
Ar j j suvaldys? 
Marijonų širdys. 
Kas gali baigti karą? 
Lukasevičius pasikorė. 
Kvailiai.

Rašo R. MIZARA

Ką daryti su MacArthuru?
šiuo klausimu Washingtone, 

sakoma, didžiulės galvos min- 
tyja ir nebegali išmintyti.

MacArthuras, kaip dabar 
jau kiekvienam aišku, nori 
uždegti karo liepsna visus 
Tolimuosius Rytus.

Jam pritaria reakciniai re- 
publikonai Kongrese.

Jam pritaria net ir lietuviš
kieji klerikalai, kurie dažnai 
kartoja žodį: neužmušk!

Antai, Čikagos marijonų 
Draugas rašo:

“Jungtinės Tautos jau se
niai turėjo pradėti bombar
duoti militarinius centrus
M and ž i ūr i j o j... Bom bar d u o-
jant Mandžiūriją, greičiau

baigtas karas ir daug 
/fynertyiečių, korėjiečių ir ki
tų gyvybių ir turto apsaugo
ta.’*.

Mbs visuomet sakėme, jog 
lietuviškieji kryžiokai trokšta 
karo, — pasaulinio karo.

Jie gerai žino, jog bombar
davimas Mandžiūrijos, naudo
jimas čiang Kai-šeko armijos 
prieš Kiniją, kaip tik tokį ka
rą ir pradėtų.

Gi tuomet žūtų kur kas 
daugiau žmonių, negu žūsta 
Korėjoje!

Kiek anksčiau tame pačia
me Drauge tūlas Grauslys ra
šė :

“Pakrikštykime mūsų šir
dis...”
Klerikalų širdys, pats Grau

slys pripažįsta, yra nekrikšty
tos, sukietėjusios; joms rūpi 
tik, kad daugiau žmonių žūtų 
ir tuifto būtų išnaikinta.

Vargiai Grauslio akstini- 
mas nors bepadėsi

Generolas Mathew B. Ridg
way, vadovaująs amerikinėms 
armijoms Korėjoje, sako: ka
riniai veiksmai Korėjoje nie
ko neišspręs; karas gali t.ęstis 
ir tęstis.

Karą Korėjoje tegali sulai
kyti tik politiniai veiksmai, 
tik politinis kraštų vyriausy
bių susitarimas.

Taip galvoja kiekvienas 
galvojąs žmogus.

To reikalauja Amerikos 
žmonės.

Sulaikyti Korėjoje mūšius, 
tartis sw šiaurės Korėjos vy
riausybe, su Kinijos Liaudies 
respublikos vyriausybe; iš
traukti iš Korėjos visas sveti
mų kraštų armijas, paliekant 
Korėjos reikalus tvarkytis 
patiems korėjiečiams.

T*ik tokie veiksmai tegali 
baigai karą Korėjoje.

Bdvusis buržuazinės Lenki
jos ambasadorius Prancūzijo
je, Julius Lukasevičius (Luka
siewicz), praėjusią savaitę 
Washingtone pasikorė.

Jis buvo “tarybiniuose rei
kaluose” ekspertas; jis atsto
vavo Whshingtone “lenkų 
anti-komunistinę valdžią,” 
esančią Londone, skelbia ži
nios.

Lenkų tauta Lukasevičiaus 
neverks; jo neverks nei pil- 
sudskininkai, nes tos vietos, 
kurią pasikorusysis užėmė, 
godžiai laukia daug lenkiškų
jų ponų pabėgėlių.

Profesorius ir žurnalistas 
Corliss Lamont prieš tūlą laiką 

skundėsi dienrašty] “Compa- 
sse,” kad jis gaunąs daug jį 
koliojančių laiškų.

Iš karto jis manė laiškų 
autoriams atsakyti arba juos 
į teismą traukti, bet vėliau 
nusitarė tylėti—tylėti ir juok
tis. .

Kvailų laiškų gauname ir 
mes.
Yra idijotų, kurie, eikvodami 

savo laiką, popierių ir pašta-
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JANKIAI VĖL STUMIA 
ATGAL KORĖJINIUS
LIAUDININKUS IR KINUS
Liaudininkai atidarė tvenkinį, 
bandydami paplukdyt jankius

Korėja, bal. 10. — Ame
rikonai su tankais prasiver
žė dar vieną, kitą mylią 
pirmyn viduriniame fronte, 
artėdami prie didžiulio 
Hvačon tvenkinio. Šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai apleido 
netolimą Hvačon miestelį.

Šiauriniai korėjiečiai bu
vo atidarė kelias tvenkinio 
duris, mėgindami papluk
dyt amerikonus. Vanduo 
dėl to pakilo 8 pėdomis 
aukštyn Pukhan upėje ir 
laikinai užliejo artimąsias 
apylinkes. Bet per dieną 
vanduo tiek atslūgo, kad 
buvo tik viena pėda aukš
čiau paprasto upės lygio.

Tvenkinyje yra 18 durų. 
Jeigu jos visos būtų sykiu 
atidarytos^ tai potvynis bū

Kom. Partija šaukiama 
į McCarrano kvotimus

Washington. — Valdinė 
Komisija Neišti kimiems 
Veiksmams K o n t roliuoti 
paskyrė Komunistų Parti
jai kvotimus balandžio 23 
d. Ta komisija įsteigta 
McCarrano įstatymui vyk
dyti prieš komunistus ir jų 
bendradarbius.

Generalis p r o k u r' o r a s 
Howard McGrath reikalau
ja, kad Komunistų Partija 
užsiregistruotų pagal Mc
Carrano įstatymą. Jis įtei
kė McCarrano komisijai il
giausią kaltinimą prieš ko
munistus kaip “neištiki
mus” Amerikai. Tad Ko
munistų Partijos komitetas 
šaukiamas ‘‘parodyti, kodėl 
Ši partija neturėtų užsire
gistruoti.n

Amerikiniai kviečiai 
lėtai plaukia Indijai

4 ■——.■■■ ............................. ..

New Delhi, Indija.—Ame
rikos laivas atgabeno 9,600 
tonų kviečių. Indija laukia 
dar 240,000 tonų kviečių, 
kurie nuo pirmiau užpirkti 
iš Jungtinių Valstijų.

Indijos valdžia nusivylus, 
kad Jungtinių Valstijų 
Kongresas suklampino jos 
prašymą dviejų milionų to
nų grūdų alkaniems in
dams.

Pastarosiomis dienomis 
Indija gavo 60,000 tonų 
grūdų iš Kinijos .

Minneapolis. — Potvyniai 
Minnesotoj, Iowojx ir So. 
Dakotoj išvijo 12,000 žmo
nių iš namų ir padarė bent 
$3,000,000 nuostolių.

ženklius, siuntinėja per paštą 
koliones ir blevyzgas.

Tai jų biznis.
Lamont turėtų žinoti tą 

posakį: galite mus vadinti ir 
puoduy tik ant žarijų nestaty
kite.

Na, tai ir bus gerai!
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tų padaręs amerikonams 
daugiau nuostolių. Bet, 
manoma, liaudininkai, ne
turėdami elektrinės jėgos 
prietaisų, nepaspėjo visų 
tvenkinio durų atidaryti.

Prie Mandžūrijos sienos 
vėl rakietiniai Amerikos 
lėktuvai susidūrė su rusiš
kais Korėjos liaudininkų 
rakietiniais lėktuvais; sako, 
vienas liaudininkų lėktuvas 
nušautas ir kitas pažeistas, 
o amerikiniai lėktuvai visi 
sveiki sugrįžę.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie su savo padėjėjais ki
nais per kelias paskutines 
dienas užmušė bei sužeidė 
700 amerikonų ir 1,600 jų 
talkininkų ir sunaikino dar 
6 amerikinius tankus.

MacArthur žadąs vis 
reikalaut leidimo 
užpulti Kiniją

Tokio, bal. 10.—Praneša
ma, kad generolas M'acAr- 
thur užreiškė, jog jis ir to
liau siūlys paplatint Korė
jos karą — reikalaus leist 
amerikonams bombard u o t 
karinius Kinijos taikinius 
M a n d ž ū r i j o j e , naudot 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armiją iš Formozos 
salos karui prieš Šiaurinę 
Korėja ir duot čianginin- 
kams leidimą iš Formozos 
užpult Kinijos sausumą.

Taip MacArthur sakė po 
pasikalbėjimo su atvykusiu 
Amerikos armijos sekreto
rium Franku Pace, kaip 
teigė New Yorko Times ra
dijas antradienį.

London.—Amerikiniai ko
respondentai sakosi patyrę, 
kad Anglija ir Francija įsa
kė savo ambasadoriams 
Wa’shingtone neformaliai 
užprotestuot prieš MacAr- 
thuro pareiškimus, gręsian
čius užkurt Kinijos karą;

Aukšč. Teismas sulaikė 
mirties bausmę 2 negram

Washington.— Aukščiau
sias Teismas sulaikė- spren
dimą Floridos valstijos teis
mų,’ kurie nusmerkė mirti 
negrus Walterį L. Irviną ir 
Samuelį Shepherdą “už bal
tos merginos išprievartavi
mą.”

Šalies Aukščiausias Teis
mas surado, jog buvo vien
pusiškai parinkta vienų 
baltųjų džiūrė prieš tuos 
negrus. Be to, visa baltų
jų spauda kurstė juos nu- 
smerkti.

Floridos valstijos val
džia dabar rengia jiems 
naują teismą.

Z~ -------------------------------------------

ORAS.—Giedra ir šiltoka.

