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Ir kodėl nu? Girdi, praei
tyje Amerikos lietuviai suklo
jo milijonus dolerių “Lietu
vos reikalams.“ tai kodėl jie 
dabar pašykštėti 
čiaus ir žalkai 
pripildyti ?

Seniau panašių 
veidas nebuvo t 
Šiandien kiek vien 
žino, jog “Lietir 
mas” yra papras 
Kiekvienas žino, 
kuriam prelatas ir profesorius 
vadovauja, jokios lietuvių 
tautos neatstovauja.

Todėl, pamatysite, tik vie
nas kitas Amerikos lietuvis 
užkibs ant Krupavičiaus ir

raketierių

LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ........................ $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) .... 9.00
Kanadoje ..................................... _.......  9.00
Kitur užsienyje ................................... 10.00

Pavienio eg-zempl. kaina 5 centai

1951

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—7 828
PRICE 5c A COPY

Richmond Hill, 19, N. Y., Treciad., Geg. (May) 19

PREZIDENTAS UŽGIN A 
McCARTHY’UI NAUDOT 
VALDŽIOS REKORDUS
Makartinis ermyderis todėl 
pertrauktas ir gal palaidoti

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris uždraudė 
i • a g a n g a u d ž i u i senatoriui 
McCarthy’ui naudoti nuo
rašus iš sausio 21 d. pasi
kalbėjimų tarp prezidento 
atstovų ir gynybos ir tei
singumo departmentų val
dininku.

Tame slaptame pokalby
je jie, be kitko, svarstė apie

ciniai skverbiasi i vykdo 
mosios valdžios reikalus.

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

$10,00© Fondo Eiga i AUKŠČ. TEISMAS ŽADA
(negram mokiniam

račiau
LYGYBĘ SU BALTAISIAIS

I Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15- 
Turime Sukelti $19,000 Fondą

Jau prabėgo trečdalis musu vajaus 
trečdalio sumos dar nesukėlėme. Silpnai veikiama va
jaus reikalu; reikia labiau bruzdėti, Per mažai krei
piama dėmesio i parengimus tam reikalui. Būtinai rei
kia daugiau parengimų ir kiekvienoje lietuvių kolonijo-

Bei neribotam laikui atideda 
mokyklinės lygybės įvykdymą

J e.
Šiou kartu dovanų i fondą, gavome sekamai: 
A. A. Baniulis, Mahanoy City, Pa............$7.00 čia u si as

McCarthy per savo šu i- 
tų

munistus” valdinėse įstai
gose ir apie tai, kaip Mc
Carthy su savo advokatu 

1 Roy Cohnu, grūmodami 
i armijos valdybai, reikalavo 
■ pakelti draftuotą McCar- 
I thy’o agentą Davidą Schi- 

Vyiiausybė parinko 50 an- j ne i oficierius.
!i-komunistinių knygų ir si-.m- i 
lines Į Amerikos knygynus |
užsienyje.. ' . . .

Tai berianti propagandos I pokalbių tllllnĮ.
Kadangi prezidentas 

gynė McCarthy’ui vartoti 
tokį dokumentą tyrinėjan
čioje Senato komisijoje, tai 
dauguma jos narių, repub- 
likonai, pertraukė tyrinėji
mus bent vienai savaitei. 
Demokratai gi spėja, 
komisijos dauguma, 
be d am a M c C a r t h y ’ < > 
bandys visiškai palaidoti 
tolesnius to skandalo ty
rinėjimus.

Prezidentinis u ž d r au
dimas sako, jog McCarthy 
neleistinai, prieškonstitu-

Tai I>w/s7anti propag.... 
atakW prieš komunizmą.

Bet kam tas knygas eks
portuoti iš Amerikos? 
kituose kraštuose 
žmonių, kurie tokias 
gas kepto kopa?

Knyga yra geras dalykas 
ir tvirtas Įrankis. Bet paskelb
tajame sąrašo nesimato nė 
vienos knygos, kuri, rimtai ir 
šaltai argumentuotų prieš ko
munistus. -Jos visos parašy
tos žmonių, kurie persisunkę 
neapykanta.

Jie negali rimtai protauti. 
O kas negali rimtai protau
ti, tas negali sėkmingai ar-

Argi 
nesiran d a 
pat knv-

Minėtos knvgos veikiausia 
padarys daugiau blogo, negu 
gero, Amerikos prestižui už
sienyje.

Nemaloni žinia iš Meksikos.

denius Gruson. Visur jis ten 
anti-jankizmo

gyvena Mok*
kad ir

padidėjimą.
Amerikiečiai, 

sikoje, esą Įsitikinę, 
dabartinė Meksikos vyriausy
be esanti anti-jan kiška.

Meksikos spauda deganti 
neapykanta.

Korespondentas Gruson ne
pateikia anti-jankizmui pa
grindų. Veikiausia meksikie
čiams nepatinka Amerikos 
kišimasis j kitų kraštų vidi
nius reikalus.

Gal gi ir vyks padaryti ga
lą tarpunijinėms rietenoms. 
CIO ir AFL vadovybės jau su
sitarė. Belieka atskiroms uni* 
joms sutartj priimti ir jos lai
kytis.

Negali būti žiauresnės ir 
didesnės tragedijos, kaip vie* 
nos unijos karas kitai darbo 
unijai.

•Geriausią tokios tragedijos 
pavyzdį šiandien suteikia ko* 
va tarp dviejų unijų New 
York o ^4/ofete.

\ Tndokinijos baud iečių paė- 
mimas Dien Bien Fu tvirto* 
vės bus visaip aiškinamas.

(Tąsa 3-čiatn pusi.)

uz-

gel-

Vokiečiai reikalauja 
uždraust atomines 
amerikonų patrankas

tijų prokuroras Herber
tas Brownell tuo tarpu pa
reiškė, kad valdžia, galėtų 
patraukti kriminaliu teis
man McCarthy ir jo ad
vokatą Cohną už vogtiną 
išgavimą ir suklastavimą 
kitų valdinių dokumentų 
bei už kreivas priesaikas 
komisijoje.

Irano teismas atmeta
Mossadegho apeliaciją

Kazimiera Merkelienė, Brockton, Mass. .
J. Yasulis, Kenosha, Wis............................
A. Pakarklis, Athol, Mass..........................

.. . 5.00

.. . 2.00
Benny Adams, Brentwood, L. L, N. Y. . . . 2.00
P. Mitchell, Scranton, Pa........................ . . . 2.00
J. Gelgaudas, Chicago, 111........................... . . . . 2.00
J. Kaminskas, Chicago, Ill. ..................... .. . 2.00
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa................ . . . 2.00
Antanas Ūsas, Easton, Pa........................ .. . 2.00
P. Naktinis, Brooklyn, N. Y.................... .... 2.00

Iš anksčiau gauta $2220.00. Dabar Įplaukė $38.00, 
Viso $2258.00. 1 ‘

Širdingai dėkojame aukojusiems ir labai laukiame 
paramos platesniu mastu, šiuo kartu aukotojų sąrašas 
trumpas. Kai nėra parengimų, nėra kaip susitikti žmo
nių, nėra progos paprašyti fondui paramos.

Dienraščio 35 metų jubiliejaus minėjimas turi būti 
visur primintas. Jau keletas gerų Laisvės patrijotų 
paaukojo po $35, reiškia, po doleri už išgyventus metus.

Teheran, Iran. — Armi
jos teismas atmetė buvu- i 
siojo premjero Mossadeg-: 
ho apeliaciją ir patvirtino 
jam bausmę.

Pirmesnis teismas pritei-j 
sė Mossadeghui 3 metus pa-'

už tai, kad | ^*»» _• / 7 ••
prem-; v įsuotinus ('nes darbo unipi 
ka,-a' | streikas prieš ragangaudžius

Būtų gražu, kad daugiau tokiu atsirastų.
Laisvės Administracija

iš an- 
Irane

Santiago, Čilė. — Visuo
tinas 48 valandų streikas c

syklas, mokyklas, ban
kus ir sustabdė traukinius 
ir b u su s.

jas, apimančias įvairias 
pramones. Taigi jis už
draudžia ir Centrinę Čilės 
D a r b in i n k ų O r ga n i z a c i j ą.

i<š-j negrams būna parūpintos 
atskiros mokyklos, “su to
kiomis pat apšvietai progo
mis,” kaip ir baltųjų mo-

vien-
balsiai uždraudė išskirti 
viešosiose mokyklose ne
grus nuo baltųjų mokinių. 
Tuo būdu 
jį Aukšč. 
mą, kuris

Dabartinis Aukšč. Teis
mo sprendimas sako:

Teismo sprendi- 
1896 metais nu tyje negali būti tokio da-

Galima neįsileisti negrų 
į viešąsiais mokyklas po
draug su baltaisiais, jeigu

Čiangas teis užgrobto 
lenkų laivo jūreivius

Formoza. — Kai Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai

mokykliniai Įrengimai iš 
esmės yra nelygūs.”
ATIDĖLIOJIMAS .

Šis sprendimas. tačiau, 
nereikalauja tuojau ji vyk
dyti. Sako, Aukščiausias 
Teismas ateinantį rudenį 
dar svarstys, kada ir kaip 
galima būtų sprendimą 
įgyvendinti. Teismas vėl 
klausysis priešingų ne
grams argumentų. Taigi 
sprendimo

gegužėje užgrobė prekinį 
Lenkijos laivą Gottwaldą, 
8,000 tonų, jie suėmė ir 12 
kinų, to laivo jūrininkų. 
Čiango valdžia dabar ati
davė juos kariniam 
teismui, kaip “tautos 
davikus ir komunistų agen-įj^u LERMAS 
tus.”

