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KRISLAI
Kultūriniai parengimai.
Lai būva jie sėkmingi.
Jėgų mes turime.
Šeimos džiaugsmingai 
laukia.

Rašo R. MIZARA

Besiartinant vasarai, Įvai
rios mūsų kultūrinės organiza
cijos ir Įstaigos rūpestingai 
rengia pavasarinius parengi
mus salėse.

i, Štai keletas greit Įvyksian- 
y kultūrinių pramogų :

Čia pat, Richmond Hill, 
N. Y., Laisvė ruošia Rankdar
bių parodą, kuri bus sekamą 
šeštadieni ir sekmadieni.

Balandžio 25 dieną Montel
lo Liuosybės Choras turės sa
vo koncertą.

Balandžio 26 dieną LMS 
2-roji apskritis ruošia didelį 
koncertą W o r cest oryje, 
k ir r ii a ,m e b u s <1 a u g 
svečių menininkų iš kitų mies
tų, net ir iš mūsų Brooklyno. 
Atrodo, kad ir šitų žodžių 
rašytojui teks ton būti.

Tiek apie šio savaitgalio 
kultūrines pramogas.

★ ★

Gegužės 3 dieną Hartfordo 
Laisvės Choras turės savo
koncertą.

Tą pačią dieną Brooklyno 
Sido Choras rengia savo 

icktaklį atžymėjimui SO m. 
sukakties nuo Miko Petraus
ko gimimo, čia pat bus pa
statyta Petrausko komiška 
operetė “Adomas ir Ieva.“

O Newarko Sietyno Choras 
rengiasi prie dar didesnio pa
statymo, — operetės “Cukri
nis Kareivis’’.. Sietyniečiai o- 
peretę statys: gegužės 23 d. 
Newarke, gi ant rytojaus — 
Richmond Hill, N. Y.

★ ★
Kaip matome, čia ir ten i- 

vyks nemaža gražių, kultūri
nių pramogų.

Kiekvieną tų pramogų ten
ka išnaudoti mūsų kultūri
nėms organizacijoms bei Įs
taigoms tvirtinti.

★ ★
Kai kada mes dejuojame 

dėl veikėjų-menininkų stokos.
— Nėra žmonių, — neretai

išgirsti, — kurie galėtų atlik
ti kultūrinius darbus, kurie 
pagyvintų mūsų sceną daino
mis, laužiką.

Be^kpralavintų menininkų, 
žmoni* galinčių suvaidinti 
gražų vaidmenį mūsų kultūri
niame gyvenime, turime, lik 
tenka mokėti juos įkinkyti j 
darbą.

štai,, neseniai pas mus įsi
kūrė LMS Ansamblis, kurin į- 
eina’ ir muzikai ir dainininkai.

Rudolfas Baranikas man 
sakė, jog šio Ansamblio pir
mas pasirodymas Elizabeth, 
N. J., paliko publikoje gilų 
įspūdį, pakėlė žmonių ūpą, 
paakstino juos stoti i veiklą, 
— net ir chorą savo turėti!

Ir kodėl gi Ansamblis nega
lėjo palikti gero įspūdžio, — 
jame yra visa eilė gerai pra- 
lavintų menininkų!

Arba štai, pas mus Įsikūrė 
keturių dainininkių grupe, pa- 
suvadinusi “Melodija.“ Ji taip
gi gali atlikti nemažą vaidme
nį M>ūsų kultūrinėje padangė-' 
jeJjL

čia? ir ten mūsų šalyje šei
mos ruošiasi džiaugsmingai 
sutikti savuosius, grįžtančius 
iŠ kayo nelaisvės Korėjoje.

Ir kur gi jos nesidžiaugs!
Tėvai, žmonos, broliai, sese-

KORĖJOJ ŽUVO JAU
23.757 AMERIKONAI;
SUŽEISTA 97,115
Kitaip nukentėjo dar 12,915 
Amerikos kareivių ir ofieieriii

Washington. — Apsigy
nimo departmentas bal. 22 
d. paskelbė, jog Korėjos 
fronte iki šiol jau 133,787 
amerikonai sekamai nuken
tėjo:

Užmušta 23,757, sužeista

97,115, be žinios dingo bei 
nelaisvėn pakliuvo 12,915.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo to
kie amerikonų nuostoliai 
padaugėjo 324 .

$8,000 FONDAS LAISVEI
Vajus prasidėjo su 1 diena balandžio, 
baigsis su 1 diena liepos šių metų.

Šiuo kartu Įplaukė $245.60. Iš anksčiau gauta $2,194.78, 
viso Įplaukė $2,440.38. Dar reikia sukelti $5,559.62.

Fondo reikalas išrodo gražiai, tačiau pradeda smulkėti 
įeigos. Per anksti pasireiškia pailsimas. Nenuleiskime 
rankų, dirbkime kol dar vėsu. Pasireiškus vasaros ši
lumai, bus sunkiau darbuotis. Visi turėkime mintyje, 
kad nustatytu laiku būtų baigtas vajus su pilnu atsie
ki mu.

Šiuo kartu pasidarbavusieji ir aukojusieji fondui yra 
šie prieteliai:

Per R. Mizarą:
Iš Philadelphijos 

(tilpo koresp.) $88.60

A .Yuras  ....... 2.00
Martinas ir Marijona

Miliai ..............   2.00

GENERALIS PROKURORAS LIEPIA 
SUSIREGISTRUOTI DVYLIKAI

PROGRESYVIU ORGANIZACIJŲ
Tarp pi yra IWO. Civilin Teisiij, 
Sveturgirniii Gynimo ir kitos

Arabai šaudėsi su 
žydais Jeruzalėje

Jeruzalė. — Jordano ara
bų valdininkai sakė, jog Iz
raelio kareiviai iš Jeruzalės 
naujamiesčio apšaudė ara
biškąjį senmiesti, nukauda
mi viena civilini araba ir 
sužeisdami 12.

Bet izraeliečiai teigia, kad 
arabų kareiviai iš Jeruza-
lės senmiesčio pirmi pradė
jo šaudyti ir sužeidė 4 žy
dus naujamiestyje.

Anglija užgina belaisviam 
pasakot apie “žiaurumus” %

London. — Anglijos val
džia uždraudė, grąžina
miems iš nelaisvės sužeis
tiems bei sergantiems an
glams pasakoti, kaip “žiau
riai” su jais elgėsi komu
nistai Šiaurinėje Korėjoje.

Anglų korė s n o ndentai 
Panmundžome, K o r ė j o j, 
kur grąžinami belaisviai, 
protestavo, kad jiems už
ginta kalbėtis su tais be
laisviais.

PRIEŠTARAUJANTIEJI 
LIUDIJIMAI

Washington. — Jungtinių
Valstijų Senato komitetas
klausinėjo “liudytojus” apie 
tariamą žiaurų šiaurinės 
Korėjos liaudininkų elgimą
si su. belaisviais ameriko
nais. Vieni liudijimai prieš
taravo kitiems, kaip rašo 
New Yorko Daily News 
korespondentas Jerry 
Greene.

Taigi Senato komitetas 
nutarė dar oficialiai negar
sinti pranešimų apie žiau
rumus, bet rinkti faktus. 
Sako, tie faktai gal bus rei
kalingi pokariniam teismui 
prieš karo kriminalistus. 
----- \----------------------------  
rys, giminės taip ilgai sielojo
si, nežinodami, kaip iš tikrųjų 
yra su jų kariais, patekusiais 
į nelaisvę.

Dabar, greit laukiamieji 
jau bus namie. Tiesa, jie ligo
ti, — kai kurie skaudžiai su
žeisti, bet vis vien jie bus na
mie !

Koks džiaugsmas apimtų 
tūkstančius amerikiečių šei
mų, jei karas Korėjoje tuojau 
būtų baigtas, jei visi amerikie
čiai kariai, pakliuvę į nelais
vę, sugrįžtų-pas savuosius!

Tikėkime, kad visa tai 
greit įvyks.

Darykime viską, kad tai į- 
vyktų juo greičiau!

Prezidentas perša 
isileisti dar 240 
tūkstančiu dipuką

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris prašė 
Kongresą greitai nutart 
šion šalin priimti per dve
jus metus 240 tūkstančių 
daugiau naujų ateivių, ypač 
dipukų, negu leidžia esama-
sis i statymas.

v </

Kas metai turėtų būti 
įleista i Jungtines Valstijas 
dar 120,000 “daugiausia to
kių, kurie parode drąsą, ri-
zikuodami net mirti, kai jie 

’ bėgo iš už geležinės uždan
gos,” sako prezidentas, pri- 

| durdamas:
Vakarų Europon taip 

j daug jų “suplaukė, kad jie 
' ten sudaro vis didesnį eko- 
; nomini ir politinį pavojų.”

| Jungtinės Tautos
j ragina čiangininkus
į pasitraukt iš Buriuos

United Nations, N. Y. — 
Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas bal. 22 d.

i p a r e i k a 1 avo, • kad 12,000 
I čiang Kai-šeko kinu karei-
vių pasitrauktų iš Burmos, 
o jeigu ne, tai jie turi būti 
nuginkluoti ir stovyklose 
uždaryti kaip belaisviai.

Už ši reikalavimą balsavo 
58 šalių atstovai, jų tarpe 
Sovietų Sąjungos delegatai 
ir jos draugai. Nuo balsa
vimo susilaikė Burmos ir 
Čiang Kai-šeko atstovai.

Burma reikalavo pa
smerkti ' Čiang Kai-šeką už 
tų 12,000 įsiveržėlių laiky
mą Burmoje, už jų ginkla
vimą ir už daugiau čiangi- 
ninkų siuntimą jiems į tal
ka. ;u

Burmai nepatinka per 
švelni Jungt. Tautų komite-' 
to priimta rezoliucija, kuri 
perša “taikiais būdais” iš
prašyti čiangininkus iš Bur
mos arba nuginkluoti ir 
stovyklose internuoti.

Maskva.—Naujasis Ame
rikos ambasadorius Bohlen 
įteikė savo valdžios įgalini
mus Vorošilovui, Sovietų 
Sąjungos prezidentui. Lin
kėjo santaikos su Amerika.

J

Korėja. — Beveik visai 
aptilęs karo frontas.

J. Stasiukaitis, 
Philadelphia ... 10.00

M. Obraitiene, Phila. 5.00 
Jurgis Balevičius, 
Brooklyn, N. Y. . .. 2.00

Per A. Smith, Phila., Pa.: 
Antanas ir Petronėlė

Degučiai ......... $15.00
B. Stupelis............ 5.00
A. Bakšys'........... .- 5.00

Nuo pavienių:
J. Balsys,

Baltimore, Md. 15.00
Po v. Mikola j ūnas, 

Binghamton, N. Y., 
per J. K. Nelesh 10.00

LLD 25 kuopa,
per J. Balsį, 
Baltimore, Md. 10.00 
(Tąsa 4-tam pusi.)

Komanda niekam neleidžia
pasikalbėti su grįžusiais 
iš nelaisvės amerikonais

Tokio, Japonija. — Čia li
goninėje laikoma 33 ameri
konai buvusieji belaisviai, 
sugrąžinti iš Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublikos.

Komanduojantis pulkinin
kas James B. Stapletonas 
sakė Associated Press ko
respondentui:

—Šie belaisviai laikomi 
kaip atitverti nuo pasaulio 
(incommunicado). Jokiems 
pašaliniams žmonėms nelei
džiama su jais matytis. Pir
ma jie turi būti ištirti nuo 
viršugalvių iki kojų pirštų 
galų, kas liečia jų fizine ir 
dvasine sveikata, nes ne- 
laisvė paveikė jų protavimą

ii; jausmus. Kai kuriems 
niekada nebus čia leista 
kalbėtis su koresponden
tais.

Korespondentas užklau
sė: — Ar šienl belaisviam 
bus leista bent miestan iš
eiti?

—Ne, — atsakė koman- 
dierius.

Armijos žvalgai (kari
niai šnipai) nuolat kvočia 
sugrįžusius belaisvius ; 
patirti, kiek kuris “apsi
krėtęs komunizmu.”

Nesakoma, kada tie be
laisviai bus perkelti į Jung
tines Valstijas.

Kongreso komitetas kvotė 
dar tris profesorius

Washington. — Kongres- 
manu Neamerikinės Vei
klos Komitetas klausinėjo 
dar tris profesorius: — Ar 
esi komunistas? Ar bet ka
da priklausei Komunistų 
Partijai?

Prof. W. T. Martin, ma
tematikos skyriaus galva 
Massachusetts Technologi
jos Institute, prisipažino 
buvęs Komunistų Partijos 
nariu nuo 1938 metų iki 
1946 metų; sakė, jog In
stitute gyvavo komunistų 
kuopelė, susidarius dau
giausia iš profesorių.

(Instituto prof e s o r i u s 
Dirk J. Struik jau pirmiau 
pašalintas už tai, kad ne
davė atsakymo kongresi
niams kvotėjams apie savo 
ryšius su komunistais.)

Connecticut Universiteto 
profesorius Paul R. Zilsel 
sakė, jog dabar nėra komu
nistas, bet susilaikė nuo at

sakymo į Kongresmanu Ne- 
amerikinio Komiteto klau
simą: — Ar priklausei Ko
munistų Partijai 1946 ir 
1948 metais?

i šis komitetas neseniai 
j kvotė ir Harvardo Univer
siteto profesorių Wendelli 
H. Furry. Profesorius pa
reiškė, jog nuo1 1951 metų 
kovo mėnesio nėra Komu
nistų Partijos narys, bet at
metė klausimą apie pirmes- 
nius ryšius su komunistais.

Amerikiečiai isiskoline
82 bilijonus dolerių

Washington. — Amerikos 
žmonės dabar yra įsiskolinę 
82 tūkstančius milijonų do
lerių (arba 82 bilijonus) už 
namų morgičius, už pirktus 
išmokesčiais daiktus ir. 
trumpalaikes paskolas, kaip 
apskaičiavo prekybos de- 
partmentas.

Washington. — Generalis 
i Jungtinių Valstijų prokuro- 
i ras Herbertas Brownell ba- 
i landžio 22 d. išleido įsaky- 
i n1ą dvylikai organizacijų, 
I kad jos turi susiregistruoti 
; teisingumo depą r t m e n t e 
i----------------------------------
I

j Kongresmanai užgina 
statyt gyvennamius 

i su valdžios parama
——I

į Washington .— Kongreso 
Atstovų Rūmas 198 balsais 
prieš 106 nutarė uždraust 
valdžios pinigais remti nau
jų gyvenamųjų namų staty
mą. Taip balsavo republi- 
konai ir daugelis diksikra- 
tų, tai yra, demokratų iš 
pietinių valstijų.

Tas kongresmanu tari
mas leidžia tiktai baigti jau 
statomus gyvennamius, re
miamus valdžios lėšomis.

Valdžia pageidavo ir se
kančiais metais su jos pa- 
spirčia statyti 35,000 naujų 
apartmentų, kaip kad iki 
šiol buvo per metus stato
ma. Bet valdžia nedarė 
spaudimo Kongresui, kad 
užgirtų jos pasiūlymą.

Malan žada ištraukt 
Pietine Afriką iš 
Anglijos imperijos

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Fašistuojantis Pietų Afri
kos premjeras D. Malanas 
trečiadienį sakė, jog pla
nuoja ištraukti šį kraštą iš 
anglų imperijos ir “įkurti 
visai nepriklausomą Pietų 
Afrikos respubliką, kai tik 
pribręs tam laikas.”

Jis kalbėjo masiniame su
sirinkime savo Nacionalis
tų Partijos, kuri neseniai 
laimėjo seimo rinkimus. 
Buvo išrinkta dauguma to
kių, kurie reikalauja išlair 
kyt ■ baltųjų viešpatavimą 
prieš negrus ir “maišyto 
kraujo” pietinius afrikie
čius.

Pietų Afrikoj yra bent 8 
milijonai negrų bei kitų 
spalvuotų gyventojų, o bal
tųjų tiktai pora milijonų.

Malano pagaminti įstaty
mai, tačiau, atima visas pi
lietines teises negrams ir 
maišytakraujams; uždrau
džia jiems, net pasirodyti 
viešose vietose bei įstaigo
se sykiu su baltaisiais.

London.— šiaurinėje An
glijoje plinta rauplės, ku
rios jau numarino apie 10 
žmonių. 4.

