
Keturi milijonai.

Gegužine.
Saugokitės pavasario.
Be moterų dėl moterų. 
Vyriški prajovai.

Rašo A. BIMBA

1

Pora senatorių nedrąsiai iš
sitarė, kad Kongresas turėtų 
nustatyti ginkluotų jėgų kiekį. 
Sako: Labai užtektų keturių 
milijonų vyrų.

Prezidentas Trumanas tam 
prešingas. Jo šalininkai Kon
grese tuos senatorius išvadino 
“Stalino pagelbjninkais”.

Sunku ir bepasakyti, prie 
ko šita isterija prives mūsų 
valdovus. Jie pasidarė popie
žiais. Nevalia juos kritikuoti. 
Jie “neklaidingi”. Tik mokė
kite taksus ir tylėkite.

Charles E. Wilsonas, di
džiojo biznio spokesmanas ir 
“ekonominis mobilizatorius”, 
sakos nebesuprantąs organi

zuotų darbininkų.
Kp jie iš tiesų nori? Nė ne

užsimerkęs klausia ponas mo- 
biUizatorius.
**Gal nelabai lengva suprasti 

darbo unijų vadų norus. Jie, 
mat, ne visuomet aiškiai iš- 
sireiškia. Jie taipgi yra poli
tikieriai ir kartais viena bur
nos puse pasako, o kita užgin
čija. Dažnai jie taip elgiasi, 
kaip Charles Wilsonas.

Bet, rodos, protingam žmo
gui šiandien neturėtų būti la
bai sunku suprasti eilinius or
ganizuotus įdarbininkus. Jie 
nebegali pakelti kainų ir tak
sų. Jie mato, kaip visa ekono
minė mobilizacija tapo suver
sta ant jų pečių. Jie mato, 
kaip militarizmas baigia viską 
atimti. Net jau aštuoniolikos 
metų vaikus ims ir į rankas 
jiems įdės šautuvą, vietoje 
kiųigos, plunksnos arba smui
ko?

Didmiesčiuose jau uoliai 
ruošiamasi prie Pirmosios Ge
gužės.

New Yorke pažangiosios 
darbo unijos šaukia konferen
ciją prisiruošimui. Kaip ir 
kasmet, bus eisena gatvėmis.

Svarbiausias 
norime taikos! 
naujam karui!

Ne visur,
eisenos bus galimos. Miestų 
valdžios ir policijos trukdys.

Bet Pirmoji Gegužės yra 
darbo žmonių šventė, gimus 
Amerikoje prieš 75 metus.

šūkis bus: Mes 
Mes priešingi

žinoma, tokios

Labiausia išgarbintas metų 
sezonas yra pavasaris, pava
sarėlis. Nežinau poeto, kuris 
nebūtų prikepęs daugybės ei
lėraščių apie pavasarėlį. Visi 
jo laukia.

Bet dar Lietuvoje vaikais 
bfyflami esame girdėję, kaip 
sunku žmogui išlikti gyvam 
p^p pavasarį. Ypač džiovinin
kai nelaukia lapų pasirodant,
C9 1 J TT * 1 v • džiaus sostinės Vatikano.)Sakydavo: Jeigu džiovininkas 
išgyveno per pavasarį, drąsiai 
išgyvens visus metus.

Gal tai prietaras. Bet ir čia 
berods daugiausia žmonių ser
ga ir išmiršta pavasario metu.

Mūsų gydytojai turėtų ne
pašykštėti patarimų, kaip 
žmonės pavasariais turėtų sa
vo sveikatą prižiūrėti. Gal gi 

. žmonės perdaug anksti “įkais
ta” ir apsigauna: persišaldo ?

ei dabar žodis kitas links
mesne tema. Lai ligomis rūpi
nasi gydytojai, o mirtimis gra- 
boriai. Mes kalbėkime apie 
gyvenimą ir darbus.

Brooklyn© vyrai esą nusita- 
savo moterims,rę parodyti

kad jie moka ne tik smarkiai 
• valgyti parengimuose, bet ir 

%ejai valgius pagaminti. Jie 
galvoja apie didelę iškilmę 
pagerbimui ir pavaišinimui 
gavo jfcoterų. Dalykas visiškai 
naujas, nepaprastas.

Visas tokio parengimo pel
nas, jeigu jo liks, eis, žinoma, 
geriems darbininkiškiems rei-
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Sovietų Sąjunga išleido 
įstatymą;, griežtai užginant 
karinę propagandą
Pasmerkė karo kurstytojus kaip 
aršiausios rūšies piktadarius

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $1,292;
DAR REIKIA $8,708

Maskva. — Aukščiausioji 
Sovietų Taryba (sovietinis 
seimas), dalyvaujant Stali
nui, vienbalsiai išleido įsta
tymą, griežtai uždrau- 
džiant karinę propagandą 
ir bet kokius kurstymus 
karan. Bausmė už šio įsta
tymo laužymą bus iki 25 
metų kalėjimo.

Įstatymas vadina karo 
kurstytoją “aršiausios rū
šies kriminalistu.”

Siūlydamas tokį įstatymą, 
Nikolajus Tichonovas, So
vietinio Taikos Komiteto 
pirmininkas, smerkė kari
nius Amerikos ir jos ben
drų pasiruošimus. Jisai sa
kė:

Anglai įsakė šaudyt 
Malajos komunistus

Singapore, Malaja. — An
glų valdžia įsakė policijai 
šaudyti malajiečius komu
nistus, kur tik juos pama
tys. Pasakoja, kad komu
nistai padegioją anglu ir jų 
šalininkų namus ir biznius.

Anglai valdininkai vadina 
komunistais visus Malajos 
patriiotus, kovojančius už 
savo krašto išvadavimą nuo 
Anglijos.

t cechų vyskupai prisiękė W 
ištikimybę valdžiai

Praga, Čechoslovakija. — 
Katalikų vyskupai J. 
Carski, M. Picha, St. Troch- 
ta ir Amb. Lazik ir dviejų 
vyskupijų administratoriai 
prisiekė ištikimybę Čecho- 
slovakijos Liaudies Respu
blikai:

(Ar popiežius juos eks- 
komunikuos — atmes nuo 
bažnyčios—ar ne, tatai pri
klausys nuo priesaikos žo
džių ir aplinkybių, kaip sa
ko pranešimas iš popie-

Vakan; Vokietijos policija 
daužo taikos šalininkus

Essen, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos policija 
žiauriai buožėmis mušė de
monstrantus, kurie marša- 
vo gatvėmis, dainuodami 
taikos obalsius ir protes
tuodami prieš bandymus 
atgaivint vokiečių armiją.
AREŠTUOTAS PAKISTA-

NO LAKŪNŲ VADAS
Karachi, Pakistan. — Ta

po suimtas Pakistano oro 
jėgų komandierius M. K. 
Janjua už dalyvavimą są
moksle prieš premjero Lia- 
kvato Ali Khano valdžią.

kalams.
Dar nežinau, kada šitie vy

riški “prajovai” įvyks. Bet 
jeigu tie “darbštieji” mūsų 
vyrai nepamirš, tai su laiku 
bus viešai pagarsinta.

—Jungtiniu Valstijų laik
raščiai, radijąi, judamieji 
paveikslai, literatūra ir me
nas sumobilizuoti, kad įti
kintų vidutinį žmogų, būk 
karks esąs neišvengiamas. 
Bet tai melas.

Jungtinės Tautos yra pa
verstos amerikinio užpuoli
mo įnagiu. Amerika gin
kluoja karui Angliją, Fran- 
ciją ir atkuria militarizmą 
vakarinėje Vokietijoje ir 
Japonijoje.

Bet taiką mylintieji pa
saulio žmonės ima dalyką į 
savo rankas; ir jie gali pa
stoti kelią karui, — pareiš- 
ka Tichonovas.

Kongresmanų komitetas 
nutarė priimt nužudytoj? 
Sovietų ambasadoriaus

Washington. —- Kongreso 
Atstovų Rūmo teisių komi
tetas užgyrė demokrato 
kongresmano Franko B. 
Walterio pasiūlymą įleisti į 
Jungtines Valstijas Borisą 
Koverdą, kuris 1927 metais 
Varšavoj nušovė Sovietų 
ambasadorių Piotrą Voiko-, 
va.

Lenkijos teismas tuomet 
buvo nuteisęs žmogžudį 
kalėjiman visam amžiui; 
paskui sutrumpino bausmę 
iki 10 metų kalėjimo iš vi
so. Koverda buvo paliuosuo- 
tas 1937 metais.

Kada Antrajame pasau
liniame kare Sovietų armi
ja šlavė nacius iš Lenkijos, 
Koverda pabėgo Vokieti
jon, paskui paspruko Fran- 
cijon.

Amerikiniai rusai caris- 
tai prašo Kongresą būtinai 
priimt Koverdą į Jungtines 
Valstijas ir žada jam dar

Sprogo bomba Ameri
kos ambasadoj Romoje

Roma. — Antradienį bu
vo išsprogdintos dvi bom
bos Romoje. Viena sprogo 
amerikinės ambasados kie
me, o kita — užsieninės ita
lų ministerijos prielangėje. 
Bombos mažai nuostolių 
padarė ir nė vieno žmogau^ 
nekliudė.

Manoma, fašistai užtaisė 
tas bombas.

Tarp bombų skeveldrų 
buvo rasti lapeliai su gra
sinimu nužudyt tokius Ita
lijos valdininkus, kurie už
leistų Triest kraštą sveti
miems. Lapelius pasirašo 
“Juodasis Legionas.”

Roma.—Italijos ir Fran- 
cijos kariniai laivynai iš
vien daro pratimus ties 
Sardinijos sala; sakoma, 
“lavinasi gintis nuo komu
nistų.” -

Harrison-Kearny, N. J., ir Oakland, Cal., LLD kuo
pos stambiai parėmė dienraštį Laisvę jubiliejinio va
jaus reikale. LLD 198 kuopa, Oakland, Cal., paaukojo 
$40, tai yra, po dolerį dėl kiekvienų Laisvės jubiliejaus 
metų.

LLD 136 kuopa, Harrison ir Kearny, N. J., turėjo 
parengimėlį. Parengimėlio pelnas ir atskirų drau
gų aukos sudarė $55 Laisvei paramos. F^Shim- 
kienė, kuopos raštininkė, rašo, kad kuopa dar rengia 
kitą Laisvės paramai parengimėlį 7 d. balandžio.

