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Protingas patarimas. 
Nuo žodžių prie clarify. 
Vincent Auriol.
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Jeigu kadaise vienas žmo
gus iš vandens padarė vyno, 
o kitas iš kirvio išvirė zupės, 
tai kodėl negalima 
spigetes padaryti 
mis? Ir galima 
padaryta.

Taip man net 
jais primygtinai
noji Ona Yakštienė, brukly- 
nietė, viena iš astuonių boli- 
ninkių. Dalykas, mat, tame, 
kad mūsų smarkiosios sporti
ninkės šį šeštadienį 
niam Centre duos 
vakarienę ir nori, 
ateitumėme.

O tos spigetes 
tokios skanios, jog 
gę žmonės norėsią
giau gauti ir daugiau' valgyti. 
Labai galimas daiktas, nes 
$ang^i tik doleris su kvoteriu.

Kaip ten bus, lai būna, bet 
mūąų moterys sportininkės 
vertUs mūsų nuoširdžios para
mos. Jos visos, kiek girdėjau, 
ruošiasi traukti Chicagon į 
Lds bolingo metinį tufhamen-

- tą. Kelionė ilga ir brangi.
—o—

Man rūpi ir dar pora gra
žių parengimų, skiriamų ge- 
rieįms tikslams. Lietuvių Me
no Sąjungos apskrities opere- 
tiškas koncertas įvyks balan
džio 15 d. Mūsų chorai dirba 
sunkiai davimui tokio šau
naus dainų koncerto, kokį se-j 
niai besame turėję.

šios meninės iškilmės ren
gėjai tikisi turėti svečių ir iš 
New Jersey, ir iš Pennsylva- 
nijos, ir iš Connecticut.

j

O tik už vienos savaitės 
po što koncerto, t.y., balan
džio 21 d. B*rooklyno smar
kieji dvyrai turės, parengimą 
pagerbimui savo moterų. Nors 
vieną sykį nors vienam pa
rengime mūsų sesės bus tik 
“poniomis,” daug didesnė
mis, bent jau daug daugiau 
gerbiamomis, negu anais “ge
rais” smetoniniais laikais bū
davo Zosė Smetonienė ir kitos 
aukštos Kauno poniutės.

To parengimo meninė 
dalis pavesta Jonui Juškai ir 
Petrui Grabauskui. Jiems yra 
įsakyta neįsileisti nė vienos 
moters. Tegul tik vyrai šoks, 
gros ir dainuos!

—o—
Nežinau, ar šiuos 

skaitys vienas 
draugas, kuris
asmeniškai prisipažino, kodėl 
jis mūsų krislus skaito. Jis sa
ko: Aš juose 
gudriausių ir pačių kvailiau
sių, dalykų.

krislus 
gerasmano 

kadaise man

užtinku pačių

«

.Drg. L. Pruseika rašo apie 
drefiraščio Vilnies finansinę 
padėtį ir sako:

“Žiūrėkime į laikraštį, kaip 
į savo artimiausią giminę, nes 
mes esame jo tėvai. Jei ne 
mes, tai laikraščio nebūtų nė 
buvę. Kiekvieno iš mūsų as
meniniam šeimyniniam budže- 
te, savo pajamose ir išlaidose 
nepamirškime ir Vilnies. Ji 
mums artimiausias draugas, 
keliavedys, giminė.”

—0— i
- Šis protingas patarimai la

bai gražiai atitinka ir mus 
laisviečius. Visuomet rūpinki
mės Laisvės išlaikymu ir pla
tinimu.

Dar toliau jis rašo :

JANKIAI 40 MYLIŲ 
FRONTU ĮSIVERŽĖ Į
ŠIAURINĘ KORĖJĄ
Pasiekė iki 7 mylių į šiaurę 
nuo 38-tos paraleles

Korėja, bal. 5. — Ameri
konai jau 40 mylių ilgio li
nija viduriniame • fronte 
prasiveržė per 38-tą parale
lę iki 7 mylių gilyn į šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publiką.

Šiauriniai liaudininkai ir

kinai vis atkakliau ginasi, 
naudodami patrankas ir 
minosvaidžius .

Šiaurės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
balandžio 4 d. nušovė 12 
amerikiniu lėktuvu, sunai- 
kino 3 tankus ir nuskandi
no 4 laivus.

Automobilinės nelaimės 
New Yorko valstijoj

New York. — Šioje vals
tijoje automobiliai kasdien 
užmuša po 4 žmones ir su
žeidžia 400, kaip pranešė 
Didžiojo New Yorko Sau
gumo Taryba.

. Pereitais metais auto, ne
laimėse New Yorko valsti
joj žuvo 1,996 žmonės.

Irano valdžia įvedė 
žinių cenzūrą

Teheran. Iran. — Irano 
valdžia uždėjo cenzūrą siun
čiamoms užsienin žinioms. 
Valdžiai nepatinka ypač ži
nios apie įvestą karinį, sto
vį ir apie streikierių de
monstracijas prieš anglų ži
balo kompaniją. Areštavo 
dar kelis demonstrantus.

Rakietiniai rusų lėktuvai 
greičiausi, bet Amerikos 
lėktuvai esą geresni

Chicago. — Šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų naudoja
mi rusiški rakietiniai lėk
tuvai skrenda daugiau kaip 
760 mylių per valandą, tai 
yra greičiau už garsą, sa
kė Illinois Technologijos 
Instituto vice-prezidentas 
prof. John T. Rettaliata.

Bet jis, kalbėdamas Va
karinių Jėgų Konferenci
joj, tvirtino, kad rakietiniai 
Amerikos lėktuvai, skren
dantieji tik iki 710 mylių 
per valandą, geriau tinką 
kovai ore.

London.—Anglijos prem
jeras Attlee’ ligoninėje gy
dosi nuo žarnų skaudulių; 
tik lėtai tegyja.

joje ir atsteigimui taikos To
limuosiuose Rytuose.

Tas momentas jau seniai 
patogus. Bėda sui mūsų val
dovais. Bėda, kad nei Morri
son, nei Attlee, nei Trumah,

Jei ne-1 nei Achesonas • nuo žodžių 
galima numot ranka ant savo, apie> taiką nepereina prie dar- 
namo, ant savo atitomobiliaus, 
ant vienokių ar kitokių pato
gumų, tai jau tikrai negali
ma numot ranka ant mūsų vi
sų namo, ant mūsų visų įstai- 
g$4'ant mūsų Vilnies.”

—o—
W Naujlpjs Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius Morrison 
esąs įsitikinęs, kad dabar la
bai patogus psichologinis mo
mentas baigimui karo Korė-

bų.

Argentinos fašistai 
“susekę sąmokslą”

Buenos Aires. ■ 
nos policija giriasi susekus 
komunistu sąmokslą “milži
niškai pasmarkinti veiki
mą” prieš, Perono fašistų 
valdžia. Areštavo studentą 
Is. Mirskį, pas kurį rado 
narystės kortelę Žmonišku- 

I mo Teisių Sąjungos ir 7 ko- 
i munistines knygas.

Policija suėmė ir du ki
tus asmenis, dalyvavusius 
demonstracijoj prieš Jung
tinių Valstijų ambasadą. 
Mirskis, be kitko, kaltina
mas, kad demonstracijoj 
sudegino popierinę Jungti
nių Valstijų vėliavukę.

Jau antra savaite Ameriko
je kalėdoja Francūzijos pre
zidentas Vincent Auriol. Tai j 
kitas diplomatas,

VALDŽIA BRANGIAI ATPERKA TROKUS, 
KURIUOS IŠKIŠO KAIP “ATLIEKAMUS”

Washington. — Amerikos 
valdžia po Antrojo pasauli
nio karo pervedė ar “par
davė” Filipinams 872 kari
nius trekus kaip atlieka- 
muš. Paskui amerikonų 
Green Brothers Enterpris
es atpirko iš Filipinų val

džios tuos trokus už $240,- 
000 iš. viso.

Tada valdinė Amerikos 
Atomų Jėgos komisija pir
ko šiuos trokus iš Green

poBrothers, užmokėdama 
$3,400 iki $3,900 už kiekvie
ną.

Tokiu būdu Green Bro
thers trumpu laiku 'pasi- 
kuopė 425 tūkstančius dole
rių gryno pelno.

Kongresmanų komisija 
dabar kvočia tuos biznie
rius, bet tiktai todėl, kad 
jie, taip pelnydamiesi, nu
suko valdžiai taksus.

SENATAS TIK PRAŠO TRUMANį 
PASITARTI APIE DAUGIAU JANKIU
SIUNTIMĄ I VAKARU EUROPĄ
Kviečia Franko, turkų, graikų ir 
vokiečių armijas pries Sovietus

Biznierius siūle senatoriui 
Kefauveriui didžiulį kyšį

Washington. — Senatas 
69 balsais prieš 21 nutarė, 
kad:

Prez. Trumanas gali tuo
jau pasiųsti i vakarų Euro
pą keturias kareivių divizi
jas (100,000 vyrų), kaip da
lį tar plautinės armijos 
prieš Sovietų Sąjungą

— Argenti-|su 
n m X71

Radijo ir spaudos 
gedulas dėl La Prensos

Washington. — čionaiti- 
nės .radijo stotys išvien su 
Nacionaliu Spaudos Klubu 
paskelbė gedulą šį penkta
dienį dėl'to, kad Argenti
nos fašistai pasmaugė di
džiausią toj šalyj dienraštį 
La Prensą.

Diktatorius Peron užgro
bė ir uždarė La Prensą už 
tai, kad jinai kritikavo 
šistinę jo politiką.

Austrijoj sužeista 26 
žydai demonstrantai

fa-

Salzburg, Austrija. — Žy
dai demonstravo protestuo
dami, kad Salzburge rodo
mas naciškas judamasis pa 
veikslas “Nemiršta n č i o j i 
Meilė,” kur niekinami žy 
dai.

Policija blaškė demon
strantus ,daužydama juos 
buožėmis, 
da laidė 
keikdama 
žeista 26
/Miesto

užgynė tą judį rodyti.

Fašistinė govė- 
akmenis į juos, 

žydus. Tapo su- 
žydai.
valdyba paskui

Armijos sekretorius lekia 
pas gen. MacArthurą ♦_ _ _ _

diplomatas, kuris ž'o- Washington. — Jungtinių 
džiai pažada visko, bet dar- Valstijų armijos sekreto- 

bais neduoda nieko. Jis irgi 1-— --------- ------ -- --------bais neduoda nieko. Jis irgi rius Frank Pace su dviem 
kalba apie taiką, bet čia at- generolais išlėkė Japonijon, 
važiavęs dilgina mūsų nervus, kur tarsis SU generolu Mac- 
ir kursto prie dar didesnio 1 Arthuru kariniais klausi- 
ginklavimosi. • mais.

Kuomet Senato komisija 
tyrinėjo valdininkų ryšius 
su nešvariais bizniais, tai 
vienas didelis biznierius 
siūlė 100 tūkstančių dolerių 
ir daugiau demokratui se
natoriui Ėst. Kefauveriui, 
tos komisijos pirmininkui. 
Sakė, tamsta galėsi tuos pi
nigus perduoti Naciona- 
liam Demokratų Partijos 
Komitetui.

Kad senatorius Kefauver 
atsisakė nuo pinigų, tas bi- 
nierius siūlėsi savo lėšomis 
pasamdyti Kefauveriui eks
tra sekretores ir suruošti 
jam puotą viešbutyje.

Sen. Kefauver dabar apie 
tai rašo žurnale Saturday 
Evening Post, kaip tūli bi- 
niai stengiasi kyšiais pa
pirkti tyrinėtojus bei valdi
ninkus.

Cechai nusmerkė 
Amerikos šnipą

Bet Senatas pageidauja, 
kad prezidentas gautų Kon
greso užgyrimą pirma, ne
gu sius Europon daugiau 
amerikinės armijos.

(Trumanas gali nepaisy
ti patarimo.)

Kartu Senatas nutarė 
kviesti Franko , Ispaniją, 
vakarinę Vokietiją, Turki
ją ir Graikiją, kad siųstų sa
vo kariuomenę į tarptauti
nę armiją, kurios vyriau
sias komandierius yra ge
nerolas Eisenhower.

MacArthur užginčija pasaką apie 
Sovietų armiją Mandžūrijoje

- Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo pirmininkas 
demokratas Sam Rayburn 
pasakojo, kad Mandžūrijoj 
mobilizuojasi “anaiptol ne 
vien tiktai kinai.” Neminė
damas Sovietų vardo, ta
čiau, Rayburn aiškiai įtarė, 
būk Mandžūrijoj telkiasi 
didžiulė rusų armija. Jis

gąsdino, kad “labai gręsia” 
naujo pasaulinio karo pa
vojus.

Praga. — čechoslovakijos 
teismas nusmerkė sušau
dyt prisipažinusį Jungtinių 
Valstijų šnipą, slovaką 
Viktorą Palkovičių.

Išgirdęs mirties nuo
sprendį, šnipas sušuko: “Aš 
taip baisiai nusikaltau sa
vo tėvynei, kad nevertas 
esu gyventi!”

Du čechoslovakai tapo 
nuteisti visą amžių kalėti, o 
keturi po 18 iki 24 metų už 
tai, kad šnipinėjo priešiš
kiems vakariniams kraš
tams. '

Demonstruoja moterys 
vakarinėj Vokietijoj

Tokio. — Generolo Mac- 
Arthuro raštinė pareiškė, 
jog nematyt jokių ženklų, 
kad Sovietai mobilizuotų 
savo armiją Mandžūrijoje.

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Bonn, Vokietija. —/Tūks
tantis vokiečių moterų de
monstravo prieš vakarinės 
Vokietijos seimą; protesta
vo prieš maisto pabrangi
mą ir prieš karo planus.

Demonstrantės šaukė: 
“Šalin brangenybė!” “Šalin 
pasiruošimai naujam ka
rui !”

Policija suėmė 20 moterų, 
bet paskui paleido.

Vėliausios Žinios
Washington. — Praneša

ma, kad valdžia leido gene
rolui MacArthurui iš oro 
bombarduot Kinijos lėktu
vų aikštes Mandžūrijoj. (

Tel Aviv, Izrael.—Izrae
lis kaltina Syriją, kad jos 
kareiviai įsiveržė į nekari
nį ruožtą prie Galilėjos eže
ro ir nušovė Izraelio polici
ninkus. '

Roma. — Dešinieji soci
alistai apleido Italijos mi
nistrų kabinetą'ir prisidėjo 
prie Saragato , “unitarinių” 
s o cialistų, organizuodami 
naują bendrą dešiniųjų so
cialistų partiją.

Maskva. — Soviet i n ė s e 
Turkmėnijos ir Tadžikista
no Respub 1 į k o s e taipgi 
įsteigtos Mokslų Akademi- 
mijos.

Washington. — Apsigyni
mo departmentas bal. 4 d. 
paskelbė, kad amerikonai 
Korėjos kare nukentėjo vi
so 58,550 šitokių nuostolių 
iki kovo 30 d.:

8,753 u ž m u š ta, 39,023 
sužeista ir 10,774 be žinios 
dingo.

Per vieną pastarąją savai-' 
tę nuostolių skaičius 
daugėjo 1,430.

Maskva. — Mirė admiro
las M. F. Romanov, įžymus 
karinio Sovietų laivyno ko- 
mandierius.

