurie .savu laiku toje salėje 
daug darbavosi del lietuviškos mu
zikos ir dainų, kaip tai: Juozas Jur
čiukonis, Mikas Petrauskas, Stasis 
Šimkus, Antanas Vanagaitis ir kiti. 
Taipgi .savo narių, Juozapų, Kazi
mierų ir Jurgių. Ta proga yra už
prašyti buvę J. Jurčiukonio moki
niai, Lyros Choristai ir muzikai. 
Taigi bus ir dailės programėle. Prie 
to bus užkandžių ir jsigerti; taipgi 
šauni J. Ivanausko “Kepurnikų Or
kestrą.” Prasidės. 4 vai. popiet. Ne
patingėkit būti- 2715 E. Allegheny 
Ave.

Kliubietis.
(52-56)

«w*w*w*wv*ww***wwV4

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172



Filmos-Teatrai
New Yorke pradėtu rodyti 

nepaprasta filmą, kurią per 
didelę kovą pagamino Mine, 
Mill and Smelter Unijos re
miami profesionališki aktoriai 
su tikraisiais darbininkais, ti
ni j istais daugelyje tos filmos 
veiksmu.

Filmą “Salt of The Earth’’ 
rodo Grande Teatre, 86th St., 
netoli Lexington Ave., New 
Yorke. Reikšminga ir menis
kai nuostabi. Būtinai rikėtų 
pamatą’i kiekvienam.

L S.

Stanley Teatre antra savai
tė rodoma muzikališka “Rims- 
ky-Korsakov” filmą, vaizduo
janti to žymaus muziko gy
venimą, .jo gyventus laikus, jo 
muziką. Taipgi rodo trumpą 
filmą apie rašytoją Leo Tols
toy.

•
Liberty Auditorijoje šj sek

madienį, 3 vai,, bus proga pa
matyti iš visos plačios Tarybų 
Sąjungos suvykusi i Maskvą 
vaidinti, dainuoti, šokti dau
gelio tautų miestų ir kaimų 
talentingą jaunimą.

Tą linksmą meninię filmą 
rodys Jurgis Klimas. 0 likusią 
iš to naudą jis skiria peram 
tikslui.

New Yorko Phoenix Teat
ras prie 2nd Avė. ir 12th St. 
pasamdytas šešioms savai
tėms. Jame pradėjo vaidinti 
naują veikalą “The Golden 
Apple.’’ Mačiusieji jį tikrina, 
kad tas muzikališkas ir pil
nas satiros veikalas turi didelę 
ateitį, tik jam reikia suteikti 
gerą pradžią. O tai reiškia, 
jei per tas 6 savaites 1,200 sė- 
dyhių būtų užpildytos, tuomet 
jair veikalas išgalėtų persikel
ti ir ant Broadway.

Bronx darbiečiai nori 
ginčijamo projekto

American Labor Party 
Bronx apskrities organizacija 
užgiria valdinės miestui pla
nuoti komisijos pasiūlytą 
Castle Hill projektą. Jį finan
suotų valstija, jo statybai teik
dama $19,946,000.

Bronx Real Estate Board— 
stambiųjų nejudinamų turtų 
savininkų įstaiga — priešinas) 
statybai to projekto.

Susirinkimas
Moterų Klubo svarbus susi

rinkimas įvyks kovo 18-tos va
karą, Auditorijos patalpose. 
Pranešimai iš Moterų Dienos, 
Rankdarbių Parodos ir kiti. 
Prašome visas nares dalyvaut.

- Valdyba

Už geresnius įstatus 
veikti laikas dabar

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker įspėjo 
unijas ir visus, kad norint pa
gerintos nedarbo apdraudos 
laikas veikti skubiai ir veikti 
masiniai. Tas pats liečia ir 
norinčius pagerintų įstatymų 
kitose srityse.

Laikraštis žymi tūlo demo
krato assemblymano pareiški
mą, kad jo įteikimas Seime
liui gero biliaus nieko nereiš
kia, jeigu jis žiną, kad Vals
tijos Seimelis to biliaus ne tik 
nepriims, bet neprileis nei 
svarstyti. Seimelis veiktų ta
da, jei masinės delegacijos iš 
unijų, šapų ir iš organizacijų 
nuvyktų į Albany paraginti 
assemblymanus ir senatorius 
veikti. Jeigu piliečiai savo at
stovams parašytų laiškus, te
legramas, pasiųstų delegaci
jas į namus. Rašo, kad lig 
šiol tiktai pažangiųjų vado
vaujamos unijos tai darė. 
Daugelis kitų unijų priėmė ge
ras rezoliucijas bet viskas 
rezoliucijomis ir liko.