Bendrai aukų Laisvei gauta sekamai:
Nuo LLD 136 kuopos, per F. Shimkus .. $55.00 
Nuo LLD 198 kp., per K. B. Karosienę .... 40.00 
Aukojo:
V. Balkus, Brooklyn, N. Y. ........................ 10.00
Vincas Globičius, Richmond Hill, N. Y.........10.00
Nuo K. Juknio varduvių, per Olgą Reinhardt,

Brooklyn, N. Y........................................... 9.00
Laisvietis C. T......................... 5.00
Woodhaveniete, Woodhaven, N. Y..................... 5.00
Juozas Murmokas, Brooklyn,, N. Y...................5.00
Bladas Zaluba, Brooklyn, N. Y......... • 4.00
P. Maršonas, Harrison, N. J............................. 4.00
S. Lazauskas, Brooklyn, N. Y........................ 3.00
M. žukaitis, Spencerport, N. Y....................3.00
F. Shimkus, Arlington, N. J. ........................  3.00
J. Žilionis, Kearny, N. J. ................................ 3.00

, S. Warpus, Harrison, N. J......... ................. 2.00
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai 

ačiū! Sukeikime reikalingą Laisvei fondą pirm nužy
mėto laiko!

Pirmiau Laisvės reikalams aukojo Domicėlė Gabal 
$10. Per klaidą buvo paskelbta A. Gabal. Klaidą ati
taisome ir Domicėlę atsiprašome.

Visi ir visos stokime j darbą atžymėjimui Laisvės 
40rties metų sukakties. Kiekviena laisvę ir demokra
tiją mylinti organizacija privalo surengti vienokį ar 
kitokį parengimėlį dienraščio paramai. ,

Laisvės Administracija

Visuotinas streikas prieš 
brangenybę suparalyžiavo
Barceloną, Ispanijoje
Madrid.—-Visuotinas strei

kas suparalyžiavo Ispani
jos didmiestį Barceloną. 
250 tūkstančių darbininkų 
sustreikavo prieš maisto ir 
kitų reikmenų brangenybę. 
Demonstruodami jie reika
lavo numušti kainas.

Franko fašistų valdžios 
policija atakavo streikie
rius ,o jie gynėsi. Per su
sikirtimus sužeista bent 30 
asmenų.' Areštuota dau
giau kaip 100 streikieyių.

Talkon policijai valdžia 
pasiuntė 
grūmojo 
jėgas streikui triuškinti.'

Streikas uždarė fabrikus, 
krautuves, valgyklas, gere- 
tuves, gatvekarius, didžiu-

kariuomenę ir 
panaudoti visas

Valdžia vis kelia 
reikmeny kainas

Washington. — Valdžia 
leido Geležinkelių Ekspre
so Agentūrai iki 100 pro
centų pakelti kainas už. 
daiktų išsiuntinėjimą, pra
dedant nuo kovo 22 d.

Kainų kontroliuotojas Mi
chael DiSalle davė leidimą 
15 procentų pakelti karpetų 
(kilimų) ir „ panašių nami
nių įrengimų kainą.

lio uosto darbus ir kt.
Darbininkai daužė ir de

gino taksės ir šiaip automo
bilius, kuriuos policija nau
dojo prieš streikierius.

Franko ministrų' kabine
tas per visą naktį tarėsi, 
kaip nuslopint šį streiką ir 
užkirst kelią kitiems strei
kams. Jie išleido grūmo
jantį pareiškimą, kaltinda
mi komunistus už Barcelo- 
nos streiką.

Pereitą savaitę Barcelo- 
nos gyventojai audringai 
demonstravo prieš padvi
gubintą kainą važinėjimui 
gatvekariais. Demonstran
tai tada privertė fašistų 
valdžią sugrąžinti senąją, 
'pusiau pigesnę kainą.

Čiang Kai-šeko agentu 
sabotažas Pekinge

Peking, Kinija. — Čiang 
Kai - šėko sabota ž n i n k ų 
šaika susprogdinč vieną 
elektros stotį ir pade
gė 59 gatvekarius Pekinge, 
Kinijos sostinėje.

Kinijos liaudininkų - ko
munistų valdžia gaudo 
Čiango agen'tus-kenkėjus.

Užvis svarbesnė dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto
jas. ■ -M?

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Korėjos liaudininkai ir 
kinai traukiasi atgal, bet 
ruošiasi naujiem žygiam t
Amerikonai tik atsargiai eina 
pirmyn — vengia spąstų

Korėja, kovo 13. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir jų padėjėjai kinai trau
kiasi atgal visame 70 my
lių viduriniame fronte. Spė
jama, kad jie gal anleis ir 
Seoulą, Pietinės Korėjos 
sostinę.

Tuo tąrpu jie užfrontėje 
telkia didžiules jėgas; ma
tyt, ruošiasi naujam ofen- 
syvui prieš amerikonus, an
glus, turkus ir kitus jankių 
talkininkus.

Amerikonai varosi pir
myn tiktai iš lėto ir labai' 
apdairiai. Jų komanda pa
reiškė, “turime vengti nau
jų spąstų,” kuriuos gal ren
gia korejiniai liaudininkai

N. Y. republikonai siūlo 
fabrikantams dar 900 
milionu dol. dovanu

Albany, N. Y. — Guber
natoriaus Tomo Dewey’o 
republikonai pasiūlė New 
Yorko valstijos seimeliui 
bilių, kuris reikalauja nu
mušti {mokėjimus i nedar
bo andraudos fondą tiem 

’samdytojam, kurie duoda 
“pastovų užsiėmimą” dar
bininkams.

Darbo Federacijos ir CIO 
unijų vadai smerkia tą pa
siūlymą; sako, tatai apdo
vanotu fabrikantus devy
niais šimtais milionu dole
riu per metus.

Demokratai seimelio na
riai priešinasi tam bi- 
liui, sakydami, kad jisai 
skriaustų mažės niuosius 
biznius, “šmėruodamas” di
džiuosius.

Bilius, beje, žada pakelti 
nedarbo apdraudą nuo da
bartinių $26 per savaitę iki 
$30. Užtat jis visokiais ka
bliukais apsunkina bet ko
kios nedarbo pensijos gavi
mą. .

Gubernatorius Dewey jau 
pirmiau yra gausingai ap
dovanojęs stambiuosius fa
brikantus, grąži n d a m a s 
jiems šimtus milionu dole
rių, sumokėtų į nedarbo ap- 
draudos fondą.

Žydai kraustosi iš Irako 
į Izraelio respubliką

Irak. — Nuo naujų metų 
iki šiol 15,750 žydų persi
kraustė iš arabiškos Irako 
valstybės į Izraelio respu
bliką.

Irako valdžia užšaldė iš
sikrausiančių žydų turtus.

Chicago. — Nors skerdy
klų darbininkai išreikalavo 
pakelti algą 9 centais per 
valandą, bet valdiniai algų 
kontroliuotojai vis dar at
meta šį priedą.

Washington.—Senato už
sieninių reikalų komisija 
užgyrė valdžios planą dary
ti taikos sutartį su Japoni
ja. . i ■ c ■
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ir kinai komunistai.
Jankiai su savo talkinin

kais užėmė Soksą ir čang- 
pyongą, įsiveržė į Judongą 
ir daro apsupimo veiksmus 
prieš Hongčoną. Skelbia, 
jog per dieną užmušė bei 
sužeidė 3,000 korejinių liau
dininku ir kinu.
šiaurines Korėjos 
pranešimas

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai, veda 
įnirtingus mūšius visuose 
frontuose ir per dieną už
mušė bei sužeidė daugiau 
kaip 300 amerikonų ir jų 
bendradarbiu, v

Sen. McCarthy liudiję 
už Browderj

Washington.—Earl, Brow
der, buvęs Komunistų Par
tijos sekretorius, pasikvie
tė į liudytojus republikoną • 
senatorių Joe McCarthy, 
kuris federal)ame apskri
ties teisme ir liudijo už 
Browderj.

(Browderis išbrauktas iš 
Komunistų Partijos už įvai
rius nukrypimus.)

Browderis patrauktas 
teisman už “paniekinimą 
Kongreso,” todėl, kad jis 
pernai neatsakė į tūlus 
klausimus, kuriuos jam sta
tė Senato užsieniniu reika
lų komisija. Jis pilnai at
sakė į 150 klausimų, bet 
nedavė atsakymų į 16 “pa
šalinių” klausimėlių. Todėl 
ir buvo apskųstas teismui.

Senatorius McCarthy, 
nuolatinis rėksnys prieš 
komunizmą, liudijo, kad 
Browderis palankiai atsakė 
į visus klausimus tiktai 
apart keleto tų, kuriems 
pats komiteto pirmfnjnkas 
senatorius Tydings nenore^ 
jo atsakymų.

Teisėjas Dickinson Letts 
atidėjo sprendimą Browde- 
riui iki šio trečiadienio.

Waterbury, Conn.
Moterų Dienos 
pamirejimas

LLD 28 kuopos Moterų 
Skyrius rengia Moterų Die
nos paminėjimą, trečiadie
nį, kovo 14 d. Kalbės da
lyvavęs Antrajame Pasau
liniame Taikos Kongrese 
Varšavoje pastorius Dud
ley E. Burr iš Hartford, 
Conn.

Parengimas įvyks Lietu
vių Svetainėje, 103 Green 
St. Pradžia 8 vai. vakare.

Visi Laisvės skaitytojai 
ir pritarėjai prašomi atsi
lankyti, kaip ir kiekvienas, 
kuriam rūpi pasaulinė tai
ka. Rengėjai

ORAS.—Lietus ir vėsiau.
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Karas ir pelnai
Musu didžiajam bizniui puikiai apsimoka karas ir 

ginklavimas^. Tai parode siu metų galingosios General 
Motors Corporation raportas apie jos 1950 metų pelnus. 
Ši korporacija yra viena iš nedidelio'skaičiaus bilijoninių 
korporacijų, kurios gauna beveik visus valdžios kon
traktus dėl ginklų ir amunicijos. Visoje savo istorijoje 
Genčiai Motors Corp, nebuvo mačiusi tokių milžiniškų 
pelnų. Jau 1949 metai buvo skaitomi gerais metais. 
General Motors pasidarė pelno net $656,000,000. Bet 
pernykščiai metai pralenkė ir tuos pelnus, Pernai ši 
korporacija turėjo gryno pelno $834,044,000!

