
Mūsų valstybės sekretorius
Dean Acheson neišeis, iš klai
di?, jeigu jis nepasikvies savo 
patarėju• nors vieno lietuviško 
kunigo. Nors jis mano, kad jis 
komunizmų kovoti yra dide
lis specialistas, bet jis nežino, 
kad jam dar daug ko trūksta.

Štai ir dabar visų trijų Ame
riką respublikų konvencijoje 
jis patiekė karštą rezoliuciją 
dėl vienybės prieš komuniz
mą, bet pamiršo persergėti 
mūsų lotyniškuosius brolius, 
kad juos tie nelabieji komu
nistai rengiasi gražiai sudoro
ti.

Kunigų Draugas sako: 
“Dean Acheson turėtų įspėti 
pietiečius, kad jų kraštuose 
komunistų agentai yra lizdus 
susisuk £ ir plačiu mastu veda 
propagandą.”

Iki $iol, matote, tos kunigiš
kos tiesos nežinojo ne tik Ar
gentinos diktatorius Peronas, 
bet ir mūsų sekretorius Ache
son as.

Man jau tiktai gaila prof. 
K. Pakšto likimo. Visi jo pa
tys “išmintingiausi” planai 
pasirodė be galvų. Niekas jau 
nebekalba apie jo planą Lie
tuvą iškraustyti į Afriką. Taip 
pat jis pripažįsta, kad jo pla
nas apie “Baltosgandijos re
gioną” buvo tik baliūnas, 
pratrukęs pirma, negu pasikė
lė nuo žemės.

Dabar jis nusprendė suvie
nyti visą “vidurinę Europą.” 
Jau turįs Pittsburghe tam rei
kalui. Jr “tarptautinį klubą.”

Pittsburgh o klubas suvie
nys Europą! Aišku, kad ir iš 
šių pelų/tiek tebus grūdų, kiek 
buvę iš anųjų pirmųjų profe
soriaus kvailų planų.

• •
Mes turime 35 milijonus 

pramoninių darbininkų. Iš jų, 
sakoma, du milijonai yra al
koholikų. Jie geria per daug. 
Pusė jų turi šeimas. 
Nukenčia žmonos ir vaikai. 
Didelis nuostolis visiems.

Bet kiek alkoholikų yra 
tarpe aukštųjų klasių žmo
nių? Negali būti jokios abejo
nės, jog ponijoje girtuoklių 
procentas daug didesnis.

Tasai per didelis gėrimas 
ypatingai kenkia senyviems 
žmonėms. Jau seniai pastebė
ta, kad ne vienas ir pažangus, 
šiaip susipratęs žmogus savo 
gyvenimo žvakę sušilęs degina 
iš abiejų galų.

Naudoji Kinija nepasitikinti 
Tarptautiniu Raudo nuo j u 
Kryžiumi. Ji nesutinkanti įsi
leisti^ R. Kryžiaus žmonių 
tvarkyti pašalpą karo nelais
vi ams.

Bet taip pat tas Raudonasis 
Kryžius nepasitiki Kinijos 
Raudonuoju Kryžiumi. Nepa
sitikėjimas iš abiejų pusių ly
gus.

Generolo MacArthuro pa
reiškimas, kad mūsų ginklai 
sumaltų Kiniją, jeigu tik mes 
juos paleistumėme darban, ki
nuose pasitikėjimo amerikie
čiais nepadidins.

Visus mus smaugia infliaci
ja. Už dolerį nieko nebegali
ma nusipirkti. Už visą dešim
tinę maistą galima parsinešti 
vienoj kišenėje!

Prezidentas Trumanas irgi 
susirūpinęs. Kad sulaikyti 
mus nuo pirkimo ir, aišku, 
persivąlgymo, prezidentas no
ri atimti iš mūs dolerius, vie
toje ^sumažinti kainas. Mes 
verkiame, kad nebegalime nu
sipirkti tai. ko reikia, bet jis 
mano, kad mes dar per daug 
perkame* už tai doleris at
pinga.

Dabar prezidentui talkon
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SENATAS PARĖMĖ TIK 4 DIVIZIJŲ
SIUNTIMĄ Į VAKARĮ! EUROPĄ
Reikalauja Kongreso užgyrimo 
tolesniam jankių siuntimui ten

Washington. — Senatas 
49 balsais prieš 43 parėmė 
prez. Trumano planą grei
tai pasiųsti keturias ka
riuomenės divizijas į vaka
rų Europą, bet sykiu pada
rė pataisymą, kuris sako:

—Prezidentas privalo ne
siųsti Europon daugiau 
amerikinės kariuomenės be

Amerikinės respublikos 
žada išvien laikytis

Washington. — Visų ame
rikinių respublikų užsieni
nių ministrų konferencija 
priėmė rezoliuciją, pasiža
dant išvien laikytis prieš 
“užpuolimą iš tarptautinio 
komunizmo pusės.”

Ši rezoliucija, tačiaus, 
nutyli apie Jungtinių Vals
tijų reikalavimą siųsti Lo
tynų Amerikos armijas 
Korėjon ar kitur užsienin.

Konferencijoje dalyvauja 
užsieniniai. ministrai Jung
tinių Valstijų ir 20 Pietinės 
ir Vidurinės Amerikos res
publikų.

Paryžiaus važiuotės 
streikieriai laimėjo

Paryžius. — Valdžia su
tiko pakelti algą požeminių 
geležinkelių konduktoriams 
ir miestinių busų vairuoto
jams po 12 ir pusę procen
to valandai. Todėl grįžta 
darban 34,000 važiuotės 
darbininkų, kurie streikavo 
per 18 dienų.

Pažangioji unija už 
nepiliečių teises

New York, N. Y. — Ame
rikinis Sveturgimiams Gin
ti Komitetas praneša, kad 
pažangiosios United Elec
trical Workers unijos vyk
domoji taryba pasiuntė pre
zidentui Trumanui prašy
mą, kad jis sulaikytų depor
tavimą nepiliečių. Tūkstan
čiam nepiliečių grumojama 
McCarran įstatymu.

Be to, nepiliečių šeimos 
organizuojasi nuvežti Wa- 
shingtonan su parašais pe
ticijas ir jas įteikti proku
rorui McGrath, senato
riams ir kitiems' aukštiems 
pareigūnams prieš deporta
cijas nepiliečių.

ateina Senato ekonominė ko
misija. Ji sako, kad taksai vėl 
turi būti tuojau pakelti. Ypa
tingai reikią pakelti tuos tak
sus, kurie atimami iš mūsų al
gų.

Jeigu taip ilgai tęsis, tai 
neužilgo valdžia viską pasi
ims, o mums nieko nebepa
liks. O dar jeigu MacArthur 
sugalvotų visą Kiniją pavers
ti antrąja Korėja, ne tik su 
duona, bet ir su rūbais dauge
liui reikėtų visiškai atsisvei
kinti.

K

IJ^ISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State®
110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827-1828.

• Darbo Žmonių 
Dienraštis ” 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

THE LITHUANIAN DAILY
Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.Richmond Hill 19,N. Y., Trečiad., Balandžio-April 4, 1951

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

AMERIKONAI ĮSIVERŽĖ 
Į ŠIAURINĘ KORĖJA
Sako, 500,000 kinų ir Korėjos 
liaudininkų rengiasi ofensyvui

viso Kongreso užgyrimo.
Šis pataisymas buvo per

duotas Senatui perbalsuoti 
antradienį.

Trumanas kartojo, kad 
jis turi teisę be Kongreso 
užgyrimo siųsti užsienin 
tiek kariuomenės, kiek pats 
matys reikalinga.

Demonstravo Madrido 
studentai; juos puolė 
fašistų policija

Madrid, Ispanija. — Dau
giau kaip 3,000 studentų 
demonstravo prieš ' važinė
jimo pabranginimą gatve- 
kariais ‘Madride, Ispanijos 
sostinėje. Studentai ban
dė maršuoti prie miesto 
valdybos rūmų, reikalauda
mi sugrąžant senąją važi
nėjimo kainą. Fašistinė po
licija blaškė studentus) ke
lis sužeidė ir kai kuriuos 
areštavo.

Didmiesčio Barcelonęs gy
ventojai, neseniai urmu de
monstruodami, p r i v e rtė 
valdžią atšaukti kainų pa
kėlimą už važinėjimą gat- 
vekariais. Paskui Barce- 
lonoje įvyko audringas vi
suotinas streikas prieš iš
pūstas maisto ir kitų daly
kų kainas.

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Kantone, Kinijoj, 
tapo sušaudyta 30 Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
šnipų ir sabotažu,inkų.

Tęsiasi iraniečių streikas 
prieš angly žibalo bizni

Teheran, Iran.—Tęsiasi 
streikas prieš anglų žibalo 
kompaniją Irane. Valdžia 
paskyrė ministrų komitetą 
streikieriams taikyti su 
samdytojais.

Įvestas karo stovis prieš 
streikierius, bet jie dar ne
numalšinti; padėtis tebėra 
įtempta, kaip teigia ameri
kiniai korespondentai.

Valdžia areštuoja demon
strantus, reikalaujančius 
suvalstybinti anglų žibalo 
pramonę, nepaisant, kad 
Irano seimas taip nutarė.

Karininkai taip pat suė
mė du Taikos Šalininkų va
dus, Mustafą Lankaranį ir 
Madžidą Ghaffarį.

Mirė “nezaležninku” 
vyskupas J. Jasinskis

Buffalo, N. Y. — Mirė 
suvalkietis lietuvis “neza- 
ležninkų” vyskupas Jonas 
Z. Jasinskis, 62 metų am
žiaus. Jis buvo galva ne- 
priklausomingos • lenkų tau
tinės bažnyčios Buffalo- 
Pittsburgho vyskupijoje.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šilta.

SUKELTA $2,502;
DAR REIKIA $7,498

Šį kartą Philadelphijos, Clevelando ir Detroito lie
tuviai gražiai parėmė savo dienraštį. Philadelphijoj 
progresyviai lietuviai turėjo susirinkimą dienraščio 
reikalais ir veik $100 sukėlė. ’Sekamai gauta Laisvės
jubiliejaus fondan aukų:.