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

SUKELTA $2,994;
DAR REIKIA $7,006

Elizabeth. N. J., ir šio miesto mei apylinkės demo
kratiniai lietuviai nuoširdžiai parėmė Laisvę, sukel
dami arti $150. Sekamai, gauta aukų iš Elizabetho ir 
kitų rėmėjų:

F. šaulys, Elizabeth, N. J............................ • $20.001
K. čiurlis, Elizabeth, N. J......... • •............... 10.00
Laisvės Rėmėjas, Elizabeth, N. J................. 10.00
L. D. P. Klubas, Elizabeth, N. J.   ................10.00
A. Lukasevičius, Elizabeth, N. J....................... 10.00
K. Pociūnas, Elizabeth, N. J...............................10.00
M. Rudzionis, Elizabeth, N. J......................... 10.00
Antanas Draugas ,Elizabeth, N. J. .... 10.00 
A. Klepeckas, Cranford, N. J............. 10.00 
Andrius Grimaila, Hartford, Conn. ....... 10.00 
Augustas Digimas, Waterbury, Conn............ 10.00
Mrs. žalner, Philadelphia, Pa..................... 5.00
E. Gavėnas, Pittsfield, Mass......................... 5.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn. ...... 5.00
G. ir M. Kazlauskai, Elizabeth, N. J. ...... 5.00

P. Taras, Elizabeth, N. J...........................  5.00
R. Kašėta, Elizabeth, N. J. ......................... 5.00
P. Vaičionis, Cranford, N. J. .................. ... 5.00

(Tąsa 2-rame puslapy])

ALBANIJA PROTESTUOJA
PRIEŠ JUGOSLAVŲ, ITALŲ 
IR GRAIKŲ ĮSIVERŽIMUS

Maskva. — Sovietinė ži
nių agentūra TASS prane
ša, jog Albanijos valdžia 
užprotestavo Jungtinėms 
Tautoms prieš graikų, ju
goslavu - ir italų įsiverži
mus. Protestas sako:

Graikijos kariuomene 18 
kartų įsiveržė per sieną į 
Albaniją. Italijos lėktuvai 
8 sykius skraidė virš Alba
nijos nuo vasario .22 iki ko
vo 31 d. Jugoslavijos .kar
eiviai tuo tarpu padarė !9 
provokacijas prieš Albani
jos pasienį.

ALBANIJON
PRASISKVERBe
3,000 PRIEŠŲ

Athenai, Graikija. —- Čio-

Vėliausios Žinios
Tokio. — Gen. MacAr

thur reikalavo daugiau ar
mijos ir platesnės laisvės 
karui prieš Korėjos liaudi
ninkus ir kinus.

MacArthur užginčijo pra
nešimus, kad atsilankęs A- 
merikos armijos sekreto
rius Frank Pace papeikė jį 
už prieštaravimą karinei 
politikai.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija pasiun
tė Izraeliui papeikimą už 
tai, kad jo lėktuvai bombar
davo Syriją.

Tel Aviv. — Izraelis sakė, 
Syrijos kareiviai vėl apšau
dę Izraelio sargus nugin
kluotame ruožte prie Gali
lėjos ežero, bet izraeliečiai 
nešaudę iš savo pusės.

Buenos Aires. — Fašisti
nė Argentinos ' kongreso 
dauguma nutarė, kad dik
tatoriaus - prezidento Pe
rono valdžia užgrobtų La 

naitinė spauda skelbia, kad 
amerikonai, anglai, Jugo
slavija, Italija ir Graikija 
lėktuvais siunčia ir para
šiutais Albanijon nuleidinė- 
ja pabėgėlius albanus, kaip 
savo agentus prieš Albani
jos Liaudies Respubliką.

Sakoma, Albanijon šie
met įsiskverbė 3,000 jos val
džios priešų. — albanai pa
bėgėliai, turkai, 'graikai if 
jugoslavai, kaip sukilimų 
kurstytojai; vieni nusileido 
iš oro, kiti įplaukė iš jū
ros, o treti sausuma pra
slinko Albanijon.

(Komercinė Amerikos 
spauda kartoja paskalas 
apie “tūkstančių sukilėlių 
mūšius” prieš Albanijos 

i kariuomenę ir policiją.)

Prensą, didžiausią argenti
niečių dienraštį, kuris kriti
kuodavo Peroną.

Washington.—Demokra
tas senatorius H. R. O’Co- 
nor pasiūlė mirčia bausti 
už šnipinėjimą svetimiem 
kraštam taikos metu.

MIRe subvių ir tune
lių KONTRAKTORIUS 

ROSOFF
Baltimore, Md. — Po ope

racijos mirė Samuelis R. 
Rosoff, 68 metų amžiaus, 
kuris pelnė milionus dolerių 
kaip požeminių geležinkelių 
ir tunelių kontraktorius. 
Jis, ateivis iš Rusijos, di
džiuodavosi, kad nė vieną 
dieną nelankė jokios moky
klos. Sakydavo, mokytieji 
padaro, ką jis nori.

Jia tūkstančiais dolerių 
šmeruodavo demokratų ir 
republikonų ' politikierius. 
Kyšiai padėjo jam pelnin
gus kontraktus gauti.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

APKARPOMI KONGRESE 
KAI KURIE KARINIAI 
VALDŽIOS PLANAI
Visuotinas karinis muštras ir 
studentų drafto atidėjimas

V?

Washington. — Valdžia 
mojosi vienu žygiu paga
minti dvigubą karinį įstaty
mą:

1. Draftuoti kariuomenėn 
jaunuolius, pradedant nuo 
18 ir pusės metų amžiaus 
ir pailginant tarnybą nuo 
dabartiniu 21 mėnesio iki 
26 mėnesių.

2. Kartu išleisti įstatymą 
verstinai lavinti karui vi
sus jaunuolius taikos me
tu.

Bet tiek daug senatorių 
ir kongresmanų priešinasi 
visuotinam verstinam jau
nuolių muštravimui, kad 
trumaniški demokratai 
šiuo tarpu turi nusileisti ir 
jau sutinka, kad Kongresas 
tik po kelių mėnesių svars
tytų įvedimą privalomo ka-

Tito prašo ginklų ir 
dar $280,000,000 iš 
Amerikos ir Anglijos

London. — Jugoslavijos 
Tito valdžia atsišaukė į An
gliją, Franci ją ir Jungtines 
Valstijas, prašydama dau
giau ginklų.

Tito valdžia kartu mal
dauja 30 milionų dolerių 
naujos paskolos iš Ameri
kos ir Anglijos, sako, mais
tui ir fabrikinėms medžia
goms pirkti.
'Be to, Jugoslavija kreipė

si į Pasaulinį Banką Wash
ingtone, prašydama 250 mi
lionų dolerių paskolos. Tai 
amerikonų valdomas ban
kas. .

Washington. — Jungtinių 
Valstijų pasiuntiniai Jugo
slavijoj užgiria, kaip jos 
valdžia naudoja amerikinę 
50 milionų dolerių paskolą, 
kuri buvo duota alkaniems 
jugoslavams maitinti. Ju
goslavija leidžia plačiai 
garsinti, kad tai amerikinė 
labdarybė, ir suteikia Ame
rikos pasiuntiniams pilną 
laisvę viską tėmyti.

Londono laivakroviu 
protesto streikas

London.— Prasidėjo teis
mas prieš 7 laivakrovius, 
kuriuos valdžia kaltina- už 
streikų kurstymą.

Protestuodami prieš teis
mą, sustreikavo vienai die
nai 8,000 ląivakrovių. Tai 
jau šeštas toks protesto 
streikas nuo vasario mėne
sio, kada buvo areštuoti tie 
laivakroviai.

SERGA PETAIN

He D’Yeu, Francija.—Sa
los kalėjime serga marša
las Petain, 94 metų am
žiaus. Jis visam amžiui įka
lintas už bendradarbiavimą 
su naciais karo metu.
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rinio laivinimo visiems jau
nuoliams taikos metu.

Darydami šią nuolaidą, 
valdiniai demokratai tikisi, 
kad Kongresas užgirs pir
mąją pasiūlymo dalį — re
krutuoti 18 ir pusės metų 
berniukus pailgintai kari
nei tarnybai.
Studentų klausimas

Prez. Trumanas ir. vy
riausias drafto direktorius 
generolas Hershey siūlė ati
dėti karinę tarnybą gabie
siems studentams ir tiems, 
kurie per specialius kvoti
mus įrodys savo gabumus.

Bet daugelis Kongreso 
narių ir šiaip piliečių su
kėlė protestus prieš davimą 
studentams tokios lengva
tos; sako, tai būtų nedemo
kratinis gabesniųjų studen
tų statymas aukščiau už ki
tus jaunuolius; tai būtų da
rymas* vadinamos “smege
nų aristokratijos”; bent 
pusei miliono studentų tap
tų atidėta karo tarnyba, o 
jų vietoj eiliniai berniukai 
turėtų kariauti.

Demokrato C. Vinsono 
vadovaujamas ginklinis ko
mitetas todėl ir šiuo klau
simu priverstas padaryti 
nuolaidą, siūlydamas, kad:

Vyriausioji rekrutavimo 
valdyba tik surengs studen
tams gabumo egzaminus, 
bet vietinės drafto komisi
jos (draft boards) galės 
spręsti, ar tuojaus imti ka
rinėn tarnybon g abiuosius 
studentus ar atidėti jų re- 
krutavimą.

Vadinasi, tatai būtų n^ 
įsakymas, o tiktai patari
mas vietinėms rekrutavi
mo komisijoms kas liečia 
gabiųjų studentų draftavi- 
mą.

Kongreso Atstovų Rūmas 
šiomis dienomis ims balsuo
ti minimus pasiūlymus.

Petersono, N. J., šilko 
audėjų streikas

Paterson, N. J. — Iš nau
jo sustreikavo 1,800 šilko 
audėjų, CIO unijistai. Rei
kalauja pakelti algą 10 cen
tų valandai. Darbininkai 
atmetė kompanijų siūlomą 
valandinį 7 ir pusės cento 
priedą.

Audėjų Unijos vadai sa
ko, streikai vyksta šimta
procentiniai.

Ar karalaite Elzbieta 
lankysis pas popiežių?
London.—Anglijos ir šiau

rinės Airijos protestantai 
prašo karalių Jurgį VI už
draust karalaitei Eliza- 
bethai atsilankyt pas po
piežių, kuomet ji nukeliaus 
Romon.

Ar jau aukojote į $10,000 
fondą, užtikrinimui Laisvei 
gyvuoti 1951 metais?
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Konferencija baigėsi
Amerikinių respublikų konferencija, ant greitųjų su

šaukta į Washingtona, baigėsi praėjusios savaitės gale.
Ši konferencija buvo šaukta tam, kad sumobilizuoti 

Lotynų Amerikos kraštus karui “prieš komunizmą,” ta
rytum kuriai nors Amerikos respublikai komunizmas 
šiandien grėstų.

Niekas nei vienam amerikiniam kraštui šiandien iš 
nemanome, kad kada nors kas

ne visuose amerikiniuose kraš- 
kai kur, siautėjant fašistinei 
reikalavimai, kad būtų grąžin- 

Tokie liaudiški bruzdėjimai

lauko negrūmoja, ir mes 
grūmos.

'tiesa, vidujinė padėtis 
tuose yra lygi ir rami: 
priespaudai, kyla žmonių
ta demokratinė santvarka, 
gali prasiveržti čia ir ten, bet tai turėtų būti išimtinai 
vidujinis šalies reikalas ,neturįs nieko bendra su tuo, 
ką tarė konferencija Washingtone.