ORAS.—Giedra ir netaip 
šilta.

kaip “komunistiniai fron
tai,” pagal McCarrano įsta
tymą.

(Bet jų registravimasis 
turės būti atidėtas, iki fe* 
deraliai teismai galutinai 
nuspręs apie patį McCarra
no įstatymą. Komunistų 
Partija savo ruošiamoj ape
liacijoj tvirtina, kad tas 
įstatymas peržengia Jung
tinių Valstijų Konstituci
ją; todėl teismai privalo jį 
atmesti.)

Organizacijos, kurioms, 
dabar generalis prokuroras 
liepia susiorganzuoti, yrst 
sekamos:

International W o r k e rs 
Order (didžiulė broliškos 
savišalpos organiza c i j a) ; 
Labor Youth League, Civil 
Rights Congress, American > 
Committee for the Protec
tion of the Foreign Born 
(Sveturgimių Gynimo Ko
mitetas) ; National Council' 
of American-Soviet Friend
ship; Joint Anti - Fascist 
Refugee Committee (prieš- 
fašistinių pabėgėlių); Jef
ferson School of Social Sci
ence'; United May Day 
Committee (Jungtinis Ko
mitetas Pirmajai Gegužės 
minėti); Veterans of the 
Abraham Lincoln Brigade; 
Council of African Affairs, 
Committee for a Demo
cratic Far Eastern Policy 
ir American Slav Congress.

Generalis prokuroras rei
kalauja, kad šios organiza
cijos sužymėtų savo virši
ninkų vardus ir kasmet 
įteiktų jam pajamų ir išlai
dų apyskaitas . Netrukus 
ketina paliepti ir kitoms 
panašioms grupėms susire
gistruoti.

Nuėmus kontrolę, vėl 
brangsta reikmenys 

« , -- ,
Washington. — Valdinis 

Darbo Biuras skaičiuoja, 
kad “dalim procento” paki
lo kainos visų gyvenimo 
reikmenų po to, kai repu- 
blikonu valdžia panaikino 
kainų kontrolę.

Bet daugiau pabrango 
mėsa, kiaušiniai, o ypač 
kava, gazolinas, > cigaretai 
ir kūrenamasis aliejus.

Jau ir popiežius pagerbia 
Gegužės Pirmąją

Roma. — Pirmoji Gegu
žės šiemet bus penktadie
nį. Popiežius todėl jau lei
džia katalikams tą dieną 
valgyti mėsą, kaipo tarp
tautinėje darbininkų Šven
tėje.

Pranešama,-g o g to reika
lavo vyskupai iš daugelio 
šalių, kur milijonai katali
kų darbininkų taip pat 
švenčia gegužinę.
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Kas Ką Rašo ir Sako wTrys karaliai”
TEGUL DERYBOS DeL 
TAIKOS NEBESUSTOS

“The Daily Worker” la
bai entuzi a s t i š k a i kalba 
apie atnaujinimą derybų 
dėl paliaubų Korėjoje. Tik
tai, sako, tegul tos derybos 
nebesustoja, kol pilnai tai
kos tikslas bus pasiektas.

Dienraštis sako: 
“Pagaliau derybos dėt pa

liaubų bus atnaujintos Ko-

PAVOJUS GEGUŽES PIRMAJAI 
NEW YORKE

PER ILGUS METUS mūsų didmiesčio darbo žmo
nes atžymėdavo tarptautinę darbo žmonių šventę Gegu
žes Pirmąją.

Newyorkieciai atžymėdavo ją eisena gatvėmis,— 
eisena, kurioje kasmetai iškeldavo obalsius, atitinkan
čius to meto darbo žmonių reikalus.

•“* Juk kiekvienas, kuris šiek tiek-yra susipažinęs su 
amerikine istorija, su Amerikos ir pasaulio darbininkų 
istorija, gerai žino, jog Gegužės Pirmoji gimė ne Rusijo
je, ne Kinijoje, o Amerikoje.

Taip, Gegužės Pirmoji gimė Amerikoje 1886 metais, 
kaip darbininkų šventė, kaip jų kovos diena,—kovos už 
^valandų darbo dieną.

Vėliau, Amerikos darbininkų judėjimui pasiūlius, 
1889 metais, tarptautinis darbininkų suvažiavimas Pa
ryžiuje paskelbė šią dieną tarptautine darbo žmonių 
diena, jų solidarumo išreiškimo diena,—diena kovai už 8 
valandų darbo dieną, už taiką .

• Vadinasi, tarptautinis darbininkų judėjimas' “pasi
skolino” iš Amerikos darbininkų šią šventę ir nuo to 
lanko ji buvo ir tebėra minima visame pasaulyje.

KAIPGI NEWYORKIECIAI Gegužės Pirmosios ei
senas gatvėse rengia?
T. . .Labai paprastai. Kokiu mėnesiu anksčiau, jie su
šaukia įvairių organizacijų atstovų konferenciją, ten 
išrenka vadovaujančius eisenai komitetus bei komisijas, 
na, ir ragina, kad tą dieną darbo žmonės stotų į paradą, 
Feisęną.

’ Ir darbo žmonės to balso visuomet klausė, nes jie ži
no,-jog tai balsas, plaukiąs iš jų gyvenimo, iŠ jų pačių 
tradicijų. - , ■ > •. • •

Eisenos gatvėse vyksta'pagal is anksto sudarytą su
tartį su miesto valdovais, su policijos departments

. Eisenos gatvėse vyksta tvarkiai, disciplinuotai, nec 
darbininkai žino discipliną ir ją palaiko,- nežiūrint to. 
kad valdančiosios klasės pasamdyti chuliganai dažna; 
eisenas dalyvius provokuoja, puldami juos.
•wZJ Taip buvo per metų eilę.

'' KAS GI ATSITIKO ŠIEMET? Kaipgi bus su Ge
gužės Pirmąją už savaites laiko?

Šiuos žodžius rašant Gegužės Pirmosios reikalas 
$ew Yorke atsidūrė teisme, šiuos žodžius rašant, spė
jama, jog teismas tuo reikalu daro sprendimą.

Štai, kaip viskas buvo.
Prieš tūlą laiką New Yorke įvyko stambi konfe- 

Įjencija, kurioje dalyvavo nuo šimtų įvairių organizuotų 
darbo žmonių grupių atstovai. Jie nutarė, kaip kasme- 
tįi, sulyg tradicijomis. Gegužės Pirmąją ruošti eiseną 
gatvėse.

Išrinktas komitetas su žymiu unijistu veikėju Leon 
Straus priešakyje. Komitetas kreipėsi į policijos depart- 
mentą, reikalaudamas eisenai leidimo (permito). Prieš 

’reikalavimą išstojo kai kurios reakcininku grupės, 
tarp kurių buvo ir socialistų lyderiai. Argumentavo vie
ni. 4r kiti: komitetas reikalavo leidimą duoti, reakcinin
kai-reikalavo neduoti.
•*>.> Policijos departmentas, atsižvelgdamas į praeitį, vis- 
grpaklausė Gegužės Pirmosios Komiteto ir leidimą da
vė. Pasiruošimo eisenai darbas buvo pradėtas, atspaus
dinti lapeliai, raginantieji darbo žmones dalyvauti eisc- 
abje-parade.
<n<v Ii- štai, tos pačios reakcinės ingos, kurios pirmiau 
kovojo policijos departmente prieš davimą leidimo, krei
piasi į teismą, reikalaujant, kaiE duotasis leidimas būtų 
atšauktas, kad newyorkieciai negalėtų atitinkamai, kaip 
Viso pasaulio darbo žmonės, paminėti savo šventadienį.
• J Gegužės Pirmosios rengimo komitetas reikalavo, 
kad teismas tuojau sprendimą padarytu, tačiau pasta
rasis, paklausęs reakcinių pajėgų, sprendimo darymą 
sudelsė. Reakcininkai žino: jei šis teismas duotąjį po- 
tieijos leidimą paraduoti atšauktų, tai rengėjai greit

rėjoje balandžio 25 d., šeš
tadieni (mūsų laiku, penk
tadienio vakare).

“Tai labai puiki naujie
na. Žinoma, būtų dar ge
riau, jeigu Eisenhowerio 
administracija priimtų ki
niečių - korėjiečių pasiūly
mą tuojau sustabdyti mū
šius taip, jog mūsų sūnums 
ir kiniečiams ir korėjie
čiams nebereikėtų kasdien 
mirti.

“Bet jau tiktai tas vienas 
faktas, kad abi pusės susi
rinks aplinkui stalą tartis 
dėi skirtumų, vietoje šau- 
dytis dėl jų, yra ženklas, 
kad Amerikos žmonės ir 
pasaulis gali laimėti taiką, 
jeigu tiktai griežtai parei
kalaus taikos.

“Suprantama, mes ii’ pir
miau turėjome paliaubų pa
sikalbėjimus, kurie tęsėsi 
per beveik pusantrų metų. 
Didelis progresas buvo pa
daryta. Iš tikrųjų, buvo su
sitarta net 63 svarbiausiais 
klausimais.

“Bet mūsų Pentagono at
stovai devyni mėnesiai at
gal pakišo naują klausimą, 
visiškai nelauktą, būtent, 
klausimą karo belaisvių, 
kuris, visų manymu, turėjo 
būti išspręstas vadovaujan
tis Genevos sutartimi .

“Todėl ir šiandien Ame
rikos žmonės turi budėti ir 
žiūrėti’,kad jie vėl neiškirs
tų kokio nors .naujo pana
šaus trikso, kad neprileisti 
prie sulaikymo mūšių ir pa
liaubų .

“Bet, kai]) jau mes sakė
me, paskutinėmis keliomis 
dienomis pasidarė karo 
kurstytojams vis. sunkiau 
ir sunkiau vesti praplėtimo 
karo propagandą, kaip kad 
iie nori. Skirtumas tarpe 
jų troškimo kurstyti karą 
ir pajėgimo karą sukursty
ti, skirtumas tarpe jų troš
kimo pastoti kelią bile ko
kioms deryboms tarpe Ame
rikos ir Sovietų dėl išspren
dimo pasaulinių problemų 
ir jų pajėgimo išprovokuo
ti susikirtimą, darosi vis 
didesnis ir didesnis.

“Štai kodėl Eisenhowerio 
prakalbą Washingtono ra
teliai skelbia taikos inicia
tyva. Labai puiku! Jeigu 
Washingtonas nori paimti 
taikos iniciatyvą ir padary
ti galą, žmonių žudymui, 
triuškinančiai ginklavimosi 
ir taksų naštai, kas gi norės 
su jais ginčytis dėl to, kas 
parodė iniciatyvą?

“Svarbiausias dalykas yra 
rezultatai ,darbai, praktiški 
keliai iš dabartinės pavojin
gos padėties.”

VISGI KOMUNISTAMS
KREDITAS

apeliuotų i aukštesnįjį teismą.
Trie šito viso skandalingo reakcininkų žygio prisi- 

dėjo ir miesto maioras Impellitteri. Jis aną dieną pa- 
shfterke policijos departmentą už tai, kad pastarasis davė 
leidimą!

Kaip matome, visos reakcinės jėgos susibūrė krū- 
ir ryžtingai kovoja už tai, kad New Yorko darbe 

žanonems nebūtų leista ramiai, iškilmingai, kaip kas me
tai, atžymėti savo šventę!

• Jie rėkia, būk ši šventė esanti komunistinė. Jie “pa
miršta,” jog tuomet, kai apie komunistus Amerikoje 
nieks nebuvo girdėjęs, Gegužės Pirmąją Amerikos žmo-

Noromis nenoromis ir 
Keleivis turi atiduoti ko

nės švente ir gatvėse ir salėse.
“ ’ Tai skandalas, kokio mūsų

mu.nistams kreditą už kėli
mą taiko? reikalo. Jis ra
šo:

“Vienu Korėjos klausimu 
jau susitarta ir sutartis pasi
rašyta. Balandžio 21 dieną 
jau prasidės sužeistų bei ser
gančių karo belaisvių repat
riacijos.

“Dabar komunistai siūlo 
tartis ir dėl sveikų karo be
laisvių paliuosavimo. Komu- 

ri nelaisvėj 122,700 komunis
tų. Jeigu1 bus susitarta ir dėl 
šitų paliuosavimo, komunistai, 
be abejo, siūlys baigti karą.’’

Taip kcimunistai ir daro. 
Jie siūlo taiką. Deja, ka
pitalistiniai kraštai dar vis 
spardosi prieš tą pasiūly
mą . Jie dar barasi, kam 
socialistiniai kraštai taip 
užsispyrusiai reik alau j a 
Korėjos karo užbaigimo ir 
taikos atsteigimo .

BLOFERIAI
Balandžio 8 d. Chicagoje 

Lithuanian Chamber of 
Commerce! (susirinkime da
re pranešimą Pijus Grigai
tis iš tarybiniukų misijos į 
Washingtona. Tarp kitko, 
Draugo korespondentas ra
šo:

Svarbiausiu to atsilankymo 
laimėjimu, dr. P. Grigaičio 
nuomone, yra prezidento D. 
Eisenhowerio užtikrinimas, 
kad jis remsiąs kongrese re
zoliuciją — sudaryti specia
lią komisiją Baltijos valstybių 
okupacijos aplinkybėms ištir
ti. Jei JAV kongresas sudarys 
tokią komisiją, tai baltiečiai— 
lietuviai, latviai ii’ estai— ga
lės iškelti viešumon Sovietų 
Sąjungos prieš Baltijos vals
tybes pavartotą smurtą ir a- 
gresiją.

Grigaitis ir visa ta klika 
puikiai žino, kad iš tų pe
lų nebus jokių grūdų. Nie
kas daugiau kaip blofas už- 
muilyti savo pasekėjams 
akis. Žiūrėkite, laukite ii 
tikėkite, kad raketieriai iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Washingtone jau beveik 
laimėjo “Lietuvos bylą.” 
Duokite dabar jiems dau
giau pinigų, kad jie turėtų 
iš ko “patiekti neginčija
mus faktus” tai komisijai.

Be blofo ir nAujų apga
vysčių tarybininkai nežen
gia nė žingsnio.. Kol kas, 
žinoma, jiems tas “Lietu
vos laisvinimo” raketas pui
kiai apsimoka. Praėjusį va
sarį jiems Amerikos lietu
viai sudėjo keletą tūkstan
čių dolerių. Grigaičiui ir 
Šimučiui yra iš ko važinėti 
ir už viską pasiimti gana 
riebų atlyginimą.

Rašytoja vadina New 
Yorką purviniausiu miestu

New York. — Amerikie
tė rašytoja Edna Ferber, 
mačiusi daug miestų sveti
muose kraštuose, sako: 
“Niekur pasaulyje nėra 
taip šiukšlėmis, purvais ir 
bjauriomis atmatomis už
teršto miesto, ! kaip New 
Yorkas.” Už tai kaltina 
miesto piliečius ir jų valdo
vus.

Andrius Višinskis, Tarybų Sąjungos delegatas 
Jungtinėse Tautose, pasisveikina su Jungtinių Vals
tijų delegatu Ernest Gross. Susitikimas įvyko po-Vi
šinskio kalbos, kurioje jis vėl pakartojo Tarybų 
Sąjungos politiką, užtikrinančią, jog kapitalistinis 

ir socialistinis pasaulis gali sugyventi taikoje.

“Trys karaliai’’ Lietuvoje 
būdavo švenčiama sausio 6 d. 
Juns kasmet kryžiukais krei
da užrašydavome ant durų, 
ant tvorų, ant sienų. Jie va
dinosi “Merkelis, Gasparas ir 
Baltazaras.’’ Kur jie karalia
vo ir kokias karalystes valde, 
gal tiktai viena Kleopatra te
žinojo, aš nežinau. Tik atsi
menu, kaip seni žmones pasa
kodavo: Vaikeli, vaikeli, ži
nok, kad dievas danguje, o 
karalius ant žemės, tai gyve
nimo pamatai. Jeigu jų nebū
tų, tai ir svieto nebūtų.