Čflangini.nkai neseniai už
grobė ir kitą prekinį Len
kijos laivą Praca; suėmė 
10 lenkų jūrininkų ir paša-

argumentų.
Įvykdymas ga-
5 ar 6 metus

savo ir daugiau.
iš- BALTŲJŲ 

«• f

sa

valdovai ke- 
smerkdami 

nutarimą 
lygybės ne-

South Carolines guber- 
jnatorius J. F. Byrnes, Ge- 
j orgijos gubernatorius Her- 
I man Talmage bei kiti pie
tinių valstijų 
lia triukšmą,

i Aukšč. Teismo 
dėl mokyklinės 1; 
grams.

Aukšč. Teismas ’nuspren
dė taip, kai]) reikalai!įa Ke
turioliktoji Pataisa 
Konstitucijos. Bet

Ipriešai rėkia, būk 
sprendimas “niekais 
verčias Konstitucija.”

21 valstija ir Columbia 
Distriktas (Washingto- 
nas) iki Šiol atmetė negrus 
nuo tų pačių viešųjų mo- 
kvklu lankymo su baltai- 
siais.'

Aukšč. Teismo sprendi
mas, tačiau, nepaliečia pri
vačių mokyklų. O didžioji 
dauguma universitetų bei 

pri-

kariuomenei ardyti darbi
ninkų ir studentų demon
stracijas. Bet vis tiek dau
giau kaip 20,000 žmonių de
monstravo šalies sostinėje, 
Santiago mieste. Polici
ninkai bombardavo de
monstrantus ašarinių dujų 
bombomis.

S t r ei k i e r i u k; 11 boto j ai 
smerkė ir Jungtines Vals
tijas. Sakė, jog Čilės val
dovai vykdo reakcinius jan
kių paliepimus prieš dar
bininkus.

SU-
ii

vieniai kalėti 
jis, būdamas Irano 
jeru, mėgino išvyti 
lių Rizą Pahlevį.

(Per Mossadegho 
stangas buvo atimta 
glų naftos pramonė 
ir perimta kaip Irano 
stybės nuosavybė, 
liūs gi suokalbiavo su ang
lais grąžinti jiems tą pra
mone. Todėl Mossadeg- j streiką paskelbė Cen- 
has bandė pašalinti kara-1 Čilės Darbininkų 
bų*) i Organizacija, ypač pro-

T | testuodama,- kad valdžia su- 
| ėmė tos organizacijos pir- 
pnininką Clotario Blėsta. 
: kuris jau paleistas už už- 
Į statą iki teismo.
į Bet pamatiniai streikas 
j reikalauja panaikinti įsta
tymą prieš komunistus ir 
jų vadovaujamas unijas. 
Tas įstatymas taip pat už
gina didžiąsias darbo uni-

Jankiai, buvusieji 
belaisviai, džiaugiasi 
gyvenimu Kinijoje

i me r i ko - 
Berlyno ruožte I nai, buvusieji šiaurinės 

Nacionalis Vokiečių i Korėjos belaisviai ir vienas 
iš , anglas, buvęs belaisvis, kal- 

Liaudies 
j Respublikos radiją, džiaug
damiesi naujuoju gyveni
mu Kinijoje.

Jie sakė:
Dabartinė Kinija yra ša

lis su daugeliu visokių žmo
gui progų.

Berlin. — Rytiniame, so 
vietiniame 
i vyk o 
Kongresas su atstovais 
Rytinės ir Vakarinės Vo- I

Kongresas pareikalavo 
pašalint 30 atominių Ame
rikos patrankų iš Vakari
nės Vokietijos ir priėmė 
rezoliuciją, raginančią su- 
rengt visuotinus balsavi
mus abiejose Vokietijos da
lyse, kad žmonės pasisaky
tų, ar jie pritaria ar prie
šinasi kariniam Amerikos 
planui. Tas planas trau
kia vakarinius vokiečius į 
tarptautinę vakaim Euro
pos armiją prieš Sovietų 
Sąjungą.

Amerikonai jau daro pra
timus Vakarinėje Vokieti
joje naudoti atomines sa
vo patrankas.

Brussels, Belgija. —Nau
jasis Belgijos ministrų ka
binetas, susidedąs iš socia- 
istų liberalų, n u. ta r” su

trumpinti privalomą ka
rinę tarnybą nuo ligšiolinio 
21 mėnesio iki 18 mėnesių.

Anglas A. M. Condron 
per' radiją pareiškė:

“Kinijoje nėra jokios 
karinės isterijos, ir čia ne
laksto aplinkui bosai, rėk- 
damiJ ‘na, tu, greičiau, 
greičiau!’ ”

Du minimieji ameriko
nai yra R. C. Corden iš 
Providence, R. L, ir Law
rence Sullivan iš Omahos, 
Nebraska.

18 kitu amerikonu karei- 
| viu, buvusiu Šiaurinės Ko- 
rėjos belaisvių, taip pat at
sisakė grįžt namo, žadėda
mi apsigyventi Kinijoje 
arba pas Šiaurinės Korė
jos liaudininkus.

ORAS. — Giedra ir vešu.

grąžint užgrobtus laivus 
sulaikytus jūrininkus.

Francijos seimas vėl 
atideda karini 
Amerikos planą

šalies 
negrų 

tas

PER RIAUŠES RYTINIAME
PAKISTANE UŽMUŠTA 200

Dakka, Pakistan. — Per 
kruvinas riaušes tarp džūt 
(jute) fabriko darbininku 
ir policijos Narauangandž 
mieste, Rytiniame Pakis
tane, pereitos savaitės ga
le buvo užmušta daugiau 
kaip 200 žmonių ir sužeis
ta 263.

Indusai ir kiti Pakistano 
premjero Ali’o priešininkai 
kovėsi su mahometonais 
(musuhnanais), ir jo ša
lininkais.

Ali su Mahometonu Są
jungą iš savo' sostinės Ka
rachi, Vakariniame Pakis
tane, viešpatauja ir Ry
tiniam Pakistanui, nors Ry
tinis Pakistanas turi dau
giau gyventojų ir pramo- 
niškai yra svarbesnis, negu 
vakarinis.

Alį bijodamas priešingų

la
šu -

ar

jam demonstracijų, 
draudė ir savo sostinėje 
sirinkti arba gatvėje 
kiu pasirodyti, penkiem 
daugiau žmonių.

Premjero Alio valdžia 
iki šiol pripažino tiktai va
karinio Pakistano urdu kal
bą kaip oficialę visai 
liai kalbą. Rytinis 
Pakistanas vartoja 
gališką kalbą, 
senoviniam, 
sanskritui.

Bet kai pirm 
vaičių rytiniai
čiai savo Seiman 
daugumą priešingų maho- 
metoniškai Alio valdžiai 
atstovų, tai jis buvo pri
verstas pripažinti Rytinio 
Pakistano kalbą “antrąja” 
oficialę kalba.

Rytiniame Pakistane, au-

gi 
ben-

klasikiniam

keleto sa-I 
pakistanie-

išrinko

— Francijos 
vėl atmetė 

ragini- 
tuo jau 

pla-

Paryžius. 
seimo vadovai 
premjero Lamelio 
ma, kad seimas 
svarstytų amerikinį 
ną, reikalaujanti
francūzų armiją su Vaka
rų Vokietijos ir kitų vaka
rinių Europos kraštų ka-1 kolegijų yra laikoma 
riuomene j bendrą tarptau-; vačiomis mokslos iš
tinę armiją prieš Sovietų i mis. 
Sąjungą. '

To plano svarstymas to- Į 
dėl tapo vėl atidėtas, ne
paisant spyrimo iš Ameri-

Anglijos darbiečiai 
laimi miestą rinkimus

Helsinki. — Suomija par- i London. Anglų Daibo 
davė Brazliiai 70,000 tonu I ^artija per rinkimus peiei- 

‘ 1 tą savaitę laimėjo 509 .vie
tas daugiau miestinėse ta-

kviečių už $5,000,000.

ga judėjimas, siekiantis at- į vybose, negu iki šiol turėjo.
simest nuo Vakarinio Pa- Valdiškoji konservatyvu 
kistano ir sudaryt savisto- (torių) partija prarado 389 
vią valstybę. Kai kurie to vietas miestų tarybose, 
judėjimo vadai linkę ver
čiau susidėti i sąjungą su 
Indija, negu leisti Vakari
niam Pakistanui valdyti 
Rytinį. Tokius premjeras 
Ali apšaukia komunistais.! 
Ali todėl grūmoja atimti 
Rytiniam Pakistanui ir vie- glai 
tinę savivaldą.

Socialistai - darbiečiai per 
šiuos rinkinius visai atėmė 
13 miestų tarybų iš 
servątyvų ir vadinamų 
partijinių.

kon-
ne

Britiškame Hondūre
surado aukso upių 

dugnuose.

an-
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MĖSA SUDARO PAVOJŲ
t Amerikinis Mėsos Institutas 
| raportuoja, jog šiais metais 
turėsime didžiulį mėsos per
virši. Tai būsiąs didžiausias 

i pastarųjų 10 metu bėgyje.
Minimas institutas apskai- 

i čiuoja. jog bus sudaryta vi
so 25 bilijonai ir 200 milijo
nu svaru mėsos. O tai būsią 
160 milijonu svaru daugiau 
negu 1953 metais.

