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“Čidngas priima raudoną 
žemės reformą.” sakė spaudos 
antgalviai. Čiangas ir žemės 
reforma? Kruvinasis dęspotiš- 

-kas feodalizmas ir žemės re-J 
forma? Ir dargi raudona! Ii i 
kur jis ją “priima”?

Pasirodo, kad Čiangas žą- į 
da, jog “išlaisvinus Kiniją” i
jis negrąžins žemės (tvariniu- | e e -- e
kams, tik duos-iiems piniginę |VOrtOS FCmia
kompensaciją... c J o c

?osK jTžin“ n į bilių,, reikalaujantį užimt 
feodalizmas surišti šinTtais gi-i ••
iu. Bet faktas, kad buvęs Ki-1 StEeiKUOlailCiaS im l ias 
nijos diktatorius tokius paža- ! J J
dus daro, rodo, ant kiek že- ------------
mės reforma yra sucementa- Washington. — Robertas 
vusi daugmilioninių Kinijos A. Lovett, visų karinių jėgų 
valstiečių m'asių ištikimybę sekretorius, bendrai užgiria 
liaudies valdžiai. ! demokrato kongresmano

.—o— Howardo Smitho pasiūly-
Katalikiškas mokslinio jau- ; mą, kad valdžia užimtų 

j nimo žurnaliukas “Ateitis” ■ unijas, kurios streikuos ar- W tūlo Vytauto Žvirgždžio lupo-i ba ruošis streikui svarbio
mis straipsnyje “Socializmo : se pramonėse. \
Saulėleidis” sudeklamavo, j .)

t kad socializmas yra praeities, .> Lovett kalbėjo giįnkli-
Šešėlis.
“Naujienas”. Krikdemų žur
nalas sako, kad socialistai 
nyksta, nes ir krikščionys de
mokratai dabar stoja už so
cialines reformas, reiškia, — 
socialistams nelieka vietos.

Ar manote, i<ad “Naujie
nos” atsako iskeldamos pa
grindinę reakcinę klerikalų 
rolę? Toli to. švelniai, lyg sau 
viršesniam, “Naujienos” sa
ko: “Tiesa, kad jūs (klerika- 

’ lai) dabar ir progresyvė jėga, 
tik, dėl Dievo meilės, noeli- 
minuokite mūsų, mes dar ir

• Tw|me likti arenoje.-..” 
y —o—

Nutukęs. i girtuokliavimą, 
persivalgymą ir seksuales or-1 
gijas pasinėręs Egipto kara
lius Faroukas 
jis yra pranašo Mohamedo ai-, 
nis. Nuo dabar jis galėsiąs va
dintis “EI Sajed”, 
Ainis”.

Dar vienas būdąs 
tuos Egipto žmones, 
musulmoniškos tikybos Įtaka 
stipri. Padaryk' Farouką šven
tuoju, — ir atkreipk dėmesį 
nuo to, kad jis yra vyriausias 
krašto feodalas ir svetimo im
perializmo klapčiukas.

Bet Egipto žmonės, kaip 
, jie parodė savo išstojimuose 

keli mėnesiai atgal, neilgai 
toleruos svetimus imperialis
tus nei jiems tarnaujančius 
satus turčius. 

—o—

. Tas bent kiek ierz.ino I niame Kongreso komitete;
sakė, jei būtų išleistas įsta
tymas pagal Smitho bilių, 
tai valdžia greičiau galėtų 
sulaikyti streikus, negu pa
gal Tafto - Hartley įstaty-

• f /mą.
Iš savo pusės, Lovett siū-

207 padaugėjo jankių 
nuostoliai Korėjoj

paskelbė, kad

“Pranašo

mulkinti 
j kuriuos

Washington. — Karinė 
valdyba geg. >7 d. paskelbė, 
kad pereitą savaitę dar 207 

! amerikonai nukentėjo per 
! mūšius Korėjos f r o n t e, 
skaitant užmuštus, sužeis
tus ir be žinios dingusius.