Kas keisčiausia ir kriminališkiausia, tai kad kaip tik 
tuo laiku, kai korporacija paskelbė savo nesvietiškus pel
nus, valdžia leido jai ir kitoms automobilių gamybos kor
poracijoms dar pakelti automobilių kaina pusketvirto 
procento. Gerai žmonės sako: “Kas turi, tam dievas 
ir duoda!” Tik šiame atsitikime duoda ne dievas, bet 
prezidentas Trumąnas. Jis nesuskaitomus bilijonus do
lerių paima iš mūsų kišenių ir atiduoda juos tokioms 
korporacijoms, kaip General Motors, General Electric, 
Ford, du Pont ir saujelė kitų.

Ar jie tikrai veiks?
Amerikos darbo unijų vadai esą nutarę savo nesusi

pratimus su Charles E. Wilson, ekonominės mobilizaci
jos direktoriumi, perduoti visuomenei. Tegu, girdi, visa 
Amerika žino, kaip toji mobilizacija yra patekus į di
džiojo biznio rankas ir kaip Wilsonas nesiskaito su dar
bo žmonių interesais.

Tokio žygio pravedimui gyveniman tie vadai šaukia 
didžiųjų darbo unijų konferenciją Washingtone kovo 20 
ir 21 dd. Konferencijoje dalyvausią septyni šimtai 
“aukštų” ir “žemų” vadų. Kadangi tai bus konferencija, 
o ne konvencija, tai tik viršininkai ir viršininkėliai joje 
dalyvaus. Konferencija išklausys raportus iš pasitari
mų su Wilsonu ir išdirbs planus, kaip jį paveikti masi
niu spaudimu, kad jis rimčiau skaitytųsi su Philip Mur
ray ir William Green.

Konferenciją, beje, šaukia United Labor Policy Com
mittee, kuris dar pernai buvo suorganizuotas iš Ameri
kos Darbo Federacijos, CIO ir geležinkeliečių brolijų va
dų padėti valdžiai pravesti gyveniman karinę programą. 
Per daugeli mėnesių šis komitetas -sušilęs darbavosi iš
vien su stambiojo biznio vadais dėl įkinkymo organi
zuotų darbininkų į ginklavimosi programą. Iki šiol jiems* 
puikiai sekėsi. Jų pastangomis tapo pasiekta tokia in
dustrinė ramybė, kokią jau seniai ši šalis bebuvo ma
čiusi. Per vienus pernykščius m'etus visoje šalyje ne
buvo nė viemididesnio streiko, nors kainos kilo į pa
danges.

Dabar tie koluervatyviski vadai pamatė, kad “Mau
ras atliko savo darbą, Mauras turi eiti laukan”: Pre
zidento Trumano pakirtieji mobilizatoriai ir stabilizato
riai su, jais nebesiskaito, jų patarimų nebeklauso, jų 
neįsileidžia i tikrai atsakingas vietas, laiko juos lekajais 
ir pastumdėliais. Tokio pažeminimo ir įžeidimo jiė ne
bėgai pakęsti ir todėl viešai pareiškė, kad jie vieningai 
pasitraukia iš valdžios eKonominės mobilizacijos pro
gramos ir pasilieka sau teisę tos programos pravedėjus 
kritikuoti. Jie nieko neturi prieš-pačią programą, prie
šingai, jie visomis jėgomis ją remia, bet nebegalį sugy
venti su Wilsonu ir Johnstonu. Jeigu vienas iš jų būtų 
atstatytas ir jo vieton kuris nors unijų vadas paskirtas, 
šis unįjų vadų nerimas susyk pasibaigtų•

Bet prezidentas Trumanas atsisako didžiojo biznio 
žmogų išmesti laukan, o jo vieton paskirti Green, arba 
Murray. Tik dėlei to ir eina ši “revoliucija.’^

Kaip ten nebūtų, labai gerai, kad nors dabar unijų va
dai susiprato užprotestuoti prieš didžiojo biznio sauva
liavimą. Gerai būtų, kad busimoji jų konferencija ti
krai rimtai pažiūrėtų į dalykus. Bet kad rimtai į da
lykus pažiūrėti, tai reikėtų pradėti • nuo pačios pra
džios, būtent: peržiūrėti visą darbo unijų atsinešimą 
linkui visos Trumano-Wilsono-Johnstono programos.

Bet tokio žygio iš Green ir Murray sunku tikėtis. Ne 
tam ši Washingtono konferencija šaukiama. Be to, jjau 
eina kalbos, kad prasidėjo naujos derybos dėl užbaigimo 
nesusipratimų su Wilsonu ir Johnstonu. Dedamos pa
stangos, kad United Labor Policy Committee iškilmin
gai sugrįžtų į Wilsono ir Johnstono kanceliarijas.. Vie
nas kitas unijų vadams nusileidimas būsiąs padarytas. 
Juk jie tik to ir reikalauja. Jie niekur nėra pasakę, kad 
jie nesutinka su vyriausybės politika arba programa.

Redakcijos Atsakymai

I). Klemensui: — Jūsų 
straipsnelį “Popiežių gob
šumas ir mirtis dėl aukso” 
perskaitėme, bet patalpint 
Laisvėn negalėsime. ' Min
tys labai supainiotos. Net
gi neaišku, kas norima iš
aiškinti. ' Prašome rašinėti

paprastomis, dieninėmis te
momis. Lengviau rašyti ir 
geriau seksis.

Ex-NašviečiuiGavome 
jūsų ilgoką straipsnį iš at
siminimų apie Našvės lie
tuvius. Dar nespėjome per
skaityti. ’ /

Kas Ką Rašo ir Sako
komunistinio režimo naudai. 
Nepaisant to fakto, kad Kini
jos komunistai įsiveržė Korė- 
jon ir kariauja ' prieš Pietų 
Korėjos respubliką ir jai gel- 

,bstinčias Jungtines Tautas, 
Jam nepatinka, kad komu- tie neva liberalai perša pri-

IRGI PRANAŠAI
Lietuvių Rymo Katalikų 

Susivienijimo organas Gar
sas pasiskelbia labai dide
liu, beveik nauju pranašu.

nistų partijos valosi nuo | imti tą agresinį režimą j Jung- 
nepageidaujamų elementų tinių Tautų organizaciją, ši- 
Lenkijoje, R u m u n i j o j e , tos rūšies liberalai, nors ret- 
Vengrijoje ir Albanijoje.! karčiais ir pakritikuoja Stali- 
Toks apsivalymas esąs la- n4> tačiau jie sistematingai | 
bai pavojingas “Stalino sos-' garsina komunistinę 
tui.” Taip pavojingas, jog literatūrą. Jie imasi ir 
Garso redaktorius Žujus nė,KilJ priemonių 
kiek neabejoja, kad neužil- gelbsti .r Kremhm 
go “paties Stalino ir jo 
henčmenų kris galvelės” 
nuo pečių.

Bet visoje toje filosofijoje 
nėra nė klerikališkos logi
kos. Garso redaktorius pats 
su savimi nesusikalba. Čia 
jis tvirtina, kad “Stalino 
įsakymu” tejs partijos apsi
valo, išmesdamos laukan 
“šimtus tūkstančių” narių, 
bet apsisukęs vėl teigia, kad 
toks valymas labai pavojin
gas “Stalino sostui.”

ALT UKAZAS 
NEPILDOMAS

Prieš vasario 16 d. Ame
rikos Lietuvių Taryba išlei
do tokį savo pasekėjams 
ukazą:

“Lietuvių Tautos Fondas, 
kaip ir paskutinysis ALT vi
suotinis suvažiavimas, teikia 
daug reikšmės pastoviam lie
tuvių apsidėjimui mokesniu 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Jei toji mintis prigytų ir šia
me krašte, ir būtų čia įgyven
dinta, ji sudarytų mūsų politi
niams veiksniams pastovią ir 
aiškią finansinę bazę. Tad 
praėjus vasario 16 d. iškil
mėms imkimės visur, kur tik 
yra tam sąlygos, pastovaus 
apsidėjimo sumanymą planuo
ti ir vykdyti.”

Bet vasario 16 d. jau ge
rokai praėjo. Ar girdėjote 
kas nors apie “lietuvių ap- 
sidėjimą pastoviu mokes
niu”? Iš niekur nesigirdi.

Nesigiria nė pati Taryba. 
O tai reiškia prisipažinirpą, 
kad tą jos įsakymą išnešio
jo vėjai. Tai yra prisipa
žinimas, kad jai apgaudinė
ti Amerikos lietuvius nesi
seka.

Vilnyje: 
delegatai 
kad mū-

MŪSŲ VYRIAUSYBES 
POLITIKA IR 
ŽMONIŲ NORAI

V. Andrulis rašo 
“Jungtinių Tautų 

vis daugiau įsitikina,
sų valstybės departmento po
litika ir Amerikos žmonių no- 
rai nesu puola. Delegatai sako, 
to jiems sunku pastebėti New 
Yorko laikraščiuose, tai perka
si kitų miestų, ypač mažesnių, 
laikraščius.

Gallup balsavimai rodo, 
kad 73% Amerikos žmonių 
stoja už baigimą karo Korė
joje.

Gal dėlto Gallup balsavi
mai jau nefiguruoja bent did
miesčių spaudoje.”

“RAUDONIEJI 
LIBERALAI”

Rusijos 1
‘ kito- tik 

kuriomis pa-
i, ir Peipin- 

gui, ir kitiems komunistiniams 
režimams.

Betgi visi vėliausi davi
niai rodo, kad jam didelė 
Amerikos žmonių dauguma 
nori baigti karą Korėjoje 
ir sugrąžinti Amerikos ka
rius namo. Taip pat la
bai didelė dauguma žmonių 
jau seniai priešingi davi
mui kokios nors paramos 
Čiango režimui. Tuo būdu, 
pagal Draugo filosofiją, vi
si tie žmonės yra patapę 
“raudonaisiais liberalais.”

Valkti jlnis (departmentas 
tyrinės, ar reikia suvesti tra- 
fiko šviesas tose vietose, kur 
reikalauja aldermanas W. J. 
Casey. Daugiam šviesų, dau
giau gyventojams taksų.

—o—
Martin Bros, Ine., pasirašė 

su unija naują sutartį. Kom
panija sutiko pakelti 10 pro
centų algos ir duoti $100 se
natvės pensijos tiems, kurie 
bus išdirbę 25 metus. Taipgi 
sutiko duoti vakacijas ir kitus 

į darbo sąlygų pagerinimus.
175 darbininkai ten dirba. 

