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u atsitikimai.
'"'Gerai, kad didžiuojasi.

Vis tos nuotrupos.
Volgostrojus ir lietuviai. 
Tėvo Brūžiko stebuklai.

Rašo A. BIMBA

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji<<Vengrijos liaudiškoji val
džia surado kaltu šnipinėjime 
amerikietį Vogeler’į ir nuteisė 
15 metų kalėjimai!. Po septy
niolikos mėnesių jį paleido. 
Dabar Vogeler’is jau Ameri
koje.

.Neseniai čia pat New Yorke 
mūsų teismas pripažino kal
tais šnipinėjime Rosenbergus, 
vyrą ir moterį. Abudu nuteisė 
elektros kėdėn. Veikiausia 
bus nužudyti.

Pirmas toks atsitikimas tai
kos metu 
tori joje.

visoje šio krašto is-

Yale universitetasDidysis 
paskelbė viešai didelį pasidi
džiavimą. Universiteto biblio
teka turinti surinkus net 1,500 
kiniečių “raudonosios”’ litera- 
vūro^ kavalkų. Tai esąs labai 
brangus turtas. t

.įįetuviškieji kryžiokai bijo
si komunistinės literatūros, o 
mokyti amerikiečiai didžiuo
jasi jos prisirinkę. Yale bib
lioteka turės daug skaitytojų, 
tos literatūros tyrinėtojų, ieš
kotojų joje supratimo apie 
žaibinį komunizmo plėtojimą
si Azijoje.

Dar nėra gimusi tokia poli
tinė partija, kuri neturėtų sa
vo nuotrupų. Ypatingai skait
lingos partijos pasigimdo pa
bėgėlių ir pasitraukėlių.

Tad nereikia stebėtis, jeigu 
aną dieną saujelė nusivylusių 

• žmonių pasitraukė iš milijoni
nės Italijos Komunistų Parti
jos eilių, o šiomis dienomis 
tuzinas kitas “sukilo” taip pat 

1 milijoninėje Francūzijos Ko
munistų Partijoje. Mūsų ko
mercinė spauda save apsigau
dinėjo, kai tas šių partijų 
menkutes nuotrupas jinai 
stengiasi išpūsti į jų susiskal
dymą. Abiejose tose skaitlin
gose partijose nesimato jokio 
skilimo.

yra

Kryžiokiškoji spauda di
džiausius purvų kalnus ver
čia ant visos Lietuvos, kam iš 
jos vienas kitas lietuvis darbi
ninkas nuvyko dirbti net prie 
didžiojo statybos, projekto 

z Volgostrojaus. Esą stačiai 
< baisu! Juk kaip tik tas, girdi, 

ir įrodo, kad Lietuva 
“maskolių pavergta.”

Tamsų žmogelį šitos spau
dos propaganda .gal ir pa- 

, veiks. Bet protingas lietuvis 
tuojau pagalvos ir pasakys: 

f Kas čia tokio baisaus? Ar kas 
prakeikia Ameriką, jeigu lie
tuvis iš Bostono atsiduria Flo- 

,* ridoje, Chicagoje, arba San 
‘ FrAicisco gyventi ir dirbti? 
į ' štai, skaitau, kad Dr. Pa- 

jSujis buvęs nusidavęs net 
šaltoj on Al ask on ir jau me
tus ten išdirbęs.

Tik reikėtų pasidžiąugti, 
kad pagaliau Lietuvos žmonės 
turi tokių plačių galimybių 
pasirinkti darbus ir profesijas. 
Dėlei to Lietuva tik sustiprės.

K Valio iš Bostono išmestiems 
pranciškonąjns! Pats popie
žius jų pasigailėjo. Skaitau:

.t “Balandžio 21 d. Popiežius 
Pijus XII specialioje audien
cijoje priėmė Lietuvos Pran
ciškonų Provincijolą T. Jus- > arba juos suverbuotų į bažny
tinę Vaškį ir suteikė Darbi- čias. Kaip tik taip jis pada- 
ninko skaitytojams, leidė- ręs Brazilijoje.
jams ir redaktoriams apašta
lišką' palaiminimą.”

Bet šis palaiminimas ne
daug tepadės, jeigu Pranciš
konų zokono savo doleriais 
neparems BTooklyno parapi- 
j^nai. O jie, kaip girdėtis, su 
tajfe savo doleriais nesiskubi
na.

t. Kodėl mūsų klerikalai ne
parsigabena iš Pietų Ameri
kos misionieriaus “tėvo” Bru- 
iiko? Jis jiems kaip beregint

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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IŠTEISINTA MOTERIS, 
NEATSAKIUS KLAUSIMU 
APIE KOMUNISTUS
Kongresmanai klausinėjo ją apie 
piniginę paramą komunistams

Todėl Bermanienė, tu r-Washington. — Federalis 
apskrities teismas išteisino tinga moteris, ir buvo pa- 
Louisę B. Bermanienę, ku- traukta teisman už 

‘pa- kinimą Kongreso.” 
! Federalis teismas, 
panaikindamas bylą 
Bermanienę, sutiko, 
turėjo konstitucinę 
neatsakyti i kongresmanų 
klausimus.

Taigi federalis teismas iki 
šiol išteisino viso jau 11 
žmonių, kurie nedavė atsa
kymų i šnipiškus Kongres
manų Neamerikinio Komi
teto klausimus apie komu
nistus, panaudodami mini
mąją konstitucinę teisę.

(iri buvo kaltinama už 
niekinimą Kongreso.”

Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas 1949 
m. rudenį kvotė Bermanie
nę, kiek pinigų ji yra sutei
kus komunistinei veiklai. 
Bermanienė nedavė atsaky
mo i tokius klausimus. Ji
nai pareiškė, kad atsaky
mas galėtų ją apkaltinti, o 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucija užgina versti žmogų 
prieš patį save liudyti bei 
save apkaltinti.

MacArthur dėsto savo 
planus senatoriams x

Washington. — Generolas 
M a c A r t hur ketvirtadienį 
pradėjo aiškinti dviem Se
nato komitetam savo gin
čus su prez. Trumanu kas 
liečia Korėios karą. Mac- 
Arthuras dėsto savo pla
nus bendram slaptam posė
džiui ginklinio ir užsieni
nio Senato komitetų.

Renublikonai senatoriai 
reikalavo, kad MacArthu- 
ras “liudvtu” viešame Sena
to posėdyje. Demokratai, 
turėdami Senato daugumą, 
atmetė reikalavimą.

MacArthur, kaip žinia, 
piršo bombarduot Kiniią iš 
oro ir naudot prieš ją Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
armiją iš Formozos salos: 
Trumanas dar nesutiko 

,-^taip karą paplatinti.
Prastas pranašas

Valdžia paskelbė prez. 
Trumano pasitarimus. su 
gen. MacArthuru, įvyku
sius pernai rudeni Wake 
saloje. Tada MacArthuras 
tvirtino, kad kinai nesikiš 
i Korėjos karą; todėl jis ža
dėjo visiškai sutriuškinti 
Šiaurinius Korėjos liaudi
ninkus iki Thanksgiving 
Dienos ir greit ištraukti 
amerikonus iš Korėjos, taip 
kad jie Kalėdas švęstų jau 
Japonijoj.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Verslo Rūmas rei
kalauja panaikint vadina
mą “kainų užšaldymą.”

sunaikintų visus komunistus,

Pranciškonų Darbininkas 
giriasi: “Jo misijas lankė net 
lietuviai komunistai, kurie 
priėjo išpažinties ir apgailes
tavo savo klaidas.”

Kodėl klaidas, o ne 
mes?

Brangūs tie žmonės 
nistai. Visi jų nori, 
juos varžosi! Pasigavę silp
nos valios žmogelį net pak
rikštija komunistu ir paskui 
didžiuojasi jį atvertę prie 
šventos tikybos.

nuode-

komu- 
visi. už

Amerikos karininkai 
mokys čiangininkus
Formoza.—Amerikos ge

nerolas William C. Chase 
atvyko pas Čiang Kai-šeką, 
kinų tautininkų valdovą 
Formozos saloje. Chase va
dovaus keliems šimtams 
amerikiniu oficieriu ir sar- 
žentų, kurie mokys čiangi- 
ninkų armiją, kaip atmušti 
Kinijos komunistų - liaudi
ninkų įsiveržimą ateityje į 
Formoza. Tuo tarpu Ame
rika siųs Čiangui daugiau 
ginklų.

Korespondentai užklausė, 
ar tie ginklai galėtų taip, 
pat būti naudojami čiangi- 
ninkų įsiveržimui į Kiniją. 
Generolas Chase nieko ne
atsakė į. klausimą. Jis yra 
generolo MacArthuro gar
bintojas, o MacArth u ra s 
nori užsiundyti Formozos 
čiangininkų armiją . prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ką.

Sovietai naudosią 
Kinijos uraniumą

Bombay, Indija.— Prane
šama, kad vakarinėje Kini
jos provincijoje Sinkiahge 
surasta klodai sprogstamų
jų atominių medžiagų ura- 
niumo ir thoriumo. Ta pro
vincija rubežiuojasi su So
vietų Sąjunga.

Teigiama, kad Kinijos 
Liaudies valdžią leis Sovie
tams pasistatyt atominį fa
briką Sinkiange.

Naujas Amerikos protestas 
Frankui dėl reporterio
Madrid, Ispanija.—Jung

tinės Valstijos antru kar
tu užprotestavo fašistinei 
Ispanijos Franko valdžiai, 
kad ji atėmė leidimą New 
Yorko Times koresponden
tui Šamui P. Breweriui. A- 
merika reikalauja sugrą
žinti jam reporterio teises.

Brewerio pranešamos ži
nios nepatiko Franko val
dininkams, nors jie patys 
pripažino, kad jis teisingai 
padavė faktus.

“panie-

pries
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GEN. VAN FLEET LAUKIA 
PANAUJINTO ŠIAURINIŲ' 
KORĖJIEČIŲ OFENSYVO

Korėia, geg. 3. — Ameri
konu komandierius g e n. 
Van Fleet pareiškė. kad jie 
su savo talkininkais laimė
jo “didele pergalę”—atmu
šė pirmąjį šiaurinių Korė
jos liaudininkų ofensyvo 
žvgį link Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės.

Van Fleet kartu įspėjo, 
kad šiauriniai korėjiečiai ir 
j u bendradarbiai kinai ren
giasi iš naujo smogti taip 
smarkiai ar net dar smar
kiau, kaip pradžioje šio sa
vo ofensyvo prieš ameriko
nus.

Šiauriniai korėjiečiai per 
kelias pirmąsias pavasari
nio ofensyvo dienas yra at
metę amerikonus iki 40

Štai kaip Amerika ginklavo 
Pietinės Korėjos tautininkus

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
pranešė, jog kai Amerika 
atšaukė savo armija iš tau
tininku Pietinės Korėjos, 
tai paliko ten 500 savo ka
rininkų, ir jie su Trumano 
valdžios parama suorgani
zavo 150,000 tautininkų ar
mijos.

Amerikos armija bhvo iš
traukta tiktai už 6 mėnesių 
po to. kai Sovietų Sąjunga 
atšaukė savo kariuomene iš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos.

Amerika davė Pietinės 
Korėjos prezidento Syng- 
mano Rhee valdžiai ginklų 
už 57. milionus doleYių, bet 
tie ginklai iš tikrųjų verti 
110 milionų dolerių,x sakė 
Achesonas.

Trumano valdžia, be to,

1

n*mvliu atgal vakariniame 
viduriniame frontuose. Da
bar jų ofensyvas sulaiky
tas.

Ž vai g vbi n i a i am e r i k o n ų 
tankai tiktai už 11 mylių į 
šiaurę nuo Seoulo susidūrė 
su šiauriniais korėjiečiais 
bei kinais.

šiaur. Korėjos pranešimai
Šiaurinės Korėjos liaudi

ninkų' radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai per 
kelias paskutines dienas 
sunaikino, sužeidė bei suė
mė 13,000 amerikonų ir ju 
talkininkų; pagrobė 30 
amerikiniu tanku, 300 auto-V V z

mobilių ir daug kitų kari
nių įrengimų.

suteikė Syngmanui Rhee 
356 milionus dolerių me
džiaginės paramos ir pra
dėjo vykdyti MarshUllo pla
ną dėl 285 milionų daugiau 
paspirties pietiniams Korė
jos tautininkams.

Taigi Trumano valdžia ne 
tik įvykdė, bėt viršijo gene
rolo Wedemeyerio patari
mus iš 1947 metų dėl para
mos Pietinei Korėjai prieš 
komunistus, kaip pareiškė 
Achesonas.

'Wedemeyeris tada buvo 
prezidento Trumano pa
siuntinys Tolimiesiems Ry
tams.

Mexico City.— Pirmosios 
Gegužes demonstracijoj čia 
maršavo 350,000 žmonių.

/

ORAS.—švelni giedra.

IRANAS FORMALIAI
SUVALSTYBINA ANGLŲ
ŽIBALO BIZNĮ IRANE
Amerika ir Anglija prašė dar 
nevisuomenini žibalo pramonę

nių Valstijų ambasadorius 
H. F. Grady ir Anglijos am
basadorius Francis Shep
herd geg. 2 d. atėjo pas 
naująjį Irano premjerą Mo- 
hamedą Mossadeghą ir pra
šė dar neimt visą anglų ži
balo (aliejaus) pramonę ta
me krašte į Irano valstybės 
rankas.

Premjeras Mossadegh sto
jo už tuojautini anglų ži
balo biznio suvalstybinimą, 
kaip kad nutarė Irano sei
mas.

Anglijos ambasadorius 
asmeniniai prašė karalių

Mao Tse-tungas 
visiškai sveikas

Peking, Kinija. — Kinijos 
vyriausybės vadovas Mao 
Tse-tungas stebėjo milžiniš
ką kinų paradą Pirmojoj 
Gegužės, stovėdamas ant 
platformos su kitais žy
miaisiais valdžios ir Komu
nistų Partijos pareigūnais.

Maršuodami pro Mao 
Tse-tungą darbininkai 
džiaugėsi: “Matote, kaip 
gerai atrodo mūsų pirmi
ninkas Mao; matote, kaip 
jis sveikas!”

O per kelis paskutinius 
mėnesius kartojosi praneši
mai, kad Mao Tse - tungas 
sunkiai serga.

Wellington, Nau j. Zelan
dija. — Policija išdaužė 
t ū k stančio streikuojančių 
laivakrovių m st r š a v imą į 
Naujosios Zelandijos seimą.

Izraelio premjeras 
atvyksta Amerikon

Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio premjeras Davidas 
Ben - Gurion išlėkė į Wash- 
ingtoną, kur kalbėsis su 
prez. Trumanu.

* Gegužės 10 d. Ben-Guri- 
on 'kalbės Amerikos Žydų 
Sionistų susirinkime Madi
son Square Gardene, N e w 
Yorke, minint trimetinę su
kaktį nuo nepriklausomos 
Izraelio valstybės įkūrimo.'

Teisiamas profesorius, kad 
neliudijo prieš komunistus
Los Angeles.—Tapo teis

man patrauktas Gamino 
Kolegijos profesorius Clar
ence H. Veterli “už kreivą 
priesaiką.” Jis kaltinamas, 
kad 1949 metais “melavo” 
tyrinėjančiai federalei 
grand džiūrei, užginčyda
mas savo ryšius su tūlais 
komunistais.

Profesoriui Veterliui taip
gi primetama pažintys su 
tariamais “sovietiniais šni
pais.”

Rizą Pahlevį tatai atidėti. 
Bet kajalius vis tiek savo 
parašu užgyrė seimo nuta
rimą.

Sovietų ambasadorius 
Ivanas Sadčikovas gegužės 
1 d. atsilankė pas prem. 
Mossadeghą ir sveikino už 
žibalo pramonės perėmimą 
i Irano valstybės nuosavy-

Amerikiniai koresponden
tai sako, Sadčikovas “užbė
go už akių” Amerikos ir 
Anglijos ambasadoriams.

Anglai - amerikonai bijo, 
kad Iranas nepasikviestų 
sovietinius žibalo techni
kus;' taip pat bijo, kad jis 
nepardavinėtų Sovie tams 
“per daug” žibalo.

Anglų žibalo pramonė, 
iki šiol naudojusi Irano ži
balo versmes, yra vertina- . 
ma 5,00 milionų dolerių ar 
daugiau.

Jungtinės Valstijos ir An
glija laikė iraniškąjį žibalą 
labai svarbiu karui Viduri
niuose Rytuose.

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare •

Washington. — Oficialiai 
paskelbta, jog Amerikos 
kariai nukentėjo 62,799 nuo
stolius Korėjos kare, apie 
kuriuos jau buvo pranešta 
jų giminėms iki pereito 
penktadienio, pad u o d a n t 
užmuštuosius, sužeistuosius 
ir be žinios dingusius. Pa
skelbtų nuostolių skaičius 
per savaitę pakilo 1,055.