J. N. Simans, Cleveland, O. 
(pelnas nuo parengimo) ............ .  •. . $35.00

Danna ir Jonas Daukai, Detroit, Mich.
(auka minint Julijos metinę mirties 
sukaktį) ......... . ...............................__•••. 25.00

Aleksa Valančius, Philadelphia, Pa..................25.00
D. Mitchell, Brooklyn, N. Y.........• •................ 20.00
Ona Krasnickiene, So. Coventry, Conn........ 10.00
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa. ....____ 10.00
A. Lipčiai, Eddystone, Pa.................................10.00
Philadelphietis, Philadelphia, Pa.........••.... 5.00
R. Merkys, Philadelphia, Pa. ............... ... • • 5.00
A. J. Smitas, Philadelphia, Pa.......................  5.00
Franas ir Marijona Krungliai

Woodhaven, N. Y.........................................5.00
J. Rutkus, Philadelphia, Pa. . ....................... 5.00
K. A. Žilinskas, Philadelphia, Pa. ............. 5.00
Wm. Patten, Glouįctester Heights, N. J.........5.00
Antanas Lakitskas, Coaldale', Pa. .. • •............5.00
J. šukaitis, Woodhaven, N. Y........................ 5.00
A. Baniulis, Mahanoy City, Pa. ____ ...... 3.00
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa.................. 3.00
Jonas ir Marijona Rainiai, Philadelphia, Pa. 3.00 
Ed. Cerpen, Luther, Mich.............. . .............. 3.00

(Tąsa 4-tame puslapy)

90 PROCENTŲ ISPANUOS 
ŽMONIŲ YRA ALKANI

Madrid, Ispanija. — 90 
procentų Ispanijos gyven
tojų yra alkani,—rašo New 
York o Times koresponden
tas Sam P. Brewer.— Bet 
jie mato, kad saujelė di
džiūnu turi viską, ką tik 
pinigai gali nupirkti; ir 
žmonės žino, kaip plačiai 
paplitus suktybė. Taigi jie 
ir bruzda.

Kur diktatorius Franko 
stovėjo ant specialiai išmū
ryto jam pastolo, stebėda
mas savo armijos paradą 
pereitą rudenį, tai už my
lios nuo tos vietos darbinin
kai ir jų šeimos gyvena že
mės urvuose, nes jie neturi 
už ką kambarių pasisamdy
ti, sako korespondentas. 
Tuo tarpu sostinėje Madri

Vėliausios Žinios
New York. — Staiga mi

rė gabus Philadelphijos Or
kestro konduktorius Simon 
Barere, vos pradėjęs koncer
tą Carnegie Hall. Buvo 55 
metų amžiaus. Jis gimė 
Odesoj ir baigė Peterburgo 
Muzikos Konservatoriją.

London. — Anglijos už
sienio reikalų < ministras 
Herbertas Morrisonas atsi
šaukė į visas “paliečiamas” 
šalis baigti Korėjos karą 
taikos derybomis. Sakė, 
“dabar yra tinkamas tam 
psichologinis (dvasinis) 
momentas.”

New’ York. — Jungtinių 
Valstijų kongresmanas, de
mokratas Alfred D. Sie- 
minski pareiškė, “jau laikas 
užbaigti Korėjos karą tai
kos derybomis.” .

Sieminski neseniai sugrį

de statoma nauji milžiniški 
rūmai Valdžios raštinėms ir 
puošnūs apartmentai.'

URVŲ GYVENTOJAI
New Yorko World Tele

gram, pasiremiant United 
ir Associated Press prane
šimais, rašo:

Franko valdomoj Ispani
joj visur didėja apmaudas 
prieš brangenybę. Dėl to 
neseniai įvyko visuotinas 
streikas (Barcelonoį ir apy
linkėj) ir vietiniai darbinin
kų subruzdimai kitur.

Maistas ir kiti gyvenimo 
reikmenų nuo 1939 metų iki 
šiol pabrango 710 procen
tų; tuo tarpu darbininkų 
algos piMIu tik apie 350 

;procentų.

žo iš_ Korėjos, kur jis buvo 
amerikonų armijos majo
ras.

Washington. — Republi- 
konas senatorius S t y les 
Bridges reikalavo parkvies- 
ti generolą MacArthurą, 
kad pasakytų, kaip užbaigt 
Korėjos karą.

Washington. — Valdžia 
uždraudė priedan duoti 
ekstra “tajerį” (padangą) 
perkančiam naują automo
bilį; sako, jeigu pirkikas 
nori penkto tajerio, tai turi 
užmokėt už jį.

---- ;—--- 1---  
Uždraudžiama auto.. 
televizija N. Y. valstijoje

Albany, N. Y. — Guber
natorius Dewey pasirašė 
New Yorko valstijos seime
lio priimtą bilių, uždrau- 
džiant automobiliams tele
vizijos imtuvus.

Korėja, bal. 3.—Ameriko
nų pėstininkų būriai vaka
riniame fronte, persimetė 
per 38-tą paralelę į Šiauri
nę Korėją. Jiems menkai 
tesipriešino šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai ir kinai.

Pietinės Korėjos tautinin
kai, jankių talkininkai, ry
tiniame fronte nuėjo apie

Anglijos ministras 
ragina derybomis 
baigt Korėjos karą

London. — Amerikos ir 
jos talkininkų “suklimpi- 
mas” Korėjos kare galėtų 
privesti prie pražūtingo 
pasaulinio susikirtimo, pa
reiškė Anglijos karo minis
tras Em. Shinwell. Todėl 
Anglija.nori, kad korėjinis 
karas būtų užbaigtas per 
derybas su “visais, kam 
tiktai rūpi šis dalykas,” sa
kė Shinwell.

Jis pastebėjo, kad gene
rolas MacArthur neturėjo 
teisės pirmą kartą siųsti 
savo armiją per 38-tą para
lelę į Šiaurinę Korėją. Tai
gi ir dabar MacArthuras 
neturi sauvališkai eiti per 
tą liniją. “Čia yra politinis 
dalykas, kurį privalo pilnai 
apsvarstyti visos paliečia
mos šalys Jungtinėse Tau
tose,” pridūrė Shinwell.

Patraukta teisman Taikos
Centro vadovė Eliz. Moos '

Washington. — Patrauk
ta teisman Elizabetha Moos 
už tai, kad neužsiregistra
vo kaip “svetimų kraštų 
agentas.” Ji paleista už 
$1,000 užstatą iki tolesnio 
tardymo federaliame teis
me.

Jinai buvo areštuota per
eitą penktadienį, kai parlė
kė iš Europos. Pareiškė, 
jog tiktai už taiką darbuo
jasi ir nėra jokios svetimos 
šalies agentė.

Elizabetha Moos, direkto
rė Taikos Žinių Centro 
New Yorke, buvo apkaltin
ta sykiu su keturiais kitais 
to centro vadais, kurie 
taipgi nesiregistravo kaip 
svetimųjų agentai.

Pravda teigia, kad Filipinų 
partizanai atsilaikys

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda 
pranašavo, kad Filipinų 
valdžia niekuomet nepajėgs 
nuslopint partizanus - Huk- 
balahapuS) kovojančius už 
dvarų žemių padalinimą be
žemiams ir mažažemiams ir 
už demokratinės santvar
koj įkūrimą.

Tuos partizanus .Pravda 
taip pat vaidina “dalim visų 
šalių liaudies kovos už tai
ką ir prieš imperialistinius 
užpuolikus.”

15 mylių į žiemius nuo 38- 
tos paralelės. Ten atsilan
kė ir generolas MacArthu- 
ras, pervažiuodamas 5 my
lias į Šiaurinę Korėją.

Amerikiniai žvalgai pasa
koja, kad jau “pusė milio- 
no” korėjiniu liaudininkų 
ir kinų susibūrę į šiaurę 
nuo 38-tos paralelės. Įžiū
rima, kad jie rengiasi di
džiam ofensyvui prieš ame
rikonus.

Rakietiniai Amerikos lėk
tuvai vėl susikirto su rusiš
kais Šiaurinės Korėjos liau
dininkų rakietiniais lėktu
vais netoli Mandžūrijos ru- 
bežiaus. Amerikiniai ko
respondentai praneša, kad 
jankių lakūnai nušovę tris 
liaudininkų lėktuvus ir su
žaloję tris kitus.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
sakė, jog paskutinėmis die
nomis jie užmušė bei sužei
dė 3,000 amerikonų ir jų 
talkininku, v

Vakarinės Vokietijos 
fabrikai karui dirba

Bonn, Vokietija. — Ame- * 
rika, Anglija ir Franci ja 
įgalino karinius vakarų Vo
kietijos fabrikus .smarkiau 
dirbti, sakoma, “apsigyni
mui” nuo komunizmo, kaip 
praneša United Press. Įma
toma, jog tam darbui bus 
įkinkyta ir visa didžiulė 
plieno pramonė vakarinėje 
Vokietijoje.

Vadai pakeitė nuomonę; 
streikas atidėtas

Chicago, Ill. — Kovo 25 
dieną turėjo prasidėti sker
dyklų darbininkų visuotL 
nis streikas. Streiko tiks
las buvo priversti valdžią, 
kad ji užgirtų darbininkų 
ir kompanijų padarytą su
tartį dėl algų pakėlimo.

Šis streikas turėjo būti 
vedamas bendromis pastan
gomis Amęrikos Darbo Fe
deracijos ir CIO unijų. 
Streikas būtų palietęs apie 
du šimtu tūkstančių darbi
ninkų.

Bet paskutinėje balando
je Amerikos Darbo Federa
cijos unija pasitraukė iš 
bendro fronto ir atsisakė 
užgirtŲ streiką. Unijos ly
deriai sako, kad jie tokį 
įsakymą yra gaVę nuo Fe
deracijos prezidento Willi
am Green.

CIO unijos* vadai smar
kiai kritikuoja Federacijos 
vadu£ 

. Helsinki. — Socialdemo
kratai sutiko pasilikti sudė
tinėje Suomijos valdžioje. O 
savaite pirmiau jie grasino 
pasitraukti, kad dauguma 
ministrų kabineto nutarė 
pakelti • rendas.



I

LAISVE
•LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays. Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

JURGIS JAKAS
Mirtis išplėšė dar vieną i Kaliforniją, tilpę Laisvėje, 

mūsų žymų draugą — Jur-^buvo geras 
gi Jaką.

Jis mirė šių metu kovo I Pa,naWti tai— — ir
President, GEORGE WARES: Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS farmoje

Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES 
$7.00 Canada < 
$8.00 Foreign 
$4.00' Foreign

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

United States, per year .......
United States, per 6 months 
Queens Co., per year ...........
Queens Co., per six mos.........

and Brazil, per year $8.(X
$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00! ginti

countries, per year $9.00
countries, 6 months $4.50

pavyzdys to, 
i kokį taleptą velionis turėjo 

i, ką reta akis 
mėn. 28 d., savo nedidelėje j)aaia^L ir .parašyti taip, 

prie La Porte. į<ai.p retai kas teSa11 Pr
imesto, Indiana valstijoje, i

Jako palaikai buvo sude-1 
krematorijoje š. m. j 

kovo 31 d., Chicagoje, kur' 
gyveno jo žmona, Alberti-- 
na Jakienė.