Sako, kad ši savaitė yra pa
skutinė pirm New Yorko Vals
tijos Seimelio išsiskirstymo 
pavasarinei atostogai.

Parodos reikalais Karšta ‘meilė”
Paroda gražiai pavyko. Se

kamos dovanos buvo gautos 
pirm pat parodos, tad negalė
jome iš anksto paskelbti.

Per M. šmagorienę prie sta
lo surinkta per dvi dienas se
kamai :

K. Reklienė, 1 sv. kavos.
Anna Kalwait, I scarf, 1 pi

niginę, paternų, lėkščių ir loke- 
tą.

Anna Marie, 1 brush, karo
lių, kvepalų.

K. Petlizkienč, 2 tuz. rankom 
numegstų pirštinių, $2 pini
gais.

R. Laukaitienė, 14 priejuos
čių, namie darytų.

M., šmagorienė, vieną ran
kom padarytą blanketą..

K- ir I. Levanai, 12 dėžių 
muilo.

Williamsburgietc* rėmėja, dvi 
priejuostes. $1 pinigais.

Alice Kunevich, $3.
M. Tamelienė, 6 pot holders.

1 scarf, 1 vanity set.
K. Rušinskienė, dvi lėkštes ir 

arbatinį puodelį.
Mrs. Beeis, 1 sponge cake

Į (namie darytas) ir 1 piniginę.
Mr. Goodwin, 4 farmeriškus 

sūrius.
S. Griškus, 3 pinigines.
K. B.. Kriaučiūnas, 1' lempą 

ir 1 cocoanut.
Mrs. M- Kūlikas, 1 piniginę, 

du kaklaraiščius, dėžę plastiki
nių,. lėkščių.

O. Čepulienė, housedress, 
pirštines ir briliantų.

Mrs. Walmusiene, 1 . apatmį- 
nylon, lėkščių, didelę tortui lė
kštę ir du lininius rankšluos
čius.

K. Joneliunas, 3 tacas.
M. Krunglienč, namie keptą 

pyragą.
M. česnienė, dvi kvortas 

grybų. '
S. Cedronienė, 1 dėžę šoko

ladų.
K. Karpavičienė, 1 dėžę ka

vos.-
Mrs. Belskienė, namie dary

ta tortą.
A- Mikniaus, 3 scarfs, kepurę 

ir saldainių.
F. Kazokienė, tris prijuostes.
V. Bunkus, stiklą sausainių.
A. Titanieriė, 1 doz. špilkom 

kišti paduškaičių.
M. Misevičienė,- 1 megstinį.
O .Reinhardt, 1 tortą ir bon- 

ką toniko.
M. Yakštiene, 1 tortą.
A. Kalakauskienė, 4 pot hol

ders, 1 bliuskę ir kai ko dau
giau.-

Ona Janušis, 40 kavalkų na
mie daryto muiloi.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GR ILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 

Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6125

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

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

Sue Kazokytė, pirštines ir 
šliures.

A- Kalwait, bliuskę ir skirt 
hanger.

A. Jones, 7 pot holders, 15 
pulls for shades, maišą obuo
lių.

Anna Kazei, dvi puikias ka- 
šutes, 4 doz. pin cushins ir 2 
lėles.

Uršulė Daugirdienė (Lowell, 
Mass.) dvi pelenines, 3 gėlėm 
įstatyti vazas, lėkštę saldai- 
nėm, 2 ti’ays-ceramies.

O. Dobilienė, I meo-stini, 1 
elektrišką shaving set.

S. Sasna, 10 linen towels.
.J. Kalwait, 1 bonką toniko.

į PER RAŠTINĘ

P. M., šolomskas, gražų va
zoną.

Mrs. M- Truikis, Scranton, 
Pa., 6 gražus mezginius ir $3.