Dabar kyla klausimas, kas 
daryti su tokiu dideliu mėsos 

pasidaro ta- 
kainos gali

I?. X-

todėl ragina 
daugiau mė- 

nopaisant nej to, kad ir 
turi didžiuli 

M sandėliuose, 
kaip būtų ge-

kiekiu. Pavojus 
me, kad mėsos 
sumažėti.

Mėsos b ustas 
valdžią supirkti 
sos.
dabar valdžia 
mėsos pervir 
Mintis kyla, 
riausia tą perviršių sunaikinti.

Bet nei mėsos tr.ustas, nei 
vyriausybės žmonės nepama
no, kad daugelis amerikiečių 
pergyvena didžiuli m ė s o s

Prekyba ir blaivus protas
Spauda paskelbė keistą raportą. Jį pateikė Eisen- 

howerio administracijos užsieninės prekybos tvarkyto
jas Harold E. Stassen. Raporto tonas labai optimistiš
kas. Jo daviniais, matyt, labai patenkintas Mr. Stassen.

Stasseno raportas kalba apie prekybinius santykius 
tarpe Rytų ir Vakarų, arba tarpe kapitalistinio ir so
cialistinio pasaulio. Prekyba tarpe Rytų ir Vakarų per 
paskutinį 1953 pusnie tų ne tik nepakilusi, bet dar susiau
rėjusi. Todėl Tarybų Sąjungos ir liaudiškosios demo
kratijos kraštų smarkus pasimojimas tą prekybą pra
plėsti ir pakelti nuėjęs vėjais.

Tuos savo “džiugius” argumentus Mr. Stassenas
paremia tvirtais daviniais. Jis sako, kad 1952 metais trūkumą tik todėl, kad jiems 
pertą patį laikotarpį toji prekyba buvo pasiekus $2,- Dūksta pinigų ją Įsigyti. 
400,000,000 vertės, tuo tarpu pernai tebuvo $2,200,000,- 
900. Reiškia, ji buvo dvięmis šimtais milijonų dolerių 
mažesnė.

Ypač mums “džiugu,” sako Stassenas, kad prekyba 
“laisvoji pasaulio” su Kinija nepasiekė'to aukščio, ko
kio buvo tikėtasi. Buvę manyta, kad pernai kapitalis
tinio pasaulio eksportas į Kiniją pasieks $370,000,000, 
bet tepasiekė $270,000,000.

Todėl, sako Stassenas, sovietinė propaganda 
prekybos praplėtimą pasirodė visiškai nesėkminga.

Lai būna ir taip. .Lai pateiktieji daviniai 
oatvs už save.

Bet ar apsimoka tuomi taipjau be galo džiaugtis? 
Neapsimoka džiaugtis. Visų pirma, todėl, kad tas 
reiškinys atsiliepia neigiamai ant mūsų šalies ekonomi

u z

AMERIKINĖ IMPERIJA
Dr. Virgil Jordan. Naciona 

lines Industrinės 
jos prezidentas
- usivieni iimo vadas, 19 10 me
tais kalbėdamas bankininku 
konvencijoje, išdėstė planus, 
kaip Amerika gali patapti im
perija.

čiso valgio , o ypatingai 
pusryčių.

Niekada nemažink savo 
porcijos iš sykio per daug. 
Jei praleisi visą valgį,# ar 
perdaug numažinsi porciją, 
aiksi. Nervai bus aržūs. 
Neiškęsi, už vieną nevalgy
tą ar nedavalgytą sykį per- 
sivalgysi du kartus.

Savo porciją mažink tik
tai po mažą dalelyytę ir tai 
ne visko, bet iš mažiausia 
reikalingųjų suaugusiam 
asmeniui produktų, tai • iš 
krakmolinių ir cukrinu val
gių. To, griežtai prisilai
kyk porą ar daugiau savai
čių ir patikrink svorį. • Jei 
to nebuvo gana pasukti 
svorį žemyn, nuimk dar po 
tokią pat dalelytę kelioms 
savaitėms. Taip laipsniš
kai mažink iki pasieksi 
reikiamą svorį ir jame vie
nodai pasilaikysi. ‘ j

Sekretas šio plano] pasi
sekimo yra tame, kadi dėl 
mažytės dalelės porcijos 
atskyrimo, alkio nejausi. 
Gal tik pirm pasitraukimo 
nuo stalo jausis lyg ir trū
kumėlis, bet tuojau užmir
ši. O lig sekamo mažini
mo porcijos, virškinimo si
stema jau bus prisitaikiusi 
prie buvusio pirmesnio nu
mažinimo ir dėl to naujasis 
mažinimas vėl praeis be 
didelio protesto. Paban
dykite! Žinau stipriais 
apetitais žmonių, kurie tuo 
būdu išlaiko savo svorį ir

APIE AZIJIEČIŲ 
PASITARIMĄ

Vilniaus “Tiesa” rašo seka 
inai apie azijiečių pasitarimą

“Indijos informacinis biu
ras praneša, kad/ pasibaigė 
Pietryčių Azijos šalių minis
trų pirmininkų pasitarimas 
Kolombe,

“Pasitarimo dalyviai parei
kalavo tučtuojau nutraukti 
agni Indokinijoje.

“šiandien paskelbtame mi
nistrų pirmininkų .pasitarimo 
komunikate sakoma, kad vi
sos suinteresuotosios šalys, 
skyrium imant, Kinijos Liau
dies Respublika, A n g 1 i j a , 
Jungtinės Valstybės ir TSRS, 
turi pasirašyti savitarpio susi
tarimą apie tai, kad būtų im
tasi priemonių, reikalingų 
tolesniems veiksmams sukliu
dyti. Pasitarimo dalyviai pa
siūlė. kad Prancūzija pareikš
tu Ženevos pasitarime, jog ji 
suteikia Indokinijai pilnutine 
nepriklausomybę.

“Ministrai pirmininkai pasi
sakė už masinio naikinimo

I ginklo uždraudimą.
“Komunikate sakoma, kad 

I Kinijos Liaudies Respublikos 
! teisių pripažinimas prisidėtų 
Į.prie stabilumo Azijoje, tąrp- 

» sumažini
mo ir prie labiau realistinės 
pažiūros i problemas, liečian
čias visą pasauli ii- ypač Toli
muosius Rytus, i •• ■ ■ '

“Kolonializmo klausimu ko- 
Imtini kate sakoma, Ičad kolo- 1 
| iiializmo tęsimas 
I pagrindines teises i 
grūsme laikai t'....

Konferenci- j . ..
ir fabrikantų ! tautinio 'įtempimo

antrasis pasauli
pažeidžia

•ir sudaro 
visame pašau-.

Geras planas savo svoriui numažinti
Vyrai veik nepaiso to, 

kiek jie sveria, jeigu gydy
tojo nėra įsakyta savo svo
rį saugoti. Niekas' iš jų 
nereikalauja, nesitiki, turėti 
“school boy” figūrą.

Kas kitą; moterims. Pa
žvelgs jinai į suknelių' ar 
įvairių kitų ap r ėdu garsini
mo vietą, gretimai ji pa
matys ir kitą garsinimą, 
kuris kaip gniūžte purvo į 
veidą primins jai užsiau
gintą kūno svarą. Rekla
mose ji pamatys “gydomų
jų” masažų, įvairių mau
dynių, mankštų , lekcijų, 
piliulių pasiūlymus 
dimui svorio. Ji 
skaitys praradimą 
visokias nelaimes 
svorio, jeigu
lins ar bent nešuverš bran
giu gorsetu.

Visiems norisi surasti 
lengviausią išeitį. Moterys 
nėra išimtimi. Veik kiek
viena išgalinti išmokėti rie
škutę žaliokų parsineša 
branguolį gorsetą, kuris 
galįs jos rimbuotą juosme
nį paversti į lėlės

prara- 
ten iš- 
vyro ir 
dėl to 

jo neprašą-

pirkti tą naują suknelę, ar
ba kuomet nebegalime įtūp
ti į pernykščią. Net ir 
įtūpus pasijunta koktu, 
kuomet pažvelgus j veidro
dį pasirodo šian ir ten pūp
sančios rinkės riebalų.

Perdaug didelis riebumas 
nėra sveika. norėjimas 
suliesėti nėra blogumu. 
Blogumas yra tame, kad 
dauguma pradeda be gere 
plano. O būtina yra žinoti 
savo sveikatos stovį ir pa
sirinkti dijetą, kuri padėtų 
suliesėti be pakenkimo svei
katai.