Nuostoliai Korėjoje
Jungtinių Tautų sekretoriatas paduoda, kiek, jo ži

niomis, Korėjoje Jungtinių Tautų armijos turėjo nuo
stolių žmonėmis. Iš viso, sako skelbimas, suėmus ben
drai, yra tokie nuostoliai:

Užmušta 25,374
Sužeista 128,394
Dingę be žinios '75,173

Viso ---------- 228,941
Dingusių tarpe, aišku, veikiausiai nedaug bus žuvu

sių — didelė dauguma jų yra belaisviai pas šiaurės korė-

Ši skaitlinė, sako pranešimas, padaryta ligi šių metų 
kovo mėn. 9-tos dienos. '

Daugiausiai kariais nuostolių turėjo Pietų 
ja—viso 168,625.*

Amerikiečiai iki
Užmuštųjų

kovo 23 d. turėjo nuostolių:

37,918
10,691

Korė-

nęs 
landė,
Francisco mieste, 
nijoje, ir Chicagoje.

Jis gimė Skriaudžių kai
me, Marijampolės apskrity. 
Amerikoj išgyveno apie 38 

| metus.
Chicagoje jis susituokė su 

Albertina ir čia ilgiausiai 
gyveno, daugiausiai dirbda
mas prie maisto sutaisymo • 
koteliuose.

Asmeniškai velionį Jurgį 
pažinau 1920 metais, kai jis 
buvo pakviestas dirbti 
Laisvės redakcijom

Jis čia neilgai dirbo.
Užėjus palmerinių siautė

jimų bangai, raidams, žiau
riems puolimams ant pa-

Binghamtone, Clevė- 
, B rook lyne, San 

Kalifor-

Kiek daug kartų velionį 
Jurgi raginau:

—Rašykit grožinės lite
ratūros srityj; jūs turite 
I didžiulių gabumų; neleiskit 
plunksnai rūdyti.

Bet jis vis atsakydavo:
—Mažai turiu laisvo nuo 

darbo laiko, o bet kaip ra
šyti nenoriu. ..

Jurgis turėjo 
vaidinti; nemažai 
daise dalyvavo įvairiuose' 
spektakliuose, vaidindamas 
žymias roles.

gabumų 
jis ka-

rodosi
liau — prie visokių kitokių

dirbo Vilny j.

Naujai paskirtas Argentinai Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Ellsworth Banker. Jis iškėlęs ranką 
prisiekia teisingai eiti savo pareigas.

Šypsenos
“Kai tu, sūnau, baigi 

universitetą, pasakyk 
apie žmonių teises.”

“Klausyk dabar, tįve: 
Komet atsirado ant šios že
mės antras žmogus, pirmo
jo teisės sumažėjo per pu- 

| sę. Daba r padalink tų 
| dviejų žmonių teises viso 
pasaulio gyventojams ir ži
nosi, kiek tu turi teisės.”

Po amerikiečių seka Turkija, kurios nuostoliai siekia 
iki 1,109 karių, jų tarpe 298 užmušti.

Po to seka Britanija, Francūzija, Australija, Hollan- 
dija ir kitos šalys, kurių nuostoliai kol kas daug ma
žesni.

Sunku pasakyti, kiek šitos skaitlinės yra tikslios, 
kiek jos teisingos.

Antra: šitos skaitlinės liečia tik karius—kareivius ir 
karininkus. Jos neapima civilinių žmonių, gi civilinių 
žmonių šiame kare žuvo kur kas daugiau’; lėktuvai už
mušė jų daugybę; be to, žuvo daug nuo bado, nuo šal
čio, nuo visokių ligų, kilusių dėl karo.

Kiek per tą laiką žuvo Šiaurės Korėjos karių, aišku, 
nieks, be pačios Šiaurės Korėjos karo vadovybės, nežino; 
gi ji kol kas oficialiai nepaskelbė.

Sakoma, jog Šiaurės Korėjos ir Kinijos karių žuvo 
kur kas daugiau, negu Jungtinių Tautų; bet tai tik 
sakoma. Gyvenimas, be abejojimo, parodys tikrą skait
linę, tik parodys vėliau.

.Daleiskime, kad abiejų pusių karių žuvo tiek pat, tai 
ir tuomet turėsime milžiniškus nuostolius,—apie 300,000 
žmonių, neskaitant civilinių.

Na, o kiek gi per tuos' su virš devynis mėnesius buvo 
sunaikinta turto?

Kiek išpustyta, su žeme sulyginta miestų, miestelių ir 
kaimų? Kiek kitokio turto sunaikinta?

Kiek, pagaliau, išmesta pinigų karui šoviniais, gin 
klais, laivais, lėktuvais, kurie lėšavo daug pinigų pa
statyti ?

Visa tai sieks kelias dešimt bilijonų dolerių!
—Na,—kitas klausimas.: kas gi per tą laiką buvo 

pasiekta?' Kas buvo nupirkta aukomis, sudėtomis ant 
karinio aukuro?

Šiandien kiekvienam aišku: 38-toji paralelė ir vėl yra 
tarp dviejų Korėjų rubežius. Po ilgų, baisių mūšių Ko
rėjoje tebėra toji padėtis, kokia buvo 1950 m. birželio 
mėnesį, tik ji skiriasi tuo, kad šalis baisiai sunaikinta, 
išpustyta ir reikės bilijonų dolerių jai atstatytą

Korėjos vidujinė padėtis nėra išspręsta ir jos neiš
spręs jokia svetima kariuomenė; ją ilgainiui teturės iš
spręsti tik patys Korėjos žmonės, panašiai, kaip ameri
kiečiai visuomet,—po Revoliucinio Karo ir po Civilinio 

' Karo,—patys sprendė savo vidujinius reikalus.
Turint tai galvoje, argi nereikia rimtai pradėti gal

voti apie mūšių baigimą Korėjoje?
Argi ne teisūs tie žmonės, kurie šiandien reikalauja, 

kad amerikiečių kariuomenė tuojau turėtų būti ištrauk
ta iš Korėjos ir Korėjos reikalai palikti patiems korė
jiečiams tvarkytis?

Nes, jei karas ten tęsis ir toliau, tai žus daugiau* 
žmonių, daugiau turto, daugiau nelaimių bus užtraukta 
ant tos šalies!

Kodėl nepaklausyti žmonių balso?!

i

Panelės žiedas ir ežeras
United Press skelbia daug maž tokią žinią iš Calcutta, 

Indijos:
Žmonės sukėlė protestų audrą prieš nusausinimą eže

ro, vadinamo “pasaulio stogu,”—nusausinimą dėl Jo, kad 
jin įmetė savo deimanto žiedą Assamo gubernatoriaus 
duktė. Milijonai vandens galionų išleista iš ežero,— 
vandens, reikafingo žmonėms.

Žiedas nukrito nuo Kum iri Premi Jairamadas’aites, 
dukters Assamo gubernatoriaus Jairamadas Doulatram, 

. kai ji šėrė žuvis.
Pirmiau žiedo ieškojo narai, bet kai jie nesurado, 

tuomet inžinieriai prakasė kanalą ir palėido iš ežero 
vandenį į netolimą Monday upę.

Jei nebus žiedas ežero dugne surastas, tai, manoma, 
bus naudojami X-spinduliai, su kurių pagalba bus tiria
mos žuvys, ar kuri iš jų neprarijo deimanto...

Tokia daug maž žinia buvo paskelbta komercinėje

Jakas iš redakcijos pasi-! 
traukė, išvykdamas atgal. į ‘ 
Clevelanda, o iš ten,. kiek i ventu. 
vėliau, į Kaliforniją.

Velionis turėjo gabumų gis mirė,

Jis buvo vienas tu, kurie 
užpildė “Atžalas,” — pir
muosius Amerikos lietuviu 
darbininkų grožinėje litera
tūroje bandymus, sakyčiau, 

r daigus.
Jakas nedaug grožinėje 

literatūroje parašė, bet ką 
parašė — su skoniu, tikrai 
gražiai.

Jo įspūdžiai iš kelionės į

Per pastaruosius heleris 
metus Jurgis Jakas gyve
no, kaip sakyta, nedidelėje 
farmoje, o jo žmona, Alber
tina, gyveno ir diruo Chi- 
vagoje — tik šeštadienius 
ir sekmadienius praleisda
vo ant farmos.

Velionio sveikata buvo 
pašlijusi ir žmona darė vis
ką, kad ji pasitaisytų, kad

Jur-Deja, taip neišėjo.
‘L sulaukęs a 

metu amžiaus.
Buvo malonus, kuklus 

draugiškas žmogus.
Gaila draugo Jako!
Velionio našlė, Albertina 

Jakienė, — ilgametė visuo
menės veikėja ir didžiulių 
gabumų aktorė-mėgėja.

Šioje liūdesio valandoje, 
laisviečių vardu, reiškiu jai 
gilią užuojautą!

Rojus Mizara

ir

Daugiau kalba, nes reikia 
daugiau kalbėti

Vienas klerikalinis laik
raštis sako: “Sovietų Są
jungos mašinoje gerai ir 
tobulai sukasi tiktai vienas į

vyzdį paduoda 
įvairių atstovybių 
praėjusioje Jungtinių Tau
tų Asamblėjos sesijoje. 
Girdi, ten visi nemažai kal
bėjo ir prikalbėjo net 660,- 
000 žodžiu, bet “bolševiki- 
nis blokas, kuris tesudarė 
penkias valstybes iš 60, iš
pylė beveik pusę žodžių, ar
ba 40.78 procento. Jungti
nės Amerikos Valstybės 
prašnekėjo tik 4.49 procen
to.”

Labai didelis skirtumas. 
Ir tai esą nedemokratiška, 
tiesiog nesuderinama su de
mokratija. Mažuma dau
giausia žodžių prikalba!

Bet man atrodo, kad to 
klerikalinio laikraščio re
daktorius. nesupranta de
mokratiškų procesų! J i s 
veikiausia nėra buvęs jokia
me sąskridyje, kuriame at
siranda dvi pusės —didžiu
ma ir mažuma. Arba gal 
jis nėra girdėjęs šios šalies 
Kongreso ir jame vedamų 
diskusijų.

Pasižiūrėkite į Kongreso 
rekordus ir jūs surasite,

žodžius

nių demokratų mažuma be
veik dėl kiekvieno biliauš,

TAIP ATRODO
Mūsų šalies politikai tu- Į na komunizmu. Tada 

su šalies jaunuomenė 
stoti į kariuomenę ir 
ginti tų turčių reikalus.

