
KRISLAI
1692 metu “raganos.
McCarthy 

nias.”
Už lygybę
Ko laukia
Vargšė pavargs. 
“Canada next.”

Rašo A. Bimba

kalėjime, 
prezidentas ?

Mass. valsti jos seimelyje j 
guli pasiūlymas išteisint 1692 ! 
metais pakaltąsias “raga- i 
nas.“ Kaip žinia, tada ten į 

buvo pakarta, 
nios moterys,
čiu apšauktos “raganomis
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McCarthy “tardys”
PATS SAVE PER JO IR

Tokio, Japonija. — Vėjai 
itnešė ir Japonijon nuo- 
lingas atomines šiukšles

fanatikui ir"’suk- j nuo hydrogeninės bombos,
I kurią amerikonai išsprog-

joje dino kovo 1 d. vienoje iš
mūsą Eniwetok salų, už 1,600 my- 

1 lių į pietus nuo Japonijos.etai, žinoma, šiai:
— tiek vyrą, tiek j Dešiniųjų socialistų atsto- 

tpšaukia ne raga-
A pšaukė

ir terorizuoja.

j vai Japonijos seime žada

ATOMINIS UŽDRAUDI
MAS LAIVAMS

Washington.’— Atominė 
Amerikos valdyba uždrau
dė bet kokiems laivams pa
sirodyti arčiau kaip už 450 
mylių nuo vietos, kur 
sprogdins hydrogenines - 
atomines bombas.

šiandien r 
kraštas. Til 
dien žmogų 
moterį — ;
na. bet komunistu. 
— ir medžioja, 
ir baudžia.

Bet kaip šiandien 
nas padorus žmogus stebisi ir 
piktinasi 1692 metu isterija 
ir tu laiką ragangaudžiais, 
taip kada nors šios šalies 
žmonės stebėsis piktinsis šią 
d ieną ragangatulžiai*—ma-
kartistais.

Naujos turtingos aukso Anglai smerkia ligų 
kasyklos Sibire peru vartojimą kare

Albany, N. Y. — New 
• Yorko valstijos valdininkai 
I skaičiuoja, kad sukliurę au- 
I tomobiliai, “senos- šukės,” 
užmuša po 500 žmonių per 
metus. O šioje valstijoje 
tarška 200 tūkstančiu to- u 
kių nusidėvėjusių automo
bilių, kuriais dažnai “spor- 
tauja” padaužos pusberniai.

New Yorko valstijos sei
melis todėl išleido įstaty
mą, kad visi 4 milijonai au
tomobilių turės pasiduo
ti patikrinimui - inspekcijai 
du sykius per metus, pra
dedant nuo 1955 metų rug
sėjo 1 d. Bus tikrinama 
stabdžiai (breikiai) 
sos,
langeliai, priešakinio lango 
automatiškas šlu o s t u k a s 
(windshield wiper), triū- 
bos ir padangos (tajeriai).

vertimas McCARTHY’O AGENTAS, vietą kaip komisijos pirmi*
3 SYKIUS IŠSISUKO 

NUO DRAFTO

Ar 
yra 
kas ?

žinote. kad McCarthy 
praktikuojantis k at ai i-

Taip, jis, yra nuolatinis 
bažnyčios lankytojas ir pote
ri ų kalbėtojas.

Gal nebūtu jis tokiu bešir
džiu, jeigu netikėtą, kad jis 
už savo darbus gaus išrišimą.

O praėjusį sekmadienį 
New Yorko švento Jono Ka
tedroje ištisą pamokslą apie 
tą senatorių iš Wisconsino pa
sakė kunigas Sayre.

Kun. Sayre esąs įsitikinęs, 
kad McCarthy kailyje sėdi 
pasipūtęs ir
nias, ir išdarinėja šiuos 
kus prieš Ameriką!

Mes irgi taip manome. Tik 
mūsą spratimas apie velnią 
šiek tiek skiriasi nuo kun. 
Sayre supratimo.

Musu “velnias’’ yra doleri
nis. Dolerinis velnias glūdi 
McCarthy kailyje.

Juk niekam nėra jokia pa
slaptis, kad McCarthy šuny
bes remia ir finansuoja pa
tys stambiausi ii- reakcingiau
si kapitalistai.

Tokio. — Japonai belais
viai, sugrįžę iš sovietinio 
Sibiro, praneša, jog ten už
tikta naujos, labai turtin
gos aukso kasyklos. Ir So
vietai pasiganTrna tokią 
daugybę aukso, kad galė
tu numušt amerikinio au
kso kainą pasaulinėse, rin
kose.

Vietnamiečiai pasiekė 
Dien Bien Fu vidurį

London. — Anglijos reik
menų ministras Du n c an 
Bandys, kalbėdamas šalies 
seime, smerkė ligų bakteri
jų vartojimą kaip' šlykštų 
karo įrankį, ir pranešė, kaip 
Anglija rengiasi apsiginti 
nuo karinių bakterijų.

(Anglija yra pasirašius 
tarptautinę Ženevos sutar
tį prieš bakterijų naudoji
mą kare. Jungtinės Vals-, 
tijos nepasirašė tos sutar-. 
ties.)

TSeSrS\ GENEROLŲ KVOTIMUS
atmes daugelį>enų automo-' - 
biliu. Tai bus 
pirkti naujesniu:

ATMETĖ VALSTIJINE 
AUTO APDRAUDĄ 

New Yorko valstijos sei-.
mėlis atmetė sumanymą, I dis
kad visi automobiliai vers-! atsisakė pasitraukt iš sė
tinai turėtų apsidrausti, l natines komisijos, kuri na- 
Dauguma seimelio nariu i arinės ir spręs jo ginčus su 
pasidavė privačioms ap-■!armijos sekretorium , Ste- 
draudinėms kompanijoms,' 
kurios dėl savo pelno pies- ■ 
tu stojo prieš valstijįnę au- • 
tomobilių apdraudą.

Neapdrausti gi automobi
liai tūkstančius žmonių per 

švie- i metus užmuša bei sužei- 
vairas, ratų veikimas,; džia, ir nukentėjusieji as

menys dažnai negauna jo
kio atlyginimo, kol nėra 
privalomos valstijinės ap- 
draudos.

pasislėpęs vel- 
zbit-

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai, štur
muodami apsuptus francū
zus Dien Bien Fu mieste, 
jau pasiekė “beveik pačią 
jo širdį,” kaip pripažįsta 
francūzų komanda, v

Amerikiniai francūzų lėk
tuvai be paliovos šaudo, 
bombarduoja liaudiniu k u s 
ir krečia liepsnojantį na
palmą ant jų. — Napalmas 
yra sutirštinto gazolino ko
šė.

Italija reikalauja Triesto 
pirma, negu užgirs karinį 
Amerikos planą Europai

Washington.—R aga n gan - 
; senatorius McCarthy

Jvensu bei kitais karminis 
. i vadais. McCarthy sutiko 

! tik laikinai užleisti republi- 
' konui sen. Mundtui savo

Kavos kaina pakilo 
iki $1.20 svarui

ninkui.
Senatorius Wm. Know- 

land, republikonų vadas Se
nate, ir sen. Homer Fer
guson, pirmininkas renubli- 
konų oolitinio kojniteto. ra
gino McCarthy visai pasi
šalinti iš komisijom tu° lai
ku. kai jinai kvos armijos 
vadus ir McCarthy bei jo 
agentus. Bet McCarthy at
metė paraginimus. Taigi 
iis veiks komisijoj, kain sa
ves teisintojas, i kaltinto
jas armijos vadu, būk jie 
globoje bei glostę komunis
tus.

Armiios sekretorius Ste
vens kaltina McCarthy, kad 
iis su savo šn i nu-advokatu

Ministrai, sakoma, bijotų pradėt 
atominiai-pasaulinį karų

New York. — Kava krau
tuvėse pabrango jau iki $1.- R. Cohnu liebė oficieriams 
20 svarui .

Sandėliai laiko sukrovę šnipą Davida Schine, Mc- 
desėtkus tūkstančių maišų; Carthy’o ir Cohno sėbrą, 
kavos, laukdami dar didės-Į kuris buvo armijon draf- 

tuotas.

laikyti ko in laisva noną

i • , . , ...I mo kainos pakilimo.

Komunistu žymus veikėjas 
Ben. Davis sėdi kalėjime.

Jis kelia labai svarbią ir 
įdomią f bylą. Jis traukia teis
man federalinę valdžią.

Davis nurodo, kad federa
linė valdžia savo kalėjimuose 
sulaužo šalies konstituciją, 
sutrempia kojomis demokra
tija, praktikuodama rasinę 
diskriminaciją.

Davis yra negras.
Negru spauda remia šitą 

Daviso žygį.
Blogai, kad ir kalėjime ly

gybės nėra. Gal ši Daviso by
la privers mūsų valdovus apie 
tai pagalvoti.

ADM. RADFORD PASITI
KI PRANCŪZAIS

Washington.— Admirolas 
Radford, kariniu Amerikos z v
štabų galva, teigė, kad 
francūzai atlaikysią Dien 
Bien Fu, paskutinę savo 
tvirtovę, šiaurvakariniame 
Indo-Kinijos kampe.

Eisenhoweris taip pat 
laukia francūzų laimėjimo.

Roma. — Italijos premje
ras Scelba užreiškė, “an
glai -.amerikonai turi ati
duot Italijai Triesto žemę, 
jeigu nori, kad Italija 
įjungti} savo kariuomenę į 
tarptautinę vakarų Euro
pos armiją prieš komuniz
mą,” kaip kad reikalauja 
Amerikos planas.

Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Triestas priklausė 
Italijai. Anglai - ameriko-
nai po karo paėmė vieną 
Triesto 
žinybą, 
Jugoslavijai globoti.

srities dalį į savo 
o kitą dalį pavedė

Įsakyta karininkams 
prisiekt “ištikimybę”

Įkalintas čekas, kariavęs 
už francūzus Indo-Kinijoj

Jau beveik praėjo visas 
kovo mėnuo. Prezidentas ne
pildo savo pažado.

’ Jis dabar sako Įauksins 
dar visą balandžio mėnesi. 
Jelftj ir per balandi nedarbas 
didės, jis jau tikrai čiupsiąs 
tą baisąttj buliu už ragu!

Marijonu Draugas rašo 
apie naują raketa. Jau esanti 
padaryta “Marijos Statula”

.(Tąsa 3-me pusi.)

Praga, Čekoslovakija. — 
Čionaitinis teismas nuteisė 
čeką Jaroslavą Cermaką 18 
metų kalėti kaip išdaviką.

Cermakas pirm kelių me
tų pabėgo iš Čekoslovaki
jos, įstojo į Užsieninį Fran
cūzų Legioną ir kariavo 
prieš Vietnamo liaudinin
kus - komunistus. Už tai 
francūzai apdovanojo jį 
medaliais.

Jis, pagaliau, buvo su
žeistas; tada atvyko į Va
karinę Vokietiją, o iš jos 
bandė pereiti į Čekoslova
kiją, bet tapo areštuotas.