,Buvo užmušta 9,603 ame
rikonai; sužeista 42,246 ir 

žinios dingo 10,950.be

Susikirtimai tarp 
Syrijos ir Izraelio

Tel Aviv, Izrael. — Per 
ištisą dieną kirtosi izraelie
čiai su įsiveržusią Syrijoš. 
kariuomene į vadinamą ne- . 
karinį ruožtą prie Tiberias 
ežero, kaip sako Izraelio 
pranešimas. Šyrai buvo už
ėmę du kaimus, bet izrae
liečiai išvijo juos atgal per^l 
rubežių.

Damaskas, Syrija. — Sy
rijos valdžia teigia, kad iz
raeliečiai pirmi p r a d ėjo 
šaudyti; tada Syrijos kar
eiviai nukovė keturis izra
eliečius ir sužeidė kelis ki
tus.

Pietų Korėjos seimas 
atmetė valdžios 
siūlomus tyrinėjimus

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautinjnkų val
džia reikalavo palaikyti ko- 
.misiją, tyrinėjančią neišti
kimus valdžiai veiksmus. 
Seimas 04 balsais prieš 1 
nutarė panaikinti tą komi
siją. 32 seimo nariai susi 
laikė nuo balsavimo. .

i
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GEN. MACIJAUSKAS 
APIE TARYBINE 
ARMIJĄ IR 
LIETUVIUS KARIUS

Siu metu kovo mėn. 5
vilniškiame Tėvynės Balse 
telpa Lietuvos generolo J. 
Macijausko straipsnis apie 
Tarybinę (pirmiau ji buvo 
vadinama Raudonąja) Ar
miją. Straipsnis liečia tos

| armijos 33 metų amžiaus 
sukaktį, įvykusią' vasarioVIENINGAS MILIJONŲ BALSAS 

UŽ PASAULINĘ TAIKĄ
Gegužės Pirmoji praėjo.

buvo susijungę 
90 procentų 
ūkių.

išaugo

dau- 
visų

Apie rolę, kurią suvaidino 
i ši armija praėjusiame pa- 

; kare kovose 
prieš vokiečius ir japonus 
fašistus - imperialistus, ge
nerolas Macijauskas sako:

Didžiojo Tėvynės karo me
tais tarybiniai kariai parodė 
masinį didvyriškumą, atliko 
daugybę pavyzdžio neturinčių 
žygių. Galingas tarybinių ka
rių didvyriškumo šaltinis buvo 
jų patriotizmas, jų karšta 
meilė savo Tėvynei. Kare 
prieš vokiškuosius fašistinius 
grobikus Tarybinė Armija pa
sirodė esanti lygyje, atitin
kančiame jos didžiuosius isto- 

| rinius uždavinius. Tarybinė 
Armija pateisino , savo liau- 

Vadinasi, Azijos kraštai, ilgai snūduriavę letarge, pa- dies pasitikėjimą ir garbingai
• stoja su viso pasaulio proletariatu ir bendrai i atliko savo pareigą Tėvynei.

Pergalipgas Didysis Tėvy
nės karas įeis į istoriją kaip 
tarybines socialistinės san
tvarkos triumfas. Karo metu 
itin ryškiai pasireiškė Tarybų

Milijonai pasaulio žmonių dar kartą vieningai pasi- saldiniame
sake už ilgametę pasaulinę taiką.

Aišku, spalvingiausios ir didžiausios darbo žmonių 
demonstracijos buvo Tarybų Sąjungoje, Kinijoje ir ki-i 
tose liaudiškose respublikose.

Bet šiemet Gegužės Pirmąją įvyko didžiulės demons
tracijos ir “netikėtose” šalyse.

Štai, Irano (Persijos) sostinėje Teherane, kaip sako 
Niujorko Times korespondentas, net 30,000 žmonių tarė 
vieningą balsą,—balsą už ilgametę pasaulinę taiką! O 
jeigu toks laikraštis, kaip plutokratijos organas Times, 
suskaičiuoja 30,000 žmonių, tai reikia manyti, kad jų 
buvo kur kas daugiau.

Indonezijoje taipgi, sako pranešimai, buvo didžiulės 
demonstracijos.

budo ir
, darbo žmonėmis už taikos reikalą.

įdomus dalykas buvo Japonijos sostinėje, Tokio mies
te. Ten dešiniųjų vadovybėje esančios darbo unijos ry
žosi suruošti demonstraciją miesto centre, Imperijos 
Aikštėje. Bet joms to daryti neleido MacArthuro įpė-1 Ginkluotujl, PiljSgl,
dims, generolas Ridgway. Jis pasakė, jog, girdi, Impe- 
rijos Aikštėje tegalima ruošti kilniais klausimais de- armjjas, neginčijamas tarybi- 
HlonstraciJOS. • nio, stalininio karinio mokslo

Tarptautinė Darbininkų šventė mūsų generolui atrodo' pranašumas, ryškiai pasireiš- 
“nekilni,” “negarbinga.” jkė didžiojo Stalino — puikaus

Na, ir ruoštoji demonstracija buvo atšaukta. stratego ių karvedžio — geni-
Ar gi tai ne baisus darbininkų žeminimas? Jus. ,
Ar tai tokią demokratiją mūsų generolas palaiko Ja- ■ 

ponijoje?
Ateis, tačiau, laikas, kai ir Japonijos darbininkai ga

lės ruošti' demonstracijas ten, kur jie norės!

pranašumas prieš fašistines

Gegiižės Pirmąją Niujorke Įvyko didžiulė darbininkų 
eisena gatvėse.

Suorganizuoti chuliganai iš šaligatvių kai kur leido į 
žygiuojančius gatvėmis žmones kiaušiniais, o kai kur 
net ir plytomis.

Deja, mūsų tvarkos darytojai, chuliganams nieko ne
dari! Ką tai reiškia? Kaip į tai žiūri miesto majoras, 

:L mister Impellitteri?
Šiuo metu, kai šalyje siautėja reakcija, puolimas ant 

pažangiųjų žmonių, pasisakančių už taiką, aišku, ne 
vienas žmogus pabūgo stoti į eiseną. Kiti negalėjo eise- 

| noje dalyvauti, nes dirbo, — bijojosi darbą prarasti.
O vis tik demonstracijoje dalyvavo apie 70,000 žmonių, 

, gi ją stebėjo virš 200,000 žmonių!
fc ’ Tiesa, policija “suskaitė” demonstrantų tik apie 6,000! 

Komercinė spauda “suskaitė” 13,000., Toji pati policija 
ir komercinė spauda, atsimename, “suskaitė” 7,500,000 

•žmonių, dalyvavusių MacArthuro priimtuvėse!
P Koks prasirrdimas!
įr Vyriausias eisenos šūkis buvo: taika.

Reikšminga buvo tai, kad Komunistų Partijos kolo- 
Ą noje, kuri buvo didelė ir spalvinga, pirmose gretose žy

giavo jauni vyrai karių. — leitenantų, saržentų, korpo- 
ralų ir eilinių—uniformose! Ir jie visa jėga kartojo: 

, taikos, mes norime taikos!
Neperdėsime pasakę, jog šių metų Gegužės Pirmąją 

\ viso pasaulio mieltų gatvėse’buvo išstoję daugiau, kaip 
' 100 milijonų žmonių! ,

Ir jie visi vieningai pasisakė už ilgametę, pasaulinę 
J taiką! 1

PANAIKINTI TĄ SĄRAŠĄ!
Progresyvių partijos pirmininkas Elmer A. Benson ir 

sekretorius C, B. Baldwin pasiuntė raštą šalies prokuro- 
Ū iTti «T. Howard McGrath, reikalaujant, kad jis panai- 

* Kintų taip vadinamąjį subversyvių organizacijų sąrašą. 
R Jie tai padarė po to, kai aukščiausias šalies teismas 

paskelbė, jog prokuroras neturįs teisės jokias organiza- 
? eijas skelbti subversyvėmis.

' Aukščiausias teismas tarė, jog prokuroras, skelbda- 
; N” mas organizacijas subversyvėmis, pats laužo šalies įsta

tymus! z |
Iš viso prokuroras—pirmiau Clark, o vėliau McGrath 

—įdėjo į sąrašą apie 130 organizacijų—daugiausiai, aiš- 
. ku, progresyvių organizacijų. Tiesa, kai kurios tų Or

ganizacijų jau seniai negyvuoja, tačiau to sąrašo laikosi 
bkai kurie samdytojai ir. valdinės įstaigos ir, juo pasirem

dami, terorizuoja žmones.
*• Mes pilnai pritariame šiam Progresyvių partijos va- 

> dovų žygiui: tasai sąrašas reikia panaikinti.
Prokuratūra neturi laukti, kol juodinamos organiza- 

ei jos eis į teismą.

2 psl.—Išdavė (Liberty, Lith. Daily) -Renk., Geg.-May 4, 1951

pradinėse, 
vidurinėse 

pat aukšto-

tarybine technika'. Tarybų Lie
tuvoje nenukrypstamai didė
ja pramones produkcijos ir 
masinio vartojimo prekių iš
leidimas. Pramonės bendro
sios produkcijos išleidimo pla
nas 1950 metais įvykdytas 
105,5 procento. Naujus laimė
jimus pasiekė Tarybų Lietu
vos socialistinė žemdirbystė. 
1950 metų pabaigoje į kol
ūkius jau 
giau kaip 
valstiečių

žymiai
septynmetėse bei 
mokyklose, o taip 
siosę, mokyklose bei techniku
muose besimokančiųjų skai
čius. žymiai padidėjo ir svei
katos apsaugos, kultūros-švie
timo įstaigų tinklas. Išmintin
gosios bolševikų partijos, di
džiojo Stalino vadovaujami, 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės drauge su visa tarybine 
liaudimi tvirtai žengia į ko
munizmo pergalę.

Dabar Tarybų Sąjungos, 
kaip ir viso pasaulio . žmo
nių, vienintelis vyriausias 
troškimas yra: kad tik ne
būtų kito pasaulinio 
kad tik būtu leista to f* 
to žmonėms kurti 
naujasis gyvenimas, 
jauskas dėl to sako:

Tarybų Sąjunga yra viso 
pasaulio darbo žmonių avan
gardas jų kovoje už 
taiką, demokratiją ir
lizmą. Didžiojo Tarybų Sąjun
gos pavyzdžio įkvėptos, į so
cializmo kelią stojo liaudies 
demokratijos šalys. Ypatingai 
didelis taikos stovyklos lai
mėjimas yra Vokietijos demo
kratinės respublikos susikūri
mas. Taikos frontą'nepapras- 

j tai sustiprino pergalė daugia
milijoninės kinų tautos, kuri 
išvijo iš savo šalies imperia
listinius grobuonis ir, Kinijos, 
komunistų partijai vadovau
jant sukūrė Kinijos Liaudies

Kas gi ta Jadvyga? ,
Tai ne Jadvyga Tūbelie- 

nė, o Jadvyga Jogailienė, 
buvusiojo Lietuvos kuni
gaikščio ir Lenkijos kara
liaus žmona.

Kučas tuo nepasitenki
nęs.; jis rašo:

Ta proga autorė pasišauna 
informuoti prancūziškąją vi
suomenę apie jų kilmės kara
laitę, kurios gyslose tekąs se
novės Piastų kraujas ir kuri 
ryžosi didžiulei apaštališkai 
misijai — apkrikštyti Lietuvą. 
Visas • aprašymas gerokai eg
zaltuotas ir skystas, nors ir 

^sutvirtintas kardinolo Sapie
gos ir Paryžiaus arkivyskupo 
pagelbininko Beaussart laiš
kais bei palaiminimais ir žy
maus lenkų istoriko 
Haleckio aukštais 
mais.

Oskaro 
įvertini-

Jadvyga

karo, 
kraš- 
tolyn 
Maci-

t virtą 
socia-

Macijauskas ■

ir 
be
tik

F. TUMĖNAS

MANO ĮSPŪDŽIAI IŠ 
ASEMBLIO TAIKAI GINEI

Apie lietuvius kovūnus,1 
kariavusius prieš vokiškuo
sius fašistus 
šitaip rašo:

Tarybinės Armijos gretose I Respubliką, 
kovės visos mūsų šalies tautos 
priešakyj su didžiąja rusų 
tauta.

Petys į petį su kitų tarybi
nių tautų sūnumis drąsiai ir 
šauniai prieš fašizmą kovojo 
ir Tarybų Lietuvos sūnūs. Gi
liame užnugaryje, prie didžio
sios Volgos susiformavo lietu
viškasis junginys, į kurį stojo 
geriausieji Tarybų Lietuvos 
sūnūs, pasitraukę į mūsų Ta- 
vynės rytinius rajonus. Lietu
viškasis junginys nuėjo šlovin
gą kovų ir pergalių’ kelią nuo 
Oriolo laukų ir Baltarusijos 
miškų iki Baltijos jūros kran
tų. Karo metu lietuviškasis 
junginys pasiekė didelius lai
mėjimus. Jis ne kartą yra ga
vęs Stalino padėką už sėk
mingus kovinius veiksmus 
prieš vokiškuosius fašistinius 
grobikus. Už drąsą, narsumą 
ir didvyriškumą daugiau kaip 
12,000 lietuvių karių, seržan
tų ir karininkų buvo apdova
noti ordinais ir medaliais.

Priešo užnugaryje ištikimi 
lietuvių tautos sūnūs, sudarę 
partizanų 
vojo prieš 
kus.

Lietuvių
džiuosis savo sūnumis, kurie 
Didžiajame Tėvynės kare drą
siai kovojo už Tarybų Lietu
vos išvadavimą, už mūsų di
džiosios socialistinės Tėvynės 
— Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos — garbę, 
laisvę ir nepriklausomybę.

Lenino ir Stalino sukurtoji 
pirmosios pasaulyje Tarybų 
valstybės aimija yra naujo 
tipo armija, kuliai panašios 
nežino žmonijos istorija.

Apie pokarinį žmonių gy
venimo gerėjimą, Lietuvoje, 
generolas Macijauskas pa
žymi:

Pokarinio penkmečio me
tais milžiniškus laimėjimus 
pasiekė ir Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės. Lietuvoje su
kurta socialistinė
kuri yra aprūpinta priešakine

FOTOGRAFIJOS
PER TELEGRAFĄ

Vilniškis Tėvynės Balsas

Pasirodo, jog 
ištekėjo už Jogailos jo ne
mylėdama. Ji mylėjo kitą, 
tūlą Vilhelmą, vokietį, bet 
Lenkijos anų laikų ponai 
įsakė tai mergšei tekėti už 
Jogailos, galingesnio už Vil
helmą, na, ir ji, kaip klusni 
mergšė, paklausė savo dė
džių ir dėdienių ir ištekėjo.

Apie ano meto lietuvius ir 
Lietuvą, pasak Kučo, Wan
da de Lada šitaip rašo:

Kry ži u oč i ų niokoja m u s 
pa go n y b ė j e paskendusius 
tuvius galėję išgelbėti
lenkai. Ir štai, va, Jogailai 
besipuolant pirštis prie Jadvy
gos, lenkai pastatę jam sąlygą 
krikštytis. Ir jis sutikęs. Lie
tuviai esą garbinę Perkūną, 
kurio šventyklose degusi am
žinoji ugnis “Znicz.” Be to, 
buvę garbinami žalčiai ir šliu
žai, kuriuos augindavę šven
tyklose. Jogaila lietuvius 
krikštįnti pradėjęs nuo Vil
niaus, kur pirmiausiai sugrio
vęs Perkūno šventyklą.

Toji didingoji šventykla bu- 
I vuisi pastatyta gražiame šile
ly. Dvylika akmeninių laiptų 
vedę vidun, kur buvęs auku
ras

būrius, drąsiai ko- 
vokiškuosius grobį-

tauta visuomet di-

rašo:
9

Vilniuje įvyko iškilmingas 
pirmojo Lietuvoj' foto-telęgra- 
fo atidarymas. Pėr keletą mi
nučių foto-telegraf.U galima 
perteikti iš Maskvos į Vilnių 
ar priešinga kryptimi nuo
traukas: dokumentų, brėži
nių, laiškų reprodukcijas įr tt.

Foto-telegrafas bus taip pat 
įrengtas Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose. Artimiausiu laiku 
foto-’telegramas bus .galima 
siųsti iš Vilniaus į visas res
publikas. . . ’

Vaizdiniu telegrafu plačiai 
naudosis Vilniaus spauda. Ji 
galės tuoj pat gauti nuotrau
kas iš Lietuvos sportininkų su
sitikimų su Maskvos ir kitų 
miestų komandomis, lietuviš
kos muzikos koncertų ar lite
ratūros vakarų, surengtų bro
liškose respublikose. Kelių 
tūkstančių kilometrų atstume, 
nuo Lietuvos padaryta nuo
trauka galės būti priimta Vil-

Plačiai 
ir

niaus foto-telegrafo. ' 
naudosis vaizdžių telegrafu 
gyventojai.

