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KRISLAI
Jan Peered Vilniuje.

> Patagonijos Šlapeliai. 
Anūkas Jonas. 
Kodėl mizernai?

Rašo R. Mizara

Du žymūs amerikiečiai me
nininkai — smuikininkas Isa
ac Stern ir Metropolitan -ope
ros dainininkas Jan Peeree— 
neseniai lankėsi Tarybų Są
jungoje su gastrolėmis.

Jan Peeree Maskvoje davė 
koncertą ir dainavo “La Tra
viata’’ operos pastatyme. Jis 
atliko Alfredo rolę (itališ
kai), o maskviškiai dainavo 
savo partijas rusiškai.

Jan Peeree, buvo ir Vilniu
je, ten turėjo koncertą ir su
sipažino su žymiaisiais Lietu
vos meno meistrais.

Ką jis Lietuvos sostinėje 
^Rainavo, kol kas nesužinojo
me.

187 1 motais i Argentiną at
vyko Izidorius Šlapelis. Jis 
atvyko ten po to, kai išbuvo 
10 metu Sibire dėl kovos prieš 
caro valdžią.

Izidorius šlapelis prašė Ar
gentinos valdžios, kad jam 
duotu kur nors žemės plotą,— 
o jos tuomet buvo užtenka
mai — kur. jis galėtu ūkinin
kauti.

Jam buvo duota didžiuliai 
4. plotai Patagonijoje. Ton Šla
kelis įkūrė aviu ūkį.
* Kai aš buvau Argentinoje, 
tai sužinojau. kad šlapeliai 
turi apie 30,000 avių. Gal tai 
buvo perdėta, gal nedadėta, 
nežinau, nes su šlapeliais nie
kad nesusitikau — Patagonija 
yra Joli nuo Buenos Aires ir 
dar labai retai teapgyventa.

Šlapeliai prenumeravo “Ry
tojų” ir vieną kartą net ir 
aukų, neatsimenu kiek, laik
raščiui prisiuntė.

Kodėl aš tai čia suminiu?
Todėl, kad šiomis dienomis 

gavau iš vieno seno lietuvio 
argentiniečio laišką, kuriame 
be kitko sakoma daug maž 
taip:

—Izidoriaus šlapelio anū
kas, Jonas, kuris jau turi apie 
|75 metus amžiaus, neseniai 

l$»uvo atvykęs iš Patagonijos į 
Buenos Aires. Atvyko jis si] 
savo dukra. Jie buvo užėję į 
pažangiųjų lietuvių klubą: 
Šlapelis jam dar ir paaukojo 
kiek tiek. Be to, jis kalbėjo į 
susirinkusius. Kalbėjo lietu
viškai, nors silpnokai. Jų die
dukas, Izidorius šlapelis, mi
rė 1896 metais — mirė laive, 
vykdamas iš Patagoni jos į Bu
enos Aires.. .

Kaip neimsime, tai yra įdo
mus dalykas.

Beje, laiško autorius pri
mena, kad tiek lietuviškieji 
reakcininkai, tiek argentiniš- 
ki pradėjo ten žiaurią kampa
niją prieš tuos, kurie nori 
vykti į Tarybų Lietuvą.

žmonių, trokštančių juo 
greičiau Lietuvon grįžti, yra 

r ^daug, bet atrodo, kad jų Ar- 
^Msentinos vyriausybė neišleis, 
f- /

SLA organe Tėvynėje skai- 
; ,tau:

“Mizara Laisvėje nors ir 
mizernai, bet visgi rašo apie 
buvusį SLA Seimą..

Ir kodėl gi nerašyti? SLA 
juk yra visuomeniška organi-

ATLANTO VANDENYNE IŠVENGTA DIDELE TRAGEDIJAi'

Vėliausios žin ios

Iš viso pasaulio
Washingtonas. — Senato

republikonu frakcijos va
das Knowlandas pareiškė, 
kad republikonai neręika- 
laus, kad civilinių teisių bi- 
lius būtų svarstytas dar 
prieš atostogas. Kadangi 
prieš svarstymą stbia ir 
pietiniai demokratai, tai 
dabar jau tikra, kad civili
nių teisių bilius nebus pra
vestas šiame posėdyje.

New Yorkas. — Plieno 
darbininkų unijos (USW) 
algų komisija ketvirtadienį 
pradėjo svarstyti, ar pri 
imti naujus kompanijų siū
lymus. Buvo pranašauta, 
kad streikas bus baigtas šį 
savaitgalį ir darbas prasi
dės pirmadienį.

New Yorkas. — Ameri
kos . Komunistu partija iš
leido savo nacionalinio ko
miteto pareiškimą apie pa
reiškimą, kuri padarė Ta
rybų Sąjungos centro ko 
mitetas Stalino eros klaidų 
ir nusikaltimu klapsimu.

Slovaki j a tu r ė s
savivaldos, - bus 
autonomiškesnė

Praha. — Čekoslovakijos 
Komunistų partijos orga
nas “Rude Bravo” sako, 
kad Slovakija gaus daugiau 
autonomijos, bus labiau sa- 
vivaldybiška krašto sritis. 
Bus kreipiama daugiau dė
mesio į tai, kad visi valdiš
kų įstaigų darbai Slovaki
joje būtų pravedami slova
kų kalboje. Tie valdininkai, 
kurie laikosi seno “čekini- 
mo” nusistatymo, bus at
leisti iš pareigų.

Paskutiniu laiku Slovaki
jos spaudoje vis daugiau 
kalbama apie Slovakijos 
autonomiją. Spauda sako, 
kad buržuazijos valdymo 
laikais čekai buvo skaito
mi “vyresne” ir “pagrindi
ne” Čekoslovakijos tauta, o 
slovakų kultūrinės ir tau
tinės aspiracijos buvo pa
neigtos didele dalimi. So
cialistinėje Čekoslovakijoje 
čekai ir slovakai, dvi arti
mai giminingos, bet vis- 
vien atskiros tautos, turi 
pilnai lygias teises bendro
je valstybėje.

zacija, kuriai priklauso apie 
11,000 visokių pažiūrų žmo
nių. '

Sakoma, “mizernai’L-D ku
ris laikraštis parašė geriau? 
Gal Dirva? Gal Vienybė? 
Juk ir pats seimas, reikia prL 
pažinti, buvo mizernas dėl to, 
kad Vliko ir diplomatijos še
fo kavalieriai, visokio plauko 
politikieriai, ten savo ambici
jas rodė, o ne SLA reikalais 
rūpinosi. Argi ne tiesa, kad 
eilės Pild. Tarybos narių ra
portai seime nebuvo skaityti, 
bet buvo užgirti?!

JAV K. P. komitetas sako, 
kad TSRS partijos vadovy
bes aiškinimas žymiai pri
sideda prie šviesos metimo 
ant viso klausimo, bet dis
kusijos bus tęsiamos, kad 
išaiškinti kai kuriuos klau
simus, kurie dar nepaliestį.

Washingtonas. — Atsto
vų butas nubalsavo beveik 
vienbalsiai pasmerkti dra
maturgą Arthurą Millerį, 
apkaltint jį “paniekos ro , 
dyme Kongresui.” Milleris 
dabar Britanijoje.

Kairas. — Prezidentas 
Nasseris per dvi valandas 
konferavo.su tarybiniu am
basadorium.

Washingtonas.— Kongre
siniai tyrinėtojai sako, kad 
imigracijos komisilonierius 
Joseph M. Swing kaltas 
valstybinių automobilių, or- 
laivių ir kitokių susisieki
mo priemonių vartojime as
meninėms kelio n e m s ir 
atostogoms Kanadoje ir ki
tur.

Sudanas norėtų
pirkti ginklų 

Čekoslo va k i joj
Kairas. — Egipte dabar 

lankosi Sudano premjeras 
Abdullah Khalil. Jis sakė, 
kad Sudanas, panašiai kaip 
Egiptas, norėtų pirkti gin
klų Čekoslovakijoje. Jis sa
kė, kad Britanija jau pa
siūlė aprūpinti Sudaną gin
klais/ bet Sudaas britų siū
lymo nepriima. Britų siū
lymas, sakė Sudano prem
jeras, turi perdaug sąlygų. 
Sudanas turėtų pasižadėti 
britams likti Vakarų są
jungininke, duoti j ie m s 
įvairias koncesijas ir t. t.

Sudano premjeras sako, 
kad kaip jauna nauja šalis,- 
Sudanas tokių sąlygų pri
imti negali. Žinodami, kad 
čekoslovakai duoda Egiptui 
ginklų be jokių “virvelių,” 
tai yra, sąlygų, sudaniečiai 
irgi bandys su čekoslova- 
kais apie tai susiderėti. '

Nicosia. — Kipriečiai na
cionalistai Yialousos mies
telyje nušovė turkų kilmės 
kiprietį, • kuris buvo britų 
kolaboratorius. Tuo tarpu 
britų aukščiausias teismas 
Kipre patvirtino mirties 
bausmę 22 metų nacionalis
tui lacovos Patatsos. Jis 
yra apkaltintas turkų, kil
mės britų policininko nušo
vime.'

Kolossi miestelyje bomba 
sužeidė keturis civilinius 
gyventojus.

Deli. — Indija gavo gra
žią dovaną iš Tarybų Są
jungos — 7 naujus dide
lius traktorius.

Du didžiuliai laivai susidūrė 
Atlante, kiti laivai išgelbėjo 

virš 2000 keleivių ir jūreivių
New Yorkas. — Trečia

dienio naktį du didžiuliai 
transatlantiniai laivai, ita
lų Andrea Doria ir švedų 
Stockholm , susidūrė van
denyne apie 40 mylių į ry
tus nuo Nantucketo. An
drea Doria turėjo 1,134 ke
leivius ir 50 įgulos narių. 
Stockholm turėjo 586 kelei
vius ir mažesnę įgulą. An
drea Doria 30,000 tonų lai
vas, didžiausias Italijos, — 
Stockholm 28,000 tonų,, di
džiausias Švedijos.

Susidūrimas įvyko miglo
je, apie 20 minučių po 11 
valandos. Kelios minutės 
vėliau per radiją gauti nuo 
abiejų laivų pranešimai 
apie nelaimę. Pirmieji pra
nešimai buvo nealiarmuo
janti, pranešta, .kad įvyko 
susikūlimas ir “mes apžiū
rime, kas atsitiko.” Bet už 
keliolikos minučių Andrea 
Doria pradėjo siuntinėti 
SOS, pranešant, kad negali 
nuleisti savo gelbėjimosi 
valtelių, kad laivas randasi 
skendimo pavojuje ir kad 
visi laivai prašomi skubin
tis į tą vietą gelbėjimui.

Beveik tuo pačiu laiku 
SOS pradėjo ateiti ir iš 
švedu laivo.1 Prie nelaimes 
vietos tuojau pradėjo sku
bintis įvairūs laivai, įskai
tant didelį francūzų. trans
ai 1 a n t i n į laivą He de 
France, kuris išgelbėjo dau
giausia Andrea Doria kelei
vių. j

Pirmas' nelaimės vietą pa
siekė prekybinis laivas 
Cape Ann. Kadangi ta vie
ta netoli Bostono, New 
New Yorko ir kitų rytinio 
pakraščio uostų, taipgi ka-

McCormackas ragina nominuot 
kataliką į vice-prezidentus

Washingtonas. — Kon-, 
greso atstovų buto demo
kratinės daugumos lyderis 
John W. McCormackas iš
sireiškė, kad demokratai 
gerai padarytų, jeigu jie į 
vice-prezidentus nominuotų 
kataliką. Paskui jis pridė
jo, kad niekas neturėtų bū
ti nominuotas tik dėl to, 
kad jis katalikas. Jis taip
gi paneigė, kad yra “kata
likiškas balsas” Amerikoje, 
bet visvien sakė, kad būtų 
geras dalykas kataliką no
minuoti.

> Briuselis. — Buvęs Bel
gijos karalius Leopoldas, 
kuris abdikavo, kadangi 
belgai nenorėjo po karo jį 
priimti dėl jo pro-nacišku- 
mo, dabar grįžta Belgijon. 
Jis gauna valdišką tarnybą 
kaip atominės energijos 
tvarkytojas.

rinįų'bazių, tai pagalba bu
vo greita.

Yra sužeistą keleivių
Ketvirtadienio rytą, kuo

met gelbėjimo laivai dar 
nebuvo sugrąžinę keleivius 
į New Yorką, dar nebuvo 
visai aišku, kiek, žmonių su
žeista, bet laivas lie de 
France telegrafavo, kad 
tarp 600 Andrea Doria ke
leivių ir jūreivių, kuriuos 
jis paėmė, randasi ir ke
liolika sužeistų, tarp jų ke
li rimtai sužeisti.