Sveikatos autoritetai sa
ko, kad perviršis 
šimtimis svarų 
rizika sveikatai, 
ką su tuo svoriu 
laikysime, ar
Perdaug aptukęs kūnas ir 
be staigių pakaitų yra jau 
nusilpnintas kūnas. Tūli 
organizmo daliniai yra ap
sunkinti iki persidirbimo. 
Dėl to patikimas gydyto
jas turi gerai ištirti krau
jotakos ir liaukų veikmę ir 

i. dijetą.

svorio de- 
yra didelė 
nežiūrint, 
darysime: 

mažinsime.

figūrą, pagal tą nustatyti dijetą.
Gaila... Visos persitikrina, Griežtai laikykis jo kontro- 
kad ir tas įrankis nieko ne- leje iki nugalėsi savo per- 

” > tik daug didelio apetito ar ne-
Vienok su- balansuoto maisto pasėkas,, fjgfira pageidaujamose ri- 

Pervirsijimas vidutinio k* •v 1į oose.

prideda nei atima, jis 
gali suveržti.
kaustytai stenėti'ne kažin 
koks gyvenimąBet jau Dr. Jordan ir jo ban

kininkai numato, jog šiame 
karo Britanijos imperija su-

spe

kos. Argi mes jau neturime penkių ar šešių milijonų ti u pc>i i skeveldras. Tai hr-
beda: Nu ” Argi mūsų darbo unijos nedejuoja del “sun- •’(» -S varbu suplanuoti, kam
kiu lai ■ Visur past ūkimas pramoninis •'lnbn\ mrm. <; S •> L.>\ ■>I.Į ras- suri.rinki i i!’
To ne! cgąū iižąnmmti jokia vy”bm■•vi/5:; pro- ’randa.. ! Į >i.v r ant i. ■

ai •’ a- (i, ’ ••>., oimi p':ei \4)a t ••1 -i • i) . ' i:; : • te, rri ..v U

V; k i • v • .m. ■■ ' i?'- ■, ■ • -1'

Ali p v- 1 ' ¥ ' A 1 ! ; ‘ { i '. ' \ j j ; i >
y > t 4 : .. • , (v . fi < t ’< 1A |l " ' » i ‘ »

’r mm.jo pa i'o kui'svyloja.L Zuit, .. k ..

iTekybt i artina ii glaudžia tautas, ir kraštus. Jo- į Hose anglai turėjo iieoi.ižai

varžčiu. Pradec 
i apie suliesėjimą.

SUSIRŪPINUSI

T(

DOi'tWoS

O tūlos svorio svaru;kitu nėra pro- 
visai neleidžia tų I blema. Tolimesni tukimą I <• <•

i sustabdyti ir perviršį nu- 
ąuažinti gali kiekvienas as
muo, bu gydytojo pagalbos.

galvot;

•1 pa
vieni

N. L.

Jia šalis negali visiškai apsieiti savo ekonominėmis 
komis. Prekyba padeda visoms šalims kelti savo 
□ominį lygį.

Todėl mums atrodo, kad Air. Stasseno optimizmas 
nepagrįstas Amerikos žmonių gerovės interesais, 
kaipo atsakingas ir aukštas šalies pareigūnas, 
tais interesais rūpintis.

turėtų

varo-

Dėl Alaskos ir Hawaii
Mūsų šalies Kongrese yra iškilęs naujas ir 

senas pasidalinimas. Republikonai užsispyrusiai 
si už suteikimą valstijos teisių dėl Hawaii, o demokra
tai dėl Alaskos. Dalykas, mat, tame, kad Hawaii skai
tomi republikoniškais, o Alaska demokratiška.

Panašus pasidalinimas, kaip žinoma, eidavo dėl pri
ėmimo naujų valstijų į uniją anais senais laikais. Ta
da eidavo ginčas dėl vergijos. Kai tik kildavo naujos 
valstijos priėmimas, tuojau eidavo klausimas, kokia to
je valstijoje bus santvarka. Tais laikais demokratai 
reikalavo palaikymo negrų vergijos, o republikonai sto
jo už vergijos panaikinimą. Ilgainiui tas pasidalinimas 
išsivystė į Civilinį Kara.

Dabar republikonai mano, kad Hawaii, kaipo nauja 
valstija, duotų Senate du naujus republikonus. Demo
kratai tikisi savo dviejų pasekėjų iš Alaskos'5, Tas pats 
ir At^to ite.

mokratams pavyko Senate paveikti dalį republiko-

pasidariusios 
r žmonėms 

Amerika turi būti imperija su ' u o b e p a v ojingomis/ bet vis 
daugeliu kolonijų, kurios bus įliek susidarė Indijoje didelio 
galima pavadinti 
mo teritorijomis.”
dis “imperializmas” pas mus 
nėra populiarus, bet jo Dr. 
Jordan ir bankininkai visai 
neatsižada, .tik norėtu duoti 
gražesni jam pavadinimą.

Kai pasiskaitai 1940 metu
pareiškimus bankininką su-' 
važiavime ir palygini su da- i 
bartiniu Amerikos veikimu, < 
tai atrodo, kad Washingtono 
valdžia, 
eižiojo

i savo kelionėje 
i nebeveikliomis

nnhū valgiai
Pirmam karštam 

užėjus
orui

pasijunta apetitas

apsigyni

ii> n ku t

kuri susideda iš di- 
bizhio žmonių, kaip 
vykdo minimo baįiki- 

su važi avimo planus.i

VYSKUPŲ ŽODIS

Anglijos Bažnyčios vysku
pai priėmė rezoliuciją, kurio
je jie pasmerkia hyclrogeni- 
nę bombą ir kartu reikalauja 
jos naudojimą uždrausti.

Vyskupu suvažiavimas taip
gi siūlo didžiosioms valsty-

nų ir pravesti bilių už» suteikimą valstijos teisių dėl Ha- bčms tartis dėl nusiginklavi 
waii ir Alaskos.
už Hawaii. Dabar eina derybos dėl suvienijimo nuo- 
monių. Gal ir pavyksią įtikinti republikonus ir Atsto
vų Bute, kad arba abi šios teritorijos laimės valstijos 
teises, arba ių negaus nei viena.

Bet Atstovų Bute pravestas bilius ąno ir pastovios taikos palai 
i Rymo.

Daugiau
i čiu gaivu 
Į (irogcniniii 
: ir prieš

Prie j uGeros galimybės dėl vajaus
Tuojau pradėsime piknikų sezoną. Kiek jų kur 

įvyk:;, dabar dar sunku pasakyti. Viskas priklausys 
nuo kolonijų veikėjų. Gerai būtų, kad jų būtų kuodaū- 
ginusia. ~

Mums labai rūpi Laisvės finansinio sustiprinimo va- 
Piknikąi suteikia progą pasiekti žmones vajaus 

, Iš patyrimo žinome, kad pažangieji • lietu- 
i” ir į juos skaitlingai suva

žiuoja. Taip būdavo visuomet, taip bus Ur dabar.
Labai prašome visus laisviečius kiekvienoje vasari

nėje lietuvių sueigoje pasidarbuoti parinkimui Laisvės

jus.
reikalai^ _
viai myli piknikuose “ūžti

I *i
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nio, • bet skanaus. Tuomet 
gerai pasitarnauja ' vai

kiai, daržovės, varškė. Mėg
stantiems saldoką užkandį, 

skanus būna seka-

Daug žmonių sakosi ne
galį valgyti obuolių, jiems 
vidurius raižą. Tačiau pa

tyrinėjus patirta, kad ne
sukramtyta obuolio žievė 
prilimpa viduriv^se, erzina 

■ skilvio, ir žarnų sieneles, 
i Pradėjus valgyti nuluptus 
obuolius, blogumai nepasi
kartojo.

•Šniomis. ar kuo kitu skaniu 
ir gražiu.

Želatina (drebučiai) leng
vai ir gražiai atsiliuosuoja 
nuo formos dugno ir kraš
tų indą momentui pamer
kus į karštą vandenį.

Mėgstantiems keptų bul
vių grūzdų lukštą ir sausą 
vidurį, vos tik iškepusios 
bulvės viršų įrėžk kryžia
vai garui išleisti. O neval- 
gantiems lukšto, pirm ke
pant, bulvę aptrink rie
balu, lupyna nesukeps į 
lukštą, lengvai lupsis.

Todays Patterif v

dėl to susirūpinimo.
Dar niekas neištyrė, kiel 

j jos gali žalos ilgainiui pada 
i ryti žmonėms jas įkvėpuojant labai 

tos, nias:
puodukas kenuotų ų pyčių 

isyrupo
ketvirtadalis puoduko cu

kraus
biskytis druskos
1 vokelis (šaukštas), be

skonės (plain) želatinos
; (geletin) 1 .

ketvirtadalis puoduko le
meno sunkos '

pusė puoduko oranžie 
sunkos.

Aukš- 1 trijų uncijų pakelis 
I cęeam cheese

2 trečdaliai puoduko py
čių.

Užkaitink pyčių. syrupą. 
cukrų, druska. ' Lemoje 
sunkoje, suminkštink žela
tina, supilk i .kartštą syru
ną. ir maišyk iki visai iš
tirps. įmaišyk oranžio 

i sunką. AUaldvk syrupą, ir 
'laipsniškai. įmaišyk cream 
cheese. Suniaustyk smul
kiais keturkamniukais ir

i i plaučius. Aišku, jog 
j dulkės yra nuodingos.

Ypač Japonijoje moksliniu 
kai tyrinėja tuos žvejus, 
j juos minimas sprogimas 
degino, nors jie buvo už 
Ii ii šimtų mylių nuo tos 
los.

k u- 
ap-

vię

Bet 
|atrodo 
i vyskupu žodžio.

ir daugiau bažny- 
pasisako prieš by- 
bombu naudojimą 

atpmini karą abelnai.
prisidėjo ir pats po- 

Pijus, 
lietuviškieji kunigai, 
nepaiso popiežiaus ir

Jie vis tcbe-

Atkeite vedyboms 
įstatymą

Tarybų Sąjungos
čiausioji Taryba užgyrė ve
dyboms įstato tą punktą, 
kuris nusako santykius ta
pybinių piliečių su svetim
šaliais.