Washington. — Armijos 
valdyba įsakė, kad visi ka
rininkai turi prisiekti “išti
kimybę” pirma, negu bus 
paaukštinti tarnyboje arba 
apdovanoti garbės ženklais 
ar paleisti iš tarnybos.

Armijos štabo galva gen. 
Ridgeway taipgi paliepė 
karininkams atsakyti į val
dinių bei kongresinių kvo
tėjų klausimus, “nesidangs- 
tant Penktuoju Konstituci
jos pataisymu”: — Ar esi 
komunistas? Ar bent kada 
priklausei Komunistų Par
tijai ar kitai “neištikimai” 
organizacijai?

Australijoj smarkiai plin
ta vaikų paralyžius.

Washingtom—Karinis vo
kiečių inžinierius Hermann 
Oberin sako:

Vakariniai kraštai, fiš vie
nos pusės, ir Sovietų Sąjun
ga, iš kitos, pasigamins 
tiek automatiškų rakieti- 
nių - atominių lėktuvų per 
arčiausius 12 mėnesių, kad 
galėtų sunaikinti visus did
miesčius Europoje, Ameri
koje ir kituose pasaulio 
kraštuose. Tokie lėktuvai 
yra iš tolo nutaikomi ir 
veikia be lakūnų juose.

Oberin statė Hitleriui 
bot-bombas V-2 Antra j a- 
me pasauliniame kare. Da-

Egiptas priešinasi 
kariniam Amerikos 
blokui tarp arabų

ir

ro-

Kairo,-Egiptas. — Egip
to užsienio reikalų minis
tras Fawzy pareiškė Ame
rikos ambasadoriui Jeff. 
Caffery, kad Egiptas prie
šinsis visais galimais bū
dais amerikiniam planui, 
bandančiam įtraukti Iraką 
bei kitus arabiškus kraštus 
į karini Amerikos, Pakista
no ir Turkijos bloką. (

Karachi, Pakistan.— At
vyko Amerikos generolas 
H. F. Meyers su 10 kitų ka
rininkų. Jie žiūrinės Pakis
tano pozicijas ir darys pla
nus, kaip ginkluot Pakista
ną prieš komunizmą.

LENGVA BAUSME AU
TOMOBILISTUI Už 2
VAIKŲ UŽMUŠIMĄ

White Plains, N. Y.—Įsi
gėręs važiuodamas automo
biliu 70 mylių per valandą, 
Newell Sniffin užmušė du 
vaikus, 11 ir 12 metų am
žiaus. Už tai n ateistas pus
antrų iki trijų metų kalėti.

bar jis dirba Amerikai kaip Washington. — Scripps - 
automatinių lėktuvų specia- Howard laikraščiai pripa- 

| žįsta, kad Brazilijos val- 
; džia tyčia įsakė savo kavos 
trustui laikyti daugybę ka
vos sandėliuose, iki ji dar 
labiau pabrangs.

bar jis dirba Amerikai kaip

listas.
Trečiam pasauliniam ka

rui išsiveržus,' tai Amerikos 
bei Sovietų Sąjungos auto
matiški lėktuvai, užtaisyti 
atominiais sprogimais, ga
lėtų per 45 minutes jau 
smogti priešų miestus kiek
viename pasaulio kampe.

Oberin dėl to pranašau-

—Taigi nė vienas minis
tras nedrįs pradėti karą, 
nes jeigu jis paskelbtų ka
rą, tai pats sau pasirašytų 
mirties nuosprendį.

Anglai apgula negrų 
priemiestį; visus 
verčia šnipinėti

Nairobi, Kenya. — Anglų 
kariuomenė visomis pusė
mis apsupo 15,000 negrų 
Nairobi priemiestyje. Ver
žiasi į kiekvienus namus ir 

Mau 
prieš

verčia išdavinėti Mau 
negrus, kurie kovoja

laikoAnglų kariuomenė 
visus tuos 15,000 negrų 
kaip kalinius namie. Visas 
priemiestis paverstas kon
centracijos stovykla po to, 
kai negrai nudėjo vieną an
glų policininką.

Sudeginta komunistų 
raštinė R. Vokietijoje

Berlin.— Pranešama, jog 
komunistų priešai sudegino 
Wittstock miesto valdybos 
rūmą, kur buvo Komunis
tų Partijos raštinė, Rytinė
je Vokietijoje. Tas istori
nis rūmas buvo daugiau 
kaip 600 metų senumo.

ORAS.—Giedra ir nešalta.

N. J. gubernatorius sako, 
makartizmas terorizuoja 
ir darko visą šalį

COHNO IŠSISUKINĖJĘ 
MAS NUO KARINĖS 

TARNYBOS
Armiios dokumentai pa- 

; rodo, kaip Cohn tris kartus 
H šsi sukinėjo nuo drafto 
1945-46 ir 1948 metais.

; 1945 metais Cohn buvo
j pripažintas 1-A rūšies nau- 
j joku, kuris turėtų greitai 
i eiti armijon. Tą pačią sa-
■ vaitę kongresmanas Benja-
■ min Rabi" rekome n d a v o 
! Cohna į karinę West Poin-

Hackettstown, N. J.—De-- to Akademiją; todėl Cohn 
mokratas New Jersey vals-' buvo keliems mėnesiams 
tijos gubernatorius Rober- paliuosuotas nuo armijos 
tas B. Meyner pareiškė, jog tarnybos, jau kaip 4-B rū- 
ragangaudis sen a to r ius ‘^es rekrutas.
McCarthy įvedė- “protinio > Karinė Akademija atme- 
teroro šėlimą ištisoje saly- i te Cohną kaipo fiziniai ne- 
jej> ‘ i tinkama. Tuomet Cohn bū-

Gub. Meyner, kalbėdamas i tu turėjęs greitai stoti ar- 
šimtmetinėje Junior Kole-imL’on kaip 1-A naujokas.

. . i i j • i - ' trXl inn-otrrtgijos sukaktyje, pasakė:
— Makartiškas “teroras

i Bet Cohn vėl išgavo kon- 
! gresmano Rabino rekomen- 

apgulė visus Jungt. Valsti- 'Naciją i Karinę Akademiją; 
jų kampus; darko politinį I taigi Cohn antru kaitų bu- 
ir mokslinį gyvenimą ir-vo nukeltas i 4-B klasę, 
smaugia amerikiečių laisvę t Cohn neišlaikė ir• antrų 
bei demokratiją.” i fizinių kvotimų kaip k^ndi-

Makartizmo buožė uždaro ' datas į akademiją., _Todėl 
lūpas žmonėm, kurie nore- .iam kai me tar
tų pakritikuoti esamos vai- uyba. Taigi Rabi n ir tre- 
džios darbus. Jeigu kur čią ,SVkį ^koj^endavo Jį j 
ne pats McCarthy, tai jo i 
pastumdėliai apšaukia kri-, 
tikus komunistais ir dažnai 
grūmoja kumščiu “uždaryt 
snukį.”

INDIJA PRAŠO FRAN- 
CŪZUS LAUKAN

New Delhi, Indija.—Indi-

i Karinę Akademiją. Bet, 
pagaliau, atšaukė rekomen
davimą.

Tuomet Cohn įstojo i na
minę New Yorko valstijos 
miliciją tiktai už dvieju die
nų pirm to, kai prezidentas 
Trumanas pasirašė naują 
drafto įstatymą, kuris sa

ike: Jei kas įstojo į miliciją 
i įei- 

| siant galion, tai bus pa- 
liuosuotas nuo armiios tar
nybos. Tuo būdu Cohn tris 
sykius išvengė armijos.

:jos valdžia reikalauja, kadi . v.
I Francija sugražintu atplėš-. P1™ šiam įstatymui 
tas seniau nuo Indijos sa-į 
las — Pondicherry, Kari
kai, Yanaon ir Mahe.

Roma. — Popiežius tiek 
pasveiko, jog žada per Ve
lykas viešai kalbėti.

W. Middlesex, Pa. — Du 
ginkluoti piktadariai išplė
šė $4,000* iš First National 
Banko ir paspruko.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 2 
ANGLIAKASIUS

Canton, UI. — Morgan 
Bryant angli aka sykio j e 
sprogo dėžė dinamito ir už
mušė du mainierius, Earlą 
Caper ir Ronnie Miles.

i
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ŠIĄ SAVAITĘ
ŠIĄ SAVAITĘ Washingtone turėtų prasidėti tyri

nėjimas to, ar McCarthy teisingai užpuolė ant Jungti
nių Valstijų kariuomenės vadovybės? Turėtų būti pra
dėta tirti, ar jis iš tikrųjų, kaip sako armijos vadovybė, 
pasiryžo “nunakinti” armiojs vadovus už tai, kad jie 
nepaaukštino vieno “ragangaudžiuko,” artimo McCar- 
thy’o bičiulio, tūlo David Schine, kuris yra paimtas ka
riuomenėn.

Juokingiausias dalykas yra tas, kad McCarthy sa
kosi, būk jis būsiąs tame komitete, kuris jį tyrinės! 
Jis, girdi, klausinėsiąs armiojs atstovus ir eisiąs senati- 
nio sub-komiteto nario pareigas.

Jeigu bus taip, tai iš to tyrinėjimo išeis juokas, o 
daugiau niekas.

Net ir jo bičiuliai republikonai sako, kad McCarthy 
neturįs būti komiteto nariu tuomet, kai eis tyrinėjimas.

ĮĮDOMIŲ ATBALSIŲ girdisi Europoje, —atbalsių 
dėl ragangaudžio McCarthy.

Francūzijos spauda rašo, jog McCarthy siautėjimas 
Amerikoje parodo, jog Amerika “persilpna protiniai.”

Anglijoje visur McCarthy yra smarkiai kritikuo
jamas ir sykiu kritikuojamas prezidentas Eisenhowe- 
ris už tai, kad jis jam nusileidžia, už tai, kad jis jį 
čiupinėja šilkinėmis pirštinaitėmis. Angljos žmonės la
bai pasipiktinę makartizma. Jie sako: jei Amerikoje 
makartizmas paimtų viršų, tai visa Vakarų Europa 
tuomet būtų priversta sekti makartizmo “demokratiją.’1

Mes, žinoma, abejojame, ar taip būtų. Mes nenori
me dasileisti tos minties, kad Italija, Francūzija ir An
glija tuomet eitų paskui McCarthy, kad jos įsisavintų 
makartizma bei fašizmą, v t.

Bet Vakarų Vokietijos spauda prideda: makartiz
mas yra tas, kas kadaise buvo Vokietijoje hitlerizmas 
—pirmosiose hitlerizmo pakilimo dienose.

Toji spauda sako, kad silpnas Eisenhoweris šiandien 
yra labai panašus į Hindenburgą, užleidusį Hitleriui val
džią Vokietijoje.

Visa tai suėmus į krūvą, darosi aišku: “Vakarų 
.pasaulis” yra labai nustelbtas tuo faktu, kad čia leidžia
ma siautėti makartizmui, kad čia duodama jam tiek 
lisvės, kuomet aiškiai žinoma, kad jis neša pavojų ame
rikinei demokratijai.

Bet taip kol kas yra.

TENKA PASVEIKINTI tuos Amerikos protestantų 
dvasininkus, kurie pradėjo prieš McCarthy kovą.