Nebuvo aišku, ar kelei- 
zviams prisiėjo mestis van
denin, nors vienas prekybi
nis laivas telegrafavo, kad 
ištraukė iš vandenyno plū
duriuojantį keleivį.

Andrea Doria skendusi
Iš abiejų laivų Andrea 

Doria buvo rimčiau pažeis
ta. Laikraščiui einant spau- 
don buvo pranešta, kad 
laivas skęsta, kad vanduo 
jau beveik siekia denį ir tik 
kapitonas ir keli jūreiviai 
pasiliko laive.

Stockholm, iš kitos pu
sės, kaip pasirodė, bus iš
gelbėtas.

Radaras negelbėjo
Nelaimė įvyko dėl tirštos 

miglos, sako abiejų laivų 
kapitonai. Abu laivai turė
jo naujoviškiausius radaro 
įtaisymus, kurie kaip tai 
buvo manoma, užtikrina 
prieš tokias nelaimes, nes 
aiškiai rekorduoja kiekvie
ną prisiartinantį laivą. Kaip 
tai atsitiko, kad ir radaras 
negelbėjo išvengti tos nelai
mės, dar neaišku.

Visa eilė katalikų jau 
yra minimi kaip galimi de
mokratų vice-prezidentiniai 
kandidatai. Jie yra Mass, 
senatorius John Kennedy, 
New Yorko majoras Wag- 
neris ir — pats McCor
mackas.

Keli dešimtmečiai atgal, 
sakė McCormackas, daug 
protestantų atsisakydavo 
balsuoti už katalikišką kan
didatą, bet dabar ta neto
lerancija, sakė jis, yra iš
nykusi.

Pakeitė savo pavardę
Jeruzalė. — Izraelio už

sienio reikalų ministrė G. 
Mayerson pakeitė savo pa
vardę į Majer. Izraelyje 
vedama kampanija pakeisti 
visas svetimų kilmių pavar
des į senoviškžls-bibliškas.

Būkite Laisves Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

Atstovy butas s u t i n k ą s su 
Senato nutarimu sulaikyti 
ginkit! davimą jugoslavam
Washingtonas. — Atsto

vų buto nariai pasitarime 
su Senato komisijos nariais 
nutarė, kad pagalbos davi
mas Jugoslavijai tikrai turi 
būti sulaikytas. Kaip yra 
žinoma, Senatas 60 balsų 
prieš 30 nutarė, kad Anr • 
rika neturėtų duoti dau
giau karinės pagalbos Ju
goslavijai. Senatas priker
gė pataisymą prie pagalbos 
užsieniui biliaus. Pataisy-

Stassenas sako, 
kad Ike turėtų 
kalbėti atvirai
Washingtonas. — Stasse

nas sako, kad jis nutrauk
tų savo kampaniją, jeigu 
prezidentas Eisenhowcris 
atvirai pasisakytų, ar jis 
nori Nixono kaip kandida
to. Stassenas sako, kad 
Ike turi prievolę šiuo klau
simu atviriau pasisakyti. 
Jeigu prezidentas tokio aiš
kaus pareiškimo nedarys, 
jis tęs savo kampaniją, sa
kė Stassenas.

Iš to dabar daroma iš
vada, kad Republikonu par
tijos nacionalinio komiteto 
pirmininkas Leonard Hall 
dabar darys spaudimą ant 
Eisenhowerio, kad jis atvi
rai paremtų Nixoną, kad 
visai sulaikyti Stasseno 
kampaniją. Iki šiol Eiscn- 
howeris bendrais žodžiais 
gyrė Nixoną, bet niekad 
nepasakė pilnai ir aiškiai, 
kad jis jo pageidauja kaip 
vice-prezidentinio kandida
to.

Jeruzalė.—Jungtinių Tau
tų paliaubų komisijos na
rys švedų • pulkininkas E. 
H. Thalin tapo rimtai su
žeistas Palestinoje, Jorda- 
no-Izr&elio pasienio srityje. 
Jungtinių Tautų komisija 
sako, kad Thaliną pašovė 
Jordano kaimelio ginkluoti 
sargybiniai, bet jordanie- 
čiai sako, kad šoviniai atė
jo iš Izraelio pusės.

Paliaubų komisijos virši
ninkas generolas Burns 
.(kanadietis) betgi laikosi 
nuomonės, kad tai jorda- 
niečiai nacionalistai ^kirši
no valstiečius, sakydąmi 
jiems, kad J. T. remia Iz
raelio pusę.

Jordaniečiai tuo tarpu 
sako, kad iš Izraelio atei
nanti mortarų ugnis sužei
dė 10 Jordano karių.

Tokyo. — 17 buvusių Ja
ponijos armijos ir laivyno 
karininkų gavo pasportus 
ir leidimus vykti Liaudies 
Kinijon. Jie nori ten vykti 
kaip ekskursantai. Kinija 
juos įleidžia.

mo priede prezidentas yra 
įgaliojamas sulaikyti pa
galbą Jugoslavijai.

Senato dauguma laikosi 
nuomonės, kad Jugoslavija 
daugiau nėra Vakarų tal
kininkė. * Vienintelė pagal
ba, kuri yra įgaliota, tai 
dalių siuntimas jau įteik
tiems karo pabūklams.

Senato ir Atstovų buto 
bendroje konferencijoje iš
dirbtas kompromisinis pla
nas, kad pagalba užsieniui 
turėtų būti $3,766,570,000 
sumoje. Dabar abu butai 
turės kompromisinį planą 
patvirtinti.

Belgradas. — Jugoslavi
jos spauda dar nekomenta
vo apie Kongreso nutarimą 
neduoti Jugoslavijai dau
giau karinės pagalbos.

Tarybų Sąjunga 
šiemet laukia 
gero derliaus
Maskva. — Tarybų Są

junga šiemet turės puikų 
rekordinį derlių, sako tary
binė spauda. Nors Ukrai
noje derlius šiemet ne toks 
jau geras, jį^toks geras ki
tose šalięKoalyse, kad tas 
atsvertu Ypatingai^ der
lius geras naujuose plotuo
se Sibire ir Kazachstane, 
kuriuos pradėta apdirbti 
tik dveji metai atgal.

TSRS Komunistu parti
jos sekretorius Chruščio- 

‘vas, kuris dabar keliauja 
po naujuosius apdirbamus 
plotus Sibire ir Kazachsta
ne, masiniame mitinge No- 
vosibirslftKsakė, kad derlius 
Sibire šiemet bus geriau
sias to krašto istorijoje.

Derlius geras ir Pabalt- 
tijyje.

Japonai vyksta į Iraną
Teheranas. — Irane, ap

sigyvens 25 iš Japonijos at
vykusios šeimos. Iranas 
juos pakvietė, kad jie vys
tytų Irane ryžių ir tabako 
ūkius. Tai bene pirma ja
ponų ateivių grupė Arti
muose Rytuose. Daug ja
ponų gyvena kaip emigran
tai Pietų ir Šiaurės Ameri/ 
koje, Australijoje ir Afri
koje, bet palyginamai daug 
artimesniuose musulmoniš
kuose Vidurryčių kraštuo
se japonų visai nėra.

Washingtonas. — Senato
rius Eugene U. Millikin iš 
Colorado, republikonas, pa
sitraukia iš Senato, nes jis 
turi sunkią chronišką ligą.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šilčiau

konferavo.su


LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911 

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL IQ, N. Y.

President V. KAZEL; Secr-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

ĮVAIRUMAI
“Kaip misteriško je pasako j e”

Istorija ir informacija
------------------------------- Rašo D. M. šolomskas-----------------------------

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $8.00
United States, per 6 months.. $4.50
Queens Co........ . .....  $9.00 per year
Queens Co........  $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year 19.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5J>0

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

Nasser is pyksta
EGIPTO PREZIDENTAS Šamai Abdel Nasseris 

smarkiai supyko ant Jungtinių Valstijų ir padarė prieš 
jas aštrų pareiškimą.

Dalykas toks: Egipto valdžia nori pasistatyti mil
žinišką užtvanką ant Nilo upės, ties Aswanu, ir ten pat, 
aišku, pastatyti didžiulę hidroelektrinę. Visa tai atsi
eitų apie $1,300,000,000.

Bet Egiptas pats negali tai padaryti. Jo pramonė 
persilpna, faktinai visiškai maža. Jis negali pats savo 
rankomis atlikti nieko didesnio. Dėl to buvo neoficiališ- 
kų iš Jungtinių Valstijų ir Anglijos siūlymų hidroelek
trinės statymui Egipte. Buvo neoficialus siūlymas ir iš 
Tarybų Sąjungos: pastarosios užsienio reikalų minis
tras Šepilovas, kai lankėsi Egipte, sakė, kad Tarybų Są- 

' junga gali pasiimti tą hidroelektrinės statymo darbą.
Po to kas tai įvyko. Šepi lovas pareiškė Maskvoje, 

kad Egiptui pirmiau reikia pasistatyti tvirtesnę savo 
pramonę, o ne tą hidroelektrinę, kuri labai daug kaš
tuotų- Dar po to Jungtinių Valstijų valdžia paskelbė, 
kad Amerika atsisako nuo hidroelektrinės statymo Egip
te; Ameriką pasekė ir Didžioji Britanija.

Įdomu tai, kad amerikinė valdžia, atsisakydama ką 
nors bendra turėti su elektrinės statymu, pabrėžė, būk 
Egiptas esąs persilpnas ekonomiškai, būk jis negalėtų 
užmokėti už medžiagą ir darbą, statant tą elektrinę.

Tai labai užpykdė Nasserį. Dėl to jis pasakė aš
trią kalbą prieš Ameriką. Nasseris tvirtina, kad Egip
tas užtenkamai pajėgus ekonomiškai užmokėti už hidro
elektrinės statybą, nežiūrint, kas ją statytų.

^Taigi dabar visas tas dalykas ir tebekabo ore. To
kios hidroelektrinės statymas, koks yra projektuojamas, 
turėt Egipto' žmoriėms didžiulės naudos. Be to, kad 
toks pabūklas suvaldytų Nilo upę, egiptiečiai gautų dau
giau elektrinės jėgos savo pramonei/’

Gerai veikia jii mašina
- PASIRODO, jog Stasseno sumanymas, kad Nix- 

onas nebūtų statytas republikonų partijos suvažiavime 
kandidatu viee-prezidento vietai, jam, Stassenui, nieko 
gero neduos.

Jo siūlomas tai vietai asmuo—gubernatorius Her- 
ter—yra pašmaruotas republikonų partijos vadovų (re
akcininkų) tiek, kad jis nenori sutikti su Stasseno siū
lymu.

Republikonų lyderiai paskelbė, jog niękas kitas, 
kaip tik Herteris, nominuos Nixoną kandidatu vice-pre- 
zidento vietai.

Mums eiliniams žmoneliams nėra lengva suprasti 
visą tą mašiną, kuri veikia kapitalistinėse partijose, jos 
viršūnėse, todėl negalime suprasti ir to: kaip čia buvo, 
kad Stassenas, neatsiklausęs Herterio, siūlė jį tokiai 
svarbiai vietai ?! *

Vienas ’aišku: republikonai tvirtai organizuoti. Pi
nigų jie turi, turi gerų politikierų, kurie gerai savo par
eigas atlieka.

Bet nežiūrint to, jei jie Nixoną statys kandidatu į 
vice-prezidentą, tai lapkričio G , dieną balsuotojai gali 
jiems iškirsti nemažą šposą.

Fosteris ugiiičija
ANĄ DIENĄ newyorkiškio dienraščio redaktorius 

Joseph P- Lash parašė savo laikrašty straipsnį, aiški
nant, jog dabar Jungt. Valstijų Komunistų partijos va
dovybėje vyksta aštrių pasidalinimų dėl Stalino, Girdi, 
Fosteris su savo šalininkais yra palinkęs daugiau ma
žiau Staliną ginti, Dennisas su savo šalininkais esąs pa
linkęs stovėti vidury, na, o Daily Workerio redaktoriai 
yra pasiryžę juo smarkiau Stalino asmenybę atakuoti.

Praėjusio trečiadienio Daily Workery Fosteris tai* 
užginčija- Be kitko jis ir apie save taip taria:

“Kaip visi komunistai, taip ir aš, buvau labai giliai 
sukrėstas atidengimu, iškdiančvų Stalino brutališku's ir 
net kriminališkus ekscesus, ir aš stojau už tai, kad tie 
ekscesai būtą pilnai viešumon iškelti ir kad, apie juos 
būtą pateiktas pilnas išaiškinimas”

Toliau Wm. Z. Fosteris sako, kad dabar jis yra 
pilnai -pasitenkinęs, nes Tarybų 'Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komitetas savo pareiškime visa tai iš
aiškino; Fosteris su j up pilnai sutinka.