ITarrisono Jonas paveikslą 
(bakūžę), nuo Mary Pakštas 
iš Kearny 6 rankų darbo daly
kėlius ir nuo Harrisono Senu
tės megstinį lovai užtiesalą. 
Nuo Senutės dovaną jis įteikė 
su tokiu paaiškinimu:

— Pasikalbėjau su Ilarriso- 
|no Senuke apie Laisvės Rank
darbių Parodą, draugė sako: 
“Vot, kad aš galėčiau matyti, 
tai dabar, turėdama laiko, aš 
jiems visko padirbčiau!”

Draugę senukę slegia pora 
dalykų: aukštas kraujo spau
dimas ir šviesos netarnavimas, 
ne ji maželį ką mato. “Na, ge
rai,” sako ji, “aš turiu seniai 
numezgusi užtiesalą ant lovos, 
kuris guli stalčiuje. Tu gauki, 
kad kas nuvestų, o jei ne, tai 
apsiimki nuvesti.”

“Kodėl ne, su mielu noru, aš 
sakiau jai.

Senafs Jonas.
(Bus daugiau)

Laisvės administracija dė
kinga visiems už dovanas.

Wagner ragino spręsti 
laivakroviy bylą

Majoras Wagneris kreipė
si į visašali.škąją darbo santy
kiams tarybą (NLRB). Ragi
no, kad taryba skubiai iš
spręstų, kuri unija turi atsto
vauti New Yorko uosto laiva- 
krovius. Be užtikrinimo atsto
vybės, kompanijoms lengva 
išsisukinėti nuo pasirašymo su 
darbininkais sutarties. O dar
bininkai streiku parodė, kad 
jie be sutarties į darbą ne
grįš.

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

----------------- ■

New Yorke pasidavė polici
jai 49 metų jaunikis, kuris sa
vo 67 metų amžiaus nuotaką 
buvęs apleidęs pirmą dieną 
po vestuvių. Jaunikis, tačiau, 
neapleidęs jos vežamų su sa
vimi $243,500 pinigais ir $59,- 
600 brangumynais, buvęs pa
siėmęs. Dėl to buvo policijos 
visur ieškomas.

JĮ areštavus, pačiulei jo pa
gailo. Teisėjas tuojau ji išlei
do iš kalėjimo po kaucija.

i Seimelis nori sau 
pakelti algas

New Yorko Valstijos Seime- 
ly.įo jau yra pasiūlymas pri- 

j dėti visiems 206 nariams po 
i tūkstantį dolerių metams. Gu
bernatoriui neseniai pridėjo 
kita tiek: buvo $25,000, pri
dėjo kitus 25 tūkstančius.

Tuos priedus jie nevadina 
priedais. Sako, davęs 

p a d i d e j u siems i škaš- 
Nežiūrint, kad tuomi

tiktai
čiams.
jie pripažino padidėjimą iš- 
kaščių visiems, bet mokyto
jams, nei eiliniams darbinin
kams valdinėse įstaigose, nei 
bedarbiams nesiruošia nutarti 
priedų.

Bėgantis su vogtu aiitomobi- 
liumi asmuo smogė į ambulan- 
są, tačiau ši paskuba kaip tik 
atitolino pabėgimą, jį arešta
vo.

Bronxe narkotikų ieškotojai 
iš daktaro Diamond atėmė ka
binete rastą morfiną ir $150.

Vestuvės
žinomi brooklyniečiai Elz

bieta Beseckaitė Kukeniene ir 
Jonas 
kovo, 
vedės 
Julia

Grubis apsivedė 13 d.
Vestuvės Įvyko pas nau- 
dukteri namuose. Mrs.

Bruno' Lederis, Florai
L. I. Dalyvavo gražus

būrelis nauja ve d žiu draugų ir 
giminių.

Linkiu jiems ilgo ir laimin
go vedybinio gyvenimo!

Grubiai su savo džiaugsmu 
nepamiršo ir Laisvės Parodos, 

(įteikdami $4, taip pat atsinau
jindami ir Laisvės prenumęra-

Aldona Alekna

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

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
į ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
? Gerai Patyręs Barberis

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. 7-42U

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKĖ
Viduramžė moteriškė, kuri žino ir 
supranta vaikus. Kiek nors atlikti 
namų ruošos darbo. Kambarys ir 
valgis, taipgi nedidele alga, dėl dir
bančios motinos. Linksma narni) at
mosfera. Včlesniai atvykusi priim
tina.

