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Nauja lietuviška operetė. 
LKP VIII suvažiavimas. 
Motervi Diena.
Kosmetikai ir šaldytuvai. 
Ir daugiau kas nors.

. Rašo R. Mizara

/Kauno muzikiniame dramos 
įaire šiuo metu repetuoja

naują
“ A u ksi n ės m ari os. ’ ’

Operetei muziką para 
kompozitorius A. Belazaras.

Amžinas kalėjimas gręsia 
i keturiem portorikiečiam 
Įnž šaudymą kongresmanų

planavę nužudyt ir Eisenhowerj

te, anksčiau ar vėliau, pasieks ( 
ir mus, amerikiečius.

Operečių badas pas mus <li- I

Vasario mėnesį Vilniuje į- 
vyko Lietuvos komunistų par
tijos VIII-sis eilinis suvažiavi-
mas.

Jame buvo pareikšta neina- ; 
įvairiems parti 

niams organams. įskait. 
Centro Komitetą.

Partijos sekretorius 
Sniečkus, kaip rašo Vilni; 
Tiesa, “pareiškė, kad dele 
t ii kritika 1 
sekretorių, CK biuro nariu 
CK nariu atžvilgiu buvo 
siškai teisinga. Ji padėjo gi
liai atskleisti trūkumus Lietu
vos KT Centro Komiteto dar- 
b^’’

Toliau Tiesa primena, kad 
suvažiavimas “išrinko naujos 
sudėties Lietuvos KP Centro 
Komitetą ir Lietuvos KP 
vizijos komisiją.’’

Sk a i tv to j u i n f or m a c i j a i 
užilgo mes išspausdinsime 
su naujo Centro Komiteto 
rių pavardes, šia proga tenka 
priminti tik tai, kad pirmuo
ju partijos sekretoriumi pa
liktas A. Sniečkus, apie kurį 
tam tikra spauda neseniai ra
šė, būk jis esąs jau “likvi
duojamas.“

Washington. — Federalė 
'grand džiūrė apkaltino ke
turis portorikiejius nacio
nalistus, kurie pereitą pir
madieni pašovė penkis kon- 
gresmanus pačiame Kon

greso Atstovų Rūme. Krū- 
i von sudėjus kaltinimus, tai 
jiems gręsia 75 metai iki 
125 metų kalėjimo kiekvie
nam.

Bet jeigu pavojingiausiai 
; peršautas kongr e s m a n a s 
Alvin Bentley mirtų, tai vi-

1 nusmerkti mirt.
Dabar jie laikomi teis? 

! m.ui po $100,000 užstatu
Lietuvos Kl* CK kiekvienas.
" ’ ‘ ir > žinių agentūra United

Press.tuo tarpu paskleidė 
iš Porto Riko pasakojimus, 
kad portorikiečių naciona
listu partija padarius są-

A.

uo

lia

Kovo 8 dieną pripuola 
irptautinė Moterų Diena.

IXGl.ll IŠŽUDĖ 5,700 
MAU MAU NEGRU

Nairobi, Kenya. — Un.it- 
i ed Press skaičiuoja, kad an- 
iglai per 19 paskutinių mė
nesių, nužudė vidutiniai po 
300 Mau Mau negrų kas 
mėnesį, tai yra, viso apie 
5,700. Be to, anglų polici
ja bei kariuomenė suėmė

žudymui^ Porto Riko guber- į<epas dešimtis tūkstančių 
- Mariną ir į-ų Kikuyu gentės negrų.natoriu Munoz 

A. F. Iserna, 
komisionieriu 
Valstijoms.

FBI agentai 
kruto šnipinėti 
čių kolonijas Jun g t i n ė s e 
Valstijose ir nacionalistų 
judėjimą Porto Riko salo
je, jieškant tokių suokalbi
ninku.

Prie to “pranešimo iš pri
vačiu šaltinių” taip pat pri
kergiama s 
“gal komunistai įkvėpę 
portorikiečiams tuos pasi
nio iimus prieš Amerikos 
valdžią.

Porto Riko
Jungtinėms

dabar su- 
portorikie-

duoti anglams. Taigi jis ir 
sutikęs. Jei gerai anglam 
darbuosis, tai gaus tiktai 
visą amžių kalėti.

Anglai dabar verčia “ge
nerolą Kiniją” raginti laiš
kais ir gyvu 
Mau negrus,
kovoję prieš anglus.

Negrai už tai galėtų iam 
atkeršyti kaip išdavikui. 
Anglai todėl vežioja jį šar
vuotame kariniame auto
mobilyje, iš kurio jis ir agi-

žodžiu Mau 
kad liautųsi

Joe McCarthy nepaiso 
Eisenhowerio patarimo 
švelniau kvost generolus
Anglai sako, dabar aišku, kas 
yra “tikrasis prezidentas”

vertas esi nešioti karinės 
uniformos” ir tt.

Bet McCarthy tuojau at
sišiepė prezidentui, ypač 
taikydamas generolui 
Zwickeriui, kaip “komunis
tų globėjui.”

McCarthy užreiškė:v
“Jeigu žioplas, nachališ- 

kas ar besmegenis asmuo, 
užimdamas ' galingą vietą 
valdžioje, bus pašauktas į 
mūsų (tyrinėjimų) komisi
ją ir bus surasta, kad jis 
padeda Komunistu partijai, 
tai jis liks numaskuotas. 
Jeigu jis būtų ir generolas, 
vis tiek aš nepripažįstu jam

Washington.—Prezidentas 
Eisenhoweris tree i a d i e n į 
prašytinai patarė senato
riui Joe McCarthy’ui man
dagiau kvosti generolus bei 
kitus valdininkus, tačiau, 
neminėdamas McCarthy’o 
vardo. Prezidentas sakė, 
kariniai bei civiliniai val
džios pareigūnai turi teisę, 
kad kvotėjai “nepažemintų 
juos asmeniniai.” Sykiu Ei
senhoweris užgyrė “reika- 

I lą išravėt komunistus.” 
j Eisenhoweris ypač užtarė 
į generolą Ralphą Zwickerį, 
j kurį ragangaudis McCar-

jos. ir Francijos komisionie-1 thyišplūdo, sakydamas, 
riai Vokietijoje. . |“tu darai gėdą armijai, ne- 

Taigi Francijos komisio- 
nierius galėtų atmesti tą 
karini Vakarų Vokietijos 
konstitucijos pakeitimą.

Auglai neseniai suėmė ir 
nusmerkė pakart vieną iš 
Mau Mau negru vadovų, 
kuris vadinasi . “generolu 
Kinija.” Bet žadėjo dova- tuoja negrus nusilenkti an- 
not jam gyvybę, jeigu jis glams, kaip teigia ameriki- 
šauks savo tautiečius pasi- niai korespondentai.

Prancūzai reikalauja atmesti 
karinį Vakarų Vokietijos

£taillr‘įkvėpę” konstitucijos pakeitimą
1 • '

Kairieji laimėjo 
provincijos seimo 

mokslą nužudyti preziden-: rinlrimnc InrlimiP ta Eisenhoweti valstybės nllKimUS lIMUjOje
sekretorių Dullesą, slapto
sios FBI policijos direkto-!
rių Edp-ara Hooverį bei ki
tus valdininkus ir taip “nu-

valdžia.”
Nacionalistai, anot tos 

pasakos, taipgi paskyrę nu-

Rimtas pavojus gręsia 
anglų valdžiai Sudane

Khartoum, Sudan.—Pra
nešama, kad gręsia “žiauri

New Delhi, Indija. — Į 
Travancore - Cochin provin
cijos seimą tapo išrinkta 23 
komunistai, 13 jų šalininkų 
ir 18 kairiųjų socialistų, ku
rie dažnai veikia išvien su 
komunistais. Taigi kairių
jų atstovų yra 54.

O Indijos premjero Neh
ru kongresinės partijos 
kandidatų išrinkta tiktai 
45. Teigiama, kad todėl bus 
sudaryta sudėtinė provinci
jos valdžia iš kairiųjų 
Nehru partijos atstovų.

ir
Mūsu miesto lietuves moterys anglu general-guber-

I natonaus Howe valdžiai 
i Sudane. Bijoma sudanie- 
čių sukilimo prieš anglus.

Gyventojai kaltina anglų 
valdžią už sukurstymą sa
vo pastumdėlių į riaušes 
prieš atvykusį pereitą sa
vaitę Egipto prezidentą 
Naguibą. Riaušėse užmuš
ta daugiau kaip 30 žmonių.

Pereitus tautinio seimo 
rinkimus laimėjo tie suda- 
niečiai, kurie reikalauja 
sugrąžint Egiptui Sudaną. 
Anglų general - gubernato
rius todėl atidėlioja tauti
nio seimo atidarymą.

Šią dieną minės sekmadienį, ! 
kovo 7 d., Liet. Kultūriniame : 
Centre, Richmond Hill, N. Y.

Bus turininga programa, 
kuri prasidės 3 vai. po pietų.

Vietnamo liaudininkai 
smerkia amerikonus už 
talkavimą francūzams

Mr. Salisbury praneša iš 
jty^askvos New York Timesui, 
k’hjd ten, Mostorge, — didžiu
liame department store, —pa
pigintomis kainomis pardavi- 
nėjaipi perfumai ir kosmeti
kai1.

Yra ten ir specialistai, ga
lintieji patarti moterims ir 
merginoms, kaip padažyti lū
pas bei antakius, kaip papu
druoti veidą, — žodžiu, kaip 
pasigražinti.

Visa tai įeina į gerinimą ir 
gražinimą žmonių gyvenimo. 
Visa tai pildosi, ką Malenko
vas ir Kruščiovas neseniai ža
dėjo.

O Vilniaus Tiesoje telpa 
. elektrinių šaldytuvų reklamos. 

Jie nedideli, bet dailūs.

Bayonne mokytojų streikas 
reikalauja žadėtų algų *

New Yorko valstijos sekre
torius Thomas J. Curran, re- 
publikonų lyderis, prisipažįs
ta gavęs iš Yonkers Raceway 
savininkų .$10,000.
’'Yonkers Raceway tai įkin

kytų į /vežimėlius arklių lenk
tynių Aje ta. Milžiniškus pini-• tynių
gus uždirba Yonkers Raceway 
savininkai1. Užtenka jų ir po
litikieriams, bei gengsteriams.