Truman prašys dar 11 
bilionu dol. kitiem 
kraštam prieš komunizmą

pa-

Nužudė keturis už tai, 
kad jie jo nemylėjo

Jungi. Valstijos pertraukė 
paramą apšvietai Čilėje

Kongreso komitetas aprėžia 
lėšas "Amerikos Balsui”

' Santiago, Čilė. — Jungti
nės Valstijos pertraukė 
medžiaginę paramą Čilės 
mokykloms todėl, kad Čilie
čiai studentai kritikavo 
Washingtono valdžios tiks
lus. Jie sakė, Jungtinės 
Valstijos kišasi į Čilės ap- 
švietą ir bando ją pakreipt 
jankių naudai .

Piniginė paspirtis Čilės 
mokyklomą buvo žadėta pa- 
gal prez. Trumano Ketvirto 
Punkto programą.

---------i------------------

Luke Air Base; Ariz. — 
Susprogo naujas rakietinis 
lėktuvas, kada buvo daro
mas jam išbandymas. Spro
gimas užmušė vieną me
chaniką ir sužeidė kitą.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Washington.—Prez. Tru
manas reikalavo paskirti 
dar 97 milionus, 500 tūks
tančių dolerių statyti nau
joms “Amerikos Balso” ra
dijo stotims šioje šalyje ir 
vakarinėje Europoje—pro
pagandai pasmarkinti ’prieš 
Sovietų Sąjungą ir jos 
draugus.

Kongreso Atstovų Rūmo 
lėšų komitetas išbrąukė 89 
milionus dolerių iš Truma
no reikalavimo.
GRAIKIJOS PASKALAI 
APIE ALBANIJĄ

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarcho - fašistų val
džia skleidžia pąskalus 
apie “šimtus areštuotų ir 
30 sušaudytų asmenų Alba
nijoj,” kaip tos šalies val
džios priešų.

Marshfield, Mo.— Farme- 
rio sūnus Kenneth Eissery, 
24 metų, nušovė kaimyną 
Wm. Th. Shockley, jo žmo
ną ir du kitus šeimos na
rius.

Areštuotas žmogžudis sa
ko;*—Aš juos nušoviau to
dėl, kad jie manęs nemylė
jo- ""

Washington.—Prez. Tru
manas šį mėnesį prašys 
Kongresą paskirt 7 bilio- . 
nūs, 500 milionų dolerių v 
svetimiem kraštam gin
kluoti prieš Sovietų Sąjun
gą. Prezidentas kartu ra
gins ' Kongresą užgirti dar 
3 bilionus, 500 milionų do
lerių tiem kraštam medžia
giniai stiprinti prieš komu
nizmą.

Associated Press įmato, 
jog Kongrese “kils audra” 
prieš begalinį pinigų šinka- 
vimą užsieniams. , - -

Amerika spartina karines 
vokiečiu pramones

Vakarą Vokietija sumezgė 
ryšius su 8 kraštais

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinė Vokietija, pagal anglų- 
amerikonų leidimą, sumez
gė diplomatijos ryšius ir 
apsikeitė ambasadoriais su 
Holandija, Italija, Luk- 
semburgu, Šveicarija, Indi
ja, Portugalija, ‘ Švedija ir 
Vatikanu.

Formoza. — Kinų tauti
ninkų vadas čiang Kai-še- 
kas vėl gyrėsi, kad jis su 
savo armija “netrukus su
grįš Kinijon ir liuosuos ją 
nuo komunistų.”

Bonn, Vokietija. — Jung
tinės Valstijos jau pradėjo 
pumpuot savo pinigus į va
karų Vokietijos kasyklas 
ir plieno fabrikus, kad pa
didintų gamybą kariniams 
tikslams, kaip teigia Unit
ed Press.

Colombijoj nuteista 10 
kaip maištininkai

Bogota, Colombia. — De
šimt žmonių tapo nuteista 
po 2 iki 15 metų kalėti už 
dalyvavimą maište pirm 
prezidentinių Colo’mbijos 
rinkimų 1949 metais. Tarp 
nuteistųjų yra ir trys la
kūnų oficieriai.

I
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Kardinolo Višinskio vizitas į Vatikaną
Kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, Lenkijos kardi- 

nolas.Stef.an Višinskis (Wiszynski) jau, be abejojimo, bus 
Vatikane ir gal būt tarsis su popiežium.

-Su kardinolu vyksta Lodziaus vyskupas Mykolas 
Klepcz, vyksta ir tūli kiti dvasiškiai.

Ko jie ten vyksta?
Iš tikrųjų, šiuo metu nieks pilnai nežino jų misijos 

viso tikslo, bet žinoma yra tai, kad kardinolas vyksta 
reikalauti iš Vatikano pripažinimo Lenkijai tų sričių, 
kuriAš Lenkija po karo pasiėmė iš Vokietijos: Pamario, 
Silezijos, Rytų Prūsijos.

Kaip žinia, Lenkijos liaudies vyriausybė reikalauja, 
kad kataliku bažnyčia, veikianti buvusiose Vokietijos 
srityse (dabar Lenkijos), būtų' žinioje ir vadovybėje 
Lenkijos kardinolų ir vyskupų; kad Lenkijos aukštoji 
dvasi'škija, su vyriausybės žinia, skirtų ten visus aukš
tuosius dvasiškijai pareigūnus.

Vatikanas atsisako tai pripažinti!
Vatikanas skelbia, jog, girdi; kol nebus galutinai pa

daryta taikos sutartis su Vokietija, kol Amerika, Angli
ja ir Francūziia nepripažins oficialiai tų sričių Lenkijai, 
tol Vatikanas nepripažins tose srityse katalikų bažny
čios, kaip dali’es Lenkijos bažnyčios.

Vatikanas, girdi,, vis tebeskaitysiąs tose srityse baž
nyčią esant priklausančią Vokietijai!

Lenkija, kaip žinia, tik neseniai padarė su Rytų Vo
kietija oficialinę sutartį, pagal kurią Demokratine Vo
kietijos Respublikos vyriausybė pripažino tas sritis 
Lenkijai, bet Vatikanas atsisako tai pripažinti!

Kitais žodžiais: Vatikanas laukia Amerikos, Anglijos 
ir Prancūzijos užgyrimo. ,

L. PRŪSEIKA
APIE MŪSŲ SPAUDĄ
Rašydamas ilgoką straips

nį Vilnyj apie mūsų spali* I 
dos būklę, L. Prūseika, | 
tarp kitko, sako: |

“Vilnis,” kaip ir “Laisve,” 
kaip ir visi kiti progresyv6s • 
spaudos organai jokiu būdu 
negali išsilaikyti tik prenu
meratomis, tik skelbimais ir1, 
spaudos darbais. Parfengimai, 
taip pat ir aukos, yra gyvybi
nis būtinumas.

Mums verstis sunku ne tik 
dėl reakcijos puolimų, ne tik 
dėl organizuoto boikoto ir 
konspiratyvių suokalbių mū
sų priešų. Mūsų padėtis daro
si sunkesnė gal labiausia dėl 
to, kad mirtis retina eiles mū
sų senosios gentkartės. Retė
ja eilės veteranų, kurie sukū
rė ir ugdė “Vilnį” ir “Laisvę.”

“Vilniai” išleisti per metus 
reikia 63-65 tūkstančių dole
rių. “Vilnis” yra didelė įstai
ga . J oj e d i rba 18 žmonių. 
Nors jų algos yra daug m a- I 
žesnės negu panašių kapita- ■ 
listinių įstaigų darbininkų, bet 
algos mūsų biudžete sudaro 
didoką sumą. Popierių nežmo
niškas pabrangimas — apie 
ką mes visi labai gerai žino
me — gula ant mūsų labai 
sunki našta.

Na, o kiek gi mes suren
kame savo spaudai išlaiky
ti aukų ?

Seniau, sako straipsnio 
rašytojas, vilniečiai surink
davo po 5-6 tūkstančius 
dolerių per metus. Užper- 
eitais metais “aukomis tu
rėjome sukelti 15 -tūkstan
čių dolerių, o pereitais jau 
16 tūkstančiu...” c

draugas gali būti laikraščio 
stiprintojas. Man teko kartą 
būti laidotuvėse St. Louis. Mi
ssouri. Po laidotuvių susirinkę 
giminės ir draugai sūdėjo 
“Vilniai” virš $70. Tokių pa-’ 
vyzdžių buvo jau keliolika. 
Miręs draugas ar draugė ge
riausia pagerbiamas rėmimu 
jo idėjų. Laisvės medis juo 
geriau auga laistomas nuošir
džiom a^ukom.

Laisviečiai dūri tokių pa 
čių prityrimų, kaip ir vil
niečiai.

Ne vienam draugui mi
rus, jo giminės, artimieji ir 
draugai, mirusįjį laidoda
mi, sudėjo gražias pinigų 
sumas Laisvei. Taip ir turi 
būti.

Pakalbėkime atvirai: ma
žiau prie numirusiojo gėlių, 
kuris jų nenusineš į kapą, 
o daugiau užuojautos pa
reiškimų per spaudą. Vieši 
užuojautos pareiškimai pa
silieka laikraštyj, mirusis 
draugas įamžinamas ir iš 
to ešti laikraščiui, kuri mi- 
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rusis skaitė, kurį jis rėmė, 
naudos.

Mūsų spaudą remti ten
ka visaip. Yra žmonių, ku
rie kas metai aukoja jąi 
tam tikrą sumą. Prūseika 
rašo, jog Chicagoje yra vie
na jauna pora, kuri kas me
tai Vilniai aukoja. Toliau:

Kartą paklausiau gerą 
draugą chicagietį, kuris kas
met aukoja “Vilniai” po šim
tą dolerių ir net ir daugiau 
ir kuris visuomet- būna mūsų 
parengimuose: Ar jaučiatės 
dėl -to kiek nuskriaustas, ar 
jaučiatės biednėsnis?

lis tik nusijuokė. Jis sako,

TARPTAUTINIS JAU
NIMO SUVAŽIAVIMAS

Pranešama, jog šių metų 
rugpiūčio , mėnesį Berlyne 
įvyks tarptautinis jaunimo 
suvažiavimas taikai gihti. 
Jis prasidės rugpiūčio 5 d. 
ir baigsis rugpiūčio 19 d.

Suvažiavimą šaukia Pa
saulinė Demokratinio Jau
nimo Federacija ir Tarp
tautinė Studentų Sąjunga.

Į ŠUNTAKIUS
Sandara dar vis aima

nuoja, jog ne viskas gerai 
Lietuvos priešų pastogėje. 
Girdi:

Lietuvių politinė emigraci
ja yra gana skaitlinga. Jos 
tarpe užtinkame visokių pa
kraipų ir visokių gabumų žmo
nes. Jie palaiko senųjų ir nau
jesnių partijų struktūras ir 
bando išvystyti jų veiklą net 
šioje pusėje Atlantiko.

Visa tai būtų įprasta ir ne
nuostabu, jie sale normalaus 
tų grupių egzistavimo nepasi
reikštų šioje šalyje ir kitur 
beprasmės varžytinės dėl įta
kos, dėl pirmenybių, jei nesi
suktų verpetais 'kivirčiai dėl 
VLIK’o sąstato, dėl jo refor
mų ir pan.

Mūsų supratimu, tie visi 
manevrai ir strategiški kombi- 
navimai vieni prieš kitus yra 
neigiamas, neproduktingas 
reiškinys, vedantis į šunta - 
kilis, o ne prie aukščiausio 
tikslo...

“Aukščiausiu tikslu” San
dara skaito'' “Lietuvos gel
bėjimą,” Gelbėti Lietuvą 
nuo Lietuvos žmonių — jų 
“aukščiausias tikslas.”

Nesėniai kardinolas Višinskis tarėsi su Lenkijos pre
zidentu Boleslavu Bieruta—juodu tarėsi kaip tik dėl to, 
dėl ko kardinolas dabar vyksta į Vatikaną. 1

Taigi tenka laukti įdomių iš kardinolo pasikalbėjimų 
su .popiežium žinių.

Atrodo, jog viršminėtuoju klausimu kardinolas Višins
kis stovi su Lenkijos liaudies vyriausybe.

Praėjusiais metais Vilnis 
turėjo daugiau skelbimų, 
negu kada nors. Šiemet dar 
nežinia, kaip bus—ligi šiol 
Vilnis skelbimu 
biu.

Yra pas mus 
tų, galvojančių
saule negyvensime, $ 
retina mūsų eiles, tai 
ir laikraščiui galas.” , .

Prūseika tokiems atsako:! B^ris padėti do-

turi stam-

ir. pesimis-/ 
taip: “su

Vatikano politika visuomet buvo reakcinė politika. 
Vatikanas, atsiminkime, visaip rėmė Lenkiją, kuomet ji 
buvo valdoma liaudies priešų.

Atsiminkime: kada Želigovskis smurtu užgrobė Vil
niją, Vatikanas, nepaisydamas jokių tarptautinių su
tarčių, tuojau Vilnijos katalikų bažnyčią priskaitė Len
kijai, Lenkijos dvasiškijai!

Jis tuo būdu užgyrė Želigovskio grobį.
Nereikėjo laukti jokių “gajutinų” užgyrimų iš nie

kur—atplėštoji Lietuvos sritis Vatikano oficialiai buvo 
pripažinta ano meto imperialistinei Lenkijai, didesnei- 
ir galingesnei už Lietuvą!

♦ Lenkija pasidarė negera Vatikanui, - kai ji patapo 
liaudiška, kai darbo žmonės ten patys, be ponų ir fa
brikantų, pradėjo savo krašto reikalus tvarkyti.

Vatikanas dar vis tikisi, jog bus pasaulinis karas, bu
vusiosios Vokietijos sritys nuo Lenkijos bus atplėštoj, 
nežiūrint, kad ten šiuo tarpu gyvena išimtinai tik len
kai, ir grąžintos Vokietijai, kuri manoma apginkluoti ir 
nukreipti prieš Tarybų Sąjungą. \

Štai, kokia negraži, nedora Vatikano politika!
Ar Višinskiui pavyks Vatikaną įtikinti, kad tokia savo 

politika jis labai klysta, kad jis labai rūstina Lenkijos ka
talikus,

jei .jis nebūtų progresyvis lie
tuvis, o bažnytinis,' tai viso
kioms af ievoms, misijoms, 
klioštoriams, akademijoms ir 
kitos rūšies šventiems ; biz
niams jis būtų'isaukavęs. dau
geriopai daugiau, kad gavus 
tikietą į angelų chorą dangu
je!

ateisj ‘Daleiskime, jeigu mūsų 
; laikraščių nebūtų, jeigu

liekasi palaukti ir pamatyti.

Botvinnikas tebėra čempionas
keletą dienų Maskvoje baigėsi įdomus šachma-

Visgi būtų įdomu sužino
ti, kas ten tokie do kava
lieriai, kurie Vaidylas, Gri
gaičius ir Šimučius kreipia 
į šuntakius. Mums atrodo, 
jog tie vyrai ir dabar tebe
stovi nb kelyje, bet... Kur 
gi toliau juos kas nors gali

KAUNAS. — Ankstvvo 
ryto miglose išryškėją pil
ki kontūrai daugiaaukščių 
korpusų klinikų miestelio, 
esančio gražiajame Kauno 
pakraštyje. Klinikose, la
boratorijose, kabinetuose, 
verda gyvas kūrybinis dar
bas : čia įgyvendinami prieš
akiniai ligonių gydymo me
todai, čia gimsta moksli
niai darbai, auga jauni me
dicinos kadrai. Mokslinin
kų ir eilinių gydytojų, se
serų ir sanitarių darbą 
įkvepia didysis rūpinimasis 
žmogumi.