šaukite: MO. 2-2751
(53-55)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

i 6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 8-3033

Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, aukles, virėjai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

REAL ESTATE

BROOKLYN 
1210 Bay Ridge Avenue

3 šeimų mūrinis namas, garadžius, 
aliejum šildymas. Tuojau užimami 4 
rūmai, pridedant buvusio stationery 
krautuvės patalpą, su rakandais. Ge
rose sąlygose, arti mokyklos ir 
transportami jos. »

KAINA $14,000.
TE. 7-4219

(49-54)
I-------- ------------------------------------- * -
į BENSONHURST
j 1 šeimos mūrinis namas, 3 metų se
numo, aliejum šildomas. Screens, 
skalbiamoji mašina, visi patogumai. 
Tinkama fotografui. Patio iš u/.pa- 

j kalio. Kaina $15,000.
Telefonas: ESPLANADE 2-5293

(53-55)

LYNBROOK
Gražus 9 kambarių pamas ant 100x 
175 žemės ploto. Ideališkas augan
čiai šeimai. Moderniška pilnai įreng
ta virtuvė, 3 maudynes, skiepas, 2 
karam garadžius. Netoli nuo Long 
Beach. Kaina. $25,000.

TR. 5-0763
(53-55)

i
Sustabdyti Lincoln tunelio 

statybos darbai Weehawken 
miesteliui užprotestavus. Sa
ko, kad turės laukti abiejų 
valstijų seimelių tarinio, už- 
£ yrimo.

VISI Į BANKIETA
ELIZABETH, N. J. 

Svarbus Užkvietimas 
šeštadienį vakare, 8 vai., kovo 20 

dieną, yra rengiamas banketas ini
ciatyva L.D.S. 3-ios Apskrities, New 
Yorko ir New' Jersey valstijų. Ban
ketą rengia bendrai Ėlizabetho, Ba- 
yonnčs ir Lindeno kuopos. Sal: 408 
Court St., Elizabeth, N. J. Rengė
jai kviečia visus atsilankyti j šį gra
žų banketą. Esame pasirengę visus 
gerai priimti su skaniausiai val
giais ir gėrimai. Kaina labai žema. 
Kviečiame visus.

Komisija.

PARDAVĖ
l^ARSIDUODAGERA

mėsinė
Tikrai geras pragyvenimas

Parsiduoda tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje mėsinė' — Butcher 
Shop. Kostumeriai daugiausia ge
riausios rūšies mėsą naudoja. Yra 
gerų kostumerių ir iš kitų tautų. 
Čia daroma tikrai geras pragyveni
mas, puiki proga porai ar pusinin
kams.

Savininkas atsitraukia nuo biznio 
del senatvės. Nemokanti to biznio 
pirkėją savininkas pats išmokys. 
Čia yra tikrai geras pirkinys.

Parduoda biznį su namu arba ir 
be namo, kaip pirkėjas pasirinks, 
šaukite vakarais po 7tos valandos.

Tel. HAvemeyer 6-0333
' (52-56)

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

Parsiduoda Photo Art Studio, ar
ba priimtinas partnerys, vyras ar 
moteriškė. Jei ir nemokantys to 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai įrengta, geroje 
vieloje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ąve. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučornės, 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, keršo
ms, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus.

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

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

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE BUSINESS

OPPORTUNITIES
OPERATORĖS

Dirbti prie moteriškų gatvinių ar 
formalių suknelių. Nuolatinis dar
bas. Nauja moderninė dirbtuvė. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

DIGLON DRESSES
8144 New Utrecht Ave., Brooklyn
(West End Line iki 18th Ave. Sta.)

Tel CL. 6-0111
(51-54)

R. N. NURSES 
VISIEMS Š1FTA.MS

Vien tik Supervisor ir Day Head 
Nurses.
Taipgi

Licensed Practical Nurses 
Dieninėms Pareigoms 

Gyvenimas įstaigoje. Gera Person
nel Policy. Kreipkitės:

Director of Nurses 
UNITY HOSPITAL 

Tel. PR. 4-5700

FINGERW AVERS
Patyrusios —pilnai mokančios opera
tores. Pilnam ar daliai laiko. Geros 
valandos. Aukščiausia mokestis.

Kreipkitės:
FRANK & ALBERT BEAUTY

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SH. 8-4300
(51-57)

AUKLĖ
Jauna inteligentiška mergina, kuri 
myli vaikus. Priežiūrai meti) senu
mo mergaitės ir 3U metų berniuko. 
Guolis vietoje, gražus kambarys, ge
ra alga, lengvas namų atmosfera 
linksmiuoso užmiestyje namuose. 
Telefonuokite. Turime pilnam laikui 
tarnaitę.