Kai dėl karo, kai dėl siuntimo užsienin armijų, tūlos 
Lotynų šalys (ypatingai Meksika) aiškiai pasisakė, kad 
jos savo armijų užsienin nesiųs. Meksika pasakė,' kad ji 
nesiūs savo armijos dalinių ir į Korėją.

Konferencijoje buvo daug kalbėta apie komunistinį 
pavojų. Bet štai, vos konferencija pasibaigė, kai Čilės 
radikalų partija (buržuazinė partija) vykstančiame 
savo suvažiavime reikalavo, kad to krašto komunistine 
partija būtų legalizuota!

Konferencijoje nebuvo nieko svarstyta apie fašizmo 
siautėjimą Lotynų kraštuose.

Daug konferencijos dalyvių aimanavo dėl to, kad 
Buenos Aires mieste buvo į valdžios rankas pagrobtas 
dienraštis “La Prensa,” tačiau konferencijoje nieks 
nedrįso viešai to klausimo iškelti ir Perono valdžią pa
smerkti !

Konferencijoje buvo .kalbėta apie “amerikines tradi
cijas,” bet nieks iš tikrųjų nedavė joms apsklembimo.

Tiesa, tapo priimtos rezoliucijos — vienbalsiai pri
imtos — bet tai yra kompromiso rezoliucijos, tai yra 
rezoliucijos be dantų.

Abejojame, ar tie, kurie šią konferenciją skubiai šau
kė, pasiekė bent pusę to tikslo, kurį norėjo pasiekti.

Visgi kai kur žmonės laimi!
Kalifornijos ‘universiteto valdovai praėjusiais metais 

buvo pasirįžę “apvalyti” savo fakultetus “nuo raudo- 
nuiu.”

Jie atspausdino speciales blankas su “ne-komunistinė- 
mis lojalumo priesaikomis” ir įsakė visiems profeso
riams, jų padėjėjams ir kitiems universiteto tarnauto
jams tas blankas išpildyti.

Atsirado drąsuolių ir profesorių tarpe, kurie pasakė: 
mes nepasižeminsime ir tų blankų nepildysime, nes tai 
yra baisus varžymas sąžinės laisvės.

Visa eilė profesorių buvo pašalinti iš vietų.
Kiti patys išėjo.
Kilo protestų banga. Visoje šalyje žmonės, gindami 

civilines laisves ir teises, prieš tai kovojo.
Kovojo ir išmestieji iš vietų profesoriai. Jie kreipėsi 

į Kalifornijos aukščiausi teismą, reikalaudami juos 
grąžinti į universitetą.

Kalifornijos Appellate teismas išpešė tokį nuosprendį: 
grąžinti išmestuosius profesorius atgal į universitetą!

“Lojalumo priesaikos,” sakė teismas, laužo Kaliforni
jos įstatymus, kurie draudžia į universitetą įnešti poli
tines bei sektantines “įtakas.”

Taigi Kalifornijos teismas uždavė per nosį tos valsti
jos universiteto valdovams, raudonbaubiams.

Tai parodo, jog kai žmonės kovoja, tai jie ir laimi —j 
laimi anksčiau ar vėliau.

Stalininės premijas šiemet
1949 m. gruodžio 20 d., išvakarėse Stalino: 70-metinės 

sukakties, aukščiausiojo T. Sąjungos sovieto prezidi- 
jumas nutarė kas metai skirti taikos premijas tięms 
žmonėms, kurie daugiausiai darbuojasi, taikai palaikyti.

Premijos nutarta duoti pinigais ir medaliu, kuriame 
yra įbrėžtas Stalino atvaizdas.

Taigi šiemet tapo paskirta net septynios premijos, 
septyniems asmenims, pasižymėjusiems darbe už taikos 
reikalą.

Laisvėje, žinių puslapyje, buvo minėta, kas tas pre
mijas gavo. Nebus pro šalį čia pakartoti, nes ^reikalas la
bai svarbus.

Premijomis buvo apdovanoti:
Žymusis Francūzijos mokslininkas Frederic Joliot- 

Curie.
Sun Yat-sen, Kinijos respublikos įkūrėjo našlė, ku

rios mergiška pavardė yra Soong Ching-ling.
Canterburio katedros djekanaš Dį*. Hewlett Johnson.
Amerikinis vyskupas Dr. Arthur W. Moulton, iš 

Utah valstijos.
Eugenija Cotton, Francūzijos moterų sąjungos vadovė.
Pak Dėn-ai’nienė, Korėjos Demokratinių Moterų Są

jungos prezidentė.
Gen. Heriberto Ja ra, buvusis Meksikos ambasadorius

vokiečių siūlymas 
del visos Vokietijos

Laisvėje kadaise buvo ra- j laisvų 
syta apie tai, kad Rytų Vokie- | rinkimų
tijos politinės partijos ir gru
pės, bendru savo atsišauki
mu, kreipėsi į Vakarų Vokie
tijos vokiečius, siūlydamos ap- 
vienyti šalį.'

(Rytų Vokietija oficialiai 
vadinasi Vokietijos Demokra
tine Respublika, gi Vakarų 
Vokietija — Vokietijos Fede- 
raline Respublika.)

Bet mes rašėme trumpai; 
ligi šiol nebuvome išspausdi
nę, nes neturėjome, oficialinio 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos žmonių — politinių 
partijų, profsąjungų ir kitų 
organizacijų — kreipimosi į 
Vokietijos Federalinę Respub
liką dėl vienybės gyvenimai! 
pra vedimo.

šiomis dienomis gavome 
ELTOS lietuvių kalbon išvers
tą pareiškimo atpasakojimą ir 
visus 8-nis punktus, pagal ku
riuos turėtų būti Vokietija ap- 
vienyta.

Atsišaukimas 
tas š. m. sausio

Dedame jį 
“ELTA” rašo:

“Šiandien Vokietijos Demo
kratinės Respublikos Liaudies 
rūmų posėdyje buvo priimtas 
visų Vokietijos Demokratinės 
Respublikos 
frakcijų 
į Bonos 
men tą) 
kietijos 
publikos vyriausybės pasiūly
mo sudaryti Vokietijos Bend
rąją Steigiamąją Tarybą.

“Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Liaudies rūmai 
pritaria iniciatyvai Vokietijos 
Demokratinės Respublikos vy
riausybės, 1950 metų lapkri
čio 30 dieną pasiūliusios mi
nistro pirmininko Oto Grote- 
volio laiške 
kancleriui d-rui 
pradėti derybas 
jos Bendrosios 
Tarybos sudarymo, šia inicia
tyva turėta tikslo pasiekti pa
čių vokiečių savitarpinį supra
timą taikai išsaugoti, Vokieti
jos vienybei atkurti ii- taikos 
sutarčiai sudaryti. Buvo pa
siūlyta* sušaukti Vokietijos 
Bendrąją Steigiamąją Tarybą, 
siekiant parengti Vokietijos 
bendrosios suvereninės demo
kratinės ir taikingos laikino
sios vyriausybės sudarymą ir

respubli- 
siūlydami 
Vokietijos

buvo pit clary
men. 30 d. 

sutrumpintą.

Liaudies rūmų 
bendras kreipimasis 
bunclestagą

dėl įgyvendinimo Vo-
Demokratinės Res-

Vokietijos bendrųjų 
į Nacionalinę tarybą 

įvykdymą. Iki sudarant Vo
kietijos bendrąją vyriausybę, 
Vokietijos Bendroji Steigia
moji Taryba turėtų pateikti
TSRS, JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos vyriausybėms bend
rai patvirtinti atitinkamus 
pasiūlymus dėl taikos sutar
ties sudarymo su Vokietija.

Astuoni, Punktai
“Vadovaudamiesi šia vokie

čių tautos valia, Vokietijos 
Demokratinės R e s p ublikos 
Liaudies rūmai kreipiasi į Vo
kietijos federalinės 
kos parlamentą, 
bendrai sušaukti
Bendrąją Steigiamąją Tarybą 
susitarimui pasiekti visais 
klausimais, kuriuos būtina iš
spręsti, norint užtikrinti taiką 
ir vėl suvienyti Vokietiją. Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos Liaudies rūmai pa
reiškia esą pasirengę vykdyti 
derybas sąžiningo savitarpinio 
supratimo dvasia visais klau
simais, susijusiais su Vokieti
jos Bendrosios Steigiamosios 
Tarybos sudarymu ir uždavi
niais, o taip pat apsvarstyti ir 
tokius klausimus, į kuriuos 
d-rąs Adenaueris nurodė savo 
sausio 15 d. pareiškime, bū
tent :

“1. Vokietijos Demokrati- 
(parla-jn®s Respublikos atstovai Vo- 

i kietijos Bendrojoje Steigiamo
joje Taryboje bus įgalioti 
konkrečiai svarstyti pasiūly
mus dėl sąlygų Vokietijai su
vienyti, ypač pasiūlymus d-ro 
Adenauerio pareiškime minė
tuoju klausimu dėl. sudarymo 
Vokietijos teisinės valstybinės 
santvarkos ir laisvės principu 
pagrįstos, valdymo formos, o 
taip pat klausimu -dėl- žmo
gaus teisių gynimo ir taikos 
išsaugojimo;

“2. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai Vo
kietijos Bendrojoje Steigiamo
joje Taryboje bus įgalioti 
vykdyti derybas su Vakarų 
Vokietijos atstovais dėl “Įsta
tymo taikai išsaugoti” pakei
timo, siekiant išplėsti naujojo 
įstatymo veikimo sferą j visą 
Vokietiją;

“3. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai bus 
įgalioti viename pirmųjų Vo
kietijos Bendrosios Steigiamo- 

,sios Tarybos posėdžių vykdy-

DŽ1M10 ŠMOTO 
ISTORIJOS

Z, x

Aną popietį ėjau pirktis 
Laisvės — aš ją visuomet 
perkuosi ant stendo, ba ši
taip greičiau gaunu naujie
nas.

Priešais mane skubėjo 
vienas žmogelis, susirietęs, 
bet dar ne visai.