Viso iki- šiol amerikonai 
turėjo $108,172 tokius nuo
stolius:

Užmušta 17,060, sužeista 
78,604 ir be žinios dingo 
12,508.

Atominis sprogimas buvo 
per 400 mylių matomas

lė porą pataisymu tam

Smitho sumanymas, tie
siogiai nukreiptas prieš 
unijas, tačiau, “dėl svieto 
akių” sako, valdžia, užim
dama unijas, taipgi turėtų 
perimti savo žinybon ir 
kompanijas, prieš kurias 
streikuojama arba planuo
jama streikuoti .

Tuo tarpu darbininkai tu
rėtu dirbti už senąsias al
gas.. Federalis teismas pa
skirtų sprendėją, kuris, pats 
ir nustatytų busimąsias al
gas, darbo sąlygas ir dirbi
nių kainas, kaip perša Smi
tho biliuš.

/ ------------ ittP—-wr*

Karo Veiksmai Korėjos 
fronte, ore ir jūroj

Korėja. — 400 Amerikos, 
b o m b o n e š i ų per dieną 
sprogdino šiaurinės Korė
jos geležinkelius, tiltus ir 
visokius taikinius miestuo
se. Karo laivai žėrė ugnį 
į rytines jos pakrantes.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos, liaudi
ninkai per radiją sakė, kad 
jis ir kinai savanoriai at
mušinėjo amerikonų atakas 
fronte; nuskandino didelę 
karine valtį ir nušovė dar 5 
amerikinius lėktuvus.

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisves paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952
Neseniai pasidžiaugėme gražiu waterburieciu darbu 

fondo reikalu, o šiuo kartu prašome pasiskaityti worces- 
teriečiu laiškeli: t l

“Daug Gerbiami Draugai!
Čia rasite čekį už $120.00, tai nuo WorcLsterio pa

žangiųjų lietuvių dėl Laisvės $10,000 fondo. ' .
Tai jau būsime pei'sivertę per pusę savo kvotos pir

muoju vajaus mėnesiu. Tai gera pradžia.
v

Skaitant Jono Skliuto žodžius: “Tai jau būsime persi- 
vertę per pusę savo kvotos pirmuoju vajaus menesiu.” 
kyla mintis, kodėl kitos kolonijos nė trečdalio savo ‘kvotų 
neatsiekė pirmuoju vajaus mėnesiu? Tiesa, Patersonas, 
galima sakyti, šimtu nuošimčių atsiekė savo dalį sulyg

Vėlavimas yra prastas paprotys, 
nijų taip pavėlavusių vajaus reikalu, kad 
neprisiuntė.

Prieteliai, nelaukite ne vienos dienos 
jau šaukite susirinkimą, rengkite kokią 
ir rinkite aukas, ant blankų. Jau neliko
nešiu laiko, o fondo dar nėra nė trečdalio sukelta.

Jonas Skliutas prisiuntė tą stambią dovaną nuo siu
(Tąsa 2-rame puslapyj) •

Tačiau yra kolo- 
dar nė dolerio

ilgiau. Tuo- 
nors pramogą 
nė dviejų mė-

Senatoriai: kvočia kario i ų 
stovyklų kontraktorius 
kaip įtariamus sukčius

Washington.— Senato ko-1 kitu atsiųstų iš Amerikos 
mitetas tyrinėja kaltinimus,

Atsisako grąžinti pusę 
belaisvių kinų ir
Šiaur. Korėjos liaudininkų

Washington. — Valdiniu-Į amerikonų ii- jų talkininkų, 
kai pripažino, kad valdžia I kuriuos Šiaurinė Korėja 

laiko belaisvėje.
Amerikonai galutinai at

sisako sugrąžinti kitus be
laisvius — Korėjos, liaudi
ninkus ir kinus. 70,000 ar 
daugiau,— kurie “patys ne
nori grįžti.”

