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•o logliatu, Janai Kietai pa
vežė. idant komunistai eitų 
•is katalikus darbo žmones

jiems sakytų :

jei tu, 
atomine 

irydro|^enine bombomis, po- 
civili- 
mirti-

,r:e nuolat grasina

•lti rt^alizuotusi, tai 
būtu užduotas

nesmūgis

is pabrėžė tą fakt 
pminius ginklus turi 
usės,*’ t. y., juos turi ir 'la

žybų Sąjungą. ' Dėl to nerei-

ar tu esi Tarybų Sąjungos po
zicijos šalininkas ai- priešas.

KARINIAMS AMERIKOS 
PLANAMS, SAKO BEVAN

MUSŲ $10,000 MOKSLININKAI GINA
VAJAUS EIGA B“*®"™™™?

SMERKIA DEŠINIŲJŲ 
DARBIEČIU PATAI
KAVIMĄ AMERIKAI

London. — Aneurin Be
van, buvusos darbiečiu 
valdžios ministras, užreiš- 
ke Anglijos . seime, jog 
dauguma anglų priešinasi 
karinei Amerikos politi
kai. kuriai dabartinė Ang
lijos valdžia pasiduoda.

Bevanas, kairesniųjų dar- 
kritikavo 
□o Par- 

ir

cijos ir septynių kitų kraš
tų bloką prieš komunizmą 
pietiniai - rytinėje Azijo-

[Štai pirmas

John ir Frances

gražus pasirodymas
IŠTIKIMYBĘ AMERIKAI

biečių vadovas, 
dešiniuosius D:
tijos vadus C. Attlee 

į Herbertą Morrisona, 
i jie pataikauja karinei tal-

jeras Churchillas ir už
sienio reikalų ministras 
Edenas daro su Jungtinė
mis Valstijomis.

tokia
Attlee dešiniųjų politika, 
todėl Bevanas pasitraukė 
iš bendrojo su jais direkto- 
riato šalies seime.

Bevanas pareiškė, 
jis ypač priešinasi 
dalykams, kuriuos 
Attlee ir Morrisonas 
savo sekėjais, būtent:

Vokiečių armijos atkūri
mas Vakarinėje Vokietijo-

kad 
trims 
remia 

su

Valdžios nutarimas svar- 
I styti Amerikos pasiūly
mą, kaip galima būtų su- 

; daryti karinį Jungtinu;
Anglijos Fran-ras ir jame būtų pradėta nau- ■

doti atominiai ginklai,— bom- |

<l<" i Vakarai bandę “priglaust”
rusą iš rytinio Berlyno

gerai įsitikinęs, jog Italijos 
katalikai darbo žmonės stovi 
arčiau komunistų pozicijų ne
gu aukštosios katalikų hierar
chijos !

Jis mano, jog galima tuos 
milijonus katalikų įtraukti j 
platų, didelį judėjimą, besi- 
siekiantį išgelbėti žmoniją 
nuo pražūties.
4lTenka priminti, jog Italijos 

Komunistų partija yra milijo
ninė; joje yra nemaža kata
likų darbininkų; yra joje net 
ir katalikų kunigų.

Berlin. — Sovietinė val
dyba rytiniame Berlyne 
kaltina anglų - amerikonų 
agentus vakariniame Ber
lyne, kad jie apgavo rusą 
dr. PA1. Truchanovičių, įsi
viliojo jį į savo namus, atė
mė iš jo užrašus apie Ame
rikos šnipus ir sulaikė jį 
vakariniame Berlyne.

Anglai - amerikonai
pasakojo, kad Truchanovi- 
čius pats perbėgęs prie- 
glaudon pas juos. Dabar 
gi jie tvirtina, kad “Sovie
tų aegntai pagrobę jį iš va
karinio Berlyno ir nusitem
pę atgal į rytinį Berlyną.”

gi

Nazaretas — krikščionims 
plačiai žinomas miestas. Ne
didelis tai miestas, skurstan
tis miestas, bet jo žmonės 
ryžtasi atsisakyti nuo seno, 
purvino, baisaus gyvenimo ir 
darbuotis už gražesnį, švieses
ni.

• Tik pagalvokite: Nazareto 
municipaliniuose rinkimuose j 
miesto tarybą tapo išrinkti net 
6 Izraelio Komunistu partijos

miesto taryba turi 
Taigi matote, kokia 

tenka ko-

nariai.
Iš viso 

15 nariu, 
didelė proporcija
munistams'

Iš viso balsavimuose dalyva
vo 7,903 asmenys. Iš to skai
draus už kojnunistus savo bal- 

padavė 3,034.

FRANCIJA TAIP PAT 
SVARSTYS DULLESO 

PLANĄ AZIJAI
Paryžius. — Francijos vy

riausybė irgi sutiko svars
tyti Amerikos valstybės 
sekretoriaus Dulleso pa
siūlymą. kaip galima būtų 
sudaryti karinę dešimties 
kraštu sąjungą kovai 
prieš komunizmą pietiniai 
-rytinėje Azijoje.

perskaičiau profeso
riaus Oppenheimerio “pasitei
sinimo laišką.”

Jis įdomus.
Opepnheimeris, pasirodo,

(Tąsa 4—tame puslap.)

MAISTO PABRANGIMAS
New York. — Wall Stry- 

to spauda apskaičiavo, jog 
vartotojai dabar moka už 
perkamąjį maistą 23 pro
centais daugiau, negu pirm 
Korėjos karo.

Attlee’o - Morrisono re
miama. tarptautinė vaka
rų Europos armija, įjun
giant jon ir vokiečius, prieš 
Sovietų Sąjungą.

BeVanas todėl pasižadėjo 
dėti pastangas, kad iš
trauktų Angliją iš pasida
vimo tokiems ameriki
niams planams. Nes tie 
planai, be kitko, gręsia pa
naujinti karą Korėjoje i)’ 
sužlugdyti bandymus už
baigti derybomis karą In
dokinijoje, tarp francūzų 
ii’ Vietnamo liaudininkų.

Dulles įkalbėjo savo 
bendram, kad Kinija tai 
“ne didžioji valstybė”

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dul
les, nuvykęs į Londoną ir 
Paryžių, paveikė Anglijos 
ir Francijos valdžias, kad 
išvien su juom pareikštų, 
jog Kinijos Liaudies Res- 

i pakviesta į būsi- 
Ženevos konferenci- 
“kaipo penkta di- 
valstybė, bet tiktai 
kad jos kariuomenė 

Korėjos karo.”

mąją 
ja ne

F. Varaška ---------
A. Kalakauskienė __
Naujavedžiai--------

Geo. Klimas---------
F. P. Malkaitis

Easton, Pa. — 
V. Bunkus -----------
V. Danielius, Easton 
L. Tilwick, Easton _

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00

lienos numerio)

O. Laukaitis, Bav-
shore, N. Y. ___  8.00
ir N. Kauliniai ___ 7.00 
ir A. Macy 
ir M. Kava]
J. Klaston ___ _
ir A. Bečiai ___
Sadauskienė___

Ona ir Alekas____
Petras Poškaitis__
Richmond Hill pilietis
M. Kulikienė ______
Carl Bender _______
P. Gustaitis _______

lk

S. ii’ O. Titaniai-----
Amilija B. -----------
V. Petraitis---------
D. ir F. Mažiliai — 
Brooklynietis --------
M. ir O. Dobiniai — : 
Ursula Walins, Strat

ford, Conn.____ 10.00
Alfred & Bi rūta Walins,

Stratford, Conn. _ 10.00 
šiauliškis________  10.00
M. Woodhaven____ 10.00
J. K-as__________  10.00
J. ir K. Rušinskai __ 10.00
B. Briedienė----------10.00
K. Jankaitis----------10.00
Rudaminiškis____  10.00
Philadelphia_____ 10.00
D. Gabalienė _____ , 10.00
Viktorija Balkus__ 10.00

todėl, 
dalyvavo

Sovietų vyriausybė jau 
ne kartą tvirtino, jog bu
vusioji Keturių Didžiųjų i 
užsieninių ministru sueiga ' 
Berlyne pakvietė Kiniją j* 
kaip didžiąja valstybę į Že
nevos konferenciją, kuri 
prasidės balandžio 26 d.

Laivynas pašalino 25 
kaip “neištikimus”

Washington. — Karinio 
laivyno valdyba per trejus 
paskutinius metus pašali
no 21 oficierių ir 4 eilinius 
jūreivius už tai, kad jie 
“turėjo ryšių su komunis- 

» todėl “neištikimi 
” kaip admirolas

(E. Holloway prane- 
gresinei lėšų komi-

Amerikai 
James 
sė ko 
sijai.
Pašalintiems nedavė gar

bingo paleidimo iš karinės 
tarnybos.

Tito vardan sausros vėl 
prašo Amerikos kviečių

Washington. — Jugosla
vijos Tito valdžia prašo 
350,000 tonų kviečių iš J. 
Valstijų. Sako, sausra su
naikino daug Jugoslavijos 
derliu, v

Tai jau kelinti metai pa
eiliui, kad Jugoslavijos val
džia “ant sausros intenci
jos” prašo maisto bei pini
gų iš Amerikos.

7.00 
__ 7.00
__ 5.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

5.00
5.00

Už JĮ LIUDIJA IR BUVU- 
j ŠIEJI ATOMINES KO- 
I MISIJOS VADAI

Washington. — Atominės 
valdybos paskirtą komisija 
slaptai kvočia prof. Oppen- 
heimerį, didžiausią pirmo
sios atomų bombos meis
trą.

Makartiniai ragangau- 
džiai prikaišioja Oppen
heimer iui buvusįjį jo drau
gavimą su komunistais bei 
paramą progresyviam ju
dėjimui.

McCarthy giriasi net tu
rįs “du prisiektus liudiji
mus, kad pats Oppenhei-

meris priklausęs Komunis
tų Partijai” tuo laiku kuo
met jis buvo vyriausias 
atominių darbų direkto
rius. Todėl, pasak McCar- 
thy’o, Oppenheimeris ga
lėjęs net išduoti Sovietams 
atominius 
kretus.”