Ligoninės terapeutinėje 
klinikoje rytinis ligonių ap
žiūrėjimas. Prof e sorius 
Juozas Kupčinskas atidžiai 
žiūri į ligonį, kilstelėjusį iš 
guolio. Žmogui reikia su
grąžinti sveikatą, ir profe
sorius atiduoda šiam kil
niam reikalui visą savo pa
tyrimą ir žinias. v

—Kiekvienas profeso
riaus Kupčinsko lankymas 
mums tikra mokykla,—kal
ba vienas iš profesoriaus 
mokinių, jaunas gydytojas, 
medicinos mokslų kandida
tas Žiugžda.

Klinikoje, kuriai vado
vauja profesorius Kupčins
kas, gydytojai Gruodytė ir 
Žiugžda sėkmingai apgy
nė disertacijas medicinos 
mokslų kandidato laipsniui 
gauti. Urbanavičiūtė, Da
nis ir kiti ruošia disertaci
jas.

Nedidelėje, jaukioje pa
talpoje, kur langai uždeng
ti storomis juodomis užuo
laidomis, švysčioja mėlyna 
šviesa. Sutelkęs dėmesį, 
profesorius šiame ūžtemdyr 
tame kambaryje seka ra
mų, gilų ligonių miegą.

Vadovaudamasis I. P. 
Pavlovo mokslu, mokslinin- 
medicinos mokslv kandida- 
kas prof. P. A. Ąndriejevas 
paruošė metodą vidaus Ii* 
goms gydyti ilgu miegu. 
Prof. J. Kupčinskas pirmas 
respublikoje pritaikė šį me
todą poliklinikos veikloje.

Tyrinėdamas akademiko 
Pavlovo palikimą, žinoma
sis rusų mokslininkas A. V. 
Višnevskis pasiūlė “novo- 
kaino bloko” metodą. Šis

gydymo metodas plakai 
pritaikomas prof. J. £up- 
činsko vadovaujamoje 'kli
nikoje.

Paskaitas apie I. P. Pav
lovo mokslą profesorius 
Kupčinskas ir jo mokiniai 
skaito ne tik Lietuvos 
mokslų akademijos sesijose, 
gydytojų suvažiavimuose, 
mokslo įstaigose, bet ir res
publikos rajonuose — Ma
rijampolėje, Lazdijuose, Kė
dainiuose ir kt.

Juozas Kupčinskas žino
mas kaip aktyvus Pavlovo 
mokslo propagandininkas. 
a Vokiškieji ir lietuviškieji 
fašistai 1941 nfetais profe
sorių Kupčinską pašalino iš 
Kauno universiteto. Kai 
Tarybinė Armija vėl išva
davo Kauną, profesorius 
sugrįžta į universitetą. Jis 
—ne tik ligoninės terapijos 
katedros vedėjas, jis. taip 
pat nenuilstamas propa
gandininkas, jaunimo au
klėtojas. Nuo 1<944 >xnet|i 
Kupčinskas yra Kaun<y uni
versiteto . prorektorius iho- 
kymo ir mokslo reikakpms, 
o nuo 1947 metų — univer
siteto rektorius.

Nepaisant didelio admi
nistracinio ir pedagoginio 
darbo, Kupčinskas visada 
suranda laiko rimtiems 
moksliniams darbams. J. 
Kupčinskas — medic inos 
mokslų daktaras, 27 moks
linių darbų autorius, Visa
sąjunginės mokslinės tera
peutų draugijos valdybos 
narys, Draugijos moksli
nėms ir politinėms žinioms 
skleisti Kauno srities, sky
riaus pirmininkas. Už savo 
atsidavusį darbą profeso
rius Kupčinskas apdovano
tas Darbo Raudonosios^Vė- 
liavos ordinu. Dabar Ruo
žas Kupčinskas vadovauja 
medicinos institutui Kiaune.

Prof. Kupčinsko vaidas 
plačiai žinomas respublikos 
dirbantiesiems. P a s k uti
niais rinkimais prof. J. 
Kupčinskas išrinktas į Lie
tuvos Aukščiausiąją Tary
bą. J. Skliutauskas

Kada nors vardai tų ne
vidonų, kurie ryžtasi ALT 
vadovams iškirsti šposą, 
visgi iškils aikštėn!leriu ar dešimtine, tai ar 

tuomet progresyviai žmo
nės būtų tui’tingesni?

Žinoma, ne!
Medžiagiškai jie būtų to

kie, kokiais yra, o mora
liai būtų biednesni, daug 
biednesni!

Prūseika baigia savo įdo
mų straipsnį šiais žodžiais:

Dabar netinka tas obalsis 
“padirbėkime biskučiuką.” 
šie laikai, kurie išmėgina 
žmogaus sielą, reikalauja 
daugiau širdingumo, daugiau 
ryžtingumo, daugiau kietos 
valios.

Baigiant dar noriu tiek pri
durti: Visa istorija lietuvių 
progresyvės ir darbininkiškos 
spaudos garsiai byloja apie 
jos draugų duosnumą ir pasi
šventimą. Taip buvo tais lai
kais, kada kovota prieš cariz
mą. Ir Amerikos lietuviai rė
mė caro draudžiamą spaudą. 
Atsiminkim “Laisvės” ir “Vil
nies” praeitį. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai žmonių sudarė tą 
didžią talką, kuri išugdė tūos 
laikraščius.

žygiuoti tos tradicijos nu
statytomis gairėmis yra mūsų 
visų šventa pareiga.

Tai kiekvienam įsidėmė
tini mūsų veterano laikraš
tininko žodžiai!

Jeigu atskiras 'Žmogus nori 
gyvent kuo ilgiausia, jeigu 
atskiras žmogus iki paskutinio 
atdūsio savo gyvenimo į rūpi
nasi savo reikalais, savo šei
ma, savo namais, savo paliki
mu, tai kaip su organizacija, 
kaip su laikraščiu, kuris 
mums visiems . priklauso ? 
Kaip atskiras žmogus nebėga 
nuo savo reikalų, nuo atei
ties ir atsakomybės, taip ir vi
sas mūsų kolektyvas, visa mū-1 
sų visuomeniška organizacija 
skaudžiai prasikalstų, jei pa
darytų “givap,” nuleistų gal
vą ir žioplu fatališkumu lauk
tų mirties.

’ Gerai, teisingai pasaky
ta!

Jeigu Vilnies bendrovei 
priklauso apie 1,500, o Lais
vės—apie l,80CT, tai reiš
kia, jog mes dar turime 'di
delę šeimą, kuri gali rūpin
tis bendruoju mūsų reika
lu, spaudos reikalu.

Labai ryškiai L. Prūsei
ka pabrėžia:

žiūrėkime į laikraštį, kaip 
į savo artimiausią giminę, nes 
mes esame įo tėvai. Jei ne 
mes, to' laikraščio nebūtų nei 
buvę. Kiekvieno iš mūsų as
meniniam šeimyniniam biu
džete, savo pajamose ir išlai
dose nepamirškime ir. “Vil
nies.”/Ji mums artimiausias 
draugas,- keliavedys, giminė.

Tai lygiai tinka ' vilnie
čiams, kaip, ir laisviječiams. 
Laikraštis privalo kiekvie
nam rūpėti taip, kaip šei
mos narys, ‘taip, kaip jo *pą- 
tiės gyvenimas.

Prisiminęs mirštančiuo-
spau-

“SMARKUOLIS”
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Vienas Kanados konservatų 

lyderių, kalbėdamas parla
mente sąrišyje su Korėjos ka
ru, sušuko, kad “mes eisime 
•per 38 lygiagretę, jeigu rei
kalas bus, mes eisime per 
Mandžūrijos sieną, jeigu bus 
reikalas, mes eisime į Maskvą, 
jeigu bus reikalas.”

Bet jeigu reiktų eiti, tai jis 
veikiausiai pirmas pasislėptų. 
Ponams lengva kalbėti apie 
kryžiaus žygius, kuomet jiems 
nereikia žygiuoti.

Tiesa!

ANEKDOTAI
Išlaikė Paslaptį

Priefš keletą dienų Maskvoje baigėsi įdomus šachma
tininkų turnariientas. t ’

Šachmatai Tarybų Sąjungoje yra pats mėgiamiau
sias kambarinis sportas.

Šachmatais žaisti ten mokomi vaikai, mokomi suau
gusieji/ Milijonai žmonių užsiima tuo sportu.

Dėl to nenuostabu, kad šiandien šachmatų pasaulinio 
čempiono vardą nešiojo T. Sąjungos pilietis, to sporto 
meistras, Michailas 'Botvinnikas.

Šiemet B'otvinniką ryžosi nuvainikuoti kitas žymus to 
krašto šachmatininkas, Dovydas Bronšteinas.

•'Rungtynes-turnamentas įvyko-didžiojoje ir puošniojo
je Čaikovskio vardo koncertų salėje Maskvoje. s

Turnamentą sekė milijonai Tarybų Sąjungos piliečių 
ir milijonai pasaulio šachmatininkų.
- Net ir Niūjorko “Times” mate reikalo kasdien pateikt! 
žinių apie tąjį turnamentą, apie jo eigą.

K,ai kada jau atrodė, jog Bronšteinas ims ir nugalės 
Botvinniką—Bronšteinas taipgi gabus,, žymus to sporto 
meistras. į \
T Bet ne!

Juodu žaidė aštuonias partijas, iš kurių Botvinnikas sius veikėjus, mūsų spau- 
Įaimėjo dvi, vieną pralaimėjo, o penkiose abu išėjo lygio- dos skaitytojus ir bendra- 
mis i(“draw”). darbius, rašytojas prime-

Ar šitose rungtynėse dalyvavo ir Lietuvos šachmatų na: ' 
meistras Mikėnas, telegramos nepasakė. Daug- miršta. , Bet ir miręs

i.

STOKA MOKSLO
Kanadiečių Liaudies Bal

sas rašo apie tūlą Kanados 
armijos kapitono (J. D. Mc- 
Leaų) pranešimą. Kapito
nas McLean sakė, jog la
bai mažai imamų į armiją, 
naujokų “žino savo provin
cijos premjero /vardą* Dau
gelis iš jų nemoka taisy
klingai rašyt?. Kiti net sa
vo tėvų pavardes rašo iš 
mažosios.”

Laikraštis nuo savęs pri
duria, jog tai “parodo, kati 
kanadiečių išsilavinimas nė
ra toks aukštas, kaip kad 
yra skelbiama.”

Tai General Motors kor
poracijos p r e z i dentas z 
Charles E. Wilson, kuris 
pranešė, kad jo korpo
racija 1950 metais pada
rė $834,000,000 gryno 
pelno. Jis pats kasmet 
gauna po virš pusės mili
jono dolerių algos. Tuo 
tarpu valdžia leido ne 
tik ' General Motors kori- 
poracijai, - bęt visai au
tomobilių išdirbystei dar 
pakelti kainas ir padi
dinti savo pelnus.

Kažkurioj šalyj, viena
me miestelyje gyveno du 
draugai—gydytojas ir dan
tistas. Jiedu artimai drau
gavo net per. penkias de
šimtis metų, bet abudu už
sispyrusiai slėpė nuo viens 
kito savo amžių. Atsitiko 
taip, jog dantistas numirė 
pirmiau už gydytoją. Pa
starasis tikėjosi, • kad -^da
bar, numirėlį laidojant, jis 
tikrai patirs savo buvusio 
draugo amžių; nes prie 
karsto visuomet pridedama 
lentelė su mirusiojo vardu 

Į ir jo gimimo bei mirimo 
data.

skaito- 
Romu NESIDtJODA

SURENKAMI IR* TIEK
’Čikagos Sandara rašo: 
šiame Laisvės Mobilizacijos 

Vajuje Chicagos lietuviai iki
I šiol išpildė tik trečdalį savo
* L%r?<4-z\n 4-X rl 1 i n d ftl* PSl*"*

sekan- 
reikėtų

LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Vilniaus Tiesoje 
me, jog “Lietuvos
nistų partijos (bolševikų) 
Centro Komitetas apsvars
tė klausimą dėl Lietuvos 
Komunistų partijos eilinio 
VII suvažiavimo sušauki
mo. Priimtas nutarimas ’ kvotos. Du' trečdaliai 
sušaukti suvažiavimą 195Ų silieka. Todėl bėgyje 
m. balandžio 4 dieną.”

pasistengti surinkti likusius 
$20,000. Tokiam skaičiui lie
tuvių, tai nėra didelė suma.

•Labai, labai abejojame, ar 
jiems pavyks surinkti bent 
pusė tos kvotos, kurią va
dovai Čikagai paskyrė!

Tačiau jam teko ir dabar 
nusivilti.

Prieš pat Įeisiant karstą 
duobėn, gydytojas prisiar
tino perskaityti pridėtąjį 
užrašą, bet ant varinės len
telės jisai perskaitė štai ką: 
“Juozas JKablis, Dantistas* 
—Valandos, nuo 10 rytp iki 
4 po pusiaudienio.”

Teisybė bus blogiau
Pirmoji Mergina: “Ne

naudėlė, ta' Petronėlė! Ji 
visur visokias . melagystes 
apie mane plepa.”

Antroji Mergina: “Už ta| 
nėra ko ant jos pykti, mįe* 
loji. Piktumui pamato 'nūs, 
tuomet, kai jinai in^is tei
sybę apie tave pasaKoH/’ .

Surinko žemaiiit
, | I ■ IR ,«! Ui l<

čių dviejų mėnesių 2 psl.—Laisvė (Liberty* Lith. Daily)1-Penki., Bal.-April, 6, 10&1
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KAS YRA TA VADINAMOJI 
GIBRALTARO TVIRTUMA?

■MECHANIŠKA ŠIRDIS IR PLAUČIAI

Seniau sakydavo: “Tvir- 
i tas, kaip Gibraltaro tvirtu- 
I ma.n Tiesa, dabar tas po
sakis jau atgyvena. Angli
joj didelis susirūpinimas, 
nes Ispanijos fašistų spau
da atvirai pradėjo rašyti, 
kad Ispanija bile kada, kai 
tik panorėtų, gali sudaužyti 

I Anglijos tvirtumą ant Gi
braltaro kalno.

Anglijos Gibraltaro tvir
tuma yra Europos sausže- 
myje, pačiame pietvakari- 

Iniame kampelyje prie Gi
braltaro Perlajos. Gibralta
ro Perlaja yra 15-kos mylių 
pločio ir apie tiek mylių il
gioj vąndens tarpas, kuris 
jUngia^ Atlanto Vandenyną 

s ir Viduržemio Jūrą.
Aišiu, kad ant tokios van

dens pertakos, kaip kokių 
jūrinių vartų, tai labai 
svarbu buvo ir yra įsigalėti 
vienai ar kitai valstybei. Už 

' Gibraltaro P e rl a jos pa
krantes, ypatingai tą vietą, 
kur yra anglų tvirtuma, 
jau per daugelį metų eina 
kova.