Sustojęs ties stendu, ap
sidairė, nusipirko Laisvę

šio draucli-

Demokrati- 
atstovai Vo-

B'endrojoje Steigia-

federaliniam
Adenaueriui 

dėl Vokieti- 
Steigiamosios

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
A. ir M. RažanskaL Union, N. J. .... ..... 5.00
J. Wizbaras, Elizabeth, N. J................ ...... 5.00
M. Pūkis, Yucaipa, Cal. .................. ........... 3.00
Geo. Lekas, So. Boston, Mass. ....... ........... 3.00
P. Poškus, Elizabeth, N. J................ ......... 3.00 /
D. Martin, Elizabeth, N. J........... ... . . .... 2.50
A. Saulėpienė, Elizabeth, N. J. ••.... ......... 2.00
A. Skairius, Elizabeth, N. J................ ......... 2.00
J. Gradaitis, Elizabeth, N. J. ......... 2.00
Juozas Jasas, Hartford, Conn.............. ....... 2.00
G. Račys, Toronto, Canada ................ ............2.00
F. J. Repšys, Hartford, Conn.......... ......... 1.00
B. Muleranka, Hartford, Conn. ...... ......... 1.00
J. Aukštinąįtis, Fassett, Canada......... ............1.00
M. Gasparaitįenė, Hillside, N. J......... ...... 1.00
B. Makutėniene, Elizabeth, N. J............ ........... 1.00
O. Putiene, Elizabeth, N. J. .. ......... ......... 1.00
F. Savičius. Elizabeth. N. J 1.00
A. Pociūnas, Elizabeth, N. J. ...... ......... 1.00
J. Kirstis, Elizabeth, N. J................ ....... .  1.00

FJizjihftfh- N J. . . 50--- ~ .........................................
Laisvėje iš 4 d. balandžio buvo paskelbta, kad T.

Garjonis iš Methuen,.. Mass., aukojo $2. Turėjo būti
Teofilius Tartonis. Klaidą pataisome ir atsiprašome!

Visiems ir visoms širdingai tariame ačiū už aukas!
Prašome visų,- kurie tik išgalite, aukoti 

šiai į Laisvės Jubiliejinį Fondą!
kuo daugiau-

Laisvės Administracija

Jungt. Valstijose ir buvusis Meksikos laivyno ministeris.
Be medalio, kiekvienas, jų gavo po 100,000 rublių, — 

apie $25,000 amerikietiškais.
Kaip matome, dovanas gavo du dvasiškiai, taipgi trys 

moterys. Dovanos buvo teikiamos, atsižiūrint į asmeni
nę veiklą už taiką masėse, liaudyje.

Kiekvienam aišku, jog šis premijų paskirstymas yra 
daug tikslesnis, negu Nobelio premijų paskirstymas.

apvienijimo
ti derybąs dėl policijos skai
čiaus, apginklavimo, disloka
vimo visoje Vokietijoje, tame 
tarpe Vokietijos Demokrati-• 
nes Respublikos liaudies poli-, 
cijos. Kartu, jeigu bus rasta j 
būtinu, Vokietijos Demokrati-1 
nė Respublika dar iki suvieni
jant Vokietiją sumažins poli- ( 
cijos skaičių Rytų Vokietijoje, 
remdamasi savitarpiškai sude
rintais principais, kurie turi 
galioti taip pat ir Vakarų Vo
kietijai.

“4. Remiantis d-ro Adenau
erio pareiškimu, kad fed’erali- 
nė vyriausybė iki šiol susilai
kė nuo bet kurių karinių prie
monių iT kad ji siekia užtik
rinti taiką Vokietijoje, Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos atstovai Vokietijos Bend
rojoje Steigiamojoje Tarybo
je bus įgalioti drauge su fede
ralinės respublikos atstovais 
visos vokiečių tautos vardu 
padaryti bendrą pareiškimą, 
kuris numato uždrausti Vo
kietijos remilitarizavimą ir 
bet kurių . vokiečių karinių 
formuočių sudarymą. Kartu 
turi būti imtasi būtinų prie
monių, siekiant Vokietijos ad
ministracinių organų ir visos 
vokiečių tautos išgalėmis už
tikrinti kontrolę 
m o įvykdymui.

“5. Vokietijos 
nes Respublikos 
kieti jos
mojoje Taryboje bus įgalioti 
apsvarstyti drauge sui federa
linės respublikos atstovais są
lygas laisviems, visuotiniams, 
lygiems, slaptiems ir tiesiogi
niams rinkimams įvykdyti, at
sižvelgiant tiek į Bonos vy
riausybės pasiūlymus, tiek į 
pasiūlymus, kuriuos gali pa
daryti Vokietijos Demokrati
nės, Respublikos atstovai.

“6. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai Vo
kietijos Bendrojoje Steigiamo
joje Taryboje bus įgalioti 
vykdyti konkrečias derybas 
dėl priemonių, kurių Vokieti
ja turi imtis, siekdama para
ginti okupacines valstybes 
kuo greičiausiai sudaryti tai
kos sutartį su Vokietija ir po 
to išvesti okupacines kariuo
menes iš visos Vokietijos.

“7. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai Vo
kietijos Bendrojoje Steigiamo
joje Taryboje bus įgalioti 
svarstyti bendras priemones 
Vokietijos vidaus prekybai iš
plėsti, o taip pat Vokietijos 
prekių laisvam priėjimui į pa
saulinę rinką užtikrinti.

“Kartu Vokietijos Demo
kratinės Respublikos atstovai 
nukreips visas pastangas J 
tai, kad užtikrintų Vakarų 
Vokietijos pramonės prekėms 
laisvą priėjimą į Rytų ir Piet
ryčių rinkas, kad prisidėtų 
prie greitesnio visos Vokieti
jos taikios pramonės išvysty
mo. Tuo pačiu metu Vokieti
jos Demokratinės Respublikos 
atstovai sieks, kad šis vysty
masis eitų Vokietijos taikaus 
bendradarbiavimo su kitomis 
šalimis keliu, kuris padarytų 
kraujo praliejimą Europoje 
neįmanomą.

. “8. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai bus 
įgalioti svarstyti Vokietijos 
Bendrosios Steigiamosios Ta
rybos posėdžiuose taip pat ir 
kitus pasiūlymus, tarnaujan
čius Vokietijos suvienijimui 
taikiu ir demokratiniu pagrin
du.

“Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Liaudies rūmų 
deputatai laukia iš federalinio 
pąrląmento deputatų,- 
jie, svarstydami 
dėl Vokietijos
Steigiamosios Tarybos sušau
kimo, vadovausis vokiečių 
tautos nedviprasmiškai išreik
šta valia, reikalaujančia, kad 
Rytų ir. Vakarų vokiečiai susi-i 
tartų vokiečių nacijos gyvybi
niais klausimais.
' “Vokietijos. Demokratinės 
Respublikos Liaudies rūmai 
siūlo Vokietijos federalinės 
respublikos parlamentui, kad

kad 
pasiūlymus 
Bendrosios

kiša po overkaučiu!
Kai aš priėjau prie sten

do, tai jis stovėjo ant said- 
voko ir žiūrėjo į mane, kaip 
avinėlis nekalčiausias. *

Aš nusipirkau Laisvę, at
sistojau ant kampo, išskė
čiau ir skaitau pirmą pus
lapį apie tai, kas darosi pa
saulyj'.

Pakreipiu akį ir žiūriu, 
kad prie manęs artinasi tas 
pats žmogus, ką turi Lais
vę kišenėje, po overkaučiu.

Atsiminiau, kad jis — di
pukas, ir aš jį kur tai esu 
anksčiau sutikęs.

—Labas, ponas,—prašne
kėjo jis į mane.

—Koks aš tau ponas, — 
atkirtau.—Tu su manim sy
kiu kiaulių neganei!

Jis atšoko nuo manęs, lyg 
nusigandęs. Paskui:

—Aš ganiau kiaules, 
vėliau, negu ponas.

—Kiek vasarų ganei?
—Trejetą.
—Na, jei taip, tai galime 

vadintis ponais, — nusilei
dau aš. — Tai ko ponas 
nori?

— Ponas1 skaitai tokį 
šlamštą...

— Nevęrmai, — atkirtau 
jam angliškai. — Ką ponas 
apie Laisvę žinai, jei taip

tik

—Laisvė rašo prieš karą.
—Tai iš kur ponas žinai, 

kad ji rašo prieš karą, jei 
jos pats, neskaitai?

—Man kiti sakė,—parau- 
dęs, kaip burokas, susiner
vinęs atsakė jis.

Aš tada atsiminiau apie 
šį dipuką.

Krajuj jis buvo kumelnin- 
kas ar kamarninkas, neži
nau, kaip jie tą profesiją 
ten vadino.

Nepaisydamas jo aukštos 
profesijos, aš ryžausi jį pa
varyti per kriukį.

—Ar tu, ponas, žinai, kad 
ant tavo lūpų dar mainės 
pienas nebuvo nudžiūvęs, 
kaip Laisvė jau ėjo ir ją 
žmonės eitojo? Ir žmonėms 
ji patiko; žmonės šią gazie-

kiekvienas abiejų parlamentų 
praktiniams klausimams ap
svarstyti dėl Vokietijos Bend
rosios Steigiamosios Tarybos 
sušaukimo paskirtų vienodą
skaičių atstovų, kurie kiek 
galint greičiau galėtų pradėti 
derybas Berlyne. Dėl šių at
stovų susitikimo 
susitarti abiejų 
pirmininkai.”

šiandien šis 
šis siūlymas yra
visų vokiečių, kurie 
matyti apviehytą, demokrati
nę, nepriklausomą ir taikoje 
gyvenančią Vokietiją.

žinios skelbia, jog atsišau
kimas turi didžiulio pritari
mo vokiečių daugumoje.

tą mylėjo tada ir myli da
bar, del to ją Čitoj a.

—Geriau pamirškime, po
nas, tai, — atsakė jis. — 
Kalbėkime apie ką kitą^

Bet aš vis jį spyriau prie 
sienos. _

—Kam ponas Laisvę per
ki ir ją kavoji, a?! Aš ma
čiau, kaip kišai ją į kišenę, 

į o mane seną bari, kam aš 
Iskaitau. Ar tai gražu?!

—Aš ją pirkau ministe
riui.

—Kokiam ministeriui ?
—Lietuvoje jis buvo mL 

nisteris be portfelio, — at
sako ponas.

—Tai kur jis padėjo sa- 
vo portfelį — pralakė?

—Ponas nesupranti, ką 
aš sakau.

—Jei jis krajuj neturėjo 
portfelio, tai čia, Amerikoj,, 
gali nusipirkti; čia yra vi
sokių: popierinių ir skūri- 
nių, — pigių ir brangių.

—Bet šis ministeris da
bar be vietos, — atsako 
man.

—Portfeliui daug vietos 
nereikia; kai kada jis gali 
iš štoro ir bulvių parsineį 
ti portfelyje. O ar dait^g 
merikon atvažiavo mimste- 
rių su portfeliais? ,•

—Yrą keletas. Ana/« Si
dzikauskas ir kiti.