Pasirodo, kad galima laimėti, 
reikia pasiryžimo ir vie

nybės. ‘
šita firma iš karto irgi spy- 

Bet pamatė, kad darbi
ne juokais kalba. Tai 

nei vienos dienos 
pri-

rėsi.
ninkai 
nereikėjo 
streikuoti.
klauso prie

vienos
Darbininkai 

CIO unijos.
—o— 
darbininkų

prezidentas
uni-

Emil

MOTERŲ KAMPELIS
Nuo samdines iki socialist)- 
nio darbo didvyres y

TIK DĖL AIŠKUMO...
Naujienos sako, kad ne

tiesa, jog lietuviški kryžio
kai siekią “išlaisvinti” Lie- 

' tuvą nauju pasauliniu ka
ru. Girdi, jie “pasaulinio 
karo iššaukti neturi nė ma
žiausios galimybės, jeigu 
jie ir norėtų jį iššaukti.”

Tai ko jie nori bei siekia? 
Naujienos atsako: “Jie ga
li tiktai tikėtis, kad, nau
jam pasauliniam karui ki
lus, bus proga Lietuvai at
gauti laisvę.”

Betgi niekur niekas ir ne
tvirtino, kad vieni lietuviš
ki kryžiokai, kuriems pri
klauso ir-Naujienų štabas, 
gali iššaukti pasaulinį ka
rą. ’ Tokio absurdo niekas 
niekur nėra pasakęs. Mes 
net dažnai pakartojame lie- 

1 tuvišką posakį: “Jeigu 
kiaulė ragus turėtų, tai visą 
svietą išbadytų.” Lietuviš
ki kryžiokai neturi “ragų,” 
neturi galios iššaukti nau
ją karą.

Tačiau tai nereiškia, kad 
jie negali trokšti naujo ka
ro. Jie jb ir trokšta. To 
savo troškimo jie neslepia.

Taipgi tai dar nereiškia, 
kad jie negali darbuotis už 
naujo karo iššaukimą. Jie 

i darbuojasi, darbuojasi die- 
! na ir naktį, darbuojasi ’su
šilę. Jie yra dalimi naujo 
karo kurstytojų.

Ar dabar aišku, kaip jie 
siekia Lietuvą “išlaisvinti” 
naujo karo pagalba arba 
keliu?

Kunigų Draugas surado 
Amerikoje dar vieną keistą 
žmonių, grupę. Jis juos va
dina “raudonaisiais libera
lais.”

O ką tie žmonės dirba ar
ba veikia, kad tokio pavadi
nimo užsitarnavo? Lai 
pats Draugas atsako:

“The Register,” popularusis 
katalikų savaitraštis, savo vė
liausioj laidoj davė gerą ve
damąjį straipsnį aktualiuoju 
Kinijos klausimu. Straipsnio 
autorius įrodinėja reikalą leis-' 
ti gen. Chiang Kai-shekui, na
cionalistų vadui, ir jo armijai 
stoti į karą prieš Kinijos ko
munistus.

Amerikos pseudo-liberalai, 
iš kurių veik visi yra “raudo
nųjų” bendrakeleiviai, veda 
nuolatinę kampaniją 'Kinijos

Lawrence, Mass
JVAIRIOS žinutės

Reikia apsižiūrėti imant 
pusdolerius, nes daug atsira
do “dirbtinių.” Atrodo, kaip 
geri pusdoleriai, tik lengves
ni. Mačiau, restorane žmonės 
tokius pusdolerius grąžina.

Kiti juokauja, buk tūli di
pukai pradėję falšyvus pini
gus dirbti, kad tuomi Trujna- 
nui padėti komunizmą nai
kinti.

—o—
LDS 125 kuopos valdybon 

metams įeina sekamai:
S. Jankauskas,

A. Kavaliauskas,
M. Milvidienė,

L. Su Petriene, iž
maršalka ’ A. Gela-

vice 
fin. 

prot.

šiems 
pirm, 
pirm, 
sekr. 
sek r.
Milvidas, 
žauskas, ligonių lankytojai L 
Chulada ir R. Chuladienė.

Valdyba ir nariai turėtų 
pasidarbuoti, kad. naujų na
rių gauti. Nes dabar gera pro
ga įrašyti naujus narius. Ne
teikia pas daktarą eiti ir 
mokestis mažesnė, negu kito
se panašiose organizacijose. 
Pas mane randasi aplikacijų. 
Kurie norėsite įsirašyti, mie
lu horū’Tšpildysim

Tekstiles 
jos (CIO) 
Rieve palinkęs, kad valdžia 
paimtų vilnų išditbystės dirb
tuves į savo rankas. Tai bū
sią greičiau dalykai sutvarkyti 
ir galėtų gauti 15 procentų al
gų pakėlimą. Jis sako, kad 
streikas turės but greitai baig
tas, nes valdžia spirianti kom
paniją, kad būtų išpildytas 
kontraktas. Nes kitaip, gręsią 
kompanijai pabaudos.

Bet klausimas, ar baustų. 
Nes varnas varną pažysta ir 
akiu nekerta. Taip ir su šitais 
ponais. Jie gali susikalbėti. 
Tik darbininkams nuostoliai. 
Jeigu greičiau streiką užbaig
tų, darbininkų reikalavimus 
patenkintų, tai darbininkams 
butų lengviau, ypatingai su 
šeimomis. Nes tokioj brange
nybėje pasidaro jiems pavo
jinga padėtis. Didžiuma dar
bininkų dirbdami kaip tik sū
ri tiria galą su galu. O kai ne
dirba, Tai ir blogai.

Reikėtų į kontraktą įdėti 
tai, jeigu kompanija nepildo 
savo sutarties, nesusitaiko su 
darbininkais, tai turi atlygin
ti darbininkams už sugaištą 
laiką. Jeigu būtų tai padary
ta, tai kompanija greitai susi
taikytų su darbininkais, ne
lauktų nei vienos savaitės.

S. Penkaiiskas.

Montello, Mass.
Liūdna metinė sukaktis

Vieni metai jau sueina, 
kaip netekome draugo ir šei
mos nario, Juozo Tamulevi
čiaus. Jis mirė kovo 19 d., 
1950 m. Paliko nuliūdime ša- 
vo šeimą, gimines, draugus ir 
tas organizacijas, kuriose jis 
priklausė.

Jis atsigulė amžinai ilsėtis. 
Juozeli, tu pas mus jau nebe
grįši, o mes pas tave už kiek 
laiko nueisime.

Marijona Tamulevičienė

Mylėjo laisvą gyvenimą

Velionis Juozas Tamulevi
čius mylėjo laisvą gyvenimą, 
buvo dienraščio Laisvės skai
tytojas ir darbininkiško judė
jimo rėmėjas.

Jis padėjo gražiai išauginti 
tris dukteris,. Elzbietą, Amili- 
ją ir Albiną. Su visais 
gražiai sugyveno.

Jo gyvenimo draugė Mari
jona Tamulevičienė, minėda
ma jo mirties metinę sukaktį, 
paaukavo .dienraščiui Laisvei 
$5. Taipgi, ta pačia proga, jo 
duktė Elzbieta Tamulevičiūtė 
paaukavo Laisvės vajaus fon- 

«Jui $5. Geo. Shimaitis.

labai

New Haven, Conn.
Mirė Elena Šemetienė

Kovo 8 d., New Haven li
goninėje mirę Elena Šemetie
nė, gyvenusi 403 Flatt Ave., 
West Haven, Conn. Palaidota 
šeštadienį, kovo 10 d. Paliko 
vyrą Juozą, sūnų Juozą ir 2 
dukteris, Helen Latvis ir 
Ann-Bernik.

Elena šemetienė buvo pa
žangi moteriškė, skaitė dien
raštį Laisvę ir abelnai buvo 
rėmėja apšvietos.ir darbinin
kiško judėjimo. Rep.

Stasė Vitkienė, kaip ir vi
si paprasti ir kuklūs tary
biniai žmonės, nemėgsta 
daug apie save kalbėti. 
. —Jūs klausiate mane, 
kaip aš tapau Socialistinio 
Darbo Didvyre? — Na, ką 
Jums besakyti?!...

Ir Vitkienė lengvai pa
traukė už rankovės Emiliją 
Barzdžiųtę, lyg norėdama 
jai pasakyti: “Papasakok, 
Emiliut, kaip tai įvyko. Juk 
tu viską žinai, juk tu buvai 
mano dešiniąja ranka. Ta
ve gi taip pat apdovanojo 
Lenino ordinu...”

Nuo samdinės iki Socia
listinio Darbo Didvyrės, vi
suomenės veikėjos, — toks 
yra kelias, kurį nuėjo Sta
sė Vitkienė. Platus ir švie
sus kelias, kuriuo dabar 
ranka rankon su broliškųjų 
respublikų kolūkiečiais žen
gia naujojo Lietuvos kolū
kinio kaimo darbo žmonės.

Seniau, buržuazijos vieš
patavimo metais Stasė Vit
kienė buvo samdinė, sun- ■ 
kiai dirbo buožėms ir Lietu- ’ 
voje apsigyvenusiems vo-' 
kiškiesiems baronams pri-, 
klausiusio Pakruojo dvaro 
laukuose. Jau anksti jau- į 
nystėje Stasei teko ragauti 
sužiedėjusios svetimos duo
nos, vargas vis labiau pa
kirsdavo jaunas jėgas, svei
katą.

Kartais Stasė susimąsty
davo. Net kartusis šer
mukšnis pasikeičia. Pava
sarį jis išskleidžia lapus, 
vasarą žaliuoja, o rudenį 
žėri skaisčiai raudonomis 
kekėmis. Visa gamtoje kei
čiasi. Kiekvienas metų lai
kas savaip žavi .

O jinai? Jos gyvenimas 
vis tas pats. Ji jaučia, kad 
reikėtų mokytis. Bet bur
žuazijos viešpatavimo me
tais mokslas Lietuvoje te
buvo prieinamas tik turtin
giesiems, o Stasė juk sam
dinė-. ..

Ir taip slinko mėnesiai, 
metai... Skurdas ir vargas 
vis labiau engė ne tik Stasę, 
bet ir visus Lietuvos kaimo 
darbo žmones.

1940 metų birželio mėnesį 
atėjo pragiedruolis. Tary
bų valdžia atvėrė Lietuvos 
darbo žmonėms platų gyve
nimo kelią, atnešė jiems 
džiaugsmo ir laimės. Bet 
laisvieji darbo žmonės ne
spėjo net nuimti savo pir
mąjį tarybinį derlių, ir jau 
vėl nusileido juoda naktis. 
Kartu su vokiškųjų fašisti
nių okupantų armija^ grįžo 
buožės ir dvarininkai .