Fosteris dar kartą pabrėžia, jog Stalinas yra atli
kęs ir didelių gerų darbų, todėl jo visiškai pasmerkti ne
galima. Be to, Fosteris primena, kad niekad nereikia 
pamiršti tų milžiniškų pasiekimų, kuriuos ’atliko Tarybų 
Sąjunga ekonominiame ir kultūriniame gyvenime^

Senos vilos arsenikas ir 
Amerikos ambasadorė Luce
Amerikos ambasadoriai 

Italijoje gyvena senoje vi
loje, kuri žinoma kaip Vil
la Taverna. Ji statyta apie 
trys šimtai metų atgal. Tai 
vienas, gražiausių pastatų 
Romoje ir tą vilą labai mė
go Claire Booth Luce, kuri 
tapo ambasadore 1953-ais 
metais.

Luce per savo gyvenimą 
buvo aktorė, rašytoja ir 
dramaturge. Jai labai pa
tiko gyventi toje istoriško
je viloje, kuri, kaip tai ji 
išsireiškė, “kvėpuoja Itali
jos istorija ir jos kultū
ra.” Ypatingai jai patiko 
viduržemiško styliaus dide
lis miegamasis kambarys, 
kurio lubos buvo dekoruo
tos tapytomis baltomis ro
žėmis.

Claire Booth Luce labai 
mėgo savo ambasadorines 
pareigas, ji mėgo eiti į ba
lius, dalyvauti priėmimuo
se, tartis su diplomatais, 
lankyti parodas ir taip to-' 
liau. Bet po vienerių metų 
ji pajuto, kad jos jėgos 
pradeda išsekti. Ji visuo
met buvtf labai energinga, 
bet štai jos energija' darėsi 
vis mažesnė, vis dažniau ją 
kankino snaudulys, ji vis 
greičiau pavargdavo.

Daktarai jai patarė dau
giau poilsio, naujų vitami
nų.

1954-ais metais ji sugrį
žo į Ameriką. Mediciniški 
egzaminai nieko ypatinga 

apie 
du mėnesius šioje šalyje ji 
pradėjo geriau jaustis, • ji 
sugrįžo Romon. Bet ten vėl 
prasidėjo blogėjimas. Jos 
dantys pradėjo liuosėti bur
nos gumose, plaukai grei
čiau kristi iš galvos, jos 
akys visuomet buvo raudo
nos, o nuovargis vis labiau ^misterija.

inai nieko yp 
neparodė. Pabuvusi

nors politiniu pasikėsini
mu — tai kas nors įdeda 
mažus arseniko, kiekius į 
jos maistą. Pradėta atsar
giai tykinėti visus ambasa
dos ir vilos tarnautojus, 
amerikiečius ir italus. Ty
rinėjimą vedė vieni ameri
kiečiai, neprašydami italų 
policijos pagalbos. Paga
liau prieita išvados, kad 
nėra įtariamų asmenų.
. Tuo tarpu ambasadorė 
Luce pradėjo prisiminti, 
kad kuomet ji tik apleidžia 
vilą, ji jaučiasi geriau, ypa
tingai, jeigu apleidžia -kiek 
ilgesniam laikui. Prieita iš
vados, kad vila turi ką nors 
bendro su jos liga. Paga
liau vienam ČIA agentui 
atėjo galvon mintis paklaus
ti jos, kokiame kambaryje 
ji praleidžia daugiausia lai
ko. \

Miegamajame — atsakė 
ambasadorė, nes ji mėgsta 
jame ir skaityti ir šiaip pa
buvoti.

Staiga ambasadorė ką tai 
prisiminė: ji prisiminė, kad 
kava, kurią ji geria miega
majame lovoje, turi nema
lonų metališką skonį. Ji 
taipgi prisiminė, kad mie
gamajame kambaryje kaž
kodėl labai daug dulkių.

Tą visą ji pasakojo agen
tams, kurie pradėjo che
mišką tyrinėjimą. Ir jie 
surado, kad seniai dekoruo
tos lubos savo dažuose turi 
įmaišyto arseniko, ką kai 
kurie dažytojai maišo į da
žus, kad jie būtų ryškesni. 
Kadangi lubos buvo seniai 
dažytos, tai dažai trupėjo 
ir dulkės krito žemyn. Ir 
tai ambasadorė per kelis 
metus į savo plaučius įkvė
pavo ir su savo kava įgėrę 
arseniko. Taip pasibaigė

M.

APIE PAMINKLUS
Paminklai statomi ant 

mirusių kapo arba atmini
mui didelių istorinių įvykių, 
taipgi pagerbimui įžymių 
asmenų. Paminklų staty
mas yra labai senas, gal 
būt jau turi "apie, penkis 
tūkstančius metų, o gal ir 
daugiau. Istorija rodo, kad 
jų statymas prasidėjo są
ryšyje su mirtimi valdovų. 
Lietuvos teritorijoje rasi
me daug piliakalnių, kalne
lių, kuriuos kasinėjant at
randa senovinių ginklų, 
įrankių. Į tuos piliakalnius 
buvo laidojami valdovai, 
dažnai jų pagarbai kartu 
laidojo jų žmonas, 
ir tarnus, kad visa 
nes manė, kad visa 
dovui reikalinga ir 
ties.

Daugelyje istorinių 
ziejų galima matyti 
rąstai, išmarginti su 
pjaustytais žmonių veidų 
pavidalais, tai Amerikos 
indėnų istoriniai paminklai 
atžymėjimui didelių asme
nų ir įvykių. Kitur gali
ma matyti atvežtas iš Afri
kos mumijas (tūkstančių 
metų atgal įvyniotus žmo
nių lavonus i tam tikras 
drobules.).

Kinijoje ir kitose rytų 
šalyse nuo gilios senovės 
buvo statomi atminimui 
vartai. Vėliau tas buvo pa
sekta ir kitur, kaip Berly
ne “Brandenburgo Perga
lės vartai,” Leningrade, 
taipgi Franci joje ir Ame-

arklius 
tai vai
tai val- 
Po mir-

mu-

iš-

Piramidė buvo statoma 
apie 3,000 metų pirm da
bartinės gadynės. Prie tų 
laikų technikos, tai buvo 
neišpasakytai sunkus dar
bas. Tūkstančiai, o gal ir 
dešimtys tūkstančių vergų 
žuvo prie to baisaus darbo.

Gretimai yra 150 pėdų il
gio ir 70 pėdų aukščio iš 
akmens ir marmuro ant 
pilvo gulįs “liūtas” su žmo
gaus galva (sphinx), tai 
sargas piramidės. Yra ir 
daugiau ten piramidžių, bet 
jos jau mažesnės.

Negyvi raiteliai
Feodalinėje ir kapitalis

tinėje 'gadynėje buvo ke
liama į padanges asmeny
bė, būk didieji įvykiai įvy
ko . ne pasikeitus medžiagi
nėms sąlygoms ir veikiant 
visuomenės masėms, bet būk 
nuo valios atskirų asmenų. 
Skaitydavome isto r i j o j e , 
kad toks ir toks generolas 
“sumušė 50,000 priešų.” 
Tarytum ten nebuvo nei 
žemesniu komandieriu, neiA- 
karių, bet štai tas genero
las patsai vienas sumušė 
tiek “priešų.”

Todėl tos gadynės ir pa
minklai atžymėjimui n e 
vien asmenų, bet ir istori
nių įvykių suvesti prie gar
binimo atskiru ž m o n i u . 
Miestų aikštėse, parkuose, 

mūšiu vietovėse A

žalvario, granito
Vieni

ją kankino. Claire Booth 
Luce šiuo kartu tikrai su
sirūpino.

“Jūreivis Jones”
Neturėdama laiko grįžti 

namo, ji nuvyko į Ameri
kos laivyno .ligoninę Neapo
lyje. Ten amerikiečiai dak
tarai, laivyno karininkai ją 
vėl egzaminavo . Jie nieko 
konkretiško nerado, bet vie- 
vienas daktaras jos paklau
sė, ar ji tik neima kokios 
nors medicinos, kurioje 
randasi arseniko.

Ne, ji tokio vaisto ne
ima, atsakė ambasadorė.

Bet ta pastaba/apie arse
niką pradėjo kankinti am
basadorę. Kartą ji apie tai 
prisiminė vienam pažįsta
mam, kuris dirba ČIA 
( G e n t r a 1 i n ės Žvalgybos 
Agentūros) Komand 
sai nieko nesakė j 
susisiekė su Neapolio laivy
nų ligoninės daktarais. Am
basadorės kraujo ir odos 
pavyzdžiai buvo pasiųsti į 
laboratojas Amerikoje. Kad 
nebūtų sužinota, apie ką 
reikalas sukasi, visas tyri
nėjimas buvo vedamas kaip 
apie fiktyvišką “jūreivį 
Jonės.”

Po nekurio laiko grįžo at
sakymas iš laboratorijų: 
“Jūreivis Jones” yra laips
niškai nuodijamas arseni
ku ’. Tas arsenikas kenkia 
jo kraujui, atima apetitą, 
mažina jo jėgas, ir su laiku 
privestų prie mirties.

Slaptas tyrinėjimas
> ČIA agentai tuojau apie, 
tai pranešė pačiai ambasa
dorei. Jie buvo tikri, kad

Šis tas iš šen ir ten
Pirmasis japonas čia

Pirmasis japonas imi
grantas pasiekė Ameriką 
1841-ais metais. Bet jis 
pasiekė šią šalį ne savano
riai.

Tas japonas buvo Manji
ro, keturiolikos metų žve
jo sūnus. /Jis su kitais žve
jojo Pacifike ir jų laivas 
apsivertė. Likusieji žvejai 
prigėrė, bet Manjiro ilgo
kai plūduriavo ir jį išgel
bėjo jankis kapitonas, ku
ris jį nusivežė į Hawaii, o 
paskui į Naująją Angliją.

Manjiro išaugo šioje ša
lyje ir paskui grįžo Japoni- 
jon. Bet Japonija tada dar 
buvo užsidariusi ir izoliuo-

Yra ir kitokioje formoje 
atžymėta žymūs asmenys ir 
įvykiai. Rusijoje 1555-1560 
metais, Maskvoje, prie 
Raudonosios Aikštės buvo 

I 

■pastatyta labai graži, kate- 
I dra, įgavusi “Vasilijų Bla- 
ženago” vardą. Ją pastatė 
atminčiai rusų pergalės ant 
Kazanio totorių chanato. 
Tai vienas iš gražiųjų pa
statų. Dabar paverstas į 
Istorijos Muziejų. Wash- 
ingtono mieste . pastatyta 
Jurgio Washingtono atmin
čiai obeliskas (keturkam
pis bokštas) virš. 555. pėdų 
aukščio ir apačioje turįs į 
visas puses po 55 pėdas plo
čio. Jo pastatymui buvo 
sugabentas marmoras ir 
granitas iš visų šalies vals
tijų. Ten pat yra Lincol- 
no atminčiai paminklas 188 
pėdų ilgio ir 118 pėdų aukš
čio, kaip ir palocius, aplin
kui kurį yra 38 granito ko
lonos, pastarosios reiškia, 
kad laike Piliečių karo tiek- 
buvo valstijų ir Lincolnui 
vadovaujant jos 
nybėje išlaikytos.
kitokioje formoje pamin
klų.

Milžiniškos piramides
Gilioje senovėje Egipte 

faraonų (karalių) laidoji
mui buvo statoma milžiniš
ki pastatai-piramidės. Tai iš 
akmens platūs keturkam
piai pastatai apačioje, į 
viršų nusmailinti, viduje jų 
buvo palaidoti karaliai, su 
savo artimaisiais ir aprū
pinti visokiomis reikmeni
mis. ',

Didžiausia piramidė ka
raliui Khufu ar Chufu £to- 
vi netoli Nilo upės. Apačio
je į visas keturias puses 
turi po 756 pėdas, jos aukš
tis siekia 481 pėdą. Ji pa
statyta iš gražiai nulygintų 
akmenų. Kiekvienas ak
muo sveria po du tonu ir 
pusę.v 
300,000 tokių akmenų.

istoriniu
atsirado šimtai ir tūkstan
čiai
didvyrių paminklų.
paprastai žmogaus formoje
stovi ant postamento; kiti, 
kurių daugiausia, tai gene
rolai raiti ant arklių—ne
gyvi raiteliai.