—Ar gerus portfelius jie 
atsivežė? . »

—Ponas manęs nesupran
ti...

— Suprantu: Amerikoje 
vaikai į škūles eina su port
feliais, elementorius juose 
nešasi; motinos uonsinavąU 
įdeda jiems ir sanvičių. O 
pas jus, krajuje, buvo net 
ministerių, kurie neturėjo, 
portfelių. Kokia jūs ten bu
vo valdžia!, O kunigas Kru
pavičius ar kada nors turė
jo portfelį?

—Taip ,jis yra buvęs mi
nisteris su portfeliu. Tau
rus vyras!

—O jo portfelis ar’tau
rus ? k

—Ponas manęs nesupran
ti.

—Jis turėjo turėti didoką 
portfelį, nes kai ėjo skustį 
lašinių, reikėjo įsidėti tūl- 
šys.

—Ponas juokus darot!
—Kokie čia juokai, — at

sakiau. — Lašinių užkąsti 
kiekvienam būtų okei. 
jis juos skuto! Kur 
tas i 
portfelio dirba?

•—Hotelyj dubenius plau
na.

—Ką! Dub...?
—Dubenius, 

nas.
—Naudingas darbas. Bet Į 

dišėms plauti portfelis nėr 
reikalingas.

Na, ir mudu, šitaip ir 
taip pasiginčinę, skyrėmės.

Aš ponui patariau, /kad 
jis pirmiau, negu atjduos I 
Laisvę ministeriui be port
felio, pats ją perskaitytų. |

—Aš taip darau kasdien, : 
— atsargiai ponas atsakė į 
man, — kitaip aš neičiau 
jam pirkti. O kai minister 
ris be portfelio ją perskaij- j 
to,'tai duoda ją skaityti mi
nisteriui su portfeliu.

—Aa! Tai anas jau bą- 
gotesnis ir turi kur gazie- i 
tas įsidėti!...

Po svarbių debatų lųudų 
ėjome savais keliais, kaip | 
tikri ponai džentelmanai.

Džimis šmotąs' |

O 
gi 

pono ministeris be

atsako po 
Tai reiškia: dišes.

laiko - gali 
parlamentų

dokumentas, 
svarstomas 

trokšta

ŠYPSENOS
“Rumba”

I
I

I

Juzė: “Paaiškink man, Rąp 
per vienas tas Rumba šokis*?’* ;

Ližė: “Rumba, tai toks, šo- į 
kis: jį šokant, priešakis fcuijj 
eiti lygiai ir švelniai, ' Kaip * 
Cadillac karas; o i^žpakąjis 
turi kratytis, kaip džypsas.”

Perkrikštas I
■ - :............................... ......... ■: J

2 psl.-Laisva (Liberty, Lith. Daily.)* -Treč., Bat,<Apr. Ji, 1861



MOTERŲ KAMPELIS
T^ujų” į įnirti 
pasmerktų Graikijos patriotų 
motinų delegacijos laiškas

Amerikos spaudoje labai 
mažai teužeiname žinių 
apie Graikiją. Komercinė 
spauda visiškai nieko nera
šo apie ten siautėjantį bai- 
siausį fašistinį terorą. O 
už tokią padėtį Graikijoje 
didžiausia ats a k o m y b ė 
krinta ant mūsų vyriausy
bės, nes tik jos pagalba įsi
galėjo Graikijoje monar- 
chistinis fašizmas.

Nelabai seniai Graikijos 
nuteistų mirti patriotų mo
tinos išrinko delegaciją ve
dimui kovos už jų sūnų iš
gelbėjimą. Tos motinos at
viru laišku kreipėsi prie 
Stalino, prašydamos užtari
mo.

'Tame laiške, tarp kitko, 
sKaitžme:

“Mes prašome Jus vienai 
minutei atkreipti į mus sa
vo žvilgsnius. Prašome Jus 
suprasti mūsų nepaprastai 
tragišką padėtį, kančias ir 
liūdesį motinų, kurių vai
kams be paliovos gresia 
mirtis. Mes gyvename gre
ta mirties. Mes gyvename 
su ja. Mes dieną ir naktį 
jaučiame baisų jos sparnų 
prisilietimą. Ir tuomet 
stingsta mūsų širdys, ir 
mes įtempiame klausą, 

laukdamos ar neišgirsime 
baisią staigmeną.

“Būriai, kurie vykdo mir
ties nuosprendžius, — tai 
košmaras, kuris mus ka
muoja ir slegia mūsų vai
kus. Mes pergy v e n a m e 
nuolatinį nerimą, laukda
mos baisiosios minutės, ku
ri nuolat iškyla prieš mūsų 
akis.

“Mes prašome Jus tik vie
ną minutę pagalvoti apie 
3,000 pasmerktų mirti, se
niai laukiančių mirties, gy
vu numirėliu, žinančiu, kad 
šiandieninei padėčiai pablo
gėjus, jie neteks gyvybės. 
Jie visą laiką gyvena bijo
dami mirties.

“Mes esame tos nuomo
nės, kad jų žiauri bausmė 
trunka labai ilgai. Kalėji
mų kamerų ir baisių kalėji
muose esančių sąlygų, visa 
to, ką jie iki šiol pergyveno 
ir tebepergyvena, visiškai 
pakanka.

“Daug kraujo pralieta iš 
abiejų pusių iki šio meto, ir 
daug vyrų bei moterų bu
vo užmušta . Mūsų tragiš
ka padėtis sukėlė gilų su
sijaudinimą viso pasaulio 
viešoje nuomonėje, ir jos 
įsikišimo dėka buvo sustab

OPEROS FESTIVALIS
RENGIA ' '

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 3-čIOJI APSKRITIS 1

Sekmadienį (Sunday) April 15, 1951
PRADŽIA LYGIAI 3:30 P. M;

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

L.K.M. šokikų grupė, vad. liuth Bell

Pr o gr a m oje Dalyvauja:
LYROS CHORAS — Philadelphia, Pa..................... ••.... vad. Rose Behmer
AIDO CHORAS — Brooklyn, N. Y................   vad. Mildred Stensler
SIETYNO CHORAS — Newark, N. J................ • •.......... vad. Mildred Stensler
LAISVĖ CHORO KVARTETAS—Hartford, Conn. .... vad. Wilma Hollis
L. K. M. ŠOKĖJAI — Richmond Hill, N. Y.................   • vad. Ruth Bell

SOLISTAI:
Amelia Young, Suzanna Kazokyte, Florence ‘ 

Kazakevičiūte, Elena Brazauskiene.
Frank Balwood— Festivalio akompanistas

Chorai vaidins scenas su kostiumais iš trijų lietuviškų operečių. Solistai taipgi duos eilę gražių opere
tinių kavalkų; Programos tema, “opera’’, yra paskirta pagerbimui lietuvių autorių ir kompozitorių.

w Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir sykiu dalyvauti iškilmingame Operos Festivalyje.
(žanga, įskaitant taksus, $1.50. LMS KOMITETAS

dytas mirties bausmių vyk
dymas.

“Mūsų prašymas jokiu 
būdu neprieštarauja rūpini- 
muisi mūsų šalies saugumu, 
nes mes neprašome paleisti 
juos, bet prašome tik pa
keisti mirties nuosprendį 
kita bausme.

“Kodėl vyriausybė neiš- 
gelbsti mūsų nuo nerimo, 
pakeisdama mirties nuo
sprendį kita bausme, jeigu 
ji neketina sušaudyti jų?

“Kodėl vyriausybė tebe
kamuoja mus šiuo nerimu?

“Mes, motinos, prašome 
visus jus, turinčius motinas 

.ir vaikus bei galinčius mus 
suprasti: išgelbėkite mus 
nuo baisaus pavojaus, mū
sų vaiku mirties. Pareika
laukite to vardan taikos ir 
ramybės.

“Mes kreipiamės ne į jū
sų politinius įsitikinimus, o 
į jūsų humaniškus jaus
mus, ir karštai prašome jus 
pakelti savo balsą, kad iš
gelbėtumėte tūks' t a n č i u s 
graikų šeimų nuo mirties 
šešėlio; kad mes galėtumė
me atgauti prarastąją ra
mybę; kad mes galėtumė
me patikėti, kad karas jau 
baigtas ir kad taika bei ra
mybė viešpataus mūsų na
muose.

“Su karštu dėkingumu:
“M. Georganta, E. Ksime- 

onidu, M. Mitrici, V. Man- 
cakopulo, C. Jevangelija, 
Coka, K. Pagulatu, Rodo- 
pulu, Botuni, E. Topinaki, 
Sarapulu, E. Georganta, M. 
Potajoanu, I). Neradzi, O. 
□skini.”

TARYBINĖ DARBUOTOJA
*

nimo darbą. Ji baigia ju-Mūsų šalyje kasdien au
ga nauji ir nauji žmonės, 
tvirtai stojantieji į aktyvų 
komunizmo statybos mūsų 
šalyje darbą.

Tarybine santvarka tokiu 
darbuotoju išaugino ir drg. 
Genovaitę Čižinauskaitę. Či- 
žinauskų šeima, eilę metų 
skurdusi, negalėdama gauti 
darbo, kaip ir tūkstančiai 
darbo žmonių, buvo pri
versta ieškoti duonos sve
tur. Čižinauskų šeima 1927 
metais emigruoja į Brazili
ją. Genovaitė su tėvais už 
menką atlyginimą dirba 
įvairius darbus kavos plan
tacijose. Jų uždarbio ne
užtekdavo minimaliam pra
gyvenimui. Bet ir čia ne
ilgai teko dirbti: visa Či
žinauskų šeima tapo bedar
biais. 1931 metais ji grįž
ta atgal į Lietuvą.

Ilgai drg. Čižinauskaitę 
negavo jokio darbo. O apie 
mokslą ir svajoti negalėjo. 
Tik 1935 metais vargais ne
galais jai pavyko gauti dar
bo Kauno kojinių ..fabrike 
“Koton.” Drg. čižinauskai- 
tė visomis jėgomis veržėsi 
į gyvenimą. Vakarais ji po 
sunkaus ilgo darbo dienos 
sėdėdavo prie knygos. Taip 
besimokydama, drg. Čiži- 
nauskaitė pasiruošė ir išlai
kė egzaminus iš 4 gimnazi
jos klasių.