Praėjusį sekmadienį du episkopalų dvasiškiai griež
tai pasmerkė McCarthy ir makartizma. Jais buvo new- 
yorkiškis St. John Katedros dvasiškis Francis B. Sayre 
ir Washington© protestantų dvasiškis Pike.

Vienas iš jų McCarthy išvadino šarlatanu ir didžiu 
priešu Amerikos žmonių.

Protestantai, reikia pripažinti, jau ne kartą užva
žiavo šitam amerikiniam furjerukui.

Būsų geistina, kad ir katalikų dvasiškija pasisa
kytų prieš jį.

Kol kas katalikų dvasiškija labai nuolankavo šitam 
ragangaudžlui,—nuolankavo dėl to, kad jis pats esąs 
katalikas.

Bet jo katalikizmas nedaro garbės katalikų reli
gijai. Atžagariai: McCarthy kenkia katalikams. Jei 
katalikų vadovai dabar to nenumato ir nesupranta, tai 
jie matys vėliau!

Makartizmas yra žmonių priešas ir kaip prieš tokį 
reikia griežtai kovoti!

PRAŠO NUMESTI ŠALIN KALTINIMĄ
AMERIKINIŲ CIVILINIŲ Laisvių Sąjunga (Ame- 

rican Civil Liberties Union) prašo Jungtinių Valstijų 
senatą, kad jis nekreiptų dėmesio į makartinio komite
to skundą prieš Corliss Lamont, filosofą, rašytoją, 
švietėja.

Corliss Lamont, atsiminkime, kadaise buvo pašauk
tas pas McCarthy. Pastarasis pradėjo jį inkvizuoti. 
Mr. Lamont atsisakė atsakyti į jam statomus klausimus, 
—atsisakė dėl to, kad tie klausimai neturėjo nieko ben
dra su pačiu reikalu; atsisakė todėl, kad tie klausimai 
knisosi į pačius švenčiausius piliečio dalykus.

Tuomet McCarthy pasakė: Aa, tai aš tave apskųsiu 
senatui, nes tu jį žemini, neduodamas atsakymų į mano 
klausimus.

McCarthy dabar rengiasi paduoti senatui skundą 
prieš Lamontą. Jei tas skundas bus priimtas, tai sena
tas kreipsis į teismą, kad pastarasis nubaustų rašytoją- 
filosofą kalėjimu.

• ’ Mes šimtu nuošimčių sutinkame su ACLU pareiški
mu. Mes sakome: Mr. Lamont niekuo nenusikalto se
natui, o tik apgynė savo ir kitų amerikiečių teises.
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APIE L. PRŪSEIKOS 
KYLĄ

Pas mus andai buvo ra
šyta (Krisluose), jog imi; 
gracinis teismas Chicagoj 
nuteisė L. Prūseiką depor
tuoti. Tai buvo “žinia,” 
paremta Chicagos Draugo 
ir Naujienų pranešimais.

Dabar Vilnis praneša ką 
kitą, būtent, “buvo pranešta 
L. Prūseikos advokatui Ir
ving Steinbergui, kad jam 
(L. Prūseikai) pratęstas 
laikas paruošti argumentus 
parėmimui pirmesnės ape
liacijos. Laikas pratęsia
mas iki balandžio devintos 
dienos.”

Pasirodo, kad Draugas ir 
Naujienos rašė ne tai, kas 
yra, o tai, ko jie troško, kad 
būtų.

Tai dar kartą parodo, 
kaip negalima tais laikraš
čiais pasitikėti.

GENEVOS KONFEREN
CIJOS LAUKIA MILI

JONAI ŽMONIŲ
Vilnis rašo:

“TSRS oficialiai užgyrė 
laiką ir vietą G e n e v o s 
konferencijai, kurioje bus 
sprendžiama Azijos taika, 
ir kurion bus pakviesta ir 
Kinija.

“Kinijos vyriausybė 
taipgi sako, kad Kinija su
tinka dalyvauti.

“Syngman Rhee valdžia 
sako negavus formalaus 
kvietimo konfere n c i j o n . 
Toji valdžia taipgi sako, 
kad ji pasiruošus pasira
šyti savitarpio saugumo 
sutartį, bet Washingtonas 
tai atidėliojus,

“Toji sutartis, mat, įpar
eigotu Jungtines Valstijas 
stoti karan už Pietinę Ko
rėją, ‘atsitikime agresijos/ 
o Rhee režimas žino, kaip 
provokuoti ‘agresijas.’ Ma
tyti, Washingtonas nenori 
užgirti tą sutartį pirma 
Genevos konferencijos, 
kuri įvyks balandžio 26 d.

“Genevos konferencijos 
nekantriai laukia šimtai 
milijonų Azijos žmonių. 
Jei joje bus susitarta, tai
kos viltys pakils.

“Blogėjanti Britanijos ir 
Francūzijos ekonominė pa
dėtis verčia jas priešintis 
karo atnaujinimui Korė
joj, ar karo tęsimui kitur. 
Galimas daiktas, kad 
Francūzija bandys baigti 
karą ir Indo-Kinijoj, ne
žiūrint to, kad apie 78% 
to karo išlaidų sudeda 
Amerikos taksų mokėto
jai.

“Genevos konferencija, 
bent dabar atrodo, bus 
žingsnis pirmyn. Kinija, 
pati didžiausia šalis gy
ventojų skaičium, pirmą 
syki dalyvaus su kitomis 
didžiosiomis šalimis.”

ANGLIJOS TITUS OATES 
IR AMERIKOS 

McCarthy
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
“Senatoriaus J. McCar

thy siautimas Jungtinėse 
Valstijose, kurs jau pasie
kė republikonų viršūnes, 
stropiai sekamas ir ko
mentuojamas visoje Euro
poje. Ypatingai McCarthy 
nepopuliarus Britanijoje.

“Howard K. Smith, Co
lumbia Broadcasting Sis
temos europinio štabo vir
šininkas, kalbėdamas per 
radiją, iškėlė viršun, kad 
Britanijoje McCarthy yra 
lygiu a m a s su 17-tame 
šimtmetyje siautusiu Ti

tus Oates. Palyginimą da
vęs Bertrand Russell, pla
čiai žinomas britu filoso
fas. k

“Septynioliktame šimt
metyje Britanija buvo silp
na, o Frakcija gana tvirį 
ta. Britai buvo didžiumo
je protestantai, o francū- 
zai katalikai. Minėtas Ti
tus Oates, pašalintas iš 
kunigystės už palaidumą, 
paleido gandus, kad popie
žius pavedė Franci jos ka
talikams užkariauti Angli
ją. Girdi, Anglijos kata- 

. likams įsakyta nužudyti 
karalių, aukštus pareigū
nus. Ir žmonės taip įsi
baugino, kad buvo pavo
jinga abejoti. Visi kata
likai buvo įtariami esant 
priešais. Tūkstančiai bu
vo suimta ir be teismo 
įkalinta.

“Didikai krovė I malkas 
užpakalyje namų, kad jė
zuitai nepadegtų invazijos 
dieną. Moterys nešiojosi 
peilius ir pištoletus. Kiti 
pasidarė daug pinigų par
davinėdami šilkinius prie- 
kaiščius, kurie buvę kulkų 
nepramušami. Titus Oa
tes skelbė, kad jisr turi var
dus visų katalikų, kurie 
dalyvauja suokalbyje prieš 
Angliją, įskaitant ir tuos, 
kurie užima aukštas vie-" 
tas valdžioje.

“Šis teroras siautė 7 
metus. Daug nekaltų žmo
nių nukentėjo. Daugelio 
gyvenimas buvo sugriau
tas. Didžiuma žmonių ken
tėjo didelę baimę.

“Britai, tačiau,, pergy
veno tą nelaimę. Galų 
gale isterija atslūgo, o 
pat nusikaltėlis Titus Oa
tes buvo patrauktas teis
man. Po to visa Britanija 
pradėjo tvirtėti. ,

“McCarthy dabar siaučia 
prieš komunistus. Bet pa
sekmės beveik tos pačios. 
Nuo to kenčia visa Ame
rika. McCarthy siautimas 
įbaugino visus amerikie
čius, numušė A m e r i k o. s 
prestižą visame pasauly
je.”

IDS kuopoms Mass. 
Valstijoje

Pirmosios Apskrities kon
ferencija įvyks kovo 28 d., 
10 vai. ryto, So. Boston, Mass. 
Dalyvaus vienas Centro at
stovas. Visoms kuopoms įdo
mu ir svarbu čia turėti savo 
atstovus.

J. M. K.

LLD 7 Apskrities 
reikalai J

į,
Apskričiams paraginimas

LLD 7-tos Apskrities Komi
tetas savo pirmajame posėdy
je sausio 17 d. dieną nutarė 
šaukti visų šios apylinkės ap
skričių bendrą posėdį, kovo 
28 d., So. Bostone. Taip ir 
vykdoma. -Bendras posėdis 
yra šaukiamas aptarimui ap- 
skričų pikniko , ir liepos 4-tos, 
spaudos pikniko.

Bet mes dabar negalime 
nustatyti valandos, kada pra
sidės šis posėdis, nes ten pat 
viena apskritis šaukia savp 
konferenciją lygiai 10 vai. 
ryto. Taigi, visų apskričių 
bendrasis posėdis prasidės 
greit, kaip greit ta konferen
cija baigsis.

Kadangi nežinome, kada 
galėsime prądėti visų apskri
čių bendrą posėdį, tai ge
riausia bus, kad visi suvažiuo
sime prieš 1b vai. iš ryto.

LDD 7 Apsk. pirmininkas
J. M. Karsonas

Pittsburgho yra pustuzinis 
“dideliu’’ lietuvišku biznie
rių, kurie ieško pigios ir kvai
los reklamos laikraščiuose. 
Jie prie kiekvienos progos 
gaudo laikraščių korespon
dentą, kad jų vardas patek
tų į laikraštį ir dar kad jų 
paveikslas būtų įdėtas. Kad 
tą pasiekti, tai reikia prisi
taikyti prie kokio miesto po- 
litikieriaus, kad galėjus sy
kiu nusifotografuoti ir į laik
raštį pasiųsti save pasirekla
muoti.

Vienas iš tokių yra K. Pi- 
kielis. Jis save visados rekla
muojasi ir persistato pirmi
ninku kokių tai lietuviškų 
draugijų, kurios turi vertę 
minuso. štai to “didelio” 
pirmininko paveikslas vėl bu
vo įdėtas į Pittsburgh ° Sun 
Telegraph (kovo 11 d. š. m) 
su tokia reklama: “Realty 
man indicted in fraud.” To
liau: “Charles Pikiel. . .in
dicted by grand jury. . . An 
information filed by Clyde 
Ledona, 219 Prospect Rd., a- 
leged that Pikiel withheld 
$1,8000.00 from him in the 
deal in which Pikiel was ac
ting as salesman on Jan. 28.”

Prie šios reklamos gal būt 
nereikia pridėčko. . . Tik tu
riu pasakyti, P. Pikielis yra 
ir “ricierius,” kuris joja1 ant 
nusususios kumelaitės atpirk
ti Lietuvą nuo bolševikų. . .