Taip buvo mums sakyta ir 
mokyta ir taip įkalbėta, ir 
žmonės žinoma tam tikėjo, 
gyveno, vargo ir kentėjo, ir 
dar meldėsi iš visos širdies, 
šaukėsi prie dievo, troško ir 
prašė jo malonės. Kur jis da
bar randasi, nežinia. Vieni 
sako, kad jis nebeprigirdi, kiti , 
mano, kad jis ant vakacijų iš
važiavo, o dar kiti tvirtina, 
kad jis pasislėpė nuo razbai- 
ninkų, šautuvų ir bombų. Ir 
aš manau, kad mums nėra 
reikalo dėl jo klapatytis. Kas 
kita sir Kristumi: Kunigai jį 
nukankina, negyvą Įdeda į 
grabą, pakavoja, pasilsėję ir 
vėl išsitraukia, ir vėl kankina, 
vėl kavoja. Ir tas biznis jiem 
labai retai kada sušlubuoja.

Dešinieji socialistai bandė 
panašiai padaryti su LSS, kaip 
kunigai su Kristumi, tiktai 
jiems nesiseka. Subankrutavo. 
Nabašninkės palaikai sako 
esą ne Bostone, bet Chicagoje 
apie 18-tą gatvę ir So. Hals- 
ted. O aš nabašninkę pažinau, 
kai ji dar jauna buvo. Buvo 
viskas gerai, kol prisimetė ta 
nelaboji gangrina. Vargšelė 
pradėjo nykti, džiūti. O tų 
ronų ronų, kai]) tiktai dakta
ras užgydo vieną, tuojau at
siranda kita. Ir tai]) ta vargšė 
nebagėlė nukratė kojas.

Karaliai yra verti pasigailė- 
jim:. žemė iš po jų kojų slen
ka. Tai šauna tie dievo pa
te ptiniai, kur tik jų kojos ne
ša, kad net dūmai rūksta. 

•Vargšas tas nabagas Vengri
jos karalius, paskui jį sekė 
Rumunijos Michaelis. Apsi
žvalgęs, apsidairęs paskui 
juos iš Egipto žemės movė ir 
Faruk’as, Kur tai ant kokios 
ten salos1 jie- įsikūrė karališką 
klubą. Kvietė i klubą stoti ir 
Edwarda, buvusį Anglijos ka
ralių. Bet Edward as nestojo, 
nes jis daro taip, kaip Mrs. 
Edwards jam sako. Jie tarnų 
ir tarnaičių neturėjo, o patys 
nieko dirbti nemokėjo. Tai 
išalko ir išblyško. Pagaliau 
juos gelbėti atėjo Balfas-. 
Atėjo nekarūnavoti globoti 
karūnavotus! Bet, anot tos pa
sakos, ylos maiše nepaslėpsi. 
Tai šen, tai ten ji išlenda.

Dėlto ir Olis dejavo, kad jį 
už nosies tie “trys karaliai,“ 
vedžioja. Bet tie “trys kara
liai’’ ne tik Olį už nosies ve
džioja, jie vedžioja ir kitus.

Tuomi susidomėjo net ir

ŽINIOS IS LIETUVOS
Pasiruošimas statybai 
kolūkiuose

SKUODAS. — “Pabaltijo“) 
kolūkis šiais metais pastatys 
Šimto vietų, karvidę, 150 tonų 
talpos grūdų sandėlį, grūdų 
džiovyklą. Dabar čia aktyviai 
ruošiamasi šių patalpų staty
bai. į statybos aikštes atvežta 
daugiau kaip 150 kubinių 
metrų miško medžiagos. 100 
kubinių metrų akmens skal
dos, 6 tonos cemento, daug 
plytų ir akmenų.

Aktyviai ruošiasi naujam 
statybos sezonui “Aušros“, 
“Mosėdžio“, “Laisvės“ ir kiti 
kolūkiai. Čia jau paruošta 
daugiau kaip 800 kubinių me
trų miško medžiagos, atvežta 
dešimtys tonų cemento, daug 
kitų statybinių medžiagų.

Parduotuvės kolūkiuose

ŠIRVINTOS. — Siekiant pa-’ 
gerinti kolūkiečių buitinį ap
tarnavimą-, aprūpinti juos pla
taus vaitojimo prekėmis, rajo
no kolūkiuose atidaromos^ 
naujos parduotuvės. Prekybos? 
taškai veikia “Pušnio”, “Ta
rybinio artojo“, “Galybės”, 
“Draugystės“ ir Molotovo 
vardo kolūkiuose. Maisto ir 
pramonės prekių vietoje gali 
įsigyti Širvintų mašinų-trakto- 
rių stoties mechanizatoriai.
Neseniai atidalytas rajoninis 

univermagas. Jame yra teksti
lės, avalynės, galanterijos, 
ūkiškų prekių skyriai. Nauja
me univermage gausiai lan
kosi kolūkiečiai. J. Voveris.

Laiškas iš Lenkijos

Laisvės redaktorius A. Bimba. 
Kovo 27 d. Krisluose sako: 
“Bet kas per vieni tie trys ka
raliai? Kodėl ponas Olis svie
tui jų neparodė?“

Tie “trys karaliai“ iš pupų 
nevaromi. Jie be karūnų ir 
karalysčių. Tai šimutis, Gri
gaitis ir Vaidyla. Iš visų savo 
jėgų jie trokšta tapti kokiais 
nors valdovais. Dieną ir nak
tį krapinėja, važinėja, ašaro
dami prašinėja po įvairias į- 
staigas, kad kas nors jiems 
padėtų tą karališką troškimą 
pasiekti.

Bet kiek aš numatau, tai 
jiems kitos išeities nėra, kai]) 
tiktai kreiptis į Standard Oil 
kompaniją ii- iš jos prašyti 
tos karūnos, kurią kompanija 
turi užsidėjusi ant savo gazo
lino stočių. Geresnės karūnos 
jie niekur nesuras. Konsulai 
yra gatavi—žadeikis, Budrys, 
Daužvardis. “Spyčiai” tie pa
tys geri: kiek tų lietuvių “iš
žudyta“, kiek jų į Sibirą “iš
vežta“ ir kiek jų iš numiru
sių prisikėlė. Visas svietas tai 
gerai žino. O medalių, kurių 
Smetona buvo pridirbęs kaip 
pupų, visų j bačką nesumetė. 
Ta baisi neapykanta, kuria 
buvo Naujienos, Draugas ir 
Sandara pritvinkę iki ausų, 
tapo išlieta Stalinui numirus. 
Kontrą arba kontinentą, ku
lio taip seniai ieško prof. 
Pakštas kelines pasiraitęs, bū
tų galima pasiskolinti iš čigo
nų.

Ir taip, man atrodo, jie ga
lėtų patys išsivaduoti iš ab
surdo, ir nebereikėtų svietą 
juokinti. Chicagietis.

Mūsų skaitytojas paterso- 
nietis R. Aučius gavo įdo
mų laišką iš Lenkijos nuo 
buvusio patersoniečio. Iš
vertę lietuvių kalbon, že
miau talpiname.

Plock, vas. 5, 1953 
Brangus prieteliau Aučiau: 

, Jūsų laišką ir dolerį jame 
aplaikiau, už ką širdingai 
dėkoju. Labai nusidžiau
giau, kad lietuvių skyrius 
kartu su rusais surengė 
pikniką. Aš su savo žmona 
dažnai kalbame apie mūsų 
buvusius pažįstamus ii' 
prietelius Patersone ir apy
linkėje.

Mes čia praėjusią vasarą 
irgi surengėme pikniką miš
ke-parke, kuris traukėsi 
nuo sekmadienio ryto iki 
pirmadienio ryto. Visą lai
ką orkestrą grojo šokiam. 
Ir man su žmona teko ge
rai pašokti iki pavargimo. 
Degtinės čia nepardavinė
jo; pardavinėjo alų, lemo- 
nada, saldainius ir užkan- 
džius. Uždirbome gražaus 
pelno.

Buvome porą kartų ba
liuose, kurie tęsiasi nuo 
šeštadienio vakaro iki sek
madienio ryto. Orkestrą 
groja visokius šokius. Ma
žesni vakarėliai taipgi daž
nai rengiami; o naujų me
tų sutikimui, tai visur būna 
gražūs parengimai su spor
to programomis ir šokiais.

Jaunimas smarkiai lavi
nasi moksle ir amatuose; 
seni žmonės taipgi ima 
įvairius kursus, taipgi ir 
aš! Čia žmonės smarkiai 
dirba, budavoja, tveria ir 
mokinasi. Lenkijoj pirmiau 
niekad nebuvo tokių fabri
kų, kaip šiuo laiku. Seniau 
daug dalykų importuodavo 
iš kitų kraštų ,o dabar Len
kija pati visko pasigamina. 
Budavoja laivus, lokomoty
vus ir kitokią mašineriją. 
Iškyla nauji miestai ir 
miesteliai. • Kaimai organi
zuojasi į didelius kolektyvi
nius ūkius . Žemę apdirba 
mašinomis. Gale metų da
linasi savo darbo vaisium— 

grūdais, pinigais ir tt.
Prie dirbtuvių yra pabū

davo tos svetainės, kur dar
bininkai susirenka; ten yra 
skaitykla, sportiški žaislai,^ 
ten ir vakarėliai rengiami/ ’ 
su judamais paveikslais.

Laike ligos darbininkas 
neturi rūpintis, kad gali 
netekti darbo ir prisieis pa
badant, — ligoje gauna pil
ną algą. Gydytojas ir me
dicina nemokamai fabriko 
darbininkam. Net ir poil
sio namai suteikiami veltui. 
Fabriko darbininkam ir ki
no teatras nupigintas puse 
kainos. Darbininkai uždir
ba pagal sugabumą ir .kva
lifikaciją — vieni mažiau, 
kiti daugiau.

Kas verta pažymėt, tai 
kad Lenkijoj nėra banditų 
(plėšikų ir vagių), kaip 
Amerikoje; taipgi raketie- 
rių čia nėra. Vakarais nie
kad tavęs neužpuls ir ne- 
apiplėš. Mano žmona čia 
nebijo vakaro laiku pati 
viena nuvažiuot su reika
lais i vidurį miesto, nes ži
no, kad niekas jos d ^už
kabins.

Nuo vasario 3 d. visoje 
i Lenkijoje pakėlė darbinin- 
' kams mokestį ant 20 nuo- 
! šimčiu. Abelnai, už savo 
i uždarbi galima gerai gy- 
I venti ir'pirkti, kiek nori, 
įvairių maisto produktų. 
Tik vieno dalyko čia nėra, 

i 'ai čielų pipirų (grūdelių), 
I Taigi, prieteliau Aučiau, 
i vietoj dėti į laišką dolerį, 
j geriau tegul lietuviai mūsų • 
mieteliai sumeta po 25c ir 

i nupirkite ir prisiųskite 
j ?ielų pipirų. Už tai būsime 

■ labai dėkingi jum.
Kitu kartu aš parašysiu 

jums kitokių naujenybių iš 
mūsų krašto.

Kaip gyvena J. Bimba ir 
Aliukoniai ir kiti mūsų 
•prieteliai? Siunčiame jie.ips 
visiems širdingiausius mū
sų linkėjimus.

Jūsų senas kolega,1
A. Lapinski,
UI. Dworcowa, 11, 
Plock, Poland.

nistai turi suėmę 11,500 ali- 
mieste dar nėra buvę?’jautų kareivių, o alijantai tu 2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Baland.-April 24, 1953



Kur jaunimas “nepažįsta” senesniųjų IŠ
Kinija, sakoma, geriausia 

vieta seniems gyventi. Ten 
labiausia gerbiami senieji.

Lietuvoje, bent prieš Sme
tonos gadynę, tėvai moky
davo vaikus gerbti senuo
sius.

Jungtinėse Valstijose jau
nuoliai ir apyjauniai pras
čiau elgiasi su senyvais žmo
nėmis, ypatingai su betur
čiais. Daugelis linki, kad 
seniai “nesipainiotų jiems 
po kojomis.”

Tik žydų tautos amerikie
čiai geriau elgiasi link se
nesniųjų. Tatai matoma 
gatvėse, valgyklose ir kitur 

^mišrioje publikoje. Jeigu 
iiLjįaunesnis bando užlįsti se- 
> Mam už akių, žiūrėk, kitas 
7 ir daro pastabą:—Anas už 

tave senesnis, tai privalai 
pagerbt ji.

Jaunieji amerikiečiai lin
kę manyti, kad nusenusieji 
esą visai skirtingos rūšies 
žmonės. Bet, taip manyda
mi, jie daro klaidą, sako 
įžymus medikalis rašytojas 
dr. Theodore Van Dellen, 
North Western .Universite
to medicinos profesorius:

Jausmai
—Nepaisant senatvės, 

žmonėse pasilieka meilė, 
viltis, džiaugsmas, neapy
kanta, pavydas ii* kiti jaus
mai. 80 metų žmogus gali 
turėti tuos jausmus tokius. 
stiprius, kaip ir. 20 metų 

• -/jaunuolis. Bet jis geriau

Nuo širdies, inkstų ir 
smegenų ligų kasmet įvyks
ta daugiau kaip pusė visų
mirimų šioje šalyje. Tos li
gos dažniausiai atsiranda, 
kada sukietėja arterinės 
kraujagyslės ir dėl sukie
tėjimo išsivysto per dide
lis kraujo spaudimas.

žinovai todėl teigia, kad 
jeigu surastų, kaip apsau
got nuo arterijų sukietėji
mo ,tai vidutinis amerikie
čių amžius galėtų pailgėti 
10 iki 20 metų .

Senasis tvirtinimas
Dauguma gydytojų tvir

tindavo, kad:
Kepenys (jaknos) bei ki

ti organai pagamina per 
daug cholesterolio. Choles- 
terffcs kaupiasi ant arteri- 
nių'lkraujagyslių sienelių iš 
vidąųį. Tatai siaurina ar
terijų kanaliukus kraujui 
tekėti, kietina šias krauja
gysles ir taip vis aršiau 
tramdo kraujo apytaką. O! 
kad kraujas vis tiek pa-1

Širdį taip pat reikią kasmet 
tikrinti X-spinduliais

Vienas gydytojas surado, 
kad smarkaus jo draugo 
širdis šlubuoja, ir patarė 
jam nusifotografuoti krūti
nę X-spinduliais.

—Na, jūs daktarai esate 
dideli baugintojai. Jeigu 
mano širdis būtų silpna, 
tai nebūčiau buvęs geriau
sias atletas savo mokyklo
je, — atsakė smarkuolis.

fcž trumpo laiko po to pa- 
siįMbėjimo jis mirė nuo 
ši^Jies išpūtimo.

Daugelis žmonių patys 
nežino, kaip genda jų šir
dis. Gydytojai todėl ragi
na kiekvieną asmenį kartą 
per metus “nusitraukt” šir- 

' susivaldo — ilgieji gyveni
mo metai yra išmokinę jį 
pažinti savo būdo silpny
bes.

Suprantama, pasirodo ir 
kai kurių skirtumų pas se
nuosius . Tie skirtumai, ta
čiau, galėtų būti naudingi 
jauniesiems. P a v y zdžiui, 
senas iš patyrimo, bei ap
mąstymo žino, kur neverta 
“skystanti,” karščiuotis ar 
bandyt ”į mėnulį įspirti.”

Kuo gi didžiuotis?
Jaunam iš tiesu nėra kuo 

per daug didžiuotis. Juk 
kiekvienas senasis taip pat 
kadaise buvo jaunas ir per
gyveno, ką jaunasis tiktai 
pradeda. Jaunasis neturi 
ano patyrimo, o senesnysis 
turi ne tik jaunatvės, bet 
ir senatvės patyrimus. To
dėl gal neveltui Biblijoj ir 
senovinėje graikų literatū
roje didieji išminčiai yra 
senyvo amžiaus žmonės.

Gabumai darbe
Kas liečia fizinį darbą 

pramonėje, tai Antrasis pa
saulinis karas parodė, kaip 
senesnieji — 65 iki 70 metų 
amžiaus—gali būti naudin
gi. ■

Šimtai tūkstančių žmo
nių, kurie pirmiau buvo pa
leisti kaipo per seni, grįžo į 
fabrikinius darbus ir gerai 
juos atliko.

Senesnieji atydžiau dirbo, 
mažiau medžiagų gadino. 
Kur buvo daugiau senes- 

Trvs aršiausios amerikiečių giltines
siektų smegenis ir kitus kū
no organus, tai širdis juo 
sunkiau turi dirbti, pum
puodama kraują. Dėl to 
genda pati širdis.

Bet kas yra tas vadina- 
' mas kaltininkas — choleste- 
I rolis? Dar ir patys dakta- 
l rai nesusitaria. Vieni sa- 
I ko, tai yra riebalinė me- 
I džiaga, o kiti tvirtina, kad
■ cholesterolis — alkoholinis
■ chemikalas.