Išaušta 1940 metų pava
saris . Lietuva tampa tary
bine respublika. Drg. či- 
žinauskaitė aktyviai įsijun
gia į tarybų vąldžios stipri- 

ridinius kursus ir išrenka
ma Šiaulių apygardos teis
mo nariu. Hitlerinėms gau
joms laikinai okupavus mū
sų kraštą, drg. čižinauskai- 
tė evakuojasi didžiosios mū
sų Tėvynės1 gilumon ir šau
niai dirba užfrontėje: kolū
kiuose, paskui audimo fa
brikuose.

Tarybinei Armijai išva
davus ' mūsų respubliką, 
drg. Čižinauskaitę grįžta į 
Vilnių ir aktyviai įsijungia 
į atstatomąjį darbą. 1947 
metais ji .išrenkama Lietu-; 
vos TSR Aukščiausiojo teis
mo nariu, kur dirba ir da
bar. Drg. Čižinauskaitę— 
šlovingosios bolševikų par
tijos narys — aktyviai da
lyvauja visuom e n i n i a m e 
darbe.

Dzeržinskio rajono dar
bo žmonės gerai pažįsta Į 
drg. Čižinauskaitę. 1948 m. 
ji buvo išrinkta i rajono 
Darbo žmonių deputatų ta
rybos deputatus.

LTSR Aukščiausiojo teis
mo ir Vilniaus srities teis
mo darbuotoju kolęktvvai 
vieningai iškėlė drg. Čiži
nauskaitę kandidatu rinki
mams į Vilniaus miesto 
Darbo žmonių deputatų 
tarybos deputatus.

J. Bilevičius.

San Francisco, Cal.
Iš Moterų Tarptautinės
Šiame mieste yra stipriai 

organizuota Moterų Tarp
tautinė Federacija. Ji lai
kas nuo laiko surengia ge
ras prakalbas už' taiką iri 
tam panašius parengimus. | 
Kiek patyriau, jos turi ga
bią ir veiklai pasišventusią 
valdybą. Todėl jos nepra
leidžia progos atžymėti 
Moterų Tarptautinę Dieną.

Negalėjus gauti svetainės 
pradžioj kovo, atžymoj imas 
įvyko 24 d. Į atžymėjimą 
buvo kviesta daugelis tau
tų, ypač moterų, ne tik kai
po publika, bet taipgi ir 
kai]) delegacija, po vieną ar 
dvi nuo kiekvienos tautos.
Dalyvavo septynių tautų 
delegacijos, podtaug ir lie
tuvių dvi delegatės.

Atidarydama programą, 
pirmininkė pasakė trumpą, 
bet reikšmingą kalbą apie 
svarbą šios drenos. Ir iš 
moterų žurnalo skaitė laiš
ką iš Taikos Kongreso, ku
ris kviečia žmones kovoti 
prieš imperialistinį karą, už 
pasaulinę taiką . Po to pir
mininkė įteikė visiems de
legatams po puikią knygą 
kaipo dovaną nuo Moterų 
Tarptautinės Federaci jos. 
Knyga “Steel and Slag,” 
parašyta Vladimiro Popo
vo, yra puiki apysaka, iš
versta iš rusų kalbos. Ji 
bus delegatams atmintis il
gam laikui.

Vėliau pakvietė kalbėti 
jauną draugę Edith Jen
kins, buvusią delegate Tai
kos Kongrese Varšuvoje. Ji 
tuo laiku taipgi lankėsi Če- 
choslovakijoj ir Tarybų Są
jungoje. Todėl jos prakal
ba buvo kaipo raportas to, 
ką matė, ir kaip tenai mo
terys veikia už taiką. Len
kijoje ji buvo nuvykusi hit-, 
lerininkų karo laiku buvu
sioje ten įrengtoje krema- 
torijoje. Savo akimis ma
te tuos įrengimus, kur mi
lijonai gyvų ar tik pridusin- 
tų gasu žmonių buvo sude
ginti per hitlerininkus.

Ta vieta aptverta spyg
liuotomis vielomis. Kas die
ną šimtai žmonių eina pa
žiūrėti tos pabaisos. Ten 
žmonės- į karą žiūri su pa
sibaisėjimu. Jie. nenori ka

ro, bet visais galimais bū
dais veikia už pasaulinę 
taiką, sakė Jenkins.

Draugės Jenkins prakal
ba buvo labai įdomi ir pil
nai atitiko moterų tokiame 
parengime.

Užbaigiant prakalbas, 
Rusų Choras davė gražią 
lirogramą, sudainavo kele
tą pažangių dainų, vado
vaujant George Williams. 
Ačiū chorui. Jie niekados 
neatsisako patarnauti jų 
svetainėje rengiamiems su
sirinkimams. Alvinienė

Šeimininkėms
Sveiki ir maistingi 
saldainiai iš vaisių 
su šokoladu (fruit bars)

Daryti apie svarą ir ket
virtadalį saldainių imk vai
sių : ’ i

Po pusę puoduko figų, be 
kaulukų datulių (dates), 
walnuts riešutų, razinkų, 
molasses.

2 šaukštus cukraus
4 plyteles (squares) ne

saldinto chocolate
šaukštą oranžio sunkos 
biskelį lemono sunkos.
Visus vaisius ir riešutus 

perleisk per malamą maši
nėlę.

Sudėk kartu melasą, cu
krų, šokoladą ir oranžio 
sunką į dubeltavą puodą ir 
pamažu kaitink iki viskas 
ištirps, dažnai maišant. Kai, 
viskas gerai įkais ir šoko
ladas bus visai ištirpęs, su
pilk ten vaisius ir gerai iš

f oday’s Pattern

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ii' dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

J CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

3 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Tree., Bal.-Apr. 11, 1951

maišyk.
Išversk ant popieros, api

barstytos su cukrum, gra
žiai išlygink. Kai atšals, 
supjaustyk mažais šmote
liais. V.

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

Šiuomi pranešu, kad LLD 4-tos 
ir LDS 8-tos Apskričių konferenci
ja įvyks sekmadieni, balandžio 
(April) 29-tą, pradžia i vai. po pie
tų, bus LDS 142 kuopos svetainėje, 
W. Carson St. Minėtų organizacijų 
kuopos malonėkite , prisiųstis dele
gatus, pasirūpinkim, kad būtų sėk
minga konferencija, nes turime 
daug reikalų aptarimui. Prašomo 
gerai jsitėmyti konferencijos dieną 
ir vietą, tikrai būti konferencijoje. 
Vieta apylinkei gerai žinoma. — 
M. Paulauskas, LLD ir LDS Apskr. 
rast. (71-73)

HARTFORD, CONN.
LLD Moterų Klubo narių susirin

kimas įvyks pirmadieni, 16 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, 153 Hun
gerford St. Visos narės prašomos 
susirinkti, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti. — Sekr. V. K.

(71-72)

BRIDGEWATER, MASS. 
Amberlando Koncertas

Koncertas jvyks sekmadienį, 15 
d. balandžio (April), Lietuvių Pi
liečių Salėje, 60 Hale St. Pradžia 
3 vai. po pietų. įžanga 75c ypatai.

Programos išpildyme dalyvaus 
Norwoodo Vyrų Grupė. Anna Mi- 
ncikaitė, Jonas Grybas ir kiti meni
ninkai. Prašome visus ir visas at
eiti. Išgirsite gražių dainų. — Ren
gėjai. (7172)

MONTELLO, MASS.
Bankictas.

Dienraščio Laisvės paminėjimui 
40-ties metų jubiliejaus sukakties 
bankietas įvyks šeštadienį, balan
džio 21 d., Lietuvių Tautiško Namo 
Žemutinėje Svetainėje. 8 Vine St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
tik 75 centai ypatai.

Bus skanių valgių, koncertinė 
programa, svečių iš Laisvės įstai
gos, (Brooklyn. N. Y.), kurie pa
aiškins dienraščio svarbą. Visus ir 
visas prašome ateiti. — Rengėjai.

(71-72)

MONTELLO, MASS.
Prašome visus ir visas įsitėmyti, 

kad Liuosybės Choro koncertas ir 
teatras turėjo įvykti šeštadienį, ge
gužės (May) 12 d. Bet kad nepa
kenkus Amberlando radijo valandos 
koncertui, kurie tą pat dieną yra 
rengiamas Norwood, tai Liuosybės 
Choro koncertas ir teatras yra per
keltas į šeštadienį, 26 d. gegužės.— 
Geo. Shimaitis. (71-72)

•Ft< -J.------------------------
PHILADELPHIA, PA.

Moterų kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio (April) 15 d., 

j 3-čią vai. po pietų pas Griciūnus, 
11415 So. 2nd St., visos narės malo- 
Į nekito dalyvauti,, nes turime daug 
I svarbių dalykų aptarimui. Turime 
prisirengti prie savo parengimo — 
vagių vakaro, kurį rengia moterų 
klubas ir Lyros Choras, R. U. B. C. 
Hali, 414 Green. St., įvyks spkma- 
dienj, balandžio (April) 21 d., pra
džia 8-tą vai. vakare, įžanga 50v 
asmeniui. Bus ir šokiaia.' Kviečiame 
visus. — Rengėjai. (70-71)

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



New Haven, Conn
LDS 16 kuopos susirinki

mas įvyko balandžio 3 d. Na
rių nedaug tesusirinko, bet 
susirinkimas padarė labai ge
rų nutarimų. Tapo išrinkta 
keturi delegatai į 5-tosios 
Apskrities konferenciją. Taip
gi buvo kalbėta apie ateinan
čią vakarienę, kuri atsibus 
balandžio 15 d., 4 vai. po pie
tų, Lietuvių Bendrovės Sve
tainėje, 243 N. Front St. Tiki
mės vakarienėje turėti svečių 
ir iš kitų kolonijų. O New Ha- 
veno draugai bandys visus už
ganėdinti.

LLD 32 kuopa laikė susirinki
mą kovo 20 d. Apsvarsčius 
kuopos reikalus, pabaigoje 
buvo paklausta, ar daug na

rių tebėra nepasimokėję narines 
duokles už šiuos metus? Raš
tininkas atsakė, kad tokių 
narių visai mažai beliko. Jis 
sakė, kad su duoklių mokėji
mu užbaigsime ateinanti mė
nesi.

—o—
šio pavasario ligos buvo 

užpuolusios ir mūsų koloniją. 
Pasikalbėjus su draugais, tai 
pasirodo, kad tik retas kuris 
išliko kokios nors ligos nepa- 
kratytas per apie porą savai
čių.

Dabar apie darbus mūsų 
mieste. Kai kalbama per ra
diją ir laikraščiuose, tai atro
do, 
Bet
yra daug. Visi norėtų dirbti 
bet 
me, dalykas, nė vienas nežino.