Taigi j šį nešvarų biznį įsi-
(Tą»a 4—tame puslap.)

Bayonne, N. J.—Sustrei
kavo 457 mokytojai - moky
tojos dviejų vidurinių mo- 
kvklu ir keturiolikos pradi
niu mokyklų, sykiu su ju 
sekretoriais, slaugėmis bei 
tarnautojais.

Streikieriai protestuoja, 
kad miesto valdyba atšaukė 
pirmesnį savo prižadą, kur 
buvo žadėjus mokytojams 
bei mokyklų tarnautojams 
pakelti alga 200 dolerių per 
metus. k Mokytojai pikie- 
tuodami reikalauja įvykdy
ti prižadą.

Hanoi, Indo-Kim — Viet
namo liaudininkų preziden
tas Ho Či Minh per radiją 
smerkė Ameriką už atsiun
timą lėktuvų mechanikų į 
talką francūzams. Jisai sa
kė, tai “naujas Jungtinių 
Valstijų žingsnis linkui at
viro įsikišimo” į francūzų 
karą prieš Vietnamo liau
dininkus.

Ho Či Minh kaltino ame
rikonus už pagalbą fran
cūzams’ ‘^žudyti indo-kinie
čius.”
Senatas leidžia farmeriani 

rekrutuot meksikiečius
Washington. — Senatas 

užgy'rė bilių. leidžiantį ame
rikonam rekrutuot laukų 
darbams pereinančius rube- 
žiu meksikiečius, nepaisant, 
kad Meksika tam priešina
si.

VALDINIU DARBININ
KU PALEIDINėJIMAS
Washington. — Eisenho

werio valdžia per 7 pasku
tinius mėnesius paleido dar 
121,183 valdinius darbinin
kus bei .tarnautojus. ' Da
bar samdo viso 2,348,457*

Paryžius.—Francijos' sei
mo komitetas užsieniniais 
reikalais nutarė, kad val
džia turi vetuoti (atmesti) 
naująjį Vakarinės Vokieti
jos konstitucijos pataisy
mą. Tas Vakarų Vokietijos Francijos seimo užsieni- 
seimo padarytas pataisy- nių reikalų komitetas ir 
mas įgalina ją rekrutuoti daugelis kitų seimo narių 

, vokiečių armiją. O jų ar
mija, pagal amerikinį pla
ną, turėtų būti įjungta į 
tarptautinę francūzų ir ki
tų vakarinių europiečių ar
miją prieš Sovietų Sąjungą.

Pokarinė sutartis sako, 
iog Vaakrinės Vokietijos 
konstitucijos pa k e i t i m a i 
ieis galion tiktai po to, kai 
juos patvirtins visi trys 
aukštieji Amerikos, Angli-

Portorikiečių šūviai 
Kongrese, sakoma, 
puldo Amerikos vardą

tvirtina, jog:
Pataisymas taip sufor

muluotas, kad Vakarinė

vistovią .nuolatinę armiją, 
jeigu nupultų Amerikos 
planas .peršantis sudaryt 
tarptautinę armiją, įtrau
kiant jon vokiečius.

O francūzai bijo, kad sa
varankiška vokiečių armija 
vėl neužpultų Francijos.

Valgiai 15 procentu 
brangesni kaip 1950 m

New York.—Pereita mė
nesį dar dalim procento pa
kilo maisto produktų kaina 
sandėliuose visoje šalyje 
bendrai. Maistas sandė
liuose dabar beveik 15 pro
centų brangesnis negu 1950 
metais.

Sandėliai kelia kainas 
krautuvininkams, o krautu
vininkai su magaryčiomis 
atsiima iš vartotojų.

Pakeistas Sovietų 
sveikatos ministras

vy-Maskva. — Sovietų 
riausybė paleido sveikatos 
ministrą dr. A. F. Tretja- 
kovą ir jo vieton paskyrė 
daktarę Mariją D. Kąvry- 
giną.

Tretjakovas vadovavo gy
dymui velionio premjero 
Stalino.

D-rė Kovrygina neseniai 
sugrįžo iš ilgos kelionės In
dijoje.

Berlin.—Amerikonai pra
neša, kad dar 497 rytiniai 
vokiečiai perbėgo į anglų- 
amerikonų globą vakarinia
me Berlyne,

Amerika daro karinę 
sutarti su Japonija

Tokio, Japonija. — Jimg-

ti 
mo” sutartį su

“savitarpinio apsigyni- 
Japonija. 

Šiomis dienomis jau bus 
pasirašyta ta sutartis (nu
kreipta prieš Sovietų Są
jungą ir Kinijos Liaudies 
Respubliką).

Amerika pasižada gin
klais ir pinigais remti didi
namąją Japonijos armiją.

Tito neva pirks 
maišia iš Amerikos

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito praneša, jog 
“pirks” iš Jungtinių Valsti
jų 100,000 tonų kviečiu, 5,- 
000 tonu taukų ir 4,000 to
nu bovelnos. v

Amerika, pagal “tarpsa- 
vinio apsigynimo” sutartį 
su Titu, leido Jugoslavijai 
be pinigų “pirkti” 15 mili
jonų dolerių vertės produk
tų iš atliekamo savo mais
to sandėlių.

London. — Pereitą mėne
si Amerika davė Anglijai 
dar 40 milijonų dolerių.

la-
| ORAS.—Giedra ir vis šalta.

Washington. — Svetimų 
kraštų diplomatai Wash
ingtone sako:

Portorikiečių mušti šū
viai Jungtinių Valstijų 
Kongrese ilgai aidės visa
me pasaulyje. Didi daugy
bė žmonių prispaustose bei 
niekinamose tautose visur 
tikės, kad tą portorikie- 
čiams žygį Įkvėpė savo tau
tos meilė, o neapykanta 
prieš kolonijini pavergima.

Tatai gi padarys Jungti
nėms Valstijoms didele ža
la pasaulyje, kaip teigia tie 
diplomatai.

Skirta dar $1,750,000,000 
supirkinėjimui “atliekamų” 
produktų iš farmerių

Washington. — Senatas 
nutarė paskirti dar bilijo
ną, 750 milijonų dolerių, 
kad valdžia galėtų ir toliau 
supirkinėti iš farmerių 
perviršius grūdų, sviesto, 
kiaušinių bei kitų produk
tu, v

Valdžia, supirkinėdama 
farmų produktus ir krau
dama juos į sandėlius, sten
giasi palaikyti gana aukš
tas jų kainas. Tokiems 
“atliekamų” produktų su
pirkinėjimams valdžia yra 
išleidusi jau 6 bilijonus, 750 
milijonų dolerių.

PIENO PARDAVINĖTO
JAI RAGINA NUMUŠT 

JO KAINĄ
Trenton, N. J. — New 

Jersey valstijos pieno par
davinėtojų sąjunga piršo 
93 centais numušti kainą 
šimtui svarų perkamo iš 
farmerių pieno. Tuomet, 
sako, krautuvės galėtų 2 
centais papiginti pieno 
kvortą vartotojams.

McCarthy kandžioja gen. 
Zwickeri bei kitus atsakin
gus karininkus ypač už tai, 
kad jie pakėlė dentistą Ir- 
vingą Peressą į armijos _ 
majorus ir pagaliau suteikė 
iam garbingą na leidimą iš 
kariuomenės. Peress nąu- 
do iosi konsti t u c i n e teise 
npliūdvtj pačiam pneš sa
ve: todėl nedavė atsakymų 
i klausimus: — Ar esi ko
munistas? Ar bent kada 
buvai Komunistu Partijos 
narvs? Be to. šnipai pasa
ko io McCarthy’ui, kad Pe
ress komunistas. Ju 
koiimai. tačiau, buvo 
tvirtinti.

Generolas Zwicker,
vo pusės, nurodė, iog armi
jos taisyklės buvo tokios, 
kad Peress turėio būti pa
keltas i maiorus ir o'arbin- 
o*ai paleistas iš kariuome
nės.

Eisenhoweris. tačiau, pa
taikaudamas McCarthv’ui, 
pareiškė, kad “armijos de- 
nartmentas na darė rimtų 
klaidų” kas liečia Peressą.

paša' 
nepa-

is sa-

ANGLAI SUSNOJE. 
KAS YRA TIKRASIS 

PREZIDENTAS
London. — Anglijos soci

alistų laikraštis Daily He
rald ir visi kapitalistiniai 
dienraščiai, apart vieno, 
peikė prezidentą Eisenho
tverį už pataikavimą Mc
Carthy’ui. Jie rašo, jog iš 
paskutiniu Eisenhowerio ir 
McCarthy’o pareiškimų jau 
aišku, katras yra tikrasis 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas, ar Eisenhoweris ar 
McCarthy (suprask, Mc
Carthy).

Užgavėnių karnivale 
nužudyta 60 žmonių

Rio de Janeiro, Brazilija, 
Per .Užgavėnių karnivalą - 
paradą čia įVyko tiek šau
dymus! ir peilinių mušty
nių, kad žuyo 60 žmonių. 
Daugiau kaip 4,200 karui- 
valo dalyvių sužeista.
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VIENERI METAI BE STALINO
ŠIANDIEN, KOVO 5 d., sukanka lygiai vieneri me

tai, kai mire^J. Stalinas.
Niekas neužginčys to fakto, kad Stalinas buvo ge- 

nijalus asmuo, atlikęs daug didžių darbų. Jis buvo gi
lus marksistas-leninistas. Jis parAšė visą eilę politinių 
veikalų. Tarybų Sąjungoje Stalinas buvo mylimas ir 
gerbiamas, todėl ir ši sukaktis tarybinėse respublikose 
bus plačiai atžymėta.

Ryšium su šia sukaktimi, norisi priminti kitas da
lykas, būtent, tas:. Socializmo priešai Stalino mirties 
laukė, kaip kokio išganymo. Jie galvojo, jie pranašavo, 
kad jam mirus Tarybų Sąjungoje įvyks perversmai, etc. 
Na, praėjo vieneri metai, bet ar kas panašaus atsitiko? 
Ne! Tai parodo, jog viekas asmuo, lai jis bus ir labai 
gabus, žymus ir įtakingas, nėra viskas.