Visame pasaulyje yra pa
garbai didvyrių paminklų. 
Tūli didvyriai yra liaudies

buvo vie-

damas revolverį šauti į su-/ 
kilelį. Bet štai čia pat jo
jo kazokas, tas švistelėjo 
kardu, nukrito žandaro 
ranka su revolveriu ant ša
ligatvio. Revoliucijai lai
mėjus, minia norėjo nuvers-1 
ti tą caro stovylą, bet be 
prietaisų nepavyko. Prie 
tarybinės santvarkos kas 
tai pasiūlė pataisyti tik už
rašą; pirma buvo: “Alek
sandras Tretysis.” Virš šio 
užrašo iškirto dar žodį 
“Baidyklė,” ir Užrašas sa
ko: “Baidykle Aleksan
dras Tretysis.”

Tarybiniai paminklai \

Tarybinėje santvarkoje 
yra pastatyta paminklų 
liaudies vadų pagarbai, bet 
palyginamai su kapitalo ša
limis, tai labai mažai. Ten 
atžymėjimui istorinių įvy
kių, vietovėse atsibuvusių 
kautynių, vyrauja pamink
lai liaudžiai, kovūnams, žu
vusių didvyrių atminčiai, o 
ne atskiriems generolams. 
Taip atžymėtos kautynės , 
laike Pilietinio karo, taip 
ir laike Antrojo pasaulinio 
karo. Daugumoje statomi 
obeliskai (keturkampiai 
marmoriniai bokšteliai). T

Budapešte ant postameni 
to stovi karys su vėliava, o 
dar aukščiau laisvės stovy- 
la. Už postamento pasta
tyta ant žuvusių karių ka
po apvalas namas, kaip ir 
muziejus, kuriame yra is
torija kautynių ir vardai 
žuvusių. Panašūs pamink
lai ir kitur. Kaliningrade- 
Karąliaučiuje paminklas 
pagamintas pagal lietuvio 
J. I. Mikėno paruoštą pla
ną. Virš jo skulptūra dvie
jų karių, vienas laiko vė
liavą, o antras iškėlęs gru* 
mojančiai priešui ginklą.^*

Didžiausias tarybinis pa
minklas, tai Berlyne Trep- 
trowo parke. Jis užima di
delį plotą ant žuvusių ka
rių kapo. Pastatytas iš 
granito ir marmoro bei va
rio. Tai didelis pastatas, 
kurio viduje yra kautynių 
istorija, planai, sąrašas žu
vusių karių ir jų vadų. 
Lauko pusėje aplinkui pa
statą yra 26 paneliai (at- . 
skirų figūrų grupės), vaiz
duoją įvairius karo laiko
tarpius. Aukščiau šešioli- . 
kos tarybinių respublikų >4į 
herbai aplinkui apvalą po
stamentą, sakanti, kad iš 
visų jų žmonės kovojo na
cių pribaigimui. Ant vir
šaus stovi milžiniška viejh 
plaukio kario figūra, kai
rėje rankoje jis laiko kū
dikį— meilę žmonijos atei
čiai, po jo kojomis guli su-\ 
lamdyta nacių svastika, o \ 
dešinėje rankoje laiko kar-

vorovas, Kutuzovas, Nachi- 
movas ir kiti; kiti, kada 
pasikeičia visuomeninė san
tvarka, būna sunaikinti. 
Gal būt, labiausiai pamink
lai yra paplitę, tai Jungti
nėse Valstijose. Jeigu Ru
sijoje ant Borodino lauko, 
kur 1812 metais įvyko di
dysis mūšis prieš Napoleo
no armiją, kur iš abiejų pu
sių žuvo apie 100 generolų 
ir apie 100,000 buvo užmuš
tų ir sužeistų, yra 34 pa
minklai, tai Amerikoje kau
tynių vietose jų yra šimtai.

Gettysburge, kur 1863 
metais įvyko sprendžiama
sis mūšis tarpe Lincolno ar
mijos ir pietiečių, yra pen
ki plieno apžvalginiai bokš
tai, kur tada karvedžiai da
rė apžvalgą iš medžių, ir 
net 1,296 paminklai. Kau
tynių vieta užima 24,460 

j akrų plotą, dabar paverstą 
į istorinį parką.

Caras baidyklė
dą, kurio ašmenys atsirėmę 
į svastiką, tuomi pavaiz
duojant,, kad nuo ginklo su-

Agentūros) komandoje. Ta-1 ta šalis ir jis buvo sutiktas 
su dideliu įtarimu. Tik vė
liau, kuomet Manjiro jau 
buvo senyvo amžiaus, Japo
nijos valdžia pradėjo nau
dotis jo anglų kalbos , žino
jimu, jis buvo pasiųstas su 
diplomatine misija į Ame
riką ir t. t.

Gimė Jkeiveriukas
Prie Kuibyševo, tarybi

nio ūkio “Privolžjė” dar
bininko P. N. V j u g i n o 
žmona Fedosja Jegorovna 
pagimdė ketveriuką — du 
berniukus ir dvi .mergai
tes . Vaikai gimė sveiki ir 
stiprūs. Vienas, jų sveria 
2,700 gramų, kiti — šiek 
tiek mažiau. Kūdikių ir 
motinos sveikata gera.

Pastaruoju metu — tai 
antras atsitikimas, kai Kui- 
byševo srityje gimė ketve- 
riukas.

jai, bet'

2 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Liepos (July) 37, 1956 Į čia turima reikalo SU kokiu M

minklai carams. ____ _
niame Leningradą yra pa
statytas didelis paminklas 
žiaurūnui carui Aleksan
drui Trečiajam, tėvui pa
skutinio buvusio caro. 
Aleksandras Tretysis buvo 
nesvietiškai žiaurus. Skulp
tūrini įdėjo skonį tokio ir 
pavaizdavimui. Stovi ant 
postamento nesvietiško dy
džio arklys, o f ant jo kaip 
kokis storiausias kubilas 
sėdi caro figūra. Tartum 
arklys vaizduoja didžią tų 
laikų Rusiją, o caras sėdi 
ant jos-ir tartum sako “ir 
sėdėsiu.”

Sukilimo metu prieš xa- 
Viso sunaudota 2,- rizmą čia buvo susirinkusi 

Ją didelė minia. Caristas Žan
eta te apie trisdešimt metų, dar as atkišo rankoje, laiky-

' Rusijoje buvo statomi pa- j byrėjo nacių pasiutusi san- 
ninklai carams. Dabartį- tvarka.

Pragoje, Čekoslovakijos 
sostinėje, ant postamento 
stovi tarybinis tankas. 
Mat, hitlerininkai ruošėsi 
karo pabaigoje išnaikinti 
Pragos gyventojus. Tary
biniai tankai pribuvo laiku, 
sumušė priešą, išgelbėjo 
gyventojus ir miestą. Pir
masis tankas, kuris pribu
vo žmonių išgelbėjimui, teu 
pastatytas kaip pamint J 
las. ‘ r

Tiesa, yra vienur-kitur 
atskiriems vadams pamink
lai, bet nedaug. Vilniuje 
yra paminklas generolui 
Černėkovskiui, kurio vado
vybėje Lietuva buvo išlais
vinta. Tas generolas vėliau 
žuvo Rytų Prūsijoje.



Iš San Francisco į Seattle, 
? Washington, ir atgal

(Pabaiga) todėl gauna veltui važinėti
/ Seattle mieste

Porą dienų pabuvę, vėl ren
gėmės toliau į šiaurę važiuoti, 
ir už keleto valandų jau ra
domes Seattle mieste. Nes nuo 
Canby iki Seattle tik virš 200 
mylių. Pasiekus miestą, pir
miausia rūpėjo pamatyti mies
to centrą, kaip miestas atro
do. Papietavę, leidomės ieš
koti draugų Baltrušaičių na
mų. Draugai oregoniečiai ži
nojo, kad mes į Seattle va-
žiuosim, tad davė nuvežti do
vanų Matin ir Ievutei Baltru
šaičiam. Mums buvo gera 
progą su draugais susipažinti 
h.- dar pora dienų ten gražiai 

^praleisti. /
Mums teko daug girdėti 

apie drg. Baltrušaičius. Jis bu
vęs neilstantis veikėjas orga
nizacijose, ir laikraščių bend
radarbis, todėl buvo smagu 
su tokiuo draugu kalbėtis, ir 
pasidalinti mintimis apie gy
venimo reikalus. Ten kada 
gražiai gyvavo LDS kp. ir 
LLD k p. Šiuo laiku rodos nie
ko apie tas kuopas negirdėt.

Pažvelgus. Į d. Baltrušaitį, 
t darosi labai gaila. žmogus 

dar pilnai sveikas ir galėtų 
daug naudingo darbo nuveik
ti, ypač dabartiniu laiku, ka
da mūsų visi “smarkuoliai” 
veikėjai meta skaitę laikraš- 
čius, meta narystę kultūrinių 

ftrganizacijų, mūsų mylimas 
draugas Matas atliktų svar
bius darbus dėl mūsų laikraš
čių ir abelnai visuomeniniame 
darbe. Kadangi jo akys nete
ko regėjimo, tad kad ir dėl 
vieno žmogaus, bet yra dide
li nuostoliai mūsų draugiji
niame darbe. Draugo akys 
ne visai sugadintos, tik tam 
tikri nerveliai sukietėję, nelei
džia regėjimo pilnos šviesos. 
Sako, ieškojo visur pagalbos, 
kad atgauti regėjimą, bet vi
sos pastangos nuėjo veltui. 
Dabar mato tik visai mažai 

< per stubą pereiti, skersai gat- 
nueina pas savo sūnaus šei- 

*myną ir į krautuvę parnešti’ 
maisto/ Jo geriausias draugas 
lai RADIO. Jis klauso radio 
pranešimų ir įvairios muzikos 
bei įdomių pasakų. Nes nega
li skaityti laikraščių, knygų 
nei žiūrėti Į televiziją, tad 
dienomis ir vakarais savo nuo
bodumą prašalina prie radio.

Laimė tame, kad Ievutė 
Baltrušaitienė pilnai sveika ir 
puikiai prižiūri savo gyveni
mo draugą, visos stubos šei
mininkės darbą, yra gera vi
rėja ir moka puikiai vaišinti 
svečius; švariai užlaiko savo 

į gražią stubą. Man patinka jų 
gyvenimo apylinkė, — arti 

. gražaus Jefferson parko, ne
toli didelio vieškelio ir plačios 

- tranšportacijos.
▲ Mums būnant antrą dieną, 

yd. Baltrušaitienė gavo pakvie
timą atvykti pas jų gerai ži
nomą moterį į svečius su po
ra kitų kaimynų, žinoma, ji 

/ pasisakė, kad turi svečių iš 
Į< San Francisco, tad ir mes bu- 
f vom užkviesti sykiu nuvykti į 

svečius pas ponią tylęknienę. 
Mes kvietimo neatsakėm, tad 
ir mums prisiėjo gražiai pasi
svečiuoti ir susipažinti su nau
jais Seattle lietuviais ir jų gy
venimo vieta. Kadangi Mek- 
niai gyvena šiaurinėje miesto 
dalyje, tad mums buvo pro
ga gaj/a toli pavažiuoti ir ma- 
lyti miestą.

x ‘ Nuvykę, radom jau mūs lau- 
< kiant. Besikalbant sužinojom, 
/ kad pora iš to būrio moterų 

yra atvykę iš Vokietijos kur 
tai nuo Klaipėdos krašto, di- 
pukės, jos tarp savęš viena 
antrą vadino “ponia”, taip 

Ojir mes gavom tą patį titulą, 
Y\^K ponas” ir “ponia’” ir t. t.

Už puikų pavaišinimą ir 
gražų pasikalbėjimą buvom 

g dėkingi poniai Meknienei. ’ 
. Tuo laiku buvo atvykus po
nia Bartulienė iš Los Angeles, 

K . sakėsi t*ik šeši metai atvykus 
> iŠ Vokietijos, dirbanti Los An- 
w gėlės orlaivių stoties valgyk- 
K k>je, — ji Pati ir Jos vyras,

Dirbkite Arti Namų 
Sutaupykite $104 į Mętus ant Karferų

; ORO-VEDINAMI
Naujai Išdekoru'oti Ofisai!!* 

Puikios Aplinkybes 
Arti Namų!

Ar neieškojote tokių gerumų? '
Mes turime jums NUOLATINĘ vietą. 