Dar streikas tęsiasi

Sykį jau buvo rašyta Lais
vėje ir Vilnyje, kad Pitts
burgho didžiųjų krautuvių 
draiveriai ir jų pagelbininkai 
streikuoja. Jau bus tuojau 
keturi mėnesiai kaip tas 
streikas tęsiasi ir pabaigos 
nematyti. Nors yra atstovas 
iš Washington© taikos dary
mui, bet pasekmių nėra. Da- 

; bar Pittsburgho meras Law
rence nori sutaikyti. Pasek
mės irgi prastos, nes krau
tuvių savininkai net atsisako 
dalyvauti susirinkime, kur 
yra šaukiamas per merą. 
Streiko didžiausia yra prie

Naujosios Anglijos Žinios
Atydos, gerbiamieji uste- 

rieciai ir apylinkės draugai 
ir draugės!

AI ūsu brangios draugijos 
— LLD 11-ta ir 155-ta — a- 
bidvi kuopos ruošia labai 
gražu parengimą. Jis įvyks 
kovo 28 dieną, šį sekmadie
nį, 29 Endicott St., Worces
ter, Mass. • Pradžia lygiai 5 
vai., pavakarį.

Parengimas įvyks įdomus 
ir vaišingas. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Juozas Kižys 
parodys labai gražius pa
veikslus, daugiausia lietuviš
kus.

San Francisco, Cal.
S. Karosienė gydosi namie

S. Karosicnei pabuvus li
goninėje porą savaičų, dak
taras pavėlino važiuoti na
mo ir atsargiai užsilaikant 
gydytis. Todėl ji dabar ran
dasi savo namuose, 1229 
Sandelin Avė., San Leandro, 
Calif. Jai būnant namie au 
teko aplankyti porą sykiu. 
Mūsų mylima draugė dabar 
jau gali važinėjamoje kėdė
je sėdėdama važinėti, net 
kaip kuriuos dalykus saa su 
rankomis dėl nenuobodumo 
dirbinėja ir* skaito laikraš
čius ir knygas. Tai tikrai-ge
rai darosi matant sparčiai 
gerėjant mūsų ligony, bet 
dar negreit galės vaikščioti, 
nors mes labai norėtum, kad 
ji greit susveiktų.

Antras ligonis

Kiek* laiko atgal teko ap
lankyti Green Eye Hospital 
čia, San Francisco, Wni. Se
nuty. Jo gyvenimo vieta 2810 
Merle Ave., Martinez, Calf.,

žastis: Krautuvių kompanijos 
nori paliuosuoti pagelbinin- 
kus nuo trokų. Toksai kom
panijų užsimojimas reiškia 
didelį smūgį dėl darbininkų: 
vieniems netekimą darbo, o 
kitiems didelį apsunkinimą 
darbe. Kaip tas viskas užsi
baigs, sunku pasakyti, nes iš 
abiejų pusių yra tvirtas nu
sistatymas laimėti.

Paveikslas iš streiko yra 
nemalonus: streikierių šeimos 
turi daug nukentėti. Policijos 
ir pikietų yra daug aplink 
krautuves. Nėra tos dienos, 
kad kokios krautuvės langas 
nebūtų išmuštas. žinoma, 
kaltė yra metama ant strei
kierių ir už tai yra keletas 
streikierių areštuota, bet tik
rų įrodymų nėra. Gal kartais 
gali būti ir iš krautuvių sa
vininkų pasamdyti, kas ta 
vandalizmą atlieka? Nėra 
mažiausios abejonės, kad 
krautuvių savininkai norėtų 
pasukti į save publikos sim
patiją ir vatsukti tos pačios 
publikos neapykantą prieš 
streikierius.

Taksai pakelti

Pora mėnesių atgal buvo 
rašyta pei’ Laisvę ir Vilnį, 
kad Pittsburgho meras Law
rence su konselmanais užsi
manė Pittsburgho gyvento
jus apkrauti naujais taksais, 
atimdamas nuo kiekvieno už 
dirbto dolerio vieną nuošim
tį miesto iždan. Buvo audrin
gi protestai nuo miesto gy
ventojų, visokių unijų ir viso
kių profesijų žmonių. Mies
to meras ir jo pagelbininkai 
į tuos visus protestus meat- 
krleipė atydos, viską ignora
vo. Dabar, su pirma kovo, 
visi Pittsburgho gyvenetojai 
darbininkai, biznieriai, pro- 
fesijonalai ir net tas vaikas, 
kuris kelius centus uždirba 
pardavinėdamas popierius- 
laikraščius ant gatvės, turi 
mokėti vieną nuošimtį nuo 
savo uždarbio į miesto kasą 
kas mėnesį!

V. B.

Worcester! o ir apylinkės 
lietuviai širdingai kviečiami 
visi. Atsilankę laiką praleisite 
maloniai, smagiai. Parengimo 
tikslas dėl apgjmimo mūsų 
brangios draugijos teisių.

Kviečia 
Rengėjai,

Klaidos pataisymas

Korespondencijoj iš Wor
cesterio buvo pasakyta: LLD 
11-tos kuopos susirinkimai 
atsibūna kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, turėjo bū
ti :antrą sekmadienį kiekvie
no mėnesio.

S-kų Jurgis

"gerokai už Oaklando miesto 
ribų tas miestukas. Tas d. 
Senutys (jo tokia pavardė) 
jau antru sykiu liko atgaben
tas gydyti ’minėtojo ligoninė
je. Jis sirgo praeitą rudenį, 
buvo padaryta skaudi, bet 
pasekminga akių operacija. 
Pasveikęs, pradėjo dirbti a- 
pie porą mėnesių. Bet ir vėl 
akių narveliai sugedo ir tu
rėjo daryti kitą operaciją. 
Ši antroji operacija, sakėsi, 
buvo labai skaudi. Po antros 
operacijos jau mėnuo laiko 
kaip gydėsi (iki to laiko, ka
da mes jį aplankėme). Jis 
gyvena nuošaliai už Oaklan
do, todėl lietuviai nedaug jį 
žino ir mažai kas jį aplanko. 
Ligoninė randasi ant Bush ir 
Octavia gatvių, San Francis
co. Tai yra garsiausia akių 
gydymo įstaiga toje apylin
kėje ir todėl minėtas drau
gas čia liko atsiųstas.

Daug ligonių teko matyti 
su visokiomis ligomis ir vi
siems atrodo nuobodus gyve
nimas, bet akių ligoniams 
yra nuobodžiausias sirgimas, 
— akys užrištos, tik iš kai-

Cleveland, Ohio
4

A. L. M. Klubas rengia 
žaidimų pare

Amerikos Lietuvių! Mofr^ų 
Klubas rengia smagią parų, 
kurioje visi svečiai ras smagų 
ir linksmą pažmonį, nes mes, 
kaip visados, pasistengsime 
surengti nors ką naujesnio 
bei skirtingesnių nuo papras
tų parių. Bus duodamos pui
kios dovanos pirmaujantiems 
žaidime, gardūs užkandžiai 
su maloniu aptarnavimu ir 
šokiai, ir tas viskas kaštuos 
tik 50 aentų. Daugelis dar 
atsimena, kaip mūsų Moterų 
Klubas kas pavasaris veltui 
visu kuomi pavaišindavo Klu
bo rėmėjus ir draugus.

Įvyks šeštadienio vakare, 
balandžio 10 d., LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave. Prasidės 6-tą vai. Prašo
me, nesivėluokite.

Visi draugai, draugės ir 
prieteliai esate draugiškai 
kviečiami atvykti į Yiw.su šį 
draugišką pažmonį praleisti 
vakarą su klubietėmis. Y

Rengėjos
Iš LLD 15-tos Apurmes 

Komiteto susinnKUtio
LLD lo-ios a ps n rities Ko

miteto susirniKiiiie, apart Ki
to ko buvo snaityti o laiSKai 
is Centra limo Komiteto. V ic- 
name is jų Komitetas prime
na, Kaip musų brangioji Lie
tuvių Literatūros draugija 
yra žiauriai ir neteisingai už
pulta ir kad centras yra pa
siryžęs Draugijos garoę ap
ginti visais galimais legaliais 
būdais. Taipgi primena, kad 
oyla jau užvesta vvashingto 
ne ir kad ten ant vielos rei
kėjo surasti ir advokatus, ku
riems reikės sumokėti apie 
porą tūkstančių dolerių tik 
už pirmą teismą. O apart tų 
nesitikėtų išlaidų, Centro Ko
mitetas stengiasi išleisti žur
nalą šviesą ir knygą šiems 
Bnj.iojo.tąus o.ijuoj ’stuujotu 

i duoda Kredito f cieveiandie- 
l' ciams uz duosnią paramą, 
i pridurdamas, kad cleWelan- 
diečiai stovi pirmoje vietoje. 
Bet dėl to dar negalime pa
liauti dėję pastangas sukė
limui daugiau paramos apgy
nimui mūsų apšvietos Draugi
jos. Taipgi Centro sekretorius 
patarė darbuotis visais gali
mais būdais, kad buvusius 
LLD 57 kuopos narius įtrauk
ti į 22 ir 190 kuopas, kuriems 
į kurią patogiau. Todėl Ap
skrities Komitetas ir nutarė, 
kad abi gyvuojančios kuopos 
darytų viską, kad buvę Kor- 
leto kuopos nariai nei vienas 
nepasiliktų lauke mūsų ap
švietos Draugijos. Taipgi nu
tarta, kad apskrityje gyvuo
jančios kuopos vestų draugiš
ką kompeticiją, mėgindamos 
pralenkti viena kitą narių 
skaičiumi ir kitais gerais 
darbais.

Nutarta skaniai ir sočiai 
pavaišinti konferencijos dele
gatus ir svečius. Pietūs^ su
sidės iš vištienos, namuose 
darytu dešrelių ir kitų .skanu
mynų.

KonfcrencijA
15-tos Apskrities metinė 

•konferencija įvyks sekmadie
ni, balandžio 4 d., LDS Klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., prasidės 10 vai. ryte. 
Delegatai yra prašomi nesive- 
luoii, kad galėtume anksčiau 
baigti. Pietūs bus duodami 
1-mą vai. Po pietų bus drau
giški pasikalbėjimai, o gal ii 
paskaita bus. Todėl Apskri
ties Komitetas, apart delega
tų, kviečia LLD,narius ir šiaip 
draugus skaitlingai atsilanky
ti į konferenciją.

JNS

bos gali pažinti lankytojus, 
’ ir, žinoma, laikas eina la

bai nuobodžiai, kada ne ma
žiausio daiktelio negalį min
tyti, kolei akys pilnfft su- 
sveiksta. •

Kaip pas vieną’ taip pas 
kitą ligonį matosi energingų 
pastangų ir vilties, kad jių 
gerai susveiks.

M. Alvinienč

Yiw.su


moterųkampelis
Žodžių čia neužtenka, bet 

nieko daugiau neturiu

New Yorko Žinios
HELP WANTED FEMALE

Pasakymas ačiū nei pagy
ros negali atlyginti už 
draugių ir draugų dailinin
kų darbą. Neigi gali paro
dyti mūsų džiaugsmo, koki 
suteikė dovanos Laisvės 
Rankdarbiu Parodai.