Užgirto įstatymo straip
snis 5 sako, kad tarybinių 
piliečių absivedimas su sve
timšaliais nepakeičia pilie
tybės.

Toks įstatymas veikė nuo 
1938 metu rugpiūčio 19. d. 
Del pokarinio laikotarpio 
komplikacijų 1947 - 
vasario 15 d. buvo uždrau
sta- tarybiniams piliečiams 
tuoktis su svetimšaliais.

metų i Atšaldylk. Kai gerai su- 
! stings želatina, išversk 
ant lėkštės; išklotos salo
tomis ar kitais valgomai-

metę.

Šokoladą, medų ar 
•ją lengviau išpilsi iš 
kilojamojo puoduko,

10 ]
: ■ i

n io

53 metų lapkričio ' 26 j šiais žalumynais.'
Norint padaryti pagra 

žinią, pirm įmaišymo pvi 
dėčkų,. svrupo apie nuodu

| 1. prezidiumas buvo pasini- j 
į les drausmę atkęisti ir su-i 
.grąžinti originali įstatymą:!
i Tas 1938 m‘ įstatymas da 

tarybos of i čia jų dažu (food coloring).
įai užgirta

i ■kac

4 v

gus vci pasiciKią meK-š( 
ių pastangų pa- sg’dek

o
S'l

mažose 
a ant v 
d mb i

v
D L 7

Norintiems saugoti 
savo svori x

Žemiau paduotieji kie
kiai maisto sudaro apie 
1,800 kalorijų per dieną. 
Vidutinio ūgio asmeniui 
gali užtekti neliesejus ir 
petukus, o stambiam pa
dėtu ir sumažėti.

A

Pusryčiams: mažas oran- 
žius, du kiaušiniai, riekelė 
ir pusė pagruzdintos > duo
nos, keturkampiukas ir pu
sė sviesto, puodukas (pus- 
pantė) viso pieno.

Pietums: vidutinė rieke
lė keptos mėsos bandukės, 
du trečdaliai puoduko žir
nių su morkomis, ketvirta
dalis puoduko varškės salad 
(paprastai daroma su prie
maiša seleriu ir kitu žalia- v 
vų), puodukas viso pieno.

Vakarienei: nemaža por
cija steiko, du trečdaliai 
puoduko žaliųjų pupelių 
du trečdaliai puoduko švie
žių žalių, daržovių (salotų, 
pipirų ir panašių), puse 
’juoduko viso pieno, treč
dalis pantukės šaltainės.

Kaip matėme, šiame dije- 
tos ekspertų 
suaugusiam asmeniui rin
kinyje mažai randame ko 
saldaus, dar mažiau krak- 
molingo. Tačiau ynv 
kankamai mėsos, kiaušinių, 
pieno ir dai-žovią. O to vis- 
’.<n laibai reikia visiems, e 
’ -; '.j : daugiau Teikia sens-

sudarytame

}>a

kelėnū

&

2
91Q4 14’/z—24’4

Inj UlMicvMlQkclfw
Pattern 9104 (for shorter, fuller 

figure): Half Sices 14Mi. 18%.
22%, 24%.‘Sice 18% takes 

4^t yards SMnolL-------------u

Užsakymą su 35 cen|^is I 
pažymėjimu formos nutne 
rio ir dydžio siųste; Pat 
tern Dept., 11042 ’Atlanti 
Avenue, Richmond Hill It
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MONTELLO, MASS r erašo, tartum puikiausias

Liuosybės Choro koncertas 
ir Šeriai gerai pavyko. At- 
s^J'Uvo balandžio 24, Lietuvių 
Tautiško Namo salėje. Pro
gramą pildė Liuosybės Cho
ras. vadovystėje Al Potsius. 
Sudainavo 6 dainas. Išėjo 
pusėtinai gerai. Būtų išėju
sios dar geriau, jeigu būtų 
nepavėlavęs pianistas, Mr. B. 
Kelley.

bus paskutinis pavasarinis pa
rengimas. Žolynas

Solus, trijetus ir kvartetus 
atliko Aldona Wallan, Rosen 
Stripinis, Alb. Potsius. W. 
Yuodeikis. P. Baron. Sudai
navo gražiai, pagirtinai.

PATAISA. Aprašyme Nau
josios Anglijos moterų suva
žiavimo padaryta dvi klaidos. 
Ten pasakyta, kad apkalbėta 
Laisves piknikas, kuris Įvyks 
birželio 20, Lawrence, Mass. 
Turi būti: apkalbėta 4 apskri
čių piknikas, o ne Laisvės.

Antra klaida: ten pasaky
ta. kad nutarta turėti bendrą 
pikniką su LLD 6 kuopa rug
pjūčio 22, T.L.N. Parke, 
ri būti: rugpiūčio 29 d.

šiuomi tas klaidas pataiso
me ir atsiprašome.

.Nelė Shopes, Juozo žmona, 
šluboje netikėtai parpuolė ir 
dešinę ranką nusilaužė. Nu
vežta ligoninėn, sutvarstyta 
ranka gydoma. Ji mano, jog

dytis. suopiai gyvena 62 Sey
mour St., New Britaine. Lin
kime Nelei greito susveikimd.

Tu-

NEW HAVEN, CONN.
Worcester, Mass

Olympia Parko atidarymas 
gegužės 30-tą dieną

ni ja nutarė paaukoti į Lais
vės vajų $30,

. Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 1 d., 7:30 vakare, 29 
Endicott St. Rep.

Accordion duotus davė bro
liai Carl ir Cliff Walent iš 
Stoughton, Mass. Gražiai su- 
grajino. Buvo iššaukti antru 
kartu

Hartford - New Britain

Hartforde Laisvės 
koncertas gražiu 
Choras melodingu 
pasi žymėjo, 
neprasčiau. 
Worcesterio,

Aido

dainavimu 
grupės —

pasižymėjo, d u o-

Keletas buvo taip užinte- 
i es u o t i aidi e č i 11 a rt i st i š k u m u,

sudainavo keletą gražių (lai
mėk Dainuoja sutartinai. Nors 
jie ’ irgi jau senyvi choristai, 
btft pilni energijos.

Publikos atvyko nemažai, 
šokiams buvo gera muzika. 
Visi gražiai linksminosi.

vaitę atsidūrė VVorcesteryje 
pasigrožėti koncerte jų ten 
dainavimu. Ten jie dar molo- l 
dingiau pasirodė. Publikos ! 
buvo daug, ir kai]) ten nusi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Meną, dainas m ėgi antie j i 

pasirengę vykti pamatyti gra
žiąją operetę “Pepita.” At
vykę niujorkiečiai ir niūar-
kiečiai, Aido ii- Sietyno cho- ! klausyta. ji( 
rai, pusšimtis asmenų, daly 
vaus perstatyme operetės ge 
gūžės 23 d., 2-rą vai. po pie

TEATRAS
Daugelyje vietų suvaidintas ir visur su puikiau
siu pasisekimu, veikalas pribus i New Ravena

“Ne visada katinui užgavėnes’’
Ketin iu veiksniu komiška drama c <-

Parašė didysis dramaturgas A.. Ostrowskis
Stato Scenoje L.D.S. 16-ta kuopa

Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 
žymiausi vaidintojai: J. Budrevičius, Elena 
Brazauskiene, Jonas Lazauskas, Eva Mizarie- 
nė, Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskienė.

Režisierius R. Mizara

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

Sekma d., Birželio 6 June
Lietuvių Svetainėje

213 Front SL New Haven, Conn.

ris susirinkimas.
Valdyba ir biznio komisija 

išdavė raportus iš pereito mė
nesio veiklos ir kas dabar 
veikiama. Viskas tvarkiai 
dama.

| baigiamas

yra

■jau
pa grąžint, — at
bus nepaprastai

manau, bus irgi

Oficialis vasarnamio Olym- 
į pia parko atidarymas Įvyks 

Todėl Lietuvos 
pat ir

lgegužės :
Sūnų ir Dukterų, taip
Darbininkų Klubas

i dalyvauti visus narius ir na-
a py lin

kės mūsų gerus draugus ir
i Hm patikus kuo skaitlingiau-I 
į šiai, nes čia po žiemos sezono į 
' pirmą

ii’ linksmai.
hartfordiečiii dipuku.

Šamo 
• duonutę jie kremta mėgia- 

ko pasiklausyti, i mai, o kai chorai šios šalies 
Patėmiję šį pra- i Himną, sugieda, anie išmozo- 

visiems, j ję popiergalius ant. pagalių 
1oi ; prie svetainės prieš tai nešio- 

ž m ones to

pasigrožėti.
• nešimą. priminkite
; kurie apie šį Įvykį nežino, lai 
Ijie irgi nepatingi nuvykti, o 
j nesigailės, už priminimą dar 
: ir ačiū jums pasakys.

nedarytu.

Dėdes -----  ---- -—;--------- --------------- —-------- r--- ■.------------------------------ gaus.
SKELBKITeS laisvėje vžrašykit Laisvę savo Draugui. fJet. Sūnų ir Dukterų drau-

Dabar turėsime dar vieną 
gerą parengimą gegužės 22, 
Norwood. Mass., Finų Salėje. 
37 Chapel Court. Pradžia 
7 :3O vakaro.