“Jonai, tu šįryt atrodai < 
labai pavargęs.”

“Parėjau namo švintant 
ir tik pradėjau nusirengt,— 
mano pati pabudo ir sako: 
'Ar tik ne per anksti tu 
kelies?’ Nenorėdamas aiš
kintis, apsirengiau ir atė-

! jau į darbą.”

įsteigę keletą planų:I ri
Trumano Planą, Marshallo 
Planą, Atlanto Paktą. Na, 
ir dar daugiau planų įsteigs. 
Tie planai, mums yra sako
ma, steigiami tam, kad ko
munizmas neįsigalėtų. '

Trumano Planas pasiro
dė pirmiausiai. Jis yra 
maždaug toks: Apsukt ge
ležiniu lanku Sovietų Są
jungą ir veržti tą lanką tol, 
iki Sovietų Sąjunga bus 
“savo vietoj,” tai yra, kaip 
buvo prieš Antrą Pasaulinį 
Karą.

Bet gyvenime nėra taip, 
kaip p. Trumanas norėjo.

Marshallo Planas pateik
tas tam, kad pagelbėjus 
toms tautoms nusikratyti 
komunistinių elementų, ku
rie randasi valdžiose. Iš
leista bilijonai dolerių tam 
tikslui. Bet pasirodė, kad 
su tuom dar neišrišo klau
simo. Čia kaip tik reikėjo 
Atlanto Pakto. O tai reiš
kia siuntimą dar keturių 
divizijų mūsų kariuomenės 
Europon. •

Kas toliau bus? Well, pa
gyvensim ir pamatysim

mū-
u?! ’ išradėjai viską išrado, kas 
el 1! tik yra pasaulyje.”

Sūnus: “Tėve, pasižiū-
Dabar daug yra kalbama rėk į tas karves ir atsi- 

ir rašoma, kad dėti pastan- mink, kad jokie išradėjai 
gas, nežiūrint išlaidų, kad' dar nesurado, kai]) perkeist 

---1----- ^i--~ I žolę į pieną.” 4 i

Senas Farmeris: “Mokyti

mums nedraugiškose tauto-! 
se, o ypatingai Sovietų Są-! 
jungoje, įvyktų suirutės ir i 
su laiku net tokie dideli su
kilimai, kuriuose būtu nu- 
verstos esamos valdžios.

Man rodosi, 1
yra labai negera. Tai troš- j
kimas kitai tautai nelaimių. | trečias sekmadienis ir 
Juk «ne tu tautu 
kaltė, kad buvusieji valdo
vai nesistengė išrišti :

Motina: “Ar tu atidarei 
dešimtuką bažnyčioj Aant 
dievo garbes?”

“Ne, mama. Aš pame- 
taip daryt' čiau.”

v į Motina: “Tai bus jau 
tu 

žmonių i trečią dešimtuką jiametei.” 
“Taip, bet aš laimėsiu

vai nesistengė išrišti savo juos atgal, nes kitų vaikų 
šalyse ekonominių klausi- laimėjimas negali būt visa- 
mu. da.” •c-

Jeigu tie žmonės susi-1 
tvarkė kitai]), negu'mums 
patinka, tai jau jų dalykas. |

Faktas lieka faktu, kad 
pasaulis yra pasidalinęs į bet komunistai taipgi 
dvi dalis, į dvi skirtingas patį orą turi! 
ekonomines sistemas. Lai 
jie gyvena taip, kaip jiems 
yra geriau;'o mes gyvenki
me tai]), kai]) mums yra ge
riau.

Pirmas kunigas: “Labai 
| gražų orą mes dabar tu- 
I rim.”

Antras kunigas: “Taip, 
tą

Spartakas

kuriuo iškyla nesusitaiky
mas, daugiausia žodžių pri
kalba. Ir tai labai natūra
lu.

Kam dauguma daug kal
bės? Ji gali balsavimu nu
tarti, ką nori. Kas kita 
su opozicija, su mažuma. Ji 
tik gali žodžiais priešintis, 
kalbėti prieš. Ir, žinoma, 
kalba tiek, kiek pajėgia.

Tas pats atsitinka ir su 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesijomis. “Bolševikinis 
blokas” yra didelėje mažu
moje, todėl jis gali tik žo
džiais priešintis daugumos 
norams ir pasimojimams. 
Todėl tų šešių valstybių at
stovai daug kalba ir daug 
žodžių prikalba. Tuo tarpu 
Jungtinės Valstybės, ;kurios 
turi esu savimi visą kapita
listinį pasaulį, balsavimu 
pravaro savo norus ir su
manymus.

Amerikonas
TAUPUS PAŠTO VAGIS

Chicago. — Felix M. Bue, 
pašto tarnautojas, suvogė 
$30,000 per pastaruosius 12 
metų. Pagaliaus areštuotas, 
jisai pasisiūlė atmokėti paš
tui visu's suvogtus pinigus 
ir “nesupranta,” kodėl dar 
jis traukiamas teisman.

Bue ne tik išlaikė vogtus 
pipigufe, bet dar sutaupė 
$10,0,00 iš algos, iš pelno 
nuo pirktų šėrų-bonų ir kt.

Ką ji pasako?
Ji pasako nesiskaitymą su žmonių valia, su jų parei

kalavimais; ji pasako-, tačiau, kaip skaitomasi su aukš
tųjų žmonių užgaidomis!

Jeigu panašią žinią Arabų Pasakų rašytojai būtų, 
įkergę į savo pasakas, tai šių dienų skaitytojas vargiai 
begu jai tikėtų.

Betgi tai nėra pasaka! . ,
Tai tikrovė,—skaudi tikrovė, -nepasakius kitaip!

Prez. Trumano lankas 
trūko Azijoj. Ir trūko la
bai plačioj formoj. Tai Ki
nijos Rezoliucija.

Dabar bandoma ta lanka 
vėl kaip nors sutvirtinti. Ir 
štai turime Korėjoje karą, 
kurio Jungtinės Valstijos 
oficialiai nepaskelbė.

Kokios bus pasekmės iš 
to karo, dar nėra niekam 
aišku. Bet tiek žinome, kad 
Jungtinių Valstijų žuvo bei 
palietė šiame kare apie 55 
tūkstančius karių. Na, o 
kiek žuvo korėjiečių ir ki
niečių? 
žinome.

Keletas žodžių apie dipu
kus. Dauguma jų, atvykę 
čionai, yra diplomuoti—ga
vę diplomus: gydytojų, chi
rurgų, advokatų, inžinierių 
ir tt. Reikia turėti min
tyj, kad tų diplomų dirbtu
vės buvo įsteigtos fašistinėj 
Vokietijoj. Dipukai diplo
mus įgijo fašistinėj Vokie
tijoj.

. Štai kaip vienas m ano 
geras prietelius pra pareiš-

Niekas iš mūs ne-

Trumano plane yra 
punktų. Ketvirtas

Prez. 
keletas 
punktas tuom svarbus, kad 
gelbėti finansiniai tuos 
kraštus, kurie yra atsilikę, 
biedni, kad ten neprigytų 
komunistinė idėja. Yra 
įsteigta International De
velopment Advisory Bo
ard, kurios priešakyj yra 
“lietuvių žento” brolis Nel
son Rockefeller. Jis patei
kė .planą, kuriuomi ne tik 
mūšų valdžia turi gelbėti 
tjems kraštams finansiniai, 
bet ir privatiški piniguo
čiai galės ten investuoti sa
vo pinigus su - ta 'išlyga, kad 
piniguočiams, kurie ten in
vestuos savo pinigus, nerei
kės mokėti federally taksų 
iš to biznio. Taipgi netu
ri būt mokama joki taksai 
tuose kraštuose, kur pini
gai bus investuoti.

Matote, ko mūsų turčiai' 
nori. Bet jei ten darbinin
kai sukyla ir nori savo ša
lį valdyti taip, kaip jiems 
geriausiai atrodo, mūsų 
spauda ir politikieriai vadi-

—Chirurgai-gydytojai ga
vo savo diplomus už sker
dimą žydų ir kairių minčių 
savo tautiečių. Mat, jie pa
tarnavo hitlerininkams ap
sidirbti su jiems nepatinka
mais žmonėmis karo metu.

O inžinieriai gavo diplo
mus už pamieravimą nužu
dytųjų: kiek turėjo aukštu-: 
mo ir storumo. Taipgi užd 
duobių iškasimą nelaimin
giesiems.

Advokatai gavo diplomus ■ 
už dideli melavimą. Jie tu- i 
ri didelius gabumus melą-i 
vime. Visi žinome jų di- i 
delius melus.

Juk per daugelį metų,' 
kas savaitę, tūkstančius lie- j 
tuvių išveždavo į Sibirą!: 
Pagal jų kalbą, tai nei vie-: 
no lietuvio nėra likę Lie
tuvoj.

O kiek vyskupų ir kuni
gų bolševikai išžudė Lietu
voj?

Tai, ot, už tokius darbus 
“profesijonalai” dipukai! 
yra diplomuoti.

Bet visas svietas aiškiai 
žino, kad lietuviai, kurie 
ten pasiliko, gyvena- Lietu
voj, kaip gyvenę.

Jau ir nužudytieji vysku
pai ir kunigai prisikėlė iš 
numirusiu. Pranas

Laiškas Redakcijai
Gerbiamoji Redakcija!’

Laisvėje buvo plačiai ra
šyta apie tai, kaip Senato 
komitetas tyrinėjo New 
Yorke valdininkų ir gengs- 
terių b e n d r a d arbiavimą, 
kaip buvę miesto 
nai palaikė ryšius 
mio valdovais.

Perskaičius tai, 
nu R. Mizaros 
apysaką, “Kelias į Laimę.” 
Nagi ir ten buvo aiškiau
siai parodyta, kaip gengste- 
riai' palaikė Vandenmiesčio 
majorą Driskolį. Net ste
bėjausi, kaip toje apysako
je nupiešti dalykai sutinka 
su šių dienų atidengtais 
New Yorke ir kituose mies
tuose dalykais.

Draugiškai,
Laisvės skaitytoja S. 

Worcester, Mass. >.. t -

pareigu 
su pože

prisime- 
vėliausią

i

Buvęs North Carolines 
senatorius Frank Gra
ham. Jis tapo darbo sek
retoriaus Tobino paskir

tas specialiu patarėju^ 
darbininkų - r e i k aj a is. 
Graham skaito sav ^libe
ralu.