Malonių spalvų, daugelio 
rūšių audiniai, siuviniai, 
mezginiai, piešiniai ir ki
tokį kūriniai traukė kiek
vieną pažiūrėti, paliesti, ty
rinėti, kaip jie padaryti. 
Klausjnėja: kas padarė? O 
apžiūrėję ir išpirko viską. 
Gal nei mažosios parodėlės 
neteis rengti, jeigu iš ne
tyčių kokių netikėtų dova
nais kur neatklys.

Negali užmiršti tų artis
tiškai išsiuvinėtų ar pasiū
tų žiurstelių. Kiek į juos 
sudėta darbo! .Ne kiekvie
na sugebėtume tokius pa
čios pasidaryti . Dar ma
žiau teišgalėtume kitur to
kius pirkti. Tačiau tai rei
kalinga dalis aprangos šei
mininkei ar mergaitei ir 
Laisvės Parodoje n es turė
jome progą įsigyti praktiš
kų ir gražių. Išgalėjome 
tuos gražuolius pirkti dėl 
to, kad draugės savo dar
bą aukojo laikraščiui.

Arba imkim tą dėžę ran
komis mėgstu pirštinių, 
kiek ten darbelio!

Spalvingumu sekė visokį 
užtiesalai, servetėlės, ska
rytės. Vienos naujutėlės, 
specialiai šiai iškilai dary
tos. O kitos seniau pasi
gamintom ar įsigytos. Tūli 
audinėliai dar atsivežti iš 
Lietuvos. Jie lig šiol buvo 
godžiai saugomi pačiame 
geriausiame kuparo kampe
lyje. Bet kad Laisvės Pa
rodai reikėjo, o naujų su
kurti laikas ar sveikata ne
leido, draugės iškėlė iš 
slėptuvės ir tuos savo bran
giuosius ir atsiuntė.

Viena nesveikatą trukdo
ma nuo graždarbių draugė, 
kuri kelinti metai parodas 
aprūpina dovanomis iš tų

Today’s Pattern

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir (lydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 

zN. Y.

brangiųjų sutaupo, sudeja
vo, kad jos sandėlis jau bai
gia išsekti. Tačiau ji ir šį 
kartą dar atėjo ne tuščio
mis.

Kitu žymiu, parodai bū
tinu turtu buvo paveikslai, 
šiemet turėjome dviejų se
nesnės kartos tapytojų ir 
trijų iš jaunesniųjų artistų 
kartos, kūrinius.

Bene trečią vietą užėmė 
įvairūs aukseliai — kalne
liai, auskariai, sagos ir ki
tokios puošmenėlės. Akims 
vilioti įspūdingai tiko “pe
lėdos,” lėlė, margi puodke- 
liukai, sagoms paduškaitės 
ir kitos smulkmenos. Dau
gelis tartum smulkūs daly
kėliai, tačiau stebinančiai 
daug tarnavo b e n d r aTn 
tikslui — grožiui ir naudai.

Biedniausi buvome ber
niukams ir vyrams tinka
momis dovanomis.

Dar gavome kai ką iš(dra- 
' bužių, taipgi indų ir kitų 
! daiktų namams. O vietinės 
į draugės dovanojo iš namų 
i atneštų pyragų, o viena ir 
grybų. Oi, grybai, grybai!
Būtų gal šimtą kvortų iš- 
ga’udę, tokios stiprios bu
vo varžybos už grybus.

Bendrasis vaizdas ir pa
sėka džiugu atsiminti.

B-tč

Šeimininkėms
grupių mūsų maiste

Į šią grupę įeina visos pi r-
mose dviejose grupėse ne
minėtos daržovės, uogos ir 
vaisiai. Vieni gali būti vai-. 
gomi žali, kiti tik virti ar-; 
ba ir šaldyti, kenuoti, džio
vinti. Ekspertai pataria iš 
tos grupės pasirinkti dvi ar 
daugiau porcijų kas dieną. 
Patogumui pirkti, čia žymi
ma angliškais pavadini
mais.

Trečioj on grupėn įeina 
daržovės: Artichoke, beets, 
cabbage, cauliflower, cele- > 
ry, corn, cucumbers, egg
plant, leeks, lettuce, mush-: 
rioms, onions, parsnip, po-| 
tatoes (white and sweet),! 
radishes, rutabagas, salsi- į 
fy, summer squash, turnips.

Vaisiai: apples, apricots, | 
avocados, bananas, cher
ries, cranberries, currants, 
dates, figs, grapes, peaches, 
pears, p i n e a p p le, plums, 
prunes, raisins, rhubarb, 
watermelons.

Yra daug kitų. Čia sumi
nėti veik visur gaunami ir 
gausos sezonais daugeliui 
įperkami.

Komai—skani, sotinanti 
ir pigi daržovė

Mieste gyvenantiems ku
kurūzų (kornų) sezono ne
verta laukti, nes vis viena 
tinkamai šviežių ant varpos 
negausi. Kukurūzai geriau
sia išeina tiesiai iš daržo 
i puodą. Taip yra dėl to, 
kad jų naturalis cukrus po 
nuskynimo greit kinta į 
krakmolą. Kelintą dieną 
po nuskynimo pasiekę mies
tiečio puodą kukurūzai jau 
ne tie, nors ir ant varpos 
gaunami.

Miestiečiams praktiškiau
sia vartoti kenuotus. štai 
vienas tų receptų:

Kukurūzų pudingas
2 puodukai kenuotų čielų 

ar sukapotų kukurūzų
2 biskelį paplakti kiauši

niai

M. Gorkis

Dvidešimt šeši ir viena
(Tąsa)

Dažnai ji kreipdavosi į 
mus su įvairiais prašymais, 
pavyzdžiui, atidaryti sun
kias duris į rūsį, priskaldy
ti malkų,—mes su džiaugs
mu ir net su kažkokiu pa
sididžiavimu išpildydavome 
tai i1’ visa kita, ko ji norė
davo.

Tačiau kai vienas mūsiš
kių paprašė ją sutaisyti jo 
vienatinius marškinius, ji, 
paniekinamai prunkštelėju
si, atšovė:

—Dar ko! Taisysiu aš, 
lauk!

Mes gerokai pasijuokėme 
iš to keistuolio ir daugiau 
niekados nieko jos nebepra
šėme. Mes mylėjome ją — 
štai ir viskas. Žmogus vi
sados nori ką nors mylėti, 
nors kartais toji meilė sle
gia, kartais purvina. Mes 
turėjome mylėti Tanią, nes 
daugiau nebuvo kas mylėti.

Kartais kuris nors mūsų 
staiga imdavo kažkodėl ši
taip samprotauti:

—Tr ko mes lepiname tą 
mergička! Kas ji per vie
na? Per daug jau mes apie 
ją šokinėjame!

Žmogų, išdrįsusį taip pra
bilti, mes greitai ir grubiai 
nutildydavome — mes bū
tinai turėjome ką nors my
lėti: mes susiradome ją ir 
mylėjome, o tai, ką mylėjo 
dvidešimts šeši, turėjo bū
ti visiems nepajudinamai 
tvirta, it šventovė, ir kiek-

šaukštas cukraus 
šaukštas ir pusė ištir

pyto sviesto ar margarines
2 puodukai karšto, iki vi

rimo užkaitinto pieno
šaukštelis ir pusė drus

kos (pagal skonį).
Viską sumaišyk. Supilk į 

kepamąjį išteptą indą. In
dą statyk į blėtelę su karš
tu vandeniu ir taip dėk į 
pečių. Turi būti vidutiniai 
karštas, 325 E laipsniai. 
Kepk apie 75 minutes. Bus 
6 ar daugiau porcijos pa
duoti prie mėsos, žuvies ar 
ko kito.

Skanu valgyti ir vienas 
arba su pienu ar grietine.

N. G.

Džiovintas Pienas
Neturint ar neišgalint 

šviežio pieno, visokiems ke 
piniams ir verdamiems pa
tiekalams lygiai tinka džio
vintas pienas — pieno pu
dra (dry milk). Džiovintas 

! pienas ilgai išsilaiko gera
me stovyje, jeigu jį laikysi 
sandariai uždarytą, sausoje 
ir vėsioje vietoje. Tad ypa
tingai dažnai kepančioms 
valgių namie verta visuo
met turėti po ranka džio
vinto pieno.

Džiovintasis, kaip ir švie
žias. tai)) pat yra dvejopas: 
visiškai be riebalų (skim 
milk) ir dar turintysis bis- 
kytį grietinės (whole milk). 
Tas yra užrašyta ant dėže
lės.

Puoduką pudros įmaišius 
į 3 ir puse puodukų van
dens gaunasi kvorta pieno. 
Tikrinama, kad maistingu
mas yra maždaug toks, kaip 
ir bonkoje pirkto tokios pat 
rūšies pieno.

Darant iš džiovintojo gė
rimui, pataria suplakti iš 

, anksto ir palaikyti šaltai. 
Palaikytame atgyja dau
giau pieniško skonio., ,

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

vienas šiuo atžvilgiu einąs 
prieš mus — buvo mūsų 
priešas. Mes mylėjome, gal 
būt, ir ne tai, kas iš tiesų 
buvo gera, tačiau rpūsų juk 
—dvidešimts šeši, ir todėl 
mes norėjome tai, kas buvo 
mums brangu, matyti ir ki
tiems esant šventa.

Mūsų meilė ne mažiau 
sunki, kaip ir neapykanta... 
ir, gal būt, kaip tik todėl 
kai kurie fcdidėliai tvirtina, 
jog mūsų neapykanta la
biau viliojanti, negu mei
lė... Bet jei taip yra, tai 
ko jie nebėga nuo mūsų?

Be riestainių kepyklos, 
mūsų šeimininkas turėjo 
dar ir py raginę: ji buvo 
tame pačiame name ir nuo 
mūsų duobės tebuvo atskir
ta tik siena; bet pyraginin- 
kai — jų buvo keturi — ša
linosi mūsų, laikydami sa
vo darbą švaresniu ir—to
dėl — save geresniais už 
mus. Jie neateidavo pas 
mus į kepyklą, o susitikę 
kieme, paniekinamai šaipė
si iš mūsų. Mes taip pat 
neidavome pas juos, mums 
tatai buvo šeimininko už
drausta, nes jis bijojo, kad 
mes nepradėtumėm vogti 
pieniškų bulkučių. Mes ne- 
mėgome pyragininkų, nes 
pavydėjome jiems: jų dar
bas buvo lengvesnis, jie už
dirbdavo daugiau, geriau 
valgė, jie turėjo erdvią, 
šviesią dirbtuvę, ir visi bu
vo tokie švarūs, sveiki — 
mums tiesiog koktūs. O 
mes visi — išgeltę ir papil
kėją; trys iš mūsų sirgo si
filiu, kai kurie — niežais, 
vienas buvo visiškai suluo
šintas reumatizmo'. Jie šven
tadieniais ir laisvu laiku 
apsivilkdavo švarkais, apsi
maudavo girgždančiais ba
tais, du iš jų turėjo armo
nikas, ir jie visi eidavo pa
sivaikščioti į miesto sodą. 
Mes vilkėjome nešvariais 
skurliais ir avėjome autais 
arba vyžomis, j miesto so
dą policija mūsų neįsileis
davo — argi galėjome my
lėti pyragininkus? ,

Ir štai kartą mes suži
nojome, kad jų kepėjas 
įniko gerti, šeimininkas jį 
atleido /ir jau' pasamdė ki
tą, ir kad šis naujasis — 
kareivis, vilki atlasine lie
mene ir nešioja laikrodį 
ant aukso* grandinėlės. 
Mums knietėjo pasižiūrėti į 
tokį dabitą, ir todėl, tikė
damiesi jį pamatyti, mes, 
sūkį apsukę ,vis bėgdavome 
į kiemą.