Ir vėl buožinių namų lan
guose *ir Pakruojo pilyje 
naktimis degė žiburiai, lie
josi vynas ir skambėjo juo
kas. Vėl išalkusi darbo 
liaudis prakaitu laistė sa
vųjų bei svetimšalių ponų 
laukus . Bet ir tam atėjo 
galas.

—Kaip šiandien pame
nu,—pasakoja Stasė Vitkie
nė, — kaip kartą 1944 me
tų vasarą, vidunaktį namo 
iš kįemo atbėgo tėvas ir su
riko, savo riksmu prikėlęs 
visus:

-v-Kelkite. Jau...
Po vokiškųjų okupantų 

išvijimo sušvito puiki saulė
ta diena visai vargdienei 
liaudžiai: samdiniams, dar
bininkams ir valstiečiams, 
seniems ir jauniems .

Kuomet Pakruojo rajone, 
buvusiame Stačiūnų vals
čiuje, ėmė organizuotis 
“Gegužės Pirmosios” kolū-

kis, vięna iš pirmųjų į jį 
stojo Stasė Vitkienė. Da
bar darbas jai nebebuvo 
prakeikimu, kaip kad se
niau, o jis tapo garbės da
lyku, šlovės ir didvyrišku
mo dalyku.

Darbe Stasė augo ir kilo. 
Ilgais vakarais, žibalinei 
šviečiant, kolūkiečiai svars
tė planus savo kolūkiui su
stiprinti. Jasulskienei buvo 
pavestas veršių auginimas, 
Kaitilevaitei—karvių melži
mas, o Stasei Vitkienei ati
teko kiaulių auginimas.

—Aš tuomet pajutau, kad 
tapau ne tik kolūkio na
riu,—sako Vitkienė, — bet 
ir žmogumi, kuris atsako 
už didelį visuomeninį ūkį. 
Jei kolūkis patikėjo man 
tokį rimtą darbą, jį reikia 
garbingai įvykdyti.

Kartą ]ias Vitkienę iš ry
to atėjo ikolūkio pirrftini^ 
kas ir, padėjęs ant stalo 
laikraštį, pasakė: C

—Štai, Stasiule, tavo dar
bo programa.

'(Tąsa 4-me pusi.)

SEIMININKĖMS
ŠPINATŲ SALAD 

Svaras jaunų, šviežių špi
natų (spinach)

2 švieži, žali svogūnai 
(jei su žaliais laiškais, tai 
dar geriau)

2 kietai virti kiaušiniai

Padaryk dresingą tokį:
4 riekelės smulkiai su

pjaustytų lašinukų
2 šaukštai acto
2 šaukštai vandens
pusė šaukštuko druskos, 

biskis pipirų.
Gerai numazgok špina

tus. Dėk tiktai jaunus la
pelius (senus gali pasilikti 
išvirti), smulkiai supjaus
tyk. Supjaustyk svogūną ir 
kiaušinį ir sumaišyk kartu.

Dresingui paspirgink, la
šinukus iki bus sausi. Su
pilk actą, vandenį ir pri- 
smokus. Užkaitink viską 
karštai ir supilk prie špi
natų.

Vietoje acto, gali vartoti 
lemoną (citriną), dar ge
riau, bet lemono neužkai
tink, gali pirmiau užpilti 
ant špinatų, V.

T oday’s Pattern

Užsakymą, bu 25 centais 
pažymėjimu formos numęfio
ir dydžio, siųskite: JRattom 

Dep 110-12 Atlantic AveM 
Ri hmond Hill 19, N. Y.
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Montello, Mass.
Išleidom Joną Čirą j Armiją

Va^ri’io 28 d. Liuosybės 
Choras turėjo draugišką va
karą su užkandžiais išleidi- 
mui Jyiio čiro į armiją, šis 
jaunuolis išvyko j armiją ko
vo 7 d.

Jonas čiras yra išbuvęs 
Liuosybės Chore nuo pat atvy
kimo iš Vokietijos j Ameriką. 
Tai jau pusantių mettj. I ai 
vienas dipukas, kuris paklau
si savo giminiu M. ir K. 
Skliutų patarimų dalyvauti su 
progresyviais žmonėmis ir jų 
organizacijomis.

Šis jaunuolis atsisveikinda
mas pasakė trumpą prakalbė- 
lę. Tarp kit ko jis priminė, 
kad jis išgyvenęs 13 mėnesių 

Pamatykite ir Išgirskite Operų

La Traviata
^Sukurta žymiausio pasaulyje operų kūrėjo Giuseppe Verdi

Rengia LIBERTY AUDITORIUM, 
vaidins žymūs operų dainininkai ir artistai

MICHEL LADIEU
as Gastone

PAOLO NOVELLO 

as Alfredo

PINA SARRO 
as Violetta*

ALEXANDER ANDROYAN 
as Barone

CONSTANCE FORTE 

as- Annina
PIETRO TAORMINA

, / 
as Germont

Sekmadieni, Kovo - March 18 diene

prie tarybinės valdžios Lietu
voje. Jis sakė, kad rusai jam 
nieko nedafrė, biednus užjau
tė, bagotus vadino kulokais, 
jokių žudymų tuo laiku nebu
vo.

Vokiečiai netikėtai užpuolė 
ant Lietuvos. Rusų armija tuo 
laiku negalėjo atsilaikyti, tai 
vokiečiai okupavo Lietuvą.

“1942 metais aš buvau 15 
ir pusės metų amžiaus”, sakė 
Čiras. “Tai mane ir kitus to
kius vokiečiai išvežė i Vokie
tiją. Ten dirbau; dėl Hitlerio 
koncentracijos kempėse. Vi
sokių tautų žmonių buvo, apie 
6 milionai. Kuomet vokiečiai 
buvo sumušti, Amerikos armi
ja mus išlaisvino, tai su mu
mis elgėsi gerai, davė gerai 
pavalgyti. Vėliau susikūrė lie
tuvių komitetas. Dar su val

giais is pradžių nebuvo taip 
blogai. Paskui patekau j lie
tuvių tremtinių organizaciją. 
Tuomet gaudavau prastą 
maistą, kai kada tik kavos 
puoduką be duonos. Vėliau 
atsirado juodieji turgai, tai 
per juos gaudavome ką nors 
valgiui, o pas lietuvių komite
tą gaudavome tik pastogę. 
Vėliau mus klausinėjo,, kur 
mes norime važiuoti, j Aus
traliją, Kanadą ar Ameriką. 
Aš užsirašiau važiuoti j Ame
riką. Mano giminės Skliutai 
parsikvietė mane.

“Buvau užsirašęs j Jungti
nių Valstijų armiją. Tai da>- 
bar mane pašaukė tarnybon. 
Tai ir išvykstu. Kai sugrįšiu, 
tai ir vėl chore dalyvausiu. 
Palaikykite Liuosybės Chorą, 
kaip dabar jis yra.”

Reikia pasakyti, kad kiti 
dipukai jo nekentė, net kerši
jo jam, kam jis neina su tau
tininkais ar klerikalais.

Dar noriu, priminti,- kad 
Liuosybės Choras rengia gra
žų parengimą, CABARET 
DANCE, šetadienį, kovo 31, 
Lietuvių Tautiško Namo salė
je. Tuomet jam turėsime nuo 
Jono čiro laišką, tai žinosime, 
kaip jam tarnyboje einasi. 
Tad visi ir visos dalyvaukime.

Žolynas.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Chicago, 111. Schenectady, N. Y.
Buvo sukalbamas žmogus '

Pažinojau vieną tautieti, 
Marquette Parke, kuris buvo 
sukalbamas žmogus. Kitais 
žodžiais, buvo tolerantiškas ir 
jam buvo geri “Vilnies” skai
tytojai. Bet dabar visai nebe
panašus į anų laikų naturališ- 
ką žmogų, kuris suprasdavo, 
kad svietas, kaip genys mar
gas savo pažiūromis ir įsitiki
nimais.

Klausimas stojasi prieš ma
ne ir nemažai kitų, kas atsi
tiko su’ juom ? Kodėl tokios 
didelės pamainos įvyko?

Vienas kaimynas aiškina, 
kad jis prislinko arti pusmili- 
onierio, kitas, — kad “Drau
go” propaganda labai paveikė 
ant jo.

Pirmiau galima buvo su 
juom kalbėti. Jis išklausyda
vo kito mintis ir išklausęs sa
vo išreikšdavo. Dabar tik rė
kia: — Tu bolševikas, kada 
gi tave išdeportuos... Matai, 
jūsų Andrulis jau išdeportuo- 
tas...

Išrodo, kad blogą spaudą; 
skaitant nekuriem žmonėm 
protas išsideportuoja. D.T. I

—o—
LLD 187-tos kuopos darbuotė

Vasario 26 d.; LLD 187-ta 
kuopa laike savo mėn. susi
rinkimą. Narių atsilankė 
skaitlingai ir visi pasimokėjo 
duokles už 1951 metus.

Besvarstant kuopos reika-! 
lūs buvo prisiminta “Vilnies” 1 
bazaras. Daugelis pasižadėjo 
darbuotis, o draugės moterys 
suteiks vertingų dovanų.

Nutarta rengti “Beach par-, 
ty,” tai Jacksonparkiečių tra
dicija kas metai liepos ar 
rugp. mėnesiais.

Nusitarėm dalyvauti Svetur- 
gįmių Gynimo bankiete kovo 
3-čią ir konferencijoje kovo 
d-tą.

Užbaigus kuopos reikalus 
buvo pakviestas svečias drg. 
K. Matukaitis pasakoti iš Ki
nijos Istorijos. Jis buvo prisi
rengęs ir labai vaizdžiai nu
piešė Kinijos liaudies veda
mas kovas per ilgus metus, 
kaip su vidujiniu, taip su iš
laukiniais priešais iki šių die
nų.

Tokiomis paskaitomis turė
tų pasinaudoti ir kitos kuopos, 
nes tai didelė nauda žinoti 
Kinijos istoriją. Ypač dabar
tiniu laikui, kai karo rengėjai 
visaip neteisingai perstato tą 
didžiulę Azijos šalį, kad sukė
lus daugiau neapykantos 
prieš Kinijos liaudies valdžią 
ir pačius kiniečius.

Už tokią paskaitą didelis 
ačiū draugui K. Matukai- 
čiui.

Kuopos valdyboje įvyko 
biskį pasikeitimas. Draugė P. 
Burbienė, fin. sekr., tarnavus 
6 metus, atsisakė tas parei
gas ir ■ perdavė J. Stulgiui. 
Taipgi ilgametės organizato
rės M. Dementienės vieton iš
rinkta P. Blaškienė.