SCarsdale 5-0670
(50-54)

NAMŲ DARBININKĖ
Abelnai namų darbas paprastas 

valgių gaminimas. Visi įrengimai 
elektriniai ir moderniniai įrengta. 
Guolis vietoje, atskirame malonia
me kambaryje ir maudynė. Priežiū
ra 2 jaunamečių vaikų. Gera alga. 
Včlesniai atvykusios priimtinos.

Linksma namų atmosfera.
Saukite: Great Neck 2-104 75

NAMŲ DARBININKĖ — 
IŠSILAVINUSI

Guolis atskirame maloniame kamba
ryje su maudyne. Mylinti vaikus. 
Lengvas valgių gaminimas. Visi 
įrengimai elektriniai. Gera alga. 
Linksma namų atmosfera. Su vė
lesniais paliudijimais.

Telefonuokite- BU. 8-6283
(52-56)

MOTERIŠKE
Pagclbininkė daktaro žrponai. Ap
tarnavimui namų Great Necke (nė
ra valgių gaminimo). 2 gori mažy
čiai berniukai šeimoje. Atskiras gra
žus kambarys- ir maudynė. $30 j sa
vaitę. Včlesniai atvykusi priimtina.

Saukite: Great Neck 2-2746
(52-54)

100 STALŲ PATARNAUTOJŲ
100 KAMBARIŲ TVARKYTOJŲ 

Reikalingos vasaros rezortams. Ge
ra 
su

mokestis. Sujungkitc savo darbą 
vakaci jomis. Kreipkitės:
SIGMUND STERN EMPL.

AGENCY
157 E. 4th St., N. Y. C.

Tel. G R. 7-9676

FINGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti. Alga ne 
kliūtis. Nuolatinis darbas, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

STEEN’S BEAUTY SALON
1266 Lexington Ave. (at 86th St.) 

N. Y. C.
Tel. AT. 9-6762

.■ (53-54)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ 
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Nedaug pa
prasto valgių gaminimo. Visi įren
gimai elektriniai. 2 suaugę, 2 mo
kyklos vaikai. Gera alga, linksma 
namų atmosfera. Su vėliausių pa
liudijimu.

YOnkers 5-3075
(53-57)

MANICURIST—SHAMPOOER
5 dienų savaitė, nuolat $50 pradžiai.
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

RINALDO’S BEAUTY SALON 
90 Washington Ave. 

Cedarhurst, L. I.
Tel. CE. 9-7477

(53-59)

BEAUTICIAN
Patyrusi—pilna operatorė, 5 dienų 
savaite, nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MICHAEL’S BEAUTY SALON
19 Main St., Hempstead, L. I.

Tel. Hempstead 2-4453
(53-59)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 
5 dienų savaite, vakarais nedirba
ma, $55 j savaitę pradžiai. Puikios 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
NICK’S

886 Hempstead Ave., 
West Hempstead, L. I. 
Tel. Hempstead 2-9502

(53-59)
FINGERWAVER

Patyrusi—pilnai mokanti operatorė, 
del weekends. Gera mokestis, geros 

valandos, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

BETTY’S BEAUTY
1971 Westchester Ave., 

TA. 2-6080

SALON 
Bronx, N. Y.

(53-59)
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MEAT MARKET — GROCERY
Su alaus laisniais gerojo veikliojo 
sekcijoje, 1 lungtington, L. I. $900 

savaitinių jeigu, biznis lengvai padi
dinamas. Puikiausia proga porai ar 
pusininkams. Savininkas parduos 
prioinamai-atsitraukė poilsiui.

MRS. PARISI
31-32 141 h St., Astoria. L. T.

Tel. RA. 8-8431
(51-57)

WOODWORKING SHOP
Pilnai jrengta, puikiausia vieta, įs
teigta 31 metai. Tinkantys asmuo 

gali daryti puikiausią pragyvenimą. 
Žema randa, 4 rūmai tušti, šią pui
kią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinamai; priežastis—liga. 