—o—
Geras daiktas pasikalbėti 

apie vasaros parengimus. 
Draugai jau kalba apie paren
gimus ir kaip geriau jiems j 
pasitarnauti. Juk liepos mė
nuo jau visiškai arti.

—o—

kad darbų yra visiems, 
tai klaidinga. Bedarbių

NoHYorko^^/WtfZliiiox
Akordioniste Festivalyje I New Yorko apskrities

Operos Festivalis jau čifi 
pat, sekmadienį, balandžio 15.

Florence Kazakevičiūtė
Programa turi prasidėti 3:30 
vai. po piet. Vietinius ir sve
čius šia proga Reporteris nori

i persergėti, kad nepavėluotu- 
met. Vėluojantis jūs galite 
nematyti, negirdėti labai svar
inus ir gražius programos nu
merius.

O čia .rn.es vėl jus norime 
supažindinti su viena jauna 
lietuvaite, kuri dalyvaus Fes
tivalio programoje, ši jaunuo
lė yra Florence Kazakevičiū
tė, gabi, gerai išsilavinus 
akordionistė. Atidengsime po
rą jos muzikos dalykų. Ji gros 
gerai žinomo kompozitoriaus, 
Fredriko Smetana, kūrinį 
“Dance of the Comedians”. 
Taipgi ji duos kompozitoriaus 
V. Monti kūrinį “Czardas.” 
Aišku, bus ir daugiau, bet 
juos girdėsite salėje. 

. Tad jūs ir jūsų 
vieta šį sekmadienį 
Auditorijoj, 110-06 
Ave., Richmond Hill,

Reporteris.

draugų 
Liberty 

Atlantic

komunistai sukėlė 
$50,000 laikraščiui

ko-

alis ei na 
veiklai, s?

ir

apskritis ne
tiktai 

Kings,

New Yorko apskrities 
munistai skelbia sukėlę 50 
tūkstančių dolerių paramai 
darbininkų laikraščio Daily 
Worker. Kita tiek dar žada 
sukelti. Aukų 
pačios partijos 
pranešimas.

New Yorko
reiškia visą didmiestį, 
Manhattan. Queens, 
Bronx apskričių organizacijos 
turi savo kvotas. Kings aps- 
kritin įeina ir lietuviai. Jie 
turį pasiskyrę $800 kvotą tam 
tikslui.

Queens apskritis esanti pa
sižadėjusi sukelti $70,000 ir 
tai įvykinti iki 15-tbs šio mė
nesio, nos tas svarbu veiklai 
už taiką, sakoma pranešime.

Unijistai sujudo 
gelbėti McGee

Nuostatai ateinantiems griaučiams juokai
rinkimams New Yorke

ap-

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI 

(HELP WANTED)

Liaudies Teatras 
Rengia Kultūrin. Popietį

Brooklyno Lietuvių Liau
dies Teatras rengia kultūrinį 
popietį šio mėnesio 29 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, 
Kultūriniame Centre.

Jonas Valentis patieks ilius
truotą paskaitą apie Shake
speare jdramą “Hamletą.”

Valentis dramą iliustruos 
visit svarbiausiųjų * “Hamle
to” monologų suvaidinim.u.

Kaip žinote, Valentis yra 
teatro žinovas, ir savo paskai
ta jis mums suteiks tai, ko 
retas kas suteikt gali.

Liaudies Teatro valdyba 
kviečia visus šia proga pasi- 
nauidot. LT valdybos narys

Kazys Bure
Dvidešimt metų atgal gy

venau pas velionį Simaną 
Vąicikauską ir jo žmoną Oną, 
Jamaicoj, Brook lyno priemies-

Kada 
Brooklynan, 
vių Piliečių

nei

APTARNAVIMUI VYRA®
* Prie Skalbiamųjų Mašinų i\ Gas 
Rango, patyręs prie automatiškų 
skalbiamųjų mašinų ir automatitiš- 
kų gas rangos. Su gerais iš lanks
čiau darbo rekordais. Išlavinsime 
pilnai. Kreipkitės laiškais ar asme
niškai bile dienų nuo 8 ryto iki 
5:30 po pietų.

MAYTAG CLOTHES CO., Inc. 
Maylag Clolbos Washers 

<&■ Gas Rangos
34-18 Northern Blvd., Long Island 
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza 
Bridge..

(69-75)

darbo negalima gauti. Ka

Darbo Unijų Komitetas 
šaukia masinį mitingą ateinan
ti pirmadienį, balandžio 16-tą, 
St. Nicholas Arenoje, New 

j Yorke. Mitinge kalbėti atvyks
ta iš Detroito William Hood, 
United Auto Workers 
600 sekretorius.

Tasai lokalas, turįs 
narių, yra didžiausias
tai toje unijoje, bet ir didžiau
sias unijos lokalas visame pa- 

! šaulyje. Tokio lokalo viršinin
ko susidomėjimas gelbėti 
Willie McGee gyvybę skaito
mas didžiu įvykiu' tame judė
jime.

Lok a] o

60,000 
ne tik-

Mirė

Kovo 10 d Feną netekome 
vienos ištikimos draugės. Mi
rė Alena šemetienė. Tai buvo 
gera, veikli draugė. Ji visados 
būdavo pasirengus su prisidė
jimu visuose mūsų reikaluose.

Paliko nuliūdime Juozą Še- 
metą, sūnų Juozą ir dukras 
Aleną ir Oną, taip pat tris 
anukus.

Išleidžiant iš graboriaus 
koplyčios Apšvietos Draugys
tė, kaipo draugei, atidavė pas
kutinę pagarbą.’ Taipgi lietu
vių kalba perskaitė raštelį 
Jeronimas šukaitis apie Ale - 
nos gyvenimą. Ant kapų gra- 
borius perskaitė anglų kalba 
paskutinį atsisveikinimą.

Ilsėkis, Alena, lengvai juo
doje žemelėje. O likusiai šei
mai reiškiame giliausią užuo
jautą. , J.S.K.

Dr. A. Petriką grižo 
iš Floridos

Praleidęs dvi ištisas savai
tes kelionėje, Dr. Antanas 
Petriką su žmona Margareta, 
grįžo namo.

Juodu buvo Floridoje atos
togų ; apvažiavo aplinkui visą 
pussalį; buvo ir centrinėje 
Floridoje, aplink Orlando, kur 
driekiasi milžiniški 
or and žiu.

Miami mieste išbuvo 
penketą dienų ; susitiko
lietuvių. Sakė, jog Anastazija 
Paukštienė, kuri skaudžiai 
susižeidė ranką, jau grįžo iš 
ligoninės ir sveiksta.

žodžiu, atostogos buvo, sėk
mingos ir gražios.

plotai

apie 
daug

Cleveland, Ohio
susirinkimas

Progresyvių Partijos Lietu
vių Klubo susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, balandžio 12 
d., LDS Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Pradžia 
8-tą valandą vakare.

Šis susirinkimas yra visiems 
svarbus, nes turėsime galuti
nai nuspręsti apie pikniko- 
rengimą. Kada margučių va
kare pasirodė narių ir nekuriu 
valdybos narių maža koopera
cija, nekurie pradėjo abejoti, 
ar mums piknikas pavyks. To
dėl šiame susirinkime turėsi
me galutinai nuspręsti šį 
klausimą. Už tai būkime šia
me susirinkime visi. J.N.S.

Irako seimas svarsto, ar 
perimt angly žibalo biznį

Bagdad, Irak. — Irako 
seimas pradeda svarstyti 
siūlymą suvisuomenint an
glų žibalo pramonę Irake, 
perimant ją į savo šalies 
nuosavybę.

Bet Irako valdžia bijo už
pykinti Angliją. Todėl abe
jojama, ar irakiečių seimas 
dabartiniu laiku užgirs tą 
pasiūlymą, kaip teigia ame
rikiniai korespondentai.

Anthony Anastasia, vie
nas iš liudytojų Senato 
komisijoje. Jis yra žino
mas kaipo vienas iš žy
miausių požeminio pasau
lio gengsterių vadų. 1946 
metais jis organizavo ske- 
bus sulaužymui Phelps- 
Dodge darbininkų strei
ko, kurį vadovavo kai
rioji United Electrical 
Workers unija. Bosai 
jam mokėjo po $1,000 j 
dieną.

rug-

įvykti

Gubernatorius Dewey pasi
rašė bilių, kuriuomi nustato
ma partinėms kandidatų no
minacijoms. (primaries) 
pjūčio 21 d.

Rugsėjo 4-6 privalo 
k an d i d atams n om i n u ot i
tijos skale šaukiamos partijų 
konvencijos. Paskiausios no
minacijos galės būti įteiktos 
ne vėliau rugsėjo 10-tos. O 
nominuotieji turės pareikšti 
priėmimą ar atsisakymą kan
didatūros no vėliau rugsėjo 
11 -tos.

Klubiečiy Žinios
Balandžio 6 d. įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių Klubo 
susirinkimas savoje patalpoje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pirmininkas Ch. Kreivėnas 
atidarė sūsirinkimą ir pakvie
tė sekretorių jaunąjį A. Linkui 
perskaityti praėjusio susirin
kimo užrašus. Perskaityti ir 
priimti.

Priimta į klubą pora naujų 
narių, su gydytojo Petro Gus
taičio paliudymu, kad jie yra 
tinkami įstoti.

Paaukota Raudonajam Kry
žiui $10. Mat, klubiečiai kas 
metai aukoja' tai įstaigai.
Skaitytas laiškas nuo Kriau

čių Neprigulmingo Klubo, 
reikalaujantis, kad Piliečių 
Klubas grąžintų morgičių, 
kuriam, skolino $10,000. Po 
trumpo pasikalbėjimo, vien
balsiai nutarta apmokėti; kaip 
galima greit. Neprigulmingas 
kriaučių pašalpinis klubas 
stengiasi sušelpti nukentėju-1 
sius nuo nedarbo savo narius. 
Gavę pašalpą, kurie norės, ga
lės sykiu pasimokėti ir užvilk
tas unijos duokles, tad kriau
čių klubui yra reikalingi pini
gai.

Kriaučių pašalpinis klubas 
buvo Piliečių Klubui statymui 
namo skolinęs $15,000, bet 
keli metai atgal Pil. 
$5,000 sugrąžino.

Tarimas sugrąžinti 
čių Neprigulmingam 
paskolą rodo, kad
Amerikos Piliečių Klubas pui
kiai gyvuoja nariais ir turtu. 
Nuo dabar klubas liekąsi be 
jokių morgičių, apmokėta 
kriaučiams ir šv. Jurgio Drau
gijai.