JADVYGA NORIMA 
PA F A RYTI
ŠVENTĄJA IR TIEK!
✓ Tūlas A. Kučas ‘rašo kle
rikalų Drauge, jog, esą, tū
li lenkai norį būtinai pada
ryti karalienę J a d v y g ą 
šventąją!

Ana,, viena lenkė dipuke, 
gyvenanti Paryžiuje, Wan
da de Lada, parašė knyge
lę, iš, kurios p. Kučas su
žino sekamą: v

Jadvygos’ beatifikacijos by
la pradėta Krokuvoje 1949 
Tnetais balandžio 22 d. vado
vaujant kardinolui Adomui 
Sapiegai, ii\1950 m. balandžio

pramonė, mėn. ji perduota Romos Apei
gų Kongregacijai.

PP-).

su amžinąja ugnim 
’ (kiek supratimo apie 

šio žodžio reikšmę!). Toliau 
buvusi milžiniška medinė Per
kūno stovyla su sidabrine 
galva ir auksinėmis ausimis. 
Galvą gaubė juodi garbiniuo
ti plaukai, ilga barzda dengė 
krūtinę, dešinėje rankoje lai
kęs žaibus... Ark i v. Bodzantai 
užtraukus 96 psalmę, Jogaila 
kirviu pradėjęs kapot stovy- 
lą

Kaip matome, Jogaila bu
vo tikras bestija: jis savo 
tėvų šventoves griovė, ka
podamas kirviu. Tik di
džiausias nenaudėlis taip 
galėtų daryti!

Ir štai, dabar, šventu no
rima padaryti ne Jogaila, 
kuris atliko bjaurius' dar
bus: išsižadėjo lietuvių tau
tos ir josios tikybos, o jo 
pati, Jadvyga, prievarta už 
Jogailos ištekėdinta!

Rašytoja vadina Jadvygą, 
tą , menkavertę bobelką, 
“Lietuvos apaštale” ir nori, 
kad popiežius užmautų jai 
ant galvos šventą karūną.

Taip ir gali būti padary
ta! į

Popiežius juk neklaidin
gas.

O jei jis Jadvygą, paskelbs 
šventąja, tai ir Kučas ir ki
ti Vatikanui parsidavę lie
tuviškieji kryžiokai, maty
sime, Jadvygą garbins ir 
šlovins, prašydami jos už
tarimo danguje!

Paląiminti ubagai dva
sioje!

ŠLIUPO BIOGRAFAS
Kai kuri spauda praneša, 

jog Vaclovas Biržiška pasi
ryžo parašyti Jono Šliupo 
biografiją.

Na, tai jau bus!

Savo praeitimi negaliu daug 
didžiuotis. Ir tik dėl to aš ne
galėjau nei kitų kritikuoti, 
kodėl jis ar ji toks nevisuo- 
meniškas, kodėl nesidomi savo 
klasės, savo šalies, o svarbiau
sia, kaip aš dabar suprantu, 
pasaulio taikos reikalais. Bet 
galiu pasakyti, kad Nacionalis 
Asemblis Taikai Ginti parodė, 
kad daugelis žmonių tikrai 
rūpinasi tuo viskuo.

Jau traukinyje, važiuojant 
į Torontą, aš sutikau daug 
nuoširdžių žmonių, važiuojan
čių į Asemblį, iš vakarinių 
provincijų. Trumpi pasikalbė
jimai privertė mane pakeisti 
nuomonę, peržiūrėti save, ži
noma, aš neneigiau taikos ju
dėjimo nei anksčiau, bet rei
kia prisipažinti, kad aš akty- 
viaUneveikiau. Tartum prieš 
mane visai nebuvo iškeltas 
pavojus taikai.

Šiame traukinyje, kuris bu- 
{vo perpildytas delegatais, 
• kaip turistiniame, privalėjome 
J laikytis savo, vietos. Šalę ma
nęs sėdėjo iš Yorktono, Sask., 
dukaborų grupės atstovė. Tik
ra gražuolė vidujiniai ir išori
niai. Ją lydėjo motina, mo
kanti gelžkelio bilietą savo pi
nigais. Jos nesutinka su mūsų 
civilizacija, nepadoru esą rū- 

I kyti, svaigalus gerti, kaip ir 
mėsą valgyti. Taipgi jos lin
kusios prie nudizmo. Arba, 
štai, sėdi žymus Reginos sisie- 
feris (socialdemokratas). Jis 
griežtai priešingas tikybos 
dogmatikai ir K. Markso- ma
terialistinei filosofijai, bet jis, 
kaip ir dukaborkos, sutinka 
vdikti bendrai su kairiaisiais 
už taiką, nes skirtingų pažiū
rų žmonės nėra tokie baisūs, 
kaip karas. Karas, j.ei jis ne
bus užgintas, sunaikins ne tai, 
kas tau nepatinka pasaulyje,- 
bet tai, kas tau patinka, myli-’ 
mus žmones, gal tame skai
čiuje ir tave patį, sunkiai įgy
tą turtą, namus.

—o—
Reikšmingas Momentas

Aš sėdėjau dideliame mūri
nės bažnyčios pastate, kartu 
su kokiais trimis tūkstančiais 
kitų taikos šalininkų, šalę ma
nęs sėdėjo Liaudies Balso re
daktorius J. Yla ir kiti lietu
viai delegatai. Aš jį mačiau 
daug laisvesniu už mane. Jam 
gal labiau įprasta sambūriai. 
Jam viskas aišku. Aš žiūriu į 
altorių, iš kur kalba Rev. J. 
G. Endicott, Kanados taikos 
judėjimo vadovas. Jis asemb- 
lio atidarymo kalboj peržvel
gė, ką nuveikė taikos šalinin
kai jo vadovybėj. Jis džiau
giasi, kad daug darbo atlikta 
gynime taikos. Jis deda viltį, 
kad bus sugrąžinta Kanadon 
krikščioniška ramybė; kad ka
ro isterija praeis. Jis taikos 
draugus iškelia iki didelių 
aukštumų.
Paskiau, po jo, kalbėjo-sver- 

kino keletas įžymesnių^Torun-- 
to dvasiškių, reikšdami viltį, 
kad taikos priešai hrs suval
dyti ir krikščioniška/i civilizaci
ja bus išgelbėta. Jų kalbas ly
dėjo griausmingi tritūkstanti- 
nės minios delegatų aplodis-. 
mentai.

•Antra Asemblio sesija buvo 
pašvęsta diskusijoms. Jos vy
ko atskirais klausimais, skir
tingose vietose, žinoma, visi 
klausimai buvo susiję su karo 
grėsmę. Čia, kaip ir pirmoj 
sesijoj, dažnai žmogui per kū
ną perbėga šilimėle. Tu nega
li nemylėti ir neatiduoti pa
garbos’ protui ir pasiaukoji
mui. Čia buvo iškeltas pavo
jui? taikai, demaskuoti karo 
vertelgos ir pažadinti 
žmonės gelbėtis nuo pražū
ties. Aš čia girdėjau daugelį 
vyrų ir moterų iš visų Kana
dos kampų,4 kurie tikrai turė
tų būti papuošti garbės meda
liais. Bet, deja, pas mus deko
ruojami tiktai karo, o ne tai
kos, herojai.

Sek(madienį delegatų susi
rinkimai vyko erdvioj Massey

Hall.- čia rytmetyje tikin 
delegatai meldėsi už taiką. , f 
Po pietų priimdinėjo rezoliu
cijas, kurias pagamino įvai
rios delegatų grupės per pas
kirus susirinkimus. Paskiau 
buvo vėl sveikinimai, nuo ra
šytojų, studentų. Taipgi dar 
vieno senos kartos, konserva
tyvaus, bet taikaus dvasiškio, 
86 metų senelio Dr. J. G. En
dicott tėvo sveikinimas. Jis 
kalbėjo: “Aš neatėjau su tuo 
pačiu tikslu, kaip mano sūnus, 
kuris gali pasirašinėti petici
jas, protestuoti valdžiai, ir ko
voti. Aš galiu tiktai pasimels
ti su taikos šalininkais ir ju- 
mi palaiminti...”

Ir žiūrėkite, kai šiose patal
pose visos šalies žmonių atsto
vai meldėsi ir kalbėjo, kad ap
saugoti taiką, tai fašistiniai 
gaivalai tuo pačiu laiku ren
gėsi šiuos žmones užpulti ar ■ 
juos paniekinti. Vakare, kuo- 

į met į Massey Hall rinkosi - J 
žmonės bendram mitingui,, at-jf 
sibeldė prie durų grupė 
šistuojančių dipukų, spiegė, . 
rėkė įvairiomis’ kalbomis, ^et 
jie buvo žmonių išgėdintjir 
policijos nugrūsti į šalį. Taip- . j
gi buvo pašalinti ir iš svetai- j
nės, kurie buvo sulindę su 
tikslu kelti triukšmą. Ir mi
tingas atsibuvo geriausioj
tvarkoj. Virš 3,000 žmonių ra
miai išklausė kalbėtojų, kurie 
kvietė žmones dirbti už tai
kos išlaikymą.

Tai buvo jau, bendras kon
greso užbaigos mitingas. Vy- | 
riausiu kalbėtojum buvo Dr. /• 
C. Woodard iš Anglijos. Kon- 
servatas, bet didelis pacifis- | 
tas. Jam buvo sukeltos dide- 
lės ovacijos.' / j

Ir taip šis istorinis asemblis J 
taikai ginti baigėsi UNO gies-. 
me, visiems rankomis susika
binus, trijuose namo ai^kŠ-. 
tuose ir 'ant platformos, 
kurios sėdėjo Nacionalis Tai
kos Komitetas, sudaryta^ 
kokių 150 asmenų.

Šis Asemblis man, kaip 
unijos atstovui, davė suprati
mo, kad nei viena visuomeni
nė grupė žmonių, turinti ge
ras intencijas, neturi stovėti 
nuošaliai taikos judėjimo.

Bridgewater, Mass.
KLAIDOS 'PATAISYMAS.

Aną dieną tiipusioje kores
pondencijoje įsiskverbė nema
loni klaida. Ten buvo pasaky
ta, kad aukų surinkta $15, o 
turėjo būti $51. Atsiprašome.

J. Grybus.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių spausdini^: 
konstitucijų, mokesčių | 
gelių ar kitko, — nesibaidė- į 
kite, kad daug kainuos, \ Į 
ma pasitarkite su LaisvŽs j 
spaustuve. . , 1

W. Stuart Symington/v 
kapitalistas iš St. Lo^iis, 
tapo paskirtas Recons
truction Finance Corpora- j 
tion direktorium. Jis bus
visu šios bilijoninės kor
poracijos bosu.



NUTUKIMAS, ĮVAIRIOS LIGOS AMŽIAUS ILGIS
Amerikinė patarlė sako: 

“Visi myli riebų žmogų.” 
Mokslininkai paplatina tų 

* posakį, pridurdami: “O vė
žio liga labiausiai myli rie
bulį.”

Kitos ligos taip pat grei
čiau pasirenka nutukusį, 
negu vidutinio svorio asme
nį bei sudžiūvėlį.

Bet visų pirm apie vėžį. 
Jis šitaip pasireiškia:

Kūno ląstelės (celės) sa
votiškai sugenda. Plisda- 
mos jos smaugia sveikųsias 
kūno 'ląsteles, vagia jų 
maistų, įveikia sveikąsias 
ląsteles ir žudo žmogų.

Dar nesurasta jokios gy
duolės prieš tą žmogžudį. 
Vieninteliai ginklai prieš 
ftėži A tebėra išniovimas. jo 
skaudulių - vočių sunaikini- 

X-spinduliais bei degi
nančiais atominiais radiu- 
mo spinduliavimais.

Vėžys numarina daugiau 
kaip 200,000 amerikiečių 
per metus. 22 milionai da
bartinių amerikiečių turės 
kristi kaip vėžio aukos, jei
gu nebus surasta geresnių 
įnagių prieš tą ligą.

Vėžys tuo tarpu yra pir-

Bet vienas dalykas pati- krakmolinių bei cukrinių
krintas — vėžiu serga di- ėdalų kiekis, 
dėsnis skaičius daug val- 
gančiųjų negu mažavalgių.
Nutukimas ir vėžys

Kelios amerikinės mokslo 
įstaigos darė bandymus gy
vuliukams. Vienus šėrė gau
singai, kitus vidutiniai, o 
trečius nepilnai. Stengėsi 
patirti, kokie maisto kie
kiai padeda vėžio ligai išsi- 
vvstvti, ir surado įdomių 
dalyku.

Daktarai Albertas Tan
nenbaum ir Herbertas Sil
verstone paėmė tyrinėji
mams dvi grupes pelių clvtoju Susivienijimo’ 
Reese Ligoninės Institute nalas pripažino, kad aprė- 
Chicagoj. Vįenos ir kitos žus miltiniu, 
pelės buvo Ivgaus svorio ir cukriniu valgiu naudojimą, 
to paties amžiaus.

Vienai pelių grupei buvo 
duodama pilnai visko ėsti.

Antroji pelių grupė gavo 
tiek pat proteinų (balty
mu), mineralu, vitaminų, 
bet šioms pelėms buvo nu
mušta 35 iki 40 procentų 
karbohvdratų — grūdinio, 
krakmolinio, cukrinio mais
to.

Po tam tikro laiko buvo

Iš to bandymo 
Tannenbaum daro

Jeigu žmonės apsisaugo
tų nuo nutukimo, tai dido
kas jų skaičius galėtų iš
vengti vėžio ar bent tolyn 
nustumti jo atsiradimų. 
Bet karta jau atsirado vė
žio skaudulys, tai suliesėji
mas (rediusinima,s) nieko 
nepagelbės. Ir joks maisto 
parinkimas bei apribojimas, 
turbūt, negalėtu visus užti
krinti nuo tos ligos.

Tačiau s ir Amerikos Gy-
Žur-

daktaras 
išvadų:

krakmoliniu

1 rečiau prisimeta vėžys arba 
vėliau atsiranda.
Kitas bandymas

Brown Universitete, Pro
vidence. R. L, buvo išauklė
tos dvi pelių -grupės iš to
kiu pataičių ir patinukų, 
kuriu veislė nėr ištisas kar
tas geriausiai atsilaikydavo 
prieš vėžio liga.

Kitos dvi pelių grupės 
moji po širdies ligų giltinė, leidžiama visoms pelėms į buvo išaugintos iš skirtin-
Mityba ir vėžys

Kai kurie tvrinėtojai įžiū
ri, kad netinkama mityba 
daugina vėžio ligonius. Ko
kie valgiai turėtų būti nau- 
doiami, norint išvengti vė
žio? Šis klausimas neiš
spręstas. Ar galima būtų 
taip^ pritaikyti maistų, kad 
jis išgydytų jau gautų ve
ži? /Tam dar nėra įrody
mo.

kraujų chemikalas, kuris gu pataičių - patinuku veis- 
paprastai iššaukia vėžio Ii- lės. kurios nariai greičiau-

Daugiau kaip 70 procentų 
pilnai šeriamų, t nutukusių 
pelių dėl to gavo vėžį.

Bet tiktai 10 procentų su
sirgo vėžiu kitų pelių, ku
rios buvo liesos todėl, kad,kiais. 
joms sumažinta grūdinių,

įsiai ir tankiausiai sirgdavo 
vėžiu.

Taip dvi pirmosios, taip
dvi antrosios pelių grupės patikrinimus, 
buvo šeriamos visai tuo pa
čiu maistu ir lygiais jo kie-

vėžiui veislės, liko liesos. O 
kitos pelės, atsiradusios iš 
lengvai pasiduodančių vė
žiui patinų - pataičių, nutu
ko. Ir. tai nepaisant, kad 
viena ir antra veislė mito 
tokiu pat maistu ir lygiais 
jo kiekiais. ’

Šiam bandymui vadova
vęs, profesorius Paul F. 
Fenton, tačiaus, dar neda
ro galutinos išvados, kad 
vėžys dažniau griebia to - 
kius, kurie iš prigimties la
biau linkę i nutukimą, arba 
kad “vėžiškos veislės” as
menys greičiau nutunka. 
Fentonas įspėja, kad rei
kėtų dar ilgos eilės tyrimų, 
iki galima būtų paskelbti 
panašia taisyklę. Tolesnie
ji bandymai turės geriau 
patikrint ryšį tarp nutuki
mo ir vėžio, sako jis.
Vėžio skauduliams 
reikia daugiau maisto

Dr. Fenton ir bendrai 
tnipgi surado, kad daugiau 
vitaminų'reikia augimui to
kiai pelių veislei, kuri lin
kus į vėžį, negu kitai veis
lei, kuri turi stiprų atspa
rumų prieš vėžį.

Ar šis patyrimas patvir
tina nuomonę, kad vėžio 
skauduliams taip pat reikia 
daugiau maisto ? klausia 
Fenton, žadėdamas daryti

vienai pelei neprikibo vė
žys.