Montelloje yra užsiregistra
vę 8 automobiliai, pilni mūsų 
gerų draugų ir draugių. Bus
jų ir daugiau, nes daug kas I 
klausinėja, kaip ten nuvažiuo- ' šį mėnesį nedarbo aptarna- 
ii • vimo Įstaiga pranešė, jog

Sietyno Choras iš Newark. (New Britaine esą arti 2.500 
N. J., ir Aido Choras iš I bedarbių. Yra davinių, kad 
Brooklyn, N. Y., suvaidins dar vis daugiau paleidinėja. 
mums operetę T’epitą. Tai I Bet spauda apie ši nedarbą

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienrašti Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums Į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa-

Penkiasdešimt vieneri metai Amerikoje
Rašo Vincas Žilinskas

(Tąsa)

t®roje ir progreso srityje veikla aukštai 
pakilo; ir tie, kurie norėjome, daug ko 
prasilavinome. Abelnai imant, mūsų 
spauda rytuose ir vakaruose, ir L.L.D., 
kurią sutvėrė L. Pruseika, per praeitus 
kelis desėtkus metų apšvietoje ir kultū
roje lietuvišką visuomenę iškėlė ant ga
na aukšto laipsnio.

PASIDALINIMAS

giau, kaip tik tam tikros rūšies tamsu- 
nėliaiL O vienok jie save vadina socialis
tais, nors tikrenybėje jie yra to vardo 
niekintojai.

Bet nepaisant, kai]) jie tą socializmą 
nežemintų, jis eina savo istorijos keliu. 
Keleiviniai ir naujienini'ai nova socia-

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Komercinė spauda didvy
riais pripažįsta tiktai tvirto
vės gynėjus . Bet istorija ga
li pagiedoti ką kitą. Ji gali 
tuos Prancūzus paskaityti la
bai prastais, gal net 
strategais.

Kam gi jie leidosi 
su p tais ?

Apsupimo procesas 
gas.

žioplais,

būti ap-

buvo il- 
Jic turėjo šimtus progų 

iš ten pasitraukti ir išgelbėti 
gal poros desėtkų tūkstančių 
pačią geriausią savo armiją.

Istorija gali paskaityti daug 
gudresniais strategais ir drą
sesniais žmonėmis tuos, kurio 
paruošė -tvirtovės apsupimą

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

' biudžeto sukėlimą.

Norwood., Mass., Didžioji Proga

Operete Pepita
Dviejų Aklų, Trijų Atidengimų Romantiškas Kūrinys

Dirigente ir Režisiere Mildred Stensler.

Prieš Pirmą pasaulinį karą, ir dar ko
kį laiką karo metu, mūsų darbo inteli
gentija vis dar buvo vieninga; nors jau 
ir tuomet ėjo, bet dar vis draugiška, kri- 
tikinė kova, kas lietė Vokietijos socia
listų taktiką linkui Pirmojo pasaulinio 
karo. Bet karui baigiantis, pasirodė 
jau griežtesni pasidalinimai mūsų inte
ligentijoje, o vėliau ir eiliniuose nariuo
se, nes ne visiems karo pasekmės patiko. 
Dešinioji inteligentijos dalis nuo pat 
pradžios karo stovėjo Vokietijos socialis
tų ir Kaizerio pusėje. Bet jiems karą 
pralaimėjus, o tuo tarpu Rusijos Bolše
vikiškai revoliucijai prasidėjus, įvyko 
skilimas. Na, ir to visko pasekmėje, 
mažoji dalis dešiniųjų inteligentijos nu
ėjo tarnauti reakcijai, kuri baigiantis 
kaA-ųi prasidėjo, ponui Palmeriui vado
vaujant, prieš kairiuosius, kurie ir tuo
met jau buvo nusistatę prieš karus abel
nai, o pirmoj vietoj prieš Kaizerį ir kai- 
zerininkus, kurie uoliausiai ta kara ren- 
gė. Gi darbo inteligentija, kuri buvo 
didžiumoje, su didžiuma susipratusių 
darbininkų, pasiliko kairiajame sparne.

Taigi, nuo čia kiekvienam protaujan
čiam žmogui pasidarė aišku, kad deši
nieji socialistai įsikibo į buržuazijos uo
degą, į kurią įsikibę ir šiandien tebesi
laiko. O tikrenybėje jie socialistais nie
kados nebuvo ir nėra; jie buvo ir yra tik 
prisimetėliai, karjeristai bei garbės ieš
kotojai, o kartu ir trumparegiai. Nes 
kaip kitaip gali įsivaizduoti apie tokius 
Žmones, kaip keleiviniai ir nau jieniniai, 
kurie yra išnaudojami ir skriaudžiami 
kapitalo lygiai, kaip ir visi kiti, o vie
nok jie visu savo pasiryžimu kovoja 
prieš tuos darbininkus, kurie stengiasi 
pasiliuosuoti iš kapitalo vergiamos glo- 
b'^į? h’ tuo pačiu kartu jie nemato, kad 
jie visa tai daro patys prieš save; jie ne
gali suprasti, kaip tai darbo žmonės ga
li gyventi be ponų. Tai yra niekas dau-

----------.■  —!—  i'-i u a---------------------------------------------- jjį !.■

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Trcčiad., Gegužės J May) 19. 1954

cijos metu tegali save išgarsinti, nes 
jie jai ištikimai tarnauja; o buržuazine 
reakcija jiems suteikia pilną galimybę, 
kuria jie ir naudojasi. Bet visi protau
janti žmonės žino, jogei tikrieji socialis
tai darbuojasi, kur jie yra, ii’ socialisti
niuose kraštuose ypatingai, o p r is i mete
liai, karjeristai išbėgiojo su ponais ir fa
šistais, kurių šiandien negalima atskir
ti, nes jų darbai vienodi.

Kuomet perbėgi mintimis, kas buvo

lygini su šių dienų \ padaryta lietuvių 
pažanga, tai skirtumas yra toks, kaip 
diena nuo nakties. Taip pat, kai prisi
meni 51 metus atgal ir palygini gyveni

išvystyta technika šiandien, tai lyginai 
stebuklas būtų. Penkiasdešimt vieni mc-

mieštis, į kurį aš atvykau 1903 m. birže
lio mėn. pabaigoje, tebuvo viena Broad
way tramvajaus elektrinė linija; nebu
vo nei eleveitorių nei tunelių; svarbiau
sia- komunikacija buvo arklių jėga, ku- '

liūs karukus su žmonėmis į įvairias mie
sto dalis. Brooklyn-e Grand Street ir dar 
pora elektrinių tramvajų linijų tebuvo,

kokia biedna komunikacija tokiame did
miestyje tebuvo.

Gyvennamiai elektrines šviesos netu-

nybū. šviesos ■ buvo lempos, žibinamos 
gazu-kerosinu, kaip ir tų laikų Lietuvos 
kaimuose. Išėjimo vietų stubosc irgi ne
buvo; jos buvo lauko — jarduose, o na
mai jau ir tada buvo po tris ir keturis 
aukštus pastatyti, kuriuose gyvenant, 
ypatingai žiemą, kuomet prisnigdavo po 
kelias pėdas sniego, sudarydavo labai 

lai- 
tie- 
Gi 
tik

ku, o dar suskaudėjus pilvui,— tai 
siog skandalas nevienam įvykdavo, 
minėtas prabangus bei parankamus, 
patys didžiausieji turčiai turėdavo.

Rengia Lietuvių Meno Sujungęs Massachusetts Apskritis

Finų Svetaineįa, 37 Chapel Court 
|vyks šeštadiera^ Gegužės M May

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga $1.50, su taksais

TADAS KAŠKIAUČIUSONA STELMOKAITĖJ. GRYBAS 
Karlo rolėje

SUZANA KAZOKYTĖ
Jonės rolėje

K. B. KRAUČIŪNAS P. GRABAUSKAS
Wilsono rolėje

MILDRED STENSLER 
karčiamininko Pedro rolėje Dirigente ir režisierė

PEP1TOS ROLE SUVAIDINS

Operetė Pepita yra nepaprastai spalvinga, žavi 
uis. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ir

ELENA BRAZA USKIENĖ

Romantiškai muzikalis kūrinys, jaudinančiai ko

Maloniai kviečiame visus.

1
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LLD 15-tos Apskrities pikni
kas jau sekanti sekmadieni

Tai bus pirmutinis šio pa
vasario išvažiavimas į draugu 
Kubų ūki. kuriamo randasi 
patogi vieta piknikams. Ton

su-

nlov
galėsime ] 
klestėjusią

Išvažiuosim i 
v 

Long Islandą
Pepita išvyksta i 
Mass, ir Conn.

I Dokininkai ruošias 
! geg, 26 rinkimams

O pikniko šeimininkai aprū
pins visus visu kuo.

Rūbų ūkis yra kuone 
siems žinomas. Ti 
kia nurodyti kelią 
nėra jame buvę: iš Clevelan-

tiems 
kurie

rei-

422, kuris eina Kinsman Rd., 
i’* pervažiavus Wel s h f i e 1 d 
miesteli už poros myliu reikia 
tėmyti ant žieminio Šono vieš
kelio stubą su grotelėmis ant

ii' piknikas. Važiuojantiems iŠ 
Akrono, bene bus tiesiausias 
kelias, imant nuo R e v e n a 
vieškelį 88 ir atvažiavus iki 
Parkman pasukti po dešinei j 
vieškelį 122 ir už poros mylju 
pasimatys Rūbų stuba su gro
telėmis. ant žieminio vieškelio 
šono.

