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L. Šimutis apie Susivieniji

mus.
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Lapta ant traukiniu stoyo.
Nepaiso knygų.
Krizės pavojus.

Rašo R. MIZARA

L. šimutis parašė marijonui 
UjfrUgv apie LRKSA. kurio 
jis yra prezidentas.

Jis didžiuojasi tuo faktu, 
kad Romos Kataliku Susivie
nijimas turi daug turto. — 
$2,1 KO,059.

Girdi, tai "progresuojanti 
lietuviu organizacija."

Nepraeina p. šimutis pro 
šąli neužkabines LDS. Esą, šis• • *
Susivienijimas Įtraukta* "į 
priesva 1st y b i n i u o rga i: i zac i i u 
sąrašą” ir dėl to jis sumažė
jo nariais.

Tiesa, LDS yra neteisingai 
užpultas ir jis ginasi teismuo
se. Tiesa ir tai, kad užpuoli
mas LDS pakenkė, m s kai 
kurie nariai pabūgę iš jo pa- į 
šit ra u k ė.

O visgi, man rodosi, kad 
p. šimutis čia parašė jeziiji- 
tiškai.

Jis nei vieno žodžio nepa
sakė apie nariu skaičių save 
Susivienijime.

Faktai gi rodo, kad 1953 
metais joVvadovaujamas Susi 
vpwijimas nariu skaičiumi ne
pakilo, bet puolė žemyn, — 
sumažėjo 161 nariu! Kur čia 
tas progresas?

Nors LRKSA nėra Mr. 
Brownell puolamas, nors jis 
turi visas progas augti ir klos- 
tėt, tačiau jo nariu skaičius 
tebemažąja!

Tai kodėl nepasakyti teisy
bės ?

Kaip neimisime: didžiau
sias turtas yra žmonės, o ne 
doleriai.

Montreal io kardeliškė 
“Neprikl. Lietuva” spausdina 
kažin kokio "neseniai iš Lie
tuvos atbėgusio" pasakoji
mus.

Tarp kitko, tasai pasako
tojas riečia apie tai, kaip "iš
tremti Į Sibirą lietuviai" 
slapta bėga namo. Paklausy
kite :

"Vyksta vogčiomis, ant va
gonų stogų. . .”

Ont traukinio vagono sto
go ir žvirblį juk galima maty
ti!. . . .

Tai koks čia gali būti slap
tumą^

Į desperaciją įpuolė žmo
nės plepa daug nesąmonių.

O štai, ką J. Tysliava sa
ko:

"Leidėjai skundžiasi, kad 
knygos neina.

"Andai užeinu i Gabijos 
gnygyną Brooklyne ir klau
siu, ‘kaip biznis ’ Savininkas 
ir leidėjas sarkastiškai atsa
ko :

"Po 50 metų spaudos lais
vės, lietuviams knygos nebe
reikalingos. . .

"Gretimai stovėjęs pažįs
tama^ asmuo dar pridūrę: 
. "Prisipirkę namų, šaldytu
vų, televizijų ir automobilių, 
mes galime gyventi ir be kny-

Jv "jie” gyvena!
Bet /ie visi taip gyvena. 

Progreajyviai Amerikos lietu
viai kitaip gyvena: pas kiek
vieną jų rasi didesnį ai- ma
žesnį knygynėlį.

žymus ekonomistas Leon

Šimtai tūkstančiui žmonių 
Reikalauja pašalint 
Joe McCarthy iš Senato

i bei kitų biznierių kas lie
čia McCarthy, ir dauguma 
jų stojo prieš tą ragangau- 
dį.

Sauk City, Wis. — Susi
darė Wisconsino piliečių 
klubas vardu “šalin Joe 
McCarthy!” iš Jungtinių 
Valstijų senato.

Savaitraščio Sauk-Prairie 
Star leidėjas Le Roy Gore, 
buvęs McCarthy’o draugas, 
nepaspėja spausdinti peti
cijų - prašymų, reikalaujan
čių išvyt ragangaudį Mc
Carthy. Šimtą sykių dau
giau laiškų prieš McCarthy 
negu už jį.

Laikraštis stengiasi su
rinkti 403,000 piliečių pa
rašų, reikalaujančių at
saukt McCarthy iš Senato.

San Francisco. — čia pa
darytuose bandomuose bal
savimuose keturis sykius 
daugiau žmonių pasisakė 
prieš McCarthy negu už jį.

New York. — Komercinis 
žurnalas Fortune Maga
zine apklausinėje 30 stam- 

i bių fabrikantų, bankininkų

Stassenas atkalbinėja 
Angliją ir Franciją nuo 
prekybos su Sovietais

London..— Atvykęs Ha
roldas Stassen, direktorius 
Amerikos pinigų bei ginklų 
dalinimo svetimiems kraš
tams, daro spaudimą An- 
glijos valdžiai ir Francijos 

I atstovams, kad atsisakytų 
pnio prekybos platinimo su 
Sovietų Sąjunga.

Stassenas dėsto preziden
to Eisenhowerio pasiprie
šinimus anglams ir francū- 
zam.s, norintiems platesnės 
prekybos su Sovietais.

Amerikos valdžia bijo, 
kad tokia prekyba galėtų 
pastiprinti Sovietus me
džiaginiai bei kariniai.

Bendradarbiavimas tarp 
Sovietų ir jų kaimynų
Maskva. — Susirinkę at

stovai Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Albanijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos ir Rytų 
Vokietijos aptarė ekonomi
nio bendradarbiavimo rei
kalus tarp Sovietų Sąjun
gos ir šių septynių naujų
jų demokratijų.

11. Keyserling skelbia: jei 
nebus nieko radikališkesnio 
daryta, tai vienerių metų bė
gyje Amerikoje bus 7,000,000 
bedarbių.

Taip sako ir kiti ekonomis
tai. Tik republikonų vado
vai "nenumato” ir skelbia 
subversyviais tuos, kurie pri
mena, jog nedarbas plečiasi 
ir valdžia, turi tuojau imtis 
priemonių bedarbiams padėti, 
— parūpinti jiems darbų*

I Washington. — Progress- 
1 ive žurnalas rašo, kad Mc
Carthy su inkvizitoriškais 
| savo tyrinėjimais “patar- 
I nauja komunistų judėji- 
' mui.”
i...............    -i

jugoslavų bruzdėjimas 
prieš Tito diktatūrą

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos valdovo Tito
“komunistu” komitetas 
svarsto, kaip nuraminti ar 
nuslopinti žmonių judėjimą 
prieš valdžią.

Teigiama, jog susidarė 
slapta politinė partija kovai 
prieš Tito diktatūrą. Tos 

i partijos pasiuntiniai šiomis 
dienomis padalino svetimša
liams korespondentams 
pranešimus apie slaptosios 
partijos pastangas prieš 
Tito.

Išsprogdinta trečia 
hydrogenine bomba

Washington. — Pereitą 
penktadienį amerikonai iš
sprogdino dar vieną hydro- 
geninę bombą Eniwetok sa
los srityje. Sugrįžęs iš ten, 
Lewis Strauss, valdinės 
atomų jėgos komisijos pir
mininkas, sakė, šis sprogi
mas taip pat “duoda nau
dingų apsigynimui žinių.”

Rengiantis sprogdinti, bu
vo iš anksto pranešta lai
vams laikytis toliau kaip 
už 450 mylių į visas puses 
nuo tos vietos, kad išvengtų 
apsikrėtimo nuodingo m i s 
atominėmis šiukšlėmis.

Pirmoji H-bomba buvo 
išsprogdinta 1952 metais, 
antroji kovo 1 d. šiemet.

Amerikos valdininkas ir 
Čiang tariasi apie oro 
jėgų didinimą Formozai

Formoza .— John Roger 
Lewis, Jungtinių Valstijų 
oro jėgų sekretoriaus padė
jėjas, slaptai tarėsi su 
Čiang Kai-šeku, kinų tauti
ninku valdovu Formozos 
saloje.

Neoficialiai pranešama, 
kad jiedu svarstė, kaip 
Amerika galėtų sudaryti 
Čiangui gana dideles oro 
jėgas karui prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vėl šalta*

Izraeliu prisipažįsta atakavęs 
jordaniečius “del atsiteisimo”

Jeruzalė.—Izraelio prem
jeras Moše Sarett pripaži
no, kad Izraelio kariuome
nė įsiveržė į Jordaną ir ata
kavo arabų kaimą Naha- 
lin. Bet tai buvo Izraelio 
atsiliepimas prieš pirmes- 
nius užpuolimus iš Jordano 
pusės, sakė Šarett.

JORDANO SKUNDAS
Jeruzalė. — Jordanas da

vė skundą paliaubinei Jung
tinių Tautų komisijai, kad:

Izraelio kariuomenė įsi
veržė tris mylias į Jorda
ną; užpuolė kaimą Nahalin, 
nužudė 9 arabus gyvento
jus ir sužeidė 19, iki Jorda
no Arabų Legionas išvijo 
izraeliečius.

Izraelio kariuomenės bū
rys vidunaktį užpuolė tą

J. Valstijos planuoja, apeinant 
Franciją., įtraukt vokiečių 
armiją j Atlanto sutartį

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos prezi
dentas Heuss pasirašė savo 
seimo nutarimą — taip pa
taisyti konstituciją, kad tas 
kraštas galėtų rekrutuot 
vakarinių vokiečių armiją 
ir įjungt ją iį tarptautinę 
vakarų Euro'pos armija 
prieš komunizmą, kaip kad 
Amerika reikalauja.

Aukštieji Amerikos ir An
glijos koinisiomeriai norėjo 
patvirtinti tą konstitucijos 
pakeitimą. Bet Francijos 
kornisionierius pasipriešino. 
Todėl oficialis armijos draf- 
tavimas atidėtas neribotam 
laikui.

Bet jeigu Franci j a ar 
Italija per ilgai atidėlios 
užgyrimą karinio Amerikos 
plano, tai Amerika vis tiek

Susprogo milžiniškas 
bombonešis B-36. 
užmušant 7 lakūnus

Spokane, Wash. — Vos 
pakilęs oran, susprogo di
džiausias pasaulyje bombo
nešis B-36, užmušant bei 
sudeginant 7 karinius lakū
nus. Trys kiti išliko gyvi, 
bet sunkiai sužeisti.

Tas dešimties inžinų va
romas bombonešis lėšavo 5 
milijonus dolerių.