Tūli laikraštininkai, kurie pirmiau už Stalino ne
matydavo tarybinių respublikų, nematydavo liaudies, da
bar bando matyti tik vie^ą Malenkova.

vals-

siau-

APIE PUERTO RICO LAISVE
IR NEPRIKLAUSOMYBĘ

VAKAR DIENOS LAISVĖJE mes trumpai pasisa
kėme apie, tai, kas buvo Kongreso rūmuose praėjusį pir
madienį. Mes pasmerkėme teroristus, šaudžiusius į 
Kongreso narius. Mes individualistinį terorą smerkia
me, nes juo. niekas nieko nelaimi, o tik sukelia didesnį 
terorą iš valdančios klasės pusės.

Štai prie ko veda puertorikiečių teroristų atliktas 
“žygis” pirmadienį: makartistai jau rėkia prieš ateivius,

Dr. Jonas E. Salk su ki
tais Pittsburgh© Universi
teto mokslininkais išrado 
naujus skiepus nuo vaikų 
paralyžiaus (polio). Jau 
įskiepijo kelis šimtus pitts- 
burghiečių vaikų. Žada ten 
pat įskiepyti iki 5,000 pir
ma, negu prasidės paraly
žių is sezonas.

Naujų skiepų paruošta 
tiek, kad užteks pusei mi
lijono vaikų įvairiose 
tijose.

Ligos sezonai
Vaikų paralyžiaus 

tėjimas (epidemija)
nėse valstijose prasideda 
pavasarį ir palaipsniui trau
kia i Massachusetts, New 
Yorką, Pennsylvaniją bei 
kitas šiaurines valstijas va
sariniais mėnesiais — bir
žely.], liepoj ir rugpjūtyj. 
Ypač vasaros galop paraly
žius parbloškia daug vaikų 
šiaurinėse valstijose.

Pa va r toj a n t nau j uosius 
skiepus pirm paralyžiaus 
įsisiūbavimo, geriau galima 
bus patirti, kiek jie pade
da apsaugoti vaikus nuo 
tos ligos. Nes jeigu vaika: 
b ū n a apsikrėtęs paraly
žiaus perais pirm skiepiji 
mo. tai jau per vėlu skie
pyti.

Gamina globulinas

no skiepai pereitą vasarą 
pasirodė beveik beverčiais. 
Tos įstaigos paskirti moks
lininkai tyrinėtojai rapor
tavo, jog lygiai sirgo bei 
mirė skiepyti vaikai, kaip 
ir neskiepyti.

Antra vertus, Nacionali

 

nis Fondas Kovai pijčs Vai

 

kų Paralyžių, da/pasitiki 

 

senaisiais gamma/globulino 

 

skiepais. Sako, jjįe per vė

 

lai buvo vartojan\i pereitą 

 

vasarą, kuomet paralyžiaus 

 

banga buvo pasiekus aukš

 

čiausią laipsnį ir jįiu pra
dėjus atslūgti.

Nacionalis Fondas todėl 

 

šiemet taip pat pi/idės anks

 

čiau skiepyti vaikus 
ma globulinu.

Fondo pirmininkas

gam-

Basil 
Jeigu 

vaikai šitaip įskiepijami 
pirm apsikrėtimo paraly
žiaus perais, tai skiepai per 
kelias savaites apsaugo 
daugumą vaikų nuo tos li
gos. O jei kai kurie įskie
pyti gamma globulinu ir 
suserga, tai lengviau per- bet Sarmatijoje ginklavosi

• i • • 1 • ii serga.
Taigi ateinančią vasarą

tijas — Jungtinėse Valstijose ir Puerto Rikoje.
Atvykęs Į Washingtona Puerto Rico gubernatorius 

Luis M u n o z Marin pareiškė, kad jis nesigailės nieko 
išnaikinimui “lunatizmo” savo krašte. Galime gerai įsi
vaizduoti, ką tokie, kaip Marin, vadina “lunatikais.”

Šia proga tenka priminti kiekvienam, kad turi būti 
dedamos pastangos užkirtimui terorui kelio.

NACIONALISTINIŲ TERORISTŲ atlikti darbai i 
neprivalo aptamsinti to fakto, kad puertorikiečiai turi 
teisę kovoti už savo šalies nepriklausomybę. Negalima 
sakyti, kad tas, kuris stoja už Puerto Rico nepriklauso
mybę, tas teroristas. Taip sakyti tegali tik puertori- 
kiečių neprieteliai.

Netiesa sakyti, jog puertorikiečiai nusibalsavo, kad 
jiems nepriklausomybė nereikalinga. Kadaise atliktas 
balsavimas buvo tam, kad priimti dabartinę konstituci
ją; balsavimuose dalyvavo mažiau negu pusė tos šalies 
gyventojų. Ir ši konstitucija gali būti Washingtono at
mesta bile kada.

Liaudies gyvenimas Puerto Rikoje yra skandališkai 
sunkus’, vargingas. Į Puerto Riko 'kraustosi kai kurie 
fabrikai dėl to, kad ten darbininkai labai pigūs.

Puerto Riko nacionalistai kaltina mūsų šalies vai-, 
džią ir už tai, kad ji tą salą verčia į militarizmo bazę, 
kad ten esanti net ir atominių pabūklų bazė.

Dėl to puertorikiečiai ir reikalauja apsisprendimo 
teisės, kad, 
gyvenimą.

Rodosi, 
retų su tuo

bildami nepriklausomi, galėtų gerinti savo

kiekvienas teisingai galvojantis žmogus tu- 
sutikti.

MAKARTIZMAS-VĖŽIO LIGA

Rašo D. M. šolomskas
AMAZONKOS, SKIFAI IR į nėjo ant arklių ir taip vi- 

PERSIJOS KARALIŲ
NELAIMĖS

Kas pirmiau gyveno 
Rusijoje?

Milžiniškas plotas yra 
tarpe Baltijos ir Juodųjų 
jūrų, Uralo ir Kaukazo kal
nu — tai didesnė dalis Eu
ropos, tai laukų ir.lygumų 
plotai. Ir iš gilios senovės 
ten žmonės gyveno, augino 
javus, galvijus ii’ gynė sa
vo plotus nuo įsiveržėlių.

Kas jie buvo?
Mokslininkai atsako, kad 

tai buvo skifų tauta, arba 
pirmslavai. Kiti, daugiau 
linkę prie pasakų, sako, kad 
skifų moterys buvo “ama
zonkos,”

Apie “amazonkas” — vi
krias ir karingas moteris— 
yra nemažai pasakų. “Dū
mų nėra be ugnies.” Taip 
ir su amazonkų pasakomis. 
Mokslas suranda, kad seno
vėje tarpe Azovo, Juodųjų fija tęsėsi nuo Dunojaus 
ir Kaspijos jūrų, daug maž 
dabartinėje Kubanėje, bu
vo valstybė Sarmatija. Gal 
tai buvo dalis didžios skifų 
tautos, gal maišyta tauta,

į kriai svaidė iš saidokų vily- 
Įčias arba kovojo kardais, 
kad kiekvienu kartu, susiti
kus su priešo vyrų armija, 
amazonkos būdavo pergalė
tojos. Tiek su pasakomis.

Istorikas N. Moor, rašy
damas apie 5-jo amžiaus 
laikotarpį pirm Kristaus, 
žymi, kad plote į šiaurę nuo 
Azovo Jūrų ir Kaukazo gy
veno “sklabėnai” , (Slavė
nai), kurie vadinosi skifais. 
Apie skifus pasiliko nema
žai 
kaip kad Herodoto, Naso 
Ovidijaus, Justino ir kitų. 
Ypatingai atžymėta skifų 
pergalės prieš Persijos 
(Irano) karalius.

Tais laikais Persija buvo 
didelė, galinga ir su savo 
masinėmis armijomis puolė 
Graikiją ir kitas šalis, jų 
tarpe ir Skifija.

Herodotas rašo, kad Ski-

mokslininkų užrašų,

ne vien vyrai, bet ir mote
rys. Graikų ir romėnų is-

K j bus tiksliai išbandyti nau- torikai nurodinėjo, kad 
plačiau pa- amazonkos buvo išplėtę sa

vo valstybę plačiai net pie
tinėje pusėje Juodųjų Jūrų, 
kur jos įsteigė daug miestų, 
jų tarpe ir dabartinį Sino- 
pos miestą.

Tie rašytojai žymėjo, kad 
amazonkos buvo labai vi
krios moterys, gabiai jodi-

jieji skiepai ir j
i tikrinti senieji, bejieškant 
'ginklo prieš tą tragišką li
ga.

Vaikų paralyžius tolyn 
eina^piktyn ir platyn, grieb- 

i damas ne tik vaikus, betJungtinių Valstijų Svei
katos Įstaiga neseniai pa- Į vis daugiau ir suaugusių.
skelbė, jog gamma giobuli- .N. M.

Aspirino vartojimas skausmam raminti
■ —-———M-----------------------------------------------

Amerikiečiai kasdien* su

upės į šiaurės rytus per 
“20 dienų kelionės,” tai yra, 
apie 700 mylių. Apie 700 
metų pirm dabartinės skait
linės Skifija buvusi didelė, 
galinga ir centralizuota 

bė, kuri atrėmus fini-
kiečių\puolimus.

Herodotas žymi, kad Ski
fija buvo valdoma trijų ka
ralių, kurie, reikalui esant, 
bendrai ir vieningai veikė. 
Skif ai turėjo s a v o t i š - 
kus ginklus ir karo tak
tika. Herodotas ir Ovi- 
dijus žymi, kad skif a i 
ir sarmatai “buvo labai vi
krūs ant arklių ir sugabiai 
svaidė iš saidokų vilyčias.” 
Savo vilyčių galus jie už
nuodydavo gyvačių nuo
dais;- Vilyčių smaigai buvo 
apkaustyti variu arba kito
kiu metalu. Skifai buvo 
ginkluoti ir ilgais ’ kardais, į 
jiešmais ir turėjo kablius— 
priešo nutraukimui nuo ar
klio, taipgi kirvius ant il
gų kptų.

Sarmatai turėjo prie bal
nų kojakilpes — kojų įnė- 
rimui, bet skifai jų nenau
dojo.

Apsigynimui vietoje sun
kių šarvų, skifai naudojo 
storo audeklo arba odos 
‘‘rūbą,” kuris iš lauko pu
sės buvo apsiuvinėtas me
taliniais lukštais, panašiai, 
kaip žuvis padengta žvy
nais. Lukštai taip buvo 
prisiūti, kaip dabar dengia
mi namai — viršutinis iki 
pusės dengė apatinį. Kai 
kurie luktšus darė iš ragų.