> 711 metais ją užvaldė 
’maurai—afrikiečiai. Ir jie 
(turėjo ten įsitaisę tvirtumą 
Iper kelis šimtus metų. 1309 
'metais ispanai atkariavo ją 
'nuo maurų. 1333 metais 
Į maurai vėl nugalėjo ispa
nus ir atsiėmė. 1462 metais 

• ispanai nugalėjo maurus; 
pasikvietė iš visos Europos 

;tų laircų geriausius inžinie
rius ir pasistatė “neįveikia
ma” tvirtumą.

Vienok anglai ir holandai 
išvien 1704 metais užpuolė 
ispanus ir po žiaurių kau
tynių užvaldė tvirtumą. Jie 
ten įsirengė dar galinges
nius fortus ir ne be reikalo.

Ispanai tais pat metais, 
pasinaudodami, kad Gibral
taro tvirtuma sausžemiu
jungiasi su Ispanija, vėl 
apgulė anglus. Ir tas ap
gulimas tęsėsi, supranta
ma, su pertraukomis, per 
22 metus, tai yra, iki 1726 
metų. Ir kada ispanai ne
galėjo per tiek laiko atsiim
ti Gibraltaro tvirtumą, tai 
ir susidarė pasaulyje posa
kis: “Tvirtas, kaip Gibral
taro tvirtuma.”

• Nors 1726 metais ispanai 
huėmė Gibraltaro tvirtu
mos apgulimą, tai yra, lio
vėsi įa atakavę, bet jie nie
kad^ neatsisakė nuo jos. Ir 
kada tik Anglijai susidary
davo keblumų, tai ispanai 
vėl ir vėl bandė atsiimti 
Gibraltaro tvirtumą. Taip 
jie ją užpuolė 1779 metais, 
<ada Anglija kariavo prieš 
A m e r ikos revoliuci j onie- 
rius, ir per 4 metus darė 
vieną po kitam užpuolimą. 
Blokadavp jie Gibraltaro 
gą ir iš jūrų pusės, 

i anglų laivus, kurie 
tvirtumai reikme

nių garnizonas tvir- 
lažnai badavo, net 

)uvo kareivių sukilimų.
1782 metais ispanai ban

dė paimti Gibraltaro tvir
tumą su pagalba specialiai 
am reikalui pasibudavotų 
<aro laivų. Tie laivai turė- 
0 po 7-nias pėdas storio 
neįines sienas ir bombų 
nepramušamus denius. An
alus išgelbėjo jų išradimas 
—"raudoni ir karšti” šovi
niai, nuo kurių į vieną die
ną supleškėjo visi ispanų 

laivai. Nuo to laiko Ispani
ja jau nedarė rimto užpuo
limo prieš anglus Gibralta
ro tvirtumoj.
Kas gi ta tvirtuma yra?

Anglai įsirengė Gibralta
ro tvirtumą ant kalkių ir 
marmuro kalno, kuris turi 
1,400 pėdų aukščio. Tas kal
nas turi mažiau, kaip tris 
mylias ilgio, ir mažiau, kaip 
mylią pločio. Bendrai, tai 
mažytis žemės kampelis, 
kuris užima nepilnai dvi 
ketvirtaines mylias.

Prie Gibraftaro tvirtu
mos anglai yra įsitaisę ka
ro laivynui stovyklas, ku
rios nuo jūrų atitvertos ce
mento ir akmens sienomis, 
kuriose yra dveji dideli 
vartai, pro kuriuos karo 
laivai įplaukia ir išplaukia. 
Taipgi prie tvirtumos jie 
yra įrengę prekybos ir ke
leivių laivams prieplaukas. 
Kas metai ten apsistoja 
tūkstančiai laivų, praplau
kiančių per Gibraltaro Per
ia ją.

Anglai Gibraltaro tvirtu
mą yra labai apginklavę. 
Sako, ten tiek daug prista
tyta kanuolių, įrengta plie
no ir cemento fortų, kiek 
tik žemė gali atlaikyti. Yra 
davinių, kad britai turi di
delių kanuolių, net su 16 ir 
18 colių pločio gerklėmis. 
Spėjama, kad garnizoną 
sudaro apie 10,000 tvirtu
mos kareivių ir oficierių. 
Giliai po žeme yra erdvūs 
sandėliai maisto, amunici
jos ir vandens patalpos. Bet 
tikrove žino tik patys aukš
ti anglų valdovai.

Gibraltaras nuo Ispanijos 
sausžemio yra atidalintas 
siauručiu žemės plotu, ku
ris vadinasi “neutrališkas 
plotas,” tai yra, nepriklau
so nei Ispanijai nei Angli
jai.

Ispanijos teritorija apsu
pa anglų Gibraltaro tvirtu
mą iš visų pusių. Iš Afri
kos pusės yra Ispanijos M'o- 
rokko kolonija, kurioj 
i rengta Ceuta ir kitos tvir
tumos. Jos yra 15 mylių ir 
arčiau nuo anglų Gibralta
ro—tarpas, lengvai peršau
namas net vidutinių ka
nuolių, jau nekalbant apie 
didžiąsias. Iš vakarų pu
sės nuo anglų tvirtumos 
yra Gibraltaro Užlaja, 4 iki 
5 mylių pločio. Už tos už
lajos—Ispanijos žemė. Fa
šistai ten įsirengė galingas 
tvirtumas, iš kurių galėtų 
nuolatos bombarduoti Gi
braltare anglus. Iš šiąurės 
rytų yra Ispanijos plotai, 
iš kurių ne vien kanuolių 
ugnis būtų atkreipta prieš 
anglų tvirtumą, bet ją ata
kuotų ir sausžemio armija.

Gibraltaro tvirtumoj civi
lių žmonių yra apie 20,000. 
Anglų tvirtumos silpnumas 
tame, kad Gibraltaras ne
turi savo geriamojo van
dens; jį gauna iš Ispanijos 
sausžemio. Kiek jo gali 
prisitaupyti ir kaip galėtų 
ilgai laikytis ta tvirtuma 
prieš šių dienų karo įrengi
mus, tai yra visokių speku
liacijų, kurias mes nelinkę 
pakartoti. D. M. š.

-*■— ----------- \

Manila. — Filipinų val
džia skelbia, kad jos ka
riuomenė nušovė dar šešis 
partizanus.

Amerikiniai mokslininkai 
neseniai išrado mašiną, va
dinamą “mechaniška širdim 
ir plaučiais.” Ta mašina 
palaikė gyvulius per kelias 
valandas gyvus, kuomet bu
vo daroma bandomoji ope
racija jų širdžiai ir plau
čiams . Tikimasi, jog me
chaniška širdis galės patar
nauti ir žmonėms. Tuo 
tarpu jinai tobulinama.

Gyvulinėse operacijose 
buvo įjungti guminiai (ro
binia i) vamzdeliai į krauja
gysles taip, kad kraujo 
apytaka pasilaikė, apeinant 
širdį ir plaučius.

Šiandien padaroma žmo
nėms operacijos saugiau, 
negu praeityje; o vis dėlto 
širdis kartais sustoja, ne
paisant geriausių gydytojų 
pastangų.

Laiks nuo laiko skaitome 
spaudoje, kad darantis ope
raciją chirurgas atgaivino 
širdį, masažuodamas ją, 
spaudydamas arba įleisda
mas širdin adrenalino, aks- 
tinančio vaisto. Bet ne vi-1

Įrodoma, kaip kenkia aliumino indai

aliumino 
anksčiau 

pradėti 
nors ne-

cheminius

II
Naudojant aliumino in

dus valgiams gaminti, susi
daro kenksmingi cheminiai 
junginiai, kurie gręsia pra
žūtingomis pasekmėmis.

Kad ir mažomis dalelėmis 
kasdien gaunant 
iš valgių, žmogus 
ar vėliau turės 
jausti savyje .kokį 
smagumą, kaip kad apetito 
praradimas, galvos ūžimas, 
koktumas, vidurių neveiki
mas ir kiti blogumai, - ku
rie/ traukią prie pavojingos 
ligos išsivystymo.

Jokia mokslinė laborato
rija nenaudoja aliumino sū
dymų, darant 
bandymus ar analizuojant 
(išskiriant ir nuodugniai 
ištinant) įvairius chemika
lus. Nes aliumino priemai
šai suterštų tiriamąsias me
džiagas.
Aliuminas ir kraujas

Aliuminas kūne taip vei
kia, kad palaipsniui užtven
kia kraujagysles ir sudaro 
blogas pasekmes kraujo 
apytakai.

Kada nuodingų aliumino 
junginių jau gana daug su- 
sikuopia kraujagyslėse, tai 
aiškių kaip diena, jog pa
sekmės bus blogos—vienur 
ar kitur įvairiose kūno da
lyse po oda atsiranda su
stojusio kraujo gabaliukai 
bei guzai.

Daugelis sako, kad jie 
naudoja aliumino indus, o 
jokia sunki liga jų nepalie
tė, bet ir jie, pagaliaus, pri
sipažįsta, kad turėjo vidu- 
r i ų paleidimą, gerklės 
skaudėjimą,, vidurių nevei
kimą, skausmingus gestis 
(dujas) viduriuose, vidurių 
kraujavimą, kepenų pašliji- 
mą, skaudų nervų uždegi
mą (neuritis), reumatizmą 
bei odos išbėrimus.

Antra vertus, daugelis 
žmonių, prisipažindami, yra 
pasakę, jog kai tik liovėsi 
naudoję aliumino sudynus, 
tai jų sveikata greitai pa
gerėjo.

Aliuminas turi savotiškas 
ypatybes, kad, cheminiai 

su ome t pavyksta tokiais 
veiksmais širdį atgaivinti. 
Štai kur mechaniška širdis 
būtų naudinga, iki “užmi
gusi” širdis pradės vėl 
tvaksėti.

Tas prietaisas taip pat 
galėtų patarnauti, kuomet 
užsikemša širdinė krauja
gyslė : arba kai įvyksta šir
dies priepuolis (stroke) bei 
kitose širdinėse* nelaimėse.

Manomą, jog patobulinus 
tą mašiną ir pritaikius ją 
žmonėms, galima bus dary
ti operacijas ir pačiose šir
dies kamaraitėse, išven
giant pavojingo kraujoplū
džio.

Vieni mašinos vamzdeliai 
įjungiami į vėnes (veins), 
kuriomis kraujas plaukia į 
širdį; kiti įterpiami į arte
rijas, kuriomis kraujas te
ka iš širdies į visas kūno 
dalis.

Mašinoje yra prietaisas, 
kuris pučia oksigeno (de
guonies) dujas į kraują. 
Kraujas beveik tuo jaus su
geria reikalingą jam. oksi- 

žinovų

susijungdamas su kitomis 
medžiagomis, natūraliai su
daro nuodus.
Patyrimai ligoninėse

Pasižiūrėkime, kas suras
ta tyrinėjant mirusius li
goninėse žmonęs. Kurie 
naudojo aliumino indus, tai 
įvairiuose jų kūno organuo
se buvo atrasta susikūopę 
aliumino nuodai, kaip kad 
smegenyse, inkstuose, ke
penyse . O jeigu žmogus 
gauna užtęnkamai tokių 
nuodu, žinoma, turi mirti.C / /

f

žinovų nuomonės
Dabar pažvelkime į atsa

kingų medicinos 
nuomones.

Daktaras R. M. L. Coop
er, Londone, parašė 32 pus
lapių brošiūrą, kurioje sa
ko: o

—Virdamas aliumino in
de. subjaurioji maistą ir 
padarai jį pavojingu sau.—

Dr. Cooper rašo matęs 
daugelį atsitikimų ir gydęs 
žmones, kurie buvo apsi- 
krėtę aliumino nuodais. Jis 
todėl duoda • patarimą nu- 
stot vartojus aliumino in
dus. ,

Dr, Cooper toje savo bro
šiūroje sako:

—Dėjau daug pastangų, 
bandydamas išgydyti apsi
krėtusius aliuminiais nuo
dais, bet pasisekimo netu
rėjau, kol žmonės .naudojo 
tokius indus. Bet kai tik 
jie nustojo naudoti aliumi
no indus, beveik visi tie 
žmonės tapo pagydyti.—

Dr. Cooper toliaus duo
da pavyzdžius, kokios ligos 
pašalinamos bei palengvi
namos, kada
vartoti aliumino sudynus, 
būtent:

Galvos gėla, gerklės skau
dėjimas, reuųiatizmas, neu
ritis (nervų įdegimas), vi
durių nevirškinimas, odos, 
šašai hr išbėrimai,x įvairūs 
skauduliai.

Atsisakius nuo aliumino 
indų, tos ligos bent .paleng
vėja, kaip teigia dr. Coop
er. O jeigu buvo gauta vi
durių užkietėjimas, tatai 
galima pašalint vien per

nustojama

geną. -Tuo būdu mašina at
lieka plaučių pareigą.

Oksigenu pastiprintas, 
“panaujintas” kraujas yra 
pumpuojamas per vamzde
lius į arterines kraujagys
les ir taip plaukia per visus 
kūno organus, apeidamas 
tik plaučius.

Prie mašinos taip pat 
gali būti elektrinis prietai
sas, įjungiamas į vėnės 
kraujagyslę. Elektros sro
vė eina tąja vėne į širdį ir 
akstiną širdinius nervus ir 
raumenis, kad palaikytų 
jos tvaksėjimą.

Elektros srovė taip sutai
syta, jog širdis reguliariai 
plaka tokiu tankumu, kaip 
ir natūraliai. Šis prietaisas 
buvo išbandytas gyvuliams 
ir palaikė jų širdies tvaksė
jimą per 20 minučių po to, 
kai jų širdis buvo tyčia su
stabdyta. O po 20 minučių 
širdis vėl sveikai veikė be 
elektros pagalbos.

Tikimasi, kad ir elektrinis 
širdies gaivintojas galės bū
ti panaudotas žmonėms.

• N. M.

geresnį maisto pasirinkimą.
Aliuminas ir vėžio liga

Daktaras Chas L. Olds, 
yėžio ligų specialistas Phi- 
ladelnhijoj, sako:

—Bile atsitikime aliumi
nas sudaro priežastį chro
niško apsikrėtimo tam ti
krais nuodais.' Yra suras
ta, jog visi aliumino induo
se verdami valgiai didžiai 
padaugina sirgimus vėžio 
liga . Taip dedasi net to
kiuose atsitikimuose, kur 
vanduo tik gėrimui kaitina
mas aliuminiuose induose.

Visuose kepimui naudo
jamuose milteliuose randasi 
ir alum, tai yra, aliumino 
junginio su siera ir kali ju 
(potassium), bet jis mažiau 
kenkia, negu aliumino in
dai. Aliuminas yra vienas 
iš didžiausių vėžio ligų šal
tinių.—

Toliau dr. . Olds rašo, 
klausdamas:—

—O jeigu aliuminas yra 
taip nuodingas ir vėžio Ii-' mingiausia

Daktaras Barton skelbia, 
kad širdies liga, vadinama 
angina pectoris, yra skaus- 

, . širdinė liga, 
gų gamintojas, argi mes i Skauda ne tik krūtinę, bet 
negalėtume tos “pavietrės” 
sulaikyti ar bent apribo
ti?—
• Atsakymas į tą klausimą 
savaime aiškus.