Laimingos kelionės visiems, 
kad galėtume visi sveiki ir 
linksmi pasimatyti vieni su ki
tais bei draugiškai praleisti 
dieną tyrame ore. Tuo patim 
laiku atlikime prakilnų darbą, 
paremdami Lietuvių Kultūros 
Draugiją, kuri Amerikos lie
tuviams davė tiek daug pro
gų pažengti pirmyn.

Draugė Tyzenhouse jau 
gražiai sveiksta

Tai smagi naujiena, nes 
nekurio ir iš jos artimųjų ma
žai beturėjo vilties, kad Mag- 
dutė pajėgs nugalėti tą žiau
riąją ligą, kuri 
lietusi. Pbr 
jai būnant 
apart jos
minių, niekas kitas negalė
jo jos atlankyti, nes ji bu
vo kritiškoje padėtyje. Da
bar draugė Tyzenhouse jau 
yra

ją buvo pa
nok u r.i laiką

1 i g o n i n ė j e , 
artimiausių gi-

1396 Larchmont 
nors iš palengva, bot 
sveiksta ir myli paši
au atėjusiais ją at- 

Todėl atlankykime

namie, 
ir 

gražiai 
kalbėti 
lankyti.
(Įaugę Magdutę. nes ji yra to 
užsipelniusi nuo mūsų, apdo
vanodama savo gražiais rank
darbiais draugijas ir bazarus 
ir besidarbuodama draugijo
se. Palinkėkime draugei grei
to ir laimingo pasveikimo, 
kad ir vėl galėtų darbuotis 
kartu su visais. J. N. S.

Elizabeth, N. J.
Aplankius Laisvės patrijotus 

sukėlimui $10,000 fondo

Visų pirma nuvažiavau pas 
Z. C. Stasiulius. Kai tik įė
jau į stubą, jie sako:

—Mes žinom, ko atvažia
vai.

Z. Stasiulis sako: — Motin, 
tai paaukokime Laisvei, bet ir 
nepasigailėk.

—Laisvė išeina dienraščiu 
metų po $1, 
C. Stasiulie-

pas G. M, 
Kazlauskas sa-

85.metai, tai nuo 
bus $35,—atsako 
nė.'

Nuvažiuojava 
Kazlauskus, 
ko:

—Aš pykstu ant pašto, kad 
neatneša laikračio k o ž n ą 
dieną. Už tai aukoju $25.

Kai kurie Laisvės patrio
tai aukoja po mažiau. Bet 
visi pageidauja, kad Laisvė 
išeidinėtų dienraščiu. Aš ma
nau, kad visi Laisvės ‘skaity
tojai prisidės sukėlimui 10,- 
000 dolerių. Tai sprendžiu iŠ 
pasimatymo su tais, iš kurių 
jau turėjau progą

Visi aukojusieji 
mažą sumą) būna 
specialiame fondo
skyriuje. Ten matysis ir eli- 
zabethiečių pasidarbav imas 
tam fondui.

paprašyti, 
(didelę ar 
skelbiami 
reikalams

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

važiuojamo 
Sužinojome, 
draugės bus

į laukus-miškus.
kad mūsų geros 
gimtadienis tą dieną. Taigi, 
los šventės proga važiuojame

Ateinantį šeštadienį Pepitos 
nematysime. Aido ir 
eborai bendrai per-

čia jau
Sietyno

Dockers News,” eilinių na-

vietą mus priimti.
pietūs ir muzika. O kainuos

Išvažiuosime nuo Liberty 
Auditorijos 8:30. Automobi
listai ir visi prašomi susirink
ti anksčiau. Užsiregistruoti 
privalote iš anksto, taip grei
tai, kaip jūs galite, pas J. 
Grybą ar J. Kazlauska.

Pastaba: Jei oras būtų lie
tingas, pietautume Liberty 
Auditorijos restaurane, o mū
sų draugė turės kantriai lauk
ti kito gimtadienio.

Rengėjai

Tarp Lietuviu
LDS bowlininku sezonas jau 

■ pasibaigė. Dabar ruošiamasi 
tik prie turnamentų.

Merginų ir moterų lyga, 
.sėkmingai užbaigusi savo 
į lenktynes, turėjo pare Liber
ty Auditorijos valgykloje ge
gužės 8 d’. Dabar jos planuo
ja pasiųsti vieną tymą i LDS 
nacionali turnamentą, kuris 
Įvyks gegužės 22 ir 23 die
nomis Chicagoje.

Vyru lyga nusitarė- turėti 
savo turnamentą gegužės 18 
ir 22 dienomis Liberty Audi
torijos bowlinge ir po to turės 
savo banketą.

Nemažai lietuvių domisi iš
važiavimu i Long Islandą, bot 
dar nedaug kas užsiregistra
vo važiuoti.

Rengėjai kviečia visus no
rinčius važiuoti iš anksto už
siregistruoti, kad būtų galima 
žinoti, kiek dalyvaus ir kiek 
maisto paruošti, 
s Įregistruoti pas 
ką ii' J. Grybą.

Galima už-
V. Kazlaus-

bus gegužės 30 d. 
berty Auditorijos, visi

kaip žinote,
Nuo Ta

ri raugo

Moterų Klubo valdyba kvie
čia visas šio klubo nares susi
rinkti ketvirtadienio vakare, 
gegužės 20, į Liberty Audito
riją.

Tai bus svarbus ir šiame se
zone paskutinis susirinkimas. 
Vąsaros metu klubas susirin
kimų nelaikys.

šeštadienio ryte iš Rich
mond Hillio išveš Pepitą net 
šeši automobiliai, o iš New
ark o prisidės d a-r trys. Tai 
viso Pepitą veš j Norwood ą 
net devyni automobiliai.

Sekami brooklyniečiai va
žiuos su savo automobiliais: 
Geo. Waresonas, Jonas Gry
bas, Vincas Kazlauskas, Vin

Rojus Mizara

Vienas “Laisvės” skaitytojas 
pranešė, kad williamsburgie- 
tis Ramanauskas buvo smar
kiai susirgęs.

Jis turėjo operaciją Wyckof f 
Heights ligoninėje. Linkime 
jam greitai pasveikti.

G-kis

Aido Choras
Paskutinė, visuotina prak

tika pirm važiavimo vaidinti 
Norwoode įvyks šio trečiadie
nio vakarą, gegužės 19. Pra
džia 7:30. Visi choristai at
vykite laiku.

Valdyba

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

statys spalvingąją operetę 
“Pepitą” šeštadienio vakaro 
Norwoode, o sekmadienio po
pietyje — Į tart lordo.

mus — Richmond Hillr ir 
Newarke — su didžiausiu pa

dalyvavo.sisekimu.
■ visi juos gyre.

I čia i neprasčiau

Kultūrinis saliutas 
Paul Robesonui

i k t) darbininkus visiems daly
vauti rinkimuose gegužės 26

i d. ir balsuoti už senąją no-
i pi įklausomą Intom a t i o n a i

Trečiadienio vakare, gegu
žės 26. ruošiamas kultūrinis 
saliutas garsiajam daininin- |

Laikraštukas nurodo, kad 
senoji m'piiklaųsoma unija 
vra laimėjusi rinkimus ir kon- 

si('!ynie- ; (.raktus Bostone, Pliiladelplii- 
i r o d y <5 ! joje ir kituose uostuose. To
lo. dėl nereikėtų skaldyti doki-

. trinkų jėgas, bet visiems būti 
savo nepriklausomoje unijoje.

Toliau pastebima, kad nam- 
iai suorganizuota Amerikos 
Darbo Federacijos unija yra 
L’iil)ornatori;nis Dewev kon-

Šis parengimas kartu bus ir | 
protestas prieš valstybes do- į 
partmentą. kuris atsisako su- j 
teikti P. Robesonui leidimą j 
išvykti i užsieni.
Parengimas Įvyks Renaissance 

Casino, 138 St. ir 7 A yen up, ;

Rekomenduoja pakelti 
1 4c. i vai. algos

Majoro Wagnerio paskirtas 
komitetas patyrinėti transpor- 
tacijos darbininkų reikalavi
mą pakelti jiems algas priėjo 
prie susitarimo rekomenduo
ti II centų i valandą.

busu darbininku.

kėlimu, ar jie nekovos .už di
desnes algas, greitai pasiro 
dys.

Protesto mitingas
Civilių Teisių Kongresas 

praneša, kad jis šaukia pro
testo mitingą ketvirtadienį.

Adelphi Hall, Room 9-B, 7-1 
Fifth Ave.

Kalbės minimo Kongreso 
sekretorius Wm. Patterson, S.

Mitingo bus protestuojama, 
kodėl tie, kurie neva priglau
dė nuteistąjį Tbompsoną, bu
vo apkaltinti ir nuteisti gegu
žės 3, San Francisco. Cal.

Susirinkimas
Moterų Klubo susirinkimas 

C

įvyks gegužės 20-tą, 8 vai. 
vakaro, Liberty Auditorijos 
patalpoje. Visos narės prašo
mos atvykti, nes turime svar
bių reikalų, o šis yra pasku
tinis susirinkimas pirm isva- 
žinėjimo atostogų.

Valdyba

Rinkimuose gali dalyvauti 
tpie 25.000 dokininkų.

Teisėjas gina 
piliečių teises

Teisėjas Wm. Ringt'l, kal
bėdamas tipografistų unijos 
10-1-metiniame minėjimo, pa
smerkė tuos politikierius ir 
valdininkus, kurie trempia pi
liečių teises.