—----------------

Ryty Vokietijos vadai 
svarsto apsigynimą

Berlin. — Antradienį su
sirinkę Rytinės Demokra
tinės Vokiečių Respublikos 
valdininkai pradėjo tartis, 
kaip sustiprinti apsigynimo 
jėgas, atsižvelgiant į tai, 
kad Sovietų Sąjunga pripa- 

kaimą, arti Bethlehemo, 
šaudydamas ir mėtydamas 
sprogimus. Izraeliečiai taip
gi bandę sprogdmt arabų 
mahometonų bažnyčią ir 
privačius namus.
PIRMESNIS IZRAELIO 

SKUNDAS
Izraelis pirmiau skunde 

Jordaną Jungtinių Tautų 
komisijai, kad jo^daniečiai 
arabai kovo 17 d. pasalomis 
užpuolę Izraelio busą Nege- 
vo dykumoj ir sušaudę vie- 
nuoliką važiavusių žydų.

Jordanas užginčijo tą 
kaltinimą, ir komisija, at
metė Izraelio skundą kaipo 
neįrodytą. Tuomet Izraelis 
su protestu pasitraukė iš 
mišriosios p a 1 i a u b i n ė s 
Jungtinių Tautų komisijos, 

įsakys Vakarinei Vokieti
jai rekrutitot pusę milijo
no armijos, kuri tuomet, bū
tų įtraukta į Atlanto sąry
šį prieš Sovietų Sąjungą.

Amerikinis planas reika
lauja sudaryti tarptautinę 
armiją šešių vakarinės Eu
ropos šalių — Francijos, 
Vakarinės Vokietijos, Bel
gijos, Italijos, Holandijos 
ir Luksemburgo. Bet pla
nas įeitų galion tiktai po to, 
kai visų' tų kraštų seimai jį 
užgirtų. Kol kas jį užgynė 
tiktai Vakarų Vokietija, 
Belgija ir Holandija. Jei, 
tačiau, Francija ar Italija 
dar delstų, tai Amerika pa
keistų savo planą, taip kad 
galėtų naudoti vakarinių 
vokiečių armiją kaip savo 
talkininką.

New York. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pirmadieni 
šaukė Jungtines Valstijas 
ii' “visą, laisvąjį pasaulį iš
vien veikti,” kad padėtų 
francūzams sumušti Viet
namo liaudininkus - komu
nistus, Indo-Kinijoje.

Naujieji Amerikos 'ir jos 
talkininkų veiksmai “gale-

Daugiau kaip milijonas 
bedarbiu Californijoj

San Francisco.— Califor
nijoj dabar yra 1 milijonas, 

i 19 tūkstančių bedarbių. Per 
1 mėnesį dar 5,000 žmonių 
neteko darbo. Vien San 
Francisco mieste bedarbių 
skaičius pakilo iki 178,900. 
Šiuo tarpu tiktai drabužių 
siuvyklos pilnai dirba.

Valstijos seimelis nutarė 
padidinti nedarbo pensiją 
nuo dabartinių $25 per sa
vaitę iki $30. Nutarimas 

i perduotas valstijiniam se- 
Į natui.

Prancūzai sako nukovę 
“1,000” vietnamiečių

Hanoi, Indo-Kin. — Pran
cūzų komanda skelbia, kad 
jie apsupę vieną Vietnamo 
komunistų poziciją- paliai 
Dien Bien Fu tvirtovę, su
daužę jų patrankų lizdą, ir 
nužudę “1,000” tų vietna
miečių. O patys francūzai 
“labai mažai tenukentėję.”

Jau dvi savaitės kai Viet
namo liaudininkai, visomis 
pusėmis apgulę D. B. Fu, 
atakuoja francūzus tame 
mieste ir atmušė visus ap
suptųjų mėginimus ištrūkti, 
(Taipgi neištrūko ir tie 
francūzai, kurie, sakoma, 
nušlavę tūkstantį Vietnamo 
komunistų.)

Kongresmanas prašo 
Eisenhowerj paaiškint ■
apie hydrogeno bombas '

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Chet Ho
lifield prašo Eisenhoweri 
viešai paaiškint apie hydro- 
geninės bomobs išsprogdi
nimą, kuris “nugąsdino 
amerikiečius ir visą pasau
li.” Pats Holifield, atomi- 
nes komisijos narys, mate 
tą sprogimą, bet negali apie 
jį pasakoti, nes buvo pasi
žadėjęs laikyti sekretą.

Eisenhower atsisakė 
priimti laivakroviu 
maršuotojus

Washington. — Daugiau 
kaip 1,200 senosios Laiva
kroviu Unijos maršuotojų 
pirmadienį pikietavo Bal
tuosius Rūmus ir prašė, 
kad prezidentas priimtų jų | 
delegatus. Bet jo sekreto
rius pranešė, kad preziden
tas “neturi laiko.” Pikietuo- 
tojai reikalavo pripažint jų 
uniją.

PIRMAS POŽEMINIS 
GELŽKELIS KANADOJ
Toronto, Kanada. — Čia 

atsidarė pirmas Kanadoje 
požeminis geležinkelis — 
subvė. Jis yra keturių su 
piise mylių ilgio.

žino • Rytinę Vokietiją ne
priklausoma, savistovia 
Valstybe. ;

Washington. — Valdžia 
kreipsis į teismą, kad įsa
kytų N. Y. laivakroviams 
grįžti darban.

Ragina Jungi. Valstijas ii 
jų talkininkus rizikuoti 
net nauju dideliu karu

tų būti rimtas rizikas,” 
gręsiantis įvelt šią šalį į 
daug platesnį karą, sakė 
Dulles, kalbėdamas Užjūri- 
nės Spaudos Klube, Wal
dorf-Astoria viešbutyje, bet 
Amerika “turi rizikuoti.” 
Nes jeigu to nedarytų, tai 
komunizmas, pasak Dulleso, 
galėtų u ž k a r i a u t i visus 
strateginiai svarbius pieti
niai - rytines Azijos kraš
tus.

Dulleso kalba, iš anksto 
užgirta prezidento Eisen
howerio, buvo skleidžiama 
per radiją ne tik Amerikai, 
bet ir svetimiems kraštams.

Dulles pasakojo, kad jei
gu būtų leista komunistams 
1 aimėti dabartinę kovą 
nrieš francūzus, tai Ameri
ka toliau susidurtų su dar 
daug didesniu rizikų. Jis 
todėl ragino “griežtai veik
ti šiandien.” Dulles slėpė, 
kokius žygius planuoja prieš 
Vietnamo liaudininkus (o 
gal ir prieš Kinijos Liau
dies Respubliką).

Jis piešė Kinijos Respu
bliką kaip užpuoliką, nors 
iinai tiktai ginklais padeda 
Vietnamo liaudininkams.

Kinijos komunistai tiesio
giniai nedalyvauja tame ka
re, bet, pasak Dulles’o, jie 
“visais galimais būdais re
mia užpuolimą (prieš fran- 
cūzus), vos "tik susilaikyda
mi nuo atviro įsiveržimo į 
Tndo-Kiniją.”

Iš Dulleso kalbos apie 
“bendruosius veiksmus” In- 
do-Kinijoj buvo supranta
ma, kad Amerikos valdžia 
planuoja ten “antrąjį korė- 
jjnį karą.”

Dulles taip pat bažijosi, 
kad griežtai atmes siūly
mus būsimajai Ženevos kon
ferencijai pripažinti Kini
jos Liaudies Respubliką bei 
priimti ją į Jungtines Tau
tas.

Sniegy audros ir šalčiai 
Įvairiose. valstijose

Great Falls, Montanos 
valstijoj, pirmadienį siautė
jo sniegų audros; prisnigo 
dar kelis colius ir šaltis sie
kė 7 laipsnius žemiau zero, 
o Cut Banke buvo net 19 
laipsnių šalčio žemiau ze
ro.

Buffalo, N. Y., tiek pri
snigo, kad suklampino va- 
žiuotę gatvėse.

Vermont valstijoj pri
drėbta iki 14 colių sniego.

Chicagoj prisnigta dar 
keli coliai.

Bonn, Vokietija. — Vo
kietijos prezidentas Heuss 
pasirašė Amerikos siūlomą 
karinę sutartį.
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JAPONIJOS TAIKOS
ŠALININKŲ BALSAS

Elta praneša iš Tokio:
Japonijos komitetas tai

kai ginti paskelbė pareiš
kimą, kuriame reiškia vil
tį, kad artėjantis Ženevos 
pasitarimas atneš taiką

verčiama Azijos kariniu 
arsenalu. Japonų tauta to. 
nenori. Ji nori nusistatyti 
normalius santykius su Ta
rybų Sąjunga bei Kinija ir 
vystyti su jomis prekybą.”

MOTERŲ KAMPELIS
atrodytų perdaug dirbti
nai. Pudrą (powder) uždėk 
paskiausia.

Lūpoms gražytę (by

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

Indokinijos klausimus, sa
koma pareiškime, gyvybiš
kai reikalinga tam, kad

Grožės kultūra ir pelnagrobiai

KOKIE JIE SĄMOKSLININKAI?
NEW YORKO UOSTO laivakrovių, priklausančių 

International Longshoremen’s Associacijai (unijai), 
streikas tęsiasi jau per keturias savaites.

Streikierių vieningumas tvirtas, kaip uola. Streikas 
plečiasi ir i kitus uostus, į kitus' miestus.

Darbininkai streikuoja dėl to, kad samdytojai ne
pasirašo su jų unija kontrakto.

New Yorko valstijos gubernatorius jau prieš savai
tę laiko pareiškė, kad jis streiką laužys. Jis pyksta ant 
miesto majoro Wagnerio, kodėl šis peršvelnus link strei
kierių. Jis net grasina, būk pavarysiąs miesto majorą 
iš vietos, jei jis nesiims griežtesnių priemonių streikui 
laužyti.

Susirūpino tuo ir prezidentas Eisenhoweris. Jis pa
siuntė (praėjusi savaitgalį) pas gubernatorių Dewey 
savo atstovą, darbo sekretorių James P. Mitchell, kad 
pastarasis “subendrintų federalines jėgas su valstijinė- 
mis streikui baigti.”

Po konferencijos buvo paskelbta: streikieriai esą 
konspiratoriai, sąmokslininkai, gengsteriai. Todėl jų 
streiko negalimą toleruoti,—jį reikia baigti.

Streiko klausimas jau yra iY teismuose. Gal, kai 
skaitytojai šiuos žodžius skaitys, jau bus žinoma ir teis
mų nuomonė tuo klausimu. Gal, kai skaitytojai šiuos 
žodžius skaitys, bus žinomos ir tos priemonės, kuriomis 
federalinė ir valstijinė valdžios pasiryžš streiką likvi
duoti.