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)* -Tree., Bal.-April 4, 1951
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MOTERŲ KAMPELIS
Lietuvos Darbininkes

Gyvena Pakilimo Gadynę
Fabriko verpėją Bronę 

Indulaitė biržiečiai pažįs
ta kaip s s t a c h a n o v i - 
n i o darbo žymūnę, so
cialistinių lenktynių inici
atorę ,savo šauniu darbu 
stiprinančią šlovingo s i o s | 
socialistinės Tėvynės galią.'

Skurdžiai gyveno Bronė 
buržuazijai valdant Lietu
vą. Ištisus vienuolika metų 
ji dirbo buožėms. 1940 me
tais, kai buvo atkurta Ta
rybų valdžia Lietuvoje, 
Bronė Indulaitė pradeda 
dirbti “Siūlo” fabrike.

Džiaugsmingą gyvenimą, 
laisvą ir kūrybingą darbą 
laikinai nutraukė užplūdu
sios hitlerinės gaujos. Bro
nė pašalinama iš “Siūlo” 
fabriko.

Tarybinei Armijai išva
davus f mūsų respubliką, ji 
su didžiausiu džiaugsmu 
sugrįžta prie savo mėgia
mo tfarbo.

Dirbdama slapiojo verpi
mo ceche, prityrusių verpė
jų padedama, Bronė Indu
laitė per trumpą laiką įsisa
vina verpėjos specialybę ir 
nuolat kelia savo kvalifika
ciją. Netrukus ji pradeda 
tvirtai žengti stachanovi- 
ninkų gretose.

Drg. Indulaitė be galo dė
kinga Tarybų valdžiai ir 
bolševikų partijai už šviesų 
ir laimingą gyvenimą.

Ji gyvai prisimena buržu
azijos valdymo Lietuvoje 
metus. Valdančiųjų sluoks
nių saujelė nesirūpino pra
monės vystymu. Ypač buvo 
atsilikusi linų apdirbimo 
pramonė. Užsienio imperi
alistams parsidavusiai Lie
tuvos ? buržuazijai buvo 
naudingiau įvežti gatavus 
siūlus iš Vokietijos ir kitų 
kraštų, negu juos gaminti 
Lietuvoje.

Tarybiniais metais Lietu
voje sukurta ir išvystyta li
nų apdirbimo pramonė. Per 
keletą pokarinių metų 
“Siūlo” fabrikas tarybinės 
santvarkos dėka, padedant 
broliškoms respublikoms, 
užgydė visas karo padary
tas žaizdas. Įmonė išaugo 
ir sutvirtėjo.

Pasikeitė “Siūlo” fabri
kas. Pasikeitė ir jame dir
bą žmonės. Fabrike gausu 
stachanovininkų ir darbo 
pirmūnų, kurių avangarde 
garbingai žengia Bronė In
dulaitė.

Dabar “Siūlo” fabrike 
galingai plečiasi socialisti
nės lenktynės rinkimų į 
Lietuvos TSR Aukščiausią

MIRUS

Jurgiui Jakui
reiškiame nuoširdžią užuojautą 

t

jo žmonai, Albertinai Jakienei.

/ - V. Rudaitis, R. Mizara, M. Grigas, 
J. Gasiūnas, St. Sasna, S. Večkys, 
A. Bimba, Pr. Buknys, 
D. M. šolomskas, J. Siurba, 
V. Tauras, P. Vaznys.

ją Tarybą garbei. Drg. 
indulaitė sąvo gamybines 
užduotis įvykdo 140—150 
procentų.

Drg. Indulaitė stengiasi 
ne tik pati gerai dirbti, bet 
kviečia visą fabriko kolek
tyvą įvykdyti ir viršyti ga
mybos planus, gerinti pro
dukcijos kokybę. Ji savo 
darbo patyrimą nublat per
teikia jaunoms, ’ neįgudu , 
sioms darbininkėms. Yra* 
aktyvi visuomenininke, fa
briko meno saviveiklos or-' 
ganizatorė.

Tarybinė vyriausybė ir 
bolševikų partija aukštai 
įvertino drg. Indulaitės 
darbo nuopelnus atkuriant 
ir išvystant liaudies ūkį. Ji 
apdovanota medaliu “Už 
pasižymėjimą darbe.”

Biržiečiai gerbia šaunią
ją stachanovininkę ir vi
suomenininke Bronę Indu
laitę: 1948 metais ją išren
ka Biržų apskrities Darbo 
žmonių deputatų tarybos 
deputatu, o praeitais me
tais — Biržų rajono Tary
bos deputatu .

“Siūlo” fabriko kolektyvo 
rinkiminiame susirinkime 
iškeltą drg. Bronės Indu
laitės kandidatūrą rinki
mams į Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios T a r y bos 
deputatus karštai palaikė 
visi Biržų miesto rinkimi
nės apygardos Nr. 164 rin
kėjai ir vasario 18-tąją yra 
pasiryžę vieningai už ją 
balsuoti.

E. Briedienė ir 
A. Vitolis

Prierašas: Rinkimai įvy
ko vasario 18-tą. Dar ne
same matę išrinktųjų sąra
šo. Tačiau tas nepakeičia 
to svarbaus fakto, kad dar
bo žmogus dabartinėje Lie
tuvoje statomas pirmoje 
vietoje. Sk. Ved. .

Ponai Washingtone jau 
siūlo uždėti dar ir visaša- 
liškus taksus ant pirkinių 
(sales tax). Siūlo 5 pro
centus. Tie būtų virš mies
tų ir valstijų uždėtų seniau 
tokių taksų.

Senstelėjęs' pyragas pa
gruzdintas ir u/xpiltas sosu 
ar vaisių salad bus labai 
skanus dezertas.

Saigon, Indo-Kina.—Susi
telkė daug Vietnamo liau
dininkų šiauriniame fron
te; matyt, rengiasi naujam 
ofensyvui prieš francūzus.

Ar ne laikas paliauti 
kankinti moteris?

Viena tiktai savaite New 
Yorke iškilo aikštėn keli 
tragiški įvykiai sąryšyje su 
modernišku moterų kanki
nimu. Kankinimu neva var
dan dorovės, tačiau taip ne
doru, jog šiurpas nukrečia 
apie tai tiktai pagalvojus. 
O šimtai tūkstančiu mūsų 
šalies moterų yra privers
tos visą tai išgyventi.

Štai viena tų šiurpių ži
nių : c

Mary Ascienzo, netekėju
si motina, uždaryta Belle
vue ligoninės kriminališkai 
pamišusiųjų skyriuje. Ją 
kaltina, kad jinai tuojau po 
pagimdymo savo kūdikį su
vyniojo į laikraštį ir nume
tė nuo trečio aukšto kel
tuvo olon. Užmuštą kūdikį 
atrado prižiūrėtojas.

Kas dėl to kaltas, ar ta 
motina? . Kokioje padėtyje 
ji buvo? >Kokioje turėjo 
būti ?

Pranešimai sako, kad As- 
cienzaitė gimdė vieniša sa
vo kambarėlyje, apleista, be 
vilties sau ir kūdikiui. Ne 
pagalbą, bet priešiškumą ji 
tematė kasdieniniuose to
kiuose įvykiuose su kito
mis.

Gimdymas ir geriausiose 
sąlygose nėra piknikas. Ne 
viena geriausia prižiūrėtų 
gimdyvių sumišo nuo gim
dymo skausmų ir pažeistų 
nervų. Ne veltui gimdy
vėms kambarių ligoninėse 
langai apkaustyti grotais, 
kaip kalėjime. Tai padary
ta apsaugai panikos apim
tų motinų.

Ar galėjo būti kas pada
ryta apsaugai Ascienzaitės 
ir kitų tokių nuo pastūmėji- 
mo prie žiauraus, nenorma
laus žygio? Galėjo ir turė
jo būti padaryta.

Jeigu jinai pirm nėštumo 
buvo nepagydoma nepilna- 
protė, tuomet mokslinės 
priemonės turėjo jai užti
krinti apsaugą nuo nėštu
mo. O jeigu ji sveika pro
tiniai, bet mylėtinio apleis
ta, ji turėjo būti prietelin- 
gai suraminta, sustiprinta. 
Turėjo būti užtikrintas kū
dikiui ir jai gyvenimas.

Tokios turėtų būti pama
tinės teisės motinystei — 
oficialės ir neoTicialės san
tuokos pasėkoje tapusiai 
motina moteriai ir josios 
kūdikiui.

Taip Pasaulio Moterys
Švente Motery Dieną!

Today's Pattern

Iš Francūzijos ateinančios 
žinios, tarpe kitko, prane
ša:

Marseilles mieste apie 
12.5 moterų delegacija at
vyko į Miesto Salę ir ten 
paliko peticijas su tūkstan
čiais parašų. Jos protesta
vo atginklavimą Vokietijos 
nacių.

Geloz-Gai’d -kasyklų sri
tyje kare užmuštų mainie- 
rių našlės* susiorganizavo į 
komitetą kovai prieš atgin
klavimą Vokietijos.

Po visą šalį būriai moterų 
skelbė streikus prieš .gene
rolo Eisenhowerio vizitą.,

•

Graikijos fašistų kanki
namos Averoff kalėjime 
moterys praneša:

“Čionai randamės 750 
moterų. Tūkstančiai kitų 
randasi kituose kalėjimuose 
po visą Graikiją . Būname 
drėgnose kamaraitėse, dau
gelis sergame, mūsų svei
katą sužalojo kankinimai. 
Bet mūsų ryžtingumas yra

Priežiūra gimdyvei ir iš
laikymas kūdikiui turėtų 
būti užtikrinta juo labiau 
dėl to, kad motinystė pas 
mus tebėra iš prievartos. 
Nėra valdinės įstaigos, kur 
moteris galėtų rasti patari
mą ir priemones apsaugai 
nuo motinystės. O teikian
tieji tokią pagalbą privatiš- 
kai gydytojai tebėra perse
kiojami. Tad atitinkamos 
įstaigos ir jų pareigūnai 
yra kalti už tai, kad atsi
randa tokių, kaip. Mary As
cienzo. N. M.

Šeimininkėms
žuvis su kemšalu

Dabar yra shad sezonas. 
Shad gana gerai išeina kep
ta pečiuje. Kas nori, gali 
perskelti, išimti kaulus ir 
kepti kartu su kemšalu, se
kamai :

Apie 4 svarų žuvis 
puodukas ir pusė sumaltų 

sausainių (crackers) 
vidutinis smulkiai suka

potas svogūnas
ketvirta dalis puoduko 

ištirpyto sviesto a r 
margarino

3 šaukštai šviežiu suka
potų krapų (dili)

ketvirta dalis puoduko 
smulkiai sukapotų ža
liųjų pipirų

ketvirta dalis puoduko 
pieno

1 gerai suplaktas kiauši
nis.