žio? Ne. Tiktai su gero 
gydytojo patarimu galima 
būtų saugiai apriboti mais
to kokybę ir kiekybę. Nes 
jeigu žmonės tiktai /“savo 
supratimu”- imtų mažinti 
maistų, tai gal susidurtų su 

J i kitomis ligomis.
Svoris ir mirtys nuo vėžio

Apdraudos ko m p a n i j ų 
skaitmenys rodo, kad sykiu 
su žmonių svorio didėjimu 
daugėja ir mirtys nuo vė-

Nacionalis Institutas Vė
žiui Tyrinėti Washingtone 
taigi atrado, kad maisto 
numušimas pastoja kelią 
vėžiui ir kartu sumažina 
liaukų (glandsų) veikimą. 
Kada tiriamoms pelėms bu
vo įleista svetimų liaukų 
syvų (hormonų), kad papil
dytų nupuolusį liaukų vei
kimą, tai 45 procentais pa
daugėjo jų sirgimai vėžiu.

Nacionalio Instituto moks
lininkai Maurice B. Vischer 
ir Julius R. White todėl sa
ko:

—Maisto aprėžimas, kaip 
kad daktaro Tannenbaumo 
darytuose bandymuose, su
mažina liaukų veikimų. Tai 
yra liaukos, kurios gamina 
lytinius ir kitus vidujinius 
syvus (hormonus). Jeigu 
tam tikrais maisto aprėži- 
mais būna visiškai užkirs
tas kelias vėžiui, bet paskui 
įleidžiama pelėms į kraujai/* kiekvieno. 100 . tukstan- 
moteriškų lytinių syvų, tai čių,. o daugiausiai sverian- 
jau pusė tiek šių pelių su-|čiųju — jau 143 iš 100 tuks- 

kaip pilnai tančių. Net sveriančiųjų 15 
procentų daugiau

Dr. Louis I. Dublin, Me
tropolitan Life Insurance 
kompanijos vice-pirminin- 
kas ir apyskaitų vedėjas, 
surado, kad daugiausia mi
rė tokių, kurie svėrė 25 
procentais daugiau negu vi
dutiniai.

Jis patikrino daugiau 
kaip miliono žmonių miri
mus nuo vėžio, ir skaitme
nys štai ka parodė:

Mažiausiai
grupėje mirę nuo vėžio i95

žio tiktai po 120 iš kiekvie
no 100,000.
Kitos ligos ir nutukimas

Gydytojai jau seniai 
įspėja, kad nutukimas pa
deda atsirasti įvairioms li
goms.

—Antrojo amžiaus pusėj 
net vidutinis nutukimas yra 
pavojingas, — rašo Ameri
kos Gydytojų Susivienijimo 
Žurnalas, — ir tai yra iro-* 
dvta, kad jeigu žmonės tarp 
45 ir 50 metų amžiaus sve
ria 25 svarais daugiau ne
gu vidutiniai, tai jų mirtin
gumas pakyla 25 procen
tais. Juo didesnis nutuki
mas, juo daugiau pavojaus 
gyvybei ir sveikatai.

Tarp ligų, kurioms išsi
vystyti padeda nutukimas, 
yra sąnarių uždegimas, 
nervų įtempimas, cukrali
gė, inkstų uždegimas, arte
rinių kraujagvslių sukietė
jimas,' širdies ligos, kraujo

sveriančių jų i apsinuodijimas nėštume, 
kepenų sugedimas (cirrho
sis), garankščiuotos krau
ją gvslės ir kt.

Šiame straipsnyje nuro
dyti tyrimai ir skaitmenys 
ypatingai liudija, kaip vė
žio liga dažnai eina koja 
ko i on su nutukimu.

Kokia tad galėtų būti 
saugi mityba, norint iš- 

Žinovai 
Reikia gana daug

serga vėžiu, 
maitinamos pelės.

“Lietaus karaliene ’ 
atsisako žudytis

yraPietinėje Afrikoje 
negriška Balobedu tautelė, 
kurios vyriausiu valdovu 
laikoma “lietaus karalienė.”

Įsigyvenę^ toks paprotys 
—kai lietaus karalienė su
laukia 80 metų amžiaus, 
tai turi nusižudyti, išker
dama nuodų taurę. Taip 
žudėsi nusenusios lietaus 
karalienės jau per 10 gent- 

z karčių.

Taigi ne tik nutukimas, kaip vidutiniai mirė 138 is 
: 100,000.

Vėžvs numarino po 156 iš 
kiekvieno 100,000 žmonių, 
sveriančių daugiau negu vi-!vengti nutukimo? 
dutiniai ir turinčių 45 me-1atsako:
tus amžiaus bei senesnių, o | proteinu (mėsos, kiaušinių, 
sveriančiu mažiau kaip vi- pieno, žuvies, sūrio), taip 

am- pat šviežių vaisių ir daržo
vių. Antra vertus, turi bū
ti sumažinti kiekiai milti
niu - krakmolinių, cukrinių 
valgių ir riebalų. N. M.

bet ir liaukų veikla turi ry
šio su vėžio liga .

Minimi bandymai rodo, 
jog persivalgymas ir nutu
kimas dažnai atidaro kelių 
vėžiui.

Ar tad žmonės turėtų pa
tys mažinti sau maisto kie- dutiniai ir to paties’

žiaus žmonių mirė nuo vė-

Darant pelėms bandy
mus Minnesotos Universi- 

j tote, ėdėsis buvo visu- treč-
Pelės, kilusios iš atsparios daliu sumažintas, ir jau nė iki ,norint apsaugos nuo vė-

JUNGTINIŲ ' VALSTIJŲ IR SOVIETŲ SĄJUNGOS GINKLAI
Jungtinės Valstijos nu

kentėjo Korėjoje aršiausia 
karini suklupimų savo isto
rijoje, rašo broliai Joseph 
ir Stewart Alsop’ai žurnųle 
Saturday Evening Post. 
Sako:

—Stiprios amerikonų ir 
jų talkininkų jėgos narsiai 
kovojo, bet jas atmetė at
gal pirmykščias (atsilikė
lis) ir blogai ginkluotas, 
priešas su daug prastesne, 
artilerija, be važiuotės įren
gimų ir su kur kas silpnes
nėmis oro jėgomis. Šie fak
tai turi tik viena prasmę,

Bet dabartinė lietudarė ^ad yra labai didelių Idai- 
karalienė Madžadži Trečio
ji atsisakę žudytis 80-meti- 
nėjį amžiaus sukaktyje.

daugmeniški Sovietų rakie- 
tiniai vamzdžiai, pritaisyti 
prie auto - sunkvežimiu ir 
šaudantieji 82-milimetrinė- 
mis rakietomis, įvarydavo 
vokiečiams baisesnę baimę, 
negu bet kas kitas. Dabar 
gi rusai turi dar didesnius 
Važiuojančius rakietų lai- 
dytuvus, šaudančius 132 ir 
300 milimetrų sviediniais.
šautuvai ir lengvieji 
kulkosvaidžiai

Pamatinis Amerikos pės
tininko ginklas tebėra M-l 
šautuvas. Tai sunkus, 
brangus šautuvas ir reika
lauja per daug laiko išsi
lavinimui juo ve’ikti. Tiesa, 
šis šautuvas yra geriausias 
pasaulyje tiesioginiam šau
dymui į priešą, kurį matai. 
Bet šiandieniniame kare 
retai kada tenka taip susi
durti su priešu, kad jį tie
sioginiai matytum.

Sovietai todėl yra apgin
klavę savo pėstininkus dau
giausiai lengvaisiais, kulko
svaidžiais - automatais, vie
no kareivio tavaliojamais 
(ir iššaunančiais 70 kulkų 
vienu pradėjimu). Bet mes 
(amerikonai.) vis dar šne
kame, kad toki lengvieji 
kulkosvaidžiai (submachine 
guns) eikvoja per daug šo
vinių .—

Jų pasiūlymai
Darydami tokius palygi- j 

nimus, broliai Alsopai ra
gina gerinti vadinamus pa-| 
prastuosius ame r i k i n i u s 
ginklus, nepasitikėti, kad 
vien atominės bombos užti
krintų pergalę prieš Sovie
tų Sąjungų.

(Tąsa šeštame pusi.)-

taisyklės. Sevastopolį at
griebiant nuo vokiečių, So-

vaikų šautuvėlis.
Didžiosios bazukos

Dabar giriama didesnė 
bazuka su 'pusketvirto co
lio gerkle kaip lemiamasis 
ginklas prieš tankus..

Didžioji bazuka, be abe
jo, geras ginklas Korėjoje, 
kur tankai negali šalin iš
važiuoti iš kelių (tarpkal- 
nėse); todėl užsislėpę šali
kelėse amerikonai gali iš 
bazukų šaudyti priešų tan
kus. Bet visai kas kita bū
tų Europos lygumose. To
kia bazuka smarkiai muša, 
bet jos* sviedinys lekia tik
tai 150 jardų. Taigi ata
kuojantieji tankai galėtų 
įsiveržti į besiginan č i ų j ų 
pėstininkų pozicijas pirma, 
negu bazukos paspėtų pa
leisti bent vienų šūvį.

—Bet , dabar gaminami 
jau kitoki ginklai prieš tan
kus4, — džiaugiasi Alsopai.
Amerikine ir Sovietine 
artilerijų

Toliau jie rašo:
— Paprastai pasakoja

ma, nors Amerika turi ma
žiau patrankų, bet visos jos 
daug geresnės už bet kurios 
kitos šalies patrankas. Ta- 
čiaus Šovietų 122-milime- 
trinis howitzeris (trumpa 
patranka) turi tiek pat svo
rio, tiek pat judrumo ir tiek 
pat toli siekia, kaip ameri
kinis 105-milimetrinis ho
witzeris, bet sovietinis ho
witzeris šaudo 50 procentų 
sunkesniais sviediniais.

Pereitame pasauliniame 
kare Stalinas paskelbė, kad 
“artilerija (patrankos) yra 
mūšių .dievas,” ir jo vado
vaujami rusai'laikėsi tos

vietinė sunkiųjų ginklų 
kuopa telaiko tiktai devy
nis aptarnautojus.

Pačioje amerikinės divi
zijos mūšio linijoje daly
vinių trunųti daugiau kaip 
7,600 vyru ir jie per mi
nutę paleidžia 5 tonus ir 
800 svaru šovinių.

Sovietinės divizijos mū
šio linijoje dalyvauja ma- 

i žiau kaip 5,000 vyru ir jie 
per minutę iššauna 6 tonus 
ir 300 svarų šovinių.

Kitais žodžiais, ameriki
nė divizija vartoja 50 pro
centų daugiau vyrų kaip 
Sovietų divizija, ir vis tiek 
amerikonai paleidžia 
procentų mažiau ugnies.

Klaidingi tankai
Amerikinės divizijos nu

vyko Korė j on daugiausiai 
su žvalgybiniais tankais, 
kuriuose nėra nieko gero 
apart greičio. Ir nekartų 
šie mūsų tankai bėgo at
gal užpakalin, palikdami 
pėstininkams susidūrimus 
su rusiškais T-34 tankais.—

Alsopai kritikuoja “di
džiuosius Pentagono pro
tus,” kad jie taip atidėliojo 
sunkiųjų amerikinių tankų 
statymų.— Pentagonas yra 
milžiniškas karininkų cen
tro rūmas Washingtone.

—Pirm Korėjos karo, 
amerikiniai ginklų žinovai 
gyrėsi, kad mažiukės mūsų

dų karinėse mūsų jėgose.— 
Blogas žmonių naudojimas 

Alsopai tęsia: 
—Jungtinėms Valstijoms 

stokuoja žmonių, bet jos 
naudoja apie 7 milionus 
žmonių, kad palaikytų mū
šyje 100 divizijų kariuome
nės. (Reguliarėje ameriki
nėje divizijoje yra 18 tūks
tančių vyru.)

Sovietų “imperija” .turi 
milžinišką daugybę žmonių, 
bet naudoja tik 2 milionus, 
200 tūkstančiu žmonių, pa
laikant 100 divizijų mūšy
je.

Amerikinių šaulių kuopa 
fronto linijoje turi apie 
180 vyrų, ir jiems aptar
nauti vartojama 37 vyrai— 
daugiausia virėjai,, susisie
kimų palaikytojai, sunkve- bazukos ir naujosios 75-mi- 

šaukti dentistus ir karvėm žirnių (trokų) vairuotojai ir limetrinės-patrankos sunai-
dantis gydyti. užrašų vedėjai. O ameri- kins bet kokius rusiškus

------------  kinėje sunkiųjų ginklų1 tankus (kuriuos naudoja 
£Belgrad, Jugoslavija. — kuopoje yra 56 toki aptar- šiauriniai Korėjos liaudi-

Jūngt. Tautų sekretorius nautojai.

Seniūnai - patarėjai ragi
no jų atlikti šių “pareiga,” 
ypač todėl, kad Madžadžiai 
nepavykdavo iššaukti lietų, 
kuomet užeidavo sausra pa- 

1 staraisiais metais.
/ Karalienė, taeiaus, atme
tė siūlomus nuodus ir pa
reiškė, kad ii gvvens, kol 
“dievai jų laikys.”

Seniūnai murma, kad bal
tieji žmonės, turbūt, jų ap- 

I krėtė naujomis “keistomis” 
mintimis.

Pasaulyje vartojama be
veik 2,000' skirtingų kalbų.

Amerikos veterinarai
(gyvulių daktarai) pataria

Trygve Lie lankėsi pas Ju
goslavijos valdovų Tito ir 
gyrė jo politikų prieš So
vietus.
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| ninkai),-sako Alsopai.--Bet
Sovietų šaulių kuopa tu- šie ginklai iš tikrųjų tiek 

ri tiktai du tokius vyrus, tereiškė prieš šiaurinių ko- 
kurių svarbiausias užsiėmi- rėjiečių T-34 tankus, kaip 
mas nėra šaudymas; o so-1žirniais šaudantis žaislinis

kų kiekvienai myliai. Karo 
pabaigon ’ jie naudojo po 
400 ir 500 patrankų kiek
vienai fronto myliai. Mū
šyje dėl Berlyno daugiau 
kaip 20,000 rusiškų pa
trankų šaudė vienu sykiu. 
Tai buvo daugiau negu va
kariniai talkininkai iš vi
so turėjo patrankų, atakuo
dami vokiečius per Rhein o 
upę.

Paskutiniais karo metais 
Sovietai pasigamindavo jau 
120 - tūkstančių patrankų 
per metus. Šiandien gi So
vietų armija turi ištisas ar
tilerijos divizijas ir ištisus 
artilerijos korpusus.—

Tankai
—Ypač tankais Sovietų 

Sųjunga užima pirmųjų vie
tų pasaulyje, — rašo Also- 
pai.—Garsusis jų vidutinis 
tankas T-34, nors tai anks* 
tyvasis Antrojo pasaulinio 
karo modelis, vis tiek yra 
geresnis už mūsų Peršhing 
tankus ir beveik toks geras 
kaip mūsiškiai Patton tart- 
kai. O sunkieji Sovietų nau
jieji tankai, pagerinti Stali
nai sų 122 milimetrų pa
trankomis ir Didieji Stali
nai su 155 milimetrų pa
trankomis tiesiog stebina 
tankinius kitų kraštų speci
alistus. Ir šiandien Sovie
tai, matyt, turi ne mažiau 
kaip 40 tūkstančių puikių 
vidutinių ir didžiųjų tankų.

Rakietos
Mes nelabai padidinome 

savo divizijų ugnį rakieto- 
mis, kurios būtų daugme- 
niškai šaudomos nuo to pa
ties įrengimo. T a č i a u s

Tinkamas vyrams ir 
moterims svoris . .

Metropolitan .Life Insur
ance (Gyvybės Apdraudos) 
Kompanija pagamino lente
lę, kuri nurodo, kiek turė
tų vyrai įr moterys sverti, 
pagal savo aukštį, norint il
giau gyventi. Lentelė pri
taikoma sulaukusiems 25 
metų amžiaus žmonėms ir 
senesniems. Aukštis ima
mas kartu su čeverykais.