Bet ilga
Amerikos
mokslininkų stoja už prof.

tvirtinda-
Ameri-

Amerikos , šė

eilė įžymiųjų 
a tomistų ir kitų

Oppenheimerį, 
mj jo ištikimybę

Oppenheimer i s, 
duotas vąldinės 
Jėgos Komisijos

Kazys Aleksynas__
George Albinas___
Charles Anuškis___

V. ir O. Kazlauskai 
Tadas Kaškiaučius 
Bevarde __ _______
V. Žilinskas -N._____

(Tąsa 2-ramc puslapy.!)

5xJ; | Naujas karas lygiai
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

P. Višniauskas _____ 5.00
O. Lukauskas______ 5.00
A. Žigaitienė______ 5.00
Anykštietis________ 5.00
M. ir P. Krungliai__ 5.00
A. Gustaitis_______ 5.00
Draugė _________   5.00

Albert Anastasia, žmogžudžių 
korporacijos vadas, gal bus 
deportuotas Italijon

Newark, N. J. — Federa- 
lis teismas atėmė ameriki
nę pilietybę Albertui Ana- 
stasijai, kuris buvo “žmog
žudžių korporacijos vadas- 
budelis.” Taigi Anastasija 
galėtų būti deportuotas 
Italijon.

Pilietiniai popieriai at
imti iš Anastasijos todėl, 
kad apgavingai juos išga
vo, būdamas amerikinėje 
armijoje 1944 metąis. Jis 
tada užslėpė, jog 19^3 me
tais buvo įkalintas 
apgavikas ir revolverio ne
šiotojas.

Brooklyno, N. Y., ap
skrities prokuroras anais 
laikais oficialiai apkaltino 
Albertą Anastasiją už nu
žudymą P. Panto, laivakro-

kaip

Lenkija Įkalino 15 
klastingų valdininkų

Lodz, Lenkija. — Pen
kiolika valdininkų tapo 
nuteisti 2 iki 6 metų kalė
jimo už tai, kad davinėjo 
pakvitavimus už ūkininkų 
“pristatytus” valdžiai glū
dus, kurie nebuvo pristaty
ti.

Tu ni si j a. — Prancūzai su
šaudė Tunisijos patrijotą 
H. Djeridį, kuris užmušė 
Francijos pataikūną ku
nigaikštį Azzedine Bey,

žudytų civilinius 
žmones, kaip ir karius ‘

Ženeva, Šveic. — 
rinkę Raudonojo Kryžiaus į kuomet

suspen- 
Atomų 
patarė

jas, yra raštu prisipažinęs, 
kaip jis prieš keletą me
tų finansiniai rėmė prieš- 
fašistini komitetą, civili
nių teisių gynima bei kitus 
progresyvius 
turėjo artimų 
kai kuriais

Susi-1 Bet jis pabrėžė, jog 
nepriklausė

vių veikėjo,, ir 62 kitų žmo
nių.

Anastasija kadaise bu
vo nusmerktas kaip galva- 
žudis ir 18 mėnesių išlaiky
tas Sing Sing kalėjime, be
laukiant numarinimo elek
tros kėdėje. Tuo tarpu ke
turi liudytojai prieš ji 
“ėmė ir kažin kaip dingo.” 
Tad Anastasija laimėjo 
naują apeliaciją ir buvo 
paleistas iš kalėjimo.

Jo brolis Tony Anastasi- 
ja, kartotinai kaltintas 
kaip žmogžudis, yra vienas 
iš senosios Laivakrovių 
Unijos vadų Brooklyne.

Trys kiti Alberto Anasta- 
sijos broliai, visi ateiviai iš 
Italijos, taip pat yra žino
mi kaip kriminalistai.

reikalus ir 
pažinčių su 

komunistais.
nie- 
Ko- 
net 

par-

Liling A VCVL4V4VMJ V Į     ('

atstovai iš 12 šalių išleido munistų Partijai, ir
viešą pareiškįmą, kad:

Jeigu įvyktų naujas pa
saulinis karas, tai atomi
nės ir hydrogeninės bom-; 
bos bei “aklieji” rakietiniai; 
ginklai nedarytų skirtumo| 
tarp civilinių žmonių ir ar
mijų.— vienus ir kitus ly-

Pietinės Afrikos atsto
vas dr. A. Scweitzer ragi- 

A no visų tautų ’ mokslinin
kus pasakyti žmonėms 
“baisiąją tiesa apie hydro
gen o bombas.”

Karachi. — Pakistane 
lankosi Saudi Arabijos ka
ralius Saud.

Užginčijama Pakistano 
Afganistano sąjunga

niekas nekvietė jį ton 
tiion išloti.

Raštiniame savo 'pareiš
kime Oppenheimeris sa
kosi padaręs klaidų anais 
laikais, bet “iš tų klaidų 
pasimokinęs juo geriau 
tarnauti Amerikai.”
MOKSLININKŲ 
LIUDIJIMAI

Dabar gi apsiėmė liudy
ti už Oppenheimeri du bu- 
vusieii valdinės Atominės 
Komisijos pirmininkai, 
David E. Lilienthal ir Gor
don Dean; atominiai - fizi
nis mokslininkas dr. I. I, 
Rabi, vyriausias dabarti
nis Atominės Komisijos 
patarėjas, ir Vennevar 
Bush, buvęs valdžios Mo
ksliniu Tyrinėjimų įstai
gos pirmininkas karo me
tu.

Tuo tarpu pasitikėjimą 
Oppenheimeriui pareiškė 

užginčija' tokie išgarsėję mokslinin- 
spau-jkai, kaip Chicagos Univer

siteto profesorius Cyril 
Af- S. Smith; dr. S. K. Allison, 

direktorius to universiteto 
atominių tyrimų; prof.

, Amerikos
i Mokslininkų Sąjungos pir
mininkas, ir eilė kitų.

Cekoslovaky pramonė 
dvigubai pakilo

Praga. — Čekoslovakijos 
radijas pranešė, kad fabri
kinė Jos gamyba dvigubai 
padaugėjo, pagal penkme
čio planą, užbaigtą perei
tais metais, bet žemės ūkio 
našumas atsiliko nuo 
rikinės pramonės.

Sovietų Sąjunga 
maisto produktais 
da čekoslovakams maitin
tis, kaip sakė tas radijas.

Karachi, Pakistan. —Pa
kistano valdžia 
rašymus Amerikos 
doje, kad Pakistanas da
rąs karinę sutartį su 
ganistanu ir norįs susidėti 
su juo į vieną sąjunginę ______
valstybę prieš komunizmą, j David Hilb

Pakistano užsienio rei-' 
kalų ministerija sako, jog • 
tarėsi su Afganistanu tik-1 
tai apie santykių gerinimą, j 
tarp tų dviejų mahome-; 
toniškų kraštų.

Elektrininkai reikalauja 
35 valandų darbo savaitės

fab-

savo 
pade-

ORAS. — šilta ir gal bus 
lietaus.

VIŠINSKIS RAGINA 
PAKVIEST KINIJA Į 
ATOMINES DERYBAS
United Nations, N. Y.— 

Sovietu delegatas Andrius 
Višinskis siūlė pakviesti ir 
Kinijos Liaudies Respubli
ką į pasitarimus, kaip rei-

Pittsburgh. — Jungtinė; ketų i vesti pasauline ato- 
Elektrininkų Unija (UE) mų jėgos kontrolę. Višins- 
reikalauja, kad būtų su- kio siūlymą parėmė Indija 
trumpinta darbo savaitė ir Čekoslovakija.
nuo esamųjų 40 valandų iki 
35 valandų ir kad būtu mo
kama darbininkams tiek 
pat, kaip už 40 valandų.

Westinghouse Electric 
korporacija dėl to pradėjo 
derybas Su unijos vadovais.

kio siūlymą parėmė Indija

I Anglai - amerikonai Jung
tinėse Tautose, atmesdami 
siūlymą, sakė, pasitari
muose turėtų dalyvauti 
tiktai Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Sovietų Sąjunga, 
Franci j a ir Kanada.
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Organizacijos ir mūsų vajus
Nors keliais žodžiais čionai norime prabilti į lietuviš

kas organizacijas, draugijas ir kuopas. Nėra buvę to
kios lietuviškos organizacijos, kuriai Laisvė, reikalui 
esant, nebūtų patarnavusi. Dienraščio špaltos visuomet 
buvo ir tebėra atdaros aprašymui organizacijų veiklos 
bei pagarsinimui jų parengimų ir susirinkimų. Ir tai 
patarnaujama veltui, nemokamai. Ypatingai paskuti
niais keleriaiš metais beveik visiškai išėjo iš mados, 
spausdinti plakatus ir jais garsinti organizacijų paren
gimus bei pobūvius. Pasitenkinama vien tik dienraš
tyje pranešimais - pagarsinimais. Tas sutaupo or
ganizacijoms labai daug pinigų.

Todėl nors syki per metus Laisvė turi teisę kreiptis 
i tas organizacijas su prašymu finansinės paramos. Šis 
mūsų finansinis vajus, šis būtinai reikalingas pasimoji- 
mas sukelti dešimt tūkstančių dolerių, reikalauja pla
čiausios talkos, — talkos tiek asmenų, tiek ir organi
zacijų.

Kiekviena organizacija turi galimybių prisidėti. Vie
nos jų turi nemažus iždus, tuo būdu iš jų gali paaukoti 
vajaus fondui. Kitos gali savo susirinkimuose tarpe 
narių parinkti aukų. Kiekviena organizacija, kiekvie
na kuopa gali ir turėtų suruošti didesnį ar mažesnį pa
rengimą dienraščio paramai.

Svarbu, kad kiekvienoje organizacijoje vajaus reikalai 
v būtų apsvarstyti. Mes pasitikime organizacijų nariais 

ir veikėjais: jie turėtų surasti būdus šį Laisvės vajų 
tinkamai paremti.

“SU VELNIU OBUO
LĮ AUTI"

Marijonų Draugas reika
lauja ir siūlo vyti laukan 
Tarybų Sąjungą iš Jungti
nių Tautų. Tą “šaunią” 
mintį, matyt, Draugui tie
siog įkvėpė kongresmanas 
Kerstenas.