(Moteriškes) 
STENOGRAFISTĖS

TELETYPE-DICTAPHONE OPERATORĖS 
TVARKYMO DARBININKĖS

* ♦ 
Kodėl nepašaukti mane—RAvenswood 8-1000" • 

Arba ateikite asmeniškai pamatyti mane

COMBINED INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA
5316 Sheridan Road, Chicago, Ill. 

Henry Covyeąu—Personnel
i i| ii Ulini i n wijgwwwi-1

orlaiviir ir gauna apmokamas 
vakacijas.

Grįždami iš Meknienės pa- 
žmonio, sustojome pasimatyti 
su visų mylima drauge Lilia 
Gajauskiene, nes mes ją pa
žinoto tik is laiškų ir kores
pondencijų. Mums buvo įdo
mu ją pamatyti ir pasikalbėti. 
Ji mums atrodė labai maloni 
ii’ draugiška iš laiškų, bet pa- 
simačius ypatiškai, pasirodė 
dar malonesnė ir draugiškes
nė. Ji savo malonumu' taip 
moka žmogų atjausti ir pa
guosti, kad ne daug tokių 
žmonių yra. Todėl nors trum
pas pasimatymas ir pasikalbė
jimas, bet liko ilga atmintis 
ir draugiškumas. Ji mus ir 

■mūsų tris viešnias/gražiai pri
ėmė ir valandėlei pasikalbėję, 
slinkom į namus. Išvykstant 
iš jos stubos, mano draugei 
įteikė atminčiai gražų “kor- 
sadž”—darytas iš jaunų rau
donu rožių. € *
/Tuo laiku nesirado namie 

Id. Gajausko, jis dirba taksi 
vairuotoju ir buvo išėjęs i 
darbą, būtų buvę malonu pa
simatyti ii- su juo.

Parvežus i namus Mrs. Mek
nienės viešnias, dar buvo po
ra valandų laiko pavažinėti 
miesto gatvėmis; nuvykom 
pamatyti tą Įdomų FLOAT
ING BRIDGE. Tokio tilto dar 
nebuvom matę, tik daug me
tų atgal, teko matyti panašus 
tiltas Latvijoj, Rygoj; tiltas 

Į pabūdavotas ant vandens, ant 
tam tikrų bačkų, ir tas palai
ko visą svorį cementinio tilto. 
Važiuojant per tiltą rodos va
žiuoji lygiai su vandeniu, la
bai žemai, taipgi yra prietai
sas, jeigu po tiltu vanduo pa
kiltų, tad yra tam tikri suri
šimai ir gali gerokai pasikel
ti tiltas ir nesutrukdo važiuo- 

į tės.
Abelnai, Seattle miestas tų- 

iri daug įvairumų ir daug įvai- 
Irios industrijos, ne tik siuvė
jų, bet turi daug ir sunkiosios 
Į industrijos, kaip laivų taisy- 
. mo ir naujų statymo, Įvairios 
mašinerijos etc.

Pasikalbėjus su kai kuriais 
dirbtuvių darbininkais, atro
do, kad veik visur organizuo
ti darbininkai ir yra išsikovo
ję neblogas sąlygas.

Būnant pas drg. Baltrušai
čius, teko susipažinti su vie
nu geru1 draugu, Petru Lape
nų, iš Lietuvos kilusiu iš Bir
žų miesto. Sakėsi gyvena bę 
darbo ir jau nemano darbo 
ieškoti dirbtuvėj, turi gana 
savo sūtaupų.

Baigiant svečiuotis pas drg. 
Baltrušaičius, Ievutė panorėjo 
nuvykti pas oregoniečius far- 
merius ir pabūti porą dienų, 
o mes tik du važiavom, tad 
buvo gera proga ir daugiau 
“pasažyrių” priimti į savo au
tomobilį. Tad, apleisdami'Se
attle miestą, pasiėmėm ir d. 
Baltrušaitienę pavežti iki Ore
gon City. /

Važiuodami pro Portlandą, 
sustojom aplankyti našlę Oną 
Gritienę, nes mysų ir draugų 
Baltrušaičių geri pažįstami 
buvo Jonas Gryte ir Ona Gri- i 
tienė, bet mus nustebino kai
mynų pasakymas, kad Ona 
Gritienė jau mirus pabaigoje 
balandžio mėn. Tai labai gai
la, kad neteko jos matyti. 
Gritienė buvo malonaus būdo 
moteris ir daug gero velijanti 
kitiems. Jos vyras Jonas Gry
te mirė 1952 metais. Dabar 
jų šeimos liko tik sūnus Ed
vardas, aptiekorius ir duktė 
Birutė, gyvenanti Portland, 
Ore. Birutės vyras- yra radios 
stoties vyriausias inžinierius.
Vęl pas oregoniečius

Grįžę iš Seattle, apsistojom 
pas drgg. Antaną' ir Domicėlę 
Shultz-šatus, Linn, Ore Apie 
minėtus draugus nėra ką 
daug rašyti, nes jų draugiš
kumas jau daugeliui gerai ži
nomas; Ten nuvykę jautėmės, 
kaip namie, nes abu gyvena 
geroj santaikoj ir džiaugiasi, 
kad visko turi, nieko netrūks

tą, moka draugus gražiai pri
imti ir pas juos niekados ne
būsi alkanas. Draugai antrą 
dieną surengė svečių pagerbi- 
nio parę; atvyko pora šeimy
nų kaimynų, puikiai praleido
me vakarą su svečiais prie 
puikiai pagamintos vakarie
nės. Po vakarienės tęsėm pa
sikalbėjimą kaip gyvenimas 
■pinasi tarpe miestų ir ūkių 
darbininkų.

Atvykus z pas drgg. Šatus, 
teko nueiti ir pas drgg. Vis
kius; d. Ulskienė pasakojo, 
kad jos sūnus, vaikščiodamas 
gale lauko pagal upelį, pa
gavo didelę žuvį, salmoną, ii* 
prašė pasilikti ant vakarienės. 
Nenorėdami prašymą atmesti, 
gavom puikią žuvies vakarie
nę. j

Nuvykus pas drgg. Matu
kus ir drgg. Jazelskius, irgi 
gausiai likom apdovanoti su 
skaniais sūriais ir kitais ūkio 
produktais. Matukai atrodo’ 
turtingai gyvena, labai ro-Į 
mantiškoj Williamette upės j 
pakrantėje. Iš vienos pusės 
bėga srauni upe, iš kitų pusių 
gražus miškas, stuba ir sody
ba gražiai apžiūrėta, ir atro
do viskas geroj tvarkoj. Pa
sikalbėjime draugai Matukai 
pilni draugiškumo 'ir supran
ta gyvenimo reikalus.

Gaila drgg. Jazelskių. Jos 
draugas matosi nedrūtas žmo
gus, o ji pati taipgi skundžia
si, kad reumatizmas vargina ir 
sveikata nedrūta. Ji savo 
draugiškumu labai moka at
jausti savo draugus ir visados 
nepamiršta apdovanoti Oak- 
lando, Sūn Francisco ir San 
Leandro drauges.

Išvykstant iš draugų Šatų, 
d. Šatienė irgi pridėjo diktą 
ba.ksą skanių sūrių ir kitokių 
dovanų parvežti i mūsų kolo
niją. Pas tokiuos draugus ti
krai neprastai svečiuotis; val
gėm, gėrėm, nakvojom, o iš
važiuojant dar Įdėjo daug do
vanų, taip sakant, apdovano
jo su skaniais sūriais. Todėl 
visiems geraširdžiams vienu 
žodžiu tariam daug daug ačiū 
už draugiškumą ir dovanas.

Kadangi d. Baltrušaitienė 
ilgi norėjo tą pačią dieną va
žiuoti i namus pas savo gyve
nimo draugą, tad mes ją pa- 
lydėjom iki Portland, ir drau
giškai persiskyrėm.

Išleidę Ievute i Seattle, mes 
leidomės atgal i pietus, ir į 
pavakarį vėl nuvykom pas 
drgg Russ, Grants Pass. Mat, 
męs, / buvom žadėję sugrįžti, 
atgal važiuodami tuo pačiu 
keliu, tad jie -mūs laukė, ir 
vėl atsinaujino mūsų nebaig
ta kalba, o draugė Antanina 
su savo draugiškumu veik bu
vo gatava atiduot savo širde
lę. Kaip ji džiaugėsi, kad vėl 
gavom susitikti ir pabūti nors 
ant trumpo laiko, pasikalbėti. 
Po puikių vaišių ir geros nak
vynės leidomės i galutinę ke
lionę, Į savo San Francisco 
miestą.

Važinėjant vieškeliais, ge
riausia man patiko /vieškelių 
padarymas Washingtono stei-

NOTICE is hereby given that 
license 4A-8365 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail. under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 107-50 Van Wyck blvd., 
Jamaica. KLAUS MEYER.

te; visur geri ir tiesūs keliai. 
Oregone ir • Kalifornijoj dar 
daug reikės padirbėti, kol pa
darys taip tiesius ir gerus ke
lius, kaip Wash.
Apie Washingtono valstiją

Manau, kad bus kam'žin
geidi! žinoti tolimesnėse kolo
nijose apie Washingtono vals
tijos trumpą statistiką. Vals
tija turi gyventojų 2,540,000. 
žemės plotas užima 68,192 
ketvirtainių mylių. Valstijos 
sostinė Olypia. Gubernatorius 
republikonas Arthur B. Lang- 
lie. Turi 39 apskričius. Di
džiausi miestai yra Seattle, 
Spokane, Tacoma, Yakima ir 
Bellingham. Miškai užima 
2.290,000 akrų. Valstija turi 
75 parkus su 60,000 akrų že
mės. Columbia upė duoda 
tris dalis elektros pajėgos vi
sai valstijai. Hanford Engi
neering Works, didžiausias 
atomų išdirbinio fabrikas vi
sam pasaulyje. Turi vandens 
96 tvankinius. Vyriausia miš
kų kirtimo ir medžio išdirbi
nio įmonė. Geriausi obuoliai 
išauginami Wash, valstijoje. 
Eilė metų atgal ten buvo la
bai stipri unija IWW, vėliau 
reakcija ją suskaldė. Toje 
valstijoje klimatas labai pa
našus kaip Lietuvoj, tik čia 
žiemos ne taip šaltos ir ma
žiau sniego. Per ištisą vasarą 
veik kas savaitę lietus lija ir 
žemė labai derlinga. Mažesni 
ūkininkai ir daržininkai ma
žai turi bėdos su’ laukų iriga- 
cija.

Alvinas

Statys tiltą iš Brooklyno 
į Staten Islandą

Dabar jau beveik tikra, 
kad greitoje ateityje prasi
dės darbai dėl pastatymo 
vieno pasaulyje ilgiausių 
tiltų iš Brooklyno į Staten 
Islandą. Tilto pastatymas 
kaštuos $220,000;000. Fi
nansuos miesto, valstijos ir 
federalinė valdžia. Pasta
tymas ims keletą metų.

HELP WANTED—FEMALE
CHICAGO, ILL.

Top Notch
STENOGRAPHER

Who has Secretarial Aspirations. 
Requirements: Shorthand 90 words 
per min. Typing 60 words per min. 
40 hour week.

Benefits: 24 working days paid 
vacation. 8 paid holidays per year. 
Generous sick leave, retirement 
plan, hospital and insurance pro
gram. Phone MR. C. E. DREW — 
COLUMBUS 1-1278. .. Local office 
of —■ „ ■ ■! "

SANDIA CORPORATION
A subsidiary of the Western El

ectric Company, engaged in research 
and development of nuclear weap
ons.

(143-149)

----NOTICE- is -hereby—given that 
license, 4A-9362 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re-' 
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 100-05 Atlantic ave., 
Richmond Hill. ADELINE J. MAN- 
DO.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-7034 has been issued to 
the undersigned to sell bee)- • at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con- 
sūmptioi at 59-23 Grand ave., Mas- 
peth. JOSEPH ADAMOWICZ.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9699 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 854 Onderdonk ave., 
Ridgewood. FLORA HABERZETTL 
as Executrix of the Est. of Karl 
Haberzettl. 1

NOTICE is hereby given that 
license- 4A-10124 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 60-16 Fresh Pond rd., 
Maspeth. JOSEPH and ELSA 
STRAUB.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-10436 has been issued to 

į the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con- 

; sumption at 114-44 Rockaway blvd., 
Ozone Park. ROLAND SCHNAPP 
dba Paul’s Delicatessen.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-2839 hds been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 112-1.4 Rockaway blvd., 
Ozone Park. H E R M A N N H. 
SCHN1EDEWIND.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9943 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption' at 44-01 30 ave., Astoria. 
ANTHONY ALBANO.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-2664 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise eon
ai 208-07 Jamaica ave., Qlieens 
Village. HARRY WINER.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-7263 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 40-05 28 ave., Steinway. 
MARTIN CORDES.