Stambesnių kaulų asme
nims skiriama daugiau , 
aukščio, o smulkiakauliams 
mažiau. Bet šioje lentelėje • 
pažymima tik vidų t i n -i s 
kaulu c

stambumas.
VYRAI

&•]

Pėdos Col. Svoris
5‘ 3 : 127 iki 136
5 4 130 — 140 1
5 5 134 — 144
5 6 137 ' — 147
5 7 141 — 151
5 . 8 145 — 156
5 9 149 — 160
5 10 153 — 164
5 11 157 — 168
6 0 161 — 173
6 1 166 — 178

MOTERYS
Pėdos Col. Svoris

4 11 110 iki 118
5 0 112 — 120
5 ’ 1 114 — 122
5 2 117 — 125
5 3 120 — 128
5 4 124 — 132
5 5 127 — 135 i
5 6 130 — 140
5 ' 7 134 — 144 '
5 8 137 — 147
5 9 141 — 151
5 10 145 — 155
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R. šarmaitis

Pranas Eidukevičius
Pranas Eidukevičius (par

tinės slapyvardės Edmun
das, Antanas Baranauskas, 
Marcelis, Maciejus, Budke- 
vičius) gimė 1869 metų 
rugsėjo 25 d. Kybartuose, 
pusantro kilometro nuo Vir
balio stoties, kur jo tėvas 
Vincas Eidukevičius tarna
vo geležinkelio darbininku. 
Baigęs Virbalyje dviklasę 
miesto mokyklą, P. Eiduke- 
vjęįus toliau mokėsi priva
čiai, padedamas savo drau
gu, Rygoje, arba pats savo 
jėgomis lavinosi, dirbdamas 
fabrikuose ir sėdėdamas už 
politinę veiklą carinės Ru
sijos kalėjimuose.

, 1885 metais P. Eidukevi
čius atvyksta į Kauną ir 
stoja dirbti į brolių Til- 
mansų, paskui šuvalo, bro
lių Šmidtų metalo dirbinių 
fabrikus. Čia, Kauno dar
bininkų tarpe, jaunasis P. 
Eidukevičius jau nuo 1887 
metų pradeda skaityti ne
legalią socialistinę literatū
rą, dalyvauja viename pir
mųjų Lietuvoje ir Kaune 
brolių Šmidtų fabriko dar

bininkų streike 1887 m.
Laikotarpis, kada P.'Ei

dukevičius pradėjo savo re- 
voliucinę veikla, buvo žiau
rios caro Aleksandro III 
politinės reakcijos metai, 
spartaus naujos išnaudoto
ju klasės — buruazijos — 
kilimo metai. Jau tuomet, 
tik pradėjęs dirbti Kauno 
fabrikuose, P. Eidukevičius 
patyrė visa caro reakcijos 
siautėjimo ir kapitalistinės 
s a n t v a r k os išnaudojimo 
sunkumą. Už kovą dėl dar
bininkų klasės reikalų jis 
buvo nuolat mėtomas iš 
darbo, dažnai turėjo vers
tis atsitiktiniais uždarbiais, 
o buržuazijos ir dvarininkų 
valdžia jį 1894 — 1918 me
tų laikotarpiu dešimtį kar
tu buvo suėmusi ir kalinu
si įvairiuose kalėjimuose, 
trėmusi į įvairias gyvena
mas vietoves ir į Sibirą.
Pavalytas iš darbo

Išmestas už revoliucinį 
darbą iš brolių Šmidtų fa
briko ir negalėdamas nie
kur, kaip “neištikimas,” 
Kaune gauti pastovaus dar-

bo, P. Eidukevičius 1895 
mėtų’ rudenį išvažiuoja į 
Rygą ir stoja dirbti šaltkal
viu į geležinkelių dirbtuves. 
Rygoje P. Eidukevičius pri
klausė lietuvių darbininkų 
savišalpos draugijai, daly
vavo kuriant pirmąsias so
cialdemokratų organizaci
jas Latvijos ' teritorijoje, 
bendradarbiavo su Rygoje 
sukurtu . “socialdemokratų 
federatvviniu komitetu,” 
nuo 1897 metų palaikė ry
šius ir su Lietuvos social
demokratų partijos Centro 
Komitetu Vilniuje. 1898 m. 
lapkričio 1 d. P. Eidukevi
čius buvo suimtas Rygoje 
drauge su 200 tremtinių, 
darbininkų judėjimo daly
vių ir vietos revoliucinių 
studentų. Už priklausymą 
“socialdemokratu federaty
viniam komitetui” jis buvo 
3 metams ištremtas iš Ry
gos be teisės .gyventi stam-

davė skaudžių smūgiu ir 
Lietuvos1 revoliuciniam dar
bo žmonių judėjimui. P. Ei
dukevičius buvo beveik vie
nintelis iš laisvėje likusių 
LSDP vadovų. P'adedamas 
savo vilniečių draugų, jis 
rūpinosi išsaugoti nelega
lias partines organizacijas, 
o 1908 metais, užsidarius 
naskuti.niaųi legaliam LS- 
ŲP organui “^arijąl,” jis 
beveik pats vienas tais pa
čiais metais mėgino leisti 
nelegalų partijos laikraštį 
lenkų kalba “šios Robotni- 
czy” (išėjo 2 numeriai).

Kaip Lietuvos socialde
mokratu partijos atstovas, 
P. Eidukevičius palaikė rv- 
šius ir su Leninu. Apie 
tai jis 1924 m. pradžioje pa
rašytoje savo autobiografi
joje rašo: “Bet galutinai 
bolševikų politikoj ąpsifor- 
minau tik po 1917 metų. t. 
y. nuo to momento, kai bu-

bui vesti buvo Vilųiąųs dąr- 
bininkų kluba$.

Lenos įvykiai (darbinin
kų demonstracijos sušaudy
mas 1912 m. birželio mėne
sį Sibiro aukso kasyklose) 
ir ryšium su tuo Rusijoje 
kilę masiniai protesto strei
kai pasiekė ir Lietuvą. Į 
Lenos įvykius reagavo 
streikais Vilniaus darbinin
kai. Ir iš viso 1912—1914 
metais Lietuvoje ’ atgijo 
streikų kova Vilniuje, Kau
ne, Šiauliuose. Darbininkų 
judėjimo nągvvėjimas vyko 
kylančio Rusijos darbinin- 

-kų judėjimo itakoie ir buvo 
veikiamas bolševikų lozun
gų.

P. Eidukevičiaus aktyvus 
pogrindinis darbas netru
kus buvo susektas caro 
žvalgybos (ochrankos) ir 
jis pats 1912 m. areštuotas. 
Caro valdžia nusprendė P. 
Eidukevičių, kaip LSDP
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Laisves Paramai Didieji

PIKNIKAI
Prašome jau dabar jsitūmyti ir 
anksto rengtis dalyvauti žemiau 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti busais 
dalyvauti šiuose piknikuose. t
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BALTIMORE, MI), PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

Brooklyniečiai rūpinasi Baltimorės piknikui 
duoti dainų programą. Veikiausia jie savo pasi
ryžimą išpildys.

BOSTONO
?&?

APYLINKĖS PIKNIKAS

Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

MAYNARD, MASS.

Sekina d

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 
sivelinkite pasiūlyti tikietus.

M- I

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
; Įvyks '

Šeštadienį Liepos-July 7-tą
■ Bus

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kadangi »dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-Jiilv 15
SĄRYŠIO PARKE , 

* « 
Glastonbury, Conn.

■"-r nm.if • ir

< )

<♦>

<t>

<♦>

< > 
<J>
< >

o

< >

O

o

o

O
4>

>

><

o

o

« l>

o

< t>

<♦>

<t>

<♦>

< >

><■;

»>

o

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

besniuose pramones darbi
ninkų centruose.
Gardine

1903 metais P. Eidukevi
čius organizuoja Gardine 
Gegužės Pirmosios minėsi
ma, surengia viename iš 
fabriku streiką, už- ką vėl 
suimamas' ir kalinamas į 
Gardino kalėjime vnačiai 
sunkiomis sąlygomis. Pro
testuodamas prieš nepaken- i 
čiama kalėjimo režimą, P. 
Eidukevičius paskelbia ba
do streiką' ir badauja 18 
dienų. Pagaliau 1904 me
tų pradžioje jis ištremia
mas 5 metams į Oloneco 
gubernija, iš kur 1904 m. 
rudenį P. Eidukevičius pa
bėgo. Prasidėjo eilė nele
galaus gyvenimo metų.

Atvykęs į Vilnių 1905 me
tų sausio pradžioje, P. Ei
dukevičius tuojau pat pasi
nėrė prasidėjusios 1905 me- ■ 
tų revoliucijos įvykių suku-I 
ryje. Jis buvo vienas iš 
organizatorių protesto 
streikų Lietuvoje prieš Pe
terburgo darbininkų sušau
dymą Kruvinojo sekmadie
nio (sausio 9) dieną. Jau 
sausio 11 (24) dieną Vil
niuje ir Kaune buvo 'pa
skelbtas visuotinis darbi
ninkų protesto streikas.

Kuri laika P. Eidukevi
čius dirba Lenkijos socialis
tų partijoje ' (PPS). Ta
čiau, kada P. Eidukevičiui 
paaiškėjo 'PPS nacionaliz
mas, jis jau 11906 metų pa
vasarį nutraukė ryšius su 
PPS Centro Komitetu.
Reakcijai siautėjant

Po 1905 metų revoliuci
jos įsigalėjusi reakcija su-

vo nustatyti asmeniniai ry
šiai su... rusų bolševikais 
(d. Leninas... ir kt.)... 
organizuotas bolševiku lite
ratūros platinimas Lietuvo
je ir tt., o to in pat buvo 
nnstatvti L$DP Užsienio

“Biuro (Krokuvoj) ryšiai su 
drg. Leninu.” Anie savo 
asmeninius nešimo tymus su 
Leninu P. Eidukevičius 

Į

aukščiau minėtoje autobio
grafijoje rašo: “Asmeniš
kai su d. Leninu aš pirmą 
kartą susitikau 1914 metais 
Austrijos kalėjime, i 
Berne, grįždamas i Lietuvą, 
ir 1918 metais Maskvoje 
(Kremliuje).”

P. Eidukevičiaus liudiji- 
mas apie Lietuvos socialde
mokratų ryšius su Leninu 
ir Rusijos bolševikais šian
dien mums yra ypačiai ver- J vy^Targ"kalėjime ’lū Eidu- 
tingas, nušviečiant Lietu- kevičius ir susitiko su V. I.

Tris su puse mė
nesio pakalintas ir austrų 
teismo išteisintas, P. Eidu
kevičius partinių draugų 
rūpesčiu buvo iš kalėjimo 
išvaduotas. Jis išvyko į

narį, palaikiusį ryšius su 
bolševikais ir rašinėjusį 
bolševiku spaudoje, ištrem
ti i Archangelsko guberni
ją 3 metams. Ši bausmė vė
liau buvo pakeista ištrėmi
mu tam pačiam laikui i už
sienį, ir jis 1913 metais vėl 
per eilę valstybių vyksta 
pas Amerikos lietuvius dar
bininkus su tomis pačiomis 
partijos užduotimis, kaip ir 
1909 metais.

Pirmasis pasaulinis karas 
P. Eidukevičių užtiko pa

paskui j Keliui iš Amerikos i T ietu-
vą — Austrijos Galicijoje.

mokratų emigrantų, gyve
nusių Austrijoje, austrų 
valdžia pasodino kalėjimai! 
“kaip Rusijos šnipą” ir P. 
Eidukevičių. Austrijos No-

tingas, nušviečiant 
vos darbininkų klasės revo- Leninu, 

j bucinę praeitį, išsiaiškinant 
i Lietuvos Komunistų parti
jos susikūrimo istoriją.
Amerikoje

1909 metų pabaigoje, Lie
tuvos socialdemokratų par- Šveicariją ir čia, prieš grįž- 
tijos siunčiamas, P. *Eįdu- damas į Lietuvą, 1915' m. 
kevičilis važiuoja j užsienį, Berne, antrą kartą matėsi 
pas Amerikos lietuvius dar- su , V. I. Leninu.
bininkus išeivius rinkti au-1 Rusijos revoliucinių įvy- 
kų Lietuvos darbininkų ju
dėjimo reikalams, partinės
spaudos atgaivinimo ręika- keti revoliucinis judėjimas 
lams, o taip pat politiniams, ir Lietuvoje. Prasidėjo ryš- 
kaliniams.

Grįžęs 1910. metų pabai- vos socialdemokratų parti- 
goje į Vilnių ir čia legali
zavęsis, P. Eidukevičius ku
rį laiką dirbo statybos kon
toroje, kartu dalyvaudamas 
atgyjančiame darbininkų 
judėjime. Viena iš legalių okupantais, dalyvaudami 
priemonių partiniam dar-1 Lietuvos Taryboje ir rūpin-

kių ir ypač Spalio revoliu
cijos įtakojė pradėjo smar-

■ kesnė diferenciacija Lieto

joje. Dešinieji jos elementai 
su S. Kairiu ir M. Biržiška 
priešakyje pasuko į bendra
darbiavimą su lietuviškąją 
buržuazija ir kaizeriniais

Gen^rqlas' .MacĄrthuras kalba bendroje Senato sesijoje.' šioje prakalboje jis aiškiai 
ir atvirai reikalavo praplėsti Korėjos konfliktu į visuotinį karę.

damiesi su imperialistų pa
galba sukurti buržuazinę 
Lietuvą. P. Eidukevičius 
taip pat dalyvavo 1917 me
tų rugsėio mėnesį lietuvis-į 
kūjų buržuazinių naciona- ■ 
listų Vilniuj sušauktoje lie
tuvių konferencijoje, išrin
kusioje ■ buržuazinę Lietu
vos Tarybą. Lietuvos Ta
ryba vis labiau aiškėjo kaip 
kaizerinių okupantų įran
kis jų imperialistiniuose 
siekimuose. Pamatęs tai, P. 
Eidukevičius ir jo vadovau
jami Vilniaus socialdemo
kratai reikalauja, kad įėję į 
Tarybą socialdemokratu at
stovai S. Kairys ir M. Bir
žiška ją apleistu, šiems at
sisakius, vilniečiai socialde
mokratai, P. Eidukevičiaus 
pasiūlymu, pašalina S. Kai
rį ir M'. Biržišką iš parti
jos.
Vilniuje

1918 m. rugnmčio 14 d., 
aktyviai dalvvaniant P. Ei- i 
dukevičiui, Vilniuje buvo 
ciiiSnnktns kairiniu sociąl- 
demnkrnbi nn<sit°rirną<s. ku
rią nrinynė TJpfnvną jr Bnl- 
t'^rimiiną K^rnnpiafn ■nm’G- 
iną ya rd n SuMkTires Vil
nių ipųar^iios centras netm- 
kpą Susirišo SU kPc»cp T,in- 
hivnc i’ipĮncn pn^id0 vįiiąip- 
min knynnnistinpmią nro-pnį- 
zaciiomis. suorganizavo, 
komunistinės literatūros 
leidimą ir transportavimą. 
1918 m. spalio 1-2 dienomis 
Vilniuje buvo sučąukt/\si 
pirmasis, steigiamasis,. Lie
tuvos Komunistu nartiios 
suvažiavimas. P. Eiduke
vičius buvo viso šio partinio 
darbo vienas aktyviausių i 
organizatorių. Jis parašė 
visų pirmojo Lietuvos Ko
munistų partijos suvažiavi
mo rezoliucijų projektus. 
Suvažiavimo išrinktas par
tijos Centro Komitetas sa
vo pirmajame posėdyje iš
rinko P. Eidukevičių Cen
tro Komiteto pirmininku.

Po lapkričio revoliucijos 
Vokietijoje, pakrikus oku
pantų režimui, revoliucinis 
judėjimas Lietuvoje dar la
biau pasmarkėja. Praside
da tiesioginė kova dėl Ta
rybų valdžios visoje Lietu
voje. Gausėja ginkluoti par-1 
tizanų būrių užpuldinėjimai 
prieš vokiškuosius okupan
tus ir jų dvarininkus. Gin- , 
kluoti kovos būriai kuriami 
ir Vilniuje. Jie slapta mo- i 
kosi vartoti ginklą Vilniaus | 
apylinkių miškuose. Jie su
daro pirmąją ginkluotą pa
jėgą, kuri paremia 1918 m. 
lapkričio pabaigoje ir gruo
džio pradžioje išrinktų Vil
niaus Darbininkų deputatų 
tarybą.

1918 m. gruodžio 15 d. 
Vilniuje, didžiausioje Mies
to Salėje, susirenka savo 
pirmojo posėdžio Vilniaus 
Darbininkų deputatų tary

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

Kiekv:crV 
švaiste... ’

“Prošvaistėse’
Kask jaučiaus)

ba. Savo pirmininku 200 
deputatų Taryba išrenka 
populiarų vilniečių darbi
ninku vadovą Prana Eidu
kevičių.

Vilniaus Darbininkų Įde- 
putatų taryba, komunžtų 
paisiūlvmu, pasiskelbė pa
imanti miesto valdžią j sa
vo rankas. Gruodžio 18 d. 
Vilniaus miesto gatvėse pa
sirodė keturiomis kalbomis 
Tarybos pirmininko P. Ei
dukevičiaus ii’ sekretoriaus’. 
Šimelevičiaus pasirašytas 
skelbimas apie ši Tarybos 
nutarimą.