Kodėl tas socialistinis 
kraštas turėtų būti paimtas 
ir išmestas laukan iš Jung
tinių Tautų? Aišku: “kaip 
negalima eiti su velniu o- 
buoliauti, taip yra tuščias 
dalykas bandyti atstatyti 

su... komunistais”, 
Chicagos marijonųsako

organas.
Čia, žinoma, tuojau išky

la senas lietuviškas posa
kis: “Jeigu degloji turėtų 
ragus, tai visą svietą išba-

nei 
yra 

san- 
Ir tai

Jungtinės Tautos juk nė
ra keno nors monopolija. 
Kol kas juk jų nekontro
liuoja nei. Kerstenas, 
Draugas. Jose vietos 
įvairiausiu socialinių 
tvarku kraštams.
gerai, ir tai sveika. Plepė
jimas apie išmetimą iš jų 
Tarybų Sąjungos ar kurio 
kito krašto kyla tiktai to
kiose negalvojančiose gal
vose, kaip Kersteno ir Ši
mučio,— dar gal ir Grigai
čio. Rimti vyrai tokiais ša
pai i o j i m a i s n eužs i i m a.

workers unijos sekretorius, 
sako:

“Tuo laiku, kai pramonės 
pelnai pasilieka labai aukš
ti, nežiūrint didelio gamy
bos sumažėjimo, ir kuomet 
pragyvenimas dar vis 
brangsta, arba kietai ant 
vietos laikosi,' pasibaisėti
na, kad milijonai žmonių 
turi kentėti nedarbą ir sun
kumus 
žiuje.”

kim), mokino svietą, o da
bar aiktelėjo pamatę, kad 
jie patys pakrypo į šun
kelį.

“Gelbekimęs, šaukia Ma
ceina. Bet kaip tu išgelbė- 
si pats save be daktarų pa
galbos. Ar tik nesikreips 
jie prie daktaro Prunskio, 
ir daktaro Grigaičio ir da
ktaro Daųdžvardžio?”

Mūsų $10,000 Vajaus Eiga
Štai pirmas gražus pasirodysiu

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
Nikulis----

Draugas -- 
Draugas -- 
G. Bernotas

moderniškame am

darosi? Kur nelai-
ir

P. Grabauskas --------
S. Griškus-------------
J. Alexaitis, Essex, Ct.
V. Mikųlėnas —--- 
M. Misevičienė--------
Mary----- ---------------
U. Bagdonienė--------
K. ir I. Levanai-------
Babarskis ir šeima -- 
Mildred Stensler-----

mė?
Abel

me, “kad perdaug visko nu
eina į viršų, o permažai į 
apačią.” Tai yra, perdaug 
įplaukų kapitalistams, o 
permažai darbininkams.

Abel nesutinka ir su pre
zidento Eisenhowerio pata
rimu, kad mes turime turė
ti kantrybės ir dar palauk
ti. Taip, taip, jis sako, “o 
kuomet mes laukiame, tūk
stančiai žmonių vaikštinėja 
gatvėmis be darbo.”

Abelo žodžiai teisingi. 
Deja, ką gi ta galinga plie
no darbininkų unija, Abelio 
ir McDonaldo vadovauja
ma, daro kovai su tuo ne
darbu ne tik plieno pramo
nėje, bet visoje Amerikoje? 
Ogi beveik nieko.

atsako: Nelaimė ta-

Chicagos Žinios
Chicagos lietuvių Dailės 

Dramos Klubo įrengtasis kul
tūrinis centras Milda dar vis 
verbuoja naujus narius. Ypa
čiai daug nori suyerbuoti iki 
gegužės 1-mos dienos, kada 
įvyks svarbus didysis Įdubo 
susirinkimas.

Narystė tame klube, jei ne- 
klystu, yra $100. Tąipgi at
sišaukė sveikinimų penkinė
mis, dešimkėmis, ar po kiek 
kas išgali.

LKM Choras su savo mo
kytoju Clem Deffner sunkiai 
darbuojasi apšlipuodami' ope
retę “Rio Rita.“ Ją suvaidins 
balandžio 25-tą, Mildos Tea
tre. Choras prieš keletą me
tų jau buvo susimokinęs ir 
pastatęs tą operetę, tačiau ne- 
atsideda ant seniau išmokto* 
Tobulina dainas ir vaidybą, 
kad d ai- gražiau pastatytų, 
negu anais metais.

Wm. Skodis --

Ona Jonush-----------
Mrs. F. Kaza----------

J. ir S. Cedronai-----
Jonas Balaika--------

Juozas Murmokas — 
Senas Parapijonas -- 
A. Stasiūnas----------

Povilas-----------------

K. Sungaila
K. Dzevečka --
P. Masilionis -
N. Nagui-----

J. Linda, Douglaston -
R, Laukaitienė-------
Adomas ----------------
J. N. Kauliniai-------
Ten buvus, Easton — 
J. Bakūnąs, Cliffside

Mokslininkų kaleina
“Dr. J. Robert Oppenheimer yra vienas iš tautos 

šviesiausių mokslininkų. Jo pridėčkas, kurį jis padarė 
prie Jungtinių Valstybių atominio pajėgumo, dirbda
mas Los Alamos ir kitur, nebuvo pralenktas jokio kito 
asmens. Toks puikiausiai kvalifikuotas žinovas, kaip 
Dr. Hans Bethe, Amerikos Fizinės Draugijos preziden
tas, sako, kad gal mes nebūtumėme turėję atominės 
bombos, jeigu ne jo (Oppenheiherio) genijus.” — N. Y. 
Times, bal. 14. ’

Bet šis genialus mokslininkas, šis mūsų atominės 
bombos “tėvas”, dabar atsidūręs bėdoje, — didžiausio
je bėdoje: jį apnyko ragangaudžiai. Jo vardas valkio
jamas po komercinės spaudos špaltas, jo visas gyveni
mas iš panagies nagrinėjamas, jo santykiai ne tik su 
žmonėmis ir jo draugais, bet ir su žmona padėti po mi
kroskopu. Kas tik užsimano, kam tik patinka, ant jo 
dabar gali spiaudyti.

McCarthy gailisi tik vieno dalyko: kodėl šis genijus 
nebuvo daug anksčiau nukryžiuotas!

Šitaip atsimoka mūsų tauta tam, kuris ja atomine 
.bomba ir energija apginklavo, prieš kurio protą ir mok
slinius gabumus tie, kurie jį niekina ir kryžiuoja, tėra 
sumenkę nykštukai. Dalykas tame, kad mūsų šalis ta
po paskandinta isterijos jūroje.
. Susiraminimą galime rasti tik. tame, jog ši padėtis 
yra laikina. Su laiku audra praeis, dangus nusiblai- 
vys. Tada tauta sugrįš į lygsvarą.

Makartistų gadynė ne amžina. Tuo mes tvirtai tiki
me. Dr. Oppenheimer ir kiti mokslininkai vėl galės 
laisvai atsikvėpti.

Nieks niekur neįrodė, kad Dr. Oppenheimer būtų kam 
išdavęs kokius nors sekretus, kad jis kaip nors būtų 
pakenkęs krašto, gerovei bei saugumui. Visa jo “ne
laimė,” kad jis turi pažangių giminių. Jo žmona ka
daise buvusi komunistinė. Jo brolis irgi buvęs ar esąs 
komunistu. ‘ Nors jis pats sakosi niekados nebuvęs ko
munistu, niekados nepriklausęs Komunistų Partijai, bet 
argi su tuo skaitosi šių dienų ragangaudžiai? Užtenka 
to, kad jis kada nors kur nors gal susitiko ir pasikal
bėjo su komunistu, gal dolerį kitą paaukojo tokiam 
prakilniam reikalui, kaip parama Ispanijos kovotojams 
prieš kruvinąjį hitlerinį riežninką generolą Franko,— 
jąu lis turi būti suvalkiotas ir išniekintas !v

Dr. Oppenheimer yra mokslininkas, o ne politikierius. 
Politikoje jis, matyt, yra labai silpnas. Tai parodo jo 
dabartinis užsilaikymas. Vietoje pasakyti visiems rą- 
gangaudžiams, kad jis turėjo teisę daryti tai, ką jis da
rė,'kad visi jo darbai buvo tiktai garbei ir gerovei šie 
krašto ir jo žmonių, jis bažijasi, teisinasi. Kaip tiktai 
to ir nori jo kryžiuotojai: nori matyti mokslininką gi
gantą, 'Šliaužiojantį prie jų kojų. Jie žino, kad tuo savo 
laimėjimu jie pritrenks daugybę taip pat politiniai ne
įgudusių kitų mokslininkų.

Džiugu, tačiau, kad labai daug mokslininkų skubina
si Dr. Oppenheimerio šlovės apgynimui. Jo sandarbi- 
ninkai, net Institute for Advance Study, kurio direkto
riumi šis mokslininkas yra, trustistai pareiškė juomi 
pilniausį pasitikėjimą ir atsisako atstatyti jį iš darbo. 
Ir visi kiti mokslininkai, kurie su Oppenheimeru , dar
bavosi prie atominės bombos ir energijos išvystymo, 
reiškia juomi pilniausį pasitikėjimą.

PINIGŲ ŠVAISTYMAS
Makartinė lietuvių spau

da praneša, kad Kersteno 
vadovaujamas Pabaltijo 
komitetas gavęs iš Kongre
so dar. $150,000 savo “tyri
nėjimui.” O jam jau tu
rinti Amerikos Lietuvių 

i Taryba suriktavusi visą ei- 
’ lę “liudininkų” keliose ko- 
: ionijo&e. Kerstenas ar kas 
; kitas iš to komiteto jose 
I pribusiąs ir tuos liūdinin- 
| kus apklaųsinėsiąs.

Tas tik parodo, kaip mū
sų Kongresas nepaiso tau
pumo, kaip jis švaisto vals
tybės pinigus tokiems tuš
tiems dalykams, kaip Kers
teno komitetas. Mūsų vy
riausybė kalba apie taupu
mą, bet praktikoje nepaiso, 
kur žmoniu/sudėti pinigai 
bus išmėtyti.

NO R Ė T Us ‘ ‘ AN T ROS IOS 
KORĖJOS^

Chicagos lietuviškų ma
kartistų Naujienos labai 
būtų patenkintos, jeigu In
dokinija būtų “antraja Ko
rėja”. Jos dideliu džiaugs
mu ir pilnu užgyrimu rašo:

“Indokinija gali virsti 
‘antraja Korėja’, bet JAV 
yra nusistačiusios šį kartą 
nesustoti pusiaukelėje: jei 
teks griebtis ginklo, tai ko
va eis tol, kol Indokinija 
bus visiškai apvalyta nuo 
agresorių, nepaisant, kad 
šituo tikslu reikėtų pulti ir 
komunizmo centrus Kinijos 
teritorijoje.”