Nuvalyk shad, nuplauk 
ir sausai nušluostyk. Per- 
skelk pusiau. Išimk kau
lus. Pabarstyk vidų ir iš 
viršaus druska ir pipirais.

Sudaryk kemšalą: sumai
šyk sausainius, svogūną, 
sviestą,- krapus, žaliuosius 
pipirus, pieną, kiaušinį. 
Įdėk druskos ir pipirų pa
gal skonį. Sudėk tarp per
skeltos žuvies dviejų pusių. 
Surišk ar tam tyčia meta
liniais smeigtukais “susiūk” 
žuvį.

Dėk patepton blėton ant 
pateptos storos vaškinės 
popieros ir paskui, iškepus, 
su ta pačia popiera iškelk 
ir gražiai nustumk ant pail
gos lėkštės (platter). O 
jeigu ta popiera sugruzdu
si, pakišk po žuvimi naujos 
popieros lakštą, taip iškelsi 
nesulaužytą.

nepalaužiamas. G r a iki jos 
moterys yra paaukojusios 
savo gyvenimą,tikslu laimė
ti laisvę savo šaliai ir taiką 
savo žmonėms.”

Lebanon valstybėlės or
ganizuotos moterys lankėsi 
po namus ir surinko 6,000 
moterų parašus už taiką.

Kuboje susiorganizavo 
Motinų Komitetai, virš 70 
jų. Iš tų 40 veikia Hava
noje, po pat akimis iš 
Jungtinių Valstijų atvyku
sių turistų. Jos reikalau
ja sustabdyti karo veiks
mus Korėjoje ir taikos.

Vakarinėje Vokietijoje 
moterys įkūrė daug naujų 
komitetų taikai ir surinko 
daug parašų. Pirmieji to
ki komitetai buvo • įkurti 
praėjusį rudenį mitinge, 
kuris buvo okupantų už
draustas. Nuo to laiko tie 
komitetai surinko virš du 
milijonus parašų už taika.

M-tė. v

Cleveland, Ohio»

LLD 190 kp. veikimas

Į paskutinį kuopos sus., ku
ris įvyko kovo 15 d., visi na
riai buvo pakviesti atvirutė
mis, todėl ir atsilankė gana 
skaitlingai, taipgi įsirašė į 
kuopą ir vienas naujas narys. 
Iš fin. sekr. raporto paaiškė
jo, jog jau apie pusė kuopos 
narių duokles užsimokėjo už 
1951 metus. Sekr., matomai, 
pasirengęs nekuriuos narius 
aplankyti namuose, kurių ne
tenka taip kur susitikti.

190 kuopa jau seniai ren
gėsi prie 25 metų kuopos gy
vavimo jubiliejaus, o šiame 
sus. tapo tai galutinai nutar
ta ir greitu laiku tas bus į- 
vykinta. Kadangi 190 kuopa 
turi nemažai darbščių moterų, 
tai jos ir pasisiūlė pagaminti 
puikius pietus to jubiliejaus 
atžymėjimui. Bankietas įvyks 
bal. 15 d. Klubo svet., 9305 
St. Clair Ave., 2-rą vai. po 
pietų. Tikietus dėlei pietų įsi
gykite iš kalno, gaukite pas 
rengėjus arba LDS Klube. 
Jų kaina, $1.25.

Kuopa nutarė surengti ir 
kitą kiek žymesnį pobu.vį, tai 
yra pikniką su pietais. 190 
kuopa per pastaruosius me
tus rengė išvažiavimus, ku
riuose aprūpino visus dalyvius 
su valgiais ir gėrimais. Šiemet 
nutarta duoti tik gerus pietus, 
o gerti tik kavutės, o kas no
rės alučio ar “sodos”, tai gaus 
piknike. Bus irgi pagaminti 
tikietai po $1.25 už pietus ir 
kurie norės mūsų piknike 
gauti pietus, turės tikietus iš- 
kalno įsigyti. Šis piknikas 
įvyks rugp. 5 d. Kubo darže.

J. Žebrys.

Lawrence, Mass.
Gerbiamieji lietuviai!

Dienraštis Laisvė šiemet 
mini 40-šimts metų sukaktį, 
nuo pirmo Laisvės numerio 
pasirodymo); Pradžioje jis bu
vo 'savaitraštis, gi per virš 30 
motų yra mūsų dienraštis.

Laisvėm- visados tarnavo dar
bo žmonėms, darbininkams,

Dedant į pečių, aptepk 
sviestu ar salad aliejumi. 
Kepk 400 karštyje apie va
landą laiko (nekimštai už
tenka pusės valandos ar 
mažiau). Paduok apdėsty- 
tą petruškomis (parsley ir 
gabalėliais citrinos (jeigu 
šeima vartoja citriną prie 
žuvies).

Kepant nekimštą, žuvį 
reikia dėti blėton pusėmis, 
perskeltuoju šonu į viršų, 
apteptą. N. 
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Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

farmeriams, smulkiems biznie
riams, profesionalams ir 
bendrai liaudžiai. Laisvė ir 
dabar gina liaudies ir demo
kratijos reikalus.

Mūsų visų pareiga stoti 
darban, kad sukėlus $10,000 
į jubiliejinį fondą. Mes tą ga
lime atlikti prenumeratomis, 
aukomis ir .pasigarsinimais 
jubiliejaus Laisvės laidoje.

štai tik į porą valandų ke
lis biznierius aplankiau ir į 
trumpą laiką gavau tris pa- 
sigarsinimus jubiliejaus lai
doj, taipgi atnaujinau vieną 
prenumeratą ir demokratiniai 
lietuviai sudėjo $8 aukų.

Prašau visus progresyvius 
biznierius, profesionalus ir 
.darbininkus aukoti į Laisvės 
fondą, turinčius reikalus su 
visuomene, — biznio ar pro
fesijos reikalais, — tai gar
sintos jubiliejaus laidoj.

Kiekvienas ir kiekviena 
remkime dienraštį Laisvę, 
kad laiku sukėlus $10,000 ju
biliejaus fondą. Norintieji vie
naip ai’ kitaip prisidėti prie 
šio reikalo, matykite mane, 
ar kitus veikėjus ir savo au
ką įteikite.

Ignas Chulada,
Methuen, Mass.

Shenandoah, Pa.
Atžymėjimui Laisvės 40 

metų sukakties balius įvyks 
šeštadienį — ,

Balandžio 14 April
Bus West End Hall, West 

Center St., pradžia 7:30 v. 
vakare. ‘

Kviečiame visus atsilan
kytai ir tuomi paremti Lais
vę finansiniai jos Jubilė- 
j'aus proga. — LDS 34 kp.

JAPONIJOS GYVEN
TOJŲ SKAIČIUS

Tokio. — Japonija dabar 
turi 83 milionus, 525 tūks
tančius gyventojų, kaip 
skaičiuoja japonų valdžia. 
Sako, vien 1950 metais jų 
skaičius pakilo 1,448,000.

Pranešimas
BALTIMORE, MD. 

Gražus Balius ir Vakarienė
ALDLD 25 kuopa rengia gražų 

balių, įvyks šį šeštadienį, balandžio 
(April) 7 d., 6-tą vai. vakare, bus 
atdaros durys, o vakarienė bus duo
dama 7-tą vai. vakare. Redmon’s 
Hali, 745 W. Baltimore St.

Gerbiami Laisvės skaitytojai! 
Perskaitę šį pranešimą, pasirūpin
kite patys būti šiame gražiame pa
rengime ir pakvieskite kitus atsi
lankyti. Bus gera muzika, skanūs 
valgiai ir gėrimai. Būkite ir pasi
linksminkite. įžanga SI.75. Kviečia
me visus dalyvauti. — Rengimo Ko
misija. (65-66)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio (April) 8 

d., 2 vai. po pietų, Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endicott St., įvyks gražus, 
dainų rinkinys. Dainuos Laisvės 
Choras iš Hartford, Conn., vadovy
bėje savo gabios mokytojos Wilma 
Hollis. Rengėjai kviečia visus ir vi
sas dalyvauti šiame parengime, nes 
išgirsite labai gražių dainų, pasima- 
tysite su Hartfordo meno mėgėjais 
ir mėgėjomis, tuomi priduosite 
jiems daugiau noro šioj srityje dar
buotis. Iki pasimatymo! —- Aido 
Choras. (66-67)

4 CHARLES J. ROMAN
I

3 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Tree., Bal.-April 4, 1951

ATITAISYMAS
Laisvėje, kovo 31 dieną, 

užuojautoje Annai Dems- 
kienei įvyko klaida. Ten 
padėta parašas tik Milda 
Žukas, turėjo būti: Milda 
ir Walteris Žukas. Klaidą 
pataisome ir atsiprašome.

“L.” Adm..

Harrison-Newark, N. J.
Harrisono LLD 136 kuopa 

ir Newarko LDS 8 kuopa ruo
šia pasilinksminimo vakarą 
dėl dienraščio Laisvės, sukėli
mui $10,000 fondo. Todėl, 
draugės ir draugai, malonėki
te kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti ir padėti atlikti tą nau
dingą darbą.

Vakarėlis įvyks šeštadienio 
vakare, balandžio 7 d., Labor 
Lyceum svetainėje, 15-17 Ann 
St., Harrison, N. J. Bus muzi
ka, skanių užkandžių ir gėri
mu. £ ’

Kviečia Komisija 
(65—67)

Harrison-Kearny, N. J.
Atžymėjimui Laisvės 46 

metų sukakties, pasilinks
minimo vakaras įvyks šeš
tadienį —

Balandžio 7 April
Rengia Harrisono ir New

arko LDS kuopos. Pradžia 
7-tą valandą vakare. Čia 
dalyvaus ir D. M. Šoloms- 
kas iš Brooklyn o.

Kviečiame visos apylin
kės apšvietą branginančius 
žmones į šį gražų parengi
mą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Vagių Vakaras, rengia Liet. Mote
rų Klubas ir Lyros Choras, 
R. U. B. A. Hali, 414 Green St., 
įvyks šeštadienį, balandžio (April) 
21 d., pradžia 8-tų V. vakare, įžan
ga 50c, bus šokiai ir skanus už
kandžiai. Kviečiame visus į šį gražų 
pasilinksminimą. — Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų Skyriaus 155 kuo

pa rengia pasilinksminimo vakarą, 
įvyks balandžio (April) 6 d., penk
tadienio vakarų, pradžia 7:30 vai. 
vkkare, Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott' St. Pasižymėjusiems bus duo
dama dovanos, bus skanių užkan
džių. Kviečiame visus atsilankyti.— 
A. W. (64 '65)

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

6
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinto. \

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



ŽINIOS Iš LIETUVOS
Jsipareigojimai įvykdyti

KĖDAINIAI, vas. 10 d. — 
Šėtos MTS mechanizatoriai 
prisiėmė socialistini įsiparei
gojimą iki rinkimų į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą 
dienos pilnutinai atremontuo-.’ 
ti MTS traktorius.