Prisidengimui nuo prie
šo smūgių jie turėjo sky
dą, padarytą iš veršių sto
ru odų arba metato. Ant v
galvos turėjo metalinius, o 
dažniausiai .odinius apsau
gos šalmus. Priešo miestų 
sienom griauti jie turėjo 
medines sienų pralaužimo 
mašinas; ypatingai tas pa
sireiškė skifų kare su ma- 
kedoniečiais. Pirmoje vie
toje buvo raitelių kariuo
menė’ o antroje — pėstinin
kai.

Ovidijus rašė, kad “skifai 
baisūs if žiaurūs net savo 
išvaizda — apaugę barzdo
mis ir turi stiprius balsus.” 
Skifai garbino kardą, kaip 
arabai — akmenį, arba per
sai—upę.”

Anacharsis rašė, kad “ski
fai ginkluojasi ne puolimui 
kitų, bet reikale apsigyni
mui.”

Persai, .romėnai, graikai, 
makedoniečiai statė mies-

700,000 vyrų ar- 
rašo Herodotas, 
per Dardanellų , 
Balkanus ir įsi- 

i

tus, laivus, prie plaukas, 
kultūros centrus. Skifai 
gyveno, augindami galvijų 
ir arklių bandas, medžioda
mi, laukus dirbdami ir ja
vus sėdami—jie miestų ne
neturėjo. Gyveno šėtrose 
iš kailių ir audeklų.

Skifai muša užpuolikus
Apie 600 metų pirm da

bartinės skaitlinės Persijos 
karalius Kyras nukariavo 
kaimynus ir suplanavo už
puolimą ant Skifijos. Per
sų armija vadovystėje pa
ties Kyro įsiveržė į skifų 
žemę. Skifijoje tuo laiku 
karaliumi buvo T a m i r i s. 
Skifai nenusigando. Jie nu
sprendė įvelti į spąstus per
sų armiją. Skifai pasiuntė 
dalį savo armijos prieš peiu 
sus. Persai pradėjo skifd? 
įveikti; skifai leidosi bėgti 
į tarpkalne. Persai vijosi. 
Gi kalnuose skifų vyriau
sios jėgos laukė priešo. Ka
la persai įsiveržė į tarpkal- 
nes, tai skifai užklupo juos 
iš visų pusių ir išmušė virš 
200,000. Justinas rašo, kad 
paties Kyro nupjautą gal
vą skifų karalienė įsakė 
įmesti į kruviną maišą, sa
kydama: “Pasisotink krau
ju, kuriuo niekados tu ne
buvai sotus.”

Apie 500 metų pirm da
bartinės s k a i 11 i nes .kitas 
Persijos karalius Darijus 
Pirmasis nusprendė atlik
ti, ko Kyras negalėjo. Jis 
mobilizavo 
miją, kaip 
persikėlė 
Pertaką į
veržė į Skifija.

Skifijoje buvo keli kara
liai ir vienybės neturėjo. 
Tik trys — Antiras, Inda- 

j firsas ir Taksakis — suti
ko atremti persus, bet kad 
įtraukti ir kitus skifų kara
lius karan, tai patys trau- / 
kėši. Persai veržėsi visur, 
tuomi visus skifus jungda
mi kovai. Skifų armija 
traukėsi, viską naikindama, 
nieko priešui nepalikdama, 
net vandens šulinius už- 
versdama žmonėmis. Jie 
moteris ir vaikus su galvi
jų bandomis pasiuntė toli į 
šiaurę, o kovūnų būrius pa
siuntė persams užnugariu 
vesti partizanų — naikini- 

| mo karą. I
Persų armijai, stokavo 

maisto. Žmonės ir arkliai 
badavo, sirgo ir mirė. Ta
da persų karalius Darijus 
pasiuntė skifams reikalavi
mą, kuriame sakė: “Jeigu 
galite, muškitės, jeigu ne,— 
tai pasiduokite.” k

Skifu caras Indafirsas 
atsakė: “Mes niekados ir 
nuo nieko nebėgome baimė
je — nebėgame ir nuo ta
vęs. Kodėl traukiamės? 
Pas mus nėra miestų, nėra 
ko vietoje ginti... Jeigu 
norite mus priversti muš
tis, tai pabandykite atimti 
mūsų tėvų kapus iš mūsų, 
tada pamatysite... Tu ne
buvai ir nebūsi mano valdo
vas ir štai tau mpsų do
vanos. ..” Ir skifai pasiun
tė persams paukštį, pelę, 
varlę ir penkias vilyčias. 
Persų karalius ilgai galvo
jo, ką tai reiškia. Jo moks
linčiai jam išdėstė, kad skL 
fu dovanos reiškia: *v

Jeigu persai neištrūks į 
orą, kaip paukštis, arba ne- 
įlys į žemę, kaip pele, arba

(Tąsa 3-me pusi.)

tokius ligonius yra per chemikalas yra dalinai nuo- 
-;--o ; ----- , kuri grau- dingas. Buvo atsitikimų,,
žia skilvio bei žarnų siene- I kad žmonės bandė nusižu- 

Jes. O aspirinas kaipo Į dyti, saujomis rydami aspi- 
vaikui išeina apie 100 table-1 rūkštis dar labiau žalotų 
tėlių per metus, vidutiniai I vidurius, 
skaičiuojant. , Milijonai amerikiečių kas

Gydytojai, rašydami re
ceptus palengvint galvos 
gėlą, reumatizmo, vėžio bei 
kitų ligų skausmus, 
niau įrašo aspiriną, 
kurį kitą vaistą, kaip sudė
tinę recepto dalį.

Medicinos daktarai var
toja mokslinius pavadini
mus, kad žmogeliui atrody
tų paslaptingos medžiagos, 
iš kuriu receptas sudaro
mas. Taip antai, vieton 
“aspirin” daktaras įrašys 
receptan “acetyl - salicylic 
acid,” o tai yra tam tikra 
rūkštis.

Bet ta rūkštis yra vie
nintelis aspirine dalykas, 
kuris lengvina skausmus.

Aspirino “paslaptis”
Viena iš aspirino paslap

čių yra ta, kad jis gana 
greitai sumažina ligotą 
karštį. Bet jeigu žmogus 
paima aspirino nuo galvos 
gėlos, o jo kūno karštis bū
na sveikas, tai aspirinas pa
lieka tą patį normalų karš
čio laipsnį.

Gydytojai yra padarę 
tūkstančius bandymų, no
rėdami ištirt, kokiu būdu 
aspirinas ramina'skausmus 
bet dar nesužinojo, kodėl 
jis taip veikia.

Patarimai
.Kadangi aspirinas iš es

mės yra rūkštis, tai patar
tina sykiu su juo naudoti 
ir truputį bicarbonate of 
soda, kaip šarmišką priedą. 
Bicarbonate atmiešia rūkš- 
tį ir padeda aspirinui grei
čiau susigerti į kraują.

Sergantieji vidinių skali- 
i dūliais (olseriais) griežtai

vartoja po 42 milijonus daug rūkšties, 
i tabletėlių aspirino. Kiek
vienam vyrui, moteriai ir

NEW YORKO VALSTIJOS senate kilo debatai dėl 
pasiūlyto reakcinio biliaus.

Debatų eigoje senatorius Fred Moritt (demokratas 
iš Brooklyn) pasakė, jog makartizmas yra vėžio liga, 
ėdanti amerikinį palikimą, amerikines tradicijas.
* Tai yra tikra tiesa. Tai liga, kuri gali sunaikinti 
amerikinę demokratiją ir įvesti fašizmą, — jei žmonės 
nepastos jai kelio.

Deja, kovai prieš tą ligą dar nėra užtenkamai įsi
traukusių žmonių, nors jų atsiranda vis daugiau ir dau
giau.

Mums patiko, kad New Yorko mieste CIO taryba 
pasisakė už kovą prieš makartizmą ir paragino, kad 
CIO unijos visoje šalyje darytų tą patį.

Kova prieš makartizmą, beje, tik tuomet bus ryški, 
kai visos anti-makartištinės jėgos bus kiek tiek ap
jungtos.

Darbo unijos šiame darbe galėtų ir turėtų vadavauti.

Šypsenos
Naujas išradimas

Sakoma, 
įvedami naujoviški telefo
nai, pritaikyti žmonių “pa- 
rankumui.” Kalbant telefo
nu abi rankos būna liuo-

daž- 
negu

vakarą , ryja apsiriną, kad 
geriau miegotų. Kiti mili
jonai mėgina aspirinu at
remti prasidedančias slo
gas. Daugybė žmonių nau
doja jį nervams suraminti, dyti.

riną. Bet nedaugeliui pa
vyko juo nusinuodyti. Sa- 
licilinė aspirino rūkštis yra 
karčiai-negardi. Per daug 
jo paėmęs, todėl paprastai 
vemia ir išmeta nuodus lau
kan pirma, negu jie paspėja 
pavojingai kraują apnuo-

sos, — nereikia rankoj lai
kyt “ragelį” prie ausies.
Tas daroma todėl, kad kal- 

Izraelyje dabar bantis telefonu galėtų 
abiem rankom mataškuot 
kiek tik jis nori.

Sutaisė Kas Kitas į turi veng ti aspirino. Pas

PASTABA GĖRIKAMS
Per daug alkoholio išgė

rusio j i ima aspiriną, mal
šindami galvos skausmus 
“ant rytojaus,” pradedant 
išsipagirioti. Tada, tiesa, 
aspirinas gali patarnauti 
galvai, bet jis kenkia gėri
ko viduriams.

Pasigėrusio viduriai pri- 
rūgę. Visi esame girdėję, 
kaip žmonės pagiriodami 
dejuoja, “turiu per daug 
asiko, skauda po širdžiai 
nuo gesų.”

Bet jeigu besipagiriojant 
bus naudojama aspirinas, 
tai juo aršiau raugins vi
durius ir daugins gesus.

ŪPO TAISYMAS
Kai kurie suranda, kad 

išgėrus Coca Cola ir sykiu 
nurijus vieną kitą tab'letė- 
lę aspirino, smaugiau pasi
daro. Ir suprantama kodėl. 
Aspirinas apramina šiokį 
tokį skausmą, o Coca Co
la pastimuliuoja (paaksti- 
na) nervus. Juk šiame gė
rale yra kaffeino, pana
šios kaip kavoje medžiagos. 
Tačiau, Coca Cola tūri sa
vyje ir žalingo narkotinio 
svaigalo.