V IŠTIEK NEPATINKA
Clevelando smetoninė Dir

va nebesusikalba su savimi. 
Iš vienos pusės ji sako, kad 
Lietuvos komunistų komi
tete smarkiai sumažėjo ru
sų skaičius, iš kitos prisi
mygus tvirtina, kad “jie 
smaugia Lietuvą”. Išeina 
taip, kad sumažėjimas reiš
kia Lietuvos smaugimą.

AR JAU BUS SMETONL 
NINKAI UŽGROBĘ? 

»*

Brooklyno pranciškonų : 
Darbininke skaitome (bal.i 
9 d.) sekamą pranešimą: 

I

A. Smetonos mirties su
kaktis bus minima balan
džio ,H d. šv. Kazimiero 
par. salėje, 5 v. v. minė
jimą rengia Lietuvių 
Bendruomenė. Bus pa- 

* skaitos ir atitinkania pro
grama. Už velionies sielą 
šv. Mišios bus atlaikytos 
šv. Kazimiero par. baž- 

i nyčioj sekmadienį 11.30.”
Iš to reikia suprasti, kad 

j toji klerikalų, menševikų ir 
smetonininku sukurta “Lie
tuvos Bendruomenė” yra 
kruvinojo Smetonos atmin
ties garbinimui padaras. 
Įdomiausia, kad prieš Sme
tonos mirties minėjimą per 
Lietuvių Bendruomenę y ne
protestuoja naujieųiniai ir 
keleiviniai bendruomeninin- 
kai.

PASIBAISĖTINA
Plieno pramonė yra skau

džiausia paliesta nedarbo 
ligos. Apie tai negali būti 
jekios abejonės. Tuo, ma
tyt, yra susirūpinę plieno 
darbininkų unijos lyderiai. 
I.W. Abel, United Steel-|

JA U ŠAUKIA GELBĖ
TIS IŠ ŠMUGELIO
Bal. 9 d. Chicagos Vil

nyje L. Pruseika rašo:
“Baisus striukas apėmė 

Antaną Maceiną. Jis šau
kia, kad ‘tremties dvasia’ 
gali sugūbyti pačius dipu
kus ir kac] dabar jau atė
jo laikas ‘gelbėti save pa
čius’. Maceina bijo, kad 
tremtiniai suskurs idė
jiškai, paliegę morališkai, 
žlugs tautiškai’.

Na, ar ne velniava? Mo-

Dr. Oppęnhei’mer sako, kad jis niekad nebuvo komu
nistus. Tuomi mes tikime. Jo dabartinis užsilaikymas 
įrodo jo politinį nepribrendimą būti komunistu, Komu
nistai, kaip jau. visas svietas žino ir mato, yra kitokio 
“molio” žmonės.

Bet dalejskime, kad Dr. Oppenheimer prieš desėtką 
ar kiek metų buvo komunistas. Ar tie, kurie d^bar jį 
taip įžūliai puola, pagalvoja, ką tai reikštų? Tai reikš
tų, kad komunistas mūsų šalį apginklavo atomine bom
ba ir energija! Juk jau už tai McCarthy ir kiti turėtų 
būti dėkingi komunistams!

lietu- 
Jos

Ona Kubilienė, 
House Restauilano 
Transl i u o j a i š. W O-

Philadelphietis — 
Bedarbė -----------
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2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Makutis-----------
Paškauskienė ---

J. Stauk-------------
P. Bieliauskas —- 
N. ir P. Ventai — 
V. ir A. Nevins — 
A. Kunevičienė----
Draugė---------------
Draugas -------------

Kaiminka 
Draugė -

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Laisvės kaimynas —J-00 
K. Kriaučiūnas------Z1.00
Draugas----------------- U*0
W. Vance----------------1*^0
S. Poškaitis-----------U00
Brunzlų Jonas-------- 1-00
Alex Grigas-----------L00
P. C.______________ L00
Nellie Kanopa 1-00 
XXX______________ 1-00
A. _______________  UOO

Šį* sykį gauta $1339.00. 
Gavome ir daugiau aukų 
per laiškus, tai paskelbsime 
vėliau. Čia tik pažymime, 
kiek gauta Brooklyno va
jaus h ti daryme.

Prisidėjo dar vieną 
viška radijo programa, 
davėja yra 
Ontario 
savininkė.
PA—1190—sekniadienių ^rytą 
nuo 10 vai. Pati Mrs. Kubi
lius yra menininkė ir jau tu
rėjusi praktikos su radijo pro
gramomis.

Dan Meškauskas buvęs api
plėštas jo paties užeigoje.

Taksų agentai uždarė Braud 
Motor Co. darbavietę. Sako, 
kad firma nesumokėjo val
džiai apie $15,000 savų tak
sų ir apie $26,000 surinktų 
iš darbininkų uždarbių taksų. 
Kiek pirmiau dėl tos pat prie
žasties uždarė kitas dvi įstai
gas.

Bridgeportiečiams gerai pa
žįstamas Vincas Gudelis ser
ga. Jis randasi Cook apskri
ties ligoninėje.

Sears Roebuck ir Montgo
mery Ward firmos raportuo
ja šių metų vasario ir kovo 
mėnesiais turėjusios U pro
centų mažiau apyvartos, ne
gu pernai tais pat mėnesiais. 
Firmos turi milžiniškas paja
mas iš užsakymų per laiškus.

Kenosha, Wis.
Iš LDS 65-tos kuopos 

Parengimo

Balandžio 3 d., Petes Bar- 
Hall, LDS 65-ta kuępa turėjo 
gražų parengimą. Mūsų gas- 
padinės P. Jaseliūnienė ir R. 
Linkus pagamino skanių už
kandžių, kuriuos visi gavo 
veltui, prie įžangos tikieto.

Svečių į parengimą atsilan
kė ne vien iš Kenoshos, bet 
buvo skaitlingas būrys iš Mil
waukee: Neumannas, Morke- 
vičia ir kiti, taipgi buvo sve
čių iš Rockford o ir Chicagos, 
jaunieji Remeikiai su sesutė
mis ir švogeriais. Tai grupė 
jaunų žmonių, kurie visi drau
giškai laiką praleido ir su su
augusiais linksminosi.

Girdėjau nekurtuos kal
bantis: Tai linksmi ir drau
giški žmonės ir visi gražiai 
kalba lietuviškai, šio gra
žaus parengimo komitetu bu
vo: J. Strich, A. Lisnick, P. 
Jaseliūnienė ir R. Linkus.

Kenoshietis

buvo mokama tik pusė cent 
ant dolerio vertės pirkinio, 
dabar reikės mokėti visą c<* 
tą. Centas - atrodo neda5 
bet per metus šeimai kas**8 
apie keturiolika doleriu. 
tai vienas tarybos narys 
bal balsavo prieš pakė,{b

Ma^inistaj už

Julia Calder (Klastauskai- 
tė) įvykdė savo mokinių mu
zikos recitąlį - koncertą Ly
on and Healy Concert Hall. 
Programoje dalyvavo virš 20 
jos mokinių, tarpe tų ir keli 
lietuviukai. Klastauskaitė yra 
'iena tų, kuri savo meno 
veiksmus pradėjo Ateities 
žiedo V a i k ų Draugijėlėje, 
kaip kad ir daugelis mono 
srityje veikėjų.

Generolas Robert Wood
ward sako, kad Chicagojc 
slėptuvės nuo atominių bom
bų apsisaugoti yra bevertės. 
Jos dar gali būti “mirties skys
tais.’’ Jis sako, kad gyvento
jams būtų geriau išsikraustyti 
iš miesto atsitkime karo. Ta
čiau užmiršo, kad darbinin
ko šeima neturi kur krausty

Geriausia darbininkams ap
sauga, tai išvengti karo.

Stephen Lazu, 
kerštaudamas j į 
Žmonai, g'asolinos 
automobiliuįe uždusino
du vaikučius Hr save.

>6 metų, 
palikusiai 

dujomis 
savo

Clarence Stansberry prisi
pažino peiliu nudūręs Steponų 
Baltutį, savo žmonos brolį. Jie 
susivaidiję ui, $8.

Rockford, III
Lietuvių Moterų Klubo 

Veikla

Mažai mūsų spaudoje mato
si klubo veikimas, o yra at
likta nemažai svarbaus darbo. 
Buvo surengtas smagus pa- 
žiponys sulaukimui Naujų 
Metų, kuris buvo sėkmingas. 
Antras parengimas kovo 20 
d. taipgi gerai nusisekė. Abu 
parengimai davė pelno mūsų 
klubui.

Vasario mėnesi paskirta 
svarbianrt-tikslui, kovai su po
lio liga, $10; taipgi $5 gy
dymui plaučių džiovos: o ba
landžio mėnesio susirinkime 
paaukota $10 Vilniai, kaip 
tik į laiką, kada bazaras čia 
pat arti.

Moterų Klubas ir narės yra 
dėkingos Vilniai.už paskelbi
mus klubo susirinkimų ir pa
rengimų, per tai turime geras 
pasekmes. M. Rulienė

Amerikos Darbo Fikci
jos mašinistų unija Cai\rld- 
jos valstijoje nubalsave pa
remti demokratų kandidą^ į 
gubernatorius. Mašinistų Ku 
ja yra svarbi unija. Ji šioj 
valstijoje turi apie 125,00\ 
narių. Jos parama demokra
tų kandidatui bus svarbus žy
gis.

Demokratų kandidatu į gu- 
b e r n a t o r i us yra Richard 
G raves.

Republikonų partijos kan
didatu yra dabartinis guber
natorius Knight. Manoma, 
kad gub. Knight suteikimas 
kaliniui Wells pasigailėjimo 
smarkiai pakėlė jo prestižą 
valstijos žmonių akyse. To
dėl demokratui nebus lengva 
laimėti rinkinius. Rep,

Hanoi, Indokinija. — 
Vietnamo liaudininkų ar
tilerija be paliovos pila jig- 
nį į francūzus, apgultus 
Dien Bien Fu tvirtovėje. 
Teigiama, kad jie ruošiasi 
urmu šturmuoti fįancū-
žus.