Į klubą įstoti yra proga vi
siems, kurie dar nepriklauso, 
kad ir senesnio amžiaus, per 
visus šiuos metus yra priima
mi į klubą iki 45 metų am
žiaus. Lietuviai, nepraleiskite 
progos! Klubas turi pašalpinį 
skyrių su bizniu ir nuosavą 
namą su erdviomis svetainė
mis. Tapti klubo nariu apsi
moka visiems jaunuoliams ir 
biskį senesnio amžiaus lietu
viams. J. Stakvilevičius.

Kriaučiams darosi juokai 
skaitant socialistų Keleivį, kas 
savaitę pridėtą visokių miši
nių apie kriaučius. Vargšai so
cialistai jau dalipo liepto ga
lą, nežino už ko griebtis. Jie 
mato, kad Brooklyno pašalpi- 
niai klubai ir organizacijos tu
ri pinigų, šelpia savo narius, 
o socialistų grupelei ir jų Ke
leiviui iš to nieko nebetenka.

Teisybė, Buivydui būnant 
kriaučių skyriaus delegatu 
pavyko iš Joint Boardo pasi
gauti $3,500 tremtiniams su
šelpti. Minėti pinigai turėjo 
būti perduoti BALF’ui, bet di
džiulis Jonas pasigavęs tą če- 
kutį nudundėjo pas socialis
tus. Tai nuo to laiko kriau- 
čiai yra pasipiktinę socialis
tais. Kas metai ateina pas 
kriaučius koki socialistų tary
bos parengimų bilietai, bet 
tampa numesti į gurbą, kriau
čių neperkami.

Ar už tai reikia visus kriau
čius vadinti komunistais?

Socialistai nori apžioti vis
ką, kas yra kriaučiška. Net 
valdiškais teismais pradėjo 
grasinti. Tas rodo, kaip toli 
tie gaivalai norėtų eiti, jeigu 
jiems pavyktų pasigrobti tur
tą bent vienos įstaigos dėl to, 
kad ji yra kriaučiška.

Brooklyno lietuvių organi
zacijos veik visos yra kriau- 
čiškos.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas, pašaipiais, turi 378 
narius, kurių didesnė dalis yra 
kriaučiai. Jis turi nuosavą 
pastatą su svetainėmis ir biz
niu, yra turtingas. Jeigu Jan
kauskui (Jenkins) kilo apeti
tas į Kriaučių Neprigulmingo 
Klubo (kuriame jis pats ne
priklauso) turtą teisinantis 
tuo, kad ten nariais yra kriau
čiai, tai ai’ negali užeiti apeti
tas ir ant Pil. Klubo turto dėl 
to, kad ir čia irgi didesnė dalis 
narių yra kriaučiai ?

Šv. Jurgio Draugijoje 
priklauso daug kriaučių.

Kriaučiai ir kriaučkos, 
dėkite prieš tokiuos, kurie
kosi prie jūsų iždo ir grąsina 
darbininkų sutaupoms net val
diškais teismais! Artinasi bir
želio mėnuo, kuomet būna 
skyriaus delegato rinkimas. 
Jeigu koksai iš tokių bandytų 
briautis į delegatą, neįsileis
kite. Lietuviški keleiviniai so
cialistai neturi visuomenėje 
pasitikėjimo ir jie negalės pa
sigrobti j ūsų įstaigų, jeigu jūs 
patys visuomet būsite jų sar
gyboje, dalyvausite draugi
jų susirinkimuose ir viršinin
kų rinkimuose. J.S.

Tada daug žmonių iš Lietu
vos važiavo Kanadon. Ona 
Vaičikauskienė sumanė parsi
traukti savo seserį iš Lietuvos, 
bet ji neturėjo Kanadoj žino- 

rū pintųsi 
atėjimos

Toronto 
ir švoge-

irgi

bu- 
tai-

Klubas

Kriau-
Klubui

Komoka, Kanada. — Su
sprogo rakietinis Kanados 
lėktuvas; žuvo abudu lakū
nai.

Saratogai tyrinėti d žiūrė 
pradės savo veiksmus balan
džio 30-tą. .

sa m i arešto- ir valdiškos baus
mės, iš Kanados išlakstė sa
vais keliais, nos jie su tais afi- 
devitais ir laivakortėmis 
šmutino daugelį žmonių.

Burė atvažiavo 
aš atėjęs Lietu- 
Klube radau ji 

baro. Močiau ant
jo kreivą žvilgsnį ir nuėjęs 
prie kito galo baro atsisėdau, 
ii’ pasišaukiau gėrimą. Burė 
atėjo prie manęs ii’ klausia: 

“Kas tau pasidarė, draugo 
Nalivaika, ar jau neatsimeni 
manęs, nepažįsti, kad 
“helio man nesakei?”

Atsimenu, pažįstu tavo la
bai gerai, atsakiau jam. ir nu
leidau akis žemyn. Jis, ma
tydamas, kad aš nenoriu su 
juomi kalbėti, nuėjo prie sa
vo pirmesnės vietos, prie stik
lo alaus;

Burę gerai pažinau, gyven
damas Gardner, Mass. Jis ta
da, rodosi, iš Lawrenco atva
žiuodavo į lietuvių socialistų 
rajono konferencijas ir kitas 
pramogas.

Brooklyno Vienybė, rašyda
ma apie jį, pasako:

“Buvo 
domėjosi 

Dabar 
domėjosi

HELP WANTED—FEMALE
Mergina, mylini i vaikus, prie na

mų darbo, nereikia valgių gaminti, 
guolis vietojo, tinkamos pertraukos 
poilsiui. FL. 7-8128. . (70-72)

Spaghetti vakarienė 
buvo tikrai vykusi

apsiskaitęs 
gyvenimu.’ 

matome, 
gyvenimu.

žmogus,

kaip

J. N.

.lis

Timothy Dugan, 36 motų, 
rastas miręs iš Rockland atė
jusiame autobuse, kada busas 
sustojo didžiojoje stotyje 
Bill Ave., Now Yorke.

mų žmonių, kurie 
pargabenimo naujos 
reikalais.

Jai pasakiau, Kad 
gyvena mano sesuo
ris Alksniai. Aš paklausiu jų, 
gal jie ir apsiims padaryki 
jums' tą malonę. ,

Parašiau jiems laišką kal
bamu klausimu ir gaunu at
sakymą, kad jie mielai patar
naus Vaicikauskąms. Prisiųs- 
kitę $25, o mes padarysime 
ar iš pirksi m e af id e vi tą ir bus 
pradėtas formalumo darbas. 
Taip reikalavo valdžia.

Vaicikauskai pasiuntė pini
gus, o švogeris Alksnis, gavęs 
juos, nuėjo į agentūrą, ar kaip 
ją ten vadino, kur priklausė ir 
K. Burė. Sakoma, kad tuo 
darbu užsiėmė koki trys žmo
nės. Agentūra pinigus pri
ėmė; paėmė Vaičikauskienėj 
sesers Juodaičiūtės Lietuvos 
antrašą, ir jau darbas pradė
tas. Puiku.

Už kiek laiko Vaičikauskie
nė gauna telegramą nuo ma
no švogerio, kad ji prisiųstų 
$200 išpirkimui laivakortės. 
Ji skubiai pinigus pasiuntė.

švogeris, gavęs pinigus, nu- • 
eina išpirkti laivakortę, tai 
nei afidevitas padarytas (tur
būt laivų kompanijoj), nei 
nigų už jį nėra, 
gautas!

Vieną vakarą 
darbo atsisėdau 
valgyti vakarienės
šeimininkė ima ir pasako man 
viską, kas atsitiko Kanadoj su 
afidevito ir laivakortės pir
kimu.

Man net šilta
vakarienė pasiliko 
sakytum, kad ji buvo 
minta nepatyrusios 
nes. Supraskite: aš 
davau savo gimines, 
patarnautų mano 
kams, o žiūrėkite, kas pasi
darė. Bjauresnio įvykio negali 
būti!

švogeris Alksnis už laiva
kortę pinigus prisiuntė atgal, 
pasilikdamas kelis dolerius 
padengimui ten kokių išlaidų. 
Tada paklausiau Vaičikaus
kienės : kiek .tau kainavo “at
sitraukimas” sesers Kanadoj ? 
— Apie $60, — atsakė ji man.

Tie visi apgavikai, bijoda-

švogeris

parėjęs 
prie

ir

prie

, Korėja.—Amerikiniai lėk
tuvai be atlaidos bombar
duoja Korėjos liaudininkų 
kariuomenę i šiaurę nuo 38- 
tos paralelės.

Jaunųjų LDS moterų-mergi- 
nų bolininkių rengtoji spaghe- 

j tti vakarienė balandžio 7-tos 
'vakarą tikrai buvo tokia — 
i nuo pradžios iki galo. Jos 
, pradėjo su itališku vynu, kaip 
Į Elena vadino — burokų raša
lu. baigiant sosu ir itališkųjų

i sūriu, viskas 
patiekalui.

Visgi laimė būti jaur^ms! 
Teko nugirsti, kad 
tinę, tos, skanios 
k u k orystę-vi re j ystę
ko Jonas Katinas, o jos pačios 
jam tik talkino ir priruošia
muosius darbus atliko, taipgi 
patarnavo svečiams.

Svečiu atvyko
Kadangi Brooklyne 
ta jaunimo rengta 
publika pasiskirstė.

pritaikyt# ta A

kad visą i>ama- 
vakarienės 
joms atli-

vidutiniai. 
Įvyko ki- 
pramoga^ 

Rep.

pi- 
ap-

iš 
stalo 

mano

pasidarė, ir 
negardi, 

> paga- 
gaspadi- 

rekomen- 
kad jie 

šeiminiu-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

ryte; 1—8 vakare9—12
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Bay Iii d go gyventojai pra
dėjo kampaniją sukelti pini
gų padidinimui Norvegian li
goninės. Nori pridėti 142 lo
vas prie jau esamų 265 lovų.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.

Street
st. Tačiau turintieji nusipirkę 

tas postal notes dar galį var
toti ir jas gavusieji dar ’galės 
iškeisti ne vėliau gegužės 
(May) 31-mos dienos. v

Visokį 'vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Pli. G.. 

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & ŪKIU.
Savininkas

IGNAS SUTKUS x
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 •

4 jpsl.—Laisve (Liberty, Li th. Daily) -Tree., Bal.-Apr. 11, 1951