Tarybų valdžios p«skelbi
mą ir Laikinosios revoliuci
nės Lietuvos darbininku ir 
valstiečiu vyriausybės, va
dovaujamos V. Mickevi
čiaus-Kapsuko. sudarymą 
Lietuvos darbininkni ir vals
tiečiai parėmė masinĮMs oo
litiniais streikais ir demon- 
«traeiiomis visuose stam
besniuose Lietuvos mies- . 
tuose ir rhiesteliuose. 1918 
meto nebni^oię j p 1910 m.

a ola mjp.vVqi v^U^a

Tnvvj'p

TTpilr]i'U Hnb’vnvn P
xrĮr./-» loU-n U i v»l-» n ctu

v^l^ži^ą nr- 
vanns Lietirmie. P E’du- 
kp^iėins LlP^ovns Tf,v,7bu 
atstovu suvąžmyimo b"VO 
išlauktas Centrioio' vykdo
mom komiteto nariu .

Jaunaia Tarybų Lietuvos • 
resnubliką ian 1919 metų 
pradžioie ėmė pulti iungti- 
nės Vakarų Europos imne- 
rialistų ir lietuviškosios. 
buržuazijos karinės jėgos. 
Po atkaklios kovos, truku
sios nuo 1919 m. balandžio 
19 iki 21 dienos, .baltųjų 
lenkų legionų buvo paimta 
Tarybų Lietuvos sostinė. 
Vilnius. Tarybų Lietuvę^ 
vyriausybė p a s i t r a u lwį į. 
Minską, o paskui į Smolens
ką. Pasitraukė iš Vilwiaus 
drauge su tarybiniais orga
nais ir P. Eidukevičius.

1919—1925 metų laikotar
piu P. Eidukevičius dirba 
tarybinį ir ūkinį darbą, 
daugiausia Maskvoje. 11926 
metų kovo 7 dieną Maskvo
je P. Eidukevičius mirė, su
laukęs 56 metų.

Prano Eidukevičiaus mei
lė darbo liaudžiai, gimta
jam kraštui, jo ištikimybė 
partijai ir jos didžiajam 
reikalui yra įkvepiantis pa
vyzdys visiems mūsų komu
nistams, visiems darbo žmo
nėms.

Ispanų kraujas 
amerikonams

Madrid. — Ispanijos fa
šistų valdžia renka kraują 
sužeistiems Korėjos ką^rę 
amerikonams. )

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaijio 

gražiausių eilėraščių

taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio ( ‘ 
biografija, ,’o mokslas ir k "r. ha

Knyga iš virš 300 puslapiu, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A 10(7 P HO-12 ATLANTIC AVENUE, L A1U V L RICHMOND HILL 19, N. Y.|
\tT *•!*. * r
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i , JŪRA ŠAUKIA
Didelis keleivinis garlaivis, kuriuo aš 

kaip jūrininkas atlieku pirmąją kelionę, 
toli paliko Naujojo Pasaulio krantus ir 
greitai plaukia į Angliją. Aštria krūtine 
Jis atkakliai verčia Atlanto vandenyno 
ryto saulės užburtus vandenis, kelia pu
totas bangas ir su triukšmu, panašiu 

^kriokliui, užpakaly savęs išmeta verdan
tį, sriautą.

Paskirtas budėti, aš stoviu prie vairo, 
laikydamasis paklusnaus šturvalo ran
kenos, žiūrėdamas į apvalų, padalintą į 
rumbus ir laipsnius, kompaso kartušą, 
labai jautrų mažiausiam laivo pasisuki
mui, ir stengiuos nepamesti kurso, kurį 
nustatė man kapitono padėjėjas. Kaž
kur labai giliai apačioje įtemptai al
suoja mašinos, judindamos į priekį gre- 
Veidą, prilygstančią ištisam apskrities 
miestui. Garlaivis plaukia dvidešimčia 
mazgų, bet man norisi dar didesnio grei
čio, kad skubiau pasiektume Anglijos 
krantus: ten manęs laukia puikioji 
Amelija Braūn. Ir, visa krūtine trauk
damas tyrą orą, tirštai persunktą jūros 
aromato, mirksėdamas prieš spiginančią 
akis sviesą,. aš susijaudinęs įsižiūriu į 
priekį, į mėlyną horizontą, nuo kurio 
saiH^s aplieta vandenyno lyguma, mir
gėdama tirpytu sidabru, tiesiai prieš lai
vo nosį driekiasi platus spinduliuojantis 
kelias, toks viliojantis, kad norisi juo 
pabėgioti. Mano sieloje taipgi šviesu ir 
džiugu, širdis uždegta laimės ugnies, jė-

nepastebiu supimo. Ir saulė šviesi švie
si! Aš džiaugiuosi mūsų kelione. O kaip 
tu, Ania?

— Aš taip pat. Bus ką pasakoti Pe
terburge ...

Abi puošniai apsirėdžiusios pilkai ža
liais kostiumais, ant galvų alyvinės spal
vos muslino skarelės; abi kaip tik tokio 
amžiaus, kuriame veido jaunumui palai
kyti reikalinga griebtis kosmetinių prie
monių.

Pakeldamos lornetus prie akių, jos da
linasi įspūdžiais apie vyrus, laikyda
mos vienus gražiais, kitus kvailais. Pa
sitaikydavo joms ir tokių, kurie tik dali
mi patikdavo — arba veidu, arba lieme
niu, arba keistomis akimis. Tačiau la
biau už visus joms patinka kapitono pa
dėjėjas, aukštas tiesus amerikietis, 
vaikštinėjantis apie būdelę ir retkar
čiais pro juodas binoklio akis apžvel
giantis vandenyno horizontą.

* • •Ponios nagrinėja kiekvieną padėjėjo 
kaulelį; jos padąro išvadą, kad jis pa
trauklus vyras. Nelieku nepastebėtas ir 
aš,

-— Žiūrėk, Liusia, koks juokingas, jū
rininkas stovi prie vairo, — šypsodama 
sako Ania, blykčiodama auksiniais 
dantimis.

—Kuo gi juokingas? — klausia Liu
sia, prisišliejusi prie būdelės lango.

— O kaipgi: amerikietis —. ii* staiga 
tokie ruonio ūsai.

— Nepatinka jis man. Kažkoks žvė-

New Jersey Žinios DETROIT, MICH.

gų perteklius vaikšto manyje, kaip už
raugtas vynas.

Su Amelija, išplaukęs į tolimą kelio
nę, aš nesimačiau nuo praėjusios vasa
ros ir tik retkarčiais, kiek leidžia jūri
ninko sąlygos, susirašinėjau su ja. Per 
tą laiką, pakeitęs kelis laivus^ aš išva
gojau daug’ jūrų, pabuvojau naujose, 
anksčiau man nematytose vietose, bet 
visur, kur tik neblokšdavo mane likimas,- 
bet kokiame ore — ar prakeiktai aud
ringame ar užburiančiai giedriame — 
mano širdyje, palengvindamas gyvenimo 
sun^nybes, be' pertraukos skambėjo šios 
mergaitės malonus balsas. Tiktai pas
kutinius tris mėnesius, negaudamas nuo 
jos afnių, pradėjau nerimauti. Ir kai ma
ne jau pradėjo apnikti nusiminimas, aš 
nelauktai gavau nuo jos ilgą laišką. Ji 
rašė, kad labai ilgisi manęs, kad nori 
mane galimai greičiau pamatyti, tuo la
biau, kad jos gyvenime bręsta kažkoks 
Svarbus įvykis.

Aš suvokiu, ką ji galvoja, ir man no
risi surikti:

— Važiuoju, mieliausioji, važiuoju, 
kad amžinai sujungčiau savo likimą su 
tavuoju! Argi tu nejauti, kaip skrenda 
mūsų stebuklingasis laivas, tarsi alba
trosas, į tavo laisvuosius ir garbinguo
sius krantus?...
f Pabudę, į viršutinį denį pradeda lipti, 
apsirengę įvairių tautų rūbais, įvairių 
rasių ir kalbų keleiviai, atgaivinti nak
tinio poilsio, pakankamai gražaus oro. 
Ko Čia tik nėra? Žiauriai gyvenimo ap
vilti/ bet sh tuo nesusitaikę ir atkakliai 
iešką žemėje savo geresnės dalios varg- 

prasiskverbiantieji i pačius toli- 
sius žemės kampus pelno iešką ver

teivos; finansų, ketaus, anglių karaliai, 
Valdantieji judėjimą baisios kapitalizmo 
mašinos, kuri ryja nesuvokiamus žmo
nių gyvybių kiekius; nuotykių įbėgėjai 
ir pagaliau paprastai sjuntantieji iš nu-. 

' įtikimo, — tie, kurie nežino,. kur dėti 
• Veltui įgytus savo turtus. Ęai kurie pir- 

»mos ir antros klasės keleiviai, susėdę už 
fliažų staliukų lauke, geria kavą arba 
*yną; kiti, baigę pusryčius, vaikštinėja 
Viršutinių deniu, lipa ant tiltelių, žvilg- 
čioja į vairavimo būdelę. Mano klausą 
pasiekia šnekos įvairiomis kalbomis ir 

į kartu su ' jūres dvelkimu — brangių 
kvepalų aromatas. Tačiau aš maža dė- 
Iftesio kreipiu į tai, galvodamas tiktai 
apie miss Ameliją. Pabaigoje paskuti- 
liio laiško, lyg ir tarp kitko, ji klausia, 
ar aš tapau šturmanu. Ne, aš vis dar 
luošiuos, laisvu laiku vis dar skaitau 

| jBpecialias jūreivybės knygas, bet po ke- 
fcSto mėnesių aš laikysiu egzaminus. Dėl 

-jMpsekimo negali būti abejonių, — grei- 
* tm pamatys ji mane kapitono padėjėju.

Staiga aš išgirstu gimtąją kalbą ir, 
lįalonl&i sujaudintas, apsižvalgau — tai 

, užsirioglinusios ant til- 

puikus rytas! Aš beveik

j|ri rusų ponios, 
gėrisi oru. 
Malonus,
A,

riškas snukis. Aš ir žiūrėti į jį nenoriu.
“Taip, madam, ir jūs man tiek berei

kalinga, kiek šuniui šoninė kišenė,” — 
mintyse metu repliką.

— Na, aš pagrindinai nesutinku su 
tavimi. Priešingai, jis man atrodo sim
patiškas. Tikras jūreivis: įdegęs ir'stip
rus. O svarbiausia — kuomet jis žiūri į 
priekį, tai jo akys dega kažkokiu padū
kimu. Aš baisiaia myliu tokias akis .. .

“Ačiū jums, Ania, už komplimentą,” 
— atsakinėju aš mintyse.

— Štai, ką reiškia užsienietis, — ne
nusileidžia Ania, — paprastas jūrinin
kas — o toks prasmingas veidas. Tai ne 
mūsų rusas ...

Aš vos susivaldau nesijuokęs.
“Abi jūs kvailos,’’ nutariu aš ir, tru

putį šypsodamas, metu į Anią tokį žvilg
snį, kad ji visa užsidega.

—Jis, atrodo, supranta rusiškai.. .
— Na, ką tu sau išsigalvoji.. . — ra

mina ją Liusia.
Patauškėjusios lyg šarkos, mano tė

vynainės nueina.
Saulė kyla vis aukščiau. Ji užeina į 

laivo dešinę pusę, pro atvirus langus šil
tai žiūri į būdelę, žaidžia ant ’nikeliuotų 
laivo įtaisų, ant šlifuoto kompaso stiklo, 
ir akys paskausta nuo šviesos.

Ateina kapitonas, žemas, • bet nepa
prastai storas ir didelėmis akimis, rau
donas, auksu papuoštu mundieriu ir ke
pure, plačiomis kelnėmis. Jam. pasiro
džius, nenoromis priartėji ir labiau su
sikaupęs žiūri į kompaso kartušą. Pasi
teiravęs, kokį nuotolį nuplaukėme, koks 
laivo greitis, jis kurį laiką binokliu ap
žiūri horizontą ir nepastebimai, išnyks
ta.

Ir vėl tik dalimi savo sąmonės aš lai
kau laivą nustatytu kursu, vėl savo min
timis aš svajoju* apie Ameliją. Aš sten
giuos įsivaizduoti jos ūgį, jos aprengtą 
figūrą, bet tai man nesiseka. Prieš ma
no akis aiškiai iškyla tik pirmojo mūsų 
susitikimo vaizdas.

Aš susipažinau su ja praėjusią vasa
rą, atsitiktinai, nepaprastomis aplinky
bėmis. Prisimenu — karšta diena'ir ra
mi, tarsi vidudienio saulės, kaitros nual
sinta, snaudžianti jūra. Aš maudausi, 
nuplaukęs toli nuo kranto, jausdamas 
muskuluose energijos ir šviežių“ jėgų 
antplūdį. Plaukdamas priešais, ■ prie ma
nęs artėja tamsiai raudonas raištis ant 
moteriškos galvos. Matosi siauri apva
lūs pečiai, dailus kaklas, iš nuovargio 

’lengvai pabalęs veidas smaragdinėmis 
akimis. Permatomai žalio vandens fone, 
nutvieksta tirštos šviesos, paauksinusios 
jos jauną kūną, mirgančiuose pursluose, 
kaip brilijantai krentančiuose nuo jos 
rankų mostų, moteris man atrodo kaip 
kažkokios saulėtos įpasakos puikioji jū
ros fėja. Aš juntu, kad mano ramybė 
sudrumsta ilgam laikui. Mano galvon 
ateina padūkusi mintis kuo nors ją nu
stebinti, atkreipti į save jos dėmesį.

(Bus daugiau)

CLIFFSIDE. — Plačiai šio
je apylinkėje lietuviams pažįs
tamas Dr. Francis Weiksner— 
Veikšnora, mirė 10 d. balan
džio, miesto Worcester, Mass, 
čia jis gyveno ir praktikavo 
gydytojo profesiją bei turėjo 
šiame mieste tarnybą, kaipo 
policijos, gydytojas.

Dr. Franas Veikšnora gimė 
1901 metais, Franklin, N. J. 
miestelyje. Tais pačiais metais 
Frano tėveliai persikraustė gy
vent į. Cliffsidės priemiestį, va
dinamą Shadyside. Frano tėvas 
Jurgis .Veikšnora buvo apsuk
rus ir darbštus žmogus. Jis bu
vo organizatorium, pirmutinės 
Cliffsidės lietuvių pašelpinės 
šv. Franciškaus . Draugijos, o 
1913 . metais uoliai darbavosi 
organiząvime lietuvių koop’era- 
tyvo ° Varpas.”

Veikšnorai augino sūnų ir 
dukterį. Sūnus Franas mokėsi 
medicinos, o duktė Emma — 
mokytojos mokslo. Franas, už
baigęs medicinos mokslą, apsi
vedė su čia gimusia slauge lie
tuvaite Mariute Gumattskiūtc 
iš Jersey City, N. J.

1932 metais ši jauna pora 
sumanė pamatyt savo tėvų 
gimtinę šalį Lietuvą. Susitarė 
su Frano mokslo metais bičiu
liu Dr. D. Pilka; nuvyko .į Lie
tuvą ir ten viešėjo virš metus 
laiko. Sugrįžę, Franas su žmo
na, apsigyveno Worcester, 
Mass, čia ir mirė, nesulaukęs 
nė pilnai 50 metų amžiaus.

Nors D]’. Veikšnora, iš Iš
vaizdos ,išrodė stipraus sudėji
mo, bet jau per suvirs 2 metus 
laiko nesveikavo ii’ ta nelaboji 
mirtis, itin per anksti nukirto 
daktaro gyvybės giją. Dide
liam nuliūdime liko Frano mo
teris ir sesutė Emma, pagal 
vyra Mrs- Kenner, gyvenanti 
Leonia, N. J. ' . . .

Šio. rašinėlio autorius senes
niais laikais, artimoje drau-? 
govėje sugyveno su Veikšnorų 
šeimai Atsimenu, kai Franas 
mokėsi universitete, o vakacijų 
laiku sunkiai dirbdavo Edge
water- Barret Co., . veždamas 
vienračiū anglis, kad pagelbėt 

j tėveliam apsimokėt kasdienines 
išlaidas. Taip ir kiti paprastos 
liaudies sūnūs tik per neperga
limą pasiryžimą dasiekia aukš
tesnį laipsnį moksle.

Linkiu Frano moteriai ir jo 
sesutei Emmai, ištvermingai 
pergyventi šį širdgėlos momen
tą, netekus vyro ir brolio.

’ Nors ir nedidele suma, bet ir 
šiais .metais cliffsidiečiai pa
sveikino “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimą su $25. Aukojo: 
K. Steponavičius $10. Po $5: 
A. Lakštutis, G. Stasiukaitis ir 
LDS 115. kuopa.