K. Depsas
(Bus daugiau) 

_ z__________
KANADA IR INDIJA 
GALI PADĖTI TAIKAI

Ottawa. — Sir Benegal 
Rau, Indijos atstovas Jung
tinėse Tautose, čia pareiš
kė, kad Indija ir Kanada, 
dirbdamos kartu, gali daug 
padėti taikai.

Jo nuomone, Indija ir Ka
nada yra labai artimos sa
vo pažiūromis ir atšineši- 
mu.

Jis sako, kad Indija neno
rėjo įsivelti į tarptautinį 
konfliktą, bet negalėjo iš
vengti, kadangi ji yra JT 
narė. Bet ji atlikusi tą, ką 
galėjusi, kad taiką išlaikyti. 
Istorija nuspręsianti, 
buvo teisingas.

Jo nuomone, Korėjos 
rą galima likviduoti, 
reikia ieškoti būdų.

kas

ka- 
tįk

BEVARDŽIO KAZIO
SURANKIOTI MARGUMYNAI

New Yorko mieste Rock
efeller Center užima 12 
akerių žemės plotą;

229 maži pastatai buvo 
nugriauti tame plote ir jų 
vieton pastatyti didžiuliai 
to centro rūmai.

Anglijoj ir Jungtinėse 
Valstijose milionas skaito
ma vienodai — tūkstantis 
tūkstančių. Bet b i 1 i o n u 
Jungt. 'Valstijose skaitomas 
tūkstantis milionų, o Angli
joj—milionas milionų.

Keturiose valstijose šioje 
šalyje, būtent: Alabamoj, 
Arkansase, Mississippi ir 
Tennessee, dar ir dabar pi
liečiai turi mokėti taksus 
už balsavimą rinkimuose— 
poll tax.

Jungtinių Tautų naujasis 
namas New Yorko mieste 
turi 39 aukštus.

Chicagos mieste ir apy
linkėse gyvena pusė milio- 
no negrų.

1946 metais viename tu
ristų - keliauninkų bankie- 
te Londone buvo prisimin
ta, kad turistų vardu ir 
aukomis būtų pastatytas 
Londone paminklas velio
niui Jungtinių Valstijų pre
zidentui F. D. Rooseveltui. 
Ir per 3 dienas buvo suau
kota 40,000 svarų sterlingų 
Anglijos pinigais tam pa
minklui pastatyti.

Tuomet svaras sterlingų 
buvo apie $4, o dabar—$2.- 
80.

*• Seniau buvęs Jungtinių 
Valstijų prezidejatas An
drew Jackson kovėsi tri
juose skirtinguose Ameri
kos karuose, būtent: Revo
liuciniame kare, kare su in
di jonais ir 1812 metų kare 
su Anglija.

New Yorko miestas per 
24 valandas suvartoja 999 
milionus galionų vandens.

plaučius, kepenis, dantis ir 
rankas. Ta liga paeina 
nuo “karūninių” širdies 
kraujagyslių sukietėjimo.

Apskaitliuojama, kad šiuo 
laiku visame pasaulyje gy
vena 2 bilionaį, .264 milio- 
nai, 563 tūkstančiai ir 770 
žmonių.

The Child Welfare League 
of America (Kūdikių Gero
vės S-ga) skelbia, kad pa
vienės merginos Jungtinėse 
Valstijose per metus pa
gimdo 131,900 kūdikių.

1951 metų pradžioj Jung
tinės Valstijos turėjo tiek 
skolos, kad kiekvienam šios 
šalies gyventojui atsiėjo po 
$1,681.28.

Apskaitliuota, kad Pitts
burgh, Pa., turi daugiau 
tiltų, negu bile kuris kitas 
miestas ne vien Jungtinėse 
Valstijose, bet ir negu bile 
miestas pasaulyje.

3 p si.-Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penkt., Bal.-April, 6,1951

Kai • kuriose šios šalies 
valstijose ir teritorijose, 
kaip tai: Alabama, Canal 
Zone, Georgia, Hawaii, 
Mississippi, New Mexico, 
Oklahoma, Puerto Rico, 
South Carolina, Tennessee, 
Texas ir West Virginia, 
dar ir iki šiol neleidžiama 
moterims būti teismų džiū- 
rėje. .

Buvęs. pasaulinis kumšti
ninkų čampionas Joe Louis 
uždirbo tuo sportu $4,2198,- 
812, bet, sakoma, dabar jis 
“broke”—subankrūtijęs.

Pereitais 1950 metais ta
bokos auginimui Jungtinė
se Valstijose buvo panau
dota 1,593,900 akerių že
mės. North Carolina vals
tija yra pirmoje vietoje ta
bokos auginime.

1858 metais buvęs sun
kiojo svorio kumštininkų 
čampionas John Morrissey 
buvo išrinktas kongresma- 
nu nuo New Yorko valsti
jos, o 1871 metais—į Jung
tinių Valstijų Senatą.

Šiuo laiku Jungtinių Vals
tijų valdžios tarnyboje yra 
471,073 moterys, tai 62,587 
daugiau, negu jų buvo toje 
tarnyboje 1950 metų pabai- . 
goję.

South Dakotos valstijoj 
Armstrong apskrity (coun
ty) pernai gyventojų sura
šinėtojai užrekordavo viso 
52 žmones. Tai mažiausia 
apskritis Jungtinėse Vals
tijose.

Nuo 1940 iki 1950 metų 
devyniuose Jungtinių Vals
tijų miestuose sumažėjo 
gyventojų skaičius, būtent: 
Jersey City, N. J.; Provid
ence, R. L; Youngstown, 
Ohio; Paterson, N. J.; 
Scranton, Pa.; Fall River, 
Mass.; Wilmington, Del.; 
Reading/ Pa.; ir New 
Bedford, Mass.

Bet visoje šalyje 
gyventojų’ skaičius 
laiką padidėjo virš 
onų.

bendrai

10 mili-

žemės 
dides- 

Valsti-

Sovietų Sąjungos 
plotas yra trigubai 
nis, negu Jungtinių
JU-

Coney Island, N. Y., pa
sivaikščiojimui • lentinis ke
lias (Boardwalk) yra trijų 
mylių ilgio.

Klinga ir 
Balkūnas 

aukų rin-

Brooklyno D.
Maspetho prel. 
praeitame Balfo 
kime irgi buvo kolektoriai.
Klinga surinko $1.42, o kun.
Balkūnas $17.60.

Kazys Bevardis

Siūloma Izraeliui didelė 
dovana prieš komunizmą

Washington. — Demokra
tų vadas kongresmanas 
John W. McCormick įnešė 
pasiūlymą > duoti Izraelio 
vals'tybei 150 milionų dole* 
rių paramos. Sakė, ta do
vana pastiprintų Amerikos 
įtaką prieš komunizmą Vi
duriniuose Rytuose.
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Ką davė bei parodė 1905 metų 
revoliucija?

Šiemet rudenį sukaks 46 metai nuo pirmosios 1905 
metų rusų revoliucijos. Labai daugelis Amerikoje gy
venančių lietuvių dar puikiai atsimena tuos audringus 
laikus Lietuvoje. .Nemažai dar randasi tokių, kurie ne 
tik savo akimis mate sukilimą valstiečių ir darbininkų, 
bet ir asmeniškai sukilime dalyvavo., Labai įdomu at
siminti tuos laikus. O dar svarbiau tos pirmosios revo
liucijos istorinę reikšmę suprasti. Nes 1905 metų revo
liucija juk buvo milžiniška pradžia tos istorines kovos, I 
kuri pagaliau privedė prie 1917 metų revoliucijos ir 
sunaikinimo ne tik monarchijos, bet ir kapitalizmo.

Pernykščios sukakties proga istorikas L. Gaponenko 
patiekė ištraukų iš Lenino raštų apie tą pirmąją mo
dernišką revoliuciją, kurioje jau labai svarbų vaidmenį 
suyaidino fabrikų darbininjkai. Istorikas Gaponenko 
rašė;

Sukako 45 metai nuo 1905<p — ~-----
metų gruodžio mėnesio mū
šių, kurie buvo, anot V. I. Le
nino, “...Rusijos revoliucijos 
kylančiosios linijos aukščiau
siasis tAškas.” 

1905-1907 m. m. pirmoji 
Rusijos revoliucija sudarė iš
tisą laikotarpį Rusijos istori
joje, turėjusį milžinišką reikš
mę visam tolesniam mūsų ša
lies vystymuisi. Ji suvaidino 
milžinišką istorinį .• vaidmenį 
parengiant Didžiąją Spalio so
cialistinę 
1905 metų “generalinės repe
ticijos, 
nas, — 1917 metų Spalio re
voliucijos pergalė būtų buvu
si neįmanoma.”
Politinio auklėjimo mokykla

Pirmosios Rusijos revoliuci
jos metais darbininkų klasė ir

revoliuciją. “Be

rašė

valstietija išėjo tokią turtingą 
politinio auklėjimo mokyklą, 
kokią vargu ar galima buvo 
išeiti per daugelį paprasto 
taikaus vystymosi dešimtme
čių. 1905—1907 m. m. Rusi
jos revoliucija, įvykusi impe
rializmo epochoje, kapitaliz
mo puvimo aplinkybėmis, pa
rodė, kad buržuazija jau ne
begalėjo būti revoliucijos va
romoji jėga, kaip tat buvo 
ankstesnėse buržuazinėse re
voliucijose Vakaruose. A Rusi
jos revoliucijos varomosios jė
gos buvo proletariatas ir vals
tietija. Proletariatas čia buvo 
buržuazinės -demokratinės' re
voliucijos hegemonas, vadova
vęs daugiamilijoninės valstie
tijos kovai už žemę.
Proletariato vadovybėje

Proletariato hegemonija

Rusijos revoliucijos 
eigą ir perspektyvas; 
jos gilų skirtumą nuo

nulėmė 
pobūdį, 
nulėmė 
visų kitų buržuazinių revoliu
cijų Europoje. “Rusijos revo
liucijos savitumą sudaro kaip 
tik tai, — nurodė Leninas, — 
kad ji buvo savo socialiniu 

| turiniu buržuazinė-demokrati- 
nė, bet savo kovos priemonė
mis buvo proletarinė.”

1905—1907 m. m. Rusijos 
revoliucija pasaulinėje istori
joje buvo "pi urnoj i didžioji 
revoliucija, kurioje buvo pa
leista į darbą tokia galinga 
tikrai proletarinė kovos prie
monė, kaip masinis streikas, 
peraugęs į ginkluotą sukili
mą.

kova 4*

knygoje “Dvi socialdemokra
tijos taktikos demokratinėje 
revoliucijoje.” Leninas naiki
namai sukritikavo menševikų 
taktiką ir demaskavo tarptau.- 
tinio oportunizmo taktiką. 
Leninas nurodė, kad negalima 
šabloniškai perkelti iš anksty
vųjų revoliucijų epochos su
pratimą apie buržuazinės-de- 
mokratinės revoliucijos varo
mąsias jėgas į imperializmo 
epochą, kai į politinę areną 
išėjo proletariatas, kaip sava
rankiška priešakinė revoliuci
nė jėga. Proletariatas gali 
pasiekti lemiamą pergalę 
prieš carizmą tik tuo atveju, 
jeigu jis sugebės tapti revo
liucijos vadu, hegemonu. 
Svarbiausia priemone cariz
mui nuversti ir demokratinei 
respublikai iškovoti Leninas 
laikė darbininkų ir valstiečių 
pergalingą ginkluotą sukili
mą.

Karinės orgapizacijos'

Bolševikams vadovaujant bu
vo steigiamos karines organi
zacijos, kovos būriai, ginkluo
ti darbininkų būriai, kurie tu
rėjo tapti pagrindine ir le
miama sukilimo jėga. Ypatin
gą vaidmenį parengiant gink
luotąjį sukilimą suvaidino re
voliucijos eigoje susikūrusios 
darbininkų deputatų tarybos. 
Darbininkų tarybos

Darbininkų Deputatų Tary
bos, kaip visų fabrikų ir ga
myklų delegatų susirinkimas, 
buvo dar neregėta pasaulyje 
masinė politinė darbininkų 
klasės organizacija. Tarybos, 
pirmą kartą gimusios 1905 
metais, buvo 1917 metais bol
ševikų partijos vadovaujamo

Mūsų vaikų sukilimas prieš 
kapitalistinę beprotystę

nėra vietos. Į jį gali su-Balandžio antrą dieną 
New Yorko miesto dalyje, 
vadinamoje Bronxu, buvo 
nepaprastas atsitik imas 
Apie tai verta plačiau pa
sikalbėti.

Miesto valdžia St. Ma
ry’s Parke pastatė didelį, 
gražų vaikams centrą. Įren
gimas kaštavęs visą milijo
ną dolerių. Ten taip pat 

( randasi graži maudynė. Jo
je vanduo apšildomas. Šio 
poilsio, pasilinksminimo ir 
žaidimo centro vadeivos 
nutarė reikalus “protingai” 
vesti. Jie patvarkė, kad tie 
vaikai, kurie norės tuo cen
tru pasinaudoti, turi užsi
mokėti po dešimtuką ir tap
ti nariais.

Kaip matant iš visos apy
linkės susirašė du tūkstan
čiai’vaikų ir užsimokėjo nu
statytą duoklę.

Centras atsidaro. Su- 
.plaukia visi du tūkstančiai 
vaikų. Bet centre visiems 

proletariato sukurtos Tarybų 
valdžios prototipas. Tarybos 
buvo nauja revoliucinė liau
dies kūrybos forma. Jas kūrė 
vien tik revoliuciniai gyven
tojų sluoksniai, laužydami vi
sokius carizmo įstatymus ir 
normas. Jos buvo liaudies, pa
kilusios į kovą prieš carizmą, 
saviveiklos išraiška.

(Pabaiga rytoj)

tilpti tik septynetas šimtų. 
Į maudynę gali sutilpti tik 
apie šimtas.

Kur kiti suėję vaikai, 
centro nariai ir užsimokėję 
duoklę, dėšis? Centro var
tai uždaryti. Vadeivos sa
ko, kad jie turi laukti ka
kinos arba grįžti namo ir 
ateiti kitą dieną!

To ir užteko. Ta milžiniš
ka vaikų minia pakėlė “re
voliuciją.” Pasileido dar
ban plytos ir akmenys. Tik 
pribuvus policija “revoliu
ciją” numalšino ir įtūžusius 
vaikus išblaškė.
Jeigu toks dalykas būtų 

įvykęs kur nors kitur, ne 
čia, ne Amerikoje, ne tur- 
tingiausiame pasaulyje 
krašte, kur militarizmo ir 
karo reikalams per metus 
skiriame apie 50 bilijonų 
dolerių, mūsų komercinės 
spaudos būtų sakoma: 
“Žiūrėkite, koks ten kraš
tas, kaip ten elgiamasi su 
vaikais!”