Jeigu žmogus prie kavos 
vartotų aspiriną, tai jam 
ūpas lygiai pasitaisytų, kaip 

naudojant Coca Colą.
AR ASPIRINAS 
NUOPINGAS?

Suprantama, jog aspirino

U

Yra, tačiau, keistas ir 
nelaimingas faktas, kad 
maži vaikai kabina aspiri
ną, nepaisant jo kartumo. 
Tad nuo aspirino ir miršta 
daugiau vaikų, negu mėgi
nančių juomi nusižudyti su
augusių. Aiški pamoka tė
vams — slėpti aspiriną nuo 
kūdikiu.

Sąžiningi gydytojai per
spėja, kad nuolatinis aspi
rino vartojimas daro blogą 
veikmę sveikatai ir gali pa
kenkti širdžiai. Todėl pa
tartina vengti aspirino, jei
gu tik galima be jo apsieiti.

’ N. M.

Jankiai mokys ispanus 
vartot Amerikos ginklus

Paryžius. — Amerikonų 
komanda vakarinėje Euro
poje pasiuntė 18 savo ka
rinių specialistų į Ispaniją. 
Jie ten mokys Franko fa
šistų karininkus, kaip nau
doti atgabenamus iš Ame
rikos ginklus.

Amerika yra padarius 
“tarpusavinio apsigynimo” 
sutartį su Franku prieš So
vietų Sąjungą.

PAKILUS FABRIKINĖ 
GAMYBA ANGLIJOJ

London. — Anglų valdžia 
praneša, kad Anglijos fa
brikai pernai pagamino 5 
su puse procentais daugiau 
dirbinių, negu 1952 metais. 2 psl.—Laisve (Liberty)- Penktadien.. Kovo-March 5, 1954
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CLEVELAND© ŽINIOS
Du pažmoniai vienu vakaru 

Vienčls pažmonys buvo 
LLD 22-ros kuopos sureng
tas Valentine pare su va
kariene ir šokiais.

Antras pažmonys buvo 
daugiau tarptautinis išga
lima sakyti, tarprasinis, at- 
žymejimui atsižym ėjusio 
žmogaus, Joe Haber, 51 me
tų nuo jo gimimo, kuris 
mirė praeitą spalio mėnesį.

Tas vaikinas buvo tiesiog 
ženklyvas žmogus. Jis ta
po ištiktas kūdikių paraly
žiaus jam esant 7 mėnesių 
amžiaus: jis negalėjo val
dyti savo sąnarių, .pirštai 
buvo sutraukti, nuolatos 
sėdėjo ratų kėdėje ir tos 
kėdės negalėjo pats pasi
stumti. Bet jis pajėgė iš
lavini savo mintis, prota
vimą iki tokio laipsnio, kad 
jis japo plačiai žinomas ne 
vien Clevelande, bet ir pla
čioje Amerikoje, daugumo
je tarpe artistų, poetų ir 
tarpe pažangiųjų žmonių. 
Joe Haber buvo plačiai su
sipažinęs su marksizmu, jis 
išsilavino piešimo ir poezi
jos . Atsigulęs ant pilvo ir 
įsispraudęs plunksną tarpe 
sutrauktų pirštų krumplių 
jis piešdavo ir rašydavo.

Ta vakara man buvo įdo
mu dalyvauti abiejose pra
mogose. O kada mūsų, lie
tuvių, pramogos, kuriose 
yra duodama vakarienė, 
prasideda 6-tą valandą, tai 
i kitataučių šeštadienių pa- 
žmonius svečiai pradeda 
rinktis tik apie 10 valandą 
ir būna iki 2-3 valandos ry
to. Todėl man buvo gera 
proga pasisvečiuoti abiejuo
se pažmoniuose ir pasima
tyti su daugeliu gerų drau- 
gų-

NLučjęs į LDS Klubo sve
tainę, kurioje buvo LLD 22- 
ros kuopos Valentine parė, 
radau gražų būrelį sve
čių: vieni jau vakarieniavo, 
kiti šnekučiavosi ir, muzi
kantams pradėjus groti, šo
ko. Mariutė Gedaminskie- 
nė, žinodama kokį valgį aš 
geriau mėgstu, privalgydi
no skaniai ir iki sočiai ir 
tik už $1. Įsivaizdinkite, 
kaip tos mūsų gerosios šei
mininkės gali išsiversti!

O vakarienė buvo gera ir 
buvo galima privalgyti iki 
soties. Gi ta paslaptis yra, 
kad jos, norėdamos paten
kinti svečius ir padauginti 
pramogos įeigas, viena at
neša didelę razinkų duo
nos bandą, kita didelį tor
tą ir kitos dar ką. Už tai 
reikia palinkėti toms ge
roms draugėms geros svei
katos ir ilgo amžiaus. Pa
sikalbėjęs su draugais ir 
draugėmis, pardavęs geram 
draugui tikietą į Frederick 
Douglas ir John Brown me
morialinio banketo, po 9-tos 
valandos išvažiavau į antrą 
pažmonį.
Šis pažmonys buvo įdomus 

ir įspūdingas
Šis pažmonys vyko pui

kiame, erdvingame gyveni
mo name, matomai, kadai
se turčiaus išbudavotame, 
priešais Rockefellerio Par
ką, o dabar nupirktame ne
grų šeimos. Trijų erdvų 
kambarių sienos buvo nu
kabintos Joe Haber pieši
niais, kurie be išiiMies 
vaizduoja darbo liaudies 
gyvenimą, jos kovas už ge
resnę ateitį ir užtaiką. Vie
nas iš tų piešinių vaizduo
ji'Jungtinių Tautų Organi
zaciją./ Figūra stovi su 
abiemi* kojomis nuimtomis 
viršum kelių ir juoda gyva
tė apsivyniojusi aplink krū
tinę, taiko savo gylį į pa-

3 pual.-Laisve (Liberty)

žastį, o demokratinės ša
lys kelia šautuvą, kad su
laikyti gyvatės tikslą.

Jo poezija apibūdina tą 
patį, kaip ir piešiniai. Ha
ber su kėde ant ratų ne
buvo svetimas pažangiųjų 
konvencijose ir svarbes
niuose susirinkimuose.

Žmonės pradėjo rinktis 
vėlokai, bet prisirinko tiek 
daug ir dauguma jauni 
žmonės, kad erdvinga stu- 
ba buvo kimštinai pilna. 
Priešakiniame kambaryje, 
kur buvo duodama progra
ma, jaunimas susėdo ant 
kilimų (karpetų) siena nuo 
sienos taip tankiai, kad 
tarpe jų pėdos nebuvo ga
lima įdėti.
Programa buvo labai įdomi

Pete Seeger, iš Beacon, 
N. Y., gražiai sudainavo, 
sau akompanuodamas gita
rų, visą eilę Haberio su
kurtų liaudies dainų. Artis
tas Paul Robeson, negalė
damas dalyvauti asmeniš
kai, prisiuntė jo įdainuotą 
ir įkalbėtą ilgą rekordą. 
Robeso.no prakalba apibūdi
no Haberio nuveiktus dar
bus ir ilgą Haberio parašy
tą liaudies dainą žydų kal
ba. Po to, Hester De La- 
cy’ienė ir Bill Gilbert iš
pildė dialogą iš filmos “Že
mės Druska” teksto.

Ta filmą tapo pagaminta 
pastangomis International 
Mine, Mill & Smelter uni
jos, su pagalba tų Holly- 
woodo aktorių ir rašytojų, 
kuriuos filmų trustai atlei
do iš darbo už jų pažangu
mą. Ta filmą vaizduoja ne
svietišką darbininkų išnau
dojimą, ir reakcijonieriai 
dėjo pastangas, terorizuo
dami vaidintojus, kad ta 
filmą nebūtų baigta. Unijai 
prisiėjo filmos gaminimą 
iškelti į Meksiką, ir ta fil
mą jau baigta ir rodoma. 
Tik, žinoma, ne tokiuose te
atruose, kur yra Hollywoo- 
do filmos rodomos. Tos fil
mos dialogą Hester ir Bill 
gražiai ir natūraliai išpildė, 
žinau, kad Hester De La
cy yra aktorė, nes kas žie
mą važiuodavo į New Yor- 
ka vaidinti kokiame ten te
atre. Bill Gilbert irgi pa
sirodė geru aktorium.

Po to buvo pakviestas se
nyvas negrų rasės artistas, 
kaip jį ten pavadino “Cow 
cow” Davenport. Jis pianu 
skambindamas sudainavo 
kelias dainas.

Man buvo nemalonu ap
leisti tą įdomų pažmonį 
pirmiau, negu muzikalė 
programa buvo baigta. Bet 
jau buvo pusė po 12-tos ry
to, man reikėjo skubėti, kad 
pasigavus paskutinį busą 
parvažiavimui į namus.

Rep.

Montello, Mass.
.Nors suvėluotai aprašyti šie 

nelaimingi įvykiai, bet verti 
atžymėti.

Mikolas Norkus, 73 metų, 
dirbo prie New Haven R. It. 
■prekinių vagonų kieme, prie 
mainymo rėlių-svičiaus. Preki
nis vagonas permušė jį, sutry
nė ar nupjovė kairės kojos 
pėdą ir kairę ranką, taip pat 
ir dešinę ranką iš peties. Kan
kinosi tris dienas. Mirė sau
sio 28 d.

Dveji metai atgal jis buvo 
gavęs auksinį medalį už tai, 
kad ten išdirbo be pertraukos 
50 metų. Dabar, po 2 metų, 
gavo nelaimingą mirtį. Jo li
kusi šeimyna nepamirš nie
kados. '

• ■

Pradžioje vasario mirė Pet-

Kovo-March 5, 1954

Naujosios Anglijos Žinios
Siekiamasi prie įvykdymo di
delio ir gražaus koncerto

Naujosios Anglijos lietuviai 
ryžtasi įvykdyti didelį darbą, 
kuriam reikės sumobilizuoti 
visas pažangias jėgas, kaip 
menines, taip ir publiką at
silankymui, kad visais at
žvilgiais būtų atsiektas tiks
las.