Cholesterolio gi daugiau
sia yra mėsoje, kiaušinių 
tryniuose, žuvyje ir pieni
niuose valgiuose.

Naujesni tvirtinimai
Daugelis gydytojų dabar 

pradeda abejoti, ar pats 
cholesterolis kaltas už 
kraujagyslių kietėjimą ir 
per aukštą kraujo spaudi
mą. Jie nužiūri kitus kie- 
tintojus, kaip kad blo
gą nervų veikimą, liaukų 
(glandsų) sugedimą bei 
inkstu sukliurima. Tokiuo
se atsitikimuose, tur būt, 

dies X-paveikslus.
Palyginus pernykščių pa

veikslą su šiemetiniu, bus, 
tarp kitko, matoma, ar šir
dis didėja, pučiasi. O jinai 
pučiasi nuo sunkaus darbo 
arba sporto.

Suradus gi, kad širdis ei
na didyn, reiškia, jos rau
menys. per daug išsitempia 
ir silpnėja, tai gydytojas 
patars nustot varginus šir
dį smarkiu sportu ar per 
sunkiu darbu ir nelakstyt, 
“kaip akis išdegus.” Bet 
leistina vidutiniai vaikš
čioti ir laiptais aukštyn bei 
žemyn lipti, bet jau ne 
bėgti. ' J« C. K. 

nių, tai mažiau įvyko fabri
kinių nelaimių — užmuši
mų bei sužeidimų. Senes
nieji taip pat mažiau išliko 
iš darbo dėl ligos ar dėl gir
tybės.

Jeigu ir pasitaiko “išgve
rusių,” tai tokių mažuma. 
Antra vertus, kur kas dau
giau kvailiojančių jaunuo
lių, ypač kriminalistų.
Kaip kompanijos ir unijos 

skriaudžia senesnius
Daugelis kompanijų pir

miausia paleidinėja sens
tančius, bet ne dėl to, kad 
jie negalėtų darbo atlikti. 
Tos kompanijos žada mo
kėti pensijas žmonėms, dir
busiems jose per tam tikrą 
skaičių metų. Bet'kai artė
ja tas laikas, tai ir palei
džia senesniuosius, kad ga
lėtu išsisukti nuo žadėtos 
pensijos mokėjimo.

Panašiai ir tūlos unijos 
skriaudžia senstančius. 
Imame tokį atsitikimą. Vie
nas lietuvis per ilgus metus 
Philadelphijoj turėjo mūsos 
ir kitų valgių krautuvėlę. 
Buvo ne tik gabus, bet pui
kus savo amato žinovas. 
Miestas nugriovė tą apylin
kę, kur žmogui biznis se
kėsi. Teko persikraustyti į 
gana tolimą, skirtingą 
miesto dalį—ir pradėti kaip 
naujokui. Todėl jau netaip 
sekėsi. Užėjo Antrasis pa
saulinis karas, ir juodasis 
manketas pasmaugė tą biz- 

liaukos, inkstai bei nervai 
gamina žalingas medžiagas 
ir leidžia jas kraujai), kie- 
tinant arterines kraujagys
les ir tuo būdu keliant krau
jo spaudimą, kai]) sako šie 
gydytojai.

Neišspręstas klausimas
Katrie aiškinimai geriau 

parodo tu blogumų priežas
tis? — tai klausimas, kurio 
negalima tikrai atsakyti. 
Nes dar trūksta mokslinių 
įrodymų ir seniesiems (cho- 
lesteroliniąms) spėjimams 
ir naujiesiems tvirtinimams 
apie arterijų kietėjimo 
priežastis.

X-spinduliai ir nauji vaistai 
kovoje pries džiovą

Pastaraisiais laikais dau
giausia šnekama apie šir
dies ligas, artritą, reuma
tizmą, vėžį ir visokias aler
gijas. lietai kada atsižvel
giama į senąją “baltąją plū
gą,” kaip kad buvo vadina
ma džiova (tuberkuliozė).

Bet džiovos pavojus via 
dar gręsia daugeliui ame
rikiečių, nors ir ne taip la
bai, kaip pirm keleto dešim
čių metų .

Iš kiekvieno 100,000 New 
Y o r k o gy vento jų pern a i 
metais džiova numarino po 
daugiau kaip 20 žmonių.

Per tris pirmuosius 1953 
m. mėnesius šiame' mieste 
nuo džiovos mirė 353 žmo-

Džiovininkus gydyti pa
nes.
deda naujieji vaistai, kaip 
kad isoniazid, kuris nuryja
mas, ir streptomycin, kuris 
į kraują leidžiamas.

New Yorko sveikatos 
skyrius beveik nuolat siun- y
tinėja gatvėmis ligonveži- 
mius su X-spindulių maši- 

neli.
Eina tad žmogus į Darbo 

Federacijos Mėsininkų Uni
ją įstoti. Vadai atsako, tu 
jau per senas.

Kodėl jie senesniojo bijo? 
Nagi, todėl, kad unija žada 
pensijas senesniems savo 
nariams, išbuvusiems joje 
per tam tikrą skaičių me
tų. T;iip gabus mėsininkys- 
tės meistras ir turi basty
tis, tik dieną kitą tegauda- 
mas padirbėti kai]) ekstri
nis darbininkas .

Doleriais mieruojamas 
protas

Kalbant, kad jaunieji 
amerikiečiai neigia senuo
sius, tyčia pabrėžėme seny
vus beturčius. Pasenęs be- 
turetis atrodo jiems lyg bū
tu “durnas.”

Kas kita pasenęs Rocke- 
felleris, Herbertas Hoove- 
ris, Bernardas Baruchas, 
Morganas bei kitas turčius; 
arba senas kunigas, vysku
pas, daktaras, generolas, in
žinierius. Šiuos senius ame
rikinis jaunimas laiko1 ne 
tik protingais, bet labai iš
mintingais ir per daug gar
bina.

Tokios skirtingos pažiū
ros Į poniškus senius ir į 
nusenusius beturčius dar 
kartą pabrėžia,- kaip galin
gai dolerizmas karaliauja 
Amerkoje ne tiktai medžia
giniai, bet ir dvasiniai.

N. M.

Širdies, inkstų ir smege
nų ligos dažniausiai palie
čia pusamžius ir senyvus 
žmones.

Ketvirta aršioji giltine
Ketvirtas iš eilės didžiau

sias marintojas yra vėžys, 
kuris ypač sirgdina ir ma
rina žmones po 50 metų 
amžiaus.

Daugiausia moterų ken
čia nuo vėžio krūtyse,: gim- 
tuvėje, odoje, žarnose ir 
skilvyje . O vyrams vėžys 
dažniausiai išsivysto odoje, 
pilve, prostatinėje liaukoje 
ir plaučiuose. N. M.

na. Siūlo žmonėms dova
nai pagamint X - spindulių 
paveikslus jų krūtinių. Tie 
paveikslai parodo, ar žmo
gus turi plaučių džiovą. O 
jeigu taip, tai patariama 
negaišuojant gydytis.-' .

• X-spinduliais fotografuo
jant krūtines, beje, taip pat 
gali būti surasta vėžys ir 
kai kurie širdies sugedimai, 

Jei pradinė džiova grei
tai gydoma, tai beveik vi
suomet ligonis išgyja. Ga
na dažnai pagydoma ir įsi
senėjusi džiova. >

Naujieji vaistai patar
nauja, bet pamatine gydy
mo priemonė liekasi ta pa
ti — geras maistas, sveikas 
oras ir poilsis.

Savisaugai prieš džiovą, 
gydytojai pataria sykį kiek
vienais metais nusifotogra
fuoti krūtinę X-spinduliais.

Daugelis džiovininkų ga
na ilgai net patys nežino, 
jog serga . Tuo būdu užsen- 
dina pavojingą ligą ir jos 
perais apkrečia savo arti
muosius. N. M.

GRAIKŲ TAUTOS 
ŽMONĖS ATSIMENA 
SAVO DRAUGUS

Amerikoje jau kelinti 
metai pavasarį reakciniai 
graikų tautos elementai 
mini neva “Graikijos nepri- 
k 1 a u somybę.” Tikrumoje 
tai yra niekas kitas, kaip 
istorijos iškraipymas, sieki
mas apgauti graikų tautos 
darbo žmones. Tie, kurie 
mini Graikijos “nepriklau
somybę,” užtyli istorišką 
faktą, kas už Graikijos iš
laisvinimą liejo kraują, kas 
dėjo savo galvas.

Iš Graikijos senovės
Graikų tauta priklauso 

prie seniausių pasaulyje 
tautų. Jau virš tūkstantis 
metų pirm dabartinės me
tų skaitlinės graikų tautos 
žmonės jungėsi į valstybę. 
Tiesa, tai buvo silpnai su
sijungus valstybė, bet ji bu
vo.

Apie 800 metų pirm da
bartines gadynės Graikija 
Balkanų Pussalyje užėmė 
mažesnį plotą, kaip dabar
tinė Graikija ten užima. 
Bet, apart jos teritorijų 
Balkanų Pussalyje, ji valdė 
jūrų pakraščius Mažojoje 
Azijoje (dabartinėje Tur
kijoje). Jos kolonijos, kaip 
ir atskirį miestai, buvo vi
sos Italijos pakraščiais, 
taipgi .Viduržemio Jūros 
pakraščiais, net iki Gibral
taro. Graikija turėjo savo 
kolonijų ir Afrikos pusėje,, 
taipgi aplinkui visas Mar
muro Jūras, Juodųjų Jūrų 
pakraščiais ir net pietų 
Ukrainoje. Toki miestų var
dai, kaip Cherson, Nikopol, 
Sevastopol, Simferopol, pa
eina iš graikų kalbos.

Balkanų Pussalyje seno
vinė Graikija dalinosi į 17- 
ką atskirų miestų ir jų 
provincijų. Kitur jų buvo 
daug daugiau. Tie miestai 
aplinkui save valdė plotus. 
Senovėje nebuvo tarpe vals
tybių taip griežtai nustaty
ti rubežiai, kaip jie yra da
bar. Reiškia, Graikija bu
vo didele ir galinga valsty
bė.

Labiausiai ją apsilpnino 
daugelio metų karai su Per
sija. Kaip tų laikų kitos 
valstybės, taip ir graikų 
valstybė rėmėsi ant vergų 
darbo1. Nors dabartinių lai
kų buržuaziniai mokslinin
kai daug kalba apie “Grai
kijos demokratiją,” bet rei
kia suprasti jų “demokra
tija” buvo, kaip ir dabar su
pranta, saujelei žmonių, o 
ne visai liaudžiai.

Tiesa, Graikijos gadynė
je padaryta daug progreso 
literatūroje, meno srityje, 
architektūroje ,muzikoje ir 
bendrarrte moksle. Graiki
jos mokslininkai jau siekė 
suprasti, kodėl žmogus ge
ma, gyvena ir miršta; siekė 
jie gerinti tą gyvenimą, 
gražinti jį, sukuoptą moks
lą perduoti būsimoms gent- 
kartėms, bet tai buvo vergų 
gadynės mokslas.

Leninas savo1 laiku apibū
dino, kad Graikijos gady
nės mokslininkai daug sie
kė, daug padarė, “jie priė
jo prie mokslo, bet jie ne
galėjo ir nesugebėjo jo dia
lektiškai suprasti.”

ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Mitai - pasakos, burtai, 
bijojimas gamtos reiškiriių 
ir tikėjimas į pomirtinį gy
venimą buvo giliai persun
kęs graikų gadynės moks
lininkus . Jie tikėjo į dau
gybes dievų — saulę, ugnį, 
laimės ir nelaimės dievus, 
derliaus ir bado dievus. 
Bendrai, jų mokslas nebuvo 
paremtas materializmo su
pratimu, bet rėmėsi ant mi
tų. Bet nieko tobulo iš kar
to nėra. Todėl graikų ga
dynės mokslininkai yra ger
biami, kaipo tos gadynės 
mokslininkai .

Ketvirtame šimtmetyje 
dabartinės gadynės Graiki
ja tapo Bizantijos imperi
jos dalimi. Keturioliktame 
šimtmetyje ant Graikijos 
pradėjo puolimus turkai ir 
1540 metais jie pavergė 
graikų tautą.

Graikų tauta nelaisvėje
Turkai, palyginant juos 

su graikais, buvo barbarai 
—laukiniai, atsilikusi ir 
žvėriška tauta. Turkai žiau
riai persekiojo graikų tau
tą ir jos žmones, kurie sie
kė toliau skleisti mokslą.

Suprantama, kaip kiek
viena tauta, taip ir graikų 
tauta prieštaravo. Dažnai 
graikai sukildavo prieš tur
kus, atsiekdavo nemažai 
pergalių, bet, turkai, būda
mi daug skaitlingesni, žiau
riai nuslopindavo graikų, 
kaip ir kitų pavergtų tautų, 
sukilimus.

Savo laiku Karolis Mark
sas rašė, kad “Balkanų 
Pussalio gyventojai matė 
savo išsigelbėjimą tik Ru
sijoje... Rusija jiems bu
vo vienatinė atspara, vie
natinė viltis ir jų išsigelbė
jimo misija.’ ’

Nepaisant, kad Rusijoje 
viešpatavo carizmas, bet 
Rusijos kovos prieš tur
kų barbarizmą buvo pro
greso žygiai. Balkanų Pus
salyje bulgarai, serbai, 
juodkalniečiai, rumunai ir 
graikai gaudavo iš Rusijos 
pagalbos savo kovoje už 
laisvę. Gelbėjo turkų pa
vergtas tautas ir kiti pro
gresyviai žmonės. Taip 1824 
metais graikų kovoje prieš 
turkus prie Miss o 1 o n g h i 
miesto gyvastį atidavė gar
sus anglų poetas Byronas, 
kuris buvo graikų kovotojų 
eilėse.

I

Sukilimas prieš turkus
1821 metais Graikijoje 

prasidėjo naujas sukilimas 
prieš Turkijos režimą. Su
kilimui vadovavo graikai 
du broliai Aleksandras ir 
Dimitrius Ipsilantis, kurie 
pirm to tarnavo Rusijos ar
mijoje oficieriais. Graikai 
laimėjo kelias pergales, pa
skelbė savo šalies nepri
klausomybę, orga n i z a v o 
valdžią.

Turkija sau į talką pasi
šaukė Egipto sultaną Mehe- 
metą Allį su jo gerai lavin
ta armija ir stipriu karo 
laivynu. Po 11-kos mėnesių 
apgulos turkai ir egiptie
čiai paėmė tuometinę grai
kų sostinę Missolonghi mie
stą, v

1827 metais graikai vėl 
organizavo savo valdžią 
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Trezeno mieste. Rusija jau 
pasirengė a t v i r a n karan 
prieš Turkiją, kad “pagel
bėti tos pačios tikybos, kaip 
rusai, graikams.”

Anglija ir Francija pir
miau rėmė Turkiją, nenorė
damos, kad Rusija būtų lai
mėtoja . Bet dabar ir jos 
sutiko daryti spaudimą į 
Turkiją, nes Anglija ir 
Francija sudarė planus 
įleisti savo nagus į būsimą 
nepriklausomą Graikijoj 
valstybę. Taigi jų karo lai
vų dalyvumas darė ir jas 
Graikijos “draugais.”

Rusijos galingas karo lai
vynas išplaukė iš Baltijos 
Jūros vadovystėje admiro
lo D. N. Seniavino. Ant ka
ro laivų buvo vėliau pasku
bę admirolai Lazarevas, 
Nachimovas, Kornilovas ir 
kiti. Rusijos karo laivai 
buvo 'moderniški ir galingi. 
Linijos laivas “Gongut” tu
rėjo 84 kanuoles; kiti trys— 
“Azov,” “Aleksandr Nevs- 
ki” ir “Izekil” — po 74 ka
nuoles; antros rūšies laivai
— “Konstantin,” “Prozor- 
nyji,” “Elena” ir “Kastor”
— nuo 36 iki 44 kanuolių 
kiekvienas. Plaukė ir ma
žesnių karo laivų. Jų siekis 
buvo; — sumušti ir nuvyti 
Turkijos ir Egipto karo lai
vus nuo Graikijos pakraš
čių. Prie Rusijos laivyno 
prisijungė keturi Anglijos 
dideli karo laivai, apie tiek 
Franci jos ir šiek tiek ma
žesnių.