Jis savo kalboje nurodė, 
jog politikieriai darbuojasi, 
kad sunaikinti paprastųjų pi- 

: liečiu civilines teises. Ragino 
I prieš tai visiems kovoti.

Olympijos titulo 
laimėtojas mirė

Patrick J. McDonald, 
metų amžiaus, pasitraukęs
tarnybos policijos kapitonas, 
mkmadienį pasimirė St. Fliza-

75

mėnesius.

gis buvo tvirtas 300 svarų, 
G pėdų ii’ 3 colių aukščio vy
ras, laimėjęs 1920 motais 
Olympijos sporto titulus.

Trim meti] vaikas 
vairavo automobili

Sekmadieni Brooklype 
:as atsitiko. Trijų metu am

žiaus Mr. ir Mrs. Nemetz sū
nus, kuomet prie automobi
liams jo tėvas kalbėjosi su 
kaimynu, paleido automobilį 
visu smarkumu.

Automobilis, kuriame sėdė
jo jo motina ir 
kas, užšoko 
pervažiavo pei 
iki sustojo.

Važiavusieji nebuvo sužeis
ti, bet smarkiai išgązdinti. 
Tėvas ir pora kitų, kurie ban
dė ’ automobilį sulaikyti, buvo 
a pi brūžinti.

kitas broliu-
ant

skersk ei i u s,

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

'.Užlaiko Puikiai Jrengtą

B AR & GRILL
i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

Marinas gina 
savo tėvą

Marinas Mariano Ventura 
ih Korėjos atsišauk’ė į prezi
dentą Eisenbowerj ir senato-' 
rių Lehmaną savo tėvo rei
kalu.

Jo tėvas Giuseppe Ventura 
yra dabar nuskirtas depor
tuoti į Siciliją liepos 1d. Jis 
pripažintas deportuojamu to
dėl, kad nelegaliai įvažiavęs 
i Ameriką.

vVentura buvo atvežtas j 
Ameriką trijų metų amžiaus. 
Bot jis buvo sugrįžęs Italijon 
ir 1923 metais nelegaliai įva
žiavęs Amerikon.

Jis yra vedęs Amerikoje gi
musią žmoną, o jo sūnus Ko- 
i ėjoje tarnahja militarinėjo 
tarnyboje.

Hollywood direktorius 
lovoje peršautas mirė

Wyndham, viešbučio lovoje 
laivo rastas negyvas Herbert 
I. Leeds. Jis buvo peršautas 
per krūtinę. Kas ji peršovė 
ar jis pats taip gala pasidarė, 
dar neištirta.

Jis buvo Hollywoodo filmų 
direktorius ii- antrojo karo 
metu strateginėje tarnybo
je. Mirė sulaukęs 12 metus 
amžiaus.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

ENGRAVER
Multiwall rubber plates: 
patyręs ir gerai atliekant 
Sutinkantis [)ersik<>lti į 
Toxas. Jei interosuo jatos.

BO. 9-7104

lur'/ būti 
s darbą. 

I Fusion, 
Saukite:

<95-97)

REAL ESTATE

Švaros savaitė
Majoras Wagner paskelbė 

švaros savaitę nuo gegužės 
21 iki 29 d. Kviečiami visi 
tą savaitę kooperuoti, savo 
gyvenimo ir biznio vietas ap
valyti.

Sanitacijos depą r t m e n t o 
komisionierius Mulrain pra
neša. kad per tą savaitę bus 
išvežta bent, keturi milijonai 
visokiu išmatų.

Mėsos inspektoriai 
! tyrinėjami-

nai ištirti Department of Mar
kets ir Bureau of Weights 
inspektorius.

Pirmame patyrinėjime pasi-

toriai gauna nuo marketo ope
ratorių po $10 ir $15 už kiek
vieną jų apsilankymą. Gavę 
kyšius, tie inspektoriai iš
duoda certificatus falšyvoms 
svarstyklėms.

Majoras Wagner atžymi, 
kad tie inspektoriai, kurie 
ima kyšius, paderi a apiplėšti 
mėsos
t a nčių dolerių.

pirkėjus šimtais tūl

Tie inspektoriai daugiau
siai turi savo teritorijas ir 
! a žįsta marketų savininkus. 
Tai jiems labai lengva gauti 
kyšius, o biznieriams —

Taika šiuo metu 
reikalingiausia

a p i-

tinių Tautų trustisų depart- 
| monto ’ direktorius, kalbėda- 
j mas Williamsburgho Settle- 
mento susirinkime^ nurodinė
jo, jog šiuo motu taika yra

šiuo motu būtinai reikalin-

lojo ir 
rod i nėjo.

jis nu-

Automobilio užmušta
Apn Ostrander, 27 motų 

amžiaus, buvo užmušta, kuo
met automobilis, netekęs kon
trolės, kelis kartus apsivertė.

Vairuotojas Geo. Ditmeief 
sunkiai sužeistas, bet gyvastis 
būsianti išgelbėta.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas-

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cori Mewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys,. įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

Apmušė ir apiplėšė
Vincent Varasto buvo smar- 

a pi plėštask i ai sumuštas ii’ 
imt 176 Canal St.

Du užpuolikai ji 
i paliko gulinti be 
i Radę tik $1<

Tik už keturių valandų jis 
j buvo rastas ir ligoninėn 
Į gabentas.

sumušė n 
sąmonės.

nu-

savaičių duonke- 
buvo laimėtas.

sekmadieni.

į Duonkepiai laimėjo 
algų pakėlimą 

j •
Duonkepių unija paskelbė

i kad dviejų
Į pių streikas
■ Duonkepiai
■ darban jau

Jie išsikovojo 6 centų Į va- 
i landą algų pakėlimą ii’ kitus i 
pagerinimus. Dabar vidutine

I duonkepio alga bus $1.85 j 
valandą. 1

Automobilis užmušė vaiką
10 metų amžiaus. Miltno 

Mato, pakliuvęs po automo- 
bilium, buvo vietoje užmuš
tas.

Bostonas ir Apylinkė
Paskutinis pranešinąs ir pakvie

timas dalyvauti šį pavasarį parengi
mo gegužos-May 22 d.. Norwood. 
Mass., Finu Salėje, 37 Chapel Court, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Tai bus 
perstatyla Operetė PEPITA, kuria 
suvaidins du chorai: Brooklyno Aidp 
Choras ir Newarko Sietyno Choras. 
Atvyksta 8 mašinom virš 40 asme
nų. kurie suvaidins minėta veikalą. 
Rengia 'trijų miestu komitetas.

Kviečiamo visus atsilankyti.
(97-98)

... ... .... ...........

Hfw vm i 
j^FUND j

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

Į MATTHEW A. j
4BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

DOI’GLASTON
Mūrinis Colonial Center Hall. 7 rū
mų 4 mio^rūmiai, slate slogas, 2 
karam garadžius. screened porcini, 
3 pilnos maudynės.

Kaina $25.000
Telofonuokile: BA. 9-6291

R

RIDGEWOOD—BROOKLYN
719 Hart Street 

rūmų namas, su dvejais loftais.
Gerų jeigu nuosavybė.

Kaina $1.8.000
Teiefonuokite

(92-99)
------------------ ----------------- ------- ---------

1 IR 2 ŠEIMOM SU SKLYPAIS
Tik keletas beliko dc'ėĖ^ 

didelio publikos pageidavimo
V A Approved .10% Cash .30 m.

Mortgičlai
BRUC KNER BLVD. A LASALLE & 

WA T ERBl T R V AVENUES
1 šeimai 6'2 rūmų, 1'2 maudynių.
2 šeimom 1’2 rūmų ir 4 rūmų 
Garadžius, moderniškai statyti. Por
čiai, ekspertų konstrukcija, dubilti 
laiptai, aliejum šildomi. Su žolyniu- 
kais, medžiais apsodintas bouleveras

Bulkier On Premises
Teis. TA. 8-810(5 — TA. 9-68.38

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

FOR SALE

A-I DELK ATESSENS 
BARS — GRILLS 

Specializuojamos Kepyklomis.
Liquor Stores, etc.

SCUELD’S

Tel. REpublIc 9-4480 
Vakarais ir Sekmadieniais 

HO. 5-8495

CANDY SODA 
LUNCHEONETTE

Nauji {rengimai, įsisteigęs biznis. 3 
metų lysas, žema randa, gera vieta 

pilna kaina $.3.(XX). Reikalinga 
įmokė’a $2,000.

Ruošiasi streikui

<97-99)

CIO Transporto Darbinin
kų Unija praneša, kad 6,400 
Pan American World Air- 
\\ ays darbininkų nusibalsavo 
streikuoti, jeigu jų reikalavi
mai nebus patenkinti.

Laikas streikui dar nepa
skelbtas. Bandoma derėtis, 
kad streiko išvengti. Lėktuvų 
darbininkai reikalauja dides
nių . algų, trumpesniu valan
dų ir geresnių darbo sąlygų.

Laisvės
Piknikas
Brooklyne

Tai visos Didžiojo New 
York o apylinkės sąskridis 
pasilinksminimui ir paranvai 
dienraščio Laisvės. Bus toje 
pačioje vietoje, kur pernai 
buvo:

National Park & IL&ll
63-1.8 .88th Ave., Woodside, L. I.

Liepos

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, * tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUs\1.25

Gaunamas Laisvės Įstaigoj

4 pusi. ) Laisvo (Liberty)Trečiad., Gegužės (May) 19, 1954