NOTICE is hereby given- that 
license ‘ 4A-9836 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail undei1 the Alcoholic/ Beverage 
Control Law |for off preihise con
sumption at 34-02 31 ave.. Stein
way. ANTON HUEGLER.

NOTICE is hereby given I hat 
license 4A-1906 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 212-32 91 ave., Queens 
Village. DELICATESSEN- STORE 
F. H. MEYER, Inc.

NOTICE is hereby given (hat 
license 4A-10592 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 119-05 Jamaica Ave., 
Richmond Hill. WILHELM SEIS- 
LER and WILLIAM DETJEN dba 
Triangle Delicatessen.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-10643 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 121-61 Farmers Blvd., 
St. Albans. CHARLES SAVER1NO.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-5853 has been issued to 
the undersigned to sell bVer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 64-00 Metropolitan 
Ave., Middle Village. JOHN GRO- 
NERT.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9370 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control • Law for off premise con
sumption at 211-71 Jamaica Ąve., 
Queens Village. KĄTHE GRABE 
Extx. of Est. of Willy Grabe

NOTICE is hereby given that 
license 4A-6590 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 49-12 30 Ave., Wood
side. WALTER • GESELL dba 
Walter’s Delicatessen.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-.10298 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage

I 
i

Control Law for off premise con
sumption at 246-01 Francis Lewis 
Blvd., Rosedale. ANTHONY MA
RINO.

, NOTICE is hereby given that 
license 4A-10513 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage. 
Control Law foi1 off premise con
sumption at 24-12 149 St., White
stone. THOMAS MO*RAN.

NOTICE iš hereby given that 
license 4A-9754 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail Under the Alcoholic Beverage
Control Law for off premise con
sumption at 48-02 30 ave., Astoria. 
GUISEPPE DEL GAISO.

NOTICE is hereby given that 
license number C-640 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at wholesale under the 'Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 79-03/09 Me
tropolitan ave., Middle Village. 
CHARLES N. BRAYMAN and 
MACK BRAYMAN dba Forbee 
Bros.

NOTICE is hereby given that 
license number C-830 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 145-30 South 
load, Jamaica. HARRY SCHER/

NOTICE is hereby given that 
license number C-598 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 197-29 Jamai
ca Ave.. Hollis. JOSEPH, FRANK 
arid ANTHONY CEA dba Jamaica 
Hollis Beer & Beverage Distr.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-7156 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 145-16 111 Ave., Ja
maica. CHARLES PERIETTI.

NOTICE is hereby given that 
-license 4A-10028 has been issued to 
the undersigned to sell beeitu re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law lor off premise con
sumption at 209-02 Hollis Avenue, 
Queens Village. OSCAR FIEBICH.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9717 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 247-74 Jamaica ave., 
Bellerose. MARTIN and BERNĄ 
MEXTORF.

NOTICE is hereby given that, 
license 4A-9678 has been' issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 144-28 Lakewood ave., 
Jamaica. WALTER BORZYM.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-1862 has been given to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 198-07 Jamaica ave.. 
Hollis. DIETRICH GEFFKEN.

NOTICE is hereby given that 
licence 4A-9385 has been issued to 
the, undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise, con
sumption at 218-77 Hempstead Ave., 
Queens Village. MICHAEL ANGE-
LICOLA.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-10082 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 58-10 Myrtle avenue, 
Ridgewood. HENRY KRAMER. i \

NOTICE is hereby given that 
licence 4A-8908 has been issued to 
the undersigned to sell beer at i-e- 
tail under the Alcoholic Beverage 

1 Control Law for off premise con
sumption at 135-26 Hillside avenue, 
Richmond Hill. EMANUEL A. and 
ARTHUR C. HOFHERR dba Eddy’s 
Market. \

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9324 has been issued to 
tpe undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 71-02 67 place, Glerf- 
dale. AUGUST F. HEINZE.

NOTICE is hereby given that 
licence 4A-9890 has been issued to 
the undersigned to sejl beer at re
tail under the Mednolic Beverage 
Control Law fo^off premise con
sumption at 103V17 Rockaway blvd., 
Ozone Park. /FREDERICK H. 
WILKENS. /

NOTICE /is hereby given that 
license 4A-46pO has been issued to 
the , undersigned to sell beer at re
tail under/the Alcoholic Beverage 
Control Lrw for off premise con
sumption £t 35-44 Broadway, Asto
ria. W11LL1AM PLUSCHAU.

NOTI DE is hereby given that
license 4 ^885 has been issued to 
the unde signed to sell beer at re
tail unde i’ the' Alcoholic Beverage
Control Law for off premise con
sumption lat 32-20 34 ave., Long 
Island City. HENRY KUCK.

NOTICE is hereby given that
license 4A-7017 has been issued .to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 32-33 Steinway street,
Steinway. GEORGE HAHS.

NOTICE is hereby .given that 
license 4A-9360 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 23-50 31 ave., Long Is
land City. JOHANN ZABRANSKY.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9413 has been issued to 
the undersigned to sell beei1 at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con- 
suriiption at 79-70 78 ave., Glendale. 
HANNAH WESSELL.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9J.79 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con- 
įumptiori at 175-27 Jamaica. AL
BERT -and HENRIETTA WALD
MAN dba Micky’s Delicatessen.
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NOTICE is hereby given that 
license 4A-10345 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 40-13 Broadway, As
toria. BERNARD H. BALZER.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-8736 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 105-11 Metropolitan 
ave., Forest Hills. ARTHUR PE
TERSEN.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-10205 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 116-04 Rockaway blvd., 
Ozone Park. JOSEPH RICCIO, f

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-356 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re- 

| tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con- 

! sumption at 153-55 Cross Island 
Parkway, Whitestone. FOOD FAIR 
STORES. QUEENS. Inc. BRW

,NOTICE is hereby given that 
license 4GB-357 has been given to 
the undersigned to sęll beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 220-46 Hillside avenue, 
Bellerose. FOOD FAIR STORES, 
QUEENS, Inc. ( BRW
license 4GB-357 has been issued to 
license 4GB-358 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 72-15 Ki^sena blvd,,. 
Bellerose. FOOD FAIR STORES, 
QUEENS, Inc. , ' BRW

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-359 has been issued to 
the undersigned to sell beer 4t re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 100-20 Queens blvd.. 
Forest Hills. FOOD FAIR STORES, 
QUEENS, Inc. BRW

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-360 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 214-14 73rd ave., Bay
side. FOOD FAIR STORES, 
QUEENS, Inc. BRW

NOTICE is hereby given that 
licertse 4GB-361 has been issued to 

Į the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 195-25 69th ave., Fresh 
Meadows, Flushing. FOOD FAIR 
STORES, QUEENS, Inc. RBW

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-362 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail . under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 187-06 Horace Harding 
blvd., Flushing. FOOD FAIR 
STORES. QUEENS, Inc. RBW

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-363 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re-1 
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 85-10 Northern blvd., 
Jacksori Heights. FOOD FAIR 
STORES, QUEENS, Inc. RBW

NOTICE is hereby given that 
license 4A- 6587 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promise con
sumption at 74-23 Metropolitan 
ave., Middle Village. HANS RO- 
NAU.

NOTICE is hereby given that 
license number C-454 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at whoisale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 108-57 New 
York blvd., Jamaica. LIBRADO J. 
ADELIZZI dba Lee’s Cold Beer 
Distributors. BT

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-354 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 245-55 Beach 20» st., 
Far Rockaway. FOOD FAIR 
STORES, QUEENS, Inc. BRW

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-355 has been issuer to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con- 
sumptioil at 21-15 Broadway, Long 
Island City. FOOD FAIR STORES, 
QUEENS, Inc. RBW

NOTICE is hereby given that 
license number C-390 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off 
premise ‘ consumption at 130 - 85 
Farmers blvd., Springfield Gardens. 
PASQUALE MASIELLO dba Greaty 
American Beer Distributing Co. /

NOTICE is hereby given thfiat 
license 4A-10549 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 20S=*fi<Jamaica ave., 
Hollis. CHARLES L. THOMAS 
iand MICHAEL D. CAIN. z

NOTICE is hereby given that 
license number C-3 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off- pre
mise consumption at 112-01 Spring
field Blvd., Queens Village. 
PASQUALE LOVACIO dba Queens 
Village Beer and Beverage Co.
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j ĮVAIRIOS ŽINIOS
120' MILIJONŲ METŲ 
AMŽIAUS SUTVĖRIMAI New Wte*ižžžK0žfe?lnlo$

New Yorko Natural Histo
ry’s muziejuje prirengta ir 
atidaryta specialė salė,* kurio- 

n je parodomas visas dinozauro 
gyvenimas, nuo kiaušinio iki 
mirties. Tai labai įspūdingas 
reginys. •

Dinozaurai, kaip žinia, ant 
'mūsų žemės gyveno prieš 

120,000,000! Jų buvo daug. 
Jų| seniai nebesiranda.

Is New Yorko j Montreal} 
išvyko apie 500 europiečių 
jaunuolių, kurie apie metus 
praleido Amerikoje. Jie mo
kinosi Amerikos mokyklose ir 
gyvena amerikiečių privati
niuose butuos^, pas šeimynas, 
kurių vaikai, savo ruožtu, mo
kinosi Europoje.

Iš Montrealio šie mokiniai 
išplaukia Europon.

LAIMINGA NELAIMĖ
Beveik siebūklingu būdu Pa

trick Fittel išliko gyvas. IND 
subvės stotyje jam pasiskubi
nant įlysti į vagoną, pavyko 
tik rankas per duris įkišti. 
Durys ranka's suspaudė, o 
traukinys pradėjo eiti. Tapo 
nutrenktas ant bėglų, bet iš
liko gyvas, tiktai apdrasky
tas.

Siūlo teisti mergaites 
kaip žmogžudės

Teisėjas Kozicke siūlo, kad 
penkios jaunos mergaitės iš 
gengės Diplomat Debs būtų 
teisiamos kaipo žmogžudės. 
Mat, jų gengė peiliu nudėjo 
15 metų mergaitę iš gengės 
Chaplain Girls.

Gaisrų departmentas skel
bia, kad Wanamakerio gais
ras parodė, jog dideliuose tuš
čiuose pastatuose, kuriuos 
rengiamasi nugriauti (kaiptai 
buvo rengiamasi su Wanama
kerio pastatu') reikia daugiau 
sargybinių.

Manoma, kad gaisras buvo 
sukeltas kieno nors, kuris 
kokiais nors tikslais įsigavo į 
pastato vidų.

I
Daug žingeidaujančių

Šimtai žmonių dar vis su
sirenka prie Wanamakerio 
pastato, kur įvyko' didysis 
gaisras. Policija dar turi 
daug bėdų su pravažiuojan
čiais, kurie sulėtina automo
bilius, kad geriau pasižiūrėti. 
Tie “turistai”, sako policija, 
labai sulėtina visą susisiekimą 
aplinkinėse gatvėse.

Miesto majoras paskyrė 
Brooklyn Sports Center Au- 

/ tbority iš trijų narių. Komite
tas pirmiausia rūpinsis pasta
tymu Brooklyn Dodgers sta- 
d i jono.

NAUJA MOTINŲ 
ORGANIZACIJA

Motinos, kurios mokslo me
tų laikotarpiu stovi gatvių 
kampuose ir padeda vaikams 
saugiai pereiti gatvę, susior- 
ganizayo į “School Crossing 
Guards Association”. Jos da
bar nori pilnų uniformų ir pil
no atlyginimo iš miesto. Bet 
miesto valdyba sako, kad jos 
yra savanorės ir neturėtų rei
kalauti algos, o kaslink uni- 

' formų, jos jas dėvi, jeigu 
pačios nusiperka.

SUSISIEKIMAS SU 
STATEN ISLAND

Atidarytas naujasis re- 
X montuotas Staten Island ferry 
\ terminalas. Atidarymo cere- 
\nonijose dalyvavo majoras 

Wagneris. Pervažiavimas su 
ferry iš New Yorko į Staten 
Island — maloni keliolikos 
minučių kelionė laivu — dar 

•. t vis kainuoja tik 5 centai — 
tris kart mažiau, negu auto
busu arba pogrindiniu trauki
niu.