Franuūzai iš amerikinių 
bombonešių mėto į liaudi
ninkus didžiules bombas, 
sveriančias po 1,000 
2,000 svarų. Sykiu 
barduoja ■ liaudininkų 
kelius.

iki 
bom- 
vieš-

Thos.Cojning, N. Y. —
Hankinson, nešdamas ga
zoliną per virtuvę, truputį 
paliejo. Iš to kilo eksplozi
ja, kuri sudegino 3 jo vai
kus ir apsvilino tėvą.

Los Angeles, Cal
Pakelta “sales tax”

čionai miesto taryba 
tarė °sales tax” pakelti 
su šimtu procentų.

Washington. — Valdžia 
yra sųpirkusi 1,743,000 ka
rinių automobilių, bet sako, 
dar būtų per mažai, jei kil
tų “tikras karas.”

nu- 
vi- 

Pirmiau
m u nl i.

Louisville, Ky. J- Trys 
plėšikai pasigrobė iš ban
ko $10,000 ir paspruko.

u jw
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ĮVAIRUMAI
U-liombų kobaltas, sakoma, 

galįs patarnaut augalam
baltinių spindulių, tai grei
čiau išsivysto žiedai.

Prof. Vilter teigė, kad 
nematomus kobalto spin- 
gu 1 ia vi m us-spr agė j i mus ga- 
lima naudoti ir kitiems au
galams.

Metalas radio - aktinga
sis kobaltas yra pražūtin
giausia hydrogenines bom
bos medžiaga, bet jis gali 
padėti augalams veistis ir 
augti, sakė dr. Richard W. 
Vilter, Cincinnati Univer
sitete medicinos profeso
rius, raportuodamas Ame
rikinių Biologų Sąjungos 
suvažiavime Atlantic City, 
N. J., pereitą antradienį.

Paprastas kobaltas, pa
našus i šviną, būna perva
romas per atominį pečių. 
Tuomet kolbatas pasidaro 
radio - aktingas, vadinasi, 
jis^ma spinduliuoti, leisda
mas iš savęs įvairias ato- 
ifj^nes daleles.

Kada per pavienį gėlės 
šakniamazgį būna perleista 
atominiai kobalto spindit-| 
liai, tai išauga jau dvi, trys ! 
arba keturios gėlės vieton i 
vienos. Gėlės būna kiek' 
mažesnės, bet lygiai g ra-! 
žios, kaip ir natūralūs gė
lės. Jų stiebai užaugina ir; 
daugiau šakniamazgių, ne-! 
gu kitos, paprastos gėlės.

O pasodinus “kobalti-, 
nių” gėlių šakniamazgius, 
sekančiais metais iš jų iš
auga jau tokio pat dydžio 
stiebai ir žiedai, kaip ir 
natūralių geliu. Bet jei per 
daug būna užleista atomi
nių kolbato spindulių, tai 
jie užmuša šakniamazgį 
arba sudarko jo veislę.

Jeigu per vėlybų gelių I 
pumpurus perleidžiama ko-

VADINAMAS MAISTO 
APSAUGOJIMAS ATO

MŲ SPINDULIAIS
Jau kelinti metai kai 

Amerikos mokslininkai mė
gina atominiais spindulia
vimais apsaugoti maistą 
nuo gedimo.

Komercinė spauda gir
dama rašo, kaip tūli ele
mentai, atominiai spindu
liuodami, išlaikė per kelis 
mėnesius sveiką virtą bul
vę, keptą mėsos gabalą bei 
kitus valgius, kurie buvo 
sudėti aklinai uždarytuose 
plastikiniuose maišeliuose.

Viskas iš pradžois atro
dė gerai, iki kiti mokslinin
kai ėmė ir parodė, kad ato
miniai spinduliavimai su
naikina įvairių valgių vita
minus.

Biznio spauda ir radijas 
tyčia per daug pabrėžia, 
kad, begaminant atomines 
bei hydrogenines bombas, 
padaroma dar tokių nau
dingų atradimų, kurie dau
giau patarnausią žmonių 
sveikatai ir gerovei, negu 
tos bombos galėtų padary
ti- žmonijai pragaišties.

N.M.

Naujasis atradimas veik 
r • visuomet atspėjus vėžį

Vėžio liga viduriuose iki 
šiol buvo per vėlai suranda
ma, kada jau beveik negali
ma pagydyti. Tik neseniai 
Californijos mokslininkai 
padarė naują atradimą, 
kuris greitai parodo slap
tąjį vėžį didžiojoj daugu
moj atsitikimų, kuomet 
dar galima ji išgydyti.

Apie tą atradimą buvo 
pranešta Am. Vėžio Tyri
nėtoju Sąjungos suvažiavi
mui, Įvykusiam šią savai
tę Atlantic Citv, N. J.

TULŽIS IR KRAUJAS
Californijos Technolo

gijom Instituto profeso
rius dr. A. J. Haagen- 
Smith paėmė jaučio tulžies 
ir išskyrė vieną jos dalį. 
Ištraukė keletą 1 a ii c e o 
ligonio kraujo ir sumaišė 
su ta dalim tulžies. Tuomet 
mišinys pasidarė aiškiai 
permatomas, lyg būtų gry- 
mfc vanduo.

Paskui tokiu būdu buvp 
tyrinėjami žmonės iš “pu
blikos,” apie kuriuos neži
nota, kas turi vėžį, o kas 
ne.

DUMBLINAS SKYSTIS 
—GERAS ŽENKLAS

Jeigu žmogus buvo lais
vas nuo vėžio, tai sumai
šius truputį jo kraujo su 
ištrauka iš jaučio tulžies, 
mišinys paprastai darėsi 
miglotas ir nepermatomas. 
Šitaip mišinys ir mirodė 
vėžį pas 5 iš kiekvieno 
šimto pasidavusių tam ban
dymui žmonių.

TYRAS SKYSTIS — 
VĖŽIO ŽENKLAS

3 Toliau paimta plates- 
niems tyrinėjimams tiktai 
ti(W Žmonės, kurių kraujo 
mMinys su tulžies dalim 
buvo lengvai permatomas, 
kaip grynas vanduo. Tai

buvo nurodymas, kad jie 
serga vėžiu.

Paskui, ištyrus juos vi- 
! sais kitais būdais, surasta, 
j jog 97 procentai tų žmo- 
; nių tikrai yra vėžio ligo
niai, nors patys to nežino. 
Tulžies su krauju mišinys 
suklydo tiktai trijuose pro- 

| centuose, ir tai dėl sekamų 
l priežasčių:
! KAS KLAIDINA

Vieni bei kiti iš tu žmo
nių turėjo dar tokias ligas, 

i kaip reumatinis sąnarių 
uždegimas (artritas), ke
penų sugedimas (cirrho
sis), džiova, 100 iki 101 
laipsnių kūninė tempera- 

i tūra ar kita liga, kuriai 
buvo daryta opradja; taip 
pat ir sunkus susižeidimas.

Vėžio suradimą naujuo
ju būdu dalinai painiojo ir 
tūli žmogaus vartojami 
vaistai, kaip thyroid liaukų 
ištrauka, adrenalinas, es
trogenai, insulinas ir 
ACTU.

Gydytojai, išbandžiusieji 
kraujo tyrimą su jaučių 
tulžim, tvirtina, kad jeigu 
ne kitos ligos bei minimieji 
vaistai ar sužeidimai, tai 
toks tyrimas taip teisingai 
parodytų, jog asmuo ne
serga vėžiu, kaip 10,000 
prieš 1.

Bet tikimasi toliau dar 
geriau apvalyti tulžies iš
traukas, taip kad, sumai
šius su krauju, jau be jo
kių suklydimų parodlytų, 
ar žmogus serga vėžiu ar 
ne.

O šiuo tarpu, kol tebe
daroma platesni to išradi
mo bandymai, tai vaistinės 
dar nepardavinėja taip pa
ruoštos tulžies, ir tik • kai 
kurie vėžio tyrinėjimų spe
cialistai tegali jos gauti.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Baland.-April 16, 1954

GAUSŪS JŪRŲ TURTAI
“Jūros ir okeanai neišpa

sakytai turtingi. Bet da
bar toli nepilnai ir Betvar
kiai yra naudojamasi įvai
riausiais okeanų turtais...” 
rašo profesorius V. G. Bo
gorovas.

Jūros ir okeanai (didjū- 
riai) užima daugiau, kaip 
tris ketvirtadalius žemes 
kamuolio paviršiaus, bū
tent, 79 nuošimčius. Ir že
mes paviršius ne visur yra 
tinkamas žemdirbystei ar
ba sodų auginimui, taipgi 
tik ant plono sluoksnio, gi 
“jūros visur tinkamos gy- 

j vybei ir apgyventos net iki 
i 11 kilometrų (apie 7 mylių) 
j gilumos,” rašo tas patsai 
profesorius. .

Mokslas jau įrodė, kad 
pirmieji gyviai atsirado 
vandenyje ir tik paskui iš
keliavo į sausžemį ir orą.

Gausūs gamtiniai turtai
Ar žinote, kad iš dideles 

bangžuvės (banginio) kai
lio pagaminama net 7,000 
porų padų apsiavams? O 
bangžuvės gyvena jūrose.

Ar žinote, kad 1950 me
tais pasaulinė žvejyba su
daro virš 200 milijonų cen
tnerių žuvies, vėžių, bang- 
žuvių ir kitų jūrų gyven
tojų? (Vienas centneris 
yra lygus 100 svarų). Tas 
kiekis žvejybos suteikė 
žmonėms maisto tiek, kiek 
būtų suteikę 250,000,000 
jaučių mėsa.

Ar žinote, kad vandenyje 
gyvena virš 100,000 įvai
riausių žuvų ir gyvių? Ar 
žinote, kad jūrose ir did- 
jūriose auga virš 10,000 
įvairiausių augmenų?

Profesorius Bogorovas 
sako: “Galime drąsiai tvir
tinti, kad visa, kas jūroje 
gyvena, gali naudingai su
vartoti žmogus.”

Bet juk gyviai ne viskas, 
ką jūra gali ir jau teikia 
žmonėms. Kur dar kito
kį turtai, kaij) koralini, mi
neralai, naudingi lukštai, 
pintinė ir tt.?

Pietų poliaus sritis yra 
turtingiausia banginiais. 
Todėl kiekviena meta vi
sos didelės valstybes, ku
rios turi tam įrengimų, 
siunčia į tą sritį — Antarti- 
ką savo laivus gaudyti ban
ginius.