* * *
Plačiai, čia skaitomas ’ dien

raštis “Hudson Dispatch,” per 
tris dienas kvietė balsuot Už 
ar PRIEŠ prezidento Trumano 
užmanymą, kad būtų paliuo- 
suoti nuo militarįnės tarnybos 
siekiantieji aukštesnio mokslo 
kolegijose ir universitetuose 
studentai.• Balsavime dalyvavo 
306 balsuotojai. Už Trumano 
sumanymą balsavo 52, o prieš 
r-. 254., Dąugumą ’ balsuotojų' 
PRIEŠ, parašė ir i savo komen
tarus, pa-srriėrkdątni ’ Trumaną 
už paneigimą' demokratizmo ir 
biednuomenės.

, * * .*
EDGEWATER. — Alumi

num Co. jau nuo pradžioj me
tų atleidinėja nuo darbo dar
bininkus. šiomis dienomis vėl 
atleido virš 200 darbininkų. 
Darbdaviai aiškina,. būk dėl 
valdžios patvarkymo, dėl nelei
dimo gaminti iš alumįno civi
liams reikalams, o militariniam 
reikalam, esą, negaunama iki 
valios užsakymų.

* * , *
šio ’ miesto policijos viršyla, 

chief A. Flannery, da nė me
tus laiko ’ neištarnavo tame 
urėde, bet dėl žiaurumų jau 
ketvirtą kartą traukiamas teis
man.

Neperseniai minėtas čyfas 
Kietos taverne susiginčijo su 
paprastu darbininku, dėl nere

guliariu Public Service Co. 'bū- 
sų kursavimo. Policijos viršy
la, nepajėgdamas žodžiais su
kritikuoti darbininką, žiauriai 
jį sumušė ii' suareštavo. Su
muštasis ir nekaltai areštuotas 
darbininkas Thomas Meagher 
kreipėsi į Civilėm Teisėm ginti 
advokatą M Peši n. su pasi
skundimu. Dabar tas policijos 
viršyla yra patrauktas teis
man, reikalaujant $10,000 at
lyginimo už to darbininko su
mušimą ir nelegalį areštavimą, 
čyfas, nujausdamas esąs kaltu, 
“apsirgo” ir apsirūpinęs nuo 
daktaro dokumentais, nudūmė 
į Floridą, “gydytis.”

Majoras Wissel dabar prane
šė, kad tas policijos čyfas pa
davė rezignaciją iš policjjos 
Urėdo.

Darbininkas Thos. Meaegher, 
gyvena šiame mieste jau virš 
30 metų, bet niekados nebuvo 
areštuotas bent už kokius pra
sižengimus. Jis yra 4 vaikų tė
vas, kurių vienas kaujasi Ko
rėjos kare.

PATERSON. — Televizijų 
išdirbystė, vadinama Alien B. 
Dumont, Inc., atleido nuo dar
bo 500 darbininkų. Atleidimo 
priežasties darbdaviai neaiški
na. 

* *
NEWARK. — Uolus darbuo

tojas Charles Nusscr prieš tū
lą laiką buvo areštuotas ir su
laikytas po $30,000 kaucijos 
už skleidimą prieškarinių la
pelių. Pasitaikius -progai, laik
raščio reporteris užklausė, ar 
jis patenkintas dabar atleidi
mu iš tarnybos generolo Mac- 
Arthur? Nusser atsakė:

“Pamainymas gen. MacAr
thur generolu Ridgway yra po
litikierių manevravimas, ir pa
dėties nepakeis. Liaudis, trokš
tanti taikos, bus patenkinta ta
da, kai su generolais sugrįš, vi
si tie jaunuoliai ir Korėjos 
skerdynė bus baigti.”

K. Darbininkas.

Cleveland, Ohio
VIEŠA PADĖKA.

Mirus mano mylimam gyve
nimo . draugui Pranui Ponzer, 
noriu ištarti širdingiausią ačiū 
visiems, kurie vienokiu ar kilo
ki! būdu atėjo man į pagalbą 
šiose liūdesio valandose. Ačiū 
broliui ir prolienei K. V. Li- 
kams^ kurie atvyko į Jaidotu- 
ves iš Montreale, Canada; sū
nėnui J. Likui iš Detroit, 
Mich., giminėms S. K. Mažans- 
kams, J. A. Mazen, V. B. Kun- 
drot, kurie taip nuoširdžiai 
man prigelbėjo. Ačiū B.. B. 
Kulvinskams, Jan Zenko, ku
rie pirmutiniai teikė pagalbą 
mano mylimam Pranui. Ačiū 
drg. J. 'Krasniėkui už su daina
vimą .liūdesio dainelių išlydint. 
Ačiū J. žebriui už pasakytą 
kalbą koplyčioje ir ant kapų. 
Ačiū visiems už gėles, ’ už su
raminimo ir užuojautos kortas 
ir laiškelius. Ačiū grabnešiams< 
ir .visiems palydovams už tokį 
skaitlingą atsilankymą. Ačiū 
graborei Vilkienei užw tokį 
malonų patarnavimą.

žbdžiu,, visi, ku-rie kuom nors 
teikėte man paramos šiose liū
desio valandose, priimkite šir
dingą padėką.

Ilsėkis ramiai; mūsų , b ran
gusis. z • .

Elizabeth' Ponzer 
ir sūnus Arthur A. Ponzer.

“SUPARALYŽIUOTAS 
DETRQITAS” v

Taip šaukia mūsų miesto 
didlapiai, ir visą bėdą ir kaltę 
meta ant* busų ir karų vairuo
tojų ūž tai, kam jie .išdrįso iš
eiti į streiką dėl pagerinimo 
savo būklės.

Tą puolimą,daro vien tik to
dėl, kad. vertelgų krautuvėse 
sumažėjo apyvarta ant 50%, 
už kurių skelbimus tie veidr 
mainiški dienraščiai ^auna de
šimtimis tūkstančių į <jieną.

Taip, tie darbininkai reika
lauja tik S ir pusės cento į va
landą pakėlimo algos, kad su
lyginus nors dalinai savo įei- 
gas su pakilusiomis gyvenimo 
išlaidomis.

Kada derybų komisija buvo 
proponavus miesto valdinin
kams leisti tą dalyką į arbitra- 
ciją, tai miesto valdininkai, po 
vadovybe miesto majoro Cobo, 
atsisako, pareikšdami, kad, 
kaipo miesto galvos, jie neda- 
silcis sau pašaliniams maišytis 
į miesto reikalus, panaudojant 
kelią arbitracijos.

Ir tie dienraščiai pijnai už- 
gyrė miesto viršūnių nusista
tymą, žinodami *ir pasakydami, 
kad Michigano valstijoje ran
dasi du mėtai atgal išleistas 
“Hutchinson Aktas,” kuris 
draudžia bile įstaigos darbi
ninkams streikuoti, kuri suriš
ta su viešu publikos patarną- 
vim u.

Dar prieš išėjimą į streiką 
busų patarnautojų, buvo palei
stas burbulas, kad 30 komunis
tų agituoją, kad tie darbinin
kai kūogreičiausiai išeitų į 
streiką, ir tame klausime net 
FBI buvo pašauktas, kad su
rastų tuos 30 komunistų tarpe 
busų vairuotojų. -

Bet kadangi busų vairuotojai 
beveik 9 prieš 1 buvo nubalsa- 

: vę ir pavedę galią savo unijos 
atstovams iššaukti juos į strei
ką, kada matys reikalą. Taip 
ir likosi padaryta, atsisakant 
miesto valdininkams tartis su. 
unija jų teisingų reikalavimų 
klausime.

Balandžio 22( dieną iš ryto 
sustojo visi busai ir karai.

Transportacijos komisija su 
majoru Cobo išpildė savo gra
sinimus ir pasiuntė registruo
tus laiškus kiekvienam , strei- 
kierini, kad jis, pasiremiant 
tuo Hutchinson aktu, liekasi 
atstatytas iš darbo.

Čia jau pasidaro du dalykai: 
streikas ir lokoutas.

Kadangi darbininkai dabar 
jaučiasi ,kad jie nebeturi dar
bo, tai turi geresnį pamatą 
reikalauti to apmokėjimo, ku
ris maž-daug sutinka su šių 
dienų reikšme;

Miestas siūle pridėti jiems 
5 centus į valandą, tuom pat 
sykiu atimdamas visą apmokė
jimą už laiką, kurį vežikai tu
rėjo sunaudoti pasiimant bilie
tus ir pinigus, prisipilant gaso 
ir alyvos į busus, kas užima 
apie 1 vai. laiko.

Nors skelbia, kad Detroito 
vairuotojai augščiausiai apmo

kami, bet faktai parodo, kad 
randasi apie 10 miestų, kurie 
apmoka daugiau, negu Detroi
tas, nuo 2 iki 9 ir puses cento 
i. valandą.

Toks Seattle apmoka $1.77 į 
valandą vairuotojams, o De
troite, kur yienas dihba ant 
buso ar gatvekario, gauna tik 
$1.67 ir pusę cento į valandą. 
O kur du randasi ant gatveka
rio, tai tegauna po $1.57 ir pu
sę cento į vai. 1

Bet yla išlenda iš maišo ne
prašyta. Laikraščiai paskelbė, 
kad miestas nustojęs įplaukų į 
keturias dienas $486,000.00, o 
darbininkai 190 tūkstančių do
lerių algomis.

Pasirodo ,kad didesnę pusę 
kas kitas suėda, tai seniai no
rima per politikietius tą trans
portacijos sistemą pervesti į 
privačias rankas, bet nedrįso 
to daryti dėlei žmonių keršto 
prieš tokį pasielgimą, bet da-. 
bar jau geltojoni spauda išeina 
su ta minčia, kad nėra reikalo 
transportacijos suvis turėti, 
nes nė vienas nuošimtis darbi
ninkų neapleido dirbtuvių per 
tą streiko laiką, o, prie to, dar 
ir prisideda tūkstančiai lotų- 
žemės plotų apdėti automobi- 
liaias, kurie dabar neparsiduo- 
da, tai, girdi, nors vienas ar 
kitas nusipirktų juos, jeigu ne
bebūtų tos transportacijos.

• Tą iškelia “Daily News” per 
savo komentatorių Kelsey.

Taip dabar busų ir karų vai
ruotojai turi vesti kovą ne tik 
dėl pragyvenimo reikmenų, bet 
sykiu ir dėl panaikinimo to 
blėdingo vergiško .‘Hutchinson’ 
akto.

Nesurado tų 30 komunistų, 
tai dabar visi busų ir karų vai
ruotojai likosi “komunistais” 
ir “Stalino agentais,” pagal gel
tonąją spaudą! «

Ko dar trūksta, tai paskelbti 
tuos streikierius Kristumi ir 
nukryžiavoti juos.

Tai dabartinė krikščioniška 
dorybė. }

Šapos darbininkas, 
streikieriams pritariąs.

ANEKDOTAI
f

Nugirsta
Aną vakarą, eidamas iš /, 

klubo, girdžiu viename bute 
garsiai kalbasi - argumen
tuoja (tikriau sakant, ba- • 
rasi). Staptelėjau ir viena 
mano ausis godžiai ton pu- į 
sėn pakrypo . . .

Tačiau “pokalbis,” regi
ma}, jau baigėsi, tik dar 
spiegiantis balselis aštriai 
sucypė:'

“Tu jau visai manęs ne- L 
bemyli! Aš važiuoju pas 
savo motiną.”

Storas kenę tai balsas 
pridūrė:

“Tau nėra reikalo va
žiuoti. Aš grįžtu pas savo ; 
pačią, o tu gali sau čia gy- i 
venti.” v

Mat, kas kartais tenka A 
nugirsti... k'

Surinko žemaitis

« CHARLES .1 lUniW
«

Matthew A.
BUYUS >

(BUKAUSKAS)
* 1

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUV*.
DIREKTMI'

Ijūdėsb vmIm-ki. 

tės pri« mane heii 
naktj gren .mtėikNin 
moderniški «Htarnavirn 
Patogiai ir gražiai mo 
derniškai įruošta mfisu 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis bilait* 
iHtenkinti

•

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia. Pa

Tel. Poplar 4110

I
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Miesto budžetas tarybos rankose
Siekia naujų darbo pergalių

KAUNAS, kovo 8 d. — 
“Priekalo” fabriko kolektyvas 
apsvarstė Vilniaus miesto e- 
lektros skaitikliu gamyklos 
kolektyvo kreipimąsi dėl so
cialistinio .lenktyniavimo išvys-1

Su mūsų lietuvėmis moterimis šį Skaudus apkaltinimas prieš buvusį 
sekmadienį Kultūrinio Centro salėje New Yorko majorą William O’Dwyer

tymo. Susirinkimą atjdarė Im- 
brasas. j
— žinia apie įvykstantį LKP' 
VII suvažiavimą, — pareiškė 
Imbrasas, — sukėlė galingą 
respublikos darbo žmonių pa
siryžimą sutikti suvažiavimą 
naujomis gamybinėmis dova
nomis. Palaikydami Vilniaus 
elektros skaitiklių fabriko ko
lektyvo kreipimąsi, savo šau
niu darbu mes pasižadame vi
sokeriopai padėti respublikos 
žemės ūkiui’mašinomis, inven
toriumi ir atsarginėmis dali
mis.

“Inkaro” kombinato kolek
tyvas stojo į stachanovinę sar
gybą ir prisiėmė naujus gamy
binius įsipareigojimus. Susi
rinkime nutarta pirma laiko 
įvykdyti šių metų pirmojo 

* ketvirčio gamybos programą, 
pagaminti viršum plano 30 
tūkstančių porų guminės ir 8 
tūkstančius porų odinės avaly
nės, pakelti produkcijos koky
bę, 4.5 procento sumažint ga
minių savikainą, per kovo mė- 

, nesį sutaupyti 150 tūkstančių 
rublių sumai žaliavos ir elek
tros energijos.

Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų ginklai
(Tąsa iš trečio pusi.)

Jie tvirtina, jog šios ša
lies darbininkas su aukštes
ne amerikine teėhnika pa
daro “bent septynis kartus 
tiek,” kaip Rusijos darbi
ninkas. Alsopai pasakoja, 
kad Sovietai pasigamina tik 
iki 19,000 lėktuvų per me
tus. Amerika gi pereitojo 
pasaulinio karo pabaigon 
pasistatė 90,000 lėktuvų per 
metus. Tad Alsopai lemia, 
jog Amerika galėtų taip pa
derint ir padaugint' savo 
ginklus, kad imtų viršų 
prieš didesnį Sovietų ir jų 
draugų kariuomenės skai
čių.

Bet tiedu rašytojai, Ivg 
netyčiomis, prisimena ir So
vietu gamybines jėgas, sa
kydami :

—Mes negalime visiškai 
pasitikėti atominėmis savo 
atakomis, kad jos sunaikin
tų visas rusų “karinės ma
šinos” įmones. Atsiminki
me, kokį baisų smūgį vo
kiečiai buvo sudavę Rusijai 
ir kaip, nepaisant to, rusai 
išvystė savo gamybą. Pa
vyzdžiui, tik 1945 -metais 
Sovietai pasistatė 30 tūks
tančių naujų tankų.—

J. C. K.
-----------------—

Herbert Hoover yra dažnas 
svečias pas MacArthurą. Jau 
du sykiu Hooveris aplankė 
MacArthurą ir ilgai konfera- 

j , vo. Hooveriui labai patinka 
MacArthuro taktika.

pagerbsime savo motinas
Jeigu kurie esate pamiršę 

ar nepastebėję, tai lai šis 
pranešimas būna jums primi
nimu', jog Brooklyno ir apylin
kės lietuviai pagerbs savo mo
tinas gegužės 6 d., jau šį sek
madienį, nepaprastai turtingu’ 
ir gražiu parengimu. Tai bus 
Kultūrinio Centro salėje ir 
prasidės 5 vai. po pietų. .

Parengimas susidės iš labai 
gražios meninės programos — 
dainų, muzikos, deklamacijų, 
prakalbos apie motinas ir ska
niausių užkandžių. Vakarienę 
galėsite čia pasivalgyti. Nesi
rūpinkite su vakariene namie. 
Ateikite į Kultūrinį Centrą, 
pagerbkite savo motinas, pra-

leiskite laiką smagiai ir sočiai 
su moterimis. Kad visos mote
rys,’ jaunos ir senos čia bus, 
tai niekas neabejoja. Bet la
bai svarbu, kad tiek pat arba 
daugiau vyrų sueitų. Juk ir jie 
lygiai yra tužrėję arba tebetu
ri motinas.

Mūsų gabioji veikėja ir mu
zikė Bronė Šalinaitė-Sukac
kienė rūpinasi sudarymu šiam 
parengimui, 'šiam motinų pa 
gerbimui meninės programos.