Mirė Conrad Klemmer, vie
nintelis estų liuteronų pasto
rius šioje šalyje. Jis turėjo 
74 metus amžiaus.
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New Yorko 
spaudoje

Beveik visi laikraščiai pri
pažįsta, kad Elsenhowerio 
kelionė Panamon nepasiekė 
savo tikslo. Tikslas, kaip tai 
beveik visi dabar jau sako at
virai, buvo ne tiek dalyvauti j 
pasitarimuose su kitais Ame
rikos šalių prezidentais, kiek 
padaryti tą kelionę Ir parody
ti Amerikos žmonėms, kad 
Ike sveikas, kad. jis gali pre
zidentauti, kad jis gali dary
ti net ilgas keliones.

Viskas buvo gerai prireng
ta — spaudos sekretorius Ha
gerty ir visas Eisenhowerio 
štabas buvo pakinkę visus sa
vo resursus, kad sudaryti tą 
vaizdą; Bet tą vaizdą ėmė 
ir sugadino — pats Ike.

Mat, kaip kiekvienas žmo
gus, kuris jaučiasi silpnas po 
ligos, Eisenhoweris jautė no
rą kam nors atvirai išsitarti. 
Ir štai Panamoje, pamiršęs vi
są kitą, Ike pažįstamam išsi
tarė, kad jis pavargęs, bet “I 
keep going on”, kas laisvai 
išvertus skamba lyg “Bandau 
vilktis, ant kiek galiu”. Na, 
tą išgirdo laikraštininkai ir 
dabar visos Hagerty, Hall ir 
kitų gudriagalvių ekspertų 
inscenizacijos nuėjo niekais.

* * *
Tą pripažįsta visa New 

Yorko spauda, bet tik du lai
kraščiai drįsta atvirai pasaky
ti, kad prezidentas turėtų ne
kandidatuoti. Tie du laikraš
čiai yra “Post” ir “Daily Wor
ker”. Jie abu sako, kad tie 
žmonės Republikonų partijos 
vadovybėje ir Baltojo namo 
štabe, kurie stumia Eisenho
wer} link kandidatavimo, at
lieka didelį nusikaltimą. Jie 
yra ne Eisenhowerio draugai, 
o žmonės?’ k trie nepaiso jo 
asmeniško gerbūvio, kurie jį 
vilktų į visokias keliones, ne
paisant jo sveikatos, kad tik , 
įtikinti Amerikos žmones, jog 
jis sveikas.

* * j ’*

Tuo tarpu “Post’’ aprašo, 
kaip Madison Šefu are Gardė- 
ne įvyko kaip ir generalinė 
repeticija, kurioje Eisenhowe
rio kampanijos ekspertai iš
bandė visokius dalykus. Pasi
rodo, kad visai kampanijai 
vadovauja speciali komercinė 
garsinimo firma. Ji turi šešis 
didžiulius treilerius. Kiek-vie
nas treileris tūri po:

Grupę jaunų skaisčių mer
gaičių “Ike suknelėse”, ku
rios šoka;

Grupę jaunų vaikinų “Ike 
^.-marškiniuose”, kurie važi
nėja dviračiais;

Ekraną, kuriame bus rodo
mi trumpi “Ike filmai”;

Plokšteles, kurios per gar
siakalbį griežia “Mamie”, 
“Ike maršą” ir kitas daineles;

Apie milijoną Ike guzikų.
Tie didžiuliai treileriai, 

traukiami galingų /sunkveži
mių, važinės po šalį, sustos 
miestuose ir miesteliuose. Ki
taip sakant, kur ijegali atvyk
ti pats Ike, atvyks “Ike trei
leriai’’ su merginomis ir vis-' 
kuom.

Madison Square Gard one 
generalinėje repeticijoje buvo 
baidyta padaryti viską, kas 
būtų daroma trėileriui atvy
kus į kokį *nors miestelį. ...

Pavyzdingas policistas 
kaltinamas apsivogime

Policistas Dailey, 38 me
tų amžiaus, buvo laikomas 
pavyzdingu tvarkdariu. Bet 
dabar jis išmestas iš dar
bo ir bus teisiamas. Kalti
namas apsivogime. Prime-" 
tama jam pavogimas iš 
skalbyklos keleto paklo
džių!

Segregacija mokyklose yra 
nemenka ir šiame didmiesty

Daug kalbama ir rašoma 
apie segregaciją Pietuose ir 
daug kas mano, kad rasinės 
segregacijos visai nėra šiame 
d i d m i esty j e, 1 i b erai išk i ausi a- 
mė Amerikos mieste — New 
Yorke. Bet dabar apšvietus 
tarybos (Board of Education) 
paskirta speciališka komisija 
pripažįsta, ką pažangiečiai 
jau seniai sakė: New Yorke 
gal nėra segregacijos oficia
liai, bet jos yra tiek ir tiek 
faktinai.

Ta segregacija, sako komi
sija, kuriai vadovauja švietė
jas ir nuomų administratorius 
Robert C. Weaver, palaikoma 
po “zonavimo” priedanga. 
Kaip yra žinoma, balti ir ne
grai dar negyvena New Yor
ke susimaišę. Yra nemažai 
maišytų apylinkių, bet dau
guma negrų ir baltų dar gy-

Dar apie velioni 
Kazį Naktinį

Praeitą savaitę Laisvėje bu
vo trumpai paminėta apie 
mirtį Kazio Naktiųio. Jisai 
mirė šio mėnesio 17 dieną St. 
Katherine’s ligoninėje. Palai
dotas penktadienį, liepos 20 
d., Alyvo kalnelio kapinėse,
Maspethe. Laidotuvėse daly
vavo nemažas būrys žmopių: 
giminių, draugų bei pažįsta
mų. Apie desėtkas automobi
lių važiavo į kapines.

Jau buvo pažymėta Laisvė
je, kad liko velionio žmona, 
duktė ir sūnus. Beį buvo už
miršta pažymoj; ir jo sesuo 
B i d erm a n i ę r. e, brook 1 y n i šk ė, 
gerai žinoma pažangiem žmo
nėm.

Iš Lietuvos velionis paėjo iš 
yalčiškių kaimo/ Papilės pa
rapijos. Kazys Naktinis pa
skutiniuoju laiku dirbo kaipo 
“bartenderis” saliūnuose. Bu
vo ramaus ir kantraus būdo 
žmogus; jis'ai nemylėjo argu- 
mentuotis su žmonėmis, ypač 
dirbant už baro. Prigulėjo 
prie Liet. Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos. Jojo 
šeimos nariai bei giminės liū
di netekę savo tėvo bei gyve
nimo draugo.

P. M. š.

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS

Lietuvių Kriaučių 54-to loka- 
lo metinis piknikas įvyks šį še
štadienį, liepos* 28 d., 2 vai. 
dieną J Jamaica Polish National 
lląll? Ine, 108-11 Sutphin Bou
levard, Jamaica, N. Y.

Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai pra
leisti dieną; su lietuviais Griau
čiais. "Bus skanių užkandžių, 
įvairių įsigėrimų, o smagiausia 
tai puiki orkestrą gros lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius, 
atėję gerai pasilinksminsite. 
Įžanga 75č‘ (su taksais) asme
niniu Rengėjai.

(143-146)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks liepos 27 d, 8 v. v., 
LDS 'Klubo salėje, 9305 St. Clair 
Ave. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus išduodamas raportas nuo pik
niko, kurį surengė 15-ta )Apskr. ir 
kuopos 22 ir 190. Po susirinkimo 
turėsime vaišes. Valdyba.

' (144-145)

SO. BOSTON, MASS.
Didysis metinis piknikas, rengia 

LDS 62 kp, įvyks liepos 29 d, 'Liet. 
•Taut. Namo Parke, Winter St, ant 
Keswick Rd, Brockton. Ir šiais 
metais, kaip ir visuomet, pikniko 
vaišėms rūpinasi moterys, N. Žeko- 
nienė ir kitos. Kasgi nežino kaip 
skanūs yra bostoniečių ekspertų ga
minti kilbasai, kugeliai ir kiti gar
dumynai. Bus grjaži muzika ir kito
kį pamarginimai. Kviečiame visus 
dalyvauti, pasivaišinti skaniu mais
tu ir smagiai praleisti dieną.

Rengėjai.
(145-146)

vena “nuosąvuose” kvartaluo
se. Taipgi,- ir mokyklos taip 
segreguotos; Bet ta segregaci
ja dar didinama “zonavimo” 
machinacijomis. Jeigu, pa
vyzdžiui, kurioje nors gatvė
je randasi mokykla ir ji stovi 
pusiaukelyje tarp “baltos” ir 
“negriškos” apylinkės, tai į 
ją dažnai nesiunčiami abiejų 
rasių vaikai, o ji paliekama 
vyriausiai vienai rasei. Daž
nai negras vaikas, gyvenantis 
du blokai nuo mokyklos, lan
ko ne tą, o kitą, kokie šeši 
arba astuoni blokai toliau, nes 
tą artimąją lanko vaikai iš 
kitų gatvių — balti vaikai.

Zonavimo tvarkytojai nie
kad nepripažįsta, kad tvar
kant, kurių gatvių vaikai lan
kys kurias mokyklas, jie lai
kosi rasistinių sumetimų, bot 
taip faktinai yra.

Teisėjas uždraudžia 
motormanam streikuot

Valstijos aukščiausio teismo 
teisėjas Vincent Lupino išlei
do laikiną indžionkšiną, už
drausdamas pogrindinių trau
kinių subvių motormanams 
streikuoti. Tokio . uždraudimo 
reikalavo miesto Transporto 
valdyba (TA) ir teisėjas tą 
reikalavimą1 patenkino.

Teisėjas išleido 16 puslapių 
legališką aiškinimą apie savo 

[ nutarimą. Jis laikosi nuomo
nės, kad miesto transporto 
darbininkai faktinai yra civi

li iniai tarnautojai ir todėl kai- 
! po tokie neturi teisės streikuo
ti, nes jų streikas “stato pa
voju n gyventojų gerbūvį ir 
sveikatą”. .. -

Teisėjas Lupino pasiūlė, kad 
būtų sudaryta tam tikra fede
ralinė komisija, kuri tarpinin
kautų tarp unijų ir miestų 
valdybų.

Milijonas “dipuku”
Po praeitos savaitės “ato

minio bombardavimo” prati
mų New Yorke ir apylinkėje 
liko užmušta apie trys milijo
nai gyvėntojų. Bet tai dar ne 
viskas, nes Civilinio apsigyni- 
^no pareigūnai sako, kad liko 
ir apie milijonas “dipukų” — 
benamių. Jeigu tai būtų ne 
pratimas, o tikrovė, tai po New 
Yorko griuvėsius arba aplink 
miestą dabar klajotų apie mi
lijonas benamių žmonių.

Civilinio apsigynimo eksper
tai dabar bando apskaičiuoti, 
ką jie su tokia benamių mi
nia darytų, kaip jie užtikrin
tų, kad neprasidės epidemijų 
ir t. t.

Visoje šalyje po pratimų li
ko net 30 milijonų dipukų.

Mrs. Colley automobilius iš
trūko; iš kontrolės, užlėkė ant 
šaligatvio it užmušė 6 metų 
mergaitę Jane Witkowski.

PARDAVIMAI
Parduodame farmą. 72 akrų že

mės, geras pastatas; du arkliai, 8 
galvos galvijų. Vištų, mašinerija. 
Kaina $5500. Kreipkitės pas Wm. 
Rogers, R. D. No. 1, Nineveh, N. Y.

(143-145)

Atidarytas Vasarnamis ;
J

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

OCEAN VIEW
GUEST HOME

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-2338

\

VIOLET’S
Kainos nebrangios. Tuojau 

arba apartmentus

Wagneris nusileidžia 
partijos politikieriam

Kuomet Wagneris tapo iš
rinktas į miesto majorus, jis 
paskelbė, kad neskirs į mies
tines pareigas savo partijos 
(demokratų) distriktų vado
vus. Tuomi bus išvengta, sakė 
jis tada, atsimokėjimas šilto
mis vietelėmis politikieriams, 
kurie padeda rinkimuose.

Bet Wagneris, kaip matyti, 
pamiršo savo nutarimą. Jis 
daftar paskyrė į miesto mo
kesčių (taksų) komisiją Broo
klyn© 21 distrikto vadovą 
Herstbergą. Sakoma, kad De
mokratų partijos politikieriai 
vaikščioja sir plačiomis šypse
nomis. Jie žino, kad majoras 
Wagneris dabar atgaivina se
ną praktiką, kuri jiems taip 
naudinga.