1827 m. spalio 20 dieną 
šis Rusijos, Anglijos ir 
Francijos karo laivynas už
klupo Navarino užlajoje, 
netoli Pylos miesto, Graiki
jos pakraštyje, apie 150 
turkų ir Egipto karo laivų. 
Jungtinis karo laivynas su
gebėjo veik visus priešo lai
vu s sudeginti. Graikijos 
pajūriai buvo apvalyti nuo 
priešo karo laivų.

1828 metais Rusijos armi
ja vadovystėje generolo Di- 
bičio supliekė turkų armiją 
Balkanų Pussalyje, perėjo 
Balkanų Kalnus, užėmė 
Adrianopolį, visai prisiarti
no prie Turkijos sostinės 
Konstantinopolio. Turkija 
buvo sumušta ir prašė tai-? 
kos. Adrianopolyje 1829 
metais buvo pasirašyta Ru
sijos ir Turkijos taika. 
Turkija pripažino Graikijos 
nepriklausomybę ir atsisa
kė nuo kitų plotų—Rusijos 
naudai.

Karolis Marksas ir Fr. 
Engelsas atydžiai sekė tą 
karą ir rašė, kad “Rusijos 
armijos pergalingi žygiai 
išsprendė karą.” Net ir 
“The Illustrated World His
tory” atžymi, kad laimėtas 
karas ir taika buvo pasek
mė rusę armijos pergalių..

Istorikas P. N. Mordvino- 
vas, aprašydamas karą ir 
sunaikinimą turkų laivyno 
prie N a v a r ino, pareiškė: 
“Graikų liaudis visada at
mena savo draugus, pagel- 
bėjusius jiems kovoje už 
Graikijos nepriklau s o m y • 
bę.” Ir nepaisant, kaip re
akciniai elementai bando 
Graikijos nepriklausomybes’ 
reikalus iškraipyti — Grai
kijos liaudis žino tiesą ir ji 
rengiasi prie išsilaisvinimo 
iš naujųjų “globų.”



BINGHAMTON, N. Y.
Balandžio 9 d. mirė Juozas 

“Tltfikilionis. Palaidotas balau- 
- džio 12 d. Vestal Hills Menio- 
'Tial Park kapuose. Velionis 

u mirė nuo širdies atakos, kuri j j 
•ištiko darbe ryte.

Juozas Mikilionis buvo
laisvamanis, tad ir palaidotas 

.. be bažnytinių apeigų. Buvo
‘ daug palydovų kapuosna pa- 
'■ lydint. Nuliūdime paliko žmo

ną Elzbietą ir vieną sūnų, 
marčią ir tris mažamečius 

. anūkus, i
Kiek pirmiau mirė M. Kure 

cia ir Vincevičius. Pastarasis 
sirgO per du metu, buvo supa- 
ralyžuotas. Abudu palaidoti 
sw bažnytinėmis apeigomis 
Kalvarijos kapinėse.

Taigi, lietuvių eilės vis re
tėja. Josephine.

Palaidota laisvai

Balandžio.3 d. pasimirė ge
ra laisvietė Ona Mikolajūnie- 
nČ, buvusi O. Kutaitė. Palai- 

’ dota balandžio 6 d. Laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių, 
buvo daug palydovų į kapus, 
nors ir darbo diena buvo. 
Daug gražių gėlių puošė jos 
karstą, kurias prisiuntė gimi
nės ir artimieji draugai ir 

'Ldraugės. Tas parodė šeimai 
didelę užuojautą liūdesio va- 

;. landoje.
Antrą valandą po pietų iš

lydėjome velionės Onos palai
kus į gražius Vestal Hills Me
morial Park kalnelio kapus. 
Išlydėta buvo iš laidotojo 
R. J. Bednarsky šermeninės. 
Išlydint J. Vaicekauskas tarė 
kelis atsisveikinimo žodžius, 

... o ant kapų kalbėjo kiek il- 
” giau apie velionės gyvenimą.

Velionė Ona Mikolajūnienė 
'dideliame liūdesyje paliko 
gyvenimo draugą . Povilą, dvi 

.dukteris — Anna ir Lillian. 
Anna vedusi su, Joseph Baka 

- ir turi dukrelę. Lillian yra
l ■■ II I III

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

serganti ir randasi Brown 
County ligoninėje jau kelinti 
metai, ir negalėjo dalyvauti 
motinos laidotuvėse. Taipgi 
velionė paliko sūnų Alfonsą 
ir marčią, du pusbrolius — 
Petrą ir Aleksą Valantinus, 
kurie gyvena Great Neck, 
N. Y.

Velionė Ona i šią šalį atvy
ko iš Lietuvos 1912 metais, 
dar jauna būdama. Į vedybinį 
gyvenimą suėjo su Povilu Ni
kolajumi 1916 metais, apsive
dė civiliniu būdu. Visą laiką 
išgyveno šiame mieste. Turėjo 
daug draugų ir draugių, kurie 
liūdime jos netekę.

Didelis kreditas priklauso 
velionės šeimai, kad jie jos 
prašymą išpildė ir palaidojo 
laisvai.

Velionė Ona Mikolajūnienė 
buvo Laisvės skaitytoja ir ge
ra rėmėja. Priklausė prie vie
tinės pašalpinės draugijos ir 
buvo jos iždininkė. Taipgi 

į priklausė prie LpD 20 kuopos 
ir yra buvusi jos pirmininkė. 
Taipgi priklausė prie Moterų 
Klubo. Bet per paskutinius 
penkerius metus jau. nebebu
vo jo nare.

Ona Mikolajūnienė-Kutaitė 
gimusi ir augusi Lietuvoje, 
Sitkūnų kaime, Klovainių a- 
pylinkėje, Panevėžio apskrity
je.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti į Lietuvių Sve
tainę ir pavaišinti per velio
nės šeimą.

Povilas Mikolajūnas ir šei
ma dėkoja visiems draugams 
ir draugėms ir prieteliams už 
visokią pagalbą, už gėles, už 
simpatiją, per Laisvę išreikš
tą. Dėkavoja šeimininkėms, 
kurios dirbo prie užkandžių 
paruošimo, ir visiems daly
viams. Josephine.

Dėkavojąme visiems ir vi
soms, kurie prisidėjote dėl nu
pirkimo gėlių ir išreiškimo 
užuojautos Onos Mikolajūnie-

nes šeimai per Laisvę. Del gė
lių sudėta $21.50, o dėl užuo
jautos per Laisvę $30.50, viso 
$52.00.

Nellie Strolienė, A. M. ir 
J. K. Navalinskiene.

Klaida įvyko Laisvėje ba
landžio 17 d. reiškiant simpa
tiją. Pasakyta čezoniene, o 
turėjo būti L. čeponiene. At
siprašau. J. K.. N.

Great Neck, N. Y.
žiema jau išdūlino savais 

keliais. Pavasaris jau brėkšta, 
ir dygsta daigai iš pilkos že
meles. Narcisės, tulpes ir pili- 
ponai pražysta ten ir čia. Me
džių šakos pasipuošia jaunu
čiais lapeliais ir plevėsuoja.

štai mūsų turčių graži kolo
nija. Čia daug darbo įdėta iš
puošimui savo rezidencijų. 
Taip, jog ir praeiviui sukelia 
daug malonumo besižvalgant.

Darbo žmonės, daržininkai 
ir kiti įvairūs darbininkai, po 
žiemos pertraukos, tik juda 
k r u ta, p ra k aitu o,j a.

Mūsų draugijos sumanė 
pasitikti pavasarį su parengi
mu.' Tai yra, ruošiasi scenoje 
pastatyti veikaliuką. Yra už
kviesta trupė artistų iš Port 
Jefferson, kurie darbuojasi 
po vadovybe Stankaitienės. 
Jie suvaidins veikaliuką “Pra
keikimas.” Apart to, progra
moje dalyvaus ir Brooklyno 
kelios grupės artistų, kurie 
suteiks mums dainų, ir tt. Bus 
muzika šokiams. Taipgi ir už
kandžių ir gėrimų bus galima 
gauti.

Šis parengimas įvyks sek
madienį, gegužės 10 d., Kas- 
močių svetainėje, 91 Steam
boat Road. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Jžanga tiktai $1.

Tikimės, kad programa bus 
gera ir publikos bus daug. 
Laukiame širdingai atsilan
kant ir jūsų, miestiečiai. Kvie
čiame visus iš visur, atsilanky
ti į mūsų šį pavasarinį paren
gimą.

Pasimatysime parengimo.
F. Kl-ton.

G. A. Gurevąs

MOKSLINIAI NUMATYMAI IR 
RELIGINES PRAN AŠYSTES

ir dabar dar yra žmonių,

NEWARK, NEW JERSEY || RICHMOND HILL, N. Y.

(Tąsa)
Visuomeninio gyvenimo 

reiškiniai yra ypatingai 
painūs, ir todėl atrasti vi
suomenės ' vystymosi dės
nius buvo labai sunku. At
rado juos didieji darbinin
kų klasės mokytojai Mark
sas ir Engelsas, kurie tuo 
pačiu ir sukūrė t i k r ą j į 
mokslą apie žmonių visuo
menę. Jų genialus mokslas 
apie visuomenės vystymosi 
dėsnius, Lenino ir Stalino 
išvystytas, yra vadinamas 
istoriniu materializmu, ar
ba materialistiniu istorijos 
supratimu.

Pagal istorinį materializ
mą vyksta nuolatinis visuo
menės keitimosi ir vysty
mosi procesas, priklausąs 
visų pirma nuo gamybinių 
jėgų keitimosi. Visos vi
suomeninio gyvenimo pu
sės: gamybos būdai, nuosa
vybės formos, valstybine 
valdžia, klasių kova, moks- 
las, religiniai vaizdiniai, 
dorovės supratimas ir tt.— 
visa tai turi tarpusavio ry
šį. Marksas, Engelsas, Le
ninas ir Stalinas parodė ti
krąjį visuomeninių reiški
nių ryšį, jų įtaką vienas ki
tam, jų tarpusavio priklau
somumą, tai yra jų dėsnin
gumą. Jie galėjo tai pada
ryti todėl, kad rado atsaky
mą į klausimą: kur tas pa
grindas, kuris nulemia vi
są visuomenės veidą, jos 
vystymąsi, jos politines in
stitucijas, idėjas, jų tarpe ii' 
religinius tikėjimus.

Tas pagrindas yra pragy
venimo priemonių gamybos 
būdas, materialinių gėry
bių: maisto, drabužiu, bu- 
to, avalynės ,kuro ir kitų 
reikmenų, būtinų žmonių 
egzistavimui, gavimo 
das. Be šių reikmenų 
mybos žmonės gyventi 
gali; gamybos būdas
pagrindinė jėga, nulemianti 
žmonių visuomenės egzista
vimą ir vystymąsi. Sociali
nis, politinis ir dvasinis vi
suomenės gyvenimas ga
liausiai priklauso nuo gyve
nimui reikalingų materiali
nių gėrybių gamybos būdo, 

Marksistinis - lenininis 
mokslas apie visuomenę iš
aiškino vienos visuomeni
nės santvarkos pakeitime 
kita priežastis, parodė vals
tybės esmę, klasių kovos 
vaidmenį ir visuomeninių 
idėjų materialines šaknis. 
Tuo buvo- galutinai pakirs
tas tikėjimas, kad visuome
niniuose reiškiniuose neva 
matyti kažkokia “dievo ap
vaizda,” kažkokia “antpa- 
saulinė valia.”

Istorinio materializmo, 
t išaiškinusio visuomen i n i ų 
reiškinių dėsningumą, dėka 
istorija virto tikru mokslu, 
panašiai kaip biologija, kuri 
yra mokslas apie gyvąją 
gamtą.’' Todėl Markso, En
gelso, Lenino ir Stalino vei
kaluose mes randame daug 
puikiai pasitvirtinusių 
mokslinių numatymų visuo
meninio gyvenimo srityje

numatymų, ku- 
visą žmoniją ir 

atskiras valstybes, klases,

pildžiusių 
rie liečia

Pateiksime čia kai ku
riuos šių pavyzdžių.

Kaip yra žinoma, Mark
sas ir Engelsas pranašavo 
kapitalizmo žlugimo ir jo 
pakeitimo nauja, aukščiau
sia visuomenine santvar
ka — komunizmu — neiš
vengiamumą. Dar daugiau: 
jie genialiai numatė pa
grindinius etapus, kuriuos 
pereis komunizmo vystyma
sis, nusakydami kartu tų 
etapų pagrindinius būdin
gus bruožus.

Itin nuostabu yra tai, 
kad po Paryžiaus Komunos 
sutriuškinimo 1871.’ metais 
Marksas ir Engelsas išpra
našavo “Rusijos Komunos” 
sukūrimą. Jie sakė, kad re
voliucija šį kartą “prasidės 
Rytuose,” kad Rusijas bus 
“Europos revoliucinis 
avangardas” ir kad Rusijos 
revoliucija ne tik “atnau
jins Rusiją,” bet ir “nepa
prastai pagreitins Vakarų 
Europos istoriją.”

Engelsas 30 metų prieš 
pirmąjį pasaulinį karą nuo
stabiai tiksliai pranašavo 
ne tik jo kilimą, bet ir jo 
eigą bei .rezultatus.

.. .“Prūsijai-Vokietijai,— 
rašė Engelsas dar 1887 m., 
— dabar nėra jau galimas

sitikėjimą tuo, kad galima, 
remiantis patyrimu, pakan
kamai tikrai numatyti at
eiti, v

Bet būtinumas nors neto-

liamas ne tuščio smalsumo, 
o būtiniausių gyvenimo po
reikių. Istorija teikia 
mums daug pavyzdžių, kaip 
per tūkstančius metų žmo
gaus mintis, religinių prie
tarų a p t e m d y t a , veltui 
stengėsi surasti kelią atei-

niai prietarai neretai būda
vo išnaudotojų panaudoja
mi politiniais tikslais. Net

ne

teikiančių reikšmę, pavyz
džiui, vienam iš labai se
novinių prietarų — astro
logijai. Panagrinėkime 
smulkiau šią prietarų foi 
mą. v

(Bus daugiau) *

ŠYPSENOS
Apsauga

Slaugė: “Daktare, ką da
ryt su anuo ligoniu? Kai 
til\ aš paimu jo ranką, kad 
jo pulsą suskaitliuoti, tuoj 
jo pulsas ima vis greičiau 
plakti.”

Gydytojas: “Ogi tu pir
ma užrišk jam akis, kad jis 
tavęs nematytų, o jau pas
kui jo pulsą skaitliuok.”

Sutaisė Kas Kitas

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Petersburg, Fla.
J. Bertašius,

10.00

10.00

CUKRINIS KAREIVIS
"THE CHOCOLATE SOLDIER"

DVIEJU AKTŲ OPERETE

šeštadienį

Gegužes (May) 23
UKRAINŲ SALĖJE

; 57 Beacon St. Newark, N. J.

Pradžia 8 vai. vak.

LEON TONIKAS
Karžygis Aleksas

Sekmadienį

Gegužės (May) 24
LIBERTY AUDITORIJOJ

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Pradžia 3:30 vai. popiet

Stato Scenoje

Sietyno Choras 
po vadovystė ir režisifira 

MILDRED STENSLEIl
wr w w v

VAIDINTOJAI

Ona Stelmokaitė-Eicke - Nadina 
Edward Skučas - - - - Blimerlis 
Leon Yonik - ----- - Aleksas 
Katre Žukauskiene - - - A.urelc 
Madeline Knorr Masa
Tadas Kaskiaučius - - - Popovas 
Walter Bajoras— - Masakrovas

Suflierius — P. Ramoška O. STELMOKAITE-EICKE
Nadinos rolėj

pasaulinį karą. Ir tai būtų 
anksčiau nematyto dydžio, 
nematytos jėgos pasaulinis 
karas. 'Nuo aštuonių iki 
dešimties milijonų kareivių 
smaugs vienas kitą ir ap- 
valgys visą Europą plikai 
tokiu laipsniu, kaip nieka
dos dar neapvalgydavo skė
rių pulkai. Nuniokojimas, 
Trisdeš imties metu karo 
padarytas,— suspaustas iki 
trejų-ketverių metų laiko
tarpio ir išplėstas į visą že
myną, badas, epidemijos, 
visuotinis tiek kariuome
nės, tiek ir liaudies ma
sių išbaikštėjimas, didelio 
s k u r d o sukeltas, mūsų 
dirbtinio mechanizmo pre
kyboje, pramonėje ir kre
dite beviltiška painiava; vi
sa tai baigiasi visuotiniu 
bankrotu; senų valstybių ir 
jų rutininės valstybinės iš
minties krachas, — toks 
krachas, kad karūnos tuzi
nais mėtosi grindiniuose ir 
neatsiranda niekas, kas jas 
pakeltų...”