Galimas daiktas, kad prieš streikierius-laivakrovius 
bus dar kartą panaudotas Tafto - Hartley įstatymas; 
kartą jis jau buvo panaudotas, streikas buvo nukeltas 
80 dienų.

Galimas dalykas, kad bus ir daugiau kitokių prie
monių panaudota prieš laivakrovius. O tai vestų prie 
blogesnės padėties.

Negerai elgiasi ir ADF vadovai, kurie visais būdais 
padeda šį streiką laužyti.

Tuo pačiu kartu streikuojantieji laivakroviai sako: 
Mes nedirbsime be kontrakto, bet sutarties su samdy
tojais.

Apie 600 laivakrovių atstovų nuvyko į Washingto- 
ną protestuoti prieš Darbo Santykių Deriniui o Tarybą 
(National Labor Relations Board) už tai, kad ji pasisa
kė dėl atmetimo anų balsavimų, kuriuos laivakroviai at
liko, spręsdami, kuriai unijai pritaria: senajai (ILA) ar 
ADF. Jie, kaip žinia, buvo pasisakę už senąją.

Šis visas dalykas dar kartą parodo tai: tiek valsti
jinė valdžia, tiek federalinė, tiek ADF vadovybė stoja ne 
su laivakroviais, o su samdytojais, su laivų kompanijo
mis. Nes, jei jie iš tikrųjų norėtų streiką baigti, tai 
lengvai galėtų patarti samdytojams išklausyti laivakro
vių reikalavimus, sudaryti su jais kontraktą. Streikas 
tuojau baigtųsi.

Visas unijistinis darbininkų judėjimas turėtų stoti 
talkon streikuojantiems laivakroviams, nes ši jų kova 
yra visų darbininkų kova.

joje ir likusiame pasauly
je. Reguliuojant šiuos 
klausimus turi būti priim
tas nacijų apsisprendimo

korėjiečiu taura ir Indoki- 
nijos tautos turi pačios

Siekiant sumažinti įtem
pimą Azijoje ii! visame pa-

jos komitetas taikai ginti, 
reikia, kad Kinijos Liau
dies Respublika , užimtų 
savo teisėta Vietą Suvie
nytųjų Nacijų Į Organizaci
joje.

komiteto tai-

baigoje sakomą: “Japonų 
tauta nenori, kad jos šalis 
prisijungtų prie bet ko
kios karinės sąjungos, nu
kreiptos prieš bet kurią 
naciją, ir todėl ji reifcalau-

ponijos 
gal bos uztikriv1ant savi- 

gynybą.’ Japoni
ja prarado savo laisvę pre
kiauti su kitomis šalimis, 
jos taikiosios pramonės ša
kos siaurinamos, ir ji pa-

LIETUVIAI KULTŪRNEŠIAI, 
APDOVANOTI LENINO ORDINU

ŠIŲ METŲ KOVO MĖN. 15 <1. Maskvoje pasibaigė 
lietuviu literatūros ir meno festivalis arba dekada. -

Tai buvo pirmas toks dalykas lietuvių tautos isto
rijoje.

Virš 1,000 Lietuvos menininkų buvo nuvykę į Mas
kvą ir ten demonstravo visa tai, kas yra geriausia lie
tuvių tautos kultūroje. Ten buvo atstovaujama šių die
nų Lietuvos meno ir literatūros kūryba ir praeities kū
ryba taipgi; ten, pavyzdžiui, buvo išstatyta parodoje 
18-to ir 19-to amžių lietuvių paišyba.

Niekad, o niekad iš Lietuvos nebuvo išvykusių tiek 
daug menininkų su gastrole, kaip šiuo sykiu.

Įdomu tai, kad dekados metu tarybiniai rašytojai 
rinkosi į posėdžius aptarti lietuvių literatūrą.

Lietuviai aktoriai diskusavo su kitais aktoriais savo 
kūrybą.

Dailininkai darė tą patį.
Dainininkai — taipgi atliko tą patį.
Visi bendrai dalijosi mintimis dėl lietuvių literatū

ros, dramos, paišybos, dainos.
Rusai, ukrainiečiai, armėnai, baltarusiai ir kitų tau

tų kultūros atstovai, susipažinę su lietuvių kultūra, dis
kusavo, darė pastabų, parodė kai kuriuos trūkumus ir 
džiaugėsi lietuvių kultūros atstovų pasiekimais.

LENINO ORDINAS Tarybų Sąjungoje yra didelis 
šlovės, ženklas. To ordino, be abejojimo, siekiasi kiek
vienas.

Ir štai, Tarybų Sąjungos vyriausybė, dekados pro
ga, įteikė Lenino ordinus eilei Lietuvos kultūros atstovų.

Ordinus gavo rašytojai:
A. Guzevičius, jaunesniosios kartos rašytojas.

> A. Žukauskas — senesniosios kartos rašytojas; jis 
pernai, rodosi, šventė savo 70 metų amžiaus jubiliejų.

INDONEZIJOS KOMU
NISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Kovo mėnesio pabaigoje 
Jakartos (Džakartos) mies
te, Indonezijoje, įvyko to 
krašto Komunistų partijos 
penktasis suvažiavimas. ;

Suvažiavimas pasisakė už 
visišką, pilną Indonezijos 
nepriklausomybę, už demo
kratija ir taiką tarp tautų.

Į Centro Komitetą iš
rinkta 12 žmonių ir 3 kan
didatai. Sekretorium — Ai
di tas, jo pavaduotojas — 
L u k manas ir Nioto.

L. Pruseika rašo Vilnyje:
Walter Lippman nuliū

dęs ir pasipiktinęs. Jis la
bai prastok nuomonės apie 
dabartinį Kongresą. Kon
gresas, kuris turėtų būti 
įstatymų leidimo įstaiga, 
dabar “labiausia susirūpi
nęs uzurpavimu egzekuty- 
vės jėgos, virto nelais- 
niuota detektyviška jėga, 
grandžiure, prokuroro ofi
su, teisėju, džiure ir ekze- 
kutorium.”

Šiurpus vaizdas net bur
žuaziniam publicistui.

W. Lippmanui* liūdna, 
kad makartistų invazija 
pasireiškia visur, o Eisen
howeris “nusileidžia čia ir 
ten ir beveik visur.”

NEW JERSEY NAUJIENOS
“Ant Kalno Karklai 

Siūbavo...”
I Jau šį sekmadienį, balau- 
lūžio ketvirtą, Newarko ir 
I .aplinkinių vietovių lietuviai 

•! rinksis į kultūrinį pobūvį, 
kuris įvyks Ukrainiečių Sa
lėje, Newarke. Tai bus su
sitikimas su jaunuoju Ame
rikos lietuvių rašytoju Bo- 
aoskiu - Baranausku. Tai

mai, kas Jau: savaime

G rožės kultūrą pažinti 
yra labai naudinga kaip 
moterims, taip ir vyrams. 
Bet, vietoje informuoti 
žmones, tai pelnagrokdai 

i prisipila pinigų iš tų varg
šių moterėlių, o naudos ne
duoda nei už centą.

Kuomet kosmetikų kom
panijos išranda naujus pro
duktus, jeigu aiškintų pu
blikai tinkamai, ga
lima būtų ir pasinaudoti. 
Bet kuomet tai daroma tik 
dėl pelnagrobių naudos, tai 
tik jie ir pasinaudoja. 
Draugės moterys, kurios 
girdite garsinant naujus 
k o s m e tikus pagražinimui 
veido, nekreipkit dėmesio, 
nemeskite pinigų bereika
lingai.

Dabartiniais keliais mė
nesiais pradėjo garsinti 
naują produktą veido pa
gražinimui. Vardas to “ste
buklingojo,” sakysime, XX. 
Moteris, kuri per radiją ar 
televiziją demonstruoja tą 
“stebuklingąjį” naują XX, 
neturi jokio supratimo ar 
ba mokslo toje srityje, tik 
pasamdyta kompanijos ir 
drožia nuo ausies taip kvai
lai, kad kvailiau ir būti ne
gali.

Štai, kaip ji kalba: — Jei
gu kurios vartosite šį ste
buklingą produktą XX, 
tai padarys veidą jaunu, 
gražiu, žodžiu sakant, pa
darys iš seno 'jauną. Jeigu 
kurios turite ant veido ko
kių taškų, ar kokių mėlynų 
gysliukių, ar šiaip veidas 
nėra aiškus, jeigu paakiai 
pajuodę, tai XX viską pa
kavęs. Toks jau stebuklin
gas tas XX...

Skamba labai gražiai, bet 
ne taip yra, kaip ta kompa
nijos pasamdyta vargšė ap
gaudinėja kitas ir pati save.

Tik pagalvokite, jeigu jau 
pasirodo ant veido koki 
pirmiau nebuvę ženklai ir 
jeigu jau paakiai pajuosta, 
tai tada Sona nei kitokį pa
gražinimai nepakavos tų 
nepgeidaujamų taškų ir ki
tokių ligos apsireiškimų. 
Kiekvienas gali suprasti, 

■ kad jeigu žmogus gerai 
muzikas j jaučiasi, tai ir jo veidas at-

kaip kada norint turėti 
augmens gražius lapus ir 
žiedus, turi tinkamai jį pri
žiūrėti.

Dedant pagražinimą 
(make-up), visų pirma rei
kia veidą nuvalyti su 
“cleansing cream,” gerai 
nušluostyti ir apvilgyti su 
“skin freshener” skiediniu. 
Palaukus kokias 3 minutes, 
nušluostyti, tada uždėti 
“powder base.” Tai yra 
dieninis kremas, vartoja
mas pirm dėjimo pudros. 
Pirma uždėti “rouge” (ru- 
žą-rausvumą) ‘taip, kad ne-

atsargiai, kad nepereitų lū
pų liniją, neuždėti aukščiau. 
Nes, jeigu pereisi liniją, su
gadinsi lūpų formą. Daž
nai matyti lipstiką uždėtą 
virš linijos, tai prastai at
rodo. Tas kartais daroma 
tiksliai tų, kurios turi siau
ras lūpas. Dedamos lipsti
ką bando pagražinti, pa
platinti lūpas ir visai su
gadina formą.

Bandykime prisil a i k y t i 
naturališkumo linijų, kad 
neatrodytų perdaug dirbti
na. Jaunoms viskas geriau 
tinka, bet pagyvenusioms 
moterims reikia prisitaiky
ti prie visko tinkamiau.

Šeimininkėms

mai, kas Jau: savaime yra 
užtikrinimas, kad ta pro- 

)n. grama bus įdomi, įvairi ir 
gyva.