Tačiau jis ir pats atėjo į 
mūsų dirbtuvę. Paspyręs 
koja, atidarė duris ir, pa
likęs jas neuždarytas, su
stojo ant slenksčio šypso
damasis, paskui tarė:

—Dieve, padėk! Sveiki, 
vyrai!

Šaltas lauko oras, verž
damasis pro duris, tirštu 
garų debesiu vėlėsi jam po 
kojomis, jis tebestovėjo ant 
slenksčio, žiūrėdamas į mus 
iš viršaus apačion, o iš po 
jo šviesių, įmantriai užries
tų ūsų blyksėjo stambūs, 
pageltę dantys. Jo liemene 
iš tiesų buvo kažkokia ne
paprasta — mėlyna; išsiu
vinėta gėlėmis, visa bliz
ganti, o sagos buvo pada
rytos iš kažkokių raudonų 
akmeniukų. Buvo ir gran
dinėlė. ..

(Bus daugiau)

Ridgewoode 4 motų berniu
kas iššoko per langą nuo 
2-ro aukšto, bandydamas pa
sižymėti taip, kaip jis mate 
televizijoje. Vaiką palangėje 
pagavo 16-kojj metų studentė.

Aido Choro šurum- 
burum sekmadienį

Kovo 28 d., šį sekmadienį, 
3 vai., Liberty Auditorijoje, 
rengiama pasilinksminimo su
eiga. Bus šokių. “Grandfa
ther” pagros armonika val- 
cus, polkas, suktinius. Chori
stės pagamins įvairių užkan
džių. Turėsime gražią dainų 
programą: liūdnų, linksmų ir 
juokingų dainų. Mokytoja 
Mildred Stensler dažnai su
komanduoja publiką dainuo
ti kartu su choristais. O tas 
sudaro malonią ir gyvą suei
gą.

Taigi, Aido Choras kvie
čia visus dalyvauti šiame dai
nų parengime ir įsigyti malo
nų įspūdį, kurį prisiminsime 
per ilgą laiką. Aidiečiai lauk
sime jūsų atsilankant ir už
tikriname, jogei būsite paten
kinti.

Taipgi choras kviečia jus 
įstoti į A. Chorą, padėt mums 
dainuoti. Jūs pamatysite, kad 
chore dalyvauti yra labai 
sveika ir linksma. Ateikite 
nors pasiklausyti praktikuo
jant ir, mes tikime, pamylė
site chorą, pamylėsite dainą.

Choro pamokos būna kiek
vieną penktadienį, Liberty 
Auditorijos knygyne. Praside
da lygiai 8 vai. vakaro.

Aido Choras kviečia i šį 
'parengimą ir į chorą.

Naujokas

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ir jau pradėjusi “kelionę į 
Lietuvą.”

Dabar ją kunigai vežioja 
po kolonijas ir renka dole
rius. Tikintieji duodą gausiai.

Marija padėsianti “išlais
vinti” Lietuvą ir tada ji tie
siai patrauksianti ton Lietu
von.

Man gaila Marijos. Ją ku
nigai prievartauja. Vargšė 
nepajėgia apsiginti.

Ir ko mūsų kunigėliai ne- 
beišgalvos, kad savo viernuo- 
sius labiau apmulkinti ir savo 
kišenes doleriais prisipildyti?

•
Spaudoje plačiai kalbama, 

kad Kanada ruošiasi pripa
žinti Kiniją

Su tokiu įsitikinimu Kana
dos premjeras Laurent su
grįžo iš pasimatymo su Indi
jos premjeru Nehru. i

Kaip dar ilgai mūsų vy
riausybė vadovausis nenatu- 
rališka ir nesveika anti-ki- 
niška politika?

Joks protingas žmogus ne
abejoja, kad jos reikės kada 
nors atsisakyti.

Brooklyne ties galu Co
lumbia St. atrado lavoną ne
žinomo vyriškio. Asmuo bu
vęs apie 47 metų, 5 pėdų ir 
8 colių aukščio, 175 svarų. 
Diržo sagoje įmušta raidė G.

Laivukų darbininkai 
rems laivakrovius

Trauklių laivukų darbinin
kai pareiškė, kad jie neske- 
baus prieš 25,000 laivakrovių, 
1LA unijos narių, kurie ran
dasi streike jau trečia savai
tė. Laivukai (tugboats) pa
deda didžiuosius laivus į- 
traukti-įstumti į prieplaukas.

Veiksmą paskelbė eiliniai 
nariai, be viršininkų užgyri- 
mo, 1LA streikas taip pat 
yra eilinių narių paskelbtas 
ir vydomas. Norint vykdyti 
kokias drausmes ar pabau
das turėtų veikti prieš visus 
laivakrovius.

Brooklyno Bedford-Stuyve- 
sant sritis vėl buvo pasiuntu
si atstovingą delegaciją į City 
Hali. Reikalavo tai sričiai 
ligoninės.

Jeigu visi unijisUi 
veiktų, jie laimėtų

Neseniai įvykusiame ne\v- 
yorkiečių United Electrical 
unijistų susirinkime tos uni
jos prezidentas Fitzgerald ra
gino visus unijistus ir progre
syvius smarkiau subrusti 
veiklon prieš makartizmą. Jis 
pareiškė, jog dabar jau yra 
laikas ir galimybė prieš jį 
laimėti. Jis sakė, jog prieš 
penkerius metus būtų buvę 
daug sunkiau, nes tuomet 
liaudis dar nebuvo supratusi, 
kuo yra makartizmas.

Unijos vadas tikrino, kad 
darbo žmogus šapoje ir be
darbis už dirbtuvės durų jau 
junta makartizmo fašistinio 
slėgimo pasėkas ir yra pasi
ryžęs atsikirsti.

“Banga šiandien neina 
prieš mus, ji eina su mumis, 
tik reikia vieningumo ir veik
los,” pasakė vadas.

Jo kalba nebuvo iš piršto 
išlaužta. Jo paties unijos vie
tinis skyrius štai kokią paro- ! 
dė vadovaujančią nuotaiką ir 
veiklą :

Ruošiantis tam mitingui 
sustabdė darbą šapose ir virš 
4 tūkstančiai unijistų nuva
žiavo į tą mitingą. Jie ap
svarstė ir nutarė —
Padėti sulaikyti depresiją se
kamais reikalavimais:

Murray bilius turi tapti 
įstatymu, kad mažiausia mo
kestis už darbą būtų $1.25 
per valandą ir kad darbo va
landos būtų numažintos iki 
35 savaitei.

Remti Lehmano bilių, kuris 
siūlo pagerinti socialę. ap- 
draudą.

Numažinti taksus.
Pakelti algas.
Atšaukti Taft-Hartley įsta

tymą, ir pagerint nedarbo ap- 
d raudą.

Atšauki 1 l.ughes-Brees įsta
tymą.

, 40 valandų algos už trum
pesnę darbo savaitę.

Išrinkti darbininkų atsto
vus į Kongresą.

Darbuotis daugiau organi
zavime neorganizuotų.

Jeigu visų unijų vadai taip 
kalbėtų ir visi nariai taip 
veiktų, kaip elektristai, Ame
rikoje galėtų visai nebūti de
presijos. Visi trumpesnes va
landas dirbtų, geriau uždirb
tų, galėtų savo pagamintas 
prekes išpirkti ir visiems iš
tektų darbų.

Primintina tai, kad Fitzge- 
raldas ir eilė kitų tos unijos 
vadų yra buvę persekiojami, 
tardomi ar bent įtardinėjami 
kaip “subversyviai.” Atrodo, 
kad primetimas subversyvu- 
mo dabar reiškia paliudijimą, 
kad tas asmuo yra tikras uni- 
jistas ir sąžiningas, gabus ir 
teisingu keliu darbininkus ve
das vadas.

B. U

Seimelis išsiskirstė 
neužtaręs bedarbių

Republikonų kontroliuoja
mas New Yorko Valstijos Sei
melis jau išsiskirstė pavasari
nei atostogai nepadaręs jo
kio pagerinimo bedarbių pa
dėčiai. Taip pat nieko neda
rė prieš depresiją.

Seimelis atmetė kiekvieną 
AFL, CIO ar demokratų pa
siūlytą bilių pagerinimui be
darbių ar šiaip eilinio žmo
gaus padėties. Atmetė siūly
mą numažinti darbininkams 
valstijos taksus.

Atmetė kiekvieną pasiūly
mą pagerinti New Yorko 
miesto gyventojų padėtį. Se
kamose laidose bus plačiau 
apie tai, ką Seimelis nutarė, 
o ką atmetė.

Gertrude Markey, 40 melų, 
sudegė savo buto Long 
Beach. Bintą užkūrė ji pati, 
kai užmigo rūkydama.

3 pusi.-Laisve (Liberty) -Trečiadien., Kovo-March 24, 1'954

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

(53-58)

HELP WANTED-MALE
1—•----------------------------------------—------------------------------ —

CLERK. Gen. office work in ship
ping rm. $40 to start. Pleasant. 
Permanent position. JEFFERSON 
DENTAL SUPPLY CO., 1324 W.
Allegheny Ave. BA. 9-9608.

(56-58)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE. Center City. 

Short hours. Net $100 weekly. Same 

owner 10 years. Must leave city. 
Make offer.

For appointment call MA. 7-7899
(55-57)

Baltimore, Md.
FOR SALE

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

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md. 

OL. 8-5075
(41-60

Darbiečiai protestuoja 
prieš persekiotojus

Amerikos Darbo Partijos 
vadovybė pareiškė, -kad re- 
publikono kongresmano Ber
nard Kearnejr užmojis ieško
ti raganų toje partijoje yra 
pastangomis “visuotinai už
gniaužti politinę opoziciją.”

Skelbiama, kad Kearney 
savo vieksmus pradės Alba- 
nyje balandžio 7 d.

Nušovė jauną plėšiką
Eric Jackson, 24 metų, ta

po nušautas, o jo žmonelė 
Madeline, 22 metų, suimta 
kaip sargybinis bandyme api
plėšti krautuvę. Abu jau esą 
sužaloti įpročio vaitoti nar
kotikus ir apiplėšinėjimu ban
dė gauti tam pinigų.

Italijos laivas Andrea Do-, 
ria atplaukė vežinas dviemis 
naujagimiais, gimusiais au
dringoje kelionėje.