Pietų poliaus sritis su
teikia pasauliui 80 procen
tų bangžuvių. Bangžuvės 
yra įvairių rūšių — dides
nių ir mažesnių. Iš bang
žuvių riebalų yra gamina
ma margarinas ir kitokį 
“sviestai,” taipgi muilas, 
įvairūs aliejai, kailiai, mė
sa, o iš liekanų gaminama 
naudingos žemei trąšos. 
Daugelio žuvų kepenys ir 
kitos dalys eina į gyduolių 
gaminimą.

Tarybų Sąjunga, di
džiausia pasaulyje valsty
be, prieina prie trijų did- 
jūriu ir trylikos jūrų. Jos' 
piliečiai kasmet daugiau! 
pagauna žutfų, kai]) bent 
kurios kitos šalies žvejai.' . . ' i’Tarybiniai piliečiai gaudo: 
virš 250 rūšių žuvį, o Jurg-' 
tinių Valstijų — 121 rū-' 
sies. Pasaulyje milijonai 
žmonių randa darbo žvejy-1 
boję ir prie žuvies pagami
nimo maistui.

Visame paša u ly j e žino-' 
mos silkės ir sardinkos.! 
Vienais metais jų buvo su-' 
gauta 6,500 milijonų sva
ru.

Prof. Bogorovas sako, 
kad auginimui ant žemės1 
javų arba mėsai galvijų — 
reikalingas žmogaus triū
sas; gi jūra savo turtus pa-

is ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Ii augina. Ir jis pasmer
kia tuos “mokslininkus,” 
kurie bando pateisinti ka
rus, būk “karai reikalin
gi,” nes būtų “perdaug 
žmonių,” kurių pasaulis ne
galėtų išmaitinti. Profe
sorius tvirtina, kad žmo
gus dar toli gražu neišnau
doja žemės turtų, o kai dėl 
jūrų, tai jis sako:

“Žmogus visai mažai ima 
iš jūrų turtų, o jis galėtų 
ne tik imti jūrų gatavus 
turtus, bet moksliniai dar 
ir didinti juos dideliais kie
kiais.”

žmogus turėjo turtą, — 
bet jūra atėmė...

Dabar keli žodžiai apie 
turtus, kuriuos žmonės 
turėjo savo rankose, bet 
per savo žioplumą prakišo, 
— jūros tuos turtus paslė
pė.

Žinoma, didžiausias tur
tas yra tai patsai žmo
gus, bet kada jis jau at
siduria po jūrų bangomis, 
tai jo vertė žuvus. Žmo
gus rūpinasi tik tais tur
tais, kurie dar galima iš
vilkti iš jūrų dugno.

Ir dažnai žmonėms tas 
'pavyksta. Ar žinote, kad 
nuskendę laivai nesupūva? 
Tarybų Sąjunga net turi 

NEWARK, N. J. BROOKLYN. N. Y.

Operete Pepita
Dviejų Aktų. trijų Atidengimų Romantiškas Kūrinys

Parašė A. C. Knight, į lietuvių kalbą verte S. Zavis
Dirigentė ir Režisierė Mildred Stensler, Pianistas Frank Balevičius

Scenon Aido ir Sietyno Chorai
*Stato

TADAS KAŠKIAUČIUS 
Amer, mil i on i ori aus rolėje

y

NEWARK - ŠEŠTAD1ENJ
Gegužės 1 May ■ o «/

v

Ukrainy Svetainėje 
57 Beacon Street. Pradžia 8 P: M.

Įžanga $1.20. Įsigykite bilietą išankstoBROOKLYN - SEKMADIENĮ
Gegužes 2 Mav o LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Prasidės 3-čią valandą po pietų

Įžanga $1.50. I/igyki. te bilietą išanksto.

ONA STELMOKAITĖ
Filipos rolėje

JONAS JUŠKA 
W i Įso no rolėje

SUSANA KAZOKYTe
Amerikietės Jonės rolėje

MILDRED STENSLEI 
choru dirigentė ir reži'sic

PETRA S G RABAUSKA S 
Romero rolėje

Operetė Pepita yra nepaprastai spalvinga, žavi. . .Romantiškai nuizikalis kūrinys, jaudinančiai ko 
tas. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ir išgirsti nepaprastai, gražių dainų.

7 ' Maloniai kviečiame visus. Bendras Komitetas

specialę organizaciją, kuri 
rūpinasi ištraukti iš jūrų 
dugno laivus. Kai kurie 
laivai būna išvalomi, pa
taisomi ’ ir vėl , tarnauja, 
kaip ir pirma. Ledlaužis 
“Sadko” išbuvo jūroje 17 
metų, 1933 metais buvo iš
keltas ir tarnauja, kaip ir 
pirma. 1 Laiko kapitalistų 
puolimo ant Tarybų Są
jungos, 1919 metais tary
biniai jūrininkai nuskandi
no naują anglų subinariną 
“L — 56.” Po keliu metų 
sovietiniai žmonės iškėlė 
submariną, jūrininkų la
vonus pasiuntė Anglijai— 
garbingai palaidoti, o sub- 
marinas buvo pataisytas 
ir sėkmingai ėjo savo pa
reigas.

Kada kaizerininkai įsi
galėjo Juodojoje Jūroje 
1918 metais, tai sovietiniai 
jūrininkai nuskandino ke
lis desėtkus savo laivų, kad 
tie laivai nepatektų vokie
čiams. Veik po dešimties 
metu visa eilė laivu — nai
kintuvų buvo iškelta, pa
taisyta, ir Antrajame pa
sauliniame kare tie laivai 
triuškino vokiečių impe
rialistu laivus.

Bet laivas, skęstantis la
bai didelėn gilumon, būna 

vandens spaudimo sulau
žomas. Taipgi daugybę 
laivų, kurie turi po kelis 
desėtkus tūkstančiu tonu, 
negalima čielų iškelti; tad 
juos iškelia dalimis — me
talui.

Louis S. Rotschild, Jung
tinių Valstijų Federalio 
Jūrininkystės skyriaus pir
mininkas, neseniai pareiš
kė, kad valdžios “nuosavy
be” vis dar skaitoma virš 
600 laivų, kurie nuskendo 
laike Antrojo pasaulinio 
karo, kurie galėtų būti 
nors dalimis iškelti.

Laike Antrojo pasauli
nio karo, kaip teigia “Pic. 
History of the 2-nd World 
War,” Vokietija neteko 
1,268 karo laivų; Italija — 
255; Japonija —*’449, o 
Jungtinės Valstijos —696. 
Kitos šalys po mažiau. Ir 
tai čia tik kariniai laivai.

Žūsta laivų ir taikos lai
ku. Tai]) vien 1928 metais 
nuo įvairiu nelaimiu nu- v *. 4.
skendo 522 laivai. Dauge
lį jų galima čielus iškelti 
arba nors dalimis.

Bet kapitalistinių vals
tybių kompanijos labiau- 

; šiai rūpinasi tai tokiais lai- 
i vais, kurie nuskendo su di
deliu kiekiu aukso. O to
kių laivų buvo.

1782 metais nuskendo 
“Grossvenor” su aukso ir 
sidabro plytomis, vertomis

517,000 svarų sterlingų. 
Tada svaras sterlingų buvo 
apie 5 dolerių. O “Tuban- 
tia” nuskendo 1918 metais 
su aukso verte 2,300,000 sv. 
sterlingų. “Titanikas” žu
vo 1912 metais su aukso 
$25,000,000 vertės, “Law- 
rentic” 1917 metais su auk
so apie $24,000,000 vertės, 
“Egiptas” 1922 metais su 
aukso ir sidabro plytomis, 
vertomis virš 1,000,000 sv. 
sterlingų.

Buvo daug norėjusių iš
vilkti viršun tuos turtus iš 
jūrų dugno, bet nedaugeliui 
tai pavyko.

Cleveland, Ohio
Margučių Balius

L.L.D. 22 kuopa rengia 24 balan
džio šeštadienio vakare, šaunų mar
gučių balių, kuris jvyks Klubo na
me, 9305 St. Clair Ave. Pradžia 6 
vai. vakare. Bus duota labai gera 
vakarienė ir tik už vieną dolerj. 
Vakarienę pagamins gerai patyrusios 
mūsų kuopos šeimininkės.

Už gražiausius margučius ir drū
čiausius kiaušinius bus duota geros 
dovanos. Taipgi bus gera muzika 
šokiams ir šokikai galės linksmintis 
ir šokt pilnai iki sočiai. Taip pat 
prašome visų mums pritariančių 
draugių šeimininkių negamini vaka
rienės namie tą dieną ir'Jfeit j klu
bą. kur bus jums jau viskas čionai 
gatavai prirengta.

Kviečia komisija.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.



Šalinamas iš buto, 
bedarbis nusižudė

'fantas Barnhard, 56 metu, 
nusinuodijo savo bute .36 Mor
ton St., New Yorke, iš 
jis būtų buvęs su šeima

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE

pra-

butą jis turėjo kaip dvieju 
namą prižiūrovas, už ką jis 
gaudavo dar $100 mėnesiui.

IW0 ieško būdo iš 
naujo apsidrausti

Nupigino susikirtimo 
su McCarthy rekordą

Mokiniai balsavo 
prieš H-bombą

damas aliejinis apšildymas, 
dėl to jis šalinamas iš darbo 
ir iš buto.

tyti l\V() Apdraudų .Apsau
gos Komiteto paduotas valdi
nei Įstaigai pareiškimas rei
kalu iš naujo apsidrausi. Tas

nintojai rekordo “žmo- 
pačiupinėjo McCarthy”

Barnhard karo laiku lama 
vo prekybiniame laivyne vy 
riaušių inžinierium. Paskiau

du gerame stovyje ii' ateityje, 
prie 

teismo
Sv arsty m as vy k d o m a s
valstijos vyriausiojo 
atstovo Jesse (’limenko.

minučių grojąs rekordą 
bar parduodamas už $ 
me yra užrekorduotas 
riaus William Mandel 
kirtimas su senatorium 
Carthy tame posėdyje,

auto- 
susi- 
Mc-

mo prižiūrovu ir fabrike, uos 
tų $100 neužteko pragyventi 
su dviemis vaikais ir sirginė- 
įančia žmona. Pradėjo ir 
pats sirginėti. .Jo našlė likusi 
su $25 laidotuvėms ir gyve
nimui.

jau pateikė davi- 
organizacija turi 

pusę 
Kad

milijonų do
jos rezer- 

ir kad tini

deginimas. Užsa kynjtis 
ima Freedom Discs, Box 
Audobon Station, New 
32, N. Y. M.

knygų 
pri- 
182,

P

suimtas
Beechr

vis
aip 

Ji suėmė toje Įktai-

vai, nes ten buvo Įvykę pir
mesni apiplėšimai.