Tarp kito programoje iš
stos Gamtos Mylėtojų Drau
gijos kvartetas, kuriam va
dovauja muzikas George 
Shevelone. Šis-kvartetas nė 
lietuvių, bet specializuojasi 
įvairių tautybių liaudies 
dainų pildyme, šiam kon
certui kvartetas išsilavino 
dainuoti mums visiems ge
rai žinomą “Ant kalno kar
klai siūbavo.” Ši daina yra 
Sasnausko harmonizuotą 
diems balsams, : 
Shevelone ją pirmu kartu i rodo sveikas, gražus. Bet 
harmonizavo keturiems bal- jeigu virš minėti pasireiš- 
sams.

Bonoskis-Barana uskas 

bus margas kultūrinis po
pietis, kuriame New Jersey 
lietuviai girdės Bonoskį-Ba- 
rarauską kalbant, klausysis 
įdomios meniškos progra
mos, galės statyti klausi
mus, dalyvauti diskusijose, 
ir, claimant kaupo, bus ska
niai pavaišinti.

Šį pobūvį rengia kultūri
nės New Jersey-lietuvių or
ganizacijos. Dirigentė-mu- 
zikė Mildred Stensler va
dovaus meniškai progra-

kiniai pasirodo ant veido,
Pats rašytojas Bonoskis- tada reikia kreiptis prie gy- 

Baranauskas kalbės ne vien dytojo, kad patikrintų, kas 
apie savo kūrybą, bet apie 
santykius tarp jaunosios 
Amerikoje gimusios lietuj 
vių kartos ir savo tėvų at
eivių, apie lietuviško kultu-' 
rinio palikimo svarbą jatP 
na jai kartai . J-

Bus ir kitų kalbėtojų, i
Visi lietuviškos kultūros 1 

mylėtojai yra kviečiami at- i 
vykti šį sekmadienį į Ukrai
nian Hall patalpas (57 
Beacon Street), N e w a r -1 
ke, kad praleisti popietį 
kultūringoje, įdomioje ir 
d r a u g i škoje atmosferoje.

yra su sveikata.
Negeistinus pasireiški

mus nuo veido reikia šalin
ti, bet tiktai su gydytojo 
pagalba, o ne su kokiais 
pelnagrobių “stebuklais.” 

Kad mes, draugės mote- 
■ rys, turime kreipti dėmesio 
| į savo išvaizdą, neturime 
| apleisti savęs, tai tiesa. Tu
rime prižiūrėti savo veidą, 
pritaikyti drabužius, taipgi 

I plaukus gražiai sutaisyti ir 
I abelnai pačios save ir na- 
mus gražiai prižiūrėti. Bet 
neduokime dykai iš mūsų 

Pradžia 3 v. po pietų. įė- išvilioti pinigus.
j imas laisvas.

Rengėjai

Orkestrų dirigentas, muzikas K. Kaveckas, gavo ori 
dina; senosios kartos Lietuvos dainininkas, 'Lietuvos 
operos kūrėjas Kipras Petrauskas, taipgi buvo apdova
notas ordinu.

Gavo ordiną ir artistai: M. Mironąitė, J. Petraš- 
kevičiūtė, J. Rudzinskas, G. Jackevičiūtė, I. Stasiūnas, 
taipgi komp. J. Juzeliūnas.

Ta pati vyriausybė suteikė Liaudies artisto garbėsį 
vardą: kompozitoriui B. Dvarionui, Liaudies ansamblio 
vadovui J. švedui ir aktoriui J. Sipariui.

~ Kalbant apie Lietuvos rašytojus, .’tenka priminti, 
kad A. Žukausko-Vienuolio vėliausias romanas “Puo- 
džiunkiemis” prilygsta geriausiems Balzaco veikalams!

švara naudinga mūsų 
veidui

Veidas turi būti visuomet 
švariai nuvalytas einant 
gulti, kaip ir visas kūnas. 
Nusiprausus veidą, uždėti 
“night cream, super rich.” 
Mano rekomendacija varto
ti kosmetikus Max Factor, 
labai geri produktai. “Su- 
oer rich night cream” rei
kalinga vartoti kiekvienai 
moteriai, nes per dieną vei
das išvargsta, tai ant nak
ties oda gauna maisto. Su 
oda reikia'elgtis lygiai taip,

Ketvirta iš svarbių 7-nių 
grupių mūsų maiste

Šion grupėn įeina pienas, 
sūriai ir veik visi pieno pro
duktai: visas pienas, nu
griebtas, išgarinimu sutirš
tintas, cukruotas, džiovin
tas, pasukos, iš pieno ir 
grietinės darytos šaltainės 
(ice cream).

Sveikatai būtina propor
cija yra:

Vaikams ir jaunimui iki 
subrendimo amžiaus 3 ir pu
sė iki 4 puodukų (mierinių, 
ne mažųjų).

Suaugusiems 2 ir pusė iki 
3 puodukų.

Nėščioms, mažiausia, 
kvorta.

Žindančioms po pusan
tros kvortos per dieną.

Negalintieji gerti pieno, 
tą nuostolį gali atpildyti ki
tais pieno produktais. Puo
duko pieno vertę maždaug 
atpildo viena kuri sekamos 
porcijos: .

Cheddar sūrio 1 uncija 
(ounce).

Cream cheese 4 uncijos.
Varškės 12 uncijų.
3 dideli kaušai šaltainės.

Dėl ko būtinai reikia pieno 
ar jo produktų

Pienas ir jo produktai yra 
vyriausiu šaltiniu kalkių. 
Taip pat turi labai svar
baus kūnui vitamino, vadi
namo riboflavinu. Kalkės 
būtinos statybai kaulu, dan
tų augančiame organizme 
ir atstatyme nusidėvėjusių 
jau suaugusiame. Jos taip 
pat reikalingos veikmei 
kraujo, širdies, nervų, mus
kulų;

Yra žmonių, kurie iš pri
gimties neturi apetito pie
nui. Tokiems reikia vartoti 
pieno produktus.

Nemėgst a n t i e m s gerti 
pieno vaikams apetitui aks- 
tinti dabar visur parduoda
mas šokoladiniais ir vaisi
niais skoniais padažytas 
pienas. Tame nieko blogo. 
Svarbiausia, kad vaikas 
gautų jam būtiną proporci
ją ir išgertų ar suvalgytų 
su apetitu.

Tūlos motinos bijo duoti 
vaikams tų šokoladinių ar 
panašių pienų. Sako, pa
dažytuose negali matyti, 
kiek ten tikrojo pieno yra 
likę. Tai tiesa. Tačiau ar 
ne tas pat su homogenizuo- 
tu, kad ir baltas? Jis taip 
suplaktas, kad' nieko nepa
matysi. Tiesa, būna valdi
nė inspekcija, bet fabrikų 
administracijos dažniausia 
žino iš anksto, kada in
spekcija ateis. Tad nelie
ka kitos išeities, kaip tik 
atsidėti ant gaunamojo pie
no.

Suaugusieji neišgeria 
pakankamai pieno....

Tyrimas tūkstančio šei
mininkių skirtinguose pen
kiuose šalies miestuose pa
rodė, kad ir jos, tos taria
mosios šeimos sveikatos sar
gai, pačios tegauna tiktai 
apie 60 procentų kalkių ir 
apie. 87 procentus jų svei
katai būtino riboflavino. O 
tų abiejų didelė dalis gau
nama iš pieno, jeigu pakan
kamai būtų vartojama.

Ekspertai pataria, kad 
kaip vaikams, taip pat ir 
senstantiems žmonėms tos 
medžiagos yra prieinamiau
siai gaunamos iš pieno.

Jeigu mūsų žmonės už
mirštų pabrangusią kavą, o 
daugiau gertų pieno, būtų 
sveikiau patiems ir kišenei.

Washington. — Prez. Ei
senhoweris pasiuntė fran- 
eūzam pagyrimą, kad jie 
tebegina tvirtovę Dien Bien 
Fu, kurią apgula Vietnamo 
komunistai.

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos valdovai 
geidauja kariniai susirišti 
su fašistine Ispanija ir 
Graikija. i .

Today’s Pattern

• 9391
• SIZES
\ 12—20

Inj KTm
Pattern9391 (opensflat): Misses’ 

Sizes 12, 14. 16, 18. 20. Size 16 
takes 4’Ą yards 35-inch fabric.

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

2 psl.-—Laisvė (Liberty)- Trečiadien., Kovo-March 31, 1954



Laisvės reikalai Cleveland, Ohio
Dėka rūpestingų žmonių atydumui ir šiuo kartu 

W’im£ laimės pasidžiaugti dovanomis dienraščiui. Že
miau paduotos dovanos yra gautos praėjusiomis pora 
ar trejetą savaičių. Tos dovanos dar nėra skaitomos j 
speciali vajų, kuris prasidės su balandžio 15 diena.

Dovanas įteikė šie prieteliai:
J. Zekas, Redlands, Calif.....................
Lukaitiškis ............................................
Ona iš Brooklyn, N. Y.........................
Jonas Wizbaras, Elizabeth, N. J. ... 
Chas. Keras, Detroit, Mich................
Aggie Bučionienė, Middletown, Conn. 
Connie Miller, Hartford, Conn.........
Wm. Pakulis, Middle Village, N. Y. 
Adam Bush, Brooklyn, N. Y................
V. V. V., Lowell, Ind..........................
A. Briedis, Brooklyn, N. Y..................
Peter P. Thompson, Simpson, Pa........
A. Jurevičius, Minersville, P................

O. Vertelienė, West Pt. Pleasant, N. J. ...
Rėmėjas, Frackville, Pa..................................
P^ul Johns, Miami, Fla. ../........................

Josephine Shupaila, Elmhurst, L. 
Mrs. Fergis, Philadelphia, Pa. .. 
S. Lescius, Philadelphia, Pa.........
V. Gaurilis, Cleveland, Ohio.......

F. A. Marson, Seffner, Fla..............
P. Kaušakis, Montreal, Canada ...
V. Lukša, Montreal, Canada...........

-Peter Narus, No. Chelmsford, Mass

. $20.00 
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. 10.00 
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.. 5.00
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... 2.00
.. 2.00 
... 2.00 
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... 2.00 
... 2.00 
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... 2.00 
... 1.50 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00

. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
. .. 1.00P. Kunz, Brooklyn, N. Y

Dėkojame visiems aukojusiems už gražią paramą ir 
džiaugiamės, kad taip gražiai suprantate savo dienraš
čio finansinius keblumus.

Dabar jau artėjame prie savo nusistatymo sukelti 
Laisvei šį pavasarį $10,000. Prie to didelio darbo turime 
iš anksto ir labai • pasiryžusiai ruoštis. Svarbu turėti 
kuodaugiausia parengimų vajaus laiku. Parengimus 
jau dabar reikia ruošti. Kur galima salėse, o orui ei
nant šiltyn, rūpinkimės piknikais. Sueigose geriausia 
proga gauti aukų.