Worcester, Mass.
A.L.D.L.D. 155 ir 11 kuopos ren

gia linksmą vakarą, įvyks kovo- 
March 28 d., prasidės 5 vai. vaka
ro, lietuvių salėjo, 29 Endicott St.

Visus kviečiame dalyvauti, turė
sime skanių valgiu ir gėrimų. Po 
vakarienės bus rodomi įdomūs pa
veikslai iš įvairių vietų ir visokio 
sporto. Rodys J. K. Pelnas nuo šio 
parengimo yra .skiriamas del A.L:D. 
L.D. apsigynimo.

A. W.

WORCESTER, MASS.
L.L.D. abiejų kuopų bendras ban- 

kietukas įvyks Choro kambaryje, 
28 d. Kovo, 5 vai. vakaro, 29 Endi
cott St.

Malonėkit visi dalyvauti, čia gra
žiai visi pasisvečiuosime visai už 
mažą mokestį. Niekas neturėsite 
skriaudos. O draugiška sueiga vi
siem yra ant sveikatos.

Rengėjai.
(57-56)

New Haven, Conn.
A.L.D.L.D. 32 kuopos PIETŪS 

įvyks sekmadienį, kovo-March 28 d., 
Lietuvių bendrovės svetainėje, 243 
No. Front St. (laiko nepažymėta). 
Neturinti bilietų ir norinti būti ant 
pietų, prašome ateiti ir gausite bi
lietus. Bilietas $2.00 asmeniui. Ko
misija rūpinasi priimti visus taip 
kad visi būsite patenkinti.

(57-59)

i MATTHEW A. Į
: buyus :
J (BUYAUSKAB) {

J LAIDOTUVIŲ <
J DIREKTORIUS <

J 426 Lafayette St J
> Newark, 5/ N. J. 4
> MArket 2-SI72 <
» 4
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Mūsų menininkai 
smarkiai veikia

Reikia pasakyti, kad mūsų 
Kultūros Centro menininkai 
Richmond Hill šiuo kartu su
šilę darbuojasi. Aido Choro 
nariai praktikuojasi operetei 
“Pepitai.” darydami net po 
dvi praktikas i savaitę. Mat, 

'vieni mokinasi dramos, kiti 
dainų.

vaidind avo

ir gražių

Operetė bus labai graži, 
nes joje yra daug gražių me
lodijų ir daug jumoro. Akto
riai operetės vaidinimui šitą 
syki yra surinkti gori komedi- 
jantai. kurie vis 
komedijas. Taigi, publika ga
lės ir prisijuokti 
dainų pasiklausyti. Jau- ir da
bar jiems praktikas darant 
negalima trivoti iš juoko. Tai
gi. tas ir liudija, kad ir vai
dinant bus gardaus juoko.

Yra labai girtinas dalykas, 
kad dabar j Aido Chorą susi
spietė visokį menininkai, kaip 
tai: komedijantai, dramatis- 
tai, dainininkai ir kiti, ir visi 
sutartinai veikia. Prie to, mū
sų kaimynai newarkieciai, Sie
tyno Choro dainininkai bei 
aktoriai, padeda mums vaidin
ti. Mat, mes turime newarkie- 
tę gabią chorų mokytoją Mil
dred Stensler, kuri mokina 
Sietyno ir Aido chorus. Ji ir 
operetės pastatymui scenon 
vadovauja. Ir taipgi mes la
bai laimingi, kad turime kom
pozitorių Frank Balevičių, 
kuris mums sukuria daug nau
jų dainų, mokina solistus dai
nuoti ir akompanuoja dainuo
jant.

šitoji žavėjanti operetė bus 
vaidinama 1-mą dieną gegu
žės Newark. N. J., o 2-rą die
ną gegužės Liberty Auditori
joje, Richmond Hill. N. Y.

Taigi, gerbiami lietuviai, 
pasižymėkite šitas dienas sa
vo kalendoriuose ir matykite i 
vaidinant šią gražią operetę. !

Kiek jau yra žinoma, tai 
šią operetę prisieis vaidinti ir 
kituose miestuose. Ir, 
kurie parsikvies, tai 
lės, nes retai tokie 
būna vaidinami.

žinoma, 
nesigai-

Beje, būčiau ir pamiršęs. 
Nagi, Lietuvių Liaudies Tea
tro aktoriai mokinasi gražią 
Ostrovskio komediją “Ne vi
sada katinui užgavėnes.” Ji 
bus vaidinama balandžio 11 
dieną, Liberty Aauditorijojc, 
Richmond Hill, N. Y.

šitoje komedijoje dalyvau
ja taipgi geri aktoriai ii- vai
dindami žavės žiūrėtojus. Tai
gi, nepamirškite ir šitą vaidi
nimą matyti bal. 11-tą dieną.

Labai džiugu, kad dabar 
mūsų menininkai smarkiai 
veikia ir kad duos mūsų te
atrų lankytojams du gražius 
spektaklius.

Aido Sekretorius

Dviejų auto susidūrime ant 
Belt Parkway 1 asmuo tapo 
užmuštas, 2 sužeisti.

PARDAVIMAI

ar- 
ar 
to

OT, JUMS PROGA!
Parsiduoda Photo Art Studio, 

ba priimtinas part nerys, vyras 
moteriškė. Jei ir nemokantys 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai įrengta, gerojo 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

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

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

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

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

vais 
taisy

271
N. Y.

UŽUOJAUTA

Reiškiame širdingą užuojautą gerbiamai

ALBINAI MIKALAUS
dėl mirties jos brangaus vyro Petro Mikalaus- 

Mikalausko, linkime jai stiprumo kiek galint 
ramiau pergyventi tą graudu momentą.

Ceo. Warison
A. Bimba
S. Večkys

NT. Bukniene

J. Cedronąi 
T. Lisajai
J. Hoffman
P. Jauces 
Kasmočienė
A. Styrienė
B. Laban ien ė

Laivakroviai piktinasi 
siuntimu streiklaužy <

Streikuojantieji ILA eili
niai nariai su pasipiktinimu 
kalba apie AFL prezidentą 
Meany, kuris siunčia AFL na
rius streiklaužiauti prieš 
1LA.

Meany tikrino, būk streiko 
tiesą ir kaltino Wagneri, kad 
jis neduodąs policijos apsau-

Balandžio 11 April
Tai bus didele iškilme Brooklyno lietuviams. 
Čia bus suvaidinta labai juokinga komedija:

NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNĖS’
Su šia pramoga brooklyniečiai pradės vajų sukėlimui 
Laisvei $10,000 fondo. Kiekvienas apšvietą branginantis 
žmogus turi išanksto nusistatyti, jog jo pareiga yra būti 
šiame parengime.

Įėjimas Nemokamai
Nemokamai pamatysite puikią komediją, kurią 'suvaidins 
mūsų žymiausi vaidintojai. Pasinaudokite proga.

Perstatymas Įvyks

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3-čią Valandą po Pietų
Vaidinimas prasidės lygiai paskirtu laiku, tad nesivėljn- 

kite. Labai svarbu pamatyti veikalą iš pat pradžios.

Dr. A. Petriką

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

VINCAS SODAITIS PETRAS kapickas
Užlaiko Puikiai Jrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St

Telephone EVergreen 4-3174

J. Staučių s 
Mrs. Fenton 
M. Purvėnai 
J. Balaika

Kalakauskas 
Lapikaitienė 
Janušienė

Mrs. Kazokienė 
Dvi Pusseserės 
J. Gusi Cinas 
\V.

M.
O.

Brazauskas
Balčiūnas
šolomskas

gos jo nariams. Grasino šauk
tis i Dewey ir Eisenhowerj, 
kad atsiųstų miliciją.

Brooklyne plėšikai buvo 
pagrobę vieną policistą ir ra
dio auto dviem policistams 
atvažiavus plėšikus suiimti. 
Policistui visgi pavyko išnerti 
per duris iš einančio auto. O 
auto atrado paliktą už kelių 
blokų.
Daugiau Vietos Žinių rasite 

3-čiame puslapyje

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

Brooklyn, N. Y

'WiFi.Wi

MIRE
Kvietkauską laidos kovo 25 d.

Motiejus Kvietkauskas mi
rė kovo 22 d., Prospect 
Heights ligoninėje. Pašarvo
tas Aromiskio šermeninėje, 
423 Metropolitan Avenue, 
Bi’ooklyne. Bus laidojamas 
ketvirtadieni, kovo 25 d., 11 
vai. ryto, iš Karalienės Ange
lų bažnyčios 
nėse.

J ono k a pi

žmoną
Kvietkauskas

Ii am e nuliūdime 
t ori ją ir seserį Marijoną 
vaitienę, du posūnius, 
warda ir Banį, ir daug' 
mesnių giminių.

Motiejus iš Lietuvos paėjo 
Pilviškių parapijos, Abrosų 
kaimo. Į šią šąli atvyko 1903 
metais.

Praneša Julius Kalvaitis

Kai-

tol i-

Garden City girta bobulė 
užvažiavo,ant šaligatvio ir su
žeidė 3 vaikučius, vieną pavo
jingai. Ji areštuota ir padėta 
po $500 kaucija.

Auto nelaimėje ant kelio 
užmiestyje sudegė Queens 
gyventojas Tracy, 31 metų.

Susirinkimas
LLD 1 kuopos nariams
Mūsų susirinkimas Įvyks 

kovo 25-tą, 7 :30 vakaro, Liet- 
Am. Klubo patalpoje, 280 U- 
nion Ave., Brook lyne. Visi 
nariai prašomi atvykti, o ypa
čiai tie, kurių duoklės dar 
nemokėtos. Mes, nešiodami 
garbingą pirmosios kuopos 
vardą, negalime atsilikti, kuo
met daugelis kitų kuopų jau 
yra garbės sąrašuose, visi na
riai pasimokėję. Kuopos veik
lumui taipgi svarbu, kad daug 
narių lankytų susirĮnkimus.

Lauksime stf visais pasima
tymo ši ketvirtadieni.

Valdyba

SPECIALIAI
FIBRE

SEAT COVERS
UŽDEDAMA

$11.47
MOTOR OIL g

2 Galionai 5

CAPITOL
AUTO SUPPLY

Atdara Penktadienio Vakarą 
211 S. BROADWAY, YONKERS 

YO. 9-4536

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

I
 ANTANAS LEIMONA8 . įĮ 

Savininkas į
306 UNION- AVENUEBrooklyn, N. Y.Gerai Patyręs Barberls £

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, PL G.

TeL MV. 7-42M

NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

NAMŲ DARBININKĖS 
KAMBARIŲ TVARKYTO,!OS 
STALŲ APTĄRNAUTOJOS 

Daug darbų gražiuose rezortų vieš
bučiuose. Gerai apmokami, kamba
rys ir valgis. Pageidaujama paty
rusių. Kreipkitės tuojau:

JUPITER AGENCY
162 E. 62nd St, N. Y. C.

(56-58)

—MANICURIST 
mokanti, 5 dienų 
nedirbama. Aukš- 
darbo sąlygos.

FINGERWAVER
Patyrusi, pilnai 

savaitė—vakarais 
ta alga, linksmos

Kreipkitės:
LOU —ANN

1225 Madison Ave.,
, (88th St.)

(56-57)

Registruotos, operavimui slauges, 
popietinė prižiūrėtoja, staff nurses.