Ar bereikia didesnės tra
gedijos arba beprotystės, 
jog neturime savo vaikams 
miestuose pakankamai žais- 
laviečių? Jeigu nors viena 
dešimtoji dalis karo ir mili
tarizmo reikalams skiriamų 
lėšų būtų pavesta aprūpini
mui vaikų žaislavietėmis,

jų pąkaktų visiems. Už 
tuos pinigus būtų galima 
visą Ameriką aptiesti milži
nišku žaislaviečių tinklu ne 
tik vaikams, bet ir suaugu
siems. y

Tuo būdu šis Bronx# vai
kų sukilimas bal. 2 \ dieną 
buvo sukilimas prieš faapi- 
talistinę beprotystę. Bet, 
žinoma, mūsų valdovai ne
kreips į tai jokio dėmesio. 
Dar jie “suras” ir paskelbs, 
kad šita Bronxo vaiku “re
voliucija” buvo iš Krem
liaus sugalvota ir padiktuo
ta. Amerikonas

LENKIJOS PREKYBA 
SU IZRAELIU

Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio valdžia pasirašė vien- 
metinę prekybos sutartį su , 
Lenkija. Sutartis numato, 
kad Lenki ja. parduos Izrae-1 
liui $7,500,000 vertės cu- ’ 
kraus, anglies, naminių • 
paukščių, bulvių, audeklų, į 
medžių, chemikalų, mašinų 1 
ir kitų produktų.

Izraelis už tai atmokės < 
daugiausiai cittriniais vai- į 
siais, dirbtiniais dantimis, . 
skustuvėliais ir kitais savo j 
gaminiais. V

Tokio. — Nukrito į-/van- ! 
denyną ir, matyt, žu^vj dL Į 
džiulis Amerikos bombane-, 
šis B-29 su 10 lakūnų.

New York. — Mirė inks
tų ir pūslės ligų specialis- į 
tas daktaras Robert Hunt, 
46 metų amžiaus.
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1905 metų streikai

V. I. Leninas pažymi, kad 
jokioje pasaulio kapitalistinė
je šalyje nebuvo tokio milži
niško streikų judėjimo, kaip 
Rusi,jo,je 1905’metais. Bendra
sis streikavusių skaičius per 
visą dešimtmetį iki revoliuci
jos buvo lygus 430 tūkstančių, 
o 1905 metų sausio mėnesį, 
per pirmąjį revoliucijos mė
nesį, streikavusių skaičius su
darė 440 tūkstančių, “Tai ro
do, — rašė Leninas, — kad 
žmonija iki pat 1905 metų 
dar nežinojo, koks didis, koks 
milžiniškas gali būti ir bus 
proletariato jėgų įtempimas, 
jeigu reikalas liečia kovą už 
tikrai didžius tikslus, 
tikrai revoliucingą 
Sausio 9 dienos kruvinieji 
įvykiai

1905 metų revoliucijos pra
džią padarė sausio 9 d. kru- 
.vinieji įvykiai. Tą dieną Pe
terburgo gatvėse buvo sušau
dyti tūkstančiai darbininkų, 
ėjusių su peticija pas carą.

“Kruvinojo sekmadienio” 
pamoka kainavo proletariatui 
daug tūkstančių aukų. Jos 
rezultatas buvo plačiųjų pro
letarinių masių politinis pabu
dimas. Liaudies masių pabu
dime politiniam sąmoningu
mui ir revoliucinei kovai glū
di 1905 metų sausio1 9 d. isto
rinė reikšmė. V. Į. Leninas 
vadino šiuos įvykius pilieti
nio karo Rusijoje prologu. 
“Proletarinis judėjimas iš 
karto pakilo p aukštesnę pa
kopą. Visuotinis streikas mo
bilizavo visoje Rusijoje... ne 
mažinu kaip milijoną darbi
ninkų.”
Streikų įtaka į valstiečius

Jau pirmosios po visą šalį 
nuriedėjusios streikų judėji
mo bangos pakėlė į revoliu
cinę kovą plačias valstietijos 
mases. Susijungimas proletari

nio masių streiko miestuose su 
valstiečių judėjimu kaime, iš
klibino “tvirčiausią” ir pas
kutinį carizmo ramstį — ar
miją. Prasidėjo karinių suki
limų laivyne ir armijoje lai
kotarpis. '

1905 metų rudenį judėji; 
mas pasiekė savo apogėjų. 
Spalio mėnesį streikuojančių 
skaičius prašoko pusę, milijo
no žmonių. Valstiečių judėji
mas apėmė daugiau kaip treč
dalį apskričių visoje šalyje. 
Išsivadavimo nacionalinis ju
dėjimas įsiliepsnojo Rusijos 
pavergtųjų tautų tarį)e. Rusi
jos visuotinis geležinkelininkų 
streikas sustabdė geležinkelio 
ju'dėjįmą, paralyžuodamas ca
rinės vyriausybės jėgą. Spa
lio mėnesio streikas peraugo 

|į visos Rusijos politinį strei-

OPEROS FESTIVALIS
RENGIA 

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 3-ČIOJI APSKRITIS

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

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

s Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. Mildred, Stensler

—'i Ih-r- .  ....................... ...............................................- - '■ ■ .......................................................................... —•

4 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penkt, Bal.-April, 6, 1951

Bolševikų obalsiai
Įsisąmoninti klausimą dėl 

ginkluoto sukilimo, kaip ko
vos prieš patvaldystę ir bur
žuaziją pagrindinės priemo
nės, Rusijos' darbininkų kla
sei padėjo bolševikai. 1905 
metų balandžio mėnesį įvykęs 
partijos III suvažiavimas iškė
lė ginkluoto sukilimo prakti
nio parengimo uždavinį.

Bolševikinės taktikos de
mokratinėje revoliucijoje pa
grindimą V. I. Leninas davė

Programoje Dalyvauja:
LYROS CHORAS — Philadelphia, Pa....................•■.... vad. Rose Bchmer
AIDO CHORAS — Brooklyn, N. Y................   vad. Mildred Stensler
SIETYNO CHORAS — Newark, N. .1................. • ......... 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 akom panis tas

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.

( Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir sykiu dalyvauti iškilmingame Operos Festivalyje.
Įžanga, įskaitant taksus, $1.50. LMS KOMITETAS
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I' Worcester, Mass.
Nepavyko apvilti unijos 
narius

ičovo 15 d. įvyko skaitlin- 
arehousmenų CIO uni

jos n lokalo susirinkimas, ku
riame lokalo viršininkai su
manė pasigerinti reakcionie
riams, ir perskaitė tekstą kai- 
.po priedą prie lokalo konsti
tucijos, kad nė vienas komu
nistų partijos narys, arba ko
munistų simpatikas nebūtų 
renkamas į lokalo valdybą, 
ar į veikiančias komisijas. 
•Prieš perskaitymą minėto pa
siūlymo dar pasakė ilgoką ir 
šlykščią kalbą prieš komunis
tus. Visai nesigėdino komu
nistus prilyginti prie ku-klux- 
klanų ir tt. žinoma, tokie po
nai manė, kad nariai, įbau
ginti komunizmu, tikrai su
tiks su pasiūlytu konstitucijos 
priedu, -bet išėjo priešingai.

Prieš ėjimą prie balsavimo 
kilo ilgos ir karštos diskusijos, 
ką reiškia tas - konstitucijos 
priedas. Eiliniai nariai vienas 
po kitam kai pradėjo duoti 
kritiką savo viršininkams, tai

! jie turėjo netik parausti, bet 
ir prakaituoti. Po to viso 
svarstymo, tas jų sumanymas

Į liko atmestas, o vyriausias 
lokalo “čypas,” pasigavęs 
skrybėlę ir niekam nieko ne
sakęs, pranyko iš svetainės. 
Didžiumoje priešinosi juod- 
veidžiai nariai. Kaip kurie 
atvirai pasakė, kad komunts- 

; tai geriausi darbo žmonių 
j draugai, ir unijos susirinki- 
I muose visai netinka prieš juos 
kalbėti.

Warehousmenu unija pla- 
i čiai turi savo lokalus visoj 
' Pacifiko pakrantėj, ir visur 
[tos unijos viršylos bandė per
varyti tą priedą prieš komu
nistus, bet visur liko atmesta. 
Buvo 2,200 balsų-prieš tokį, 
konstitucijos priedą, už balsa
vo tik 150 narių.

Ši unija turi lokalus San 
Francisco, Oaklandę, Red
wood City, Hayward, Stock- 
ton, Burbank ir Los Angeles 

iapielinkėj. Tas rodo, kad są
moningi žmonės netiki šlykš

čiai propagandai prieš komu-

Jtžymejimas
LAISVES 
40METŲ 
SUKAKTIES

TUOM REIKALU PRAMOGOS ĮVYKSTA , 
SEKAMOSE VIETOSE:

HARRISON - KEARNY, N. J.

Pasilinksminimo Vakaras
Įvyks

* Balandžio - April 7-tą
PRADŽIA 7-tą VA L. VAKARE

rjZ • Rengia Harrlsono ir Nevvarko LLD ir LDS kuopos.

SALeJE—15-17 Ann St., Harrison, N. J.
z Į svetainę reikia palipti vienais laiptais aukštyn. 

a Čia dalyvaus ir atstovas nuo Laisvės įstaigos.
Bus gerų užkahdžių ir puiki programa.

SHENANDOAH, PA.

Balandžio - April 14-tą'
Įvyks

. Šaunus Balius
Rengia Lietuviu Darbininką Susivienijimo 34-ta kuopa.

WEST ĘND HALL
West Cente'r St.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

MONTELLO, MASS..

Balandžio - April 21-mą
Įvyks,

Banketas
Rengia Lietuviu Literatures Draugijos 6-ta kuopa-

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
APATINĖJE SALĖJE

• Vine ir kampas Main Street
PRADŽIA 7-tą VAL. VAKARE

Įžanga 75c

Tai keistas supratimas
Neseniai' teko sueiti senyyą 

lietuvę moterėlę, ir trumpai 
pasikalbėję kvietem pas save 
pasisvečiuoti. Pasakėm, kad 
mes galime ją supažindinti su 
čia daugiau gyvenančiais lie
tuviais. Ta žmonelė be jokių 
ceremonijų atsakė, kad ji ne
nori turėti reikalą su lietu
viais. Ji pramokus paprastai 
angliškai kalbėti ir gal mano, 
kad ji jau daug skiriasi nuo 
lietuvių. Bet faktas yra fak
tu, kad ji yra ištekėjus už 
lietuvio vyro, jos tėvai buvo 
lietuviai, ji gimus ir augus 
Lietuvoj. Jeigu sakytų, kad ji 
su viena kuria ypata nenori 
turėti reikalo, tai būtų kitas 
dalykas, bet dabar jos supra
timas tikrai keistas. Alvinas.

Mūsų būsimas parengimas
Mūsų miesto ir Oaklando 

kuopa vėl rengiasi prie šau
naus parengimo. Taip sakant, 
turėsime balių prieš vasaros se
zoną. Mūsų bendras parengi
mas įvyks balandžio 28 d., 
225 Valencia St., tarpe 13 ir 
14 gatvės, žemutinėj svetai- 

• nė j.
Vieta yra didžiumai gerai 

žinoma, todėl, manau, nerei
kės daug garsinti, ir nepra- 
leisite šios puikios progos pa
silinksminti, ir draugiškai pa
sikalbėti su svečiais ir drau
gais. žinokite, kad mūsų pa
rengimų pelną sunaudojam 
geriem tikslam, todėl atsilan
kę į balių sau linksmai laiką 
praleidžiate ir paremiate vi
suomeninį darbą. Todėl ko
misija visus kviečia dalyvauti 
bal. 28 d. Tai bus šeštadienio 
vakaras, turėsime gerą muzi
ką šokiam, ir skanių valgių.

Patarnautojų streikas
Kovo mėnesio pabaigoje 

AFL lokalas 9, San Francis
co, kurį sudaro Namų ir Teat
rų Patarnautojų unijos na
riai, turėjo pasitarimą su 
darbdaviais dėl algų pakėli
mo, ir keletos kitų pagerini
mų dėl vakacijų. Darbdaviai 
griežtai atmetė jų reikalavi
mą ir nenori daryti jokių pa
sitarimų’ dėl algų ir tt. Todėl 
tos unijos nariai nutarę ir su
streikavo. Dabar yra pikie- 
tuojama 30 teatrų ir daugelis 
namų, kad priverst savininkus 
eiti į derybas.

Berods, 20 skirtingų unijų 
lokalų nutarė eiti į pagalbą 
ir pikietuoti po dvi valandas į 
dieną patarnautojų unijos 
streikui laimėti.

Nusižudė žymus draugas
Eugene Paton buvo CIO 6 

lokalo geras veikėjas ir kovo
tojas už unijos reikalus. Kovo 
22 d., važiuodamas per mūsų 
garsųjį tiltą Golden Gate, su
stojo ir nieko nelaukęs ^oko 
daugiau kaip 300 pėdų žemyn 
į vandenį ir ten žuvo!

Eugene Paton dirbo • tam 
lokale jau prieš antrą pasau
linį karą, vęlįau, sugrįžęs iš 
karo lauko, ir vėl aktyviai 
dirbo unijoje. Priežastis sau- 
žudystės '— sveikata,. ką bu
vo pažeista karo lauke.

M. Alvinienė.

Laisvės Choras 
pas mumis

ir

Hartfordo 
puikiai pasirodė 
balandžio 1 d. su 
perstatymu, choro dalyvių
direktorės sukurtu. Daug kre
dito priguli chorui ir direkto-j' 
rei. Wilma Hollis už tokį įdo-j 
mų, jtiokingą veikalą.

Pastatymas susidėjo iš mar-1 
gumynij, suderintų taip, kad [ 
tiktų pavadinimui “Iškilmių-J 

j gasv Atidarymas Cho^o Klu
bo.” Vaizdas: klub-ruimis su! 
stalais, kėdėmis ir baru. Vię-| 
na grupė po kitai ' pribūna i 
užimti stalus ir kiekviena su- i 
dainuoja dainą prieš kitos 
grupės pribuvimą. Kuomet vi
si susirenka, pradeda juokus 

| krėsti ir kitokius šposus dary
ti: Ir vis laikas nuo laiko su
skamba lietuviška daina.

, Bet nevien choro dainomis 
pagražintas veikalas. Buvo 

I keletas duetų, šokikai pašoko 
pora šokių su akompanimentu 
trijų muzikantu iš choro —~ 
smuikas, armonika ir pats di
dysis smuikas — “bull fiddle.”

Akordijonistas Juozas Ki
čas taip puikiai pagrojo, kad 
buvo iškviestas dar tris kartus 
pagroti, kol patenkino publi
ką savo puikini talentu. Jau
nuolis 17 metu amžiaus,, bet 
taip mitriai groja, kad many
tum, jog jis su armonika ran
kose yra gimęs.

Direktore Wilma Hollis 
taipgi gavo daug aplodismen
tų už jos parašytas-eiles, kaip 
jai sunku buvo išmokti lietu
viškai. Wilma Hollis yra ame
rikiete, bet ant estrados kal
bėjo ir dainavo lietuviškai. 
Tikrai stebėtina, kuo,met mū
sų čiagimiai, nors girdi lietu
višką tėvų kalbą, neišmoksta 
nei kalbėti nei dainuoti lietu
viškai. žinoma, ne visi, bet 
daugelis.

, Drg. Muliaranka sulošė la
bai juokingą komediją b ė. žo
džių. Jis irgi gavo daug aplo
dismentų. Talentingas lošėjas.

Publikos susirinko virš šim
tas žmonių. Buvo ne vien Wa- 
terburiečių, bet ir veikėjų iš 
New Haven, Bridgeport, Bris
tol, Union City, Oakville, New 
Britain ir kitur.