Draugė Dementlehė dabar 
atostogas leidžia Kalifornijoj 
ir laiške rašo> kad gerai jau
čiasi.

Ant užbaigos turėjome vai-Ė

tuokė 1919 metais. Susitaupę 
kiek pinigo įsisteigė bizniuką. 
Begyvendami susilaukė sū
naus Edwardo ir tęsė savo vi
dutiniai gerą gyvenimą.

Prieš keletą metų JElena 
pradėjo sirginėti. Pradėjus 
lankytis pas gydytojus pasiro
dė, kad ji turėjo vandenligę. 
Dėta daug pastangų ją išgy
dyti, tačiau nieko negelbėjo. 
Pabaigoje savo gyvenimo, virš 
penkius mėnesius, ji išbuvo 
ligoninėje, kentė didelius 
skausmus, iki pagaliau mirė.

Ji priklausė Palangos Juzės 
Draugijai, skaitė ^dienraštį 
Laisvę, savo pažvalgomis bu
vo laisva ir pažangi moteriš
kė.

Jos šermenis lankė dauge
lis žmonių. Kovo 8 d. buvo 
palaidota 'Evergreen kapinėse, 
Hillside, New Jersey. Ant ka
pų P. Buknys, iš Brooklyno, 
pasakė atatinkamą kalbą ir 
taip Elena Samsonienė palik
ta amžinam poilsiui. Paliko 
nuliūdime vyrą Juozą, sūnų 
Edwardą ir seserį Petronėlę.

Grįžus nuo kapų, skaitlin
gą' būrį palydovų Juozas 
Samsonas pavaišino gerais 
pietais P. Skeberdžio restau- 
rante, 80 Wilson Ave., Ne
wark, N. J.

Laidotuvių direktorius buvo 
A. Buyus (Bujauiskas), kurio 
įstaiga randasi 426 Lafayette 
St. Rep.

Toronto, Canada
Karo kriminalistas 
švaistosi po Kanadą

Pietų Slavų Tarybos prezi
dentas MilOs Grbic pasiuntė 
laišką teisingumo ministeriui 
S. Garson, kuriame jis nurodo, 
kad Kanadoje laisvai švaisto- 

9 .
si Jugoslavijos karo krimina
listas Radislav Grujicic,. ku
ris įvažiavęs Kanadon kaip 
dipukas, pasislėpęs po sveti
ma pavarde.

Radislav Grujicic buvęs nu
teistas mirtin už nusižengimus 
laike nacių okupacijos. Jis bu
vęs nacių padėjėju žudymo 
kempėj Banica, netoli Belgra
do. Toj kempėj buvo nužudy
ta dešimtys tūkstančių nekal
tų žmonių.

Teisingumo ministeriui pa
siųsti atatinkami dokumentai, 
įrodą jo nusikaltimus ir teis
mo nuosprendį. L.B.

Ar jau aukojote į $10,000 
fondą, užtikrinimui Laisvei 
gyvuoti 1951 metais?

RANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Clark Townsliip-Rahway, N. J.
Pasirandavoja 4 kambariai, visi 

šviesūs, oringi, be šilumos. O kam 
patiktų, tai galėtų pirkti ir visą na
mą. Visas namas iš 11 kambarių. 
Prašome kreiptis: 191 Harrison St., 
Clak Township-Rahway, N. J.

(50-52)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS FAftMAI 

DARBININKAS
Reikalingas Dairyman, pavienis, 

kuris yra turėjęs patyrimo prie kar
vių melžimo ir apžiūrėjimo. Turi 
mokėti šiek-tick angliškai kalbėti. 
Rašykite man angliškai.

FRANK SIMISON
35-15 75th St., Jackson, N. J.

50-52)

Laimėjo streiką
American Locomotive Co. 

darbininkai kovo 12 d. grįžo 
darban. Plieno darbininkų 
unijos du lokalai vienbalsiai 
užgyrė padarytas unijos sutar
tis su kompanija.

Unijos viršininkai sako, 
kad darbininkai laimėjo pa
matiniai tiek, už ką jie kovo
jo. Jie streikavo nuo sausio 31 
d. Darbininkai gavo pakelti 
16 centų į valandą, o raštinių 
darbininkai 11.4 centus. Taip
gi išsikovojo ir kitų pagerini
mų. Rep.

Kolonijų veikėjai, ką 
rengia jūsų organizacijos 
40 metų Laisves gyvavimo 
sukakties paminėjimui?

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS. 

Viešniai pagerbti sueiga.
Kovo (March) 23-tą, šeštadienį, 

6:30 vakaro, 318 Broadway, LLD 
moterys rengia gražią sueigą pager
bimui K. Pctrikienės iš Brooklyn, 
N. Y,, kuri tuo laiku viešės Bostono 
apylinkėje. Pagarsėjusi Naujojoj 
Anglijoj dainininkė Ona Mineikaitė 
ir vietiniai dainininkai duos gražią 
dainų programą. Turėsime įvairia
spalvių margučių ir kitokių skanu
mynų. Kviečiame visus iš arti ir 
iš toli dalyvauti šiame nepaprastai 
gražiame parengime. — Rengėjos.

(51-52)

SOUTH BOSTON, MASS.
Lietuvių Piliečių Klubas rengia 

puikią vakarienę, įvyks sekmadienį, 
kovo (March) 18, 5 vai. po pietų, 
savoje patalpoje, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass. Duos kalakutienos ir 
kilbasų vakarienę, taipgi bus ir gra
ži programa svečių palinksminimui. 
Visus kviečiame dalyvauti. — Komi
sija. (51-52)

SUSIRINKIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Kliubo susirinkimas 
įvyks kovo 19 dieną, 7:30 vai. vaka
re, 153 Hungerford St. Visos drau
gės kviečiamos dalyvauti. — V. K.

(51-52U

PHILADELPHIA, PA.
Moterų kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 18 d. kovo-March, pra
sidės 3-čią vai. po pietų, bus pas 
Kavalčuk, 4628 N. Tampa St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi pasirūpinkite atsivesti nau
jų narių. — Sekr. (50-51)

MONTELLO, MASS.
Progresyvės Partijos Lietuvių Sky

riaus susirinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo (March) 17 d., prasidės 7:30 
vai. vakare, Liet. Tautiško Namo 
apatinėje salėje. Čia delegatas iš
duos Raportą iš taikos reikalų įvy
kusio suvažiavimo į Washingtoną. 
kovo 15 d. Yra labai svarbus susi
rinkimas, dalyvaukite visi. — Kvie
čia Komitetas. (50-51)

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

i

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

šes. Ačiū vaišintojams. J.K.S.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Newark, N. J. į« CHARLES J. ROMAN

Pradžia 3:30
Po Pietų

Po Ope ros 
šokiai

, VIOLETTA
ALFREDO
GERMONT
FLORA . .
GASTONE
BARONE .
ANNINA .
DOTTORE
MARCHESE

........................PINA SARRO
. . . PAOLO NOVELLO 
. . PIETRO TAORMINA 

. . . . FLORA BRUNĄ
. . . MICHEL LADIEU

ALEXANDER ANDROYAN
. . CONSTANCE FORTE

. . NICOLA DE MARZO
. . . BERNARD HART

Įžanga $1.50
(Taksai iškaityti)

Rezervuotos
Sėdynės $2.00

STEPHEN BILLINGS
B A L

HANNAH ADELE D'ANGELO

Didelis Choras ir Simfonijos Orkestras — ■ 
\ Konduktorius Oddone Sommovigo

Palaidota Elena Samsonienė

Elena Samsonienė mirė ko
vo 3 d. Samsonai yra seni Ne- 
warko gyventojai, 264 Ferry 
St., Newark, N. J. turinti pla
čią pažintį su vietos lietuviais. 
Jie turi restaurantą su gėrimų 
laisniais, tuo budu jie susi
siekia su platesne visuomene.

Elena Samsonienė iš Lietu
vos kilusi: Naujininkų kaimo, 
Pajevonio parapijos, Suvalki
joje. 'Duktė vargingai gyvenu
sių valstiečių Jono ir Onos 
Blaužiūnų. 'Gimusi 1896 me
tais, 18 metų amžiaus, pačia
me savo jaunystės žydėjime, 
atvyko į Ameriką, apsigyve
no New ark o mieste. Keliolika 
metų ji čia dirbo cigarų išdir
binio fabrike. Dar jaunystėje 
Elena susipažino su Juozu 
Samsonu, susimylėjo ir susi-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

e
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite

• patenkinti.
1

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Nuo samdines iki 
Socialistinio Darbo 
didvyrės

(Tąsa nnn Z-rr> trasi.)

Po to Vitkiene drauge su 
savo padėjėja Barzdžiūte 
daug kartų perskaitė nuta
rimą, apie trimečio planą vi- 
sumeninei prod aktyviajai 
gyvulininkystei išvystyti .

Už istorinio partijos bei 
vyriausybės nutarimo įgy
vendinimą kovojo visi tary
binio kaimo žmonės ir prieš
akinių kolūkiečių tarpe bu
vo: kiaulininke Stasė Vit
kienė ir jos padėjėja.

1949 metai Stasei Vitkie
nei buvo Įtempto darbo me
tais. Sužinojusi, kad įžy
mioji Tarybų šalies kiauli
ninke A. J. Liuskova laimė
jo naują pergalę, išauginus 
iš kiekvienos motininės 
kiaulės vidutiniškai po 30 
paršelių, Stasė Vitkienė, 
pasitarusi su specialistais 
ir ištyrusi kiaulininkystės 
pirmūnų patyrimą, pasiža
dėjo per Ii949 metus išau
ginti vidutiniškai po 25 
paršelius - iš kiekvienos iš 
iš jai pritvirtintųjų 7 moti
ninių kiaulių.

Prisiimtąjį įsipareigoji
mą Stasė ištesėjo. Už tai ji 
susilaukė aukštos dovanos. 
TSR Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mas suteikė jai garbingąjį 
Socialistinio Darbo Didvy
rio vardą.

Kartu su šlove atėjo ir 
pasiturėjimas. Už išdirbtus 
darbadienius Stasė Vitkie
nė gavo 2.8 tonos grūdų, 
2,500 rublių pinigais, 110 
kilogramų cukraus ir daug 
kitokių produktų. Be to, 
kaip papildomą atlyginimą, 
ji gavo 15 dviejų mėnesių 
amžiaus, jos pačios išaugin
tų, paršelių. Apie tokį už
darbį Stasė seniau, buržua
zinės valdžios metais, nė 
svajoti negalėjo .