Jeigu Šiaurinė Korėja su
tiks su tokiu apsikeitimu 
belaisviais, tai amerikonai 
“leis” jai taisyti savo lėk
tuvų s.totis laike busimųjų 
paliaubų.

Amerikonai nesitrauks nė 
žingsnio atgal nuo šio pa
siūlymo, kai]) kad sakė ge
nerolas Ridgway.

Prez. Trumanas, valsty
bės sekretorius Achesonas 
ir apsigynimo departmen- 
tas karštai užgyrė tą Ridg
way pasiūlymą.

» Tmimanas pareiškė 
“neišduos 
gijai tų 
“atsisako 
Korė j on.

KORĖJOS LIAUDININ
KŲ ATSILIEPIMAS

i i

šiaurinės Korėjos liaudi- 
Ininkai ir. kinai, atsiliepda- 

stebėjo mi i tokį Amerikos pasiū- 
koman- Ivmą, sakė, jog amerikonai

tarėsi*su aukštaisiais kari
niais vadais, ar turėtų iš 
oro bombarduot Kinijos

blokuot ją kariniais laivais, 
jeigu Šiaurinė Korėja at
mes Amerikos, pasiūlymą 
dėl apsikeitimo belaisviais.

Generolas' Ridgway, vy
riausias amerikonų koman- 
dierius Tolimiesiems Ry
tams, davė toki “paskutinį”

Amerikonai sugrąžins, iš 
nelaisvės tiktai 70,000 Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
ir kinų mainais už 12,000

Amerikos generolai 
stebi Čiango manevrus

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų armi
ja Formozos saloje kartu 
su amerikiniais savo lėktu
vais ir karo laivais darė 
pratimus, kaip apsiginti 
nuo Kini jos komunistų-liau- ] 
dininkų bei kai))

kad 
mirčiai a ver-
belaisvių urie

grįžti” šiaųrinen

juos už-1

pikietuoja mūsą pramogas ir 
sueigas, dabai' dalina lapelius 
praeiviams. Reikia pasakyti, 
kad tas pasidarė būtinas da
lykas. Mat, dažnai pikietuo- 
dami apsivilkę spalvotomis 
lyg iš operų paskolintomis 
uniformomis (neva ^raudon
armiečių...) jie dažnai atrodė 
tokie juokingi, kad daugelio 
palaikyti pajacais. Teko gir
dėti ne lietuvius praeivius pa
stebint, kad tai turbūt koks 
nors cirkas garsinamas. Taip, 
lapeliai jiems reikalingi...

Po lapeliu, kuris buvo dali
namas paskiausiai, 
mistiška grupė “Bi 
ti Asmenys-Nauji 
čiai.” Tiek to,^ — 
zacija apibudinta, 
sas duotas, nei
Net lapelio spaustuvė ne pa
duota. Toks lapelis bevertis. 
Kiekvienas asmuo gali sugal
voti panašų parašą. Jis nieko 
neatstovauja.

Ko jie bijo? Lapelis puikiai 
iliustruoja, kas veikia viešai 
ir Jeturi ko slėpti, ir kas turi 

/ dangstytis neapčiuopiamų mi- 
n stiškų grupių pavadinimais.

—o—
“Ispanijos širdis” (“Heart 

of Spain”) yra antologija, ku
rią išleido Lincolno Brigados

■ Veteranai. Raštai Nerudos, 
Aragono, Eluardo, Erenbur-

Nevada. ♦— Atominė bom
ba trečiadienį buvo jau ne 
Iš lėktuvo paleista, bet iš
sprogdinta ant 300 pėdų 
aukščio plieninio bokšto, 
Nevados dykumoje..

Sprogimo šviesa matėsi 
per 400 mylių.

Senatas priėmė biliu 
mainieriani apsaugoti

III. mokytojai ir tėvai 
reikalauja taikos derybų

pasirašo 
uvę 1 švieti n- 

i Amer i k ie- 
nia organ i- 
'nei adre- 

pareigūnai.