Pei’ pertrauką buvo renka
mos aukos dėl Lajsvės 40 me
tų jubiliejaus. Visi dalyviai 
supranta, kad Laisvė yra mū
sų vienintelis šaltinis tikrų ži
nių. Laisvėje visuomet telpa 
no tik kas 

i

tas įvyko, 
/be Laisves 
kai liktųsi
nežinodami, kas ištikrųjų pa
saulyje vyksta, 
tika darbo žmones veda, 
dėl publika aukojo, 
savo šviesos skleidėjui, 
surinkta $101.15.

Širdingai ačiū visiems ir vi
soms aukavusiems! Aukotojų 
vardai tilpo Laisvės jubilieji- 
nįo vajaus sąraše, balandžio 
5 d. , Rcp.

įvyko, bet ir kodėl 
Visi supranta, kad 
lietuviai darbinin- 
kaip .maiše sukišti,

kurlink poli-
To-

gausiai
Viso

DETROIT, MICH. Pasikorė lietuvė

Mirus Antanui Dcmskiui, reiškiam gilią, širdin

gą užuojautą jo gyvenimo draugei O. Demskie-

nei ir visiems velionio artimiems.

Nausėdai 
Kraptavičiai 
Lyben 
Daubarai

M.
D.

E.
' A.

D.
J.
B.

O.

B. K.
P. H.

P.
U. Juškai
A. Radžiai
V. Rusaičiai
M. Radzevičiai 
Ramanauskienė 
C. Mačiai
U. Kasparkai
P. Stakvilai
A. Vareneckai
B. Brazauskai
Krakaitienė

ir duktė Florence
N. O. Vaitekūnai 
J% E. Ulinskai *

Antanas Gotauta 
M. Tvaskicnė 
C. N. Biliūnai 
J. H. Dragūnai 
A. Zigmantienė 
V. D. Brūzgai 
C. L. Jasilioniai 
M. Bacevičienė 
V. Smalstienė

U. šmigelskai 
Šatienė
A. Karaliai 
ir A. Žilinskai

R.
A.

A.
A. R. Petruliai 
J. A. Urbonai 
P. Žekonis 
J.. S. Mitrikai 
P. Storonienė 
R. A. Russell.

pabėgėlė
dieną vietos
tokią žinią:

rastas Mrs.

Balandžio 1 
laikraščiai įdėjo 

“Vakar buvo 
Anna Kubickienė kūnas be- 

j kabąs ant durų zoviesko ligo- 
1 ninės kambaryje. Ji buvo li- 
[ gone Worcester State ligoni
nėje.

“Policija sako, kad jos kū
nas buvo pakabintas iš Man
keto išplėštu šniūru. Ją rado 
slaugė Irene Connolly ir ligo
ninės štabo narys Dr. Ralph.

“Ligoninės viršininkai sakė, 
kad Kubickienė buvo ligoni
nėn priimta sausio 4 d. Kaipo 
pabėgėlė iš Lietuvos, ji atsi
kraustė į Worcesterj iš Texas 
valstijos praėjusių 
želio mėnesį, k; 
policijos rekordai.

“Anna Kubickienė 
dvi dukteris: Valeriją

• Kubickaites, 
i Worcesteryje.

metų bir- 
» parodo

paliko 
ir Jean 

gyvena nčias 
Rep.

Harrison-Kearny, N. J

•, daiktus. Juos policija tuojau 
i suranda ir suima.

Kovo 2 dieną mirė Anta
nas V. Deksnis. Sirgo tik apie 
dvi savaites laiko, paliko nu
liūdime savo mylimą žmoną 
Amiliją, brolį Juozą ir brolie
nę, kurie čion pat gyvena, 
taipgi brolį Augustiną, kuris 
yra Brazilijoje, brolius Joną 
ir Mykolą, kurie gyvena Lie
tuvoje, ir tris seseris — Ami-

Pauliną, 
ir ki
bu vo 
pat ir

čionai tapo priimtas bilius, 
kuris taps įstatymu, jeigu jį 
valstijos gubernatorius pasi-

Pagal' tą įstatymą, po-rasys.

I Atžymėjhnui Laisvės 40 
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-

Deks-

liją, Kastanciją * ii 
gyvenančias Lietuvoje, 
tas gimines, šermenyse 
daug gėlių vainikų, taip 
lankytojų.

Velionis Antanas V.
nis buvo Lietuvių Piliečių Klu
bo pirmininku. Buvo* tikintis 
žmogus, bet su visais gražiai 
sugyveno. Gražus būrelis jo 
giminių ir draugų palydėjo į 
kapus.

Jau seniai Bridgewateryje 
yra buvęs didesnis parengi
mas. Todėl Gintarų žemės 
Radijas rengia didelį, gražų 

Į parengimą, kuris susidės iš 
dainų ir monologų. Įvyks ba
landžio 15 d., Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje, 60 Hale St., 
3 vai. po pietų. Įėjimas tik 75 
centai. Programą pildys Nor
wood!) Vyrų Grupė ir kiti 
mūsų talentai. žolynas.

licistai gaus už penkių dienų kės apšvietą branginančius 
darbą šešių dienų algą. žmones į šį gražų parengi-

Bet jeigu šapų darbininkai [ mą.
| tiek pakėlimo pareikalautų,' 

tvarkos sargai jiems!
skaldytų, i
praeityje

darbą

tai tie 
galvas buožėmis 
kaip kad yra buvę 
streikų metu.

amžiaus 
paglamonėti

Vienas 44 metų 
vyras panorėjo 
13 metų mergaitę. Už tai jis 
gavo vienus metus kalėjimo. 
Gal žmogus biskį atšals, kai 
metus patupės kalėjime.

Vienas iš vitją.

Montello, Mass

žmones į sį gražų parengi-

Padėka
Šiuomi noriu tarti padėkos 

žodį draugams ir draugėms 
bei giminėms, kurie laike ma-. 
no nelaimės ir sirgimo mane. 
atjautė, suteikdami man sim
patiją, atvirutėmis, dovano-
mis ir atsilankymu. Atviručių 
gavau net iš Californijos.

. .Labai ačiū P. ir M. Baro
nams ir L. C. Kaulakjams, 
kurie dajjg man pagelbėjo 
mano sirgimo dienose. Visų 
jūsų niekados nepamiršiu.

Paulina Mickevičienė.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos moterų sky
riaus susirinkimas įvyks pirmadie
nį, balandžio (April) 9 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių saloje, 
29 Endicott St. Visos narės malonė
kite dalyvauti susirinkime ir atsi
veskite naujų narių. Turime daug 
svarbių reikalų aptarimui. — A.M.

(67-68)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

i įvyks balandžio 8 d., 10:30 ryte, 29 
1 Endicott St. Draugai, prašau visų 
j dalyvaukit ir nepamirškit, kad turė- 
j sim pasitarti Laisvės naudai rengia
mu bankietu 29 d. balandžio, kuris 
jvyks Olympia Parko salėj. Taipgi 
svarbu visiems duokles pasimokėti į 
LLD. — Sekretorius J. M. Lukas.

(67-68)

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

, SO. BOSTON, MASS.

Balandžio - April 21-mą
Įvyks

Arbatos su Užkandžiais
Pramoga ir Pasitarimas

LIET. PILIEČIŲ KLUBE, 318 Broadway
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

NORWOOD, MASS.

Balandžio - April 21-mą
Arbatos ir Užkandžių Vakaras

LIETUVIŲ SALĖJE
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE• \ 

Bilietas tik 50c.

Philadelphia, Pa.
Geras susirinkimas, 
puikūs nutarimai
Balandžio 1 d. philadelphie- 

delphia, kaip buvusi, taip ir 
tarimui, kaip atžymėti Lais
vės gyvavimo 40 sukaktį. Jie 
nusitarė nepasiduoti Brookly- 
nūi. Kad Brooklynas pasisakė 
sukelsiąs, $1,000, tai ir Phi
ladelphia tua’i tiek pat sukel
ti — tokia buvo jų rezoliuci
ja. Ant vietos sukėlė $92 au
komis ir skelbimais nuo biz
nierių $15, tad jau turi $107. 
/ Philadelphiečiai juokų ne
krečia, neigi jie balandžio 
pirmąją bandė ką apgauti. 
Jie pasisakė rimtai ir jie savo 
žodį išpildys —$1,000 sukels!

Šiame susirinkime veikėjai 
nusiskundė, kad žiemos metu 
organizacijos mažai tepasiro-

Shenandoah. Pa.s /
Atžynuėjimui Laisves 40 

metų sukakties, balius įvyks 
šeštadienį —

Balandžio 14 April
! Bus West End Hall, West 
Center St., pradžia 7:30 v. 
vakare.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir tuomi paremti. Lais
vę finansiniai jos Jubile- 
jaus proga. — LDS 34 kp.

dė su savo veikla, tačiau pa
vasariui prašvitus, jie žada 
subrusti,

LDS ir LLD kuopos čia gra
žiai gyvuoja. ' Moterų apšvie
tus Klubas, taipgi veiklus. 
Dienraščio Laisvės . reikalais 
ir jo platinimu puikiai rūpi
nasi keletas, asmenų;, Phila
delphia, kaip buvusi, taip ir 
tebėra puiki pažangiojo' lietu
vių judėjimo kolonija. P.B.

Ar jau aukojote į $10,000 
fondą, užtikrinimui Laisvei 
gyvuoti 19S1 metais?

-*•***■' ****v **■ *’*'*''-r.- ~i '■ '.!»«

Visokios žinutės ,
Mūsų policijos viršininkas 

susirūpino jaunimu ir -išdavė 
raportą, kuris parodo, kad 
per kokias šešias savaites ta
po* suareštuota 26 boisukai' 
ir keletas mergaičių nuo 8 iki 
15 metų amžiaus. Jjie sugauti 
'vagiliaujant visokius daiktus. 
Bet kur vaikai gauna tokias 
mintis? Ogi prisižiūri į juda
muosius paveikslus ir išsimo
kina. Kita priežastis, tai var
gas. Pamatiniai tai yra kal
tas pats surėdymas, nes vieni 
vaikai turi visko perdaug, o 
kiti neturi nei tinkamai pa
valgyti, nei apsirengti. Biedni 
vaikai, matydami, kaip turčių 
vaikai viskuo aprūpinti, ir jie 
nori tai visa įsigyti, Kalti ma
ži uždarbiai, kad didelių šei
mų vaikai neturi pakankamai 
priežiūros ir aprūpinimo.

Bet, žinoma, policijos vir
šūnes tuos blogumus pašalin
ti nesirūpina.

. Pereitais metais šiame mies
te buvb dvi stambesnės vagys
tės. Buvo pavogta žiedų, laik
rodėlių ir 'kitokių ąprėdalų. 
Policija nesugavo vagių ir po 
šiai dienai. Bet l{as kita, kai 
maži vaikai pasiima ‘ mažus

Užvis svarbesne dovana 
Laisvei jubiliejaus proga | 
yra gauti naujas skaityto-j 
jas. 1

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAfket 2-5172

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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 
pateąkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)'-Penkt., Bal.-April, 6, 1951
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Ragino nedelsti del 
leidinio gegužinei

piliečių dele-Unijų ir šiaip 
gacija praėjusį antradienį bu
vo nuvykusi pas vyriausią po- 

’ licijos inspektorių August 
Flath reikalauti, kad leidi
mas Gegužės Pirmosios para
dui būtų įteiktas komitetui be 
trukdomo delsimo.

Delegacija priminė inspek
toriui, kad prašymas leidimo 
buvo įteiktas policijai kovo 
5-tą. Kad nesulaukus leidimo 
iki konferencijos, komiteto 
atstovybė kovo 24-tą buvo nu
vykusi pas vyriausią inspekto
rių McQuade-ir buvo pažadė
ta atsakymas iki kovo 27-tos. 
Nesulaukė. Kovo 31-mą vėl 
buvo nuvykę pas inspektorių 
Curry, bet 
su Flath.

Dėl to 
Ainošiaus 
Bendro Darbininkų ir Liau-1 
dies Gegužinės 
kretorius Louis 
reiškė:

“Gegužinės
kovo 24-tą nutarė ruošti para- į priruošti konferencija,, kurio- 
dą antradienį, gegužės 1-mą I je dalyvavo 549 delegatai nuo 
dieną. Gegužės Pirmosios ap-' šimtų uni jų, šapų ir organiza- 
vaikščiojimas yra Amerikos j cijų susiedijose. T-as.

darbininkų tradicija nuo 1886 
metų. Jis yra didžiu, demokra
tiniu Amerikos liaudies pali
kimu, kurio niekas 
naikinti.

‘ Tšsisu k i n ė j anti e j i 
mai komitetui nuo 
inspektorių, su 
matėmės, negali
desėtkų tūkstančių unijistų ir 
narių susiedijų organizacijose, 
kurios buvo atstovautos Bend
rosios Gegužinės konferenci-

negali su-

atsaky
sim j rt in gų 

kuriais mes 
patenkinti

Komitetas susirinks į spe
cial} posėdį šį penktadienį iš
klausyti pranešimą šios pas
kiausios delegacijos, kuri lan
kėsi pas vyriausią policijos 
inspektorių Flath, (Vėliausie
ji pranešimai sako, kad Flath 
Į atsisakęs veikti. Delegaciją 
leis pas patį kųmisijonierių

visoje

su m a yra

Vieši Chicagoje
penktasis, 
sumą. Ir 

didesnis

tas liepė matytis

siuntinėjimo “nuo 
pas K a i p o š i ų”

Komiteto se- Jnm'pny.;
Weinstock pa-, §jų metų gegužinės vyriau- 

i siu obalsiu bus reikalavimas 
konferencija j taikos. Taip nutarė gegužinei

r’Ai-

iff

Gal-'

i* lį*. 
f

Juos 
gaso, 
būti-

■A V* V
—: ‘ f V

Jis sako: “Florida man jau per daug atsibodo, 
voju ar neapsimokėtų darbą gauti Washingtone

Miesto hudžetas pakeltas 
net 73 mik dolerių

Majoras Impellitteri parei
kalavo iš miestinės paskyrų 
komisijos didžiausio budžeto, 
kokio pirmiau nebuvo 
miesto istorijoje.

Tuo patimi majoras 
suprasti, kad jis yra pasiryžęs 
reikalauti ne tiktai tų guber
natoriaus leistų pakelti taksų 
ant pirkinių (sales tax), bot 
kad reikėsią dar ir kokių kito
kių naujų taksų.

Visa reikalaujamoji miesto 
metinei apyvartai 
$1,336,102,798.89.

Šis budžetas yra 
peršokęs bilijoninę 
yra $73,302,018*19 
už baigsiantį savo metus bir
želio 30-tą. Tam padidintam 
budžetui suvesti galą su galu 
reikėsią 71 milijono dolerių 
naujų taksų.

Naujųjų taksų apie 60 mi
lijonų tikisi surinkti pakeltais

šią kitų naujų taksu, 
planuoja uždėti ant 
elektros, telefono, kitų 
niausiu priemonių. Dar yra 
pasiūlyta aptaksuoti restau- 
ranuose valgius, gėrimų lais- 
nius, pasilinksminimo vietų 
tikietus, auto ir daug ką kitą.

Ponas majoras sako, kad 
žmonėms nebūsią sunkumo 
tuos visokius keleriopai vie
nus ant kitų užkrautus taksus 
sumokėti. Majoras

I $40,000 metams ir su parei
gomis susijusius iškaščius.