Nepaisydama jos pasiek
tų laimėjimų, garsioji kiau
lininke jautė, kad jai sto- 
kuoja žinių, kad mokymasis 
daug kuo galėtų jai padėti. 
Kolūkio valdyba patenkino 
Vitkienės prašymą ir pa
siuntė ją į Gruzdžių techni
kumą, į fermų vedėjų kur
sus, kuriuos ji sėkmingai 
baigė.

1950 metais kolūkio val
dyba paskyrė Stasę Vitkie
nę kiaulininkystės fermos 
vedėja.

—Man labai norėjosi, — 
pasakoja Vitkienė, — kiek 
galint greičiau išplėsti kol
ūkio kiaulininkystės ūkį. 
Apsvarsčius tą klausimą 
su Barzdžiūte, Sarbūniene, 
Laurinavičiene bei kitomis 
kiaulininkėmis, mes prisiė- 
mėme įsipareigojimą kiek
vienam šimtui hektarų mū
sų kolūkio ariamos žemės 
duoti po vieną toną kiaulie
nos ir iš kiekvienos motini
nės kiaulės išauginti ne ma
žiau, kaip po 20 paršelių. 
Tuo būdu, mes įsipareigojo
me per metus duoti iš mūsų 
kiaulininkystės fermos 16 
tonų mėsos ir, be to, išau
ginti ne mažiau, kaip 600 
paršelių.

Karštai pritarę mūsų ini
ciatyvai, visi artelės nariai 
sukūrė visas sąlygas tam, 
kad mes galėtume ištesėti 
prisiimtuosius įsipareigoji
mus.

Šiuo metu mūsų kiauli
ninkystės fermoje yra 344 
kiaulės. Tik iš realizuotos 
kiaulienos kolūkis gavo 180 
tūkstančių rublių pajamų.

Stasė Vitkienė dalyvavo 
Antrame Visasąjunginiame 
taikos šalininkų kongrese. 
Koks ryžtingumas, kokia 
liepsninga Tėvynės meilė, 
kokia atsakomybė visai 
žmonijai skambėjo jos žo-

ttocflBBŽMažaoKSMtamegiTi'', r ATsnraaM---------------------- ---------------- ------

Laime būtų mylėtis ir 
meileje gyventi^ bet...

Ir meilę, ir gyvenimą, ir 
gyvybę labai lengva prarasti 
už vieną neapgalvotą momen
tą. Taip įvyksta ir audringų
jų jausmų operoje “La Tra
viata,” kun^ matysime jau šį 
sekmadienį, dtovo 18-tą, Liber
ty Auditorijoje. Rezervuotos 
sėdynės $2, kiti tikietai $1.50. 
Po operos bus šokiai.

Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir UOth St., Rich
mond Hill. Iš bile kur klaus
dami kelio nepamirškite Hill.

Pirmesnėse Laisvės laidose 
trumpais bruožais atpasakojo
me, kaip Violetta susitiko ir į- 
simylėjo jaunikaitį Alfredo, o 
jisai ją. Kaip jo tėvo pripra
šyta su didžia širdgėla jinai 
atsisakė jo ir užsitraukė jo 
kerštą ir kaip gajų gale jam. 
pasisakė savo pasiaukojimą.

AKTAS KETVIRTAS: Pas-

SERGA

Iš LDS 1 kuopos 
susirinkimo

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-281

HELP WANTED—-FEMALI

kutinis aktas pavaizduoja 
Violettą prie * mirties slenks
čio. Džiova jam paskutiniame 
laipsnyje. Gydytojas pripažįs
ta, kad nebėra išsigelbėjimo. 
(Na randasi Alfredo. Jų mei
lė dabar dar karščiau lieps
noja, negu pirmiau 
jiems būtų linksma 
gyventi! Ir Alfredo 
matė klaidą, kad 
meilę sunaikinti. Jis
atleidžia jai jos praeities 
venimą. Dabar jis pilnai 
tinka, kad Violetta būtų 
marti. Bet per vėlu...
lu... Neišpasakytoje meilėje ir 
neužgesinamame troškime gy
venti ir džiaugtis, ateina žiau
rioji mirtis ir užgniaužia šios 
jaunos, žavios, tik sutadusios 
ir. patyrusios tikrąją meilę, 
tikrąjį, gražų, švarų, laimingą 
gyvenimą, gyvybės kibirkštį.

Taip 
ir smagu 
tėvas pa
bandė jų 
dabar net 

gy- 
s li

jo
per ve-

Iš kriaučių klubiečių 
susirinkimo

Kovo 8 d. įvyko Kriaučių 
Neprigulmingo Klubo susirin
kimas Labor Lyceum, salėje, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne, N. Y. Buvo šauktas atvi
rutėmis kaipo nepaprastas, 
tikslu aptarti, ar sušelpsime 
kriaušius iš jų pačių sūtaupų, 
kurių per daugelį metų sutau
pė virš $37,000.

Pirmininkas Antanas Bub
nys leido nariams plačiai išsi
kalbėti tuo reikalu..

Iš socialistų pusės kalbėjo 
J. Glaveckas, J. Hermanas, F. 
Vaitukaitis, P. Montvilas. Jie 
nurodinėjo, kad kr Jaučiams 
nereikią jokios pašalpos, ka
dangi visi kriaučiai gerai dir
bą. Sako, paaukokime tuos pi
nigus BALFui ar Tarybai.

Už tokią rekomendaciją 
pilnutėlė svetainė • klubiečių 
kriaučių tuos kalbėtojus nu
švilpė.

Kalbėjo keli iš progresyvių 
kriaučių, nurodinėdami, kad 
lietuviškose dirbtuvėse dir
banti kriaučiai pusėtinai nu
kentėjo nuo nedarbo. Praėju
siais metais tūlos lietuviškos 
dirbtuvės išbuvo be darbo 
apie 8 mėnesius, o šį sezoną 
tūlos dirbtuvės užbaigė darbą 
pirm Kalėdų ir dar nepradėjo 
dirbti. Tokiu būdu nedarbo 
paliestiems kriaušiams yra 
reikalinga gauti pašalpos iš 
savo sūtaupų. O' viršuje minė
ti kalbėtojai dirba svetimtau
čių dirbtuvėse ir visada dirba 
pilną laiką, tai gali savo da
lies neimti, bet paaukoti mi
nėtoms įstaigoms.

Taigi, socialistai, jūs labai 
mylite aukoti iš kitų kišenės 
ar iš draugijos. Dabar pasiro-

džiuose ,kuriuos ji yra pa
sakiusi prieš išvažiuodama 
į Maskvą.

—Aš važiuoju išreikšti 
mūsų kolūkiečių mintis bei 
troškimus. Teišgirsta visas 
pasaulis, kad žemdirbiai 
nuo puikiojo Nemuno kran
tų, lygiųjų Lietuvos laukų, 
nuo gintarinės jūros kran
tų, kaip ir visi tarybiniai 
žmonės, reikalauja taikos. 
Aš auginu kiaules, kiti dir
ba prie staklių, stato na
mus, valdo plieninius žir
gus - traktorius ,veda gar
vežius, stato elektrines,, pa
keičia gamtos veidą/ Mums 
visiems reikalinga taika, 
mes apginsime taikos rei
kalą. Argi gali gauti vir
šų naujojo karo kurstytojų 
intrigos, kuomet taikos ša
lininkų gretose yra dauge
lis. šinątų milijonų dorųjų 
žmonių -visame pasaulyje.

' J. Mitalas

Luise Cook serga. Randasi 
Bellevue ligoninėje, Ward 24. 
Lankymo valandos antradienį, 
ketvirtadienį, šeštadienį ir 
•sekmadienį 2 iki 3 po pietų. 
Leidžia vieną dieną ne dau
giau dviejų lankytojų. Ligo
ninė randasi prie 1st Avenue, 
tarp 27th ir 28th St. 
York ė.

dykite su aukomis iš savo ki
šenes, nes kitaip būsite pri
kalti prie gėdos stulpo. Jan
kauskas (Jenkins), tikriausia, 
turi gatavai paruošęs stulpą 
ir vinis su kūju.

Pasibaigus kalboms, progre
syvių buvo paduotas pasiūly
mas, kad būtų visiems kriau
čiams suteikta pašalpa iš jų 
pačių sūtaupų. Pirmininkas 
leido nubalsuoti. Pasekmes 
parodė, kad gauti pašalpą 
balsavo 279, o kad neduoti 
balsavo vienas Pranas Vaitu- 
kaitis. Pasirodo, jam pirmuti
niam teks paaukoti savo dalis.

Paskirta dvi dienos, Ljovo 
(March) 16 ir 23, penktadie
nių vakarais nuo 5 iki 8 va
landos. Tad, gerbiami eji 
kriaučiai ir kriaučkos, kurie 
dar neužsiregistravote pas ko
mitetą, užsiregistruokite. Ko
mitetą rasite minėtais vaka
rais Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klube, 280 Union Avė., 
kampas Stagg St., Brooklyne,

Taipgi nutarta iškeisti val
diškus bonus. Ir iš Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo, mor- 
gičiaus gauti mokestį $10,000. 
Jeigu klubas neturės pinigų, 
tar nutarta parduoti rriorgi- 
čius. O pirkikų atsiranda, ka
dangi Kriaučių Neprigulmin- 
gam. Klubui reikia pinigų 
duoti savo nariams pašalpą.

Brooklyno moterims
Moterų Apšvietos Klubo 

sirinkimas įvyks kovo
su- 

15-tos 
vakarą, 8 vai., Liberty Audi
torijos patalpose. Turime 
svarbių reikalų. Visos nares 
prašomos atsilankyti ir atsi
vesti drauges. Valdyba.

PRANEŠIMAS

Now

Naujų Metų. Tai šauniausi 
bankietai, į kuriuos atsilankę 
visi būna patenkinti gerais 
valgiais ir gėrimais. Gaspadb- 
rius Juozas Zakarauskas nesi
gaili už bilieto kainą duoti 
geras vakarienes. Tad ir da
bar tik už $3.25 galėsime pui
kiai pabaliavoti ir laiką gra
žiai praleisti.

Taigi, šio šeštadienio vaka
rą visi traukime 
Amerikos Piliečių 
baliavoti.