Pirmojo pasaulinio karo 
rezultatas parodė, kad iš 
esmės viskas įvyko kaip tik 
taip, kaip tai buvo numatęs 
Engelsas. Jau 1918 m. vi
duryje, kai karas dar tebe
vyko, Leninas priminė šiuos 
nuostabius Engelso žodžius,. 
teisingai pavadinęs juos 
pranašiškais žodžiais. Le
ninas tuomet pažymėjo:

Bet nuostabiausia yra tai,

našavo Engelse 
“kaip iš rašto.”

r Ši metodiška, gaivi operetė, kompozitoriaus Oscar Straus, yra sutaisyta pagal
* George Bernard Shaw veikalo: “Arms and the Man”. Ji vaizduoja satyriškai paiką
* karališką gyvenimą..... bet meilė yra didžiausia karo niekintoja ir meilė išlaimi. >

Kostiumai ir scena atvaizduoja 1885 laikotarpį, kada Serbų armija užpuolė 
‘ Turkų armiją Bulgarijoj.... Choras ir solistai dainuoja 14 linksmų ir jautrių dai-
• nelių.
♦ Rengėjai širdingai kviečia visus ir visas pamatyti gražią ir juokingą opere

tę. Įsitėmykite, kad choras vaidins du kartu ir dviejose vietose — Newarke ir Rich-
- mond Hill. Komisija.

Visuomeninis gyvenimas 
yra daug sudėtingesnis, ne
gu gamtos reiškiniai, jis su
sideda iš klasių, partijų, 
-žmonių, turinčių valią, są
monę, siekimų iri poelgių. 
Todėl negalima matemati
niu tikslumu numatyti bū
simų visuomeninių įvykių 
terminus ir kitas detales, 
galima tik spėti įvykių vys
tymosi bendras tendencijas, 
bendrą kryptį. Ir vis dėlto 
marksistinis-lenininis moks-

tai tikslią klasinę analizę, 
o klasės ir jų tarpusavio 
santykiai liko seni.

Taigi; nuostabūs Markso 
ir Engelso moksliniai nu
matymai išsipildė todėl, kad 
jie buvo padaryti • atsižvel
giant i "tas tendencijas, ku
rios pasireiškia visuomeni
nių reiškinių vystymesi.
Prietaringų religinių 
pranašysčių ir spėjimų 
melagingumas

Religinė pasaulėžiūra nu-
las apie visuomenę teikia 
nuostabius pavyzdžius išsi-

skurdina tikinčiuosius, at
imdama iš jų bet kokį pa-

Navikauskai, New
Canaan, Conn. .. 10.00

L Vienužis ........... 10.00
AL Raulinaitienė, 

Cleveland, Ohio 5.00
Andrew Goodwin, 

Brooklyn, N. Y. 5.00
J. Yasulis, 

Kenosha, Wis.
Jonas Vaira, 

Cleveland, Ohio

5.00

2.00
J. Greblick, St.

Petersburg, Fla. . . 2.00
K. Grybas, 

Brooklyn, N. Y. 2.00
B. Jankowskis, 

Irvington, N. J. 2.00
K. Markūnas, 

Haverhill, Mass. 2.00
•. Joikubaitis, 
Putnam, Conn. .. 1.00.j

V. J. Valley, New Brit
ain, Conn., prisiuntė naują 
prenumeratą ir kitas as
muo pats užsisakė Laisvę 
metams.

Širdingai dėkojame tiems, 
kurie darbuojasi fondo su
kėlimui, ir visiems aukoju
siems į fondą. Linkime ki
tiems laisviečiams pasekti

tuos, kurių vardai aukš
čiau išspausdinti.

Kurie renkate aukas ant •* 
blankų, nesiskubinkite 
baigti ir grąžinti blanker— 
Rūpinkitės, kad kuo daW(- ? 
giausia pasiekti žmonių ir 
paprašyti aukų. Kuo pil
nesnės bus blankos, tuo 
naudingiau bus dienraščiui.

Per mažai tegauname 
naujų skaitytojų savo fi
nansinio vajaus laiku. Pra
šo m e daugiau dėmesio 
kreipti į gavimą naujų.

Puikus Laisvės prietelius 
Antanas Stripeika, Eliza
beth, N. J., rašo:

“Gerbiamieji! Už poros 
savaičių ar greičiau Laisvės 
fondui pasiųsiu porą šimtų 
dolerių. Dar yra pasižadė
jusių aukoti, bet vis dar 
prašo palaukti. Blanką jau 
prirašiau pilną, darbavausi 
pasiryžusiai. Draugiškai, 
A. Stripeika.” £>•

Dėkui už taip gražų lai%*‘ 
kelį, drauge Stripeika. Pui
kiai pasidarbavai. Gerai, 
kad nesiskubini greit už
baigti. Gražiau, kad dau
giau aukų. Suprantame, 
kad sunkiai dirbote, kad 
jau tiek daug surinkote au
kų. Labai įvertiname jūsų 
triūsą ir jūsų mokėjimą 
įvertinti apšvietą.

Laisvės Administracija

SVARBU
BOSTONO APYLINKEI

žymiausi lietuvių talentai iš New Yorko vyksta į 
Bostono apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Suzana Kazokytė, sopranas
Frank Balevičius, komp.-piartistas
Aido Choro Šokėjų Grupė

Duos Puikų Koncertą^
Montello, Mass., šeštadienį

Gegužes-May 16-tą
TAUTIŠKO NAMO SALĖJE
8 VINE ST. IR NO. MAIN ST.

1. vak. įžanga $1.00
Rengia L.L.D. K-ta Kuopa

Gegužes-May 17-tą
Worcester, Mass., Sekmadienį

LIETUVIŲ SALĖJE 
29 ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čią vai. popiet -:-
‘ Rengia L.L.D. 11-ta Kuopa

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo fme
nininkai. Kiekvienas, kuriem nepertoli nuvykti, pasistengkite 
juos išgirsti.

įžanga $1.<’O

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—Penktad., Baland.-April 24, 1953
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(Tąsa)
Tą rūpestį ji paliko savo vyrui ir mo

kytojui. Ji apribojo savo rolę, pakišda
ma jam gudriausią taktiką, kad jis ga
lėtų laimėti. Filipas gėrėjosi jos suma

Montello, Mass. NEW JERSEY NAUJIENOS

numu.
Polemikos smarkumas tada buvo ne

paprastas. Noemi, nugalėdama pasišlyk
štėjimą ir nuobodulį, kuriuos jai sukel
davo tie vyrų ginčai, suprato, kad ji tu
ri drąsiai mestis į kovą. Ji pradėjo sa
lonuose su sąmoningu akiplėšiškumu pa
laikyti drąsias tezes, kurias jos vyras 
buvo sviedęs. Jos grakštumas, jos hu
moras, jos besijuokianti aistra, pabaldos 
sąmojis ir karštas rimtumas truputį 
piktino, bet labai linksmino. Ji laimėjo 
savo bylai tam tikrą skaičių jaunų mo
terų, susižavėjusių mintimi pasirodyti 
laisvomis nuo visuomeninių prietarų. 
Gudrioji Noemi nesirūpino nutraukti 
ryšius su prietarais. Vis paleisdama 
ji-ems nepagarbius sprigtus, ji kartu rū
pinosi ir sau atlaidumu moralės ir pado
rių žmonių tarpe. Ji rimtai skelbė, kad 
vargšų teisę neturėti vaikų turėjo at
lyginti turtingieji, pasiėmę pareigą jais 
aprūpinti valstybę ir visuomenę. Tai

iš nekantrumo ir dėl pastangų kaip 
nors ją sulaikyti nuo praeivių žvilgsnių, 
sugriebė Anetos ranką ir ją spausdamas 
tarė, bandydamas prislopinti savo įsi
karščiavusį balsą:

— O aš, aš nenoriu, nenoriu atsisaky
ti; aš noriu tave matyti... Tylėk! neatsa
kyk!.. Čia negalima kalbėti... Šį vakarą 
ateisiu pas tave.

Ji pasakė:
— Ne! Ne!
Jis pakartojo:
— Aš ateisiu. Aš negaliu be tavęs ap

sieiti. Nė tu be manęs.
Ji pasipriešino:
— Aš galiu.
— Meluoji.
Jie kovojo be judėsiu, tyliu ir smarkiu 

balsu, sielos smūgiais. Jų žvilgsniai ma
tavo vienas antrą. Filipo žvilgsnis nusi
leido. Jis maldavo:

— Aneta!..
Bet jos skruostai dar buvo paraudę 

nuo brutalaus jo užginčijimo ir nuo gė
dos, galvojant, kad ji iš tikrųjų meluoja. 
Ji pastyru, išsiveržė iš ją laikiusios ran
kos ir nuėjo.

skelbiant reikėjo kuo nors remtis: per 
septynerius vedybų metus ji nesurado 
laiko šiam uždaviniui. — Bet ji buvo 
didvyriška: ji surado laiko dabar.

*

Filipas netruko sužinoti, kad Aneta 
grįžo. Jis bandė ją surasti namie tuo 
laiku, kai žinojo ją esant vieną. Bet Ane
ta nepasitikėjo. Duris jis rado užrakin
tas. Nepaisant apmaudo ir užsimirši
mų, jo aistra nebuvo numalšinta. Ane
tos pasipriešinimas jį šėldė. Jis nebuvo 
žmogus, kuris duodasi pašalinamas... .

Aneta jį pastebėjo už kelių žingsnių 
gatvėje. Ji pabalo, bet jo nevengė. Jie 
ėjo vienas prie kito.

Jis nusprendė:
— Jūs grįžtate. Aš einu su jumis.
— Ne, — tai;ė ji.
Ji įėjo su juo į mažytį skverą, atsire- 

miantį į bažnyčią; dulkėtas medis juos 
ne kažkaip dengė nuo praeivių srovės 
gatvėje. Jie turėjo varžytis. Jis tarė su 
kartėliu:

— Jūs manęs bijote.
— Ne, — atsakė ji. — Savęs.
Filipas degė aistra ir apmaudu. Bet 

kai jo šiurkštus žvilgsnis sutiko Anetos 
akis, kurios jo nevengė, jis išskaitė jose 
tvirtai sulaikomą kančią;' jo pyktis iš
tirpo; ir sušvelnėjusiu balsu jis paklau
sė:

— Kodėl jūs buvote pabėgusi?
— Nes jūs mane žudote.
— Ar jūs nežinote, ką reiškia mylėti?
— Aš tai žinau; tai todėl ir bėgu. Bi

jau jūsų neapkęsti.
— Et! neapkęskite manęs, prašau! 

Neapkęsti — tai taip pat mylėti.
— Tik ne man, — sako ji.— Aš nega

liu to pakelti.
— Jūs nesate tokia silpna, kad nega

lėtumėte pakelti ir pilnosios meilės gėrį, 
ir blogį.

— Aš nesu tokia silpna, Filipai. Aš 
noriu meilės. Visos. Kūno ir sielos. Pu
sės Lrienoriu.

Siela yra prasimanymas, — sako 
jis.\ į

— O kam tada jūs pašventėte savo 
energiją? Kam jūs aukojatės nuo pat 
gimimo, jei ne savo Idėjai?

Jis trūktelėjo pečiais ir tarė:
— Apgavystė!
— Ji verčia jus gyventi. Mane taip 

pat, aš turiu savąją idėją. Nežudykite 
jos!

— Ko gi jūs norite?
— Aš noriu, kad iki tos dienos, kai nu

spręsime, ar mums sujungti savo gyve
nimus ar ne, mes vengtume matytis...

— Kodėl?
— Todėl, kad nebenoriu, nebenoriu 

slėptis, nebenoriu dalybų, aš nebenoriu, 
nebenoriu...

Bet slapčiausio pagrindo ji nepasakė:
(“Jei aš dar sutikčiau, greit man nebe

liktų netgi valios kitaip norėti; aš sau ne
bepriklausyčiau; būčiau, žaisliukas, ku
ris sudaužomas, prieš tai dar jį sute-

K^is, nesugebąs suprasti šio instinkto, 
našlaujančio prieš jo mirtinų geismų 
vergiją, jis vis norėjo čia matyti tik ne
pasitikėjimą ir moters klastą, kad galė
tų jį valdyti. Jei jis to ir nepasakė, tai 
nė kiek ir neslėpė. Kai Aneta tai paste
bėjo, ji pašoko eiti. Filipas, drebėdamas

Vakare Filipas atėjo. Visą likusią 
dienos dalį ji praleido bijodama šios aki
mirkos ir tai, kad ji gali netekti jėgos 
laikyti užrakintas duris. Ji nebenorėjo 
susidurti su šia negailestinga aistra. Ji 
įsitikino, kad neįmanoma gyventi su tuo 
deglu, prisegtu prie krūtinės. ; Reikia jį 
išrauti, kol ji dar turi likutį energijos. 
Ar jos dar buvo pakankamai? Ji myli jį. 
Ji myli ją ryjančią ugnį. Ryt ji mylėtų 
gėdą ir užgaules. Ji raudo, tai sau pri- 
sipažindama: net ir maištaujant prieš 
jį, šį rytą dar vis buvo geismo pagrin
das...

Ji pažino jo žingsnius lipant laiptais. 
Ji išgirdo jį skambinant ir nepajudėjo 
nuo kėdės. Jis vėl paskambino, pabeldė. 
Aneta, nukorusi rankas, atsilošusi sau 
kartojo:

— Ne, ne...
Net j-ei ji ir būtų norėjusi pakilti ati

daryti, jai būtų kvapo pritrūkę...
Ji jau nieko nebegirdėjo. Ar jis nuė

jo?.. Ji jau atsistojo, dar prieš nuspręs
dama. Ji slinko prie durų, svyruodama, 
prislopintais žingsniais. Parketo lentelė 
subraškėjo. Aneta sustojo. Praėjo kele
tas sekundžių: niekas nepajudėjo. Bet 
ji suvokė už durų tykantį Filipą. Ir Fi
lipas žinojo, kad Aneta klausosi kitoje 
pusėje... Sunki tyla. Jie sekė vienas an
trą... Prigludusio prie durų Filipo balsas 
prabilo:

— Aneta, jūs čia. Atidarykite!
Aneta, prisišliejusi prie sienos, jau

čia širdį alpstant. Ji neatsako.
— Aš žinau, kad jūs esate. Nebandy

kite slėptis!.. Aneta! Atidarykite! Man 
reikia su jumis pakalbėti!..

Jis slopino balsą, kad nebūtų girdėti 
laiptuose bet jame kilo įvairių jausmų 
banga: jis vos susilaikė nedaužęs durų.

— Man reikia jus pamatyti... Ar jūs 
norite ar ne, aš įeisiu...

Tyla.
— Aneta, šį rytą aš jus įžeidžiau. At

leiskite!.. Aš jūsų noriu. Ko jūs iš ma
nęs norite? Pasakykite, aš padarysiu...

Tyla. Tyla.
Filipas siigniaužė kumščius. Jis būtų 

ją pasmaugęs.
Jis grūmoja, prikišęs burną prie du

rų :
e— Jūs mano, jūs nebeturite teises sa

ve atsiimti.
Jis sako:
— Gerai apie tai pagalvokite! Jei ne

atidarysite, bus baigta amžinai.
Jis sako:
— Aneta, mano Aneta!
Jis kalba, jis įsikarščiuoja:
— Bailė! tu bijai mane pamatyti. Tu 

tvirta tik už uždarų durų.
Balsas už durų sako:
— Kodėl jūs mane kankinate?
Filipas sujaudintas nutyla.
Pavargęs balsas tęsia:
— Drauge, jūs mane plėšote.
Filipas susijaudinęs; bet jo įžeista sa

vimeilė nenori tai parodyti. Jis sako:
— Ko jūs prašote?
Ji atsako:
— Pasigailėjimo.
Balso skambesys jį jaudina; bet jis 

nesupranta.
(Bus daugiau)

Pasveikinkime vilniečius
Dienraščio Vilnies adminis

tracija atsiuntė laiškutį ir 
blanką LLD 6 kuopai ir pra
šo pasveikinti Vilnies šėrinin- 
kų suvažiavimą, kuris įvyks 
gegužės 3 d., Chicago, 111. 
Bet mūsų kuopos mitingas į- 
vyks gegužės 4 d., tai yra, jau 
po suvažiavimo. Atliktuipėme 
gražų darbą, jeigu visi vilnie
čius pašokintumėme. Pa
sveikinimus renka G. Shimai- 
tis. Priduokite jam savo svei
kinimus ir jis pasiųs Chicagon 
laik u.
Laisvės pikniko reikalai

Ir šiemet Laisvės piknikas 
įvyks Montelloje liepos 4 ir 5 
dienomis. Tikietus platinimui 
kuopos jau gavo. Gegužės 
kuopų mitinguose turime pra
dėti darbą, išrinkti komitetus 
ir pradėti platinti pikniko ti
ki et-us.
Mirė

Balandžio 1.2 d. mirė Kazi
mieras Kupka, Montelloje iš-' 
gyvenęs apie 50 metų. Per ke
letą paskutinių metų jo svei
kata buvo nupuolusi. Paliko 
nuliūdime savo žmoną Katri
na (Steckis) ir tris sūnus. 
Edward gyvena vietoje, o sū
nus Alexander gyvena Virgi
nijoje, ir Anthon,y—M.arylan- 
do valstijoje. Paliko ii’ seserį, 
Adomaitienę. Velionis pri
klausė prie St. Koko ir Vieny
bės pašaipiųjų draugijų. Pa
laidotas Melrose kapinėse.

Žolynas.

Pittsburgh, Pa.
Iš LDS 142 kp. veikimo

Mūsų kuopa susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirmą sek
madienį. Bet paskutinis susi
rinkimas buvo laikomas antrą 
sekmadienį, kadangi pirmąjį 
sekmadienį buvo Velykos.

Susirinkimas buvo tvarkus. 
Komitetai išdavė savo rapor
tus. Iš raportų pasirodė, kad 
pelno liko iš klubo įplaukų.

Skaityta laiškai, prašant 
aukų įvairiems geriems tiks
lams. Paaukota pagal išgalę, 
viso $60.

Taipgi nutarta turėti pas
kaitą, kuri gauta iš LDS cent
ro, sveikatos reikalais. Paskai
ta bus skaitoma gegužės 9 d., 
7:30 vai. vak., po num. 3351 
W. Carson St., LDS 142 kuo
pos name.

Tad gerbiami LDS nariai ir 
narės prašome skaitlingai da
lyvauti, o naudos bus visiems. 
Paskaitą skaitys J. Miliaus
kas, gerai žinomas gabus skai
tytojas, o jo pagelbininku bus 
F. Imbras.

LDS 142 k p. pirmininkas.

Balandžio 11-tą įvykusi šei
myniška pramoga bendrai su 
LDS Trečios Apskrities ir su 
LDS 33 kp. Elizabeth, N. J., 
buvo vidutiniškai gera. Pava
saryje gamta mūsų pramogų 
lankytojus nuviliojo i laukus 
ir pajūrius. Tačiau tie, kurie 
susirinko, laiką praleido sma
giai prie užkandžių ir alutį 
begu r k šn o d am i. Pro gram os
nebuvo, apart trumpų kalbų. 
Turėjome ir svečių iš Baltimo
re, Md. ii- Pennsylvanijos, ku
rie buvo pirmininko . iššaukti 
pasakyti žodį kitą. Paserpskis, 
ii- Krutienė pasakė gerų linkė
jimų dėl LDS, apibudindami 
savo kolonijų ir draugijų veik
lą.

Yes, šį parengi mėlį parėmė 
su $5 auka kepyklos savinin
kai Kudirkai, kurie kepa ska
nią duoną ir įvairius pyragai
čius. Jų kepyklos adresas: 

450 Fourth St., Elizabeth port. 
Ačiū jiems už paramą.

—o—
Kearny ir Harrison, N. J., 

progresyviai lietuviai netenka 
gerų draugų ir šios kolonijos 
veikėjų. Jie gerai yra žinomi 
ne tik šiai kolonijai, bet ir vi
sai apylinkei, kaipo pramogų 
lankytojai ir rimto būdo ir vi
sų mylini i draugai.

Draugai Žilinskai apleidžia 
šią koloniją ir visus savus 
draugus, ir vyksta apsigyventi 
į Pennsylvanijos valstiją. 
Draugas Žilinskas, išdirbęs 
daugelį metų kaipo kriaučius, 
apleido darbą ir išeina ant se
natvės pensijos. Jis nusiskun
džia. sveikatos silpnumu ir to
dėl vyksta į ramaus gyvenimo 
vietą, toliau nuo didmiesčių.

Tad, kad tinkamai atsisvei
kinus su draugais Žilinskais, 
rengiamas išleistuvių vakaras, 
kuris įvyks šeštadienį, 2-rą 
dieną gegužės, svetainėje 15 
Ann St., Harrison, N. J. Ren
gėjai tikisi turėti ne tik iš 

, Kearny-Harrison, bet ii’ iš 
plačios apylinkės svečių, kad 
tinkamai atsisveikinus su 
draugais Žilinskais ir palinkė
jus jiems ilgų metų ir laimin
go gyvenimo jų pasirinktojo 
k o 1 o n i j o j e, P e n nsy 1 va n i j os
kalnų apylinkėje.

—o—
LDS paskelbė * vajų naujų 

narių gavimui, bet .šioje apy
linkėje tyku, ramu, nieko ne
sigirdi, kad bent kas tuo klau
simu rūpintųsi. Kuopų susirin
kimai įvyksta, duokles nariai 
pasimoka, bet kad ėjus prie 
konkrečio darbo- ir budinus 
tuos, kurie nepriklauso, nieko 
nedaroma: nėra veikėjų, visi 
pasenę ar kuo kitu užsiėmę.

Yes, teko nugirsti, 
Antroji Apskritis 
apylinkėje iššaukė

kad LDS
Chicagos

TrečiaV

Philadelphia, Pa.
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Apskritį į lenktynes šiame va
juje. Jie įsidrąsino, kad, sa
koma skyriai net $25 kaipo 
bausmę tiems, kurie pralai
mės, kad sumokėtų laimėto
jams. Tai drąsus pasiryžimas.

Ir nesant Apskr. komiteto 
nariu, negaliu sakyti, kaip į 
tai pasakys Trečioji Apskr.:
priims pakvietimą ar duos sa
vą propoziciją. Yra žinoma, 
kad chicagiečiai praėjusiam 
vajuje laimėjo ir Trečioji 
Apskritis turėjo jiems sumo
kėti $15. Tad jie ir dabar 
drąsiai kimba šiai kolonijai į 
akį ir sako: Jei turite drąsos 
ir pasiryžimo, tai kibkite 
mums į aki ir parsiimkite su 
mumis savo darbštumu, įrody
dami, kad mokate dirbti ir 
auklėti organizaciją. Ne tik 
auklėti LDS, bet ir laimėti 
mūsų skiriamą dvidešimt pen
kinę! Pilietis.

TOOL DESIGNERS. TOOL, DIE, 
JIG, & FIXTURE DESIGN. Exper
ienced men only. Full time. 52 hrs. 
per week minimum. Steady work; 
good working conditions. Phone 
Walt Gibbs. LO. 4-1846. Manage
ment & Engineering Sendees, Inc. 
_______________________ (74-80)

ORNAMENTAL IRON WORK
ERS. Bench Hands, Finishers. Men 
capable of making a job from start 
to finish. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.
F. & E. AUBEL, 2503 Germantown 
Avenue.

(76-82)

FLOOR SANDERS. Experienced 
or willing to learn trade. Steady 
work; good working conditions, Ap
ply in person. BOYD & CO., 6300 
Chester Ave.
__________________________  (76-80)

OPERATORS. Experienced. Tape 
sewers. Sleeve setters; arm-hole rai
sers; edge stitchers and shapers on 
quality trench coats. Steady work. 
Apply in person.

C. & C. CLOTHING CO., 
124 Carpenter Street.

(80-82)

Philadelphia, Pa.
Negalėjau dalyvauti paren

gime “Geriau dainelė, negu
■ šposai”, nes mūsų dukryte tą 
'dieną turėjo operaciją. O aš 
pasilikau jos vaikučius pri
žiūrėti. Bet dabai’ ji jau rau

siasi namie, 29 Johns Rd., 
Cheltenham, Pa. ir dėkavoja 

j tiems draugams, kurie ją ap
lankė. O aš ant tos intencijos 
|nors penkis dolerius pasiun- 
jčiu dėl Laisvės fondo. Toliau 
'pasidarbuosime daugiau.

Visi lietuviai darbininkai, 
nežiūrint kokių pažiūrų jie 

Į būtų, turėtų darbininkišką 
'dienrašti Laisvę paremti.

Bene Navalinskienė.

LEATHER WORKER. All around 
experienced man. Or beginner. Stea
dy work; good working conditions. 
Apply in person. See Mr. Sheet. 
GEORGE B. BAINS & SON, INC.

1028 Chestnut Street.
(80-82)

GRADER OPERATOR. Steady 
work. Must be able to operate an 
Austin-Western Model 99-H Power 

; Grader. Call or write: ANDREW 
Į HAWTHORNE, 2900 E. Orthodox 

Street, Philadelphia 37. DE. 6-3880.
(80-83)

CABINET MAKERS. Able to build 
fine wooden cabinets from blue 
prints; working to close tolerances. 

| Good pay; steady work; paid holi- 
i days and insurance. Apply or phone. 
. HARRY A. PROCK CABINET CO., 

Rices Mill Rd., Glenside.
Turner 1200.

(80-86)

HELP WANTED FEMALE

Šypsenos
Jam buvo lengva

Andriuko tėvas: “Sūnuk, 
tu man gėdą darai savo ūž
iu iršingumu. Kai aš tavo 
amžiaus buvau, tai visus 
mūsų šalies prezidentu? ga
lėdavau vienu įpu vardais- 
pavardėm iš eilės suminė
ti ”,

Andriukas: “Aš tam ti
kiu, tėveli, betgi tuo laiku 
ir prezidentų iš viso tik 
trys ar keturi buvo buvę.”

SETTLED WOMAN. Cooking and 
housework. For 2 adults in Radnor. 
Best references and experience re
quired. Steady position for right 
person. Please call evenings bet
ween 5:30 and 6:30 P. M.

BRYN MAWR 5-0210.
(77-83)

- * --------- 1

STENOGRAPHER
Experienced. Good opportunity for 

young woman with initiative. Stea
dy position. Pleasant working con
ditions. Apply or phone.

WEATHERGUARD CORP.
501 King Street. — TE. 5-2704 

Ask for Mr. Ellis
(77-81)

OFFICE HELP
Young lady, one who is familiar 

with Accounts Payable, Payroll, 
Typing and General Office work. 5 
days per week. 7!<> hours daily. Sa
lary $4Ų50 per week. Phone. — 

MR. YOUNG.
LO. 8-8880.

(74-80)

Išgirskite!
★ Sensacinį vystymąsi

Rosenbergų Byloje
★ Naujas Vatikano

pareiškimas!

★ Specialis pareiškimas
Nuo Dr. Harold Urey

bus

Rosenbergams 
Pasigailėjimo

Sąskridyje
Randall s Island

STALIUM 
BALANDŽIO 26, 2 P. M. 
Jei lytį;, sųskridis įvyks sekma

dienį, Gegužės 3 d.

Išgirskite
Prof. Stephen 

LOVE 
žymus Teisių Autoritetas

Fa matykite 
“THE ROSENBERG 
STORY"

Dramatiškas Perstatymas 
•

Įžanga $1.00
★ Jaunuoliams žemiau 16 metų

NEMOKAMAI
BILIETAI GAUNAMI: 

NEW YORK COMMITTEE for 
CLEMENCY for the 

ROSENBERGS
1050 6th Ave., N.Y.C. LO. 4-9585

MEAT CUTTERS. Experienced or 
apprentice. Steady work; good work
ing conditions for the right man. 
Apply or phone MEDIA TERMINAL 
MARKET, 18 W. State Street, 

Media, Pa. MEDIA 6-2240.
(78-84)

STENOGRAPHER. Experienced. 
5 day week; steady position;, good 
working conditions. Apply in per
son. 5th floor. ZAMSKY STUDIOS, 
1007 Market Street.

(80-82)

OPERATORS. Experienced. Front 
Makers, Collar Setters, Zipj>er Set
ters. On Ladies Cotton Dresses. Al
so needed Lewis Blind Stitch Oper
ators. Apply in jicrson.
I. STEINBERG, Tulip and Dauphin 
Streets.

(80-84)

Housework. Cooking, refined wo
man for permanent position to sleep 
in. Capable with children (3 yr. old 
boy). Automatic appliances. Call 
CH. 7-7661 for interview.

(80-82)

Business Service
FURNITURE REFINISHING AND 

REPAIRS. Estimates cheerfully 
given, no obligation.

FURNITURE CLINIC
6049 Walnut Street. GR. 4-6089

(80-86)

: MATTHEW A. i
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ I
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
; MArket 2-5172 J
» 1
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Keltuvo nelaimėje 
nukentėjo 16 žmonių

Perpildytam keltuvui pasi
judinus leistis žemyn, trūko jį 
laikančioji virvė. Keltuvas vi
sų smarkumu nėrė 6 aukš
tus žemyn ir trenkė apačion. 
Ant nukritusio, su perkūnišku 
trenksmu taipgi nukrito sun
kus kabelis. Laimė, kad kel
tuvo viršaus nesutriuškino. 
Buvusieji keltuve, 16 
daugiausia nukentėjo 
trenkimo.

asmenų,
nuo su*

Keleivių dauguma, 
tėrų, kėlėsi žemyn 
darbo tame pastate esančiose 
Chatham Button ir Right Ma
de šapose. Jop ir keltuvo vai
ruotojas nuvežti j ligonines. 
Trys gal pavojingai sužeistos.

12 mo- 
einant iš

ir

Raudonbaubizmii nori 
pateisinti kėlimą 
fėro, žemas algas: į s Į 
* Bendrasis Darbininkų
Liaudies Gegužinės Komitetas 
pareiškė, kad pravardžiavi
mu Gegužės Pirmosios “rau
dona’’ majoras Impellitteri 
bando pridengti savo susitari
mą su gubernatorių Dewey.
i Komitetas įtarė, kad majo
ras susitarė su gubernatorių 
bendrai veikti pakėlimui fėro, 
fendų. Kad ta jų veikla yra 
taikoma nedaleisti miesti
niams darbininkams gauti 
trumpesnes darbo valandas ir 
algų priedus.
' Majorui Gegužės Pirmoji 
nepatinka dėl to, kad ji nepa
tinka jo prieteliam^ milijonie
riams. O ji nepatinka dėl tb, 
kad maršavime, gretą reika
lavimo taikos, plakatuose bus 
nešami ir balsu šaukiami 
©balsiai prieš kėlimą fėro, už 
trumpesnes darbo valandas ir 
geresnius 'dždąrbiiįs.

Planuoja įvėsii 
diržinj traukinį ;
D f , ;■
■ New Yorke jau išstatytas 
•parodai modelis naujovinio 
traukinio, kuris būtų traukia
mas diržu-, kaip . bįina ke
liaujantieji laiptai — escala
tors. Tos rūšies vežimų siūly
tojai sako, kad mūsų subways 
traukiniai atgyveno savo die
nas. Kad reikia naujoviškęs- 
hiųjų.

Pirmutinis toks numatoma 
įvesti (jeigu valdininkams pa
tiks ir užgirs) pakeitimui 
“shuttle” traukinio, kursuo
jančio tarp GrancJ Central sto
ties ir Times Square. Sako, 
kad vienu nuvažiavimu tas 
naujasis nuvežtų 18,000 as
menų. Dabartinis gali nuvež
ti tiktai 12,000.

NewYorto^^g^zfeZlnftB
Bankierius, generolas 
autoritete fėrui kelti

Majoras Impellitteri praė
jusį pirmadienį jau paskyrė j 
gubernatoriaus Dewey’o pa
siūlytą miestui Transit Au
thority du narius? Jo paskir- 

i tieji ir jau prisiekdinti yra:
William G. Fulleh, buvęs 

tranzito komisijos pirminin
kas, jr brigados generolas 
Ephraim F. Jeffe, Kings 
County Lighting Co. proz.

Kiek anksčiau gubernato
rius iš savo pusės paskyrė 
Henry K. Norton, N. Y. Su
squehanna & Western Rail
road trustistą, tąipgi vyresnį
jį generolą Hugh J. Casey, 
armijos inžinierių, buvusį ge
nerolo MacArthuro pagelbi- 
ninką praėjusiame kare.

Tie keturi įgalinti pasiskir
ti penktąjį narį, kuris bus pir
mininku. Jeigu jie nesusitartų 
dėl kandidato, tuomet virši
ninku taptų esamasis Port of 
New York viršininkas Ho
ward S. Cullman.

Visi paskirtiniai turi ryšių 
su stambiomis biznio firmomis 
ir bankais. Taigi, būtų apsi- 
gaudinėjimas savęs manyti, 
kad kėlime fėro jiems rūpės 
eilinis žmogus.

Unijos ir bendrai darbinin
kų judėjimas darbuojasi išrei
kalauti, kad gubernatorius 
Dewey sušauktų specialę Val
stijos Seimelio sesiją. Ir kad 
Seimelis tą savo autoritetą su 
kėlimu fėro atšauktų.

Organizacijos taipgi veikia 
į miesto iždininką Lazarus 
Joseph, kad jis balsuotų prieš 
priėmimą to authority. Jo 
balsas galėtų nusverti Budže- 
to Taryboje, to Transit Au
thority nepriimti. Tuomet 
valdininkai turėtų ieškoti ki
tos išeities miesto finansams

Majoras Impellitteri žadėjo 
teismo keliu bandyti tą autori
tetą. atmesti. Tačiau abejoti
na, kad teismas pasipriešintų 
aukštų valdininkų norams, ku
rie yra taip pat stambiųjų fi
nansinių interesų norai. Vie
natinė jėga atmušti kėlimą 
fėro yra darbininkų ir liau
dies sąjūdžiai, jeigu jie pa
kankamai stipriai pasireikštų.

Autoriaus Henry Fonda 
žmona mirdama palikusi 
$650,615 turto, bet nū cento 
savo vyrui. Jis gavęs tiktai 
nedidelę sumą pinigais iš to, 
ką turėjo banke abiejų vardu. 
Ir tuos jis turėjęs įrodyti, kad 
buvo jo paties uždarbiu pel
nyti, o ne nuo žmonos gauti.

SUMS

Šaunioji paroda ir balius 
jau čia pat,

Laisvės ruošiamo.) i Rank
darbių Paroda įvyks jau gale 
šios savaitės, balandžio 25 ir 
26 vakarais. Sekmadienį paro
da prasidės 2 vai.

Parodai yra gauta labai 
gražių dovanų: lietuvių daili
ninkų tapyti-piešti paveikslai; 
Lietuvos linelio ir kitokį siuvi
niai, mezginiai . ir audiniai; 
dešimtys artistiškai pasiūtų 
žiurstelių, apmegstų, apsiuvi
nėtų baltinių, skaraičių, ir ki

li amams 
paprastų 
puošmo-

Nešvariausias pasaulyje

tų šeimininkei ir 
gražmenų; gabalai 
audinių ; metaliniai

viskas, kas 
dovanota, 

tos dovanos 
parodos su-

nys. Ir yra daug ko kito. Pa
skelbtieji pirm pramogos, — 
tik dalelė to., ką matysite atė
ję pramogom

Kadangi veik 
čia išstatyta, yra 
tad jau aišku, kad 
bus išparduotos
rengimo lėšoms padengti.

Abiemis dienomis bus mo
no programa ir šokiai. Gros 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
tras. šeštadienį šokiai nuo 
7 :30, sekmadien. nuo 6. Abie
mis .vakarais įžanga 50c. .

Mokytojai priešingi 
jungimui mokyklą 
su gembleryste

Mokytojų Unija savo mitin
ge pasmerkė bandymą jungti 
mokyklų reikalą prie pajamų 
už gemblerystę.

Pasiūlymas gauti mokyk
loms pajamų iš legalizavimo 
gemblerystės buvo pateiktas 
viešame budžetui svarstyti 
posėdyje. Mokytojai sako, 
kad tai pasiūlęs May A. Hea
ly, viršininkas Jungtinio Mo
kytojų Organizacijų Komite
to, nekalbėjo mokytojų var
du, nebuvo įgalintas tokiam 
pasiūlymui, kalbėjo neatsi
klausęs.

Rose Russell, Mokytojų 
Unijos atstovė klausia: “Kas 
atsitiktų, jeigu gemblerystės 
pajamos sumažėtų? Ar tada 
miestas tikėtųsi, kad mokyto
jai ir tėvai eitų agituoti už 
lažybas ir gemblerystę arklių 
lenktynėse?”

Mokytojai nutarė vesti .pa
rašų rinkimą po peticijomis ir 
atvirutėmis. Reikalauja, kad 
gubernatorius Dewey šauktų 
specįalę Valstijos Seimelio se
siją. Ir kad numatytų valstijos 
paramą miesto mokykloms.

Mitinge, kuriame rezoliuci
ja priimta, dalyvavo 700 mo
kytojų.
Brangus aktas

Newyorkiete Evelyn Kap
lan tapo nuteista pasimokėti 
pabaudos $100 už kritimą 
ant grindų teismabutyje. Ji 
vaidinusi
kai teisėjas 
baudos už 
uždraustoje 
pagrasinus
kritusi ne iš šumo, 
serganti cukralige, 
nusiuntė į ligoninę ištirti. Ne
radus ligos, uždėjo pabaudą.

Queens demokratai 
išleido laikraštį

Queens apskrities demokra
tai išleido laikraštuką “The 
Queens Democrat.” Laikraštu
kas žurnalinio formato, 4 
puslapių. Sulanksčius, telpa į 
didįjį laiškams voką. Taip 
šiuo tarpu ir siuntinėjamas.

Pirmame leidinyje telpa 
šie raštai: žodis į skaitytojus; 
sveikinimai nuo apskrities ly
derio Roe ir nuo nacionalio 
viršininko Mitchell; Albany 
istorija apie Valstijos Seime
lio veiklą; Nieko neveikianty
sis—kritika apskrities prezi
dentui Lundy; ir įvairios poli
tinės pastabos apie tai, ką re- 
publikonai buvo prižadėję ii' 
koki jų darbai akyregyjo tų 
pažadų.

Albany istorijoje papunk
čiui sužymėti svarbesnieji bi
riai, įskaitant fėro, vendų, ne
darbo apdraudos ir kitais 
klausimais. Parodo, kaip bal
savo demokratai ir republiko- 
nai.

Laikraštuko antrašas tas 
pats, kaip ir demokratų orga
nizacijos: 60-19 Roosevelt
Ave., Woodside, L. L, N. Y.

alpstančią 
uždėjo 
auto 
vietoje.
bausti

po to, 
$10 pa- 

pastatymą 
Teisėjui 

ji sakėsi 
bet kad 
Tada ją

"Adomas ir Ieva
’ ■ - c f

i

Miko Petrausko Operetė
STATO SCENON AIDO CHORAS

Sekmadienį, Gegužės 3 d., 1953
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 ATLANTIC AVE. RICHMOND HILL, N.

4 vai. po pietų

PETRAS GRABAUSKAS — Adomo rolėje 
ELENA BRAZAUSKIENĖ — Ievos rolėje 
JONAS GRYBAS — Grafo rolėje.

Antrą dalį programos išpildys AIDO CHORAS su Miko Petrausko dainomis 

Aido Choras kviečia visus atsilankyti į šį MIKO PETRAUSKO 80 
metu gimimo sukakties paminėjimą.

■ Įžanga $1.50 (įsktaitant taksus)

iš Europos po ke- 
atostogų Europe- 
Edna Farber pa- 
New York o mies- 

pasau-
užverstos šiukš-

Sugrįžusi 
lių savaičių 
j e, rašytoja 
reiškė, jog
tas yra “nešvariausias 
lyjc. Gatvės 
lėmis. O mūsų Central Parkas 
netinkantis nei “savo gerbian
čiai ožkai.” Rezidencijos pri- 
visusios žiurkių.

Ji sako, jog net prie puoš
niosios Park Ave., kur ji gy
vena, negalima atidalyti lan
go dėl srovėmis veržimosi į 
butą suodžių ir dulkių.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. IIcwos St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį 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. 7-6233

-

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

3

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

lietuvių Gienn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGĘUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas' dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y
Telefonas GR. 3-9865

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir Šokiai. šauni Orkestrą.

RANKDARBIU PARODA
Rengia Dienraštis Laisvė

Paroda įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį
Balandžio 25 d. muzika nuo 7:30 vai. vak.

šeštadienį Aido Choro šokėjų Grupe 
duos programą.

Balandžio 26 d. paroda prasidės 2 vai. p.p
Sekmadienį Aido Choras duos programą.

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
Abu vakaru bus graži dainų ir šokių programa.

$
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NEW YORK
Help Wanted Female

REIKALINGOS 
I'ORELADY ir OPERATORES 
Patyrusios. Dirbti prie moteriški) 

suknelių naujoje dirbtuvėje'. Nuola
tinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
A. <fc M. DRESS ( O.

drt Soul hern Blvd., Bronx, N. 'k'.
(1 fl. j užpakali)

79-83)

PROSYTOJOS—PATYRUSIOS

PRIE SCALLOPING

(Bonnaz Embroidery Scalloping) 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 

kreipkitės:
JOE & HARRY GOFT, INC.

251 W. 40th SI., N. Y. C. (Rm. 211)
(79-81)

HELP WANTED MALE
TOOL & DIEMAKERS 

PILNAI PATYRĘ
Nuolat. Taikos meto Pramonė. 50 

Valandų savaitė. Medikalė Apdrau- 
da, Chirurgijos Apdrauda. Apmoka
mos Vakaci.jos, šventės ir Ligoje 
Pašalpa.

WALDES-KOIIINOOR, INC. 
47-61 Pearson P)., L. I. C.

Flushing IRT iki Hunters Point
Station

(78-84)

REAL ESTATE

ELMONT, L. I.
Kostumcrskai statytas su 4 mie

gamaisiais kambariais namas. Cen
ter hall 2 rm finished skiepas su iš
einamąja. Attached garadžius, 2 tile 
maudynės, aliejum šildomas vanduo, 
1,000 galionų tankas, variniai vam- 
džiai (piping), 3 coat pleisteris, sod 
lawn, dratinės tvoros ir kiti priedai. 
Geras didelei šeimai ar profesiona
lam. Tiktai $125 j menes j apmoka 
visus namo kaštus. Arti visų komu
nikacijų. Kaina $22,000. (Jmokėt 
kiek virš mortgečio). .šaukite savi
ninką pamatymui ir įvertinimui.

FLORAL PARK 4-4526
(78-81)

PROSPECT PARK WEST — 
I BROOKLYN

Puikus balto limestone 1 šeimos 
namas, ideališkas didelei šeimai ar 
profesijai. 14 kambarių, 5 maudynes, 
daugelis ekstra įrengimų. Viskas 
pilnai moderniška. Gera reidenciji- 
nė sekcija, arti visų komunikacijų. 
Tikrai geras pirkinys už prieinamą 
kainą. Šaukite savininką dėl susi 
tarimo pamatymui ir įvertinimui:

NE. 8-4783
(79-83)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE"

OPERATORES
Patyrusios ant single noodle siv-d 

vamų.jų mašinų. Darbas prie rtf 
versible canvas Cushions prie išlau^ 
kinių rakandų. Nuolatinis darbas, 
gera alga, daug pašalpų. Kreipkitės.

GALLO
401 Park Ave.. Brooklyn.

Tol. UL. 5-3700
(77-80)

PARSIDUODA KEPYKLA
Tiktai 3 mėnesių senumo. Pilnai 

įrengta su modernine -sulig dienos 
—mašinerija ir rakandais. Gali neš
ti puikiausias įplaukas. Gera bruz
danti sekcija. Pamatykit 597 Marcy 
Ave., Williamsburg, Brooklyn.

BAKERY MACHINERY CO.
2932 W. 12th St., Brooklyn.

Tel. CO. 6-7600
(77-81)

MONOGRAM OPERATORE
Ant 107 W 102 mašinos. Reika

lingas patyrimas. Darbas prie mono
gram pamušalų kailiniams-fur coats. 
Puikiausia proga tinkamai moteriš
kei. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Matykite Mr. Einhorn.

SU-ZAN MONOGRAMS
111 W. 29 St., N.Y.C. Tel. LO. 5-9294

(77-81)
NAILHEAD & RHINESTONE 

SETTERS
Darbas prie sweaters. Nuolatinis 

Darbas. Gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

VENUS MFG. CO.
141 W. 26th St., N.Y.C. (3 lubos)

TELEFONAS: CIL 3-8965
______________ (78-80^

OPERATORES "
Elastic. Darbas prie kelnaičių iš 

rayon ir nylon. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

CHARMING UNDEE
578 Broadway (arti Prince St.) 

N. Y. C.
(78-80)

MERROW OPERATORES
Patyrusios ant kūdikių megstinu- 

kų. (Taipgi išlavinsime patyrusias 
MERROW operatores prie kitų dar
bų daryti megstinukus). Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Kreipkitės:

PARK KNITTING MILLS
4132 Park Ave., Bronx, (3 fl.) 

(arti 175-176 Streets)
(80-81)

LYNBROOK, L. I.
Fieldstone, plytų ir stucco slate 

stogas, English Tudor, 7 kambariai 
] namas, (keturi miegamieji); didelis 
living rūmas, fireplace, erdvus val
gymui kambarys.. AVz spalvuotų tilo 
maudynės, lašų maudynė, ištaisytas 
skiepas, aliejum apšildomas, ’ pribu- 
davotas garadžius,' gražiai padabin
tas kampas, 70x100. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Pui
kiausia vertė, įkainuotas tik $20,000. 
šaukite savininką:

LYNBROOK 9-6920
(80-84)

Business Opportunity 
PARSIDUODA DINER — BRONX

Geroje vietoje, puikiai įsigyvenęs 
biznis, puikiausia proga pusininkams 
arba porai. Pilnai įrengtas. Taipgi 3 
moderniniai kambariai užpakalyje. 
Neša geras įeigas. Randa $135 j mė
nesį už abu — Dinerį ir apartmen- 
tą. Bruzdanti vieta. Tikra proga. 
Prašo $4,500. .Šaukite savininką:

FA. 4-9863 Ar pamatykite 
POST DINER

4291 Boston Post Rd., Bronx
(80-84)

Russek’s Fifth Ave. krautu
vės firmos viršininkas Max 
Weinstein mirdamas palikęs 
$1,184,871 vertės turto.

Bronxe policija nušovė 17 
metų vyruką Robert Nastazi, 
įtartą apiplėšime.
H----- - --------------------------------------------

OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos. 

Darbas prie bathing Suits, nuolati
nis darbas, gera alga, puikio darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

PAM SPORTSWEAR
.32 W. 20th St., N.Y.C. (8th fl.)

(80-82)

FLOOR GIRLS, EXAMINERS & .
PINKERS x ••

Reikalingos darbui prie suknelių.
Nuolatinis darbas, gera alga.

Kreipkitės:
G. M. DRESS CO.

701 E. 212t)i St., Bronx, N. Y.
__  (80-82)

MALE and FEMALE
PLAUKĘ TAISYTOJAI

Ekspertai — pilnai patyrę. Gera 
mokestis. 5 dienų savaitė — trum
pos valandos. Kreipkitės:

ALFRED & CHARLES
at Graysons

89-40 165th St., Jamaica, L. I.
Tel. REpublic 9-0500.

(80-82)

REIKALINGA PORA
Moteriškė namų ruošos darbui (3 

suaugę), vyras turi auto vairuoti— 
būti kaipo chauffer — taisinetojas 
prie narni). Duodama puiki gyveni
mui vieta ir mokestis $200 į mėne
sį. Puikiausia proga norinčiai įsi- 
dirbti porai. Rašykite: Box A-21, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N.Y.C.

(79-85)

Komercinių mažųjų laikraš
čių leidėjai savo konvencijoje 
skundėsi, kad daug pasunkėjo 
galimybė išleisti laikraštį, 
kuris turi mažiau 10,000 skai
tytojų. Taip pat sakė, kad di
delių sunkumų turi ir tie, ku
rių skaitytojų yra tik ik? 50 
tūkstančiu. €

Virginia 9-6Į2BPETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. ¥.
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