Laisvės Administracija

UE užvedė bylą prieš Gene
ral Elecric ir išdaviką

Pirmiau buvo rašyta, kad 
General Electric kompani
ja pasirinko naują nusista
tymą — su makartizmo pa
galba išmesti iš darbo vi
sus, kurie yra UE unijos 
viršininkais ir veiklesniais 
unijistais. Tuomi nori at
imti iš savo darbininkų va
dovybę, paliekant juos bejė
giais pasipriešinimui prieš 
dar didesnį išnaudojimą at
eityje.

Dar negana to, kad GE 
su makartizmo pagalba už
puolė ant veiklios, kovin
gos UE unijos su tikslu ją 
sunaikinti. Tuo pat kartu 
atsirado išdavikų tarpe tos 
unijos vadų, kurie pradėjo 
draskyti uniją iš vidaus, 
tik dėl apsaugojimo savo 
kailio. Kada General Elec
tric suspendavo nuo darbo 
kaipo kovingos unijos vir
šininką, tai dabar jis, norė
damas pasigerinti kompa
nijai, drasko tą uniją. Da
bar UE unijai prisiėjo 
gintis vienu kartu nuo iš
laukinio ir vidujinio priešų.

United Electric, Radio 
and Machine Workers 
(UE) užvedė bylą federalio 
distrikto teisme, * Washing
ton, D. C., prieš General 
Electric kompaniją, skun- 
džiant, kad GE naujas nu
sistatymas prieš savo dar
bininkus peržengia Ameri
kos konstituciją ,unijos ko
lektyvių derybų susitari
mus ir savo pavienių dar
bininkų civiles teises. UE 
byla Washingtone reikalau
ja iš federalio teismo už
draudimo General Electric

kompanijai suspenduoti sa
vo darbininkus nuo darbo 
tik už tai, kad jie atsisako 
kooperuoti su kongresiniais 
tyrinėtojais. Atsisakymas 
reiškia, kad darbininkai ne
siduoda inkriminuoti, pasi
naudodami Jungtinių Vals
tijų Konkstitucijos pirmuo
ju ir penktuoju pataisy
mais.

nori atgauti dešimtą procen
tą, kurį praeitais metais pra
rado. Ar tas unijai pavyks, 
tai kitas klausimas.

me- 
d ar
šiu o
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Miami, Fla Philadelphia, Pa

Visi pasiilgome teatro, pagaliau susilaukėme ir dar ne bet 
kokio, o labai įspūdingo, užvardyto:

“Ne Visada Katinui Užgavėnės”
Keturių Veiksmų Komiška Drama

Parašė Didis Dramaturgas A. Ostrovskis

Stato scenoje Laisvės Bendrovė

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro žymiausi vaidintojai:
J. Budrevičius, Elena Brazauskiene, Jonas Lazauskais, Eva Mizariene, 

Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskienė.

Režisierius Rojus Mizara
Žinant, kas vaidina jau aišku, jog veikalas bus puikiai suvaidintas. Gi re
žisierius pats yra pasižymėjęs dramaturgas ir sumokinimas tikrai bus go

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

Sek m a d.. Balandžio 11 April
-čią valandą po pietų. Prašome nesivėlinti

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

Įėjimas Nemokamai
z ATEIKITE PAMATYTI ŠI NEPAPRASTAI GRAŽŲ VEIKALĄ 
Siuomi parengimu pradedame atžymėjimą Dienraščio Laisvės 35-kių metų 
sukakties. Savo dalyvavimu šioje sueigoje paremsite dienraštį Laisvę mo

daliai ir materialiai. \
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Kaipo dalis UE Washing- 
tono bylos yra John Nelson, 
prezidentas UE lokalo 506, 
Erie, Pa., General Electric 
darbininkas. Jis kompani
jos tapo suspenduotas nuo 
darbo tik už atsisakymą 
gelbėti Butler’io juridinio 
komiteto sub-komitetui, ka
da jis buvo tyrinėjamas. 
Nelsonas padavė teismui 
peticiją, reikalaudamas už
draudimo GE kompanijai 
suspenduoti jį. Nelsonas 
savo skunde reikalauja teis
mo patvarkymo suvaldyti 
GE nuo atleidinėjimo bet 
kurio iš savo darbininkų, 
esančių tokioje pat padėty
je. John Nelson taipgi pa
davė peticiją federal! a m 
teismui, Washingtone, rei
kalaudamas iš General 
Electric $50,000 atlyginimo 
jam už padarytus nuosto
lius.

Teismo draudimais prieš 
Unijos draskymą

New Yorko federalio 
teismo teisėjas David Edel
stein išdavė draudimą ne
leisti Leo Jendreau, dabar 
prašalinto iš UE lokalo 301 
biznio agento vietos, Sche- 
nertady, N. Y., prie nele- 
gališkų veiksmų atskyri
mui lokalo 301 nuo UE ir 
nuo eikvojimo lokalo pini
gų. Toliau teismo draudi
mas reikalauja, kad Jan- 
dreau liautųsi neprileisti 
UE narių dalyvauti unijos 
lokalo 301 susirinkimuose.

Generalis U E preziden
tas Albert J. Fitzgerald 
prašalino Leo Jandreau nuo 
UE viršininkystės už viliu- 
gingą išdavystę, pasikėsini
mą (su savo šalininkais) 
atskirti UE lokalą 301 ir 
prijungti prie, IUE-CIO. O 
kada dauguma to lokalo na
rių yra tam priešingi, Jan
dreau neįsileidžia jų į susi
rinkimą.

Sakoma, dar visai nese
niai Jandreau buvęs griež
tai priešingas vienytis su 
IUE, bet dabar jam papū
tė kitas vėjas, kada GE 
kompanija suspenlavo jį 
nuo darbo už tai, kad jis 
buvo kovingos unijos biznio 
agentu. Dabar jis mano, o 
greičiau ir žino, kad kai jis 
atplėšęs lokalą nuo UE nu
ves į neveiklią uniją, jo dar
bas 
bus

Lokalas 87 praeitais 
tais nedasileido numušti 
bininkams mokestį, tad 
sykiu nereikia kovoti dėlei
mokesties grąžinimą. Bosai 
sutiko atnaujinti seną kon
traktą ant dvejų metų, su 
pro vizija, kad kontraktą gali 
atidaryti bile katra pusė už 
metų laiko.

Audėjų vakacijos prasidės 
su pirma diena liepos, kaip ir 
kitais metais. Dirbtuvės bus 
uždarytos per septynias die
nas.

Taipgi iš derybų komiteto 
raporto pasirodė, kad kiek
vienais metais tekstiliečių iš
miršta abelnai apie šešiasde
šimt unijos narių, žmojna, 
unijistų mirtys skaudžiai at
siliepia netik ant unijos, bet 
ir abelnai ant visos industri
jos. Keletas metų atgal lo
kalas turėjo narių virš 3,000, 
bet dabar paliko tik apie 
1,200. Tad, valug unijos ofi
cialų pranešimą, tekstilės 
pramone nyksta netik dėl 
darbų stokos, bet ir dėlei sto
kos lavintų rankų,
keliolika metų jauni 
nesilavino 
darbų, tad 
ties unijai 
jai gręsia

Todėl unija su bosais už
vedė derybas, kad įtraukti 
jauno amžiaus žmonių i audi
mo pramonę. Tariasi imti 
jaunus žmones į audinyčias ir 
mokėti minimum algą per 
dvejus metus, kol išmoks dar- 
bą. Bet, kiek bus mokama 
galutinai, nėra susitarta.

FLOWER SHOW
3 yr. Red Pine S. $8 per 100. 3 yr. 
Scotch Pine S. $8 per 100. Nomay 
Spruce S. & Transplants $8 per 100
& up. E. C. DAVIS, 6149 No. 18th 
St., Phiia. WA. 4-2290.

(62-64)

HELP WANTED FEMALE

bus saugus, o gal dar 
ir paaukštintas.

d.

Paterson, N. J.
Apie darbus ir unijos veiklą

~ Kovo 18
Textile Unijos 
suotinas narių 
kad išklausyti 
teto pranešimą 
kontrakto 
rinkimas 
Mat, 
kad 
les. 
mui 
dėl 
kad
kelti. Tačiau šiuo sykiu duok
lių kėlihias nebuvo (Jiskusvio- 
jamas.

įvyko United 
lokalo 87 vi- 

susirinkimas,t 
derybų komi-

atnaujinimą. Susi- 
buvo skaitlingas, 

buvo paleistas gandas, 
kels unijos narių duok- 
žinoma, didžiuma kėli- 
duoklių yra priešingi, to- 
ir susirinko skaitlingai, 
nedaleidus duokles pa-

iš derybų komiteto praneši
mų pasirodė, kad tekstilės in
dustrija yra tikras lozorius 
netik Patersond apylinkėje, 
bet ir visoje : Amerikoje, neiš
skyrus ir Šąutų. ■

NaujosiosAnglijos unija

prie kavos pa 
Bet pastaruoju 
baltukių naujai 
jaunos, puošnios 

Na ir

OPERATORS. Exp. on Morrow 
machines. Also Collar setters on 
Children’s sportswear. Day or night 
shift. Steady person or phone. Mr. 
Cola. HO. 7-2834. Chadwick Women 
& Children’s Sportswear, 1928 So. 
Chadwick St.

(62-68)

Baltimore, Md

Mat. per 
žmonės 

audimo pramonės 
dėlei tos priežas- 
ir pačiai industri

ni m ta krize.

Unija ir bosai nori išlavin
ti po 60 jaunų darbininkų į 
metus sekančiu būdu: Jeigu 
kurioje dirbtuvėje rasis virš 
65 metų amžiaus, tenai ims 
lavinti naujus ir jeigu bosas 
neturės užtenktinai darbo, 
tai jis gauna privilegiją at
leisti 65 metų darbininką ant 
tam tikro laiko. Jeigu yra to
je dirbtuvėje daugiau, negu 
vienas darbininkas 65 ar dau
giau metų, tai atleistasis bus 
lauke per mėnesį laiko, o po 
mėnesio 
atgal į 
senyvas 
namo,
darbininkas 
natvės ir syku bedarbės pen
siją. Taip atleistam darbi
ninkui nereikės eiti kas dvi 
savaites į bedarbių ofisą, už 
teks vieno sykio į mėnesį.

laiko galės sugrįžti 
darbą. Tada sekantis 
darbininkas turės eiti 
žinoma, atleistasis 

galės imti se-

Priimtam lavintis darbinin
kui bus užtikrintas darbas 
per dvejus mtus. Tai maž 
daug einant šitokia tvarka 
bus bandoma įtraukti jaunų 
darbininkų į audinyčias.