Įsijungę į socialistinį lenk
tyniavimą, MTS mechanizato
riai savo prisiimtus įsipareigo
jimus garbingai įvykdė — 
pirma laiko užbaigė traktorių 
remontą. A. Daukša

Papildomas Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos bibliote
kos knygų fondas

VILNIUS, vas. 8 d. — Per 
paskutiniuosius penkerius me
tus Lietuvos Mokslų akademi
jos bibliotekos knygų fondai 
padidėjo pusantro karto ir 
dabar siekia daugiau kaip 600 
tūkstančių tomų. Be to, čia 
saugoma daugiau kaip 2 mili
jonai lankų Rusijos, Lietuvos 
Lenkijos, Baltarusijos įžymių
jų visuomeninių-politinių, kul- 

. tūros ir mokslo veikėjų rank
raščių, pradedant nuo vie
nuoliktojo amžiaus iki mūsų 
dienų.

Glaudūs draugystės ryšiai 
sieja Lietuvos Mokslų akade
mijos biblioteką su visomis 
kitomis broliškųjų respublikų 
bibliotekomis. Beveik kiekvie
ną dieną paštas pristato į Vil
nių mokslinę literatūrą iš 
TSRS Mokslų akademijos fun
damentinės bibliotekos, kuri 
yra Leningrade, iš Maskvos 
visuomenės mokslų funda
mentinės bibliotekos. Gauna
mos knygos 
Erevanės ir 
RS miestų.

Į Vilnių
knygos iš liaudies demokrati
jos šalių — Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Rumunijos, Bulgari
jos ir kt. Neseniai atėjo siun
tinys iš Kinijos liaudies res
publikos. (ELTA).

iš Kijevo, Rygos, 
daugelio kitų TS-

taip pat ateina

Dusetiečių įsipareigojimai

DUSETOS, vas. 8 d. —Įvy
ko šiomis dienomis rajono 
kolūkiečių, MTS ir tarybinių 
ūkių darbuotojų, žemės ūkio 

• specialistų susirinkimas pasi
rengimo pavasario sėjos klau
simui apsvarstyti. Susirinki
me pasisakė eilė kolūkių na
rių, žemės ūkio specialistų. 
“Kęstučio” kolūkio pirminin
kas Vaitkevičius papasakojo, 
kaip kolūkis 
los supylimą, 
montą, trąšų

Pasitarimo 
ėmė aukštus 
pareigoj imus
mes ūkio išvystymo ir iškvietė 
j socialistinį lenktyniavimą 
Zarasų rajono kolūkiečius.

organizavo sėk- 
inventoriaus re- 
atvežimą.
dalyviai prisi- 

socialistinius įsi- 
dėl tolesnio že-

Gaila! Daugelis norėjusių 
sekmadienį matyti cirko para
dą nuo gelžkelio stoties į Ma
dison Square Garden likosi jo 
nematę. Cirkas atvažiavo ir 
pramaršavo anksčiau), negu 
buvo laukta. Bet Gardene 
(už tikietą) bus matomas per 
ištisą mėnesį.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tęsinys nuo pirmo puslapio)
S. Yuškus, Lawrence, Mass...................
T. Garlonis, Methuen, Mass.................. -
Rose ir Ignas Chuladai, Methuen, Mass 
Barbora, Philadelphia, Pa. .. • •...........-
Petras Puodis, Philadelphia, Pa............
R. P. Draugas, Lawrence, Mass...............
P. Gamis, Lawrence, Mass.......... .
Laisvietis, Philadelphia, Pa. ‘ •............
Paulina, Philadelphia, Pa. . ...............
Palepiene, Philadelphia, Pa. ----- ...
A. Merkiene, Philadelphia, Pa.............
Ona, Philadelphia, Pa................... .
A. Kušleikiene, Philadelphia, Pa.........
G. Gustaitis, Philadelphia, Pa.......... •.
Visiems ir visoms aukojusiems tariame nuširdžiau- 

siai ačiū! Aukokite į Laisves jubiliejinį-fondą!.
Laisves Administracija

Dalyvaus LMS FestivalyjeAr bus tyrinėta Reles’o 
mirties priežastis?

desėtką metų, 
O’Dwyer buvo 

prokuroras 
a m b a s adorius
buvo užmuštas 

organizatorius

Arti prieš 
kai William 
Kings apskrities 
(dabartinis 
Meksikoje) 
laivakrovių 
Pete Panto.

Visi žinojo, jog jį užmušė 
gengsteriai. Vienas gengste- 
ris, kuris daug apie tai žino
jo, buvo suareštuotas, patal
pintas į Half-Moon hotelį Co
ney Islande; jam saugoti bu
vo pastatyta net šeši asme
nys, ginkluoti ir žinoma Jštre- 
niriuoti saugoti gengsteriui.

Tuomet buvo sakyta: tai 
turime liudininką, kuris viską 
pasakys, kai bus teismas; 
jis iškels aikštėn tuos, kurie 
užmušė Panto.

Bot vieną gražią dieną iš
girstame; Abe Reles iššoko 
pro langą ir užsimušė...

Dabar jau daugelis žmonių 
(jų tarpe ir tūli Kefauver’io

Iš Kriaučių Susirinkimo

nuo

Kovo 28 d. įvyko kriaučių 
54-to skyriaus susirinkimas 
11-27 Arion PI., unijos sve
tainėje. Buvo prisiųsta ir susi
rinkime perskaitytas laiškas 
nuo Raudonojo Kryžiaus, pra
šant aukų. Kaip kas metai, 
taip ir dabar lietuviai kriau- 
čiai paaukavo $25.

Antras 'laiškas buvo
Sidney Hillman Health Cen
ter, raginantis lietuvius kriau
čius dalyvauti bankiete. Kaip 
kriaučiams jau žinoma, Amal- 
gameitų Unija įsteigė ir jau 
atidarė savo nariams ligoninę 
16 East 16th St., New York 
3, N. Y. Kiekvienas unijos 
narys turi pasimokėti $10 kas 
metai. Tad ir šis bankietas 
yra rengiamas tikslu sukelti 
ligoninei pinigų. Lietuviai 
kriaučiai vienbalsiai nutarė ir 
nupirko 20 bilietų po $6. Vyk
dančios Tarybos nariai ir dirb
tuvių pirmininkai 
bankiete.

šių metų lapkričio mėnesį 
sukanka lygiai 50 metų, kai 
buvo suorganizuotas kriaučių 
unijos lietuvių lokalas 54-tas. 
Susirinkime plačiai pasikalbė
ta, kaip ,mes lietuviai kriau- 
čiai atžymėsime savo unijos 
lokalo auksinį jubiliejų. Tą 
viską sutvarkyti palikta Vyk
dančiąja! Tarybai.

Delegato Ch. Kundroto ra
portas iš dirbtuvių stovio ro
do, kad dabartinis sezonas 
pas kriaučius bus nekoks. 
Kadangi audyklos yra dau
giausia užimtos gaminimu 
militariškų audinių, tokiu bū
du civiliniams siuvyklos turės 
susilaukti nedarbo.

Matulio ir V ai gini o dirbtu
vėje dalykai ( ne labai geri, 
sakė delegatas. Toji dirbtuvė 
pradėjo siūti militariškus dra
bužius. Bet gavę naują kavai-
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Reles 
vo už- 

kad -negalėtų

komiteto nariai) sako: 
buvo užmuštas; jis bu 
muštas . tam, 
teisme liudyti prieš gengste-
rius, užmušusius Pete Panto.

Kyla klausimas: ar bus tas 
dalykas tykinėtas? Kai kurio 
su gestu o j a, jog Reles’o lavo
nas, nors ir apipuvęs, turėtų 
būti atkastas ir tyrinėtas, eg
zaminuotas, 
žymių, jog 
tas. •

•Bet kodėl 
ryta tuomet, 
tas negyvas? Kodėl valdžios 
pareigūnai nematė reikalo 
paskirti medikus, kurie iš tik
ini.) ų būtų ištyrę, ar Roles bu
vo užmuštas ar pats pro ko
telio langą

Va, kur 
mų.” Va, 
gengsteriai 
valdiniais pareigūnais.

Gal bus surasta 
jis buvo užmuš-

tai nebuvo padū
kai jis buvo ras-

iššoko ?
yra “nesusiprati- 

kas parodo, jog 
veikė su tūlais

kinę užmokestį daug kriaučių 
ir kriaučkų nepatenkinti. 
Gauna per mažai. Kaip ton 
dalykai bus ištaisyti, ateitis 
parodys.

Delegatas pranešė, kad jau
nuolis kontraktorius Edes Mi
tchell, turintis dirbtuvę 1072 
Greene Ave., Brooklyne* gra
žiai padabino unijos lietuvių 
ofisą, nupirkdamas gražų 
laikrodį. Suprantama, jis jį 
įteikė su garsinimu savo krau
tuvės 
tavus

kurioje pardavinėja ga- 
drabužius.

J. Stakvilevičius.

Kas galely tyrinėjimą 
privesti prie tikrai 
naudingos užbaigos?

k e-Tą klausimą girdime iš 
lių viena kitoms politiniai sve- 

dalyvaus | timų grupių ir iš daugybės as- 
įmenų. Ir visi pripažįsta, kad 
jeigu nebus pastatyti valdžios- 
na asmenys nieko bendro ne
turėję su suktų asmenų parti
jomis ir grupėmis, tie tyrinėji
mai praeis tik biskelį pakede
nę paviršių, o graftas ir sukta 
politika liksis nepaliesta.

Ir ta paliestoji dalis greit 
bus pastūmėta užmirštin, tų 
pačių grupių kandidatai sta
tomi ir renkami.

Vienatinė tikra išeitis, siū
lo susirūpinę piliečiai, yra vi
siems švarios, teisingos val
džios šalininkams susiburti ir 
Išrinkti su grafterių grupėmis 
visai nesusirišusius asmenis. 
Ar tas bus padaryta, priklau
sys nuo eilinių piliečių veik
los.