Akt tiaras 
E. Gerry 
n ius, kad 
septynis ir 
lerių turto,
vai pakankami 
fondų perviršių, 
zacija. yra pilnai atsakinga, 
tinkama apdraudai.

Komitetą atstovauja advo
katai Thomas R. Jones. Mil
ton H. Friedman ir Rhoda 
Laks. Gi buvusiąją J\VO 
dybą atstovauja Arthur

Operetė “Pepita”

Kin-

Brooklyne, gegužes (May) 
2 dieną, Aido Choras stato 
operetę “Bepita,” iš meksiko- 
nų gyvenimo, verstą lietuvių 
kalbom

Noriu atkreipti publikos 
atydą. Suvaidinti tokią ope
retę reikia pridėti daug- dar-

Brooklyne Lafayette vidu
rinės mokyklos mokiniai įvyk
dė balsavimą II-bombos klau
simu. .Jis buvo* suformuotas 
keleriopai. Dauguma balsa
vo uždrausti tas bombas var
toti.

Kitas klausimas buvo, kokia 
būtų pasėka, jeigu būtų var
tota bomba, kaip tą siūlo po
nas Dulles. Dauguma balsa
vo, kad tai bomba pradėtų 
trt'čiąji pasaulini karą, o ma
žuma balsavo, kad grasinimas 
bombomis tolinąs karą.

balsavime gru- 
kilmė dalinasi 
tarp katalikų

Mokytojai ir tėvai 
ragino gerinti 
mokymo sąlygas

mokytojų organi- 
d e 1 e ga c i j os 1 a n k ės i
svarstyti posėdyje, 

atstovai, kurie sulau- 
smerkū

Tėvų ir 
zacijų 
budžetui 
Keli j ii
k ė progos kalbėti, 
valdžios siūlomą b 
kaip toli nepakankamą mo
kyklų reikalui.

taktinė 
pusiau

KRISLAI

Iš laikinojo projekte Lido 
Beach praėjusi pirmadienį 
prievarta prašalinti 19 asme
nų, kurių 15 yra vaikai. Juos 
apnakvino episkopatų bažny-

Laivakroviai dejuoja, 
kad juos skriaudžia

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

International Longshore
men's Association Įteikė val
dinės Darbo Santykių Tary
bos direktoriui Douds skun-

ristams reikia daug pasišven
timo lankytis i praktikas, eik
voti daug laiko ir išleisti ke
letą dolerių kad ir kelionės 
lėšoms. Publikai lieka atsi
lankyti tik syki pamatyti ii'

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
kadaise buvo artimai susijęs 
su pažangiuoju žmonių judė
jimu: jis dosniai rėmė Ispa
nijos respublikos gynėjus.

Bet kuris gabus žmogus ka
da nors savo gyvenime nebu
vo pažangus? Tiesa, kai ku
rie žymiųjų vyrų su metais 
keičiasi, pradeda atbulon pu
sėn sukti.

Konferencija kolūkio 
išvystymo klausimais

Žemės Ūkio
akademi.joje įvyko konferen
cija, kurioje dalyvavo agro
nomijos, žemės ūkio ekono
mikos ir kitų fakultetų stu
dentai, dėstytojai, o taip pat 
Šefuojamo Panemunės rajono 
“Tarybų Lietuvos’’ kolūkio 
atstovai. Konferencija ap
svarstė Kolūkio organizacinia
me darbe esančius trūkumus, 
aptarė priemones, kaip juos 
pasalini.

Pradėjo gamybos sezoną

Statybiniu med 
monės ministerijos

pra-

mvbos sezoną. Pirmuosius 
tūkstančius plytų jau sufor-

tyvas. 10 dienų pirma laiko 
baigė pasiruošimo darbus ii 
pradėjo gamybos sezamą Ro
kų plytinės darbininkai. Jie 
suformavo pirmuosius drena
žo vamzdžius, skirtus kolūki
nių laukų nusausinimo dar
bams. šiais metais su tais 
pačiais įrengimais kolektyvas 
įsipareigojo pagaminti 10 pro
centų daugiau drenažo vamz
džių, negu pernai.

Visose įmonėse imamasi prie
monių pirmųjų gaminių ap
saugai nuo pavasarinių šalnų. 
Sargėnų plytinė greitu laiku 
paleis specialias t u n e I i n es 
džiovyklas, skirtas suformuo
tų naujų gaminių 
mui. i

džiovini-
Butėnas

Nauja masina 
gaminti sviestui

Šiomis dienomis

įmonės cechuose.

pirmąją 
produkciją išleis Vilniaus pie
no produktų fabrikas. Daug 
Įvairiausių mašinų sumontuota 
naujosios
Įrengimus čia prisiuntė dau
giau kaip .30 šalies gamyklų. 
Sviesto gamybos ceche yra 
Melešino įrengimas. Tai ma
šina, kuri aptarnaujama vie
no kvalifikuoto specialisto, 
per pamainą iš pieno paga
mins po 500 kg. sviesto.

Prie šios mašinos dirbs jau
nas inžinierius Griškevičiūtė. 
Ji neseniai grįžo iš Kirovo 
sviesto gamybos įmonės, kur 
ji įsisavino sviesto gamybą 
Melešino būdu. Įmonei pra
dėjus darbą, jaunoji specia
listė apmokys, kaip dirbti 
prie Melešino mašinos, kitus 
įmonės darbuotojus.

REIKALINGA
NUOLATINE KAMBARIŲ 

z TVARKYTOJA
Guolis Vietoje

MANOR in LARCHMONT
Telefonuokite

Larchmont 2-9781
(73-77)

HAIRDRESSER
pilnai mokanti. Nuolat, 

10 A. M. iki 6 P. M. Gera 
linksmos darbo sąlygos.

Patyrusi 
valandos 
mokestis,

Kreipkitės:
LOUIS BEAUTY SALON 

249-08 Hillside Ave., Bellerose, L. 1.
FI. 7-2747

(73-74)

SHAM POO—MANICURIST

'karpe kalbėjusių buvo Mo
kytojų Unijos atstovė Rose 
Russell, .New Yorko Mokyto
jų Gildijos lyderis Dr. Abra
ham Lefkowitz, taipgi Pa
rents Associations viršininkai 
Mrs. Lillian II. Ashe ir 11a-

dažnai 
jai už-

Russel Renės’ kalbą 
p e rtra u k i n ė j o, svaidė 
metimus ii' pertraukoje jos 
kalbos jai atsakinėjo biudže
to direktorius B earn e ir 
Bronx prezidentas Lyons. Ta
čiau majoras Wagneris ir ki
ti budžeto tarybos nariai 
mandagiai išklausė jos kal-

faktų
mo-

5 dienų savaitė, valandos 10:30 iki 
6:30. Alga ne kliūtis, linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
PAUL’S HAIRSTYLIST '
43 W. 52nd St, N. Y. (\

(68-74)

STALŲ PATARNAUTOJOS 
Patyrusios

Gera Mokestis ir Tipai 
Kreipkitės:

DONATONE’S COURT 
RESTAURANT 

19-21 Court. St., White Plains 
Tel. White Plains 8-9137 

(72-76)

mani(i:rist
Nuolat- 5 dienos, gera mokesti
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
DAY.MOR BEAUTY SHOP
813 W. 187th St., N. Y. ('.

Tel. WA. 7-7585

remti finansiškai. .Jūsų atsi
lankymas priduos choristams 

toliau 
ir New Jersey dvivalsti-į lietuvybės palaikymui. Vei- 

įstaiga suokalbiauja su | kalas nors ir svetimas. bet 
tikslu į vaidinant lietuvių kalboje bus 

suprantamas.
skaitlingo at-

Ką gi dabar darys prof, 
enheimeris, taip žiauriai

Ji pasakė daug 
apie dabartinę padėti 
kyklose. Stipriai reikalavo 
mokytojams pridėti $750 me
tanus,
spaudą, kad ji 
d y liaus ašaras” 
mo ir jaunimo polinkių 
gą, tačiau atsuka kitą 
kuomet reikia pinigų

(72-78)

■ daugiau

jinė
kompanijomis ir 
atimti nuo ILA nariu darbus j 
N e w a r k o prie pi a u koše.

Skunde sako, kad sugriž-; 
tančius po streiko 1LA laiva- i 
krovius verste verčia stot i , 
AEL, o kai atsisako pakeisti 
uniją, neduoda darbo.

jums savas ir 
Lauksimi* jūsų 
silankymo!

Vaidinimas
Auditorijoje,

Jūsų Choristas
K. B. Kraučiūnas

įvyks Liberty
Richmond Hill.

Robert Wagner (kairėje) ir James Mason filmoje 
“Prince Valiant,” Roxy Teat re, 7th Ave. ir 50th St., New 
Yorke. Filmą gaminta CinemaScope būdu.

Virginia 9-6125

PETER 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. I., N. V.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

A'

Aną dieną kalbėjausi su 
vienu savo 
priminė :

—Kodėl
išvyksta iš

Openheimeris ne
šios šalies kur nors 
1? Ten jis galėtu 

ramiai gyventi.
—Jo neišleistų, 

kažin kaip norėtų
pasitraukti, — atsakiau.

Mano kolega tuomet su 
manim sutiko.

Praėjo tos dienelės, kada

irjei 
kur nors

Amerikos išvykti I

AIDO CHORAS
Balandžio 16-tos vakarą 

choristai ir solistai praktikas 
pradės lygiai 7:30.

Valdyba

Brooklyne suimti 6 jaunuo
liai. važiavę vogtu auto. Vie
nas yra 16* metų, 
du 14 metų amžiaus.

po

Dr. A. Petriką!
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 4

Tel. EVergreen 7-6868

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

I ■

TONY’S
i UP-TO-DATE

! BARBER SHOP
■ -J

I ANTANAS LEIMONAS
I Savininkas

! 306 UNION AVENUE 
į BROOKLYN, N. Y. 
Į Gerai Patyręs Barboris

PEIST LANE 
DRUGS. Ine.