Matykite ar Šaukite Savininką:
Mr. Thomas

427 — 3rd Ave.. N. Y. C.
(arti 30th St J Te). MU. 3-2521

(51-57)

DELICATESSEN
Pilnai moderniniai įrengtas. Gera 
biznio vieta. Ideališka porai ar part
neriams. Virš $100,000 metinių jei
gu. Biznis lengvai padidinamas. 
Trumpos valandos, žemos išlaidos. 
Geras lysas. šią puikinusį biznio 
progą savininkas parduoda *ibai pri
einamai. šaukite ar matykite savi
ninką: 'W
804 Meacham Ave., Elmont, I.

Tel. Valley Stream 5-7782
(52-54)

Gera veikli vieta, žema randa, ly
sas. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Puikiausias 
del siuvėjo. Savininkas parduoda šią 
gerą biznio progą labai prieinamai, 
šaukite savininką:

Tel. ME. 5-3741
(53-54)

REAL ESTATE

BUDAVOTOJAS SU NUOLAIDA 
Parduoda 4 visai naujus namus po 
2 šeimas, pabudavoti priešais Long 
Island Sound; Tremom & Harding 
Avės. Originaliai būdavot i už 
$31,(XX) kiekvienas, dabar parduoda
mi po $27,000.

ABRAMSKY
Tel. TR. 2-2436

(53-55)

ASTORIA—naujas, 3 aukštų, 2 šei
mom mūrinis namas. Miegamasis 
ant kiekvieno aukšto. Gražiai išde- 
koruotas, dideli rūmai, labai geros 
įeigos, ar del didelės šeimos. Vie
nas blokas iki Ditmars stoties.

CASSIE CONSTRUCTION CO. 
Kampas 29th St. 23rd Ąve.

AS. 8-2627 .
‘Mb-55)

BAYSIDE
1 šeimos semi-Detached, 3 miegrū
miai, I’s maudynių, garadžius, daug 
ekstra įrengimų. 4% G. I. mortgage. 
Greitas užėmimas. Tikra vertybė 
užinteresuotam pirkikui. Turi par
duoti kuo greičiausia. Kaina — 
$17,500. Kreipkitės, tik pirkikai.

Telefonuokite: BAyside 4-7178 
(53-55)

RICHMOND HILL
Gražus naujai šingeliuotas namas, 
6 rūmų, prisideda pilnas skiepas, 
šiltu vandeniu šildomas, žemės plo
tas 50x100. Gražus sodelis. Tuojau 
užimamas, arti mokyklų, transpor- 
tacijos ir bažnyčių. Tikras pirkinys 
tuojau. $12,500. šaukite savininką:

Virginia 7-8794 R
(53-55)

COLLEGE POINT 
Pardavimui

2 šeimų, 3 miegrūmiai, rekriaci- 
jinis rūmas, ištaisytas skiepas, skal
bimui rūmas, gesu šildoma, $300 
jeigu.

Paslrandavoja »
19,200 keturkampių pėdų budinkas 
del 
ing

išdirbystės ar dirbtuvės plumb- 
& Heating, bizniavoje vietoje. 
DARYKITE PASIŪLYMĄ

FL. 8-1651 9
(49-54)

PROFESIJOMS OFISAI
Rinktinė vietos del rinktinių profe- 
sijonalų, naujausiame Westbury pro- 
fesijiniame centre, greit augančioje 
susiedijoje. Budi nitas jungiamas su 
išimtinai nauja namų budavojimo 
ir arti ligoninių, didžiųjų kelių ir 
L. I. R. R. stoties. Užėmimas apie 
balandžio 1 d. Optometrist, Pedia
trician, Rbal Estate ir Insurance. 
Chiropodist, Podiatrist ir kitiem. 
824: Post Ave., Westbury, L. I. Du 
blokai j pietus nuo Northern State 
Parkway. Post. Ave. Exit. Tel. WE. 
7-6280, FL. 4-8300 arba rašykite del 
informacijų: Mr. R. Bloom, 91 Tulip 
Ave., Floral Park, L. I.

(52-58)

SOUTH BROOKLYN — 6 šeimų 
namas su baru, 1 karui garadžius, 
3 moderniški apartmentai. Visa.' 
plumbing brass. $28,000. 400 4tl
Ave., tel. UL. 2-9516, MA. 5-9028 
Pamatymas sulig sutarties.

(47-53

EAST FLATBUSH

1

2»'a
šeimai mūrinis, semi-detach 
aukščio, aliejum apšildomas, 

maudynių, garadžius.
Telefonuokite:

INgersoll 2-4926
(40-44)