Jau visi žinote, kur raudasi 
Kultūrinis Centras: 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Širdingiausiai visus ir visas 
kviečia :

Moterų Klubas

New Yorko gegužinėje demonstracijoje 
tūkstančiai žmonių reikalavo taikos

Antradienis buvo nepapras- 
! ta diena New Yorko. Tartum 
pati gamta atsiminė, jog tai 

' yra Tarptautinė Darbininkų 
įšventė. Oras buvo toks gra
žus, toks malonus, koks tik.re-

I tai pasitaiko.
Į

Gerai, kad pažangioji visuo
menė turėjo suruošus savo 

! tradicinę eiseną gatvėmis. Tai 
buvo graži, įspūdinga demon
stracija. Prie dabartinių sąly- 

. gų, ji buvo ir skaitlinga. Ko
mercinė spauda ir radijo ko
mentatoriai sušilę melavo, kai 
paskelbė, kad maršavo vos tik 
šeši tūkstančiai žmonių, o 
juos iš šaligatvių stebėjo vos 
tik trylika tūkstančių. Be jo
kio perdėjimo reikia pasakyti, 
kad maršuotojų buvo apie 
septyniasdešimt tūkstančių. 
Gi stebėtojų buvo užplūdusios 
gatvės, šimtai tūkstančių. Nuo 
pat 39-tos gatvės iki pat 
Union Square aikštės šaligat
viai buvo tirštai apgulti žmo
nėmis.

Bet, žinoma, nė negalima 
tikėtis iš komercinės spaudos 
teisybės. Juk ji aną dieną iš 
šimto kito tūkstančių, išėjusių į 
gatves pamatyti MacArthurą, 
padarė visus septynis milijo
nus, išvedė tiesiog visus New 
Yorko gyventojus. ■

Su šių metų demonstracija 
atsitiko kas nors naujo,-ne
paprasto, beveik' nematyto 
New Yorke, būtent, ji prasi
dėjo laiku ir ėjo pagal numa
tytą planą. Pavyzdžiui, būda
vo turi išstovėti gatvėje va
landą kitą, kol tavo grupė 
pradeda .iš vietos pasijudinti. 
Šiemet kiekviena grupė pradė
jo maršuoti kaip tik jai pas'- 
kirtu laiku.

Tik todėl daugelis lietuvių 
pavėlavo. Vieni iš namų pavė
lavo išvažiuoti, kiti ten pat 
New Yorke kur nors kitur ste
bėjo eiseną, manydami, jog 
vistiek lietuvių ir kitos tauti
nės gr.upės tepradės maršuo-

ti, kaip ir kasmet, tik po va
landos kitos po nustatyto lai
ko. Gi paskui, kai jau prasidė
jo maršavimas, jau beveik ne
begalima buvo prisidėti, nes 
policija neleido “pašaliniam” 
iš tėmytojų minios išeiti ir į- 
stoti į eiles. Tik vienam kitam 
pavyko pro policijos “tvorą” 
prasprukti.

Šios demonstracijos, kaip ir 
buvo skfelbta, vyriausias šūkis 
buvo reikalavimas taikos, su
grąžinimo mūsų sūnų iš Ko
rėjos. Taip pat labai gausiai 
matėsi iškabų sui reikalavimu 
paliuosavimo nuteisto mirtin 
Willie McGee ir teisiamųjų 
“Trentono šešių.”

Demonstracijoje labai skai
tlingai dalyvavo jaunimas. 
Ypatingai daug Jaunimo ma
tėsi demonstracijos pabaigoje. 
Tas tik parodo, kad New Yor
ko jaunimas nesibijo reakci
jos ir aktyviškai įsitraukia ko
von už taika.

Kaip ir kitais metais, šioje 
demonstracijoje daugiau ne
gu pusė maršuotojų susidėjo 
iš moterų. Daugelis jų su savi
mi turėjo mažus vaikus, kitos 
net' .mažus kūdikius vežimė
liuose.

Beje, kas nors, matyt, buvo 
suorganizavęs ir chuliganus 
demonstracijai pakenkti. Jie 
buvo aprūpinti žaliais kiauši
niais ir pamidorais. Tiesa, ne
daug jų tebuvo, bet vienoje 
kitoje vi’etoje šitie niekšai pa
sirodė su savo “amunicija” ir 
demonstrantus apmėtė, apter
šė. Policija, žinoma, nė piršto 
nepajudino tuos sutvėrimus 
sudrausti.

Gerai; kad demonstrantai 
niekur nesikarščiavo ir nesi
davė būti išprovokuotais. Jų 
disciplina, jų garsūs balsai, 
jų šūkiai už taiką, dar kartą 
įrodė pažangiosios New Yor
ko visuomenės rimtumą ir 
drąsą. - Rep.

Jungtinių Valstybių Senato 
Kriminalizmo Tyrinėjimo Ko
miteto raportas smarkiai pa
judino niujorkiečius. Tamcx 
raporte jie randa skau
džiausius apkaltinimus prieš 
buvusį majorą William 
O’Dwyer. Tiesiog pasakyta, 
kad O’Dwyer, būdamas ma
joru, “tiesioginiai ir netiesio
giniai prisidėjo prie augimo 
New Yorko mieste organizuo
to kriminalizmo, raketizmo ir 
gengsterizmo.”

Dar daugiau. Raportas sa
ko: Nei majoras, nei jo pa
skirtieji valdininkai “nesiėmė 
jokio efektingo žygio prieš 
gemblinimo, narkotikų parda
vinėjimo, lenktynių . raketo, 
žmonių žudymo vadus.” Dar 
gi, sakoma, majoras O’Dwyer 
trukdė kriminalizmo tyrinė
ji mą.

Iš Washingtono praneša, 
kad šis komiteto raportas su
kėlė Senate karštų diskusijų. 
Juk dar taip neseniai Senatas 
beveik vienbalsiai užgyrė 
O’Dwyer’io paskyrimą Ameri
kos ambasadoriumi Meksiko
je. Dabar gi šis rūstus kaltini

mas pries jį. Daugelis senato
rių trauko pečiais ir sako: 
Nežinojome, nebūtumėm bal
savę’už jo užgyrimą!

Ką darys mūsų buvęs majo
ras? Kol kas .jis tyli. New 
Yorko plinta reikalavimas, 
kad jis tuojau pasitrauktų iš 
ambasadoriaus vietos.

Kas, žinoma, niujorkie- 
kiečiams karčiausia, tai kad 
O’Dwyer buvo skaitomas libe
ralu \ir jo kandidatūrą pir
mam terminui rėme net pa
žangioji visuomenė. Bet' be
tarnaudamas O’Dwyer sureak- 
cioniškėjo. Atsimename, kaip 
žiauriai jis paleido policiją 
taikos demonstraciją išardyti. 
Tas, daugeliui • niujorkiečių 
atidarė akis ir parodė, koks iš 
jo liberalas tėra.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vietinis skyrius atidarė 
naują centrą po num. 211 
East 21st St. Čia bus dau
giausia dirbama del gavimo 
daugiau kraujo. Sako, nauja
sis centras galės Į dieną su
tvarkyti 30,000 bonkų krau
jo.

Organizatoriaus nervai suiro
Jankauskui (Jenkinsui) ner

vai taip suiro, jog jis nebeži
no', ką, .jis rašo ir kalba. Nie
kaip jis' negali suprasti, kaip 
tai galėjo knyga “prigerti,” 
kas, kita, girdi, jeigu tai būtų 
arklys, jautis, asilas arba I 
“komunistas.” Balandžio 25 j 
dienos Keleivyje jam yra visi i 
komunistai, kurie su jo pnž- 
valgomis nesutinka. Ypatingai 
Brooklyno lietuviai kriaučiai 
jam visi yra komunistai.

Taip brolis Jenkinsas išva
dina Amalgam eitų unijos na
rius arkliais, jaučiais, asilais 
ir komunistais, už gražią ir 
skanią duonelę, kurią jis iš 
tų narių kišenės valgo per 
trisdešimt metų.

Kriaučiai skaito visus laik
raščius ir dienraštį Laisvę, 
niekas nepastebėjo Laisvėje 
tokių raštų, kuriuose būtų pa
sakyta, kad Buivydas, Vaitu
kaitis suorganizavo į uniją 
skalbyklos darbininkus. Pa
kartoju, Vaitukaitis, Buivydas 
ir kiti jų bičiuliai suorganiza
vo gaują padaužų (“hood
lums”) ir atėję išardė unijis- 
tų kriaučių susirinkimą 1949 
metų gruodžio 14 d. Taip 
dienraštyje Laisvėje buvo pa
rašyta.

Tas visas dalykas pasiekė 
mūsų Joint Boardo vyriausy
bę ir Boąrdas paskyrė savo

narius į komitetą tą visą da
lyką ištirti. Komitetas teiravo
si ir surado, kad tie du nariai 
yra kaltininkai ii' Boardas 
juos suspendavo ; ant vienų 
metų. Tai tik su pasigailėji
mu. Jie galėjo būti visiškai 
išmesti iš unijos pagal Amal
gameitų unijos konstitucijos 
nusakymą (Article XI — Dis
cipline).

Kas liečia tos knygos pri- 
girdymą, tai geriausias yra 
būdas atsiversti užrašų kny
gą, ir surasite juodu ant bal
to pažymėta, kad finansų 
knyga įpuolė į Brooklyno. upę. 
Tai nėra jokis inkriminavimas 
žmogaus, juk net automobi
liui pasitaiko Įpulti Į upę. Ne
reikėtų taip nervuotis ir me
luotos. Reikia rišti dalykus 
unijos, o ne politikos. Lietuvių 
54-tas skyrius tų narių nesu
spendavo. Su melu negalima 
toli nueiti. ' Ar toli Buivydas 
nuėjo su savo melagingais raš
tais prieš unijos lokalo na-' 
rius? šiandien tas žmogus pas 
Brooklyno lietuvius kriaučius 
nevertas nė išvalgyto kiauši
nio lukšto. Jeigu tamstai ne
patinka Joint Boardo patvar
kymas ir jautiesi už juos 
aukštesniu žmogumi, tai pa- 
bausk juos už suspendavimą.

J. S.

Dvi Naujos Mokyklos GAUKIT laisvei skaitytoja
UžraSykit Laisvę Savo Drnugui. ,

Pagaliau majoro ir Board of | 
Estimate sudarytas sekamiems 
metams miesto budžetas pa
siekė Miesto Tarybos raukas. 
Tik dėl formališkumo bus 
pravestas■ viešas apklausinėji
mas, ką. New Yorko žmonės 
ir jų organizacijos mano apie 
šį milžinišką budžetą. Nėra 
jokios abejones. jog po ap
klausinėjimo Miesto Taryba 
patiektąjį budžetą užgirs.

Kai}) jau žinoma, šis budže
tas numato- miesto valdžios iš
laidoms net $1,336,000,000.

Miesto Taryba nutarė masi- 
kviesti gubernatorių Dewayir 
prašyti jo,' kad iš valstijas į- 
plaukų būtų skiriama di<|> sne 
dalis New Yorko mieštui. Pa
kėlimas “sales” taksų dar, 
girdi, nepadengs, visų miesto 
įšlaidų.

• Weather Bureau sako, kad 
New Yorke balandžio mėne
sio oras buvo nepaprastas. 
Abelnai paėmus, šiemet oras 
buvo sausesnis ir šiltesnis, ne
gu kitais metais būdavo.

Daugiau sveikinimu 
vilniečiams

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PRANEŠIMAI
Sekami brooklyniečiai svei

kina su dovanėlėmis Vilnies 
bendroves sermimai suvažia
vimą,-įvyksiantį gegužės 6 d.
Čikagoje :

George Varisonas ...$5.00
Stefanija Sasna ............5.00
Jonas Gužas ................ 5.00
Frank Reinhardas ....1.00
A. Mureika ...................1.00
Viso per Laisvę brooklynie- 

čiai sudėjo vilniečiams pasvei
kinti $130.00.

Pinigai ir dovanotojų var
dai pasiųsti Vilniai.

Kai kurie brooklyniečiai 
savo dovanas ir sveikinimus 
pasiuntė patys.

Kiti dar žada tai padaryti.

Gaisro auka
Antradienį New* Yorko Ti

voli hotelyje kilo gaisras ir 
sudegė namo superintenden
tas, 34 metų darbininkas. Po
licija nepaskelbė jo pavar
dės. Gaisrą gesinant buvo su
žeista keletas ugniagesių.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

26 akrų farma, nauja stuba, su 
elektra, naujas garadžius, chickens 
coops, prie gero kelio, kaina $3,100. 
Kreipkitės: Joe Rogers, R. D. 2, 
Athens, Penna. (87-88)

Parsiduoda Par & Grill, Fire 
House Inn, 25 East Marie St., 
Hicksville, L. I., N. Y. Pardavimo 
priežastis — stoka sveikatos dėl se
nyvo amžiaus. Kaina su tavernų bus 
apie $10,000. (81-87)

TONY’S |L
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį. Gegužės (May) 6 d., 
3 vai. po pietų, 57 Holsmen St., 
Paterson, N. J. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes turime svarbiif 
reikalų aptarti. Turime užsimokėti 
duokles už 1951 metus ir aptarti 
pikniko reikalus. -- Komitetas.

(88-89)

MONTELLO, MASS.
6 kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadienį, gegužės 7 d., 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Tautiško ■.Nanxo 
Kambariuose. Prašome visus-*nari»s 
dalyvauti. Turimo svarbių reikalų? 
kaip apšvietos srityje, laip ir^^i- 
rengti prie dienraščio Laisve^ws^ti- 
nio pikniko, kuris įvyks 1 d. 7/epos. 
— Geo. Shimaitis. fin. rašti.

(87-88)

LLD

HARTFORD, CONN.
Pirmos Gegužės ApvaikšČiojimas. 

Šio meto gegužinės minėjimai — 
šventė, tai valksmai dėl taikos. Vi
same plačiame pasaulyje liaudis 
vienokiais ar kitokiais būdais minė
dami ar švęsdami gegužinę, tuomi 
pareikš troškimus taikos ir gerbu- 

į vio. Reikia priminti, kad Hartforde 
minėdami gegužinę, išgirsime kal
bant ir pamatysime Amerikos gar
sųjį rašytoją, kalbėtoją, veikėją 
prieš fašizmą HOWARD FAST.

Taipgi bus ir dainininkų. Nepa
mirškite. šeštadienį, Gegužės 5 d., 
8 vai, vakare, Laisvės Choro svetai
nėje. 155 Hungerford St., Hartford.
- Rengia Bendras Draugijų Komi

tetas. (87-88)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA X'

Pasirandavoja geras rūmas, garu 
apšildomas, tinkamoj vietoj. Kreip
kitės: 5562 — 641h St., Haspeth 
N. Y. (87-89)<

EGZAMTNT7OJAM AKIS 
KAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8341

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

Lėlių ir žaislų paroda

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
J. M.............................       •...............3.00
K. Gutonis ..................................................•• 3.00 .

Iš Rochester, N. Y., gavome aukų:
LLD 50 kp., per P. Anderson ............  25.00
P. Anderson ir L. Bekis (vajaus dovana) 10.00
Vaitai aukojo.................................  5.00
Joseph Kulis ..................... • •...........  5.00
Joseph Salomonas .................... ............... 3.00
F. Kontainis.................... ...........v........ 1.00
A. Mičiulis
J. Zinkus .
Laisvėje 2 d. gegužės buvo paskelbta, kad $10 au

kojo R. Čulada iš Lowell, Mass. Turėjo būti Rapolas 
ir Marijona čiuladai.

Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau
siai ačiū! Laisvės Administracija

1.00
1.00

, Su gegužės 5 diena New 
i Yorke American Museum of 
Natural History prasideda la
bai įdomi žaislų ir lėlių paro
da. Bus išstatyta apie 2,500 
įvairių dirbinių. Tai vis dar
bas senų žmonių, kurie mėgs
ta laiką praleisti dirbinėjimui 
įvairių daiktų ir daiktelių, 
vietoje tik senti ir laukti mir
ties be jokios veiklos.

Paroda verta pamatymo. 
Paroda tęsis iki gegužės 13 d. 
Paroda atdara . kasdien nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. po pie
tų. Sekmadienį — nuo 1 vai. 
po pietų iki 5 vai.

Užvis svarbesne * dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto- • •
JaS* ** . Ja ujNL

'Labai, stoka mokyklų. Mat, 
liaudies taksais sumokėti pini
gai eina kariniams reikalams 
ir visokiems Marshallp Pla
nams. .Ypatingai Queens New 
Yorko dalyje, yra. jau po 20- 
mt metų “laikinų mokyklų,” 
kurios netinkamos vaikams 
mokytis ir pavojingos, jeigu 
kiltų gaisras.

Dvi naujas mokyklas visgi 
pastatė. Vieną No 177, ant 
56th Avė., ir 188th St., Flu
shing jau atidaroma. Kita ne
trukus bus atidaryta.

Senatorius Lehman 
kritikuoja MacArthurą

New Yorko senatorius Leh
man pareiškė, kad MacAr
thuro siūlomas kelias mus vi
sus vestų tiesiai į trečią pa
saulinį karą. Jis sako, kad 
Tru^mano vyrįausybė atsisako 
tuo keliu eiti. Be to, sako Leh
man, MacArthuro politika 
privestų . prie susipykimo su 
Amerikos talkininkėmis.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN. N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS <
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
I

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
' DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

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