Vaikai riaušininkai tapo 
nubausti po dešimtukų

Trys ir pusė tūkstančių vai
kų Bronxe buvo pasimokėję 
po 10 centų registracijos į St. 
Mary’s Bark Recreation Cen
ter. Trfčiaui centrui 
pi ‘a ė j u s į p i rm a d i e n į 
apie .300 vaikų ten 
susitalpinti, minia
tūkstančiai) vaikų likosi 
d urų.

Įpykę, vaikai pradėjo 
menimis laidyti įstaigą,
daužė daug brangių langų. 
Pribuvo 13 policistų. Tik po 
ilgo bandymo policija vaikus 
išblaškė. Vaikai buvo nuo 8 
iki 12 metų.

Parkų komisijonierius Mo
ses įsakė tūkstančiams tų vai- anarchijos.

atsidarius 
ir tiktai 

tegalėjus 
(apie du 

už

ik

LLD1 kp. vėl turės 
susirinkimą su 
savišvietos programa

kų p ašim o keti po kitą dešim
tuką registracijos, kad galė
tų bent kada ten įeiti. Esą 
vaikų demonstracija padarė 
apie tiek žalos, o jis tam pi
nigų negalįs gauti niekur ki
tur.

Anot
Specht, 
k urių 
po $50.

Savo vaiku žaismavietėms 
mes truk štame pinigų, o bili
jonais vežame į visą' pasaulį 
palaikyti visokius fašistus. 
Gėda! Savo neveikia tik stu
miame vaikus prie beviltės ir

įstaigos direktoriaus 
išdaužyti 25 langai, 
k i e k v ienas k a i n u o j ąs

* Lietuvių Literatūros Drau
gijos pirmoji kuopa visą ši se
zoną praktikavo savišvietos 
pusvalandžius po susirinkimų. 
'Purės ką nors ir busimajame.

' Praėjusį susirinkimą A. Gil- 
manąs teikė prelekciją apie 
žemės sudėtį: kai]) akmuo 
pavirto į dirbamą žemę ir 
kas reikia suteikti žemei, kad 
ji duotų augmenims pakanka
mai maisto.

Ateinančiame susirinkime, 
kuris Įvyks šį pirmadieni, ba
landžio 9-ta 
kas yra 
7:30 vakaro, 
nariai. Bus L. 
bo patalpoje,

Tame ir buvo priežastis, 
d Murphy grasino policis- 

tams netekimu darbo, jeigu 
stos unijon. žinovai sako, kad 
viršininko mostas diktatoriau- 
ti tik pastiprino policistų už
mojį ginti savo reikalus per 
uniją. T-a.

Spaghetti vakarienė 
jau šį šeštadienį

Jog 
ia-

• » l

Lyros Choras Auditorijoje
ros Festivalyje Lyros Choras 
duos pirmą aktą iš.operetės 
“Agurkai.”

O Lyros Choras gerai išsi-

Lyros Choras iš Philadelphi- sakant, operetė komiška. Ope- 
jos, kuris jau ne kartą girdė-* 
tas Brooklyno publikai, šiuo 
tarpu pasirodys su visai kito-, 
kia programa. Brooklyno žmo
nės gal ir nežino, kad yra lie- lavinęs atlikti aktus, kurie ri- 
tiiivių kąlboje operetė vadina-j šasi su juoku, komiką. Todėl 
ma “Agui’kai.” 
gimęs jaunimas 
vadina “Agurkys.

Ypatingai operetės pirmas 
aktas turi gražių, gyvų dainų 
ir miklios vaidybos. Kitaip

Siunčia linkėjimą 
iŠ Floridos

bus aiškinama, 
vitaminai. Pradžia

Kviečiami ir ne 
A. Piliečiu Klu- 
kampas Union

Avė. ir Stagg St., Brooklyne.
N.

Susivedė

Mc C or
an ūk ė,)

Stono
Raymon d

Dažnai čia jūs ir jūsų draugai balandžio} 
šią operetę 15 d., lygiai 3:30 vai. po pie

tų, privalote būti Liberty Au
ditorium salėje, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Žinutis.

j Taksy bilius paduotas IAFL ir CIO pasiuntė
Miesto Tarybai Murphy ui protestą

Dr. A. Petriką ir jo žmona 
Margaretą, taipgi V. Paukš
tys ir A. Paukštienė, siunčia 
laisviečiams geriausių linkėji
mų iš Miami, saulėtosios Flori

dos.
Petrikai ten šiuo metu atos

togauja; grįš namo balandžio 
3 diena.

Prisimintina visiems, 
jaunųjų LDS moterų re? 
moji spaghetti su mėsos to 
laičiais vakarienė įvyks šeš
tadienio vakarą, balandžio

I 7-tą, Liberty Auditorijos res- 
I taurante, Atlantic Avė. ir 
110th' St., Richmond Hill. 
Pradžia 7 vai. Kaina $1.25.

Buvusieji pirmesnėse jų 
rengtose vakarienėse jas gi
ria ir, tikriausia, bus šioje, 
nes sū jaunimu.’ ne tiktai ska
nu valgyti, bet smagu ir pa
buvoti. Nebuvusiems verta su
sipažinti su jaunųjų pramogo
mis.

Darbininkai skaito 
ta laikrašti savu

Aido Choras

laik- 
skelbia 

pasiekęs daug

Pasiūlymą pakelti “sales 
tax” iki 3 centų majoras įtei
kė Miesto Tarybai praėjusį 
antradienį. Tačiau tuojautinio 
balsavimo nebuvo, nes nesiti
kėjo užtikrinto skaičiaus bal
sų, kad tuo būdu, be diskusi
jų, galėtų bilių priimti. Pilie
tinės onganizacijos reikalauja 

gauna vic^U posėdžių, tad daug 
1 kaunsilmanų būtų bijoję pra

sikalsti balsuotojams atėmi
mu jiems tos progos pasisaky-

Mrs, Elenora Songailienė, 
brooklynietė, lankosi pas savo 
dukterį Anne, žentą ir anūkę 
Chicagoj, III. Ten jau viešėjo 
trejetą savaičių ir tikisi dar 
pabūti keletą, jeigu jos šei-

taksais ant pirkinių. O kitiems ma vis dar sutiks ją paliuo- 
11-kai milijonų sukelti reikė-1 suoti nuo pareigų namie. A.

/

Viešasis posėdis įvyks šį 
penktadienį.

Atidėtas bilius bus balsuo
jamas ateinantį trečiadienį. 
Tuo būdu, spėjama, pradėji
mas rinkti pakeltus taksus 
taipgi tapo atitolintas pusei 
mėnesio.

Abiejų šių unijų centrų 
New Yorke viršininkai tele-’ 
gramomiš pasiuntė savo pro
testus <miestiniam policijos 
komisijonieriui Murphy dėl jo 
pasišakymo 
cistams.

Joan McCormack, 
Mr. ir Mrs. Thomas 
mack (Žilinskienės 
ištekėjo už Thomas 
sūnaus Mr. ir Mrs. 
Stone.

Santuoka įvyko kovo 31 d., 
Our Lady of Good Counsel 
bažnyčioje. Jaunutei nuotakai 
garbės palydove buvo Helen 
Stone], taipgi Raymond Stone, 
Florence Easterbrook. Jauno
jo palydovai: Raymond Sulli- 

’van, Raymond Taylor, Frank 
Finn.

Graži puota įvyko Liberty 
Auditorijos Brown Room, 
Richmond 'Hi] l. Dalyvavo 
daug jaunimo ir nemažai lie
tuviško » 

. namie 
bufetą 
svečius
ravo nuotakos motina ir “se
nutė” Žilinskienė, pati dar 
pakankamai jaupa į nuotakas. 
O jau sakėsi paskutinę anūkę 
išleidžianti.

Jaunieji išvyko medaus mė
nesiui kur nors, į Pennsylva- 

apsigyvens 
Ar.

Turtingą 
vaišėmis 
vaišingai

“senimo.” 
gamintomis 
įrengti ir 

priimti, regis, koope-

prieš imi ją poli

tų telegrafuotų 
valdininkui sako- niją. Sug 

Brooklyne.

nuo bile kurio aro- 
industrialisto, kuris 
savo darbininkams 

paskirtą uniją.”

Viename 
pareiškimų 
m a:

“Jūsų pareiškimas... nieku 
nesiskiria 
gantiško 
uždraudė 
stoti į jų

AFL Centrinės Tarybos pro
testą pasirašė sekretorius Ja
mes C. Quinn, o CIO protes
tą — sekretorius Morris Yu- 
shewitz. Protestus pareiškė 
varde milijono ir pusės orga
nizuotų unijistų.
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Neleisiu policistams 
unijos, sako įu 
viršininkas Murphy

Angliškas darbininkų 
rastis Daily Worker 
šiuo vajum 
naujų skaitytojų šapose. Pa
vyzdžiui paduoda vieną šapą, 
kurioje dirba 450 darbininkų. 
Pirm šio vajaus ten’ buvę vos 
5 . skaitytojai. Bet tų penkių 
pasidarbavimu prisidėjo 40 
nuolatinių naujų skaitytojų ir 
keli perkantieji laikraštį ret
karčiais.

Daugelis tų naujokų laik
raščio pirmiau nepažinę, ne
žinoję, kad jis darbininkiškas.

Labai svarbi pamoka Įvyks 
šį penktadienį, balandžio 
(April) 6-tą, 8 valandą. Visi 
choristai prašpmi atvykti^ nes 
tiktai dvi pamokos belieka iki 
Operos Festivalio.

Choro prez.

Kalėjime už $13

RANDA VOJIMAI
Pavieniui apšildytas švarus kam

barys prie šeimos. Atskiras jojimas. 
Pageidaujant, šeimininkė sutiks pa
gaminti pusrylj. Mikniaus, 
558 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.Y.

(67-69)

William Smith, 28 m^tų, 
gyvenęs 388 \Halsey St.,Nulai
kytas kalėjime, nes neturėjo 
kas už jį užstatytų $4,000 
kaucijos. Jį kaltina, kad jis 
apiplėšęs brooklynietį taksiko 
vairuotoją, atėmęs tryliką do
lerių, o paskui jį areštuojan
čiam policistui grasinęs pei
liu.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

Brooklyne areštuoti du vy
rukai, 18 ir 19 metų. Juos įta
ria, kad jie kovo 17-tą apiplė
šę bučerį tiės City Savings 
Bank, East New Yorke, atė
mę nešamus į banką $738 ir 
pabėgę bučerio mašinoje. Ma
šiną vėliau atrado paliktą gat
vėje.

Kolonijų veikejaL ką 
rengia jūsų organizacijos 
40 .metų Laisves gyvavimo 
sukakties paminėjimAį?

Taksų priešai sako, kad 
dai* galima juos atmesti

Spaudos atstovai klausinėjo 
kaunsilmąnų, kaip jie atsine
ša į pakėlimą, tų taksų. Daug 
vengė pasisakyti savo nuomo
nę, sakėęi nenusistatę. Bet 
trys jaut pasisakė prieš tuos 
taksus, tai Stanley Isaacs, 
Brown ir Weinberger.

Spėjama, kad dar du Man- 
hattan kaunsilmaHai ir kad 
keli brooklyniečiai esą gali
ma pasukti balsuoti prieš tuoš 
taksus, jei piliečiai delegaci
jomis, laiškais, rezoliucijomis 
paspaus į juos. Bet tam reikia 
ryžtingo, didžio darbo. Tary
boje yra 25 nariai.

Auriolį iškilmingai 
vežiojo po miestą

Man atrodo
ieškotis 

daug, 
metais

unijos
Algos 

bebuvo

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

TONY’S-
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAŠ

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Francūzijos t prezidentas 
Vincent Auriol buvo iškilmin
goje procesijoje vežamas per 
miesto finansinį Mistriktą į Ci
ty Hali praėjusį antradienį. 
Ten jį pasitiko būrys mūsiš
kių valdininkų, su majoru 
Impellitteri priešakyje.

Apsikeitus dekoracijomis, 
bučkiais Miqsto Salėje, Auriol 
buvo nuvežtas į Columbia 
Universitetą, kur jį vėl deko
ravo garbės laipsniais? Jis 
gyrė Eisenhowerį, ,o mūsiškiai 
gerinosi prie 'Auriol, kad tuo 
padėtų Eisenhoweriui armijo
mis ir ginklais Europoje^ruoš- 

|ti “taiką.”* :

Bėgiu' praėjusių vienerių 
metų New Yorko miestą lankė 
desėtkai visokių svieto atmes- į 
tų ponų —rojalistų ir kitokių. 
Ir Jiems visiems buvo iškelti 
šaunūs, oficialūs priėmimai: 
duota policijos- palydovai, 
rengta paradai, puotos. Tam 
miestas išleido šimtus tūkstan
čių dolerių.

Atrodo, kad tokiais pat ke
liais norima eiti ir šiemet. 
Šfcauda jau skelbia atvykimus 
visokių esamų ir 
“kniazių,” vis pas 
valdininkus ar šiaip 
ponus. Ir girdėti, 
kam tarp jų vėl planuojami 
oficialiai priėmimai.. z

Taigi, su naujais “sales 
tax” aptaksuosime net kūdi
kio vystyklėlį, atimsime nuo 
jo kiekį pieno ir kitko, o iš
leisime pasirodyti visokiems 
ponams. Ar ne protingiau bū
tų ponus palikti sau ponauti, 
o biednų žmonių uždarbį pa
likti jiepis patiems ir jų vai
kams nebemažinant padidin
tais taksais? •

Šis yra tik vienas 
iš daugybės būdų, kuriais bū
tų galima sutaupyti ir apsiei
ti bernauju taksų’, N-tis.

buvusių 
aukštus 
didžius 

jog daug

Bus unija, atsako miesto 
CIO viršininkas Quill.

.Ar ištikfo bus unija? Dėl 
ko?

Priežasčių 
policistai turi 
pastaraisiais
tokios, kad be šalutinių paja
mų šeimų išlaikymas * darėsi 
neįmanomas. O reika- 

! lavimas visokių nuolankavi- 
mų ir patarnavimų daugėjo ir 
didėjo. Tad jie kada nors stos 
į uriiją, bet ne būtinai dėl 
Quill’o. '■

Ponas Murphy pasakė vie
ną tiesą, .kad dėl Quill’o nie
ko policistai sau nepagerins. 
Pastaraisiais eile metų, kuo
met jis susidėjo su reakcinin
kais, Quill niekuo darbinin
kams buities nepagerino, tik 
O’Dwyer’iui padėjo pakelti 
važiuotes fėrą. Tačiau virši
ninkas Quill’a neigė ne už tai. 
Neigė už tuos laikus, kuriais 
jis, prispirtas veikti sui prog
resyviais, 
darbininkų 
už tai, kad 
ją. Quill’ai 
o unija pasilieka. Patekusi į 
geresnes vadovaujančias ran
kas unija gali daug gero dar
bininkams padaryti.

3

kai ką atlikdavo i 
gerovei. Ir neigė 
jis atstovauja uni- 
ateina ir praeina,

, Brooklyne šiemet Laisves 
piknikas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 7 d. Lauksi
me svečių iš toliau.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.1 ' 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandom:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

6 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Penk

Telefonas
EVergreen 4-8969

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

REPUBLIC BAR & GRHX
Savininkas

IGNAS SUTKUS
. Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

. — *