Chicago. 7- Illinojaus Tė
vų ir Mokytojų suvažiavi
mas pasiuntė prezidentui 
Trumanur atsišaukimą—su
ruoš! . didžiųjų valstybių 
konferenciją, kad ramiomis 
derybomis turėtų . spręsti 
pavojingus- tarptautinius 
ginčus.

Washington. — Senatas 
nubalsavo duoti šalies val
džiai galią priversti kasy
klų savininkus visose vals
tijose įtaisyt įrengimus, ku
rie saugotų mąinierių svei
katą ir gyvybę. Ypač re- 
publikonai tam priešinosi.

Senato nutarimas dabar 
perduotas Kongreso Atsto
vu Rūmui tvirtinti, t

reikmenų, padarant bent 3 
milijonus doleriu nuostolių.

K on tra k tor i a i g y n ė s i; 
tvirtino, kad teisingai atlie
ką darbą, ir nupasakojo, 
kad juos trukdą francūzai

I ir “rusai sabotažninkai.”
Senatoriai reikalavo nu- 

I rodyt nors vieną atsitikimą, 
rusai būtų padarę sa- 

Kontrak- 
ne- 

gali parodyt” tokio atsitiki
mo.

Atlas kontraktoriu kom
panija nusuko bei pražudė 
milijonus dolerių valdžios 
pinigų, kurie paskirti kari
nėms lėktuvų stovykloms, 
'Statyti francūzų kolonijose 
Šiaurinėje Afrikoje.

Viso tam paskirta 450 mi-' kur 
lijonų dolerių. Statybos | botažo veiksmą, 
darbąi prastai atliekami ir toriai prisipažino, kad 
labai pavėluojami.

Išvogta daug medžiagų ir

Bolivijos valdžia žada j Japonai slaptai vedą 
suvalstybinti ciną prekybą su Kinija

New Delhi, Indija.—Indi
jos vyriausybė užginčija 
amerikinius’ paskalus, kad 
Tibeto gyventojai “kertasi” 
su Kinijos kareiviais.

Washington. — Prekybos 
sekretorius Sawyer prane- 
šė. jog šį pavasarį darbai 
mažiau pakilo, negu 1951 
metų pavasarį.

go, Ibaruri, del Vayo, Garcia 
Lorcos, II. Reado, S. Nelsono 
ir šimtu kitų tą knygą padaro 
neišsemiamu vilties šaltiniu. 
Iš tos knygos dvelkia pasitikė
jimas, kad Ispanija dar bus 
laisva.

Tuos manevrus
Amerikos laivyno 
dierius adm. Arthur Rad
ford; generolas. Wm. Chase, 
karinės amerikonu misijos

Jungtiniu Valstijų; atstovas 
Formozai.

Indija plačiai vykdys 
gimdymų kontrolę

lymą, sakė, jog amerikonai 
“apgavingai” pasilaiko pu
sę belaisvių, kaip neva at
sisakančių grįžti.

Liaudininkai nurodo tarp
tautinę sutartį. padarytą 

■ Genevoj, Šveicarijoj, 1925 
i metais. Ta sutartis sako:

Visi karo belaisviai turi 
i būti besąlyginiai sugrąžin-

Liaudininkai taipgi tvir
tina, jog amerikonai “gąs
dinimais. bei propaganda” 

, kad 
jie nenorį grįžti.

.Geneva, Šveic. — Indijos
valdžia mokina ir mokys . vertė belaisvius sakyti 

i savo gyventojus, kai]) moks-
liniais būdais apribot kūdi-

toriai galėjo kompanijoms 
tiktai patarimus duoti, ko
kių apsaugų reikia kasyklo
se. Kompanijos ir įvairių 
valstijų valdininkai nepai
sydavo tų patarimų. Taip 
kasmet ir žūdavo daug mai- 
nieriu. c

Amerika ginkluