
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

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

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

1 
$ 
€

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Bal. (April) 28, 1953

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

No. 82 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

KRISLAI
1WO apeliuos.
LMS Ansamblio gastrolės. 
Marcelė Dauderienė. 
Elzbieta Petrikienė.
Likas ligoninėje.

Rašo R. MIZARA

Fraternalė organizacija, In
ternational Workers Order, 
pralaimėjo savo bylą New 
Yorko valstijos teisme, todėl 
jos vadovybė praneša, kad iš 
/byla bus perkelta i aukš- 
’cftinsj šalies teismą.

Jau jJrieš tūlą laiką New 
Yorko valstijos draudimo de- 
partmentas pasimojo šią orga
nizaciją likviduoti. Tuomet 
jos vadovybė kreipėsi i teis
mą, bet ir vienas ir kitas vals- 
tijiniai teismai organizacijos 
prašymo nepatenkino.

Vadovybė pasitiki, kad visi 
IWO nariai tvirtai laikysis or
ganizacijos gretose ir kovos 
už jos išlaikymą.

—o—
Piiiėj usi penktadienį mano 

Krisluose, rašant apie mūsų 
įvairias kultūrines pramogas, 
grynai per neapsižiūrėjimą, 
buvo praleista, būtent, kad—

Gegužės 9 d. Richmond Hill, 
N. Y., įvyks Suzanos Kazoky- 

\tės koncertas-recitalis, kurį 
ruošia Brooklyn© Lietuvių 
Nloterų Klubas. Tai bus kartu 
paminėjimas ir Motinų Die
nos.

"“°“. .„ ILMS Ansamblis iš New 
Yorko gastroliuos Bostono 
apylinkėje: gegužės 16 d. jis 
bus Brocktone, gi gegužės 17 
d. — Worcesteryje.

-----O-----

Chicagos Lietuviu Tautinė
se Kapinėse, praėjusią savai
tę, buvo supiltas naujas ka
pas: šiuo metu Marcelei Dau- 
derienei, Povilo Dauderio 
žmonai.

Dauderiai pastaruoju metu 
buvo apsigyvenę farmoje, ne
toli La Porte, Ind. Marcelė, 
lipdama laiptais į rūsį, pasly
do, krito žemyn, mirtinai susi-

* žeidė ir, nuvežta ligoninėn, 
mirė.

Prieš virš 30 metų, kai- dar 
ji nebuvo Dauderienė, Marce-

• lė gyveno Brooklyne ir pri
klausė Aido Chorui, Lietuvių 
Moterų Susivienijimui ir ki-_ 
tomsB organizacijoms.
Vistloinet buvo nuoširdi, ma

loni, draugiška ir ištikima 
darbininkų judėjimui.

Povilas Dauderis, — dainos 
meno mėgėjas, kadaise dažnai 
dainavęs solo koncertuose 
Chicagoje, — taipgi draugiš
kas ir pažangus asmuo. ,

Visų laisviečių vardu tariu : 
ilsėkis, Marcele, puošniose 
kapinėse, kur jau ilsisi daug 
mūsų draugų, o jums, Povilai, 
nuoširdi mūsų visų užuojauta!

Balandžio 18 d. South Bos
tone mirė Elzbieta Petrikienė, 
sulaukusi 87 metų amžiaus. 
Velionės vyras, Jonas Petriką, 
miręs prieš 12-ką metų, buvo 
uolus literatūros platintojas.

Elzbieta Petrikienė , buvo 
pamotė Dr. J. F. Boriso žmo
nos, Onos, bet/ velionė Onai 
buvo kaip motina, nes ją ir 
užaugino.

. raiškiame nuoširdžia užuo- 
jat^Įą Dr. J. F. Borisui ir jo 
žmonai.

—o—
Beje, man praneša iš Bosto

no, kad George Likas, geras 
laisvietis, susirgo ir dabar yra 
Mass. General Hospital yje.

Amerikonai ir Šiaurinė 
Korėja ginčijasi apie 
belaisvių grąžinimą

Panmundžom, Korėja, bal. 
27. — Pasinaujinus paliau
bų deryboms, šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai siūlė:

“Nenorinčius namo' grįžti 
belaisvius perkraustyt į vie
ną iš neutralių (nekariau-1 
jaučių) šalių; ten juos- 
laikyti,per 6 mėnesius. Ta
da Korėjos liaudininkai ir 
amerikonų atstovai galėtų 
jiems aiškinti, ar saugu ar 
pavojinga jiems būtų grįž
ti. Kurie belaisviai ir po 6 
mėnesių nesutiktų grįžti, 
tai plati politinė konferen
cija, įvyksianti po paliaubų 
padarymo, nuspręstų, kur 
tuos belaisvius apgyvendin
ti.

Korėjos liaudininkai at
meta Šveicariją kaip Ame
rikos siūlomą neutral} tokių 
belaisvių globėją.

Amerikonai nesutiko su 
Korėjos liaudininkų pasiū
lymais. Sakė, perilgai būtų 
laikyti belaisvius neutralia
me krašte 6 mėnesius. Siū
lė, kad Šveicarija įsteigtų 
savo, globą pačioje Korėjo
je tokiems bęlaisviams, ku
rie nesutinka namo grįžti.

Susitartą'ir toliau tęsti 
derybas šiuo klausimu.

Buvęs J. Tautu sekretorius, 
sako, be Kinijos priėmimo 
negalima taika Korėjoje

New York.—Buvęs Jung
tinių Tautų sekretorius 
Trygve Lie sekmadienį pa
reiškė:

“Negalima laukti taikos 
Korėjoje, jeigu Kinijos 
Liaudies Respublika nebus 
priimta į Jungtines Tautas. 
Be Kinijos dalyvavimo ne
gali būti susitaikymo.

“Antra vertus, jūs nega
lite pasiekti tikro susitari
mo, jeigu reikalaujate be
sąlyginio pasidavimo.” (

Kasyklos sprogimas 
užmušė 25 mainierius

Angangueo, Mex. — Spro
gimas čionaitinėje sidabro 
kasykloje, Meksikoje, už
mušė 25 mainierius. Ka
sykla yra nuosavybė Ame
rican Smelting kompanijos.

ORAS. — Nešalta giedra.

Linkime jam greit, ir sėkmin
gai pasveikti!

—o—
IŠ Worcjesteri o grįžome 

smagūs, nes LMS 2-rosios 
apskrities koncertas, įvykęs 
praėjusį sekmadienį buvo į- 
spūdingas; žmonių buvo daug, 
ūpas geras. ,

Apie Worcesterio Aido Cho
rą plačiau pasisakysiu sekamo 
šeštadienio Literatūra ir Me
nas skyriuje.

Sovietų vyriausybė sutiktų tartis su 
Amerika, nors Eisenhoweris iš anksto 
stato reikalavimus, nieko nežadėdamas 

____________ I________

Prezidentas reįkalauja ta ikos “veiksmų” iš Sovietų 
pusės, o jie dėsto priešingus Amerikos veiksmus

f A

Maskva. —' Sovietu Są
jungą yra pasiruošus tiesio
giniai tartis su Amerika ir, 
jeigu reikėtų, per Jungti
nes Tautas, kad galima bū
tų draugiškai, išspręsti gin
čijamus tarptautinius klau
simus, — sako pareiškimas, 
išspausdintas balandžio 25 
d. pirmuose puslapiuose 
Pravdos, Sovietu Komunis
tų Partijos organo, ir 
Izviestijų, oficialaus Sovie
tų vyriausybės laikraščio.

Šis pareiškimas yra atsi
liepimas į prez. Eisenhowe
rio kalbą, pasakytą Ameri
kinių Redaktorių Draugijos 
susirinkime bal. 16 d.

Pravda ir Izviestija to
se pačiose savo laidose išti
sai atspausdino ir Eisenho
werio kalba.

V

Eisenhoweris sykiu savo 
siūlymais dėl taikos jau. iš 
anksto statė Sovietam eilę 
reikalavimu. Sovietu Są
jungą sutiktų eiti į dery
bas, nekeldama jokių savo 
reikalavimų iš anksto.

Pareiškimas
Sovietinis pareišk imas, 

tarp kitko, sako:
—Prezidento kalba yra 

lyg ir atsakymas į Sovietų 
vyriausybės tvirtinimą, kad 
galima taikiai išspręsti gin
čijamus tarptautinius klau
simus.

Tai todėl platūs visuome
nės sluoksniai visose šaly
se taip susidomėjo prezi
dento kalba.

Su prijautimu buvo svei
kinami prezidento Eisenho- 
werio žodžiai:

“Mes siekiame tikros ir 
visuotinės taikos Azijoje, 
taip ir ištisame pasaulyje... 
Nė vienas iš tų klausimų, 
didelių ar mažų, nėra neiš
sprendžiamas, jeigu yra no
ro gerbti visų kitų šalių 
teises.”

Šie prezidento žodžiai, 
tačiau, prieštarauja kitiems 
jo teigimams toje kalboje.

Grasinimas atom-bomba/
Žmonės, norintieji įžiūrėt 

Eisenhowerio kalboje tikrą 
siekimą taikos, negali susi
laikyti neužklausę: Kam gi 
reikėjo prezidentui toje rei
kalaujančioje taikos kalbo
je taip ryškiai grūmoti ato
minio karo galimumu? Ar
gi tokie argumentai galėtų 
padaryti geriau įtikinančia 
prezidento kalbą apie tai
ką? šiaip ar taip, tokie ar
gumentai, arba tikriau pa
sakius, grūmojimai kas lie
čia Sovietų Sąjungą, niekuo
met nepasiekė savo tikslo 

ir negali pasiekti. Jisai sa
kė:

I 

žodžiai ir veiksmai
“Aš žinau tik vieną klau

simą, nuo kurio priklauso 
progresas, O klausimas yra 
toks: Ką Sovietų Sąjunga 
ketina daryti?”

Čia jis pridūrė: ‘‘Teisybę 
yra lengva patikrinti. Tik 
veiksniai tegali žmogų įti
kinti.”

Na, reikia sutikti, jog 
veiksmai yra svarbesni už 
žodžius. Taigi pažvelgkime 
į tuos svarbiuosius tarptau
tinius klausimus, nuo kuriu 
teisingo išsprendimo pri
klauso taikos sustiprini
mas.

Korėja
Daugelis valstybių tram

dė tokius reikalus, kaip ka
ro baigimas Korėjoj ir jos 
suvienijimas. O . S o v i e. t ų 
žmonės nuolat įėmė 1 visus 
žingsnius, d a r o m u s link 
teisingų paliaubų Korėjo
je. .. ne žodžiais, bet veiks
mais.

Vokietija
Pažvelgkime į kitus tarp

tautinius klausimus. Kas 
gali, pavyzdžiui, užmiršt 
Vokietijos klausimą arba 
tiktai .bendromis frazėmis 
nušnekėti tokį reikalą, kaip 
Vokietijos vienybės atkūri
mas demokratiniais ir tai
kingais pamatais? Kas ga
li pasitenkinti tuom, kad 
viena ar kita valstybė lai
ko vakarinę Vokietijos da
lį tiktai įrankiu “veiklios” 
savo užsieninės politikos 
Europoje, nepaisant, kaip į 
tai atsiljeps kitos europinės 
tautos, o pirmojoj vietoj 
.Franci jos žmonės, kurie 
jau ne ‘sykį buvo militaris
tinės Vokietijos auka?.

Potsdamo susitarimai
Jungtinių Valstijų prezi

dento kalboje nėra jokio 
pagrindo šiam klausimui 
išspręsti. Jis neatsižvelgia 
į tai, kad yra keturių vals
tybių padaryti Potsdamo 
susitarimai dėl Vokietijos 
klausimo. Bet jeigu kas 
pripažįsta reikalą teigiamai 
išspręsti Vokietijos klausi
mą, siekiant taikos susti
prinimo Europoje, kaip kad 
Sovietų Sąjunga visuomet 
siekia, tai jis negali užmirš
ti tų svarbių (Potsdamo) 
susitarimų, kuriuos pasira
šė jūsų ir mūsų valstybės, 
o taip pat Anglija ir Frak
cija.

Jei anglų-amerikonų blo
kas, neatsižvelgdamas į tai, 

ir toliau eis tokiu savo ke
liu, neleisdamas suvienyti 
Vokietiją ir paversdamas 
vakarinę jos dalį militaris
tine valstybe, kur valdžios 
galia liktųsi vokiškų kerš- 
tinčių rankose, tai bus pa
daryta pragaištinga klaida, 
visųpirm link pačios vokie
čiu tautos.

Vokietijos klausimo iš
sprendimas reikalauja pa
daryti taikos sutartį su ja 
taip greitai, kaip tik gali
ma, duodant vokiečiams ga
limumą vėl susijungti į vie
ną valstybę ir užimti tinka
mą vietą bendruomenėje 
mylinčių taiką tautų, o po 
to pašalinti svetimųjų oku
pacinę kariuomenę iš Vo
kietijos, nuimant tos ka
riuomenės ųžlarkymo naštą 
nuo Vokietijos žmonių pe
čiu, c
Nutylėjo apie Kiniją

Prezidentas E i sen h o we- 
ris, paliesdamas plačią 
tarptautinių klausimų sritį, 
nieko nesakė apie Kinijos 
Liaudies Respubliką nei 
apie tautinių Kinijos teisių 
sugrąžinimą Jungt. Tauto
se, nei apie teisėtas jos že
mes, tarp kurių yra ir Tai
wan (Formoza). Tatai reiš
kia, jog linkui Kinijos vis 
vedama tokia politika, ku
rią diktuoja geismas atgal 
pasukti išsivystančius įvy
kius. Bet kiekvienas ma
tantis žmogus supranta, 
kad tokia politika nusmerk- 
ta neišven g i a m a m žlugi
mui. ..

Kinijai, didžiausiai pasaiL 
lio tautai, atimta galiiųybė 
dalyvauti veikloje Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos ir. jų seimo, o' vieton 
jos rodoma koks ten Kuo- 
inintango (čiang Kai-šeko) 
apuokas Jungtinių Tautų 
įstaigose. Ar gali gi tokia 
padėtis didinti Jungtinių 
Tautų įtaką... ir vykdyti 
jų pareigas taikos stiprini
mui?

Ryty Europa
Prezidentas savo kalboje 

specialiai kreipė dėmesį į 
Rytų Europos tautas. Anot 
jo žodžių, reikėtų suprasti, 
kad valdžios Rytinėje Eu
ropoje buvę joms užkartos 
per prievartą “iš lauko pu
sės;” bet tatai yra priešta
ravimas plačiai žinomiems 
faktams ir tikrajai tų šalių 
padėčiai. Faktai rodo, jog 
tiktai pėr atkaklią kovą už 
savo teises tos Rytų Euro
pos tautos pasiekė dabar
tines liaudiškai - demokrati

nes valdžios formas ir jog 
tiktai šiose naujose sąlygo
se jos sugebėjo stipriai iš
vystyti ūkį ir kultūrą savo
se valstybėse. Tai būtų keis
tas dalykas tikėtis, kad So
vietų Sąjunga patarnautų 
sugrąžinimui reakcinių val
džių, kurias tos tautos nu
vertė.

Koloninės tautos
Tuo pačiu laiku preziden-1 

tas tiesiog nusikalsta nuo
dėme prieš plačiai žinomus 
istorinius įstatymus, kuo
met jis šaukia Sovietų Są
jungą pavartoti sprendžia
mąją jos įtaką komunisti
niame pasaulyje, taip kad 

| galėtų sutramdyt koloninių 
ir pusiau - koloninių lais- 
vinimosi judėjimą prieš 
šimtmečių priespaudą i r pa
vergimą. i

Jungtinės tautos
Visai negalima suprasti 

prezidento prisiminimą, 
kad reikėtų suteikti kitoms 
tautoms, taigi ir Rytinės 
Europos tautoms, laisvę su
sidėti su kitomis šalimis į. 
pasauliniai - plačių įstaty
mišką bendruomenę. Kiek
vienam žinoma, kas iš ti
krųjų užkerta kelią kai ku
rioms liaudies demokrati
joms į Jungtines Tautas ir 
kas neleidžia didžiajai Ki
nijai atgauti legalių teisių 
Jungtinėse Tautose. Argi 
ne Sovietų Sąjungos atsto
vai davė pasiūlymą .priimti 
keturiolika šalių į Jungti
nes Tautas ir argi ne anglų- 
Amerikos blokas savo bal
sais atmetė tą pasiūlymą?

Austrija
Kas liečia sutarties dary

mą su Austrija, čia taip 
♦pat galima tik pakartoti, 
jog nėra tokio klausimo, 
kurio negalima būtų iš
spręsti, remiantis jau pir- 
miaus pasiektu susitarimu, 
užtikrinančiu demokratines 
teises Austrijos žmonėms.

Kiti veiksmai
Sovietinis pareiškimas to

liau mandagia kalba dėsto:' 
Amerika veiksniais ken

kia taikai, kuomet ji sten
giasi panaudot Jungtines 
Tautas kaip karinės savo 
politikos- įrankį ir kuomet 
anglų - amerikonų blokas 
vis smarkiau ginkluoja At
lanto kraštų sąryšį prieš 
Sovietų Sąjungą.

Amerikos' valstybės se
kretorius John Foster Dul 
les, plačiau aišk i n d a m a s 
prezidento kalbą, parodė,

Valdžia mato “pirmą”
Sovietu žingsnį 
linkui santaikos

Washington. — Preziden
to Eisenhowerio sekreto
rius James Hagerty sakė 
korespondentams, jog So
vietų Sąjungos atsiliepimas 
į prezidento pasiūlymą ga
lėtų būti “pirmas žingsnis 
link taikos.”

Hagerty iš anksto susi
tarė su prezidentu, ką tu
rės pasakyti koresponden
tams apie Sovietų, pareiški
mą, išspausdintą svarbiau
siuose jų laikraščiuose.

Bet “laisvasis pasaulis vis 
dar lauks, kad Sovietų va
dovai padarytų tam tikrus 
žingsnius kaip įrodymą, 
kad jie nuoširdžiai nori 
bendradarbiauti pasaulinių 
klausimų išsprendime,” pri
dūrė Hagerty, reikšdamas 
Eisenhowerio nuomone.

17 BELAISVIŲ JANKIŲ 
TAPĘ KOMUNISTAIS
Panmundžom, Korėja. — 

Du sužeisti amerikonai, su
grąžinti iš nelaisvės, pra
nešė, kad jų stovykloje, 
Šiaurinėje K o r ė j o j e, 17 
amerikonų tapo komunis
tais.

Francijos komunistai gauna 
daugiau balsų, negu bet 
kuri kita partija

Paryžius. — Fra n c i j o s 
miestu rinkimuose komu
nistai gavo daugiau balsų, 
negu bet kuri kita pavienė 
partija, kaip rodo pradiniai 
rinkimų daviniai.

Už komunistus paduota 
26 procentai balsų, už vidu
tinius dešiniuosius 23 proc., 
už radikalus 12 proc., už 
socialistus 10 proc., už “liau
diškus respublikiečius (ka
talikus) 7 proc., už fašisti- - 
nio generolo De Gaulle 
kandidatus 12 proc.

De Gaulle’o šalininkų bal
sai nupuolė 43 procentais, 
lyginti ^su 1947 metų rin
kimais.

Amerikonai lavina savo 
bendrus atominiam karui

Washington. — Jungtinių 
•Valstijų karininkai vakari
nėje Vokietijoje balandžio 
23 d. pradėjo mokyti anglų, 
francūzų ir kitų savo tal
kininkų oficierius, kaip ko
voti atominiais ginklais. 
Pamokos duodamos ameri
kiniame vakarų Vokietijos 
ruožte.

kad Jungtinių Valstijų val
džia labai rūpinasi Čiang 
Kai-šeko likimu. Dulles va
dino savo valdžios nuopel
nu, kad jinai sudarė eko
nominę ir politinę blokadą

(Tąsa antram puslapy)
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HJLE.B.1.U. SUVAŽIAVIMAS
PRAĖJUSIĄ SAVA1TŲ Atlantic City, N. J., įvyko 

kotelių ir restoranų darbininkų unijos suvažiavimas. Ši 
unija oficialiai vadinasi: Hotel and Restaurant Em
ployees and Bartenders International Union.

Suvažiavimas buvo gyvas ir jis pasisakė už taiką, už 
civiliniu laisvių Amerikos žmonėms išlaikvma, už visu 
darbo unijų vieningą politinę veiklą ir tt.

Tenka priminti, kad unijos prezidentu sekamierhs 
ketveriems metams vėl tapo vienbalsiai išrinktas Hugo 
Ernst, plačiai į dalykus žiūrįs asmuo.

Suvažiavime dalyvavęs Daily Workerio korespon
dentas George Morris, tačiau, pažymi, kad ši unija ne
auga nariais, o tai reiškia jai pavojų. Unija šiuo metu 
turi 406,481 narį, bet tiek pat jų turėjo ir 1947 metais. 
Unija nėra jaunute, nes šis suvažiavimas jau buvo 33 iš 
eilės.

Morris pastebi, jog srityje, kurią unija atstovauja, 
yra apie tris Kartus tiek dar neorganizuotų darbininkų.

Suvažiavime paaiškėjo, kad nemaža samdytojų, ku
rie savo įstaigose yra pripažinę uniją, jau nelabai norį 
su ja skaitytis.

Aiškus dalykas: o.iganizacija arba turi augti arba 
turi mažėti, visuomet vietoje stovėti negali. Dėl to ir 
restoranų, hotelių ir baru darbininkai turėtų, kol dar 
“laikai geri,” būti įtraukiami i uniją, kad, krizei už
griuvus, galėtų būti tvirtesni saviems reikalams ginti.

INKVIZITORIAI
IR VYSKUPAS

L. Prūseika rašę Chica- 
gos Vilnyje:

Inkvizicininkas koiigresma- 
nas Jackson štai kaip apibū
dino metodistu vyskupą Ox- 
maną : “Nedėldieniais jis gar
bina Dievą, o visas kitas die
nas vyskupas) tarnaują komu
nistiniam frontui.” ' '

Vyskupas atšovė: 'tamsta 
meluoji. Biblija draudžia liu
dyti falšyvai.

Vyskupas Oxman yfa kon
servatyvūs dvasiškis. Iri tik už 
tai, kad nešoka pagal inkvizi
torių muziką, jis jau “raudo
nas,” nors šio metodistų vys
kupo vyriausias instrumentas 
yra biblija.

TAI KAS GI GADINA 
MŪSŲ JAUNIMĄ? i

Straipsnelyje “Nesmagios 
žinios apie jaunimą” dien
raštyje Vilnyje Petriškis 
daro tokias pastabas;.

Laikraščiuose gali rasti 
kasdieną žinių, kad sugauti 
jaunuoliai piktadarystėje yra 
mokyklinio amžiaus ai biskį 
senesni. Ir tai ne mažuose va- 
gišiavimuose, bet jau'i plėši
muose, su ginklais raiįkose.

Laikraščiai taipgi rašo, kad 
Chicago.] kovo mėnesį; nesi
lankymas į mokyklas padidė
jo ant 35%, palyginus su 
praeitais metais. Patirtą, kad 
tie jaunuoliai iš namų išėję 
patraukia ne žuvauti, bet 
slankioja po miestą, po teat

NIEKINGI PAŽADAI
PRAĖJUSIOJE PREZIDENTINIŲ rinkimų kam- 

panijoje republikonų kandidatai, prašydami piliečius, 
kad pastarieji už juos balsuotų, sakė: jei mes būsimo 
išrinkti, je1 mes busime valdžioje, tai sulaikysime tuos 
visus “valymus,” kuriuos dabar atlikdinėja demokratų 
administracija. i

Pasirodo, jog republikonu pažadai buvo šake ant 
vandenio rašyti.

Įvairūs “tyrinėjimai,” “valymai,” “raganų medžio
jimai” šiuo metu yra žiauresni ir platesni, negu buvo 
Trumano laikais.

Jau pradedamas puolimas ir ant pažangiosios spau
dos. Štai, Ne-amerikmis kongreso komitetas šaukia 
“apklausinėjimui” tokio laikraščio redaktorių, kaip “Na
tional Guardian.”

Mr. Cedric. Belfrage šaukiamas “apklausinėjimams” 
gegužės 4 dieną. Jo redaguojamas laikraštis yra savait
raštis, išeidinėjąs New Yorke. Tai pažangus laikraštis, 
stojąs už taiką, už civilines žmonėms teises, atkakliai 
ginąs Rosenbergų reikalą .

Visa tai rodo, jog republikonai varo pirmyn pragaiš- 
tingesnį darbą mūsų kraštui negu jį varė demokratai.

_____________________________ ________________ ;-------------------------------------------------------

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. karkiančius, M. D.

DĖL LAIŠKŲ IŠ LIETUVOS NEGAVIMO
NEMAŽA MŪSŲ žmonių dažnai klausia: kodėl ne

gauname laiškų iš Lietuvos?
Mes jiems atsakome: ir mes patys jų retai tegau

name.
Dabartinės Lietuvos priešai sako: laiškų iš Lietu

vos negauname dėl to, kad jų nepraleidžia “geležine 
uždanga.”

Matyt, “uždanga” yra kur nors, bet kas ją užstate, 
kas ją užleido?

Šiuo klausimu šiek tiek šviesos suteikia Montevi- 
dėjaus lietuvių laikraštis Darbas.

Andai iš Uruguajaus į Lietuvą išvyko gyventi, tarp 
kitų, K. Seilius. Neseniai K. Seilius parašė vienam as
meniui į Uruguajų laišką. Laikraštis Darbas dabar dėl 
to štai kaip pasisako:

“Kadangi laiškas netaikytas spaudai, bet grynai 
asmeniško pobūdžio, tai dėt ištisai nebuvo prasmės. Ta
čiau, tarp kitko, drg; K. Seilius rašo:

“‘Man niekas niekur jokių kliūčių nedarė, ir ką iš
sivežiau, tai ir parsivežiau, bet brangiai kainavo kelionė. 
Traukiniais važiuojant gerokai prisėjo pavargti, bet ant 
rubežiaus nereikėjo mokėti muito nei vienos kapeikos.

“‘Aš labai patenkintas sugrįžęs Tėvynėn - Tarybų 
Lietuvon ir dabar su savo šeima linksmai gyvenu. Pas 
mus dabar žiema ir rogėmis važinėjam. Šaltis siekia iki 
10 laipsnių, bet aš šalčio nejaučiu. Butą turime šiltą. 
Reumatizmo jau visai ne jaučiu, o maištas Lietuvoje man 
daug geriau patinka kaip Uruguajuje.’

“Toliau rašo: ‘Perduok gerų dienų nuo manęs (pa
varde apleidžiame), nraneški, kad aš jam pasiunčiau 
keturis laiškus; paskutinį su nr. 4, ir tame laiške įdėjau 
grįžusį mano laišką net iš Montevidėjaus su nr. 1.’

“Štai koki reikalai. Kostas Seilius rašo daug, ir nie
kas už tai jo nenubaudžia. Jo laiškai pereina ‘geležinę 
uždangą,’ pasiekė Montevidėjų ir tik čia atsimušė į tokį 
daiktą, kuris vadinasi demokratija, grįžta sau atgal, į 
Seiliaus raukas, dar net antru kartu pereidami per iš
galvotą ‘geležinę uždangą.’

“Šiame atsitikime viskas aišku. Tarybinė santvar-

REUMATINIS KARŠTIS
Reumatinis karštis ((‘rheu

matic fevęr”) yra bloga 
bakterinė liga. Ir j labai 
dažnai pagadina širęlį, šu- 
raukšlėja širdies vožtuvus. 
Ligos parazitai į s i v e i s i a 
gerklėj. Ima skaudei ger
klę, patinsta tonsiliai (go
murį nes liaukos), o; jau 
paskiau, už kelių savaičių, 
liga suima ir širdį.

Yra keletas ypatunių su 
Šita nelabąja liga. Reuma
tinis karštis labiausia įsiau
tė ja miestų skurdyniuose, 
kur maistas prastas,! kur 
bloga higiena, nešvara!, su
sikimšimas. Vargšeliai vai
kai dažniausia ir serga slo
gomis, slanktais, tonsilių, 
uždegimais. *

Ilgi, uolūs tyrinėjimai 
aiškiai i rodė, kad reumati
nis karštis nekimba iprie 
gerai maitinamu vaiku. Ga- 
Ii ir jie “pagauti šaltį,”] ga
li ir gerklę skaudėti, ■ bet 
giliau liga neįlenda, i šir
dies nepasiekia.

O varguolių vaikai, ku
rie nuolat gauna netikusi 
maistą, ats p a r u m o prieš 
slogas beveik neturi. įVis 
jie pažliurę, nosys vatva, 
gerklė patinusi. Čia per
sirgo gerkline sloga, žiū
rėk — už keliu mėnesiu jie 
ir vėl serga, — ir neretai 
gerklei jau atslūgus ir at
sigavus, tenka ir vėl gulti 
su karščiu: ogi ligos para
zitų jau įsiveista širdies 
vožtuvuose...

“Streptococcus hęmolyti- 
cus” yra tas piktasis šios 
ligos parazitas. Jis nela
bai teboja kokių menkų 
antiseptikų, gargaliavimų 
ar purkštimų. “Sulfa” vais
tai nugalabija tuos parazi
tus, bet tie vaistai pusėti
nai nuodingi ir žmogui, ir 
jų akie plotu vartoti negą-
lima. “Sulfa-diazine” yra 
------------ ■--------------■ ■ i'.' ! j-y.................••■■■••r.'!-----—----- j— 

ka jokių kliūčių nedarė, ries kitaip jis nebūtų pasiekęs 
Montevidėjų. Bet čia Montevidėjaus pašte, matyti, yra 
dėdžių su specialiais įgaliojimais, iš Sovietų šalies laiš
kus sugrąžinti arba sunaikinti.”

Ar dabar aišku?! Į

rus, kur rodoma paveikslai 
apie šaudymus. Kas neturi pi
nigo išlaidoms padengt, pra
deda vagišiauti. Palyginus su 
pereitais metais,, nesilankymas 
į mokyklas padidėjo ant 20%. 
Tos skaitlinės rodo, kad da
lis jaunijno linkusi į blogą pu
sę ir nuošimtis didėja.

Negalima sakyti, kad visi 
nesilankantieji mokykloj nuo
latiniai yra blogi, ar bus blo
gi. Nekurie kuom nors nusi
vylę nenori pasirodyti sekan
čią clieifą tarpe mokinių. Bet 
jų slankiojimas po užkampius 
juos daro kandidatais į pikta
darystes.

Yra pamato kaltinti, kad 
knygelės apie piktadarystes 
(fonių formoj) yra akstinu 
duoti jaunuoliams idėją apie 
tai. Nors jose piktadarys pra
laimi, bet jis pralaimi todėl, 
kad kur nors padaro, klaidą. 
Jaunas protelis nusprendžia, 
kad jį nepagaus, n$s jis ne
padaryt klaidos. Be to, tokios 
rūšies paveikslai rodomi teat
ruose ir per televiziją kaip 
tik įskiepija į jaunuolio protą, 
kad galima ir be darbo pinigė
lių gauti.
Mokyklų vadovėliai to klau

simo nekelia. O prie dabarti
nių ragangaudžių siautimo 
mažai. mokytojų turės drąsos 
iš savo galvos, o ne vadovė
lių duoti pamokas apie dorą 
ir pavyzdingą elgesį visuome
nėje. Gal dėl to jaunuolių iš
likimas iš mokyklos ir linki
mas į piktadarystes didėja.

Laikas tuo, o ne ragangau- 
dyste rūpintis šalies valdo
nams.

kiek saugesnis iš tų “sulfa”' 
vaistų grupės.

Jei gydytojas priskiria 
opiam vaikui to sulfa-dia- 
zino vartoti per keletą sa
vaičių, tai tas vaistas gali 
tokį vaiką apsaugot nuo 
gerklinių apsikrėtimų, tai
gi ir nuo širdies pažeidimų.

Štai koks yra geras bū
das vengti tų netikusių ger
klinių slogų ir širdies pa
žeidimų. Kiaušinių dau
giau duoti vaikams, ypač 
per keletą savaičių, kai jie 
suserga sloga. Kiaušinio 
tryniai, kiaušinio trynių 
milteliai ir iš jų gami
nami valgiai teikia vai
kams atsparumo prieš ger
klines slogas, prieš' reuma
tinį karštį — ir padeda iš
vengti širdies sutrikimo .

Tokiems vaikams, kurie 
apydažniai serga gerklinė
mis, tegul gydytojas priski
ria imti kas dieną , po tam 
tikrą dozę sulfa - di.azino, 
Sulfa - diazinas, a t ro d o , 
naikina s t r e p toko k u s 
ir neduoda jiems įsigalėti 
gerklės, melekėlių, (tonsi
lių) audiniuose. Padeda 
įspėti gerklinę slogą ir šir
dies pažeidimą. Jei vis dėl
to suima gerklę, tai porą 
savaičių to sulfa - diazino 
reikią imti po didesnę dozę,

Kai gerklinė sloga perėjo, 
ir vaikas atrodo kaip ir 
pasveikęs, prasideda kri
tiškas laikotarpis, kada ga
li nukentėti širdis. Todėl 
slogai bepereinant, reikia 
vaikui duot daugokai aspi
rino, bent 3-4 savaites.'As
pirinas ir kiti salicilinės 
rakšties preparatai perspė
ja širdies ligos prisipai mo
jimą. Ir per tas pačias ket
vertą savaičių reikia vai
kui duoti daugiau kiauši
nių, ypač trynių, bent po 4- 
8 trynius kas dieną.

Beje, kai pradeda skau-

Armijos sekretorius Robert T. Stevens (dešinėje) ir 
Senatipės komisijos nariai Margaret Chase Smith 
ir Harry F. Byrd studijuoja lakštą, parodanti su
dėti 105 milimetrų Šovinio. Tariama, kad vienas 
amunicijai daryti kontraktas turįs pęręiti 42 skirtin
gas valdines divizijas ir 200 operacijų iki pradeda 

amuniciją gaminti.

Žinios iš Lietuvos
Jaunųjų Vilniaus 
sportininkų išvykos

VILNIUS. — Šiais metais 
jaunieji Vilniaus sportininkai 
turės daug susitikimų su bro
liškųjų respublikų komando
mis.

Moksleivių žiemos atostogų 
dienomis Vilniaus jaunių ledo 
ritulio rinktinė buvo išvykusi 
i Minską: čia ji dalyvavo ke
turių miestų jaunių ledo ri
tulio turnyre.

Artėja pavasario atostogos. 
Jų metu susitikimus su bro
liškųjų respublikų sportinin
kais turės Vilniaus jaunuolių 
bei merginų krepšinio ir tink- skaitytojas savo laiške reclak- 
linio komandos. Tink liniukai ei jai. 
dalyvaus keturių miestų tur
nyre Leningrade, krepšininkai 
—tokio pat pobūdžių varžybo
se Rygoje.

Gausų susitikimų skaičių 
jaunos komandos turės taip 
pat vasaros • atostogų dieno
mis.

Naujos gamyklos statyboje

Penktojo penkmečio metais 
Vilniuje statoma eilė įmonių. 
Stalino rajono pakraštyje iš
kilo plataus vartojimo reik
menų elektrotechnikos ga
myklos korpai. Baigiama pir
mojo korpo statyba. Neužilgo 
prasidės mašinų montavimas 
pirmuosiuose gamyklos co 
chuose. Už keletos mėnesių 
čia bus pagaminta 'pirmoji 
p ro d u k c i j a—plataus v arto j i - 
mo reikmenys: elektriniai 
prosai su šilumos reguliuoto
jais, modernūs šaldytuvai, 
dulkių siurbliai, elektrinės 
plytelės ir'tt.

Šalia pirmojo korpo stato
mas didžiulis 'pagrindinis 
korpas.

Iš visų mūsų šalies kampe-. 
lių plaukia įvairūs mechaniz
mai, staklės, mašinos. Iš 
Maskvos gauti elektromotorai, 
iš Uralo—drožimo staklės, iš 
Erevanės — kompresoriai, iš 
Charkovo — šlifavimo stakles 
ir tt. Šiomis dienomis gautas 
didžiulis automatas sutvirtina
mosioms medžiagoms gaminti 
iš Odesos. Taip pąt gautas 
43 tonų svorio presas, kuris 
gali išvystyti 3,300 tonų 
spaudimą.

Lietuvos ežerų tyrimas

Į Vilnių grįžo Geologijos ir 
geografijos instituto žiemos 
limnologinė ekspedicija. Jos 
dalyviai lankėsi Pietų Lietu
vos—Trakų, Daugų, Varėnos, 
Jiezno, Kalvarijos, Lazdijų 
rajonuose ir tyrinėjo šiose 
vietovėse esančius ežerus. Ti
riant ežerų dugno gruntą Žal- 
tyčio-Naujieno (Vilkaviškio 
raj.) ir kituose ežeruose, ap
tikta mineralinė medžiaga, 
kuri gali būti panaudojama 
kaip statybinė medžiaga, o 

dėt gerklę, ne tik reikią 
sulfa-djązino, bet ir penici
lino. Gydytojas nustatys' 
atitinkamą dozę.

taip pat molėtoms dirvoms 
tręšti.

Šiais metais bus paruoštas 
visų Lietuvos TSR ežerų kata
logas ir žemėlapis.

Naujos patalpos 
rajono ligoninei

Rietavo rajono ligoninės po- 
liklinikinis skyrius įsikūręs 
sename pastate. Skyriaus lau
kiamasis labai mažas, jame 
trūksta suolų ir ligoniai pri
versti laukti gydytojo stovint. 
Be. to, medicinos personalas 
pradeda darbą su dideliu pa
vėlavimu rašė “Tiesos”

ei jai.
Klaipėdos srities sveikatos 

apsaugos skyrius redakcijai 
praneša, kad srities vykdoma
sis komitetas savo posėdyje 
priėmė nutarimą išskirti’ pa
talpas Rietavo rajono ligoni
nei ir poliklinikiniam skyriui 
įrengti. Rietavo rajono svei
katos apsaugos skyrius įparei
gotas užtikrinti punktualų gy
dytojų atvykimą^ darbą.

Švietimo komisionierius
4

pasitraukė, smerkdamas 
lėšų numušimą apšvietai

Washington. — Republi- 
ko.nų vadovaujamas, dabar
tinis Kongresas atmetė 
pernykščio Kongreso nuta- 
rim' pridėti $200,000 ap- 
švietos reikalams. Todėl 
Jungtiriių Valstijų švietimo 
komisionierius Earl J. Mc
Grath protestuodamas pa
sitraukė iš tarnybos.

McGrath parašė prezi
dentui Eisenhoweriui laiš
ką, kur sako:

—Man atrodo, jog tai ne
išmintinga politika, k u r i 
blogina Amerikos vaikų ap- 
švietą; bando sutaupyti to
kias mažiukes sumas pini
gų, bet išleidžia bilijonus 
dolerių kitiems tikslams.

Humphrey tvirtina, kad ir 
“taikoj bus gana darbų”

New York. — Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius 
G. M; Humphrey, kalbėda
mas laikraštininkams, tvir
tino, kad jęigu įvyktų tai
ka ir dėl to sumažėtų ka
riniai darbai, ‘‘vis tiek ne
būtų” nedarbo krizės.

(United Nations, N. Y.— 
Pasaulinė dešiniųjų Darbo 
Unijų Sąjunga šaukė Jung
tines Tautas iš anksto pla
nuoti civilinius darbus, nes 
daugybė žmonių neteks 
darbo, kai sumažės kariniai 
užsakymai. Tai sąjungai 
prįklau.so 54, milijonai uni- 
pstip)

’ Sovietų vyriausybė 
i sutiktų tartis su 
Amerika <

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Įvairiuose pasaulio kam
puose Amerika įkūrė šim
tus lėktuvų stovyklų, nu
kreiptų prieš Sovietų Są
jungą; gaminasi vis dau- ' 
giau atominių bombų; ven
gia taikos Korėjoje, bijo
dama, kad tatai nupuldytų 
biznio pelnus.
Eisenhowerio reikalavimai 
ir Sovietų tikslas

—Prezidentas savo kal
boj skelbė, kad jis mielu 
noru priimtų bile kokias ti
kras taikos intencijas. Kar
tu jis klausė: “Ką Sovi'etų 
Sąjunga pasiruošus dary
ti?”

Tai žinomas faktas, jog 
Sovietų Sąjunga visuom%^ 
rodė, kaip ji i)asiryŽft^ 
draugiškai s v a r s ty t i ir 
spręsti tarptautinius klau
simus, jeigu susitarimo siū
lymai yra bent kiek priim
tini ir neprieštarauja pa
matiniams Sovietų žmonių 
reikalams ar kitų taiką my
linčiu tautu reikalams.

Prezidentas savo kalboje 
surado reikalą del kokios 
ten priežasties surišti savo 
pasiūlymus dėl taikos su vi
sa eile reikalaujamų sąly
gų, kurias jis iš anksto sta
to Sovietų Sąjungai, nors 
tų reikalavimų jis nepasti
prina jokiais atitinkamais 
pasižadėjimais iš Jungtinių 
Valstijų puses. Toks klau-^ 
simų statymas jau sukeli 
teisėtus papeikimus, k>r- 
riuos pareiškė įvairiausi 
tarptautiniai rateliai.

Dėl to ir Londono Times 
teisingai pastebėjo, kad jo
kia šalis, — ar tai būtų So
vietų Sąjunga, ar Jungti
nės Valstijos, ar Anglija,— 
nenorėtų diskusuoti taikių 
žingsnių, kuomet besąlygi
niai statoma tokie reikala
vimai.

Sovietų vadovai, kaip ži
noma, neriša šaukimo tai
kiai spręsti tarptautinius 
klausimus su jokiais, iš 
anksto statomais reikalavi
mais Jungtinėms Valsti
joms ar kitoms šalims, pri
klausančioms anglo - ame
rikiniam blokui ar nepri
klausančioms. Ar tai reiš
kia, kad Sovietai negalėtų* 
statyti reikalavimų iš savo 
pusės? Žinoma, kad galėtų. 
Nepaisant to, Sovietų/vado
vai mielu noru priims bile 

l žingsnį Jungtinių Valstijų 
ar kitos šalies, jeigu jis da
romas linkui draugiško 
g i n č i j a m u klausimu iš- 
sprendimo. Tatai liudija, 
kaip Sovietų Sąjunga yra 
pasiruošus rimtai, daiktiš
kai spręsti klausimus tie
sioginėmis derybomis ir, 
kada reikia, per Jungtines 
Tautas.

Sovietų Sąjunga laikosi 
tokios politikos, kad negali 
prieštarauti reikalams kitų 
mylinčių taiką valstybių. 
Jos politika sutinka su troš
kimais visų šalių, pasiren
gusių prisidėti prie tarp
tautinio bendradarbiavimo 
išvystymo, nepaisant tos 
ar kitos socialės santyar? 
kos. Ši Sovietų Sąjungos 
politika sykiu išreiškia nuo
širdžiausias mūsų žmonių 
pastangas — stiprinti vi
suotiną taiką.

2 pusi.—Laisvė • (Liberty)-Antrad., Baland.-April 28, 1953
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Montello, Mass.
Naujosios Anglijos Moterų 

ęrganizacijoms: gegužės 10
įvyks Moterų Sąryšio šuva- 

C įiavimąs. Kurios dar neišrin- 
' kote delegačių, tai tuojau iš

rinkite. Padarykime šį suva
žiavimą skaitlingu delegatė
mis ir pasveikinimais.

Gimtadienio pare 
Balandžio 12 d. Onai 

moterys suruošė 
užu o j auto

Ją kankina 
metų įkyri

Kel- 
gim- 

s
ley, 
tadienio ir kartu 
išraiškai parę. 
jau per keletas
artritis liga. Tad draugės jai 
prijausdamos ir surengė šią 
parę. Svečių ir viešnių susirin
ko gana gražus būrelis ir vi
si palinkėjo Onutei ištvermės 
ir kantrybės jos ligoje i)’ įtei
kė šios pares proga jai ver
tingų dovanų.

Onutė, kaip buvo sveika, 
visuomet lankydavo mūsų su
eigas ir dainuodavo Moterų, 
Dainos Grupėje, nes ji turin
ti gražų alto balsą. Taipgi ir 
jos vyras Walter yra daug 
kartų vaidinės veikalų pasta- 
tymuose. Ir dabar, nors mažai 

A'* galėdama vaikščioti, Onutė 
’ vis dar lankosi mūsų parengi
muose bei piknikuose, su pa
galba savo sūnelio Norman 
iškepusi skanių pyragų paau- 

, koja mūsų parengimams. Jog 
pasiryžimas yra - stebėtinas. 
Jinai mojasi viską nugalėti, 
kas jos jėgoms dar galima. 
Nors ji ligos kankinama, bet 
raminasi tuomi, kad turi nuo
širdų gyvenimo draugą, kuris 
stengiasi jai pagelbėti ir ją 
suraminti.

Mes linkime Onutei daug 
linksmesnių gimtadienių.

Birūta.
o

Vieša padėka
Dėkojame draugėms šeimi

ninkėms už surengimą gimta- 
dienio — K. čereškienei, P. 
Sinkevičienei, M. Potsienei, 
K. Merkelienei, M. G.utaus- 
kienei, E. Tamulevičiūtei; 
dukrelei R. Pearsson už gė
les ir keiką, sesutei Loeza už 
dovaną, drg. K. Karosienei 
iš San Leandro, Calif., už 

ir vi- 
atsilankiusiems už do- 
ir širdingus linkėjimus, 
užuojauta 

kovoti

Leandro, 
užuojautos atvirlaiškį, 
siems 
vanas 
Jūsų 
mane 

Nuoširdžiai 
siems.

sustiprino
prieš skausmus, 

dėkojame vi-

Walter Kelley.

Hartford, Conn
Paskutinis pakvietimas

Kaip matote iš garsinimų, 
kad Laisvės Choras rengia 
puikų parengimą-koncertą. 
įvyks gegužės 3 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje, 227 Lawrence St. 
Įžanga tiktai $1. O vaikams, 
mažesniems, įėjimas nemoka
mai.

Laisvės Choras kasmet su- 
Ma gerus parengimus. Taip 

r šiemet parengimas ža-

paskam- 
korppo-muzikos

Jonikas, 
dainuos

operos 
lietu viš-

i 
pa 
da'būti puikus. Todėl Laisvės 
Choras kviečia visus vietos ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti.

šio koncerto programa bus 
tokia:

1. Laisves Choras sudainuos 
kokias 10 dainų.

2. Frank Balevičius, pianis
tas ir kompozitorius, 
bins įvairias 
zičijas.

3. Leonas 
dainininkas, 
]<as ir kitokias dainas.

4. Marcia 
taute, šauni 
nuos solo.

5. Sandra
dance.” Sakoma, kad ji la
bai gražiai-šoka. Matysime.

6. Wilma ir Grace, dainuos 
duetą. Wilma yra mūsų cho-
o mokytoja, o .Grace pianistė.

7. Richard Barris, armonis- 
M. Jis labai gražiai groja.
Dar turėsime ir kitų pamar- 

ginimų. žodžiu sakant, bus 
gražus parengimas, 

o
Kitas dalykas

Tą pątį vąkarą
Chorp svetainėje, 157 Hunger-

Generis, svetim- 
dainininkė, dai-

Rusevich, “Tap

Laisvės

Passaic, N. J
Mirė

B.Balandžio 15 d. mirė 
Kerševičius, apie 60 metų am
žiaus. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Vilniaus, Darsūniškiu mieste
lio ir parapijos. Į JAV atvyko 
1912 m. prieš Pirmąjį Pasauli
nį karą. 1914 metais kilus ka
rui ir vokiečiams įsiveržus 
Lietuvon okupantai užmušė 
jo brolį Lietuvoje.- Ir kai Be- 
nis apie tai sužinojo, tai visu 
jaunuolišku pasiryžimu nu
sprendė kaip nors okupan
tams atkeršinti. Ir todėl sava- 
noriu įstojo į JAV armiją, ir 
su ginklui rankoje kovojo 
prieš vokiečius Francūzijoje.

Sugrįžęs, po karo veik visą 
laiką išgyveno Passaic, N. J. 
ir virš 30 metų dirbo Manha
ttan Rubber Co. Čia sunkiai 
dirbdamas .gavo lengvą dusu
lį, o vėliau dar prisidėjo cuk
rinė liga, ir šios dvi ligos jį 
kankino per keletą metų, ir 
štai balandžio 15 d., nuo šir
dies smūgio Benis krito dirb
tuvėje ir iškart buvo negyvas.

B>. Kerševičius buvo tikrai 
draugiškas ir gero būdo žmo
gus, su visais gerai sugyveno 
ir buvo taikus. Jis buvo taip
gi per ilgus metus Laisvės 
skaitytojas, priklausė LLD 84 
kp. ir LDS 123 kp. ir Lietuvių 
Piliečių Klubui ir kt. Taipgi 
priklausė prie unijos. Vienu 
žodžiu, buvo susipratęs ir or
ganizuotas žmogus. Darbinin
kiškame veikime nebuvo įpa- 
tingai aktyvus, bet finansiniai 
visuomet paremdavo darbinin
kišką veikimą. Nebuvo tokio 
Laisvės vajaus, kad but nepri
sidėjęs su parama.

Benis buvo 
neapkentė 
ją kovojo, 
jo, kas yra 
šiai jam ir 
sos širdies geidė, kad Korėjos 
karas kuo greičiau užsibaigtų.

Benis paliko nuliūdime savo 
gyvenimo draugę Oną Kerše- 
vičienę, posūnį Petrą, seserį ir 
švogerį Soder, taipgi švogerj 
ir švogerką P. ir O. Dennis, ir 
kitus gimines, ir daug draugų.

Mūsų giliausia užuojauta 
Kerševičienei ir visiems jo gi
minėms, o tau Beni, lai būna 
lengva ilsėtis šios šalies žeme
lėje. Ilgai mes tave atminsime 
kaipo teisų ir gerą žmogų 
draugą. J. Bimba.

teisus žmogus, 
netiesos ir prieš 

Kadangi jis žino- 
karas, tai labiau- 
nepritarė, ir iš vi-

ir

d.,

Cleveland, Ohio
Kalbės darbininkų vadas

Sekmadienį, gegulės 3 
čionai pribus ir kalbės žymus 
Amerikos darbininkų vadas ir 
kovotojas Steve Nelson. Masi
nis susirinkimas įvyks East 
Side Hungąrian Workers Ho
me, 11123 Buckeye Rd. Jis 
Čia kalbės taikos ir demokra
tinių teisių gynimo reikalais.

Steve Nelson yra nuteistas 
Pennsylvanijoje ilgų metų ka
lėj iman už tai, kad jis ten 
per .metų metus kovojo už 
darbo žmonių interesus. Jis 
taipgi, kartu su kitais keliais 
vadais, yra teisiamas pagal 
Smith Aktą.

Clevelando darbo žmonės 
skaitlingai sueis šio vado kal
bos išgirsti. Rep.

Kearny, N. J.
Pranešimas

Draugų Žilinskų išleistu
vėms rengiamoji pare ge
gužės 2 dieną neįvyks. Prie
žastis tame, kad ta salė, ku
rioje pare turėjo įvykti, yra 
taisoma, o kitos nepavyko 
gauti.

Rcp
ford St., bus balius,'šokiai, ir 
už tą patį tikietą. Ten galėsi
te gauti gerų užkandžių ir gė
rimų. ’ žinoma, juos turėsite 
pąsipirkti. Bus lietuviška mu
zika ir dar bus laiko kokias 
tris valandas pasišokti. Tad 
nepamirškite, ir kitiems apie 
tai pasakykite.

Šiuom tarpu bus viskas. 
Pasirųatysime parengime.

Korespondentas, A. K.

New Yorko Žinios

iš 
to,

policija 
kerštin-

yra 34

Negavo atpildo už 
prarastą koją

Mrs. Olga Rocco išėjo 
teismabučio verkdama po 
kai ji pralaimėjo bylą. Ji ban
dė gauti iš miesto atpildą už 
prarastą koją. Skunde buvo/ 
sakoma, kad miesto 
jos neapsaugojo nuo 
čiaus vyro.

Mrs. Rocco dabar 
metų. 1946 metais buvo pa
šauta subway stotyje jaunos 
mergšės Pearl Lusk. Jos vyras 
mergšei buvęs įkalbėjęs, kad 
jis esąs FBI agentu, norįs pa
gauti prasikaltėlę. Jis merg
šei pavedęs ją nufotografuoti. 
Kai ta lengvatikė paspaudė 
tariamąją “camerą”, pasipylė 
šūviai, nuo kurių Mrs. Rocco 
neteko kojos. Jos vyras vėliau 
tapo nušautas bandyme jį 
areštuoti.

Tie maži ženkleliai!

ženklus, 
keliose 

vietose,

New Yorko Universiteto 
trys profesoriai dalyvavo te
levizijos programoje W'PYX. 
Jie pateikė vieną paprastą 
sakinį kaip anglų kalbos pa
moką. Tačiau vartodami kelis 
kalbos padalinimo 
kiekvieną vartodami 
sakinio skirtingose 
jie sudarė iš tų pačių žodžių 
skirtingą reikšmę turinčius 29 
sakinius.

Pamatinis sakinys buvo: 
Mano draugas Ralph dar ne
vedė Cecilijos.

Užbaigę, patarė programos 
stebėtojams per savaitę pa
galvoti ir išaiškinti sakinių 
reikšmę, o ateinančio pirma
dienio vakarą, tos pat progra
mos laikui, patikrinti savo pa
teiktus atsakymus su progra
ma.

Iš Miami i New Yorką ei
nančio traukinio nelaimėje 
žeistųjų 150 asmenų tarpe bu
vo 57 New Yorko ir apylinkes* 
gyventojai.

su-

Ragino išsaugoti 
nebrangius namus

American Labor Party 
kreipėsi į šalies kongresma- 
nus, kad jie balsuotų prieš 
valdžios užmojį sustabdyti 
statybą pigiomis' rendomis na
mų. Laiškai pasiųsti visiems 
kongresmanams. Juos pasira
šo ALP vykdantysis sekreto
rius Arthur Schutzer.

Mergaitė pašauta 
gatvėje prie namą

Brooklyne policijai vaikan
tis sunaikinti pasiutusį šunį, 
Virginia Carley, 13 metų, iš
bėgo iš buto pažiūrėti girdi- 
momentu policistas šovė šunį, 
šūvis pataikė išbėgusiai mer
gaitei krūtinėn. Spėja, 
mo triukšmo. Kaip tik 
pasveiks.

kad 
tuo

fir-

Nori pakelti ir LI 
geležinkelio fėrą

Pennsylvania Railroad 
ma, kuri valdo ir Long Island 
geležinkelius, įteikė valstijos 
valdinei komisijai prašymą 
leisti pakelti fėrą 25 procen
tus. Pakėlimas, jeigu buis leis
tas, skaudžiai paliestų dauge
lį darbininkų, vartojančių ge
ležinkelį važiuoti į darbą.

Prie A & P supermarket 
krautuvės Long Island City 
streikieriams pavyko perkal
bėti pienvežius-' nuo pristatys 
mo pienb ųžstreikuotai krau
tuvei. Kur darbininkai vienin
gi, ten sustabdyta veik visa 
prekyba.

Jei Tamsta dar ncprenu- 
meruoji dienraštį Ląisvę, tąi 
tuojau užsisakykite.' Jis kąs> 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Masiniai pasveikino 
liaudies žurnalą

New Yorke leidžiamas žur
nalas Masses and Mainstream 
šiomis dienomis minėjo pen- 
kerių metų sukaktį. Į baųkie- 
tą, ruoštą tai sukakčiai Man
hattan Center, balandžio 17, 
susirinko apie tūkstantis pub
likos.

Bankiete kalbėjo eilė žymių 
literatų ir visuomenės dar
buotojų. Taipgi atsiųsta svei
kinimų nuo literatūros žymių
jų asmenų ir organizacijų iš 
Anglijos, Čilės, Danijos, Kini
jos, Kubos, Meksikos, Tarybų. 
Sąjungos, Vengrijos, Vokieti
jos, ir nuo daugelio ameriko
nų plunksnos meistrų, negalė
jusių asmeniškai dalyvauti.

šalies

Republikonai jau 
renka majorą

Pasiėmę valstijos ir 
Saldžią į savo rankas, repub- 
likonai jaw ruošiasi pasiimti ir 
miesto valdžią. Balandžio 21- 
ihą Waldorf-Astoria viešbu
tyje turėjo banketą. Jame vai
šinosi po $100 už vakarienę 
ujžsimokėję sveteliai. Tai New 
Yorko miesto valdžios užval
dymui fondą kėlė.

i Galėjusieji mokėti po $100 
už daly.vumą bankete ir duo
dantieji po daugiau džiūgavo, 
kad po lapkričio 3-čios ir mie
sto valdžia bus jų rankose. 
Tame jiems pagelbės ta gub. 
Dewey su majoru Impellitteri 
užkartoji miestui Transit Au
thority su kėlimu fėro.

Demokratai, kurie miesto 
valdžioje, tebturi didžiumą, 
būtų vėplos, jeigu jie tą re- 
publikonų virvę (jiems duo
damą, kad jie pasikartų) pri-

Eksplodavusi amunicija 
sužeidė du karius čionai

I • ■ .

'Perkraustant iš vietos vie
ton eksplodavo didelė kapsu
lė vartojama 120 milimetrų 
šoviniams iššauti. Eksplozijo
je sužeisti kariai Leroy Hall, 
25 metų, ir Ricardo Scully, 
20j metų.

Nelaimė įvyko tiktai už 
500 pėdų nuo Flushing Air
port, Queens. Aiškinama, kad 
sprogstamoji medžiaga buvus 
vartojama karinės vadovybės 
įsakytiems pratimams. Eksplo
zija įvykusi po pratimų, pade
dant atgal šią medžiagą.

Saužudė gasu vos 
nenužudė ir vyrą

Nusipirkę namuką Elmont, 
L. J., Oscar Heeger ir jo žmo
na I Anna ruošėsi. ten krausty
tis. Ji buvo atėjusi butą valy
ti. Tačiau, kai vyras už kelių 
valandų atėjo, jam vos tik į- 
ėjus per duris trenkė eksplo
zija ir pasipylė ugnis. Jisai 
apdegė.

yiduje gaiąragesiai atrado 
Mr$. Heeger jau negyvą. 
Spėja, kad butas buvo prileis? 
tas gaso ir kad vyro parsineš
tas degantis cigaras jį pade
gė.

at-prūde
Bernard 

kad buvo 
smūgio. Liko

Stoller buvo veiklus 
upijistąs, veterapąs 

lįotel St. George 
rastasis prigėręs 
Stpįler žuvęs dėl to, 
ištiktas širdies _
v i . . v ...žmona ir du mažamečiai vai
kučiai.

Stoller buvo’ veteranas. Ka
rinėje tarnyboje Europoje ka
re brieš fašizmą užsitarnavęs 
leitenanto laipsnį. Buvęs or- 
ganizuiotojas ir viršininkas 
Kailiasiųvių Unijos Lokalo 
11)1) o dabar darbuotojas uni- 
j os j u ngti nėję tary b o j e. Jo 
laidjotuvių apeigose dalyvavo 
apie lK000 unijistų ir kitų jo 
draugų.

Už ką darbininkai 
maršuos gegužinėje
tparšavimui

Antruoju šių metų Bendro
sios Darbininkų ir Liaudies 
Gegužinės Komiteto paskelb
tu šūkiu yra; .

“Mes marguosime už ekono
minį saugumą.”

Kokio saugumo darbininkai 
nori ? Jie išmetinėja, kad tur
tuolių atstovai Kongrese dar
bo žmones užmiršo. Jie nepa
gerino socialės 
Jų leistos pakelti 
kando šukę iš tų 
natvės ir nedarbo 
Jje veik sustabdė 
giomis. rendomis namų, o ven
dų kontrolę panaikino. Jie 
neįvedė federalės sveikatai 
apclraudos.

Gi taksai tebepalaikomi 
aukščiausiais dėl to, kad jie 
nori tęsti karą ir gaminti ka
rinius įrankius ir amuniciją.

Pasisėmęs 
valdžios sau 
bernatorius 
pakelti fėrą, 
naujus taksus ant algų, pakel
ti rendas eiliniam žmogui, kad 
tuo padarytų stambiajam biz
niui daugiau pelno. Dėl to 
darbo žmonės pareiškia:

“Maršuodami Gegužes Pir
mos Parade už saugumą, mes 
maršuosime prieš tuos naujus 
ant mūsų uždedamus ekono
minius sunkumus.

“Maršuosime už teisę žmo
niško gyvenimo mums pa
tiems ir mūsų vaikams.’’ 

Maršuosiu.

a pd raudos, 
kainos iš- 
menkų se- 
ap d raudų, 

statybą pi-

iš Washingtono 
stiprybės ir gu- 
Dewey pasiūlė 
uždėti miestinius

nu-

Tėvai gina vaiku 
priežiūros Centrus

Pasigirdus pavojui, kad 
kapojimas paskyrų gali užda
ryti net jau esamuosius vaikų 
priežiūros centrus, tėvai suju
do veikti. Siuntė delegacijas į 
posėdžius. O paskutinėmis 
budžetui svarstyti dienomis 
sumobilizavo telefonais pro
testą valdininkams prieš ma
žinimą paskyrų vaikų priežiū
rai.

Ką sako maršavusis 
per 63 metus

Reakcininkams pasimojus 
nuo darbininkų atimti Gegu
žės Pirmosios šventę, vienu 
pirmiausių ją ginti stojo se
nukas Morris Cinamon, 81 
metų. Prisiektame liūdyme, 
įteiktame teisėjui, jis pareiš
kė,- kad jis per 63 metus 
mąršavo kiekviename geguži- 
nes parade New Yorke. Ir 
kad jis tikisi maršuoti šiemet 
ir kiekvienoje gegužinėje, kol 
bus gyvas.

Jauna motina nužudė 
2 kūdikius, nusižudė

Mrs. Hilda Acevedo, 21 me
tų, užgirdė savo tris mažyčius 
kūdikius ryžių sriuba su žiur
kėms nuodais ir pavalgė pati. 
Du mažiausieji kūdikiai ne už- 
ilgo mirė. Ji pati mirė pasi
kankinusi kelioliką valandų. 
O vyriausioji 2 ir pusės metų 
dukrytė, šiuos žodžius rašant, 
buvo vos tebepalaikoma gyva.

Kaimynai sako, kad mote
riškė buvo išvargusi, liguista 
dėl pertankių gimdymų, sun
kaus gyvenimo dėl nedatek- 
liaus ir nuovargio su kūdi
kiais. Mažieji buvo 18 ir 2 
mėnesių.

J. V. muitinės raštjnė viena 
diena varžybose išpardavė už 
$16,008 daiktų, ,kurie buvo 
atimti nuo nenorėjusių, neiš
galėjusių mokėti muitą, ar 
šiąip palikti muitinėje.

Pasitraukia iš pareigų
Gubernatoriaus pavaduoto

jas Frahk C. 
pasitraukiąs 
Menama, kad 
nį bįznį.

Moore paskelbė 
iš tų pareigų, 
eisiąs į privati-

Philadelphia, Pa
HELP WANTED-MALE

in

BODY & FENDER MAN. 1st 
class. Experienced on all makes of 
General Motor cars. Steady work; 
good working conditions. Apply* 
person.

Frank Robinson
AUTO BODY WORKS 
1711 Gillingham Street.

(82-88)

PATAISINfcTOJAS
Pilnai mokantys darbą, turintys 

mechaniškų patraukimų. Nuolatinis 
darbas, 40 valandų, 5 dienų savai
tė. Pradžiai $1.35 j valandą. Lengvi 
pakilimai. Kreipkitės:

TIMES APPLIANCE CO.
1 Worth St., N.Y.C., WO. 4-8664

(82-83)

Baltimore, Md
HELP WANTED MALE

ATTENTION HIGHSCHOOL 
GRADUATES

The Maryland State Roads Com
mission offers interesting outdoor 
work on survey parties as Junior 
Engineering Aide, Grade II. Perma
nent positions with opportunity for 
advancement to higher classifica
tions and corresponding salary 
scales. Liberal vacation. Sick leave 
and retirement benefits. All travel 
expenses, including meals and lodg
ing when away from Baltimore 
Headquarters. Starting salary $2816 
per year, effective July 1, 1953, with 
assured

State 
will be 
testing

tc-

yearly increments.
Merit System examinations 

held May 2, 1953, at various 
centers throughout the state.

For further information wire or 
Jephone immediately:

W. Phelps Thomas,
Personnel Manager,

State Roads Commission, 
222 E. Baltimore St.

Baltimore 2, Md. LExington 4370, 
Extension 80. Plaza 6122.

(82-83)

Ką svarstė jaunuolių 
pavyzdinis kongresas

Gale praėjusios savaitės bu
vo susirinkęs jaunukų 9-sis 
Metinis Pavyzdinis Vidurinių 
Mokyklų Mokinių Kongresas. 
Jin atvyko 72 delegatai iš 18- 
kos mokyklų.

j Kągi tie 
ilio tebeskaitomieji vaikais, 
įgalėjo svarstyti? Juk New 
iYorko komercinėje spaudoje 
diskusuiojama, ar leisti eiti į 
filmų teatrą vienus iki nesu
ėjo 21 metus amžiaus. Gi vi
durines mokyklas lanko apie 
13-18 metų jaunuoliai.

Jie priėmė rezoliuciją, kad 
mūsų šalies prezidentas Eisen
hower susitiktų su Malenko- 
vu išspręsti ginčijamus klau
simus tikslu atsteigti taiką. 
Nei vienas nebalsavo prieš re
zoliuciją. Visi sutiko su kal
bėjusiais, kad be dviejų di
džiausių ir visaip kaip galin
giausių valstybių susitarimo 
pasaulis negalės turėti taikos. 
Visi keliai, visos priemonės 
turi būti išnaudotos taikai, sa
kė jie.

Buvo pasiūlyta įvesti versti
ną militarišką‘’muštrą visiems 
j a u n u o 1 i a m s. Jaunieji 
“kongresmanai” tą atmetė.

Greta užgirtųjų, priimtųjų 
“įstatymų,” yra reikalavimas 
uždrausti diskriminaciją viso
kiose įstaigose, kurios gauna 
federalinės valdžios paramą.

jaunukai, dange- SETTLED WOMAN. Cooking and 
2 adults in Radnor, 
and experience re
position for right 
call evenings bet- 
6:30 P. M.

Bronxe areštuoti 3 jaunu
kai ir 4 paaugliai jaunuoliai 
kaipo dviračių vagys. Mažiau
sieji būdavę siunčiami į žais- 
mavietes dviračius pavogti, o 
didieji juos parduodavę ki
tiems.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J. 

MArket 2-5172
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

HELPER’S. Experienced on heavy 
sheet metal fabrication. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in person. See Mr. Paul Aspen.

FRANK B. CLAYTON’S SONS, 
1225 N. 11th Street.

(82-84)

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)

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

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

1234 Carpenter Street.
.____________________(80-83)

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

1028 Chestnut Street.
Apply in person. See Mr. Sheetz.

(80-83)

GRADER OPERATOR. Steady 
work. Must be able to operate an 
Austin-Westci'n Model 99-H Power 
Grader. Call or write: ANDREW 
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
days and insurance. Apply or phone. 
HARRY A. FROCK CABINET CO., 

Rices Mill Rd., Glenside.
Turner 1200.

(80-86)
LABORERS. For chemical manu

facturing plant in North East Sec
tion. Married Men preferred. Must 
work any shift.

Phone JE. 3-1700.
ASK FOR MR. CARPINELLI.

(81-87)
GLASS MECHANICS. Experienced. 
All around man for glass shop. 
Auto glass, mirrors, furniture* tops, 
etc. Permanent position, wonderful 
opportunity for right man. Apply 
or phone: Mr. L. Pace, BRYN 
MAWR GLASS CO., 700 Haverford 
Rd., Bryn Mawr, Pa. Phonp 5-2971.

(81-87)

HELP WANTED FEMALE

housework. For 
Best references 
quired. Steady 
person. Please 
ween 5:30 and

BRYN MAWR 5-0210.
(77-83)

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)

person.
Tulip and Dauphin

OPERATORS. Experienced. Front 
Makers, Collar Setters, Zipper Set
ters. On Ladies Cotton Dresses. Al
so needed Lewis Blind Stitch Oper
ators. Apply in 
I. STEINBERG, 
Streets, 
ators. Apply in person. 4th Floor.

(80-85)
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)
FILE CLERK. Relief Telephone 

Operator. Pleasant working condi
tions. 5 day week. Apply by letter 
only. Mr. E. J. Howe. HILL CHASE 
CO., Trenton Ave., & Ontario St., 
Philadelphia, Pa.

(81-87)

lucrative
Selling

Agents Wanted
WOMEN. Are you interested in 

a Business of your own? Hours to 
suit your convenience. We will train 
you for this pleasant, 
work; must be over 21.
Avon Products. Phone DE. 6-5574 
for appointment.

(81-84)

REAL ESTATE
Business Proj>erty for Sale 

Attention Business Men. Taproom.
Burlington County. Outskirts of 
town. 75 foot liar. Bar gross over 
$900 week. Large living quarters-. 
Asking $40,000. Half cash. Many 
other Taproom listings. DORRIS H. 
PETTIT. Haddonfield 9-7100. Day 
or Evening.

(81-83)

Business Service
FURNITURE REFINISH1NG AND 

REPAIRS. Estimates cheerfully 
given, no obligation.

FURNITURE
6049 Walnut Street.

CLINIC
GR. 4-6089 

(80r86)



Šiais metais sukanka 80 me
tą, kai gimė žymusis lietuvių 
tautos kompozitorius" Mikas 
Petrauskas. Tad šją sukaktį 
Aido Choras žada labai gra
žiai paminėti jau šį sekmadie
nį, 3-čią d. gegužės Liberty 
Auditorijoj, Richmond Hill.

Programa susidės iš dviejų 
dalių : pirmoje dalyje bus su
vaidinta M. Petrausko opere
tė “Adomas *r Ieva”, o ant
roje dalyje bus vien tiktai šio 
kompozitoriaus dainos. Visą 
programą atliks aidinčiai so
listai ir Aido Choras.

PETRAS GRABAUSKAS
(Dainuos solo operetėje 

“Adomas ir Ieva”)
Regis, nereikėtų nė raginti, 

kad visi atsilankytų į šį reikš
mingą M. Petrausko gimimo 
sukakties paminėjimą. Užtek
tų tik prisiminti, 
kompozitorius yra 
sukūres, ypatingai

lietuviams 
Amerikoje

— kad laikyti sau už būtinu
mą dalyvauti šio žymaus kom
pozitoriaus paminėjimo!

Filmos-Teatrai

filmą
Rita Hayworth

Capitol Teatre
Vienuolikta savaite rodoma 

linksma prašmatnybių 
“Moulin Rouge.” ' 
Rivoli Teatre

Rodoma kita linksma 
“Salome,” su 
ž va i g ž d i n ė j e rolėje. 
Roxy Teatre

Rodo Irving Berlin’o “Call 
Me Madam.” Scenoje spek
taklis “įfelody Time.” 
Victoria Teatre

Kelintas mėnuo rodo “Co
me Back, Little Sheba.”
Chaplino Filma

“Limelight” po išbuvimo 
per kelis mėnesius miesto 
centro teatruose, 
mažuosius teatrus
je. Pasėkos buvusios akstinam 
čios. Kalbama filmą pakarto
ti ir ten, kur jau buvo rody
ta.
Stanley Teatre

Rodo rinkinį -žiniškų filmų į jį išlaikyti, nei kur 
“USSR Today.” Parodo dau- ‘ 
gelio' šalies vietų įstaigas, 
veiksmus.

Adomas ir Ieva
Miko Petrausko Operete

■STATO SCEN0N AIDO CHORAS

Sekmadienį, Gegužės 3 d., 1953
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 ATLANTIC AVE. RICHMOND HILL, N. Y

PETRAS GRABAUSKAS — Adomo rolėjp 
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 
metiį gimimo sukakties paminėjimą.

Įžanga $1.50 (įsktaitant taksus)

NewYorto^^g^ZInlot
Pasmerkė darbininku 
šventės užpuolikus

Civilinių Teisių Kongresas

“Sunaikinimas teisės mar- 
jšuoti parade Gegužės Pirmą 
(reikštu leidimą McCarthyiz- 
|mui ir McCąrranizmui užval
dyti mūsų miestą.” William 
(L. Patterson, tos organizacijos 
(nacionalis sekretorius, toliau

“Majoro Impollitteri teiki
mas paramos McCarrano ir 

(McCarthy pasekėjams yra gė
dingas. Dėl to dar svarbiau 
(didesniam skaičiui stoti kam- 
įpanijon už teisę maršuoti.

“Daug naujų sekcijų gyven
tojų turėtų prisidėti pavarto
jimui tos teisės maršuojant
Gegužės Pirmą. Teismas ir
policija turi būti pareikalauti 
ginti Teisių Biliu. Teise darbi
ninkams ir jų draugams mar
šuoti parade yra elementari
nis išreiškimas teisės susirink

to i-ti. kalbėti ir prašyti. Tos 
sės negalima atsižadėti.”

Artistai ėjo i UN 
reikalauti taikos

atstovaujanti teatrą, te

tas meno asmuo

•Tung- 
artis-

taikos.
Pasiskirsčiusi i grupes, va

dovybėje American Peace 
Crusade, delegacija atlankė 
kelių valstybių atstovus. Tūlų 
valstybių atstovai priž 
pristatyti amerikonams 
t triūse Tautose Amerikos 

j tų reikalavimą.
Tarpe atlankytų buvo 

ne z i j os, M e k s i k o s,
uos, Indijos, Egypt o, 
Sąjungos delegacijos.

i ir pas naująjį UN sekretorių 
Dag Hammarksjold.

Indo-
Argenti-

Ta'rybų

Jaunuolė suimta 
apiplėšime

Mrs. Madeline Cassella. gy
venanti 76-4 7 85th Rd., 

iWoodhavene, tapo areštuota
persikėlė j . prie drabužių valytuvės, 80-09 
kaimynijo ( Jamaica Ave. Kaltina, kad ji 

i grasinusi kasininkei peiliu, 
reikalavusi atiduoti pinigus.

Mrs. Cassella yra tik 18 me
tų. Jau turi vienerių metų am- 

i žiaus kūdikį, bet neturi iš ko 
gyventi.

Policijai sakėsi gyvenanti pas 
draugę, jos kambaryje. Vyro 
neturinti, atsiskyrę.

Gegužinės komitetas kreipės
Į teismą už darbininku teisę maršuoti

West Sides ban k i erių ir 
fabrikantų atstovams užpro
testavus prieš leidimą darbi
ninkams maršuoti gatvėmis 
Gegužės Pirmą, Gegužinės 
Komitetas praėjusią savaitę 
stojo į teismą apginti tą dar
bininkų teisę.

Komitetas teisman atsinešė 
veikiančiojo policijos komisi- 
jonieriaus Frank Fristensky’o 
atsiųstą laišką, kuriame sako
ma, kad aplikacija leidimui 
gauti užginta. Visuomet būda
vo atsidedama tokiais laiš
kais. Vykdančiojo 
nieriaus sprendimas 
mas tuo mėtų, kada paties 
komisijonieriaus nėra namie.

Dabar, ponams užprotesta
vus prieš darbininkų paradą, 
komisijonierius Monaghan sa
ko, kad jis nusprendė savo

koniisijo- ,JJnion: Square.

APLANKIUS DRAUGĘ
Balandžio 12 d. nuvykome 

j net tryse iš Brooklyno aplan- 
j kyti sunkiai sergančią, ir jie 
i sunkios operacijos, Kotryną 
i Sinkevičiūtę. Nors ne taip 
'prastojo padėtyje ją radome, 
j kaip tikėjomės, tačiau užteko 
nukentėti ir nuo to, ką suži- 

ino.jome apie jos' -ligą ir jos 
(kančias iš priežasties tos li- 
1 gos,

Tai širdį veriantis nuotykis, 
kurįuomi gamta gali nuskriau
sti nekaltą žmogų, 
jau 'yra ir tu nieko 
si. Operacija paliko 
venti, taip sakant, 
būti'; bet užsidirbti 
n imą, pasidžiaugti
malonumais nebegalės.

nepadaryt 
ją-tik gy
ti k gyvai 
pragyvo

gy ve n i m o

Kotryna. Sinkevičiūtė yra 
vieną tų žmonių, kuriai nebu
vo jokie darbai persunkus, ar
ba perkeblūs atlikti. To ji 
tik negalėjo, ko nenorėjo at
likti ‘ daugiam—viskas turėjo 
pasiduoti jos rankoms, jos ga
bumams ir jos ištvermei. Tai 
stebėtinų pajėgu žmogus. Jei
gu ji fiziniai pati negalėjo ko 
atlikti, tai ji labai lengvai pa
sakė į kitam, kaip atlikti.

i Kurie ją pažįsta, sutiks, jog 
taip, o ne kitaip. O ji pažįsta
mų ir draugų turi netik Broo
klyn c-New Yorke, kur ji yra 
daug‘laiko praleidus, ale ir 
visoje Amerikoje. Buvo laikai, 
kada jauna buvo ir laiko dau 
giau turėjo, rašinėdavo į dar
bininkiškąją spaudą, pasirašy-. 
dama Lietuvaite.

leidimąpavaduotojo duotą 
atšaukti. Jis tai pranešė teis
mui pepr korporacijos asisten
tą patarėją Milton Mollen.

Teisėjas Carrol Walter sa
vo nuosprendį žadėjo paskelb
ti vėliau.

Gegužiui. Komitetas yra pa
siryžęs teisminę bylą tęsti iki 
galo. O kol byla eina teismuo
se, pasirengimas maršavimui 
energingai tebevykdomas. Nes 
jei ir atimtų leidimą maršuoti, 
gegužines minėjimo milžiniš
kas madinis mitingas įvyktų 

Susirinkimui
Union Aikštėje komitetas turi 
leidimą iš Parkų Departmen- 
to, kurio galioje 
tokius' leidimus. Gi 
mas gatvėmis 
Policijos į 
mo. • i

yra išduoti- 
rnaršavi- 

priklauso nuo 
Department o leidi-

sklandžiai 
prie poetiškumo.

dalyvavimo 
' judėjime.

Rašo jiĮ vikriai, 
ir linkus
Gaila, kacįl ji pasirinko gyve
nimui pasidaryti šaką, kuri ją 
sulaikė nuo daugiau rašinėji
mo ir daugiau 
darbininkiškame
Jeigu būt pasilikus miestiete, 
pasilikus daryti pragyvenimą 
mieste, gal būtume turėję 
dar vieną (lengvos literatūros 
rašytoją ir (poetę. Bet, gyveni
mas daugeliui nusako kelią, 
nuo kurio ne visi gali nukryp
ti ir eiti ten, kur jie ištikrųjų 
pageidauja.! Dažnai turi 
tuo keliu, kurį gyvenimas tau 
nustatė. Ir (Kotrynai paskyrė 
kelią likimas, ir ji turėjo eiti 
juomi, kol jos jėgos ją išlai-

eiti

Apie dvidešimts du metai 
atgal Kotryna pasirinko pus
tuzinio akrui žemės farmukę 
su n ėdi doką 
apskrities

Prie to, 
stub ei i il
sios tro

jau reikėjo ir

trobele netoli 
miesto Kingston, 

N. Y., prie pat Hudson upės 
vakarinio kranto,, čia ji nusi
tarė sau gyvenimą pasidaryti 
savo rankomis, savo išmany
mu, be niekemo pagelbos, be 
jokio vyro, viena pati.

. Laikui slenkant, ji pavertė 
šią trobelę k an p ii’ į viešbutį, 
padarydama jpje tiek kamba
rių, kiek tik galėjo, 
pristatė ir mažiukių 
“katežiu” toliąu nuo 
belėę. (

Tokiu būdu ji įsisteigė va- 
kacininkams viptą. Dabar jai 

yriškio pagel
bos; susirado. (Kiekvieną va
sarėlę ji pripildė šią savo vie
lelę vakacininkais iš New 
Yorko, už tiek Į mažą kainą, 
kiek buvo galimą. Pavyzdžiui, 
kada kiti tokiose vietose im
davo $35 į savaitę, jai užteko 
$12.

Priežastis buvĮ), kad ji mė
gino suteikti vakacijos gali
mybes tiems darbo žmonėms, 
kurie aukštesnių kainų nega
lėdavo mokėti. Todėl per 22 
metus, jos vietojį yra pralei
dę vakacijas tūkstančiai iš 
New Yorko miesto, be tautų 
ir spalvos skirturho. Daugelis 
ir daugelis už tai 
kingi.

Iš to menko uždarbio ji mė
go remti- darbininkišką spau- 

darbinin kišką 
kada liga 

sukaustė jėgas, kada jai rei
kėjo pasiduoti operacijoms, 
tai visas jos mažas sutaupąs 
gydytojai ir .ligoninės ir sudo
rojo. O kada pinigų neturi, 
prie mūsų 
dytojų ir ligoniniu: 
jei bent klinikose, kur tu esi 
tik viso labo medž 
tikai būsiantiems medikams. 
Toks jaw surėdymas: neturi 
pinigų—nėra nei ti 
dytojo, nei tinkam 
nės; ne^ pinigų—-nėr nei žmo

jai yra dė-

dą ir abelnai 
judėjimą. Taigi,

į tvarkosi tai ir gy-
4-011tau nėra,

iaga prak-

li etų r i 
nk am o gy- 
os ligoni-

ska-

| Jeffersono mokyklon 
susirašę 2,250

“Draudžiamas vai s i u s-
nesnis”, sakydavo . lietuviai. 
Panašiai įvyko su Jeffersono 
Socialių Mokslų Mokykla 
New Yorke, kur mokina Uni- 

ir kitų darbo žmonėms 
reikalingų žinoti daly-

tik general is prokuro- 
paskelbe mokyklą “s'ub- 

darbo žmonės pa-

jizmo 
labai 
kų.

Kai 
ras
versyve, 
galvojo, kad ten turi būti kas 
gero darbininkams, jeigu jau 
milijonieriai ar jų atstovai 
ant tos mokyklos taip*supyko. 
Pasėka: pavasariniams kur
sams susirašė 2,250 mokiniu. 
Sako, kad tikisi dar gauti 
bent 250 daugiau mokinių.

Žilinskams išleistuvės 
įvyks Richmond Hill

Visi kviečiami šio šeštadie
nio ^vakarą 
niauti 
Brown 
cui ir 

atvykti vakario- 
Liberty Auditorijos 

Room. čia Įvyks Vin- 
Onai Žilinskams išleis

tuvės. Žilinskai-iš šios apylin
kės išvažiuos tuojau po šių 
išleistuvių. Apsigyvens Ply
mouth,- Pa.

Žilinskas yra ilgametis dien
raščio Laisvės korespondentas 
ir darbuotojas. Ir jie abu yra, 
nuolatiniai mūsų miesto pra
mogų lankytojai. Rep.

Balandžio 20-tą iŠ Airijos Į 
New Yorką laivu Georgic pri
buvo visas transportas airiu 
apsigyventi čionai, viso 400.

niško gyvenimo. Toks, mūsų 
surėdymas...

Apart poros kambarių tro
belės, bandys ji viską parduo
ti, ir už gautus pinigus tęsti 
gyvenimą. Jeigu tas nepasi
seks, bandys pervesti viską 
valstijos vedamai organizaci
jai “Welfare”, kuri jos liku
siu gyveniniu ir rūpinsis.

Daugelis darbo žmonių yra 
priversti baigti gyvenimo die
nas tokioje padėtyje mūsų 
tvarkoje. Bet kada jų nepa
žįsti, tai rodosi, kad netaip ir 
širdį skauda. Tačiau kada 
draugas, tai širdperša kaip ir 
nepakeliama, kada negali 
suotiną pagalbą suteikti.

Gaila draugės; gaila jos 
kimo... A. Gilmanas.

vi

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street ,
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas 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

i Penktadieniais uždaryta

a TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

NEW YORK NEW YORK
Help Wanted Female HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS COUNTER GIRLS

Dirbii Ice Cream parlor. Nuola
tinis darbas, gera alga. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

745 Noslrand Ave., Brooklyn 
(82-84)

SLAUGES, N.Y.R.N.
Nuo 8 A. M.—-4 P. M., nuo 12 vi

durnakčio iki 8 A. M- t) R ir floor.
Kreipkitės:

Brooklyn Doctors Hospital 
4421 —,15th Ave., Brooklyn

(82-84)

REIKALINGA FLOOR GIRL
Nuolatinis darbas, 5 dienų savai

tė, valandos 9—5. Gera mokestis.
Kreipkitės:

UNITED COAT & APRON CO.
80 Lexington Ave., Brooklyn

Tel. NEvins 8-4208
(82-84)

KILPŲ SlUVftJOS
Patyrusios ant full fashioned wool 

sweaters ar P looping. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Kreipkitės:

FRED ZIER
1.3 Bleeker St., Brooklyn, 

(arti Bushwick Ave.)
(82-84)

REAL ESTATE
Business Opportunity 

PARSIDUODA LUNCHEONETTES
Moderniškas, 5’/2 dienų, randa $60 

j mėnesį, ilgas lysas. $700 savaitinė 
jeiga. Kaina $8,000.

Taipgi
Moderninis kampinis LUNCI1EON- 

ETTE, 6 dienų. Renda $250. — 10 
metų lysas. Kaina $15,000 (jnešant 
per pusę).

JACK SECUNDA, Ine.
233 W. 42nd St., N.Y.C., BR. 9-9247

(82-84)

PROSPECT PARK WEST — 
BROOKLYN

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

NE. 8-4783
(79-83)

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

stogas, English Tudor, 7 kambariai 
namas, (keturi miegamieji); didelis 
living rūmas, fireplace, erdvus val
gymui kambarys.. 1L spalvuotų tile 
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 — Dinerj 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)

< LAKE RONKONKOMA
Gražus kostumeriškai statytas ap

skritiems metams, 5 kambarį na
mas. (Permastone frontas). 2 kam
barių, platus attic, alumininės du
rys ir ekstra įrengimų. Gražiai ap- 
dabintas kiemas, 93x100 plotas že
mės. Arti prie komunikacijų ir prie 
beach. Randasi ant Pleasure Ave. 
ir High St. Išimtinai vertingas. Kai
na tik $11,000. Šaukite savininką 
pamatymui ir tikram įvertinimui.

ST. 2-2818.
(81-85)

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

Virginia 9-6125< PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

2-3, 6-8 P. M. 87-20 85th Street *
By Appointment 87 851,1 street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. N. Y.
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. PETRAS KAP1SKAS 
IR

VINCAS SODAiris
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

-c

4 pusl.-LaisvS (Liberty )*Antrad., Bal and.-April 28, 1953

OPERATORES 1
Patyrusios ant Singer mašinoje 

Darbas prie bathing Suits, nuolalSh 
nis darbas, gera alga, puikio darbflf 
sąlygos. Kreipkitės: J'

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

(80-82)

FLOOR GIRLS, EXAMINERS A 
PINKERS

Reikalingos darbui prie suknelių.
Nuolatinis darbas, gera alga.

Kreipkitės:
G. M. DRESS CO.

701 E. 212th St., Bronx, N. Y.
(80-82)

REIKALINGOS 
FORELADY ir OPERATORES 
Patyrusios. Dirbti prie moteriškų 

suknelių naujoje dirbtuvėje. Nuola
tinis dar.bas, gera mokestis.

Kreipkitės:
A. & M. DRESS CO.

642 Southern Blvd., Bronx, N. Y. 
(1 fl. į užpakali)

79-83)

KEPYKLAI PARDAVĖJOS
Patyrusios. Nuoįatinis darbas. Ge

ra mokestis. Puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

QUALITY BAKERY
132-08 Rockaway Blvd., 
South Ozone Park, L. I.
TEL. JAMAICA 9-3146

(81-85)

KEPYKLAI PARDAVĖJOS
Patyrusios. 5 dienos. Sekmadieny 

niais nedirbama. Nuolatinis darbšį . 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly- ' 
gos. Kreipkitės:

BECKMANN
720 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. MA. 2-4922 (8 A.M. iki 2P.M.)

(81-84)

REIKALINGOS MERGINOS AR 
MOTERYS

Patyrimas nereikalingas, prie len
gvo džiulerių darbo. Nuolatinis dar
bas. Geros darbo sąlygos. Kreipki
tės:

QUEENS CHAIN & FINDINGS 
CO.

122-13 —15th Ave.
College Point, L. I. Tel. FL. 8-0715

(81-84)

EMBROIDERERS by machine
Darbas prie raidžių, įrašymui var

dų ant kailinių pamušalų. Nuolatinis 
darbas, gera alga, puikiausios darbo 
sąlygos. Pilnos darbo pašalpos.

Kreipkitės:
JOSEPH PRIO

305 — 71 h Avė., (tarp 27 ir 28 Sts.) 
N. Y. C.

Skambinkite AL. 5-5788.
x (81-83) t

HELP WANTED~~MALE~,2

TOOL & DIEMAKERS > 
PILNAI PATYRŲ

Nuolat. Taikos meto Pramonė. 50 
Valandų savaitė. Medikalė Apdrau- 
da, Chirurgijos Apdrauda. Apmoka
mos Vakacijos, šventės ir Ligoje 
Pašalpa.

WALDES-KOHINOOR, INC.
47-61 Pearson PI., L. I. C.

Flushing IRT iki Hunters Point 
Station

(78-84)
MALE and FEMALE*-

PLAUKŲ 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 — taisinėtojas 
prie namų. 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)

Daugiau New Yorko Ąpie- 
linkės žinių trečia jaune 

puslapyje.
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