Kreipkitės:
SWEDISH HOSPITAL

1350 Bedford Ave., Brooklyn
Tel. MA. 2-1800

((56-62)

FINGERWAVER—STYLIST
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė. 
Darbas ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį. Trumpos valandos nuo 10 
iki 6:30 P. M. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos (Pirmadieniais užda
ra). Kreipkitės:

MINA’S BEAUTY SALON
.242 DeKalb Ave., Brooklyn

Tel. NE. 8-1888
(56-58)

MEGSTINIŲ FABRIKE
Reikalingos patyrusios Loopers prie 
Model P mašinos, taipgi reikalinga 
operatorės ant Marrow mašinos, 
prie moteriškų sveterių. Aukštas 
mokėjimas. Nuolatinis darbas.

(56-58)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE EMPLOYMENT
AGENCY

Scarsdale 3-G1G0
Scarsdale 3-8083

6 Palmer Ave.
Scarsdale, N. Y.

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

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

PORA
Virėja-Namų darbininkė; Daržinin- 
kas-aptaisytojas. Nuvežimas į stotį. 
Apskritų metų darbas. Brewster,

Telefonuokite Rytais:
AIRS. WOLFSON 
Tel. MU. 5-7674

(56-62)

HELP WANTED MALE

BUTLER—PATYRUS
Su geriausiu paliudijimu. Guolis 

vietoje ar kitur. Pageidaujama iš 
Rye apylinkės.

Šaukite:
ROWE EMPLOYMENT AGENCY 

Rye 7-1608
(57-61)

REAL ESTATE

MASSAPEQUA PARK. 100x100. Er
dvi centralinė hall Colonial. 4 dideli 
miegrūmiai, 212 maudynės, 29 pėdų 
gyvenamasis rūmas. Atskiras didelis 
valgymui kambarys ir prisideda val
gymui nook. Screened porcini, 2 ug
niavietės, pilnai ištaisytas skiepas, 
pilnas Attic, aliejum šildomas, kar
štas vanduo, cirkuliuojanti šiluma, 
dvigubas garadžius. Daug priedų. 
Manoma, nauji namai bus pabaigti 
bal. 15, tad turiu parduoti greit. 
Prašo $22,000. Mažas įnešimas pa
gelbės finansavimą. Saukite del pa
simatymo: MA. 6-1405.

(56-61)

PELHAM
.103 3rd Avenue Kampas 

50x100, 2 karam garadžius, 7 rūmai, 
1 maudyne, naujai išdekoruotas iš 
vidaus ir lauko. Moderninė elektri
niai įrengta virtuvė. Prieinamai. 
Pamatykite įvertinimui.

Tel. Pelham 8-2888
(55-60)

BROWNSVILLE

4 šeimynų visas mūrinis namas. Vė
liausi įvedimai. Du apartmentai 
gaunami. Puikiausiose sąlygose. Tu
rite pamatyti, kad įvertinti.

Kaina $.16,000.
Tel. EV. 5-4796

(55-57)

MODERNINIAI IŠTOBULINTA 
VAISIŲ FARMA

Abclnai 150 akrų-6 vietingi pasta
tai—puikiausiose sąlygose ant kelio 
9G, Dutchess County, N. Y. Geras 
įdėlis ir apskritų metų gyvenimas. 
Rašykite M-18-A-Rm. 830, 11 W.

42nd St., N. Y. C.
Tel. WOrth 2-0194

EAST FLATBUSH
1

21
šeimai mūrinis, semi-detached, 
aukščio, aliejum apšildomas, V/2 

maudynių, garadžius.
Telefonuokite:

INgersoll 2-492G
(40-44)

Iš New Jersey atvykęs 
dentistas Scobey mirė Little 
Carnegie Teatre stebėdamas 
filmą. *

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
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FIN G ER W A V ER S 
Patyrusios—pilnai mokančios opera
torės. Pilnam ar daliai laiko. Geros 
valandos. Aukščiausia mokestis.

Kreipkitės:
FRANK & ALBERT BEAUTY

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

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

100 STALŲ PATARNAUTOJŲ
100 KAMBARIŲ TVARKYTOJŲ 

Reikalingos vasaros rezortams. Ge
ra mokestis. Sujungkite savo darbą 
su ^akacijomis. Kreipkitės:

SIGMUND STERN EMPL.
AGENCY

157 E. 4th St, N. Y. C. 
Tel. G R. 7-9676

(53-57)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Nedaug pa
prasto valgių gaminimo. Visi įren-’ 
girnai elektriniai. 2 suaugę. 2 mo
kyklos vaikai. Gera alga, linksma 
namų atmosfera. Su vėliausiu 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)

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

valandos, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

BETTY’S BEAUTY SALON 
1971 Westchester Ave.’, Bronx, N. Y.

TA. 2-6030
(53-59)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti operatorė, pilnam 

ar daliai laiko. Gera alga, priside
da komisas. Kreipkitės:

VILLAGE CENTER BEAUTY
SALON

900 PelhanidaJe Ave.,
Pelham Manor, N. Y.

Tel. PE. 8-9805
(54-58)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖS 
$45—$50 
POROS

$350
Geri darbai, puikūs klijentai. Tuo
jau duodami darbai. Kreipkitės:
SANDS POINT EMPLOYMENT 

AGENCY
10 Haven Ave., Port Washington 

Tel. Port Washington 7-0998
(55-61)

HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnam ar daliai laiko. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

ANNA’S BEAUTY SALON 
34-11 Edgemere Ave., 

Far Rockaway
Tel. Far Rockaway 7-5199

Kasdien arba ML 7-0028 Sekmad. 
ir Pirmad.

(54-60)

FINGERWAVER—MANICURIST 
Patyrusi, pilnai mokanti. Darbas sa
vaitgaliais; ketvirtad., penktad. ir 
šeštad. ar pilnam laikui. Gera mo
kestis, trumpos valandos, puikios 
darbo sąlygos.

Kreipkitės.
ADIAN’S HAIRDRESSER 

1252 Flatbush Ave., Brooklyn 
Tel. UI,. 6-9748

(56-58)

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

STEEN’S BEAUTY SALON 
12G6 Lexington Ave. (at 86th St.)

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

(53-54)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje maloniame kambaryje 
su maudyne. Visi įrengimai elektri
niai, 2 suaugę ir 2 mokyklos am
žiaus vaikai. Turi kiek nors kal
bėti angliškai. Gera alga, linksma 
namų atmosfera. Reikalingas paliu
dijimas.

Telefonuokite:
CEdarhurst 9-6086

(57-59)

REGISTRUOTOS SLAUGĖS 
Dieniniams ir naktiniams šiitams. 

LICENSED PRACTICAL NURSES 
TAIPGI PAGELBININKĖS 

Darbas — Bayside Nursing Home 
Tel. BAyside 9-4989

(56-62)

NAMŲ DARBININKĖ
Virš 35 metų—subrendusi moteriškė, 
maloniems daktaro namams. Guolis 
vietoje atskirame kambaryje. 2 su
augę ir 2 vaikai amžiaus 10 ir 15 
metų. Alga $150. Linksma namų at
mosfera.

Telefonuokite: Laurelton 8-0326
(56-60)

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Kiek nors 
valgių gaminimas. Visi įrengimai 
elektriniai. Mylinti vaikus. Puikiau
sia alga. Linksma namų atmosfera. 
Su vėliausiu paliudijimu.

Telefonuokite:
Great Neck 2-2075

(56-60)
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NEW YORK
•fa DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f

Sav*> valuable dollars and u»<‘ your 
S-p-a-r-e Time by—“Doiny: if / Youra^t” t

HEl’AlH and at rYZ*
mu'.n eoMa and cijoy the tbnll of aav- 
in,’ those valuable dollars! The buainefl* 
firms listed below arc anxiout to »->rve 
you. Patronize them to-day!

REMODELING ?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pino pan
eling, red wood paneling, Celotex, 
Sheetrock, Coiling fine, homosote ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson —- Di
džiausias (B.P.S.) malovų sandėlis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

WESTCHESTER LUMBER CO.
52 metai po No. 1 Agar SI. 
Saw Mill River Rd., Yonkers 

Tel. Yonkers 5-0525
(Atdara šeštadieniais iki pietų) 

(45-58)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

MEAT MARKET — GROCERY
Su alaus laisniais geroje veiklioje 
sekcijoje. Hungtington, L. I. $900 

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

MRS. PARISI J
31-32 -- 14th St.. Astoria. T.. T.

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

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

gali daryti puikiausią pragyvenimą. 
Žeriia 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.) Tel. MU. 3-2521

(51-57)

KEPYKLA
Pilnai įrengta. Gera veikli vieta. 
Įsteigta virš 40 metų. Daro $550 iki 
$600 į savaitę. Biznis lengvai padi
dinamas, Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą tik už 
$2,000. ($500 įmokėjimas.)

šaukite ar matykite savininką:
531 East 156thSt., Bronx, N. Y.

Tel. M O. 5-9472
(54-60)

( LEANER & LAUNDERETTE 
STORE

Pilnai įrengtas—Hoffman X maši
na, Bendix mašinos, extractor. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai iš prie
žasties kitų investme!’.jų. šaukite ar 
matykite savininką:

145-109 New York Blvd.M 
Izmrelton, L. I. ™

Telefonai: LA. 8-9393 ar LA. 8-3937
(55-59)

PIZZERIA — RESTAURANT
Su vyno ir alaus laisniais. Pilnai 

įrengtas, gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Prieinama randa—ly- 
sas. šią puikiausią biznio progą sa
vininkas parduoda labai prieinamai. 
Matykite ar šaukite savininką.

CARUSO PIZZERIA & 
RESTAURANT

6721 Fort Hamilton P’kway 
Brooklyn. Tel. SH. 5-1502

(55-61)

MEZGIMO DIRBTUVĖ
Įsteigta 10 metų. Pilnai įrengta, 

gera veikli vieta, Flatbush sekcijo
je. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiau
sią biznio progą savininkas par
duoda tik už $2,900, pridedant ta- 
vorą?

Telefonuokite savininkui: 
ES. 5-1028

(56-60)

REAL ESTATE

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

(52-58)

FLUSHING
Gražus plytiniai šingeliuotas, 1 šeL 
mai, pilnai detached namas. 10 kam
barių prisideda pilnas .skiepas. 3 
maudynės. Screen ir kiti priedai. 
Arti visų komunikacijų. Aliejum 
šildomas. Graži rezidencijinė sekci
ja. Tikras pirkinys už prieinamą- 
kainą. Matykite ar šaukite savinin
ką:
33-22 — 145th St, Flushing, L. I.

Tel. FL. 8-9849
(55-61)

EAST FLATBUSH
Kampinis mūro namas, 5 rūmų, alie
jum šildomas, garadžius, Varinis 
plumbing. Storm screens, bbffds. 
Arti krautuvių, mokyklų, ir trans- 
portacijos. 1

Turite Pamatyti Įvcrt’nimui. 
Kaina $13,750.

Tel. HY. 8-9640
(55-57)