į Lietuvių 
Klubą pa-

Viešnia sekmadienj,

sūnų
Yor-

Praėjusią savaitę pas 
Vytautą ir marčią, New 
ke, viešėjo Mrs. Agnes Gu
dauskas iš Rochester, N. Y. 
Ta proga viešnia atvyko ap
žiūrėti ir Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, apie kurį jinai daug 
girdėjusi būdama namie. At
lankė jame įsikūrusias įstai
gas. Apžiūrėjuisi Laisvės spau
stuvę, dienraščio reikalams 
dovanojo $2.

Viešnią pas mus atlydėjo 
jos sūnus. O miestą apžiūrėti 
palydėjusi jos marčios moti
na. Grįžo namo labai paten
kinta vizitu pas . sūnų su 
šeima. D-ė.

Minėjo kazimierines 
su parama Laisvei

jo

gerų 
šeštadienį

Grupe Kazio Yuknio 
priotelių praėjusį 
susitarė padaryti jam surpri- 
zą. Nu.maršavo jį pasveikinti 
kazimierinėmis. Nusinešė šio 
to vaišėms ir smagiai pabuvo*-

Tačiau vien pasismaginimu, 
jie nesiteikė užbaigti. Frank 
Bush į savo prietelius išsitarė: 
“Kur mums smagu, ten ir 
Laisvei turi būti gerai. Vi
suomeniškoje ar privatiškoje 
sueigoje esame, atsiminkime 
gerą dienraštį ir kad brookly
niečiai turime bent su tūks
tantine pasveikinti jį 40 me
tų sukaktyje.”

Pasėka: pirmadienio rytą 
Olga Reinhardtienė nuo nedi
delės grupės draugų Laisvei 
nunešė $9. Prisidėjo Frank 
Bush Jr Alex Piliz po $2, Mrs. 
Sukackienė, Mrs. Vasil, Mrs. 
Mičiul, F. Reinhardt, O. Rein
hardt po $1.

Vadovaudamiesi tokiomis 
nuotaikomis, brooklyniečiai 
ne tiktai įvykdysime savo kvo
tą dienraščiui, bet ir perpildy- 
sime. R.

Juozinių bankietas

O ant rytojaus, 
18-tą, visi urmu traukime į 
Liberty Auditoriją • pamatyti- 
gi rd ėti vai d inant- d ai n u o j ant
operą “La Traviata.” Man te
ko sužinoti, jog tai bus tikrai 
puikus teatras. Taigi, kriau
čiai ir ne kriaučiai, šio sekma
dienio popietį visi būkime Lie
tuvių Kultūriniame Centre, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

J. Stakvilevičius.

Pajūryje išdėstę 
pavojingą nuodą

Praėjusį šeštadienį ir 
madienį miestinio 
departmento ir policijos pas- 
lai po Silver Beach ieškinėjo 
ten padėto nuodo. žiurkių 
naikinimo firma nuodą išdės- 

palikusi 
ir na-

sek- 
sveikatos

po to, 
katė, 

žuvėdros.

čiusi žiurkėms, bet 
be apsaugos nuo vaikų 
minių gyvulių.

Pavojus pastebėtas 
kai nugaišo pora šunų, 
keli karveliai ir
Nuodas — sodium fluoro ace
tate — esąs taip galingas, kad 
jeigu nuodą palietęs vaikas į- 
sidėtų pirštą į burną, jam 
nebebūtų pagalbos; jis turėtų 
mirti.

Mrs. Jean Datorre, sirgusi 
namie, mirtinai sudegė naktį 
ištikus name gaisrui 53 W. St., 
New Yorke. Kiti trys asmenys 
sužeisti.

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

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo nariams.

Kurie esate pametę klubo 
narystes" knygutę ir tie, kurie 
turite nuo senų laikų knygutę, 
bet nesate pereitą metą pri
davę klubui gyvenimo vietos 
antrašo, ateikite kovo 16 nuo 
5 iki 8 valandos vakaro, arba 
kovo* 17 d. nuo 2 iki 5 valan
dos po pietų j Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo namą, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Ten valdyba priims antrašus 
ir gausite knygutę.

Kurie gavote atvirutes j 
sirinkimą, įvykusį kovo 8 
tiems ateiti -nereikia.

Klubo valdyba.
(51-52).

Dar sykį turiu pranešti, kad 
juozapinių bankietas Lietu
vių Amerikos Piliečių Klube' 
įvyks' jau ateinantį šeštadienį, 
kovo (March) 17 d., 7:30 va
karo. Taigi, kurie dar neturi
te bilietų, malonėkite įsigyti 
iš anksto, kadangi paskutinę 
dieną negalima rizikuoti su 
bilieto gavimu. Bilietus gali
ma gauti pas klubo gaspado- 
rįų J. Zakarauską ir jo bar- 
tenderius A. Deikų ir K. Ba
lėną. .

Juozapinių bankietą apleis
ti nedalyvavus būtų nesmagu,. 
Lietuvių Am. Piliečių Klubo 
bėgiu metų įvyksta 2 bankie- 
tai: juozapinių ir pasitikimas

su- 
d.,

Brooklyn, N. Y. — Kovo 6 1 
d. atsibuvo LDS 1 kuopos su
sirinkimas. Reikia pasakyti, 
kad dabartiniu laiku nariai 
mokestis pasimoka neblogiau
siai, nes susispendavusių labai 
mažai. Taipgi kuopa apsimo
kėjo skolas ir keletą dol. jau 
turi kasoje. Tik nelabai gerai, 
kad dabartiniu laiku naujų 
narių neįrašoma į kuopą.

Kadangi jau artinasi LDS 
narių gavimui vajus, tai buvo 
kalbėta, kaip mos galėtume 
pasirengt prie vajaus pra
džios. Buvo iškelta mintis, 
ar nebūtų galima surengti ko
kią pramogą ar prelekciją 
sveikatos, kultūros ir dėl LDS 
labo abelnai. O tokiame pa
rengime gal ir naujų narių 
būtų galima gauti.

Po apkalbėjimo, palikta 
kuopos komitetui, jeigu bus 
galima, kad pasistengtų ką 
nors surengti.

Ligonių turime 4 : Ch. Nak
tinis, Kastantas Anskis, Sophi- 
ja Thomson ir Frank Krung- 
lis. Linkime jiems kuo grei
čiausia pasveikti. M. S.

Gale praėjusios 
New Yorkan buvo 
žiema, temperatūra nupuolu
si iki 23 laipsnių.

savaitės 
sugrįžusi

Bandęs sustabdyti dvi 
pusavyje susiginčijusių 
grupes, Ismael Narrero, 
metų, tapo apraišytas peiliu
New Yorke. Jo padėtis kritiš
ka.

tar- 
vyrų 
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
„Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Namų darbininkė, patymtf, m; 
linti vaikus, guolis vieloje, -atskiri 
kambarys, linksma apylinkė, ge 
namai, D. P. priimanja. jEg, •‘5-803

Moteriškė abelnam namą darbu 
pagalbininkė prie virimų ir prležitj 
rai vaiko 4V2 melų, du suaug 
linksma aplinka, elektriniai įreng 
mai. CL. 3-6737. (49-51

Namų darbininkė; virėja. Motir 
ir vaikutis 3% m. amžiaus. Pat; 
rusi. Vėliausius paliudijimus. Guol 
vietoje. Mid-Manhattan. 5 kambar. 
apartmentas. Dvi vanos. Mylin' 
vaikus, žemiau 40 m. $100-125 j 
mėnesį. Te). SC. 4-3653.

(49-51)

Namų darbininkė, patyrusi. Guoli: 
vietoje. Paprastas virimas; vaik| 
tarpe 12 ir 14. Paliudijimai. Žierr 
mieste. Kontruose vasarą. Geri nt 
mai. Daug patogumų. 
Tel. CY. 2-2024. (49-51

Abelnam namų aptarnavimui da 
bininkė, 3 suaugę, guolis vietoj 
atskiras kambarys, elektrini, 
įrengimi, geri namai. DE. 9-2832, t 
ateikite: 1954 East 41 h St., Brool 
lyn, N. Y. e (50-54)

Namų darbininke, atskiras kambi 
rys, moderninis apartmentas, du si 
augę ir 10 metų mergaitė, pagelbė 
prie košerno valgio gaminimo. Gei 
alga, su paliudijimu. 1 
tais nuo 8-ttos iki 10: 
vakarais MA. 2-0980. (51

Moteriškė lengvam namif darbų 
geri namai, pastovus darbas, pi 
traukli prie vaikų, $100 j mėnes 
PL. 7-7110. (51-53)

HELP WANTED—MALE į 
šaltkalvis t (locksmith), patyrė 

su shouffeur. laisniais, vienas, kur| 
gali sudėti policijos jutrinas, pakelį 
t i kombinacijas duryse.—Mo. 2-7821 .

Grupė newyorkieciu, tarp 
tų tdu dvasiškiai, prisidėjl 
prie šaukėjų nemokėti taksi; 
dėl to, kad jais palaikoma 
Korėjoje karas. Jie pareišk 
nenorį remti “jokio karo.”

Charles Nemeth, 49 m. pe 
liu subadęs nuo jo atsiskyrv 
šią žmoną jos tėvų namuos 
ir pats iššokęs pro laį^ą Jiu 
3 aukšto. Abu atsidūrė ligonį 
nėję. \ • ; I

EGZAMINUOJAM AKIS 
KAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINTUS

i

PARDAVIMAI
PARDAVIMUI

Parsiduoda r.estaurantas su gėri
mų laisniaais ir namas. Gerame sto
vyje, mūrinis namas, ant kampo, 
16 kambarių ir restaurantui patal
pa. Kaina gana prieinama. 406 So. 

j 3rd St., Brooklyn, N. Y.
Biznis ir namas neša geras įplau

kas. Neperdedame pasakydami, kad 
tai retai pasitaikomas pirkinys.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys geru šil

domas, tinkamas moterei bei vyrui. 
Kambarys šviesus ir ramus. Kaina 
$5 į savaitę. Adresas: 346 E. 59th 
St., N. Y. City. Apt. 18.—Thomas.

50151)

PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, kovo 14 d., 7:30 vai. vak., 
85 Hudson Ave. Visi nariai dalyvau
kite, nes turėsime padaryti planus 
dėl LDS naujų narių gavimo vajaus 
ir kiti kp. reikalai aptarti. — Sekr.

. (49-51)

VISUOMENĖS ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas:

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.

Šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių paraudavo j imu,- ar 

Bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.

UP-TO-DATE k

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8842

J

(

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas 
EVergreen 4-8969

i

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREETF

Brooklyn, N. Y. s
Telefonas: EVergreen 4-8174

4 psL—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Tree., Kov.-Mar. 14, 1951