405 S6.» 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Pk G.
Tel. EV. 7-6238

Kritikavo komercinę 
“lieja kroko- 
dėl vandaliz- 

į blo- 
veidą, 
moky-

NAMŲ DARBININKft

Gražūs namai, $50 į savaitę. 1’2 
dienos liuoslaikio. įskaitant sekma
dienį. Linksma namų atmosfera.

Telefonuokite: IN. 6-1325
(74-75)

LAB TECHNICIAN—PATYRUSI

ELMSFORD L v
Gerai hudavotas 2 šeimų Aimasl^il 
sąlygose. 3 ir 4 rūmų apart. Taipgi 
3 rūmų Cottage, 2 karam garadžius. 
Prisideda daug kitų įrengimų. Gra
žus kampinis plotas. Arti visų ko
munikacijų. Savininkas parduoda la
bai prieinamai. (Brokers protected) 

Telefonuokite Savininkui:
Elmsford 6-7156

(70-74)

PARSIDUODA FARM A
Produktyvė farma centralinėjo Pa. 
Ideališka visokeriopai farmerystei, 
javų auginimui, pienininkystei, gal
vijų auginimui mėsai. 4 atolai alf
alfa į metus, 400 akrų jimant .plotą, 
ganyklos, vieta galvijams, šiek-tick- 
miško ir kitko. Ant kelio 220. 9 rū
mų namas, elektra, vanduo, silos, 
vištininkai, moderniška bam, niekad 
netrūksta žemėje vandens. Prieina
ma kaina. Savininkas turi atsitrauk
ti poilsiui. E. E. Schmirk, LOngacre 
5-2500; nuo 9 iki 5 va), su pirma
dieniu įimant penkiadienį.

(71-76)

WHITE PLAINS
Nauji namai nuo $23,500 ir viršaus.

Telefonuokite Savininkui - R/nker
JEANNE CAROLAN/

White Plains 9-0967—
Searsdah* 3-3500 V

172-76)

NEW ROCHELLE. 12 rūmų naujai 
išdekoruotas, Center Hall, circular 
driveway. 2 pilnos ir 3 pusės mau
dynės. Indų mazgojimui mašina, 
Bendix. 4 ugniavietės. 2 karam Field- 
stone garadžius. Byrių ir prieplau
kų patogumai. Prašo $24,500.
Kreipkitės lik pirkėjai. NE. 6-4086

(73-75)

RIDGEWOOD pusiau fornišiuo- 
tas budinkas, pertaisytas 1947 me
tais, visas tile, aliejum šildomas. 
Jeigos $8,000 j metus. Išlaidos $2,800. 
Kairia $30,000; įnešimas $15,000. Su
sitarimai. 34 Cedar St. . Tel. G L. 
3-7474 _ 9841.

MOUNT VERNON

(68-70)

Mrs. Russell pagyrė 
nerio’ pastangas gaut 
giau paskyrų iš valstijos iž
do. Dėl nedavimo miestui tų 
paskyrų vyriausiu* kaltininku 
ji skaitė gubernatorių Dewey. 
Tačiau kaltino ir miesto val
džią, kad ji nesistengia gau
ti pinigų iš ten, kur ir be gu
bernatoriaus gali ir turėtų 
gauti. Tuo neliečiamu šalti
niu tebėra stambiosios finan
sinės, industrinės ir komerci
nės Įstaigos. Tos Įstaigos vis 
dar nemoka tokių taksų, koki 
išpuola mokėti pagal 
vybės vertę.

Wag-

nuosa-
Rep.

Shann, menama, buvęs 
nukritęs po traukiniu, 

norėjęs nusižudyti, nes sugrį
žęs namo tą pati vakarą 
Įpiovęs sau riešelius. Nepa
vyko jam nei tas būdas. Jį 
nugabeno į ligoninę.

Dr. 
tyčia

BROOKLYN, N. Y.
Atiduodame gražią jauną kaliukę 

Bigal veislės. Turime dvi, (ai apart- 
mentiniame name perdaug, tad vie
ną n,orime atiduoti j gerus namus. 
Kam rcikaliųga kreipkitės:

Mr. M. Dobinis, 352 E. 8th St.
(prie Avė. C, Coney Island, ant 

pirm v lubų)
(73-75)

Liepos 
July

LAISVES PIKNIKAS
National Park & Hall

63-13 88th Ave., Woodside, L. I. 

DIDŽIOJO NEW YORKO
didžioji iškilme

: MATTHEW A
; BUYUS
* (BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 24172

Gera alga—užlaikymas, jei 
pageidaujama.

STATEN ISLAND HOSPITAL 
Tel. GI. 7-6000 

Ext. 90

Semi-Attached 2 šeimom, medinis 
namas. 6 ir 4 rūmai. 50x100 žemos. 
Aliejus.

Savininkas persikelia.
Turi parduoti už kainą $13,500 

Mount Vernon 7-8404

(74-79)

SLAUGft — REGISTRUOTA

Patikrintojos darbas.
Tinkamos pašalpos.

šaukite:
CY. 8-8100

Tarp 8--- 4 P. M.
(74-78)

LAURELTON'
4 meti), 5 rūmų, Ranch type bung., 
45x100, mūrinis frontas, att. gar., 
uždengtas fronto patio, didelis attic, 
skiepas, dramatiškas 20*pėdų gyve
nimui rūmas, mūrinė V\)’> ugniavie
tė, saulėtai įrengta virtuvė. Cross 
ventilated miegrūmiai. Pilnas valy
mui rūmas, IGmaudynių. Arti tran- 
sportacijos ir krautuvių. Daug eks
tra įrengimų. $16,990. 133-16 234tli 
Street.

MALE and FEMALE

REIKALINGA POR,Y
Guolis vietoje. 2 malonūs kambariai 
ir maudynė. Visi įrengimai elektri
niai. Abelnam namų darbui-auto 
vairavimui. Gera alga. Vasara pa
ltry jo.

Taipgi reikalinga gera mergina 
valgių gaminimui.

Šaukite rytais ar 4:30 iki 6:30 
Vakarais

Tel. EN. 2-8291

WOODSIDE
1 Šeimos Mūrinis Namas. 6 dideli 
rūmai, garadžius, Kentilo grindimis 
skiepas, aptvertas kiemas,, aliejum 
šildomas, fronto ir užpakalyje por- 
ėiai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
bažnyčių ir subways.

Tel. YE. 2-0948
(68-70)

GREENWOOD LAKE. N. Y. Par-

(72-74)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

DRY CLEANING & LAUNDRY
Gerai įsteigta, ideališkoje vieloje, 

Gerai eina biznis. Tinka pusinin
kam. Daro gerą pragyvenimą—biz
nis lengvai padidinamas. Savinin
kas parduoda gerą progą labai pri
einamai — išsikelia į Pietus. Šau
kite ar matykite savininką:

2128 Caton Ave., Brooklyn
(68-74)

DINER
Pilnai įrengtas, gera biznio vieta. 
Žema randa, ilgas lysas, 6 dienos, 
daro gerą pragyvenimą — biznis 
lengvai padidinamas. Tik $2,5u0 į- 
mokėti. Lengvi išmokėjimai. Klaus
kite Helen,

1281 Oak Point Ave., Bronx 4 
(arti Hunts Point)

(68-74)

RESTAURANT
Pilnai įrengtas. Gera veikli vieta. 
Daro $1,800—$2,000 j savaitę. Leng
vai galima padidinti jeigas. Savinin
kas parduoda gerą biznio progą la
bai prieinamai iš priežasties ligos. 
Šaukite savininką:

Tel. CO. 5-9284
(70-74)

RESTAURANTAS
Pilnai Įrengtas. šiuom tarpu už

darytas. Geroje biznio sekcijoje, ar
ti Subway. Žema randa. Gali daryti 
puikiausią pragyvenimą. Savininkas 
parduoda labai prieinamai 
žasties kitų investments 
savininką:

Tel. CY. 5-7867

iš prie- 
šaukite

(73-75)

BARBER SHOP
Pilnai jrengta — 4 krėslai. įsteig
ta virš 40 melų. Gera, veikli vieta 
Washington Heights. Žema randa— 
lysas. Puikiausios jeigos. Savininkas 
parduoda gerą biznio progą labai 
prieinamai, iš priežasties kitų in- 
vestmentų. šaukite savininką:

WA. 8-3286
(73-79)

siduoda lotai, 500 pėdų nuo maudy
nių, apskritų metų gyvenimo vieta. 
Lygi žemė, kampinis plotas, pui
kiausia sekcija, 119x100, įkainuota 
$5,000. Prie* 6 P. M. tel. LA. 4- 
6396. Po 7 P. M. tel. DE. 9-3G6I.

(68-70)

BRONX
Savininkas Turi Parduoti 

Apleidžia Miestą 
šeimų mūrinis namas, žalvario3

plumbing—-aliejum šildomas. 5 rūmų 
apartmentas ir ištaisytas skiepas už
imt ini. Prieinama kaina. Matykite: 

2006 Crotona Avė.
Tel. FO. 5-3757

(74-W

HARRISON—RYE
Westchester County Club Grounds 
30’, gyvenimui rūmas, lentom iš
kaltos sienos, 4 maudynės. 2 karam 
garadžius, akras gražios žemė*4. Pri
einama kaina. Prisideda daug vkstra 
įrengimų.

EDNA M. DRUMMOND
80 Purchase St. RYE 7-0811

(74-75)

BELLE HARBOR
Nauji mūriniai, atskiri dviejų šeimų 
namai. Du labai puikūs 6 kambarių 
apartmentai, po l*/2 vonių. 2 ka
ram garadžiai—plotas 50x100. Da
bar atdara dėl peržiūrėjimo. Buda- 
votojas ant vietos.
NEW DWELLING REALTY do., 

INC.
New|>ort Ave. & 128th St.

BE. 5-0822 — JA. 9-0812
(74-75)

CIO Transportininkų Unija 
pareikalavo, kad miesto įstai
gų religinius darbininkus iš
leistų pamaldoms be išskaity
mo iš algos. Krikščionims rei
kalauja Didžiojo Penkta
dienio, o žydams ,— PassoveA 
Per pastaruosius septynerius 
metus jie turėję tą giją-

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

I 4 pal.—LaisvQ (Liberty)- Penktad Baland.-April 16, 1954