Yra smagu matyti, kad 
L. M. S. 2-ros Apskrities sri
tyje siekiamasi įvykdyti dide
lį ir gražų koncertą, kurio 
programą vyriausiai pildys 
Worcesterio Aido Choras. Ai
dą pastaraisiais metais nepap
rastai puikiai išlavino Jonas 
Dirvelis.

Bet tai dar neviskas. Dar 
tik pradžia paties užsimojimo. 
Veikiausia, koncerto pildy
mui' bus ir kitos geriausios 
dailės jėgos įkviestos, kokios 
yra šioje apylinkėje: Monte
llo chorinės jėgos, Aldona 
Wallan; Bevardis Kvartetas 
iš So. Bostono ir kitos meno 
pažibos. Tai vis pliusas kon
certo paįvairinimui ir* pagra
žinimui.

Kol kas man buvo tik tiek 
težinoma, jog koncertą pildys 
Aido Choras ir kad koncertas 
įvyks valandžio 4 dieną, 2 v. 
po pietų, So. Bostone, Munici
pal Auditorijoje.

Laiko yra' ne perdaug, to
dėl rengėjai sušilę darbuoja
si prie galutino sudarymo 
programos.

Kuomet skaitytoj’ai skaitys 
šiuos žodžius, veikiausia jau 
bus paskelbta viskas smulk
meniškai.

Kas mums kolonijose lieka 
daryti, tai visur ir visomis 
spėkomis stropiai ruoštis į tą 
didįjį koncertą. Didelė ar ma
ža lietuvių kolonija, tenka vi
sur be atvangos darbuotis, 
kad kuo daugiausia žmonių 
dalyvautų iš visur.

Masinis dalyvavimas pripil
dys svetainę, kad ar didelę, o 
patiems žmonėms irgi bus di
delė nauda iš tokio nepapras
to pasigrožėjimo.

Tai bus gražiausiai daly
kas įvykdytas Naujosios Ang
lijos lietuviuose.

Tai bus tam tikros rūšies 
didelis atsižymėjimas dailės 
iškėlimo, kas yra atsiekta per

Apskrities gyvavimą.
drauges, nors 

geriausiai
Draugai ir 

renginio komisija 
darbuosis ir atliks viską, kas 
nuo jos priklauso; nors ger
biami dainininkai puikiausiai 
sudainuos ir nusineš pasiektus

ras Danila, 77 metų. Sunkiai 
ir ilgai sirgo. Jo žmona, duk
tė ir žentas liko nuliūdime. 
Palaidotas religiniai.

Great Neck, L. 1., N. Y., va
sario 8 d. mirė buvęs monte- 
llietis Juozas Bereika, sulau
kęs su viršum 70 metų. Pagal 
velionio prašymą, palaidotas 
krematorijoje, Maspcth, N. Y. 
Laidotuvėmis rūpinosi jo žmo
na ir vaikai.

Velionis buvo ip(ažangus 
žmogus, geras darbininkas. 
Kai gyveno Montelloje, yra 
skaitęs Laisvę. Iš Lietuvos pa
ėjo Vilkaviškio rajono, Vapsu- 
čių kaimo.

Paliko nuliūdime savo žmo
ną, du sūnus, abudu vedę, gy
vena Montelloje, ir vieną duk
terį, ženotą, gyvena Floridoj.

Žolynas

MATTHEW A 
BUYUS

t (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

> 
»

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J*

MArket 2-5172

laurus, tačiau dar nebūtų pa
siekta tikslo aukštumas be su
traukimo skaitlingiausios pub
likos į koncerto salę.

Ve, tas ir primena mums 
visiems, kokais svarbias pa
reigas kolonijose mes turime 
atlikti: organizuoti dainų my
lėtojus jau dabar ir labai rū
pestingai !

J. M. Karsonas

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

nepasiners į vandenį, kaip 
varle, — tai jiems mirtis 
nuo skifų vilyčių.

Ir veik tuo pat kartu 
skifų būriai, dasigavę per
sų užnugariu, sunaikino 
tiltus per Dar danelių Per- 
taką, sukėlę Balkanų tautas 
prieš persų viešpatavimą. 
Persų karalius Darijus, ne
tekęs apie 80,000 vyrų, sku
biai pasitraukė iš Skifijos.

Skifų karų taktika pamo
kinanti. Kada 1812 metais 
rusų vadas Kutuzovas besi
traukdamas parbloškė Na
poleono galybę, tai daugelis 
istorikų rašė: “Rustpskifas 
apgavo Napoleoną.”

Kada 1941 metais tarybi
nė armija traukėsi nuo hit
lerininkų, naikindama visą 
ant savo kelio, tai tūli vėl 
prisiminė ir sakė, kad Sta
linas naudoja skifų taktiką, 
kuri parbloškė persų kara
liaus Darijaus armiją.

Detroit, Mich.
APSIVEDĖ ANDRIUS 

A. NAUSĖDA
Vasario 27-tą, šeštadienį, 

apsivedė čia plačiai žinomų 
veikėjų G. ir S. Nausėdų 
sūnus Andrius su anglų 
tautybės mergina Sarah E. 
Middleton.

Nuotakos tėvai — Mr. ir 
Mrs. D. R. Middleton — iš
kėlė šaunius vestuvių pie
tus puošniame Women’s 
City Club, kur arti dviejų 
šimtų jaunavedžių draugų 
ir giminių dalyvavo. Sve
čiai sveikino jaunuosius, 
linkėdami jiems laimės ir 
įteikdami dovanas pradžiai 
laimingo gyvenimo.

Tą pačią dieną jaunikio 
tėvai Nausėdai dar susi- o 
kvietė savo artimus gimi
nes ir draugus pas save 
vakarienės ir puikiai pavai
šino. Taip besisvečiuojant, 
kilo mintis, kad dar tvirtes- 
niam atžymėjimui ' mūsų 
gerų draugų sūnaus vestu
vių paremti ir mūsų mė
giamus dienraščius ir, tapo 
sudėta spaudos p a r a m a i 
arti $40. Tai buvo, vienu 
žodžiu, pavyzdingos vestu
vės. Išsiskirstėm vėlai nak
tį, dėkingi už toki puikų 
priėmimą, linkėdami, kaip 
jaunai porai, taip ir jų tė
veliams — ilgo ir laimingo 
gyvenimo. . .

Vestuvėse dalyvavęs

Siūlo palaikyti 
korporacijų taksus

Washington. — Kongre
so lėšų komitetas dauguma 
balsu nutarė dar vieniems 
metams palaikyti tuos pa
čius korporacijom taksus. 
O pagal ligšiolinį įstatymą 
taksai joms turėtų būti nu
mušti 10 procentų, prade
dant nuo balandžio 1 d.

Worcester, Mass
WORCESTER, MASS.

A.L.D.L.D. 155 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį, kovo 
(March) 8 d., prasidės 7:30 vai. va
kare. Visos narės malonėkite daly
vauti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarimui. A. W.

PARDAVIMAI
()T, 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
tinė 'ir likerių krautuvė, batų taisy
mo storas ir skalbykla.

j Photo—Art Studio randasi 271 
I Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y 
i Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
i parduoda rėmus ir stiklus, kemo- 
■ rus, filmas ir visokius kitokius Pho

to st ūdijo reikalingus dalykus.
Art—Photo Studio

I parsiduoda labai pigiai arba priim- ! 
siu pusihinką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Šaukite vakarais nuo 6:30 P. M.

I šeštadieniais ir sekmad,, 8 A. M.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
HOUSEKEEPER. Settled woman. 
Gen. hswk. Lt. Idry and cooking. 
Small fam. Ranch home in suburbs. 
'Must be fond of children. Live in; 
own rm and bath. $40 wk. Gd. home. 
St. pos. for right woman. Chapel 
Hill 0397 for int.

(38-44)

HELP"WANTED MALE

BAKER. Restaurant. Excellent at 
danish pies and cakes. Must be used 
to home style baking. Gloucester 
6-3690.

(43-47)

COOKING-MANAGER. AH around 
man. Must understand butchering. 
Exc. opp. and steady position for 
right person. Gloucester 6-8690.

(43-45)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

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

CL. 4-8417 — 24 Hour Service
(40-50)

Baltimore, Md.
FOR SALE

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

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md. 

OL. 3-5075
(41-60

Lokomotyvų darbininkai 
gauna 5c. priedą

Dunkirk, N. Y. — CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
priėmė American Lokomo
tyvų kompanijos pasiūly
mą, pridedant! po penktuką 
uždarbio per valandą

Roma. — Pranešama, kad 
popiežius truputį sveiksta.

RANKDARBIŲ PARODA
r n.

Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodos 
Gaminiais, Piniginėmis Dovanomis ir Atsilankymu

Jei ne gaminiais, tai pirktais daiktais ir pinigais galite prisidėti. Taipgi labai svarbu parodoje 
dalyvauti, žemiau paduodame, kas bus, ir prašome pasiskaityti. Taipgi prašome ir kitiems pranešti 

apie šią puikią pramogą.

Šeštadienį
Kovo 13 March
Pradžia 5-tą Valandą Vakaro

įžanga Nemokamai£ o

Bus gerų užkandžių ir įdomumų.

Pardavinėjimas įvairių daiktų labai prieinamom 
kainom. Ateikite, pasinaudokite progai

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

kai šeštadienį.

Sekmadienį
Kovo 14 March

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

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

Nuo 5-tos Valandos Šokiai 
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą 
įžanga 50c (taksai įskaityti)

Įsitėmykite, kad muzika nuo 5-tos valandos, 
ateikite anksti, anksčiau galėsite grįsti.

PARODA IR KONCERTAS BUS DIDŽIOJOJE

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond

Kviečiame nė tik Didžiojo New Yorko visuomenę į šį gražų parengimą, 
Prasidės rilio 5-tos valandos po pietų todėl, kad duoti progos iš toliau 

. anksti galėtų grįžti namo.

Hill, N. Y

bet ir iš toliau. Sekmadienį šokiai 
atvykusiems pasilinksminti ir kad

Pcnktadien
i

Robeso.no


Vietos spauda apie 
Įvykį Washingtone

Po apšaudymo Kongreso
Washingtone, komercinė New 
Yorko spauda be jokios gėdos 
pradėjo kurstymą prieš por
teri kiečius bendrai ir prieš

Laisves Parodoje vėl turėsime 
velionio Lumbio kūrinių

NEW YORK
HELP WANTED MALE

NEW YORK NEW YORK

pažangiąją visuomenę ypatin
gai. Nors —

Visi sąžiningi žmonės pri
pažįsta. kad tie ketirri porto- 
rikieciai. kraštutiniai tautinin
kai, nieko neturi su pažan
giuoju judėjimu nei su pa
žangiųjų judėjime dalyvau
jančiomis portorikiečiu orga
nizacijomis. Tai pareiškė ir 
patys suimtieji.