.. — .. —■■ <•
CARNEGIE HALL 
PARDUOTA

" Paskelbta, kad tapo par
duota garsioji muzikos kon
certų salė Carnegie Hall. Nu
pirko Glickman Corp, ir už
mokėjo penkis milijonus do
lerių. Kas su sale bus daro- 

$ma ateityje, dar nežinia. Gal 
ją atpirks ir operuos Philhar
monic - Symphony Society of 
New York. 3

REAL ESTATE

East Meadow, Lakeville Estate. 
Ranch. 3 bedrms, 2’Z> baths. Fin. 
basement; storage rm, kitchen
laundry with serve-through counter. 
Knotty pine kit, built in breakfast 
nook. All appl, wall to wall carpet
ing, compl. landscaped professionally, 
many extras. $22,500. IV. 9-8849.

(145-147)

Ozone Park. 2 šeimų kampinis. 
115x120; tuoj užimama su nupirki
mu; 4 rūmai viršuj, 5 apačioj; 2 
maudymosi prūdai (1 vaikams); 
porčiai, alum, langų sietai ir durys; 
daug ekstra dalykų. Cyclone tvora. 
Arti transp. mokyklų, bažnyčių; 
puiki apylinkė. Turi pamatyt įverti
nimui. Sav. parduoda su nuost. Vy
ksta Kalif. $23,000. Privatiška. —

1 VI. 8-1169.
(143-146)

Namų Statytojo išpardavimas. Jis 
turi palikti Queens apskr, ir pradė
ti kit< projektą kitur. Nužeminta 
kainos: Brick Ranch $15,690. Over- 
sied Cape Cod $15,990. Miesto ka
nalizacijos. Busas į subvę. Krautu
vės, bažnyčios. 221 st St. ir 146th 
Ave, Laurelton, L. I. LA. 8-0558.

/(143-146)

2-famiIy house or sale. 8 rms— 
5 & 3. Cement blęck, lot 63 x 100. 
2 car garage. Clošir-j)) churches, 
schools. Residential* section. Call 
DObbs Ferry 3-4767J, after 8 p. m. 
38 Moulton AVe, Dobbsk Ferry, N. 
Y. (141-147)

Jeigu darytojas.' 3 šeimos, lega- 
liška. 6, 7, 4 rūmų apartmentai. 
2, 3, 2 miegrūmiai apartmente, 4 
mašinų garadžius, 2 atviri porčiai. 
Po vonią apartmente. Ištaisytas 
skiepas, aliejinis pečius, garas. Daug 
įeiginlų nuosavybių. Parduoda sa
vininkas. UL. 1-6907.

(139-145)

Baldwin. Naujas split level, 3 
miegrūmiai, salionas, vakarieniauti 
rūmas, virtuvėlė, 2 vonios, gara
džius. Utility kamb. Viskas iš- 
plęisteriuota, viskas iš cedro šinge- 
liuota. 60 x 100. Latvis budavoto- 
jas. $14,750. Galima gauti $12,000 
mortg. Baldwin 3-8475.

(139-145)

Handy Mam Special. 1 fam, 5 
rms, 2 Ige porches, handyman, 
some repairs; 3 bedrms, liv. rm., 
kitchen, utilities, oil heat; nr. St. 
Arithony. Shopping. Best possible 
price given directly by owner. Sac. 
FA. 4-2523.

(142-148)

Geraldine Carter, 25 me
tų, pusėtinos išvaizdos mo
teriškė, našlė. Ji sakosi 
esanti karališkoj ’kilmės. 
Pirmadienį jaunas plėšikas 
užpuolė ją jos namuose, ap
vogė ją, kėsinosi išprievar
tauti ir paskui paspruko. 
Viso labo pas ją terado ir 
pasiėmė $8. Moteriškė ras
ta surištomis rankomis ir 
užrišta gerkle.

Business Opportunity

Medžio išdirbystės šapa, pilnai iš
taisyta su tinkamom mašinerijom; 
dviejų aukštų, po 25x90. $300 į mė
nesį įskaitant mašineriją.

688 Flushing Ave, B’klyn. 
PE. 6-1370

(145-147)

Ideališka šeiniai. Restaurantas įs
teigtas 20 m. Vietos dėl 20 žmonių 
prie stalų, 6 stalai prie baruko. Vis
kas pilnai įtaisyta. Nori $3000 pini
gais. Parduoda savininkas. Skam
binkite EV. 2-9796 arba ateikite 
po 2 vai. dieną. 714 Seneca Ave., 
Ridgewood.

(143-149)

Ideališka šeiniai. Del-Grosernė. 
Įsteigta 40‘ metų. Geras skaičius 
kostumerių. Biznį galima padidin
ti. Virtuvė pagaminti valgius.
EVergreen 1-5510.

(142-148)

Ideališka porai. . Delicatessen. 
Gerai įsteigta kampinė krautuvė. 
Virtuvė užpakalyj, taipgi mažas 
kiemas su daržu. $120(r j savaitę 
įeigos. Parduoda savininkas, žema 
kaina $7,200. Šaukite nuo 9 v. ry
to iki 10 v. v. PE. 8-3377.

(141-147)

Ideališka partneriams. Rakandų 
užbaigimo šapa. Pilnai įtaisyta. Pui
ki proga pirkti tiesiog nuo savinin
ko. BU. 8-5836. 9—5 v. v.

(140-146)

Near Blessed Sacrament. 4 Va yrs, 
brick, veneer bungalow; expan', at
tic, insul. 5 rms, Irge liv. rm, din. 
rm, 2 bedrms, kitchen, colored tile 
bath with glass enclosure . Sun 
porch, patio, built in garage. Beau
tifully landscaped. $27,700. Sold by 
owner. GI.7-8780. Eves^-GI. 7-6142.

(144-147)

MALE and FEMALE 
____________________________L.

»Patarnautojas ar suaugusi patar
nautoja. Patyrę. Darbas vasarą. 
Nuo 12 v. nak. iki 8 v. ryto. Penk
tadienio ir šeštadienio vakarais. 
Geri tipai. Skambinkite 10 v. ryto 
iki 12 v. deną. WH. 8-4544.

(144-150)

HELP WANTED-MALE

Watchmen. At least 25 yrs. 
old. 6 day wk, paid vacations, in
surance & hospitalization. Neces
sary equipment furnished. Must 
have clean record. Call RE. 2-8298 
weekdays, 9-5. Saturday 9-12.

Agentas visom tautom. Kalbame 
vokiškai Tvarkome Industrijinius 
mašinšapės, išdirbystės, ir patyru
sių darbininkų gerai užmokančius 
darbus. Klausimus, kas liečia dar
bus atsakinėjamo plačiai ir drau
giškai. YORKVILLE EMPLOY
MENT AGENCY, 200 E. 85th St. 
(3rd Ave.) TR. 9-4620.

Mašinistai, visame kame. Techni
kai. Mokiniai. Interesingas įvairus 
darbas Aukštos algos, ir apdraudos 
Skambinkite paprastom dienom 8— 
5 v. v. Glen Cove 4-7300. Vakarais 
Šešt. ir Sekm. Oyster Bay 6-8110.
HANSON-GORRILL, BRIAN, INC.

85 Hazel St., Gletn Cove, L. I.
(143-149) 

_________________ ---------------------------------------- —Jt---------------------

PRIE GONTŲ DARBININKAI
Siding Vyrai; Patyrę. Nuolat.

RALPH & ROCKY’S 
894 Graham Ave., B’klyn.

ST. 2-4626*
(143-149)

Superintendent. Vanest Sek, su 
patyrimu. 22 šeimų namas, lengvi 
pataisymai. 3 rūmų apartmentas, 
priskaitant $50. Anglies šiluma, ge- 
sas, elektra. Taipgi 25 šeimų na
mas, 3 rūmų apt, $55 ęriskaitant 
anglies šilumą, gesą, elektrą, šau
kite pirm, antčad, ketyirtad. ar 
pen'ktad., nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
dieną. Mr. CoreU, MO, 9-8898.

e (141-147)

Auto Mechanic. For one of West
chester’s busiest service stations. 
Excellent working conditions. Please 
call Mr. A. F. Burse, service Mgr. 
Between 8—5 P. M. WH. 9-4800.

/ ‘ (140-146)

Medžio Išpiaustinėtojas. Su pa
tyrimu prie modelių. Gerai įsteigta 
kompanija, šiaurėse, New York. 
Nuolat. Gera alga. Skambinkite. 
MU. 9-0970 ar rašykite: Box J-17, 
Room 880,-11 W. 42nd St., N. Y. C.

' (139-145)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE J

OPERATORES. Patyrusios prie 
suknelių. Gera alga. Nuolatinis dar
bas apskritiems metams.

CAkEDEN MFG.
815 W. 89th St., N. Y. C.

' (143-145)

Operatorės. Patyrusios. Prie mo
teriškų koatų ir kostiumų. Ranko- 
vinės ir pamušalų darbininkės.

854 Troutman St, Brooklyn
(143-145)

Slaugės. R.N. ir L.P.N.. slaugės. 
Taipgi slaugių pagelbininkės. Visi 
šiftai; 8 vai, 5 dienos. Puikios dar
bo sąlygos. Nauja ligoninė Yonkers.
k YO. 5-9500.

(145-151)

Namų Darbininkė—25—50 m. Pag 
prastas virimas, namai priemiestyje? 
Arti subvių. Kambarys ir vonia. Ge
ra alga. Nuolatinis darbas draugiš
kuose namuose. Skambinkite papra
stom dienom. HA. 6-2229.

(143-145)

Nurses, R. N. For Clinic work. 
9-12 and 1-4. 5 days. Salary $200 
a month. Light duties. Pleasant 
conditions.

‘ CH. 2-5511.
((141-147)

BABY NURSES
3 yrs. experienced. New born. 

Modern approach. Full or part tiem. 
Top salary. Please call UL. 9-4110 
—Agency.

Merruw Operatorės. Patyrusį® 
prie geresnių moteriškų megstinu? 
kų. $2.00 į valandą ar darbas nuo 
kavalkų.

CASUAL SPORTSWEAR
502 Onderdonk Ave, Ridgewood. 

HE. 3- 2868.
(141-147)

Cook. Unattached, 35-50. Honest, 
reliable. Plain meals, cook for ap
prox. 60 small chidren’s Institution. 
Salary, room and board. Must live 
in. Call WH. 9-0665 for apptj • 

(144-150)

Slaugė. Praktiška, laisniuora ar 
be laisnių. Dirbti Senelių Namuose.

I 
WARTBURG ORPHAN

FARM SCHOOL £
Mt. Vernon, N. Y. W

Guolis vietoje. MO. 8-9188.
(144-149)

Prie lempų uždangalų darbininkės. 
Padaryme ir užbaigimo, šilko me
džiaga. Nuolat, gera alga, oro vėdi
nama .šapa, muzika. Galima pasiga
minti pietus. < (D train, Ind. to De
laney).

HENRY LEWIS 
LAMPSHADE CORP.

80 Forsyth St, N. Y. C.
(144-145)

NURSES
Registered and L. P.—licensed. 

R. N. all shifts; Salary $270 mon'th. 
L. P’s,’all shifts, salary $180 month. 
Meals &Į laundry included.

SEASIDE NURSING HOME J 
EL. 1-5020.

* (144-147)• •

13 mėty vaikinas atvyko su 
pilnu maišu pinigų j N. Y.L

Policija kelios dienos atgal 
Idlewild aerodrome suėmė 13 
metų berniuką.* Jiems pasiro
dė įtartina, kaip stropiai jis 1 
saugojo prie savęs laikomą 
jnaišelį. Patikrinus pasirodė, i 
kad ten randasi $4,662. O iš 
kur toks vaikas turi arti pen- . 
kių tūkstančių? Policijai neė
mė ligai sužinoti, kad tai jis 
atvyko iš Floridos, kur daly
vavo $17,000 apiplėšime. Jis 
pripažino, kad jau išleido 
tūkstančius orlaiviams, taksi- 
kams, drabužiams, viešbu
čiams, brangiam valgiui.

Jis tapo suimtas. Jaunuolių 
kalėjime jis susimušė gJlvą 
(arba bent taip sakė) ir bu
vo nuvežtas Bellevue ligoni
nėn. Iš ten tas smarkus vai
kinas pabėgo, bet paskui vėl 
tapo sugautas.

STUDIJUOJA MŪSŲ 
MIESTO VAŽIUOTI J

Third Ave. Transit korpo
racijos dirbtuvėse dabar dir
ba Rangvald Peterson, mecha
nikas iš Oslo, Norvegijos, ku
ris specialiai atsiųstas Oslo 
miėsto dirbtuvių, kad susipa
žinti su Amerikos darbo me
todais.

4’