Gal šitokia procedūra ne
būtų blogo dėlei naujokų. 
Bet ve kur pavojus gręsia se
nesniems darbininkams, kad 
einant‘tokia procedūra jie 
nustoja seniority rights. Jog 
sykį taip atleistas,' darbinin
kas be seniority nights var
giai besitikėk darbą kitoje 
dirbtuvėje susirasti, nes bo
sai vargiai besamdys virš 65 
metų amžiaus darbininką, 
ypatingai kuomet pradės ras
tis jaunų darbininkų. šis 
klausimas buvo iškeltas loka
lo susirinkime. Tad - susirinki
mas nutarė šaukti vientik 
65 ir senesnių narių susirin
kimą ir žiūrėti ar priims jie 
tokias taisykles.

Beje, lokalas turi ant savo 
namo dar $3,000 morgičiaus, 
tad nusitarė nariai per. me
tus laiko po $1 asesmentų, 
kad atmokėjus morgičių.

Patersonictis

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

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Kas liečia negrus

Kartą per savaitę nuva
žiuoju į centrą miesto pasi
žvalgyti ir mažų reikalų at
likti, Mėgiamiausia mano vie
ta užeiti užsikąsti yra ant 
Flagler gatvės j Kress dešimt- 
štorį, kur antrame aukšte į- 
taisyta pirmos rūšies kafete- 
rija su puošniais stalais. Visos 
patarnautojos baltakės, tiktai 
viena negrė 
tarnavimo, 
laiku tarpe 
atsirado dvi
patarnautojos negrės, 
kas čia tokio man, bile tik
tai švariai patarnauja, tai nė
ra skirtumo.

Pereitą saVaitę, kaip ir vi
sados, užeinu į kafeteriją, pa
sirenku valgių už vieną žaliu
ką, atsisėdu prie stalo užsi
kąsti, pasižvalgyti, pasilsėti, 
šalia mano stalo atkumpavo 
senis prastos išvaizdos, rauk
šlėtu veidu, atrodė į pavargė
lį. Jis atsinešė porą šaukštų 
trintų bulvių, šmotuką svies
to, porą šmotukų k ominių py
ragaičių ir stiklą vandenio su 
ledais. Pamislinau sau: kokį 
pigų maistą jis atsinešė, ir 
dar tiek mažai! Man net pa
gailo to vargšo senuko.

Mums valgant, pro šalį ėjo, 
matyt, kafęterijos užveizda: 
baltais rūbais gražiai pasi
puošęs. Tas senis pamatęs ji 
(matyt, pažįstamas) atsisto
jo, griebė pareigūnui už ran
kos ir pradėjo sveikinti 
Nepaleidžiant rankos, jis 
me garsiai šaukti: tai ką 
nigerkų prisamdei! Vėl ir 
šaukia tą patį. Pareigūnas
šauna tam seniui, — nesu
prantu, ką tu čia pliurpi — 
“skvokini.” Senis ir vėl šau
kia. Pareigūnas piktai ištrau
kė savo ranką, susiraukė, pa
sisuko ii- greitai nužingsnia
vo į šalį.

Senis diedas atsisėdo 
musę kandęs. Dabar ir 
no nuomonė pasikeitė
link to senio. Aš pamislinau: 
tu, seni, matyt, esi koks šau
tų “krekeris,” gal buvęs plan
tatorius ar 
“mučitelis,”

ATTENTION. Top Soil $15.00 per 
(ruck load, plus small hauling 
charge. Immediate delivery. Cali 
Glen Burnle 2584.

(62-71)

Lowell, Mass
BALANDŽIO MĖNUO

jį.
e- 

gi, 
vėl

Balandžo 4 So. Bostone ren
giamas gražiausias koncertas. 
Jį rengia Lietuvių Meno Są
jungos 2-j i Apskritis. Koncer
tas įvyks 3 valandą po pietų, 
East Broadway. Ten bus ge
riausios dailės spėkos — ge
riausi dainininkai pildys pro
gramą.

Kas gi nepasistengs ten da
lyvauti, kad pasigrožėjimu su
stiprinti savo sveikatą. Jau 
tūkstančiai metų atgal žmoni
ja žinojo, jog dailės įspūdžiais 
"galima ligą pergalėti. Gi šių 
laikų žmonės gerai žinome, kad 
daina yra didžiausia sielos su- 
ramintoja. Visi gražiai nusi
teiksime balandžio 4 dieną.

* * *
Balandžio 11 d. įvyks svar

bus susirinkimas Lietuvių Li
teratūros Draugijos 44-tos kuo
pos, 3

Tą

ma- 
kas

negrų 
nei to 
už po* 
pašne-

kukluksas, 
nevertas

maisto, kurį nusipirkai 
rą nikelių. Norėjau jį
kinti ir pasarmatinti, bet, ką 
tu su velniu, dar ko gero pra
dės triukšmauti švarioj publi
koje ir nesmagumų pridaryti. 
Pastebėjau, kad jis niekam į 
akis nedrįso žiūrėti, bulvių 
košę surijęs greit išdūlino sa
x’o keliais.

Kas liečia negrus, tai jauni
mas ir atvykusieji šiauriečiai 
myli su negrais gražiai su
gyventi ir kooperuoti. Kuo 
toliau, tuo negrai vis daugiau 
ir daugiau įgauna visokių ge
resnių “privilegijų” savo nau
dai. Kad ir toje kafeterijoje 
dvi. puošnios negraitės prista
tytos baltuosius klijentus ir 
svečius aptarnauti ir sau duo
ną pelnyti.

Lietuviškame klube netikė
tai susitikau inžinierių Gab
rėną iš Trenton, N. J. Paklau
siau, gal ir vėl parašysi įspū
džius iš saulėtos Floridos?

—-tai, brolau, jeigu laikas 
ir sąlygos pavėlins. O dabar 
eisime įsigerti po vieną kitą 
ant drąsos.

Pilietė A. Mažuikienė iš 
Doręhcster, Mass., čia atosto
gaudama man pasisakė, kad 
mus Floridoje pragyvenimo 
produktai daug pigesni, negu 
pas juos.

Kas liečia orinžių kainas, 
tai kaip jie tiktai šviežiai at- 
.siranda, mažesnės rūšies pa
daro paskirtomis dienomis iš
pardavimus po centą už vie
ną. Orinčiai aukštesnės rū
šies, kurie vadinasi Temple, 
King, Tangelo, Seedling, Ma
ple, Valencia, jų kainos prasi
deda nuo 29 centu už tuziną 
ir dvigubai aukščiau.

V. J. Stankus

vai. po pietų.
pat dieną, tuo pat lai- 
pa p rastoj c svetainėje 

LDS 110-tos kuopos su
sirinkimas. Bus pranešimas iš 
konferencijos.
> ( Dalyvaukite visi kuopų na
riai. Bus labai svarbių prane
šimų : iš kuopų bendro paren
gimo, iš visų 
tetų tarimų.

apskričiu komi-

* *
24-tą NaujosiosBalandžio

Anglijos Lietuvių Moterų Są
ryšis šaukia metinį suvažiavi
mą Montello, Mass. Reikia dė
ti pastangas, kad iš visų kolo
nijų, kur tik yra kokia nors 
lietuviška organizacija, būtų 
pasiųstos delegatės.

Lowellio draugės turėtų pa
sitarti ir varde vietinės LLD 
kuopos važiuoti. Kuopa išga
lėtų kelionės lėšas padengti. 
Draugės, būtinai pasidarbuoki
te šiame svarbiame klausime.

*
šiemet laikrodžiai bus pava- • 

ryti 1 valandą pirmyn balan
džio paskutinį sekmadienį, 25 
ir taip laikys iki spalio mene
sio paskutinio sekmadienio. 
Taip nutarė Mass. Valstijos 
Seimelis su gubernatorium M. 
Her te r.

J. M. Karbonas.

Baltimore, Md.
LDS 48 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadieni, balandžio 3 d., Workmans 
Hali, 2507 E. Madison St., kampas 
Vase St. Pradžia 2 vai. po pietų.

Valdyba.
(62-63)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

>

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

MArket 3-5171

5 pusl.-Laisvč (Liberty)-Trečiadien., Kovo-March 31, 1954
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Iš Mikalaus laidotuvių
Kovo 20-tą A 

je tapo supiltas 
kapas. Jame pu

vienas

šio didmiesčio Cypress Hills 
srities gyventojas. Pasiliko 
kalnelio aukštumoje greta sa
vo vienturčio sūnaus jaunuo
lio, mirusio jau. prieš daugelį 
metų. Prie kapo atsisveikini
mo kalba pasakė* K. Prtrikie-

Uiidotuviii direktorius ša 
linskas, varde našlės Albinos 
pakvietė palydovus pietų 
Liberty Auditorijos ristaura 
na.

J’etr;
miesto gyventojas ii 
gyvenęs žmogus.
timic.ii sakė, jog 
šventė vidvbinė

ilgametis 
jau 

šeimos 
neseniai

gyvenimo 
Paminėjo 

ir draugai 
jo silpnai

norėjo pratęsti gyvu
li sveikata tarnavo,

pa- 
ar- 
at-

darbuose
namelio. J didžias 
nebuvo linkers, ta

tyliai, nes žmona 
bijo josi 
širdžiai, 
nimą. h
jis dirbo rūbsiuviu, 
kius mėgo 
prie savo 
politikas
čiau turėjo savo laisvamanis 
ką pažiūrą ir mokėjo pagerb- 

draugų.
Organizuot iems Į veiklos 

grupes lietuviams jis dau
giausia tapo pažįstamas’ kaip 
geraširdis m e-

galbą nacių nuniokotos Lietu
vos žmonėms. Ypačiai vai
kams jis pasiuvo ir dovanojo 
daug drabužių, sudarė daug 
pundelių. aukodamas audi
nius ir darba.

gyvenimu, 
jam prisiri- 

žmonos ir tūlų šeimai 
ąsmenu. Išeiti Į 

epajėgė, žino
jai

Paskiausieji Petro gyveni
mo keleri metai buvo kaip ir 
vienišo žmogaus 
jeigu neskaityti 
šusios 
labai artimų 
žmones jis ne 
nėms pas sunkiai serganti 
taip pat ne visaoa patogu ei
ti. Tačiau jei Petras būtų ga
lėjęs pažiūrėti Į \savo laido
tuves, jis būtų buvęs nuste
bintas tokio 
vų būrio, 
tepasitaiko 
šiuo dažnų 
tarpiu.