Darbininkų laikraštis Daily 
Worker trumpamo pareiškime 
kovo 2 d. laidojo pakartoja 
savo viso gyvenimo nusistaty
mą. kad marksistinis laikraš
tis. ar partija. a>- judėjimas 
niekada nemokino ir noužgi- 
ria teroristiniu mierių. Laik
raštis nurodo, kad pažangioji 
“siekia demokratinėmis prie
monėmis progresyvinti visuo
menę” ir tuo progrese vėjiniu 
pasiekti laisvių ir geresnio 
gyvenimo

Unija užtarė vaikus
Kailių išdirbėjo ir dažyto

ju unijos viršininkas Leon 
Straus telegrama kriepėsi i 
majorą Wagneri. užtardamas 
Rosenbergu berniukus. Straus 
sako, kad majoro pareiga yra 
sustabdyti jo valdžios depart- 
mentu vykdomą tu vaiku per
sekiojimą.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

maknojo ir visa eilė republi- 
konu politikierių.

Sakoma, šią savaitę mūsų 
plieno gamyba bus tik 70Va 
procento, kiek galima paga
minti.

Tai rodo, jog nedarbas ple
čiasi.

Pre z i d e n tas Eisenh o w e ris 
kadaise sakė: jei kovo mėne
sį nedarbas plėšis, tai jis da
rys ką nors.

Atrodo, kad jis plėsis.

Laikraštis “Sacramento 
Bee” (Kalifornijoj) reikalau
ja, kad valdžia tuojau suteik
tų Pastogę bedarbiams, kurie 
neturi kuo užsimokėti už butą.

Miesto CIO smerkia 
pasidavimą McCarčiui

New Yorko CIO Taryba at
sišaukė i visus skyrius, kad 
jie “organizuotų ir vadovau
tų” kovą prieš makartizmą. 
Tai nutarė dieną po to, kada
Armija nusilenkė McCarčiui.

Priimtoje rezoliucijoj smer
kia ir prezidentą už nekovo- 
jimą prieš makartizmą.

CIO konferencija 
prieš depresiją

Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba šaukia konferenciją ši 
šeštadienį. Jos vyriausias tiks
las yra apsvarstyti priemones 
kovai prieš depresiją. Prasi
dės JO vai., baigsis 5 vai. Vie
ta: Heywood Broun Hali, 133 
W. 44th St.

Sujudę dėl didėjančio ne
darbo, unijistai ir kituose 
miestuose šaukia panašias 
konferencijas. Stengiasi neda- 
leisti valstybei prieiti prie vi
suotino nedarbo ir bado padė
ties. Spaudai pranešime sako, 
kad tą pačią dieną CIO vykdo 
konferenciją ir Chicagoje.

REIKALAUS ALGŲ PRIEDO
Krautuvių ir sandėlių uni

jos 65-tas distriktas informa
vo departmentinių krautuvių 
savininkus, kad unija reika
lauja algų priedo. O jei savi
ninkai nesitars, po kovo 15-tos 
unija kreipsis į arbitratorius.

Tūlų krautuvių darbininkai 
yra pasisakę reikalauti prie
do po $6 savaitei.
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Atsimenate, pernai dien
raščio Laisvės parodoje tu
rėjome keletą ar keliolika ori
ginaliu tapybos kūriniu. Dau
guma buvo jaunesniųjų kartos 
kūriniai. Tačiau matėme vie
ną ir” dailininko Lumbio kūri
ni.

įdomu, kad minint dešimt
metį. nuo velionio Lumbio 
m ilties, mes šioje parodoje 
turėsime dar du jo paveikslus. 
Apie tai mums pranešė ročes- 
terietč Bekešienė. Ji rašė:

—Pas mus buvo atvažiavęs 
Ivanaičių Vytautas, Ui aš jam 
Įdaviau du Lumbio pieštus pa
veikslus dėl Laisvės parodos. 
Jis atveš bile dieną. Tuos pa
veikslus man buvo davusi jo 
našlė keli metai atgal. . .

Bekešienė, artima velionio 
Lumbio šeimos drauge, sako, 
jog ji jaustųsi blogai žinoda- 

, ma, kad Laisvės paroda netu- 
! retų nei vieno to Laisvės skai
tytojų buvusio karštai pamy
lėto dailininko paveikslų, kuo
met pas ją stovėtų net keli. 
Ji sutiko leisti juos parduoti 

1 parodoje ir už paveikslus 
gautas pajamas pasilaikyti 
dienraščio re i k a 1 a m sI

Tie paveikslai jau atvežti 
Laisvei. Uz brangia dovaną ir 

įjaunam Vytautui už atveži- 
! mą laisviečiai dėkingi. Abu 
' paveiklsai yra gražūs gamtos 
vaizdai, vidutinio dydžio, tin
kami namams ar salėje.

Tačiau greta tų dviejų, mes

Rašo iš Miami
Ona Zeidat, išvykusi i Mia

mi, Floridą, atostogų, rašo 
draugams, kad jai ten “la
bai gerai.’’ Maudosi ir šildosi 
saulėkaitoje. Oras geras.

Ona Zaidiene ir jos sūnus 
! turi gražią lietuvišką užeigą 
į po num, 411 Grand St., Brook- 
ilyne. Ji daug dirba, tad poil
sis jai būtinai reikalingas, 
i Linkime jai gerai pasilsėti.

R. Ž.I

AIDO CHORAS
Choro pamokos Įvyks šio 

i penktadienio vakarą, 8 vai., 
, Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Valdyba 

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

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

dar turėsime ir Lumbio pieštų 
karikatūrų Albumą? Seniai 
manėme visus išpardavę, pri
trūkę. Tačiau šiomis dienomis 
teko nuo vieno krašto iki 
kito peržiūrėti Laisvės leidinių 
archyvą ir radome dar keletą 
dešimtų Albumų. Jie taipgi 
bus išstatyti parodoje ir par
duodami.

Bus ir kitų piešėjų ir kitaip 
gamintų meno kūrinių.

Paroda įvyks jau šio mėne
sio 13 ir 11 dienomis, Liberty 
Auditorijoje.

Programa Moterų 
Dienos minėjime

Moterų Dienos amerikinės 
tradicijos ir jos gražūs siekiai 
Laisvės skaitytojams jau ži
nomi iš praeities, tad čia ne
kartosiu. Noriu tik priminti, 
kad taip pat Įspūdingas tos 
d i (mos minėjimas Įvyks jau 
ši sekmadieni, kovo 7-tą, 3 
vai. po pietų, Liberty Audi
torijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Programoje dainų suteiks 
grupė Melodija ir bus Įdomi 
istorinė paskaita. O po pro
gramos — vaišės. Įėjimas ne
mokamas. Rengėjos kviečia 
visus.

Klubielė

Grindinis patiesalų krautu
vėje prie 601 Sutter Ave., 
Brooklyne, rastas mirtinai 
perdurtas jos savininkas Fish
ier. Spėja, kad pagrobta pi
nigų iš vieno stalčiaus. Tačiau 
kitame virš pusantro tūkstan
čio dolerių tebebuvo neliesti.

Trafiko teisme viena jauna 
graži ponia nubausta pasimo
kyt i $565 už 13 trafiko tikin
tų.

CHINCHILLAS
Blend Trasi Graded
Geras pasirinkimas— 
Ekstra Pasirinkimas

Proga Pradėti Pelningą Biznį— 
Pasimatykite su Mumis.

CHINCHILLA BREEDERS 
EXCHANGE 
įsteigta 1940

•176 Amsterdam Ave. (83rd), N.Y.C.
Tel. SU. 7-3752 —Ar f»rnu>: RE. 9-2705

PRESSMAN. ANILENE PRINTING 
on cellophane & polyethlene. Good 
man, top pay. Wonderful opportu
nity. Ability recognized. PL. 7-6.392 

English speaking.
(44-46)

DARŽININKAS
CAMP, POCONO MTS., PA.

Su pagrindu daržininkystės, kiemo 
tvarkymui, hot-house. Nuo kovo 16 
iki rugsėjo pabaigos. Rašykite ar 
šaukite: Trails End Camp, 166 Lan
gham St., Brooklyn 35, N. Y. Tel. 
DE. 2-3300.

(44-47)

REAL ESTATE

OCEAN SIDE, L. I.
SPECIAL TO MARCH 10th 

Pardavimas su nuostoliu 
$8,500, Reikalauja Cash 
Palieka $7,500 Balansą 

ant. 4% GI Pąskola 
Duoda Geras Jeigas 

Puikiausias įdėlis tinkamas asme
niui. Rezidencija arti mokyklų, baž
nyčių ir transportacijos. 1-7 rūmų, 
11.-> maudynių apart., 1-2 rūmų ir 
maudynė apart. Pilnas Attic. Ištai
sytas skiepas, aliejum-garo šiluma, 
garadžius ir darbui dirbtuviukė.

Rašykite Ar šaukite Šiandien!
Box M8A, Room 830, 

11 W. 42nd St., N. Y. C.
RO. 4-54-92

(44-50)

New Yorke pašautas plėši- 
(kas, kuris bandė apsisaugoti 
j nuo policisto užlindęs už api- 
; plėšiamojo nugaros. Policistas 
pro pat apiplėšiamojo ausi pa- 

jšovė plėšiką galvon.

Policijos komi.sijonierius A- 
dams žada samdyti 500 dau
giau policistų.

CHINCHILLA
GARANTUOTA VEISLE 

N'C.B.A. NARYS 
Patyrimas nereikalingas 

WEIS CHINCHILLA RANCH 
Tel. EV. 1-53 H)

(42-44)

cį TROPICAL FISH MARKET
3 2892 Nostrand Ave.
R

iki
Arti Kings Highway 

NAvarre 8-5069. Atdara 9 
Parakeets—$1.98

Tik vienas kostumeriui 
Swordtails ................
Black Mollys ..........
Guppies ....................
Neons, breeding size 
Zebras ......................
Plattys .....................
Pilnos kiekybės gyvuliukams 

reikmenų, nes niekada 
netruksime.