Irano valdžia atsiuntė kariuomenę sulaužyti žibalo- 
pramonės darbininkų streiką. Streikas iškilo, kai di
džioji anglų Anglo-Iranian Oil kompanija paskelbė 
30 procentų algų nukapojimą. Čia parodoma, kad 
armija maršuoja užimti strategiškas vietas, kad ske- 
bai galėtų įeiti į fabriką.

LMS 3 Apskrities Operos 
Festivalis jau visai netoli. Jau 
laikas pavieniams ir grupėms 
ruoštis dalyvauti 
iškilmėje. Amelia Jeskevičiu- 
te dalyvaus su naujai paruoš

šioje meno

Amelia P. Jeskevičiutč-Young

ta dainų; programa.
Mikas Petrauskas 

operetę “Vestuvės”, 
yra “Jaunosios Arija.

parašė 
kurioj

J ą

Štukoriai sudarė 
netikėto darbo

buvo

pas Mr.
Monk, dar

Praėjusį sekmadienį 
“visų kvailių diena.” Tad jau 
anksti rytą pradėjo į Bronx 
žvėrinčių skambinti: Vieni sa
kėsi turį reikalų 
Lyon, kiti pas Mr. 
kiti pas Mr. Wolf.

Telefonų firma 
tris specialius operatorius at 
sakinėti pašaukimus 
čių. Iki prievakario 
stab d ę 254 tokius 
mus, paaiškindami 
jams, kad jų šaukiamasis Mr. 
Lyon gyvuoja tiktai balan
džio 1-mą.

pastačiusi

į žvėrin- 
jie su- 

pašauki- 
šaukė-

Svečiai iš Laurenco
laiką Brooklyne 

lauvenciškiai Domi- 
Lena Bulaukos. Buvo 

ir Oną

Per tūlą 
viešėjosi 
n i kas ir 
apsistoję pas Vincą 
Čepulius, lankėsi ir pas kitus 
savo pažįstamus.

Ta proga Dominikas Bulau- 
ka apsilankė Laisvės spaustu
vėje, taipgi apžiūrėjo Lietu
vių Kultūros Centrą. Pirmą 
kartą jam teko jis matyti. Į 
Laisvės fondą paaukavo $2.

Svečias pasakojo, s jog per 
ilgoką laiką jis nedirba.

Ne dėl balandžio pirmo
sios tūli žmonės sekmadienio ( 
rytą Canal St. stotyje nerado 
traukinių įprastoje vietoje. 
Dėl sugedusio elektros laido 
keturias su virš valandas trau
kinių kursavimas buvo pa
keistas. ■*

“į tolimą šalį” už ne- 
bernelio. “Ne tiek ten 
kiek graudžiai verk- 
aimanuoja ir šaukiasi

mums padainuos mūsų solistė 
Amelia, puikiu dramatišku 
soprano balsu. Dainuoja ši 
vargo mergelė, besirengdama 
ištekėti 
mylimo 
dirbsiu, 
siu”, ji 
prie mirusios motulės:

“Oi žeme, žemele, 
žeme juodoji
Kamgi atėmei
mano motušę.”
Amelia Young yra aukštai 

pažengus dainavime ir mes 
vėl turėsime progą išgirsti jos 
balsą, bet šį kartą liaudies 
dainose, kurios primena mums 
senąją tėvynę. šiuo tarpu 
Apielia veikia su Nassau Ope
ra Guild ir Hempstead Sym
phony Orchestrų, bet ji bus ir 
festivalio programoje.

Nepraleiskite šios progos. 
LMS Operos Festivalis įvyks 
balandžio 15 d., Liberty Audi
torium salėje, 110-06 Atlantic' 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia lygiaij3:30 po piet.

Kvieslys.

Krunglis džiaugiasi 
lankytojais

balandžio 4-tą įvyks 
tad draugai 

paminėti su 
Marcelė ir 

Viktorija 
Raulinaitis, 

Motiejus

anksto.
Purvėnai, 

Jonas
Kvederiutė,

Frank Ki;unglis, kaipo drau
giškas žmogus, savo gyveni
me ir pats yra turėjęs malo
nių surprizų. Tačiau bene už 
Vis maloniausiu surprizu buvo 
atsilankymas grupės draugų 
praėjusį šeštadienį.

Mat, 
jo gimtadienis, 
nusprendė tai 
juomi iš 
Juozas 
Balkus, 
Ona
Kvasnauskas atėjo nešini vis
kuo, ko reikia gimtadieniui ir 
įvykdė pas draugą smagų po
būvį.

Krunglis prieš aštuonetą sa
vaičių turėjo vidaus organų 
operaciją, po kurios jis tikė
josi greitai pakilti. Tiesa, iš 
ligoninės parvyko namo, bet 
dar nėra visiškai sugijęs ir 
dėl to tenka ir toliau liktis 
lovoje. Įpratusiam visuomet' 
būti su žmonėmis, jam darosi 
nyku nuo jų atsiskyrus. Tad 
jis ir jo žmona Marijona la
bai įvertina čia minėtųjų ir ki
tų draugų atsilankymą.

Draugui K'fungliui 
smagaus gimtadienio 
kesnių, laimingų kitų

linkime 
ir svei- 
metų!

R.

Moteris nužudyta 
1 bute, New Yorke

Mrs. Martha Maffettone, 3 
vaikų motina, atrasta mirtinai 
suraižyta peiliu ar kitu kokiu 
aštriu instrumentu. Jau miru
sią ją ati^ado kaimynai.

Policija klausinėjo jos vy
rą Ignatius, gyvenantį seką- 
mame name, 209 Eldridge St. 
Jis sakęs, kad jis ten atskirai 
su vaikais gyvena1 jau apie 
metai. Išėjęs dėl patogumo 
žmonai, nes ji buvusi sergan
ti. Ir tą rytą buvęs pas ją užė
jęs, pagaminęs jai pusryčius, 
tada išėjęs į darbą. TELEVISION

Amerikos žydų zionistinis 
judėjimas atsišaukė į visuo
menę ,$25,000,000 aukų par
gabenimui iš Europos Izraeliu 
100,000 žydų bėgiu sekamų 
keturių mėnesių.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8808
Valandos:

9—12 ryte; ,1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

Aidiečiai dabar daug 
dainuoja, o kai kada 
ir pabaliavoja

(Music Room), 
su savo mokytoja 
Stensler vėliau nūs- 
Auditoriją. Ton taip 

visą vakarą mokėsi 
ir • dainų solistai-ak^

operetės “Sudrumsta 
kurios vaidyboje da-..

Penktadienių vakarai visuo
met yra Aido Choro vakarais. 
Choristai susirenka .Liberty 
Aujditorijon savaitinėm % pamo
koms. O padainavę kai kada 
ir pabaliavoja. Taip buvo ir 
kovo 23-čios vakarą.

Energingai dainavę besi
ruošiant Operetiškam Festiva
liui, dainuodami savo pamokų 
kambaryje . 
choristai 
Mildred 
klibėjo į 
pat per 
vaidybos 
toriai 
Širdis, 
1 y vau s ir 
riui Jonui Juškai aiškinant jo 
pageidaujamus scenos veiks
mus, muzikos kūrėjui Pranui 
Balevičiui pianu interpretuo
jant muziką, choristams/ ir 
solistams dainuojant ir vaidi
nant . pusvalandis dingo, kaip 
nebuvęs.

Užbaiga. Aido choro pirmi
ninkė Amelia Burba paprašo 
visus žemyn, į restauraną. 
Sako, kava laukia. Atėję ra
do padengtą stalą. Kas Čia 
per iškilmės? Pasišnabždėję, 
choristai sudainavo “Happy 
Birthday To You!”

[ Pasirodo, būta naujos cho- 
Iristės Birutos Villis gimtadie
nio ir ilgamečio choristo Ka
zio Juknio varduvių užbaig- 
tuvės. Magdalena Juškienė 
norėjusi Birutai padaryti sur- 
prizą ir sykiu pavaišinti mene

Priminima, jog festivalis, 
kuriame dainuos ir Aido cho
ras, įvyks šio menesio 15-tą. 

j O bendrai su newarkiečių Sie- 
r Aido choras. Auto- Įtyno choru statysimoji opore-

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

TONY’S Al
1 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL
% Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir ^pagaliau 

burnelę išmesti, sulig sayo 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.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS .
32 TEN EYCK STREET / 

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

4 psl.--Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Bal.-April 4, 1951

Help Wanted Agoy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga mot oriško, apvrttymui 

šlubos ir pagaminimui valgių. ’Am
žiaus apie 35 motų. Aš esu našlys. 
Prašau rašyti šiuo antrašu:

Y. Rankos, 114 W. 10, Vancjgjver, 
B.' C., Canada. (65-B7)

taip gražiai kooperuojančius 
choristus. Ji suruošė kavos 
vaišes. O Juknys norėjo kuo 
nors atsiteisti choristams už 
sveikinimus buvusiomis var
duvėmis, tad atgabenęs nepa
prastos uogienės.

Visai nežiniomis vieni apie 
kitų planus dveji atėjo pasi
ruošę ii’ įvyko smagus pobū
vis.

te įvyks gegužės 13-tą. Abi 
menininkų iškilmės bus Liber-

Auditorijoje, Atlantic
110th St., Richmond Hill, 

K.
ir 
N.

Praėjusia sekmadienis Niu
jorke buvo šilčiausią ir gra
žiausia diena šį pavasarį. JcAj 
tokių dienelių būtų klaūg, 
kaip būtų gera! • ,

■ SUSIRINKIMAI
RICHMOND TOLL

LDS 13 kuopos susirinkimas 
jvyks ateinanti ketvirtadienį, balan
džio 5 d., 8-1 ą vai. vak., Liberty 
Auditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba. . ‘ (65-66)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Antradieni, balandžio 3 d. jvyks 
! susirinkimas LDS 1 kuopos, A.L.P. 
Į Kliubo svetainėje, 280 Union Avė. 
'Pradžia 7:30 vakaro. Nariaai prašo
mi atsilankyti skaitlingai, nes vi
suomet turime svarbių reikalų ap
tart dėl LDS labo ir gerovės. Ne
pamirškite atsiveši, ir naujų narių 
i kuopų prirašyt. — Prot. Sekr.

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kuopos susirinkimas 

jvyks antradieni, balandžio (April) 
3-čių dienų, prasidės 8-1 ų vai. vaka
re, šapolo ir Vaiginio salėjo, y 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. LPasi- 
žiūrėkito j mokesčių knygelę, gal 
jau reikia duokles mokėti. V— P. 
Babarskas, prot. rast. 064-65)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

Telefonas
EVergreen 4-8969