Petras 

jis būtų buvęs
masinio palydo- 

Retai, labai retai 
tokios laidotuvee 

laidotuvių laiko-

Mikalauskas buvo 
vaiki jos, Skriau-

kaimo.

vo,
Mokiniu

džių par., Cinotevio 
Devynerių metų likęs be te

tapo išleistas kriaučių i i 
išbuvo iki 

užaugo Į pusberni ir artinan
tis carui tarnybos laikui, 1907 
metais atvyko i Ameriką, i 
mainų sritį. Padirbėjęs mai- 
nose, susirado Baltrų ir Vincą 
Jankauskus, savo kaimynus, 
Ir pas juos atvažiavo i Brook- 
lyną.

Stojęs dirbti pas kriaučius, 
Petras uoliai darbavosi ir pi- 
kietavo organizuojant kriau
čių uniją.

D-ė

Padėka

jam patarnavimą ir 
užuojautą jam mins.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
visiems parodžiusioms simpa
tiją mano vyrui Petrui laike 
jo ligos. Taipgi ačiū suteiku- 

• siems 
man
Ačiū lankiusiems šermenis ir 
palydėjusiems, taipgi už. sim
patiją gėlėmis, laiškais, atvi
rutėmis ir pareiškimais spau
doje. Dėkinga esu Moterų 
Apšvietus Klubo valdybai ir 
narėms už. malonią prie ja u-

Albina Mikniaus

Majoras Wagneris pasisa
kęs, kad aukštesniems valdi
ninkams reikia pakelti algas, 
pridėti po $10,000. Po tiek 
pridėjus, gaisragesybos, ligo
ninių ir policijos viršininkai 
gautų po 25' tūkstančius do
lerių metams.

Pirmasis šių metii teatrališkas 
popietis Liberty Auditorijoje

Atrodė, kad teatrininkai 
šiemet mus užmiršo, kai tuo 
tarpu nedidelė grupelė Liau
dies Teatro aktorių jau seniai 
roles mokėsi ir vykdė prak
tikas tikslu ką nors gražaus 
mums suteikti. To savo triūso 
pasėkas jie mums parodys 
komiškoje dramoje “Ne visa
da katinui Užgavėnės.”

Veikalą suvaidins balan
džio II-tos popieti. Liberty 
Auditorojo.jp. Pradžia lygiai

Aidas vėl suruošė
smagu pazmonį

Kovo 28-tos popieti Liberty 
Auditorijos patalpose Įvyko 

u, buvo 
smagi, 
sudarė 

nuolati-

kas pobūvis. Kaip visos aid ie
čių pramogos, taip ir 
daininga, vaišinga ir

Daugumą publikos 
buvusieji aidiečiai ir 
niai choro rėmėjai, tad sykiu 
su aidiečiais čia smagiai pa
dainuota. Pirmiausia aidie
čiai sudainavo porą trumpų 
ištraukėlių iš operetės “Pepi
la.” O paskui visa publika su 
choristais dainavo daug liau
dies dainų. Priedams, vieną 
dar užtraukė ir ukrainietišką. 
Jos solo dainavo sietymetis

Pat pradžioje K. Kriaučiū
nas ir J. Grybas užtraukė ko
mišką duetą, taipgi Kriaučiū
nas dainavo solo porą komiš
kų dainuškų. Dainos visiems 
gerai sekėsi. Kur nesiseks, kai 
jom komandą duoda energin
goji Mildred Stensler, o prie 

veikia muzikas Pranas 
Dar buvo pora 

trumpų pranešimų ir choris
tus sveikino Laisvės redakto
rius R. Mizara.

ndžių pagamino 
darbą atliko M. 

M. Wilson ir K. 
Joms prigelbėjo 

darbuose 0. Kaz- 
pirmininkas J.

piano 
Balevičius.

ir padavimo 
Misevičienė, 
Rušinskienė. 
kai kuriuose 
lauskienė ir
Grybas. Gi svečiai pagal savo 
nuožiūrą ir 
operetės

prisidėjo 
pastatymo iškaš- 

čiams ir daugelis 
tus iš anksto.

Aido pobūvyje 
grttpė sietyniočių.
iš pat ryto dalyvauti 
“Pcpita” praktikose, 
bu chorai — Aidas 
nas — kooperuoja 
pastatyme. Choristai dabar

Jie atvyko 
operetės 
Mat, a- 

ir Siely- 
operetės

Virginia 9-6125

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

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

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

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone E Ver green 4-8174

tenka 
m as, 
nė, I-

aiškinti. Patsai primini- 
;ad vaidins Brazauskie- 
įdrovičius. M izariene.

iog
RuŠinskiene, A. 
kas, jau pasako, 
liui galima pridaryti juokiu 
giausių būdų ir taip pat nuos 
tabiai .ii išgelbėti. Jau 

jog Audi-rinta,
I ori ją 
smagus pobūvis. Laukia kiek
vieno. O tas bus visiems išga
lima, nes Įėjimas nemokamas.

Ko galima tikėtis iš 
socialės apdraudos?
ti ? Kada, kas ir ką 
apdraudos paramą
Kaip,

turėtas

nesu žinotų 
priežastimi

to Įstatymo

gauti Y 
už. ką galima prarasti 

teises? 
Taipgi eilė kitų klausimų ne
atsakytų, 
gali būti 
nuostoli 11.

Vienos 
liečia fabrikuose dirbančius, 
kitos tarnaites, dar kitos biz
nierius, farmorius, veteranus, 
našles, vaikus. Apie visą tai 
bus aiškinama tam tikslui 

Liberty Auditorijos
Skiriama laiko

popie- 
patal- 

klausi- 
Pradžia

Į ė j imas no m o k a m a s.

pose.
mams ir diskusijoms.
2 :3().
Rengėjai kviečia visus.

Žmonės protestuoja 
prieš naujus taksus

Majoro Wagnerio pasisa
kymas už praplėtimą “salos“ 
taksų iššaukė susirūpinimo 
ir protestų. Yra planas mies
to reikalams aptaksuoti ir kai 
kuriuos patarnavimus, kaip 
kad yra aptaksuoti pirkiniai. 
Nurodoma, kad ir tie taksai, 
daugumoje, gultų ant bied- 
nuomenės ir darbo žmonių 
sprando.

turi po dvejas praktikas kas 
savaitė, o aktoriai ir po dau
giau. Visi susirūpinę, nes pir
mieji vaidinimai jau netoli — 
gegužės 1 d. Newarke, 2 d. 
Richmond Hill;.o 22 d. vai
dins Norwobdo . ir 23-čią, 
Hartforde.

Aidietės ši penktadieni su
sirinks 7:3(), vyrai 8 vai.

C.

Remiame Draugijos 
apsigynimą

Praėjusiame LLD 18b k p. 
susirinkimo skaitėme iš Cent
ro atsišaukimą dėl finansinės 
paramos organizacijos apgy
nimui. Visiems atrodė, kad 
reikia tas Centro pastangas 
paremti. Todėl nutarėme iš 
kuopos iždo paskirti dešimt 
doleriu ir toliau darbuotis 
tuo svarbiu reikalu.

Nusitarėme suruošti pre- 
lekciją “social security” te
ma. Tai visiems mums labai 
svarbus klausimas. Bet beveik 
visiems stoka aiškaus suprati
mo, kaip ir kokia pagalba iš 
valdžios yra gaunama pagal 
šalies ir valstijos Įstatymus.

Prelekcija Įvyks balandžio 
■1 d.

Taip pat nusitarėme ir šie
met turėti išvažiavimą kur 
nors i Long Islandą. Laikinai 
pasiskyrėme birželio (> d. 
Kai bus susirasta, vieta, bus 
pradėta rimtai ruoštis prie iš
važiavimo. Tėmykite prane- 
n ošimus.

Po visu organizacinių cere
monijų, mūsų finansų sekre
torius Charles mus gražiai 
pavaišino. Ačiū jam. Palin
kėjome jam dar ilgai gyventi 
ir daug darbuotis.

Rep.

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

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

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

Studija gražiai įrengta, geroje 
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 bučernė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tine ir likerių krautuvė, batų taisy
mo štoras ir skalbykla.

Photo—Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kenjo- 
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 j 6:30 P. M. 
šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

Dr. A. Petriką'
4

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, Jf. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

4..—

TONY’S Susirinkimas
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE1
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbcris

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam* reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kalnas.
MAX PEIST, Ph. G.

f Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. W. 7-6288

NEW YORK
.... *

HELP WANTED—FEMALE
i

NAMŲ DARBININKĖ
Pagelbėjimui prie virimo. Visi įren
gimai elektriniai. 2 suaugę ir 2 mo
kyklos vaikai. Guolis vietoje, atski
ras kambarys. Gera alga, linksma 
namų atmosfera. Priimtina vėliau 
ai vykusi.

Šaukite: BE. 5-0682
(60-62)

PATYRUSI VIRĖ JA—A BELNAI
Reikalinga Rye Apylinkėje. Moka

ma $45. Malonėkite kreiptis:
ROWE EMPLOYMENT AGENCY

85 Purchase St., Rye
Tel. Rye 7-1608

(60-64)

HAIRDRESSERS
Patyrusi—pilnai mokanti. Trumpos 
valandos, gera alga. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

FRANCO’S BEAUTY SALON 
220 Madison Ave., N.Y.C. 

Tel. MU. 4-8842
(61-62)

NAMŲ DARBININKĖ
Paprastas valgių - gaminimas. Visi 
įrengimai elektriniai. Guolis vieto
je, atskirame maloniame rūme. 4 
suaugę šeimoje. Linksma namų at
mosfera, gera mokestis, su vėliausiu 
paliudijimu.

Tel. FRanklin 4-2865
(61-65)

BAKERY SALESGIRL

Patyrusi, daliai laiko, 3 iki 9:30 va
karais. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

56 Spring St., N.Y.C.
(61-63)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Pilnam ar daliai laiko. Gera mokes
tis, puikios darbo sąlygos. Kreipki
tės:

RACHEL’S HAIRSTYLIST
562 Westbury Ave., Carl Place, I.. I.

Tel. Westbury 7-1131
(61-65)

MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Pilnam ar daliai, laiko. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LILLY’S BEAUTY SALON 
1218 Avenue H, Brooklyn 

Tel. GE. 4-0032
(61-65)

BEAUTY SALON
Pilnai įrengtas,- gera veikli sekcija. 
Seniai įsteigtas, žema randa. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią binio 
progą savininkas parduodat labai' 
prieinamai, šaukite savininką:

Tel. CL. 9-3777
(61-62)

MALE and FEMALE~~

FINGERWAVER
Vyras ar moteriškė, patyrę—pilnai 
mokanti. 5 dienų savaitė. Pilnam 
ar daliai laiko. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

LU MAR BEAUTY SALON 
47-08 Frances Lewis Blvd.