9 į

19c.
19c.

5c.
49c.
19c

14c.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kalnas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-42M

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

(.39-45)

GERAS PIRKINYS
Floral Park, L. I.

2 šeimų namas, 4’2 rūmai, pirmos 
lubos tuščios. 5 rūmai išranduoti už 
$110 į mėnesį. Daug priedų. Tik 
pats savininkas.

Tel. PR. 5-1234
(40-4’6)

SOUTH HEMPSTEAD
Apgyventa skirtingom tautom.

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

Telefonuokite:
iVanhoe 6-2606

(42-48)

BENSONHURST
2 šeimų, 6 metų senumo, mūrinis 
namas. 4’2 rūmų apartmentai, pri
sideda skiepas. Gesu šildomas, ga
radžius, daug kitų įrengimų. $100. 
mėnesinių jeigu, Arti public ir high 
school mokyklų. Parduoda su nuo
stoliu.

1523 81st St.
ar

CL. 9-1157
(4.3-45)

CRESTWOOD
Patraukianti namai, puikiausiose 

sąlygose, ,3 miegrūmiai, modernizuo
ta virtuve. 2’2 maudynės, TV rū
mas, didelis gyvenimui rūmas su 
ugniaviete; dead-end Street, arti 
mokyklų ir geležinkelio stoties. Kai
na $27,500.

Tel. S Pence r 9-5865
(4.3-45)

EAST FLATBUSH
1 šeimai mūrinis, semi-detached, 

i 212 aukščio, aliejum apšildomas, 112 
maudynių, garadžius.

Telefonuokite;
, INgersolI 2-4926

(40-44)
LAURELTON, L. I.

7 kambariai. 20 pėdų salionas. 
Kambariai ant. pirmų, lubų tinkami 
i.šnomavimui. 2V£ maudynė; stall 
shower. Mūrinis garadžius prijung
tas. Kaina $14,750.

LA. 8-5939 
ATSKYRIMUI MAŠINOS 

OPERATORĖS
Patyrusios dirbti prie dirbtinių ka
lėdinių eglaičių. Nuolatinis, su pui
kiomis sąlygomis darbas.

A. O. NOVELTIES
1846 Park Ave., arti 126th St. N. Y.

ARDSLEY. 6 rūmų ranch namas. 
Vaikų rojus. Graži kampine vieta, 
90.x!(M). Gera profesionalui. Sausas 
skiepas. Pilnai nauja mokykla vi

sai arti. Pilnai įrengtas. G. I. mor- 
gečius. $21,000. .

Tel. DObbs Ferry 3-6370
(44-45)

EAST NEW YORK
2 šeinių Mūrinis Namas

5 rūmai ant žemutinio lubų tuojau 
užimtini. Aliejum šildomas, arti mo
kyklų, transportacijos ir krautuvių. 
Kaina $10,000.

Tel. TAylor 7-8675
(44*45)

MASSAPEQUA PARK
English Tudor: 3 miegrūmiai, gy
venamasis rūmas su balkiais po lu
bomis, ir ugniavietė. Valgymui rū
mas, didele virtuve, 2 maudynės. 
Apdarytas sunporch, skiepas, Ples- 
terio sienos. Dideli medžiai pavė
siui. Viranda, garadžius. 3 minutės 
ėjimui į stotį ir krautuves. Nauja 
šildymui sistema. $13,500. Tik pir
kėjai kreipkitės. ..32 Lincoln Avė. 
Tel. Massapequa 6-7469.

(44-45)

SHEEPSHEAD BAY
1 šeimos mūrinis, 6 dideli kam

bariai. Atviras porčius. Garadžius; 
storm windows. Aliejum šildoma. 
Vario plumberystė. Moderniškai iš
taisyta. Daug ekstra gerumų. Priei
namai. Nightingale, 6-3466.

. (44-45)

SEAFORD
Patrauklus visas akmenų namas, ’4 
akro žemės, kampas. Arti stoties ir 
naujos parapijinės mokyklos. Slated 
stogas. 6 rūmų, IV2 tiled maudynė. 
Ugniavietė, screened porčiai, pri
jungtas garadžius. Daug ekstra da
lykų. švaru.-

SUnsct 5-4989
(44-50)

ISLAND PARK, L. I.
5 ^Rūmų Namas—2 Karam 

Garadžius. •
Lotas 100x100

1 Blokas nuo Beach 
Kaina $10,000

Tel. RE. 7-1042 del Informacijų.
(44-46) /

Statyba • gyvenamų namų 
New Yorko valstijoje jau ke
turi mėnesiai vis eina mažyn.

HELP WANTED—FEMALE
MANICURISTS—SHAMPOOISTS

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

HAIRCRAFT
2 Hamilton Ave. (zXrti North Ave.) 

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

New Rochelle 2-8544
(.39-45)

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

LAPUCII SPORTSWEAR 
57 W. 16th St., N. Y. C. 

2-ros lubos.
(38-44)

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

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

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

MU. 9-6292, Ext. 24
(43-47)

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

Tel. Glen Cove 4-6632 J.
(42-44)

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

23 Hillside Ave., Williston Park, L.I.
Tel. Garden City 7-6038

(42-48)
BAKERY SALESGIRL

Patyrusi, nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CAKE BOX BAKE SHOP 
424 E. 149th St., N. Y. C.

(arti Hearn’s Depart. Store)
(43-45)

FINGERWA  VER—MANICURIST

Patyrusi—pilnai mokanti operatorė 
dėl savaitgalių. Gera mokestis.

Kreipkitės:
EDNA’S BEAUTY SALON 

4503 Broadway, Astoria-, I,. I.
Tel. RA. 8-1988

(44-50)

FINGERW AVER—MANICURIST
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė. 
Dirbti savaitgaliais. Trumpos va
landos, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

GERRY’S BEAUTY SALON
323 E. 2nd St., Brooklyn

Tel. GE. 8-9018 
________ (44-50)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Guolis vietoje, atskiras kambarys — 
air conditioned, puikiuose Long Is
land namuose. 2 suaugę, 3 mokyk
los amžiaus vaikai. Visi įrengimai 
elektriniai. Gera alga, Tinkamas 
paliuosavimo laikas, linksma namų 
atmosfera. Su vėliausiais paliudiji
mais. Telefonuokite:

Rockville Center 4-8027
(44-50)

MALE and FEMALE ’

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6160 
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-3038

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)

HELPWANTED-MALE

REIKALINGAS 
AUTO SALESMAN 

Fordo dyleriui žemutiniame 
Westchester.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Gali uždirbti neribotus nuošimčius 
tinkami vyrai. Atsiųskite kvalifika
cijas. -•

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

(40-46)

BUFFER

dėl
Rubber Doll Skin Forms

Patyręs, kalbantys Angliškai
Puiki Proga.

Tel. MA. 4-7900
(44-45)

REFRIGERATION
MECHANIC

Patyręs. Nuolatinis darbas.
Alga $81.10.

šaukite Mr. Cipriano (Borden’s)
GL. 2-0630.

(43-46)
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BUSINESS 
OPPORTUNITIES

TV AND RADIO Rl^PAlR^ 

Parsiduoda biznis. Pilnai įrengtas. 
Gera veiFli vieta prie 7 Central 

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

SCarsdale 8-4642
(.39-45)

GARAGE —800 Sq. Feet 
Industrijiniam naudojimui ir ware, 
house. Tinkamas del išdirbėjų 
storage.

CARLISLE PLACE
Telefonuokite:

YOnkers 3-6875
(41-47)

LU NCIIEON EITE—ST ATIONER Y 
lee Cream Store

Pilnai įrengths, gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Žema randa, 
lysas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai nrieina- 
mai. šaukite savininką. r

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

Mount Vernon 8-4815,
tarp 11 p. m. ir po 5 p. m.

(41-47)

GROCERY—DELICATESSEN — 
BAKERY

Pilnai ir moderniniai įrengta. Self 
service. Tuščias apartment as. Gora 
veikli sekcija Staten Island. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai pa
didinamas. šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

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

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

SIL 8-6321
(42-48)

AITO LAUNDRY
Pilnai įrengta, gera, veikli sekci- 

1 ja. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, žema randa, 9 
metam lysas. šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką po 7 
vai, vakarais.

ESplanade 6-3765
’ (43-44)

GROCERY STORE
Taipgi parduoda alų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija, 3 kamba
riai iš užpakalio gyvenimui. $1,100 
jeigu. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai, šau
kite ar matykite savininką.

2306 — 2nd Avė., N. Y. C.
(arti 118-119 Streets) 

Tel. AT 9-9689
(43-49)

CANDY — GROCERY
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
2 rūmai gyvenimui iš užpakalio. 
Randa $55. Daro įplaukų $1,000 į 
savaitę. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
savininką:

Tel. AP. 7-9656
(43-47)

FOR SALE ,

(1) NECCHI. 1953 Model. Zig- 
Zagger. Console Cabinet.— Kaina 
$250. Nauja mašina, amžinai ga
rantuojama.

(1) SINGER Zig-Zagger. Nauja 
mašina, garantuojama. Console ca
binet. Kaina $200. Šaukite:

MR. TROY. GI. 2-4025
(44-46)

DELICATESSEN t
Alus, salads, cold cuts ir sušaldytas 
valgis. Moderninis. Galima ir kito 
tavoro įsigyti. Gera biznio vieta, 
South Shore, L. I. Išmokinsime biz- 
navoti. Kaina $9,500. Prieinami su
sitarimai. Geriausia proga. Agentai 
nesikreipkite. Lynbrook 9-2454.

(44-45)

BEAUTY SALON
Vienas ar du geri stailistai čia gali 
daryti stebuklus. Moderniškas nau
jas Salon. Geros įeigos. Žema randa 
—5 metų lysas. Biznis lengvai padi
dinamas. Gera veikli vieta.

Telefonuokite savininkui:
BU. 4-0094

, (44-50)

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN
Open Window. Gera veikli sekcija, 
greta judžių. Nuolatinis biznio trak
tas. Prieinama randa-lysas. (Sekma
dieniais uždara). Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai.

Šaukite Savininką: I
Tel. DA, 3-9868

(44-50)

Long Islande nusišovė A’- 
lijonierius George E.| Fahys, 
89 metų.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?