Bayside. Tel. Bayside 4-7600
(58-64)

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 8-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 8-3088

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-aptarsytojas. Nuvežimas į stotį. 
Apskritų metų darbas. Brewster, 
N. Y.

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

(56-62)

RICHMOND HILL, N. Y.
L.D.S. 13 kuopos narių atydai:— 

mūsų kuopos susirinkimas įvyks ke
tvirtadienį, Balandžio-April 1 d., 8 
vai. vakare, bus Liberty Auditorijo
je, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes jis yra svar
bus todėl, kad turėsime balsavimus 
viršininkų į Centro valdybą. Tai 
sueikime visi ir tinkamai • atlikme 
balsavmo pareigą.

Taipgi yra laiškas iš Centro val
dybos raginantis išrinkti delegatus 
į L.D.S. 11-tąjį Seimą, kuris įvyks 
liepos 12, 13 ir 14 dd., 1954, Chica- 
goje. s Komitetas.

(61-62)

SPECIALIAI
FIBRE

SEAT COVERS 
UŽDEDAMA 

$11.47
MOTOR OIL OAp 
2 Galionai 

capitol 
AUTO SUPPLY

Atdara Penktadienio Vakarą 
211 S. BROADWAY, YONKERS 

YO. 9-4586

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

DRESSMAKER
Dirbti namie, darymui sampelių 

kostumersko darbo suknelėms ir 
siūtams. Galinti kopijuoti nuo mo
delių ar braižų. Atlikimui primie- 
ravimų. Gera mokestis. Kreipkitės: 
888 E. 55th St. (aprt. 2 A), N. Y. C.

(61-65)

ir naktiniams šiftams.
PRACTICAL NURSES 
PAGELBININKĖS

REGISTRUOTOS SLAUGĖS 
Dieniniams

LICENSED
TAIPGI

.Hyland Nursing Home
Tol. BAysIde 9-4989

(56-62)

SLAUGĖS 
Registruotos, operavimui slaugės, 

popietinė prižiūrėtoja, staff nurses.
Kreipkitės:

SWEDISH HOSPITAL 
1350 Bedford Ave., Brooklyn 

Tel. MA. 2-1300
((56-62)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.
Darbas savaitgaliais. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

(’EASAR’S HAIR STYLISTS 
354 East Jericho Turnpike

Mineola, L. I. '
Tel. Garden City 7-9504

(59-65)

SPRINGFIELD GARDENS 
Detached, mūrinis, 2 šeimų namas. 
Žemės 40x100, storms, screens, Ve
netian blinds, daug kitų įrengimų, 
garadžius.. Semi-finished skiepas. J- 
eigos 5110 į mėnesj ar abieji apart- 
mentai užimami.

Pasimatymas: 143-14 188rd St. 
Telefonas: LA. 7-9581

(58-62)

OPERATORĖ
Pilnai patyrusi visam darbui. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės: 

CAMEO HAIRDRESSER
424 Pelham Road, New Rochelle 

Telefonai: NE. 6-5591 
po 6-tos NE. 2-8912

(58-62)

Pui-
HAIRDRESSER—MANICURIST 

Patyrusi, jauna. Alga adara.
klausios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LAVALLE 

Hotel McAlpin
84 th St. * Broadway, N. Y.C.

(58-62)

MOTERIŠKĖ
Pagelbėjimui daktaro žmonai namų 
priežiūros Great Nooke. Vėliau at
vykusioj! priimtina. Nereikia val
gių gaminti. Gražus atskiras kam
barys ir maudynė. 2 maži berniu
kai šeimoje. $.30 -J savaite.

' Telefonuokite:
Great Neck’ 2-2716

(60-64)

HAIRDRESSERS
Patyrė. Visame darbe. Gera algo. 
Puikios darbo sąlygos. Oru vėdina
ma šapa. Kreipkitės:

GUY VITETTA HAIRDRESSER 
428 Mamaroneck Ave., 

Mamaroneck, N. Y. 
Mamaroneck 9-6859

(60-66)

HAIRDRESSER—TINTER

Greita, pilnai patyrusi visam
darbui.

NU GLAMORE BEAUTY SALON
Lobby of Empire State Bldg.

(60-62)

REIKALINGA TARNAITĖ
Priežiūrai vienų metų amžiaus kū
dikio. Taipgi namų ruošai. Moder
niški namai užmiestyje. Privatinis 
kambarys ir maudynė. Rašykite:

M. NAPPE
Farmingdale, New Jersey 

Ar telefonuokite:
Farmingdale 5-9541

Tarp 8 A.M. Ikl 4 P.M.

ir

HAIRDRESSER
Permanent waver, plaukų dažytoja, 
patyrusi visame darbe. Gera alga 
komisas. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LINDELLA BEAUTY SALON

217 West 281st St., N.Y.C. 
(arti Broadway)

(62-66)

FINGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti beauty ope
ratorė. Pilnam laikui ar savaitgt- 

liais. Viršiausia alga. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

RAE & SAL’S BEAUTY SALON 
7118 — 18th Ave., Brooklyn 

Tel. BE. 6-9656
(62-66)

HAIRDRESSERS

Dirbti New Rochelle’s
Naujausiame Moderniniame

Beauty Salon 
PATYRUSIOS

Regu!tarės Darbo Valandos 
Gera Alga Ir Komisas 

Kreipkitės:
ENTERPRISE BEAUTY SALON

543 Main St, New Rochelle 
Tel, NE. 6-2214

(62-68)

4 psl,—LaifiVB (Liberty)- Trečiadien., Kovo-M arch 31, 1954

NEW YORK
ir DO IT Y-o-u-r-s-e-Lf *

Savr valuable dollars and „te ?—*■ 
S-p-a-r-e Time by—"Doing it-wours’

REPAIR and MODF.RNlZ.fcL K, 
mu-n costs and cijoy the thrill of sav
ing those valuable dollars! The business 
firms listed below arc anxiom to serve 
you. Patronize them to-day!

REMODELING ?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui matoriolo. Knotty Pine pan
eling, red wood paneling, Celotex, 
Sheet rock, Ceiling fine, homosote ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson — Di
džiausias (B.P.S.) malevų sandėlis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

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

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

(45-58)

HELP WANTED MALE

SUPER IN TEN DENT
75 šeimų namas, su eleveiteriais, 
incinerator, $200 į mėnesį pride
dant 3 gražių rūmų apartmentą ant. 
pirmų lubų. Gesas ir elektra nemo
kamai. Gera vieta tinkamam žmo
gui.

šaukite: NE. 9-2407 /
>( 60-62)

REIKALINGA
OIL BURNER MECHANI

Nuolatinis darbas. Maža 
kompanija. Pageidaujame 
land gyventojo.

Telefonuokite:
ROSLYN 3-1856

auganti
Long Is-

(60-63)

TRAY BOY
Pilnam laikui, nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
Miss Lund 

CALEDONIAN HOSPITAL 
132 Parkside Ave,, Brooklyn 

Tel. IN. 9-1000
(59-65)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BAR &GRILL & 
BILLIARD PARLOR

Pilnai įrengtas, gera vidurmiestyje 
sekcija, daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Savi
ninkas pasitraukia del senatvės. 
Parduoda puikiausią biznio progą 
labai prieinamai.
šaukite Savininką taip 12 ir 7 P.M.

Tel. TR. 3-9281
(62-64)

C AN DY-ST ATIONER Y 
LUNCHEONETTE-FOUNTAIN 

Taipgi parduoda žaislus. Pilnai įren
gtas. Gera veikli kampinė vieta, arti 
mokyklos ir parko. 3 ai>šildomi kam
bariai iš užpakalio. Daro g' pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Gera biznio proga porai ar pu
sininkams. Savininkas parduoda su 
nuostoliu, priežastis — mirtis šei
moje. Šaukite saviniinką:

HYyacinth 7-9845
(62-68)

BUTCHER SHOP
Geroje veiklioje sekcijoje Super 

Markete. Pilnai įrengta, daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. šią tikrą biznio progą savi
ninkas parduoda labai prieinamai. 
Šaukite ar matykite savininką:
ASSOCIATED FOOD MARKET 

1740 Nostrand Ave., Brooklyn
Tel. IN 9-0803

(60-64)
BAKERY

Pilnai įrengta Wholesale ir retail 
biznis. Gera veikli sekcija Jamaica 
sekcija, žema randa, lysas. Tušti 
2 apartmentai. Daro gerą pragyve
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Savininkas parduoda gerą biznio 
progą labai prieinamai. Šaukite sa
vininką:

Tel. UNderhill 8-8319
(60-64)

REAL ESTATE
COLLEGE POINT

4 micgrūmiai, 2 rūmų air condition
ed, 2 rūmai ištaisytame attic, JPar- 
quet Floors, medžiais kūrian"ma, 
ugniavietė. Žaislų rūmas. Hollywood 
maudynė, pajėgos rūmas, oringa vir
tuvė, Breakfast nook. 3 karam ga
radžius, žaislam arena. Flagstone 
patio. Su veidrodžiais durys,,. Alumi
num screens ir storms, išklota divo- 
nais. Gražus kiemas. Viskas gerose 
sąlygose. Savininkas apleidžia mie
stą.

Išnuomojama iki liepos 1-mos, 
Kaina $28.500.

Tel. FL. 8-0611
(60-62)

CANARSIE’
Pilnai įrengtas 2 šeimų namas. 3 di
deli rūmai tuojau užimami, priskai- 
tant įeigos. Semi-detached didelis 
garadžius. Karštas vanduo, aliejum 
šildomas. Refrigerators, Bendix skal
biamoji mašina, Venetians ir kiti 
priedai. Arti puikiausų krautuvių, 
bažnyčių, mokyklų ir transportaci- 
jos. Savininkas išvyksta j Califor- 
nią. Parduoda tik už $9,500.

šaukite ar matykite savininką: 
1370 E. 96th SL, Brooklyn 

Tel. NI. 9-1002
(58-62)

Kaimynams skundžiant, 
kad madnus Sunyside kaimy
nuos klubas užgauna jų šul
nius jausmus, policija alįRa- 
vo klubo savininko A žmoną, • 
kuri vaidinusi nusirerSgdinėji- 
mo aktą. Ji ir šokusi įtartiną 
šokį.

i

Auditorojo.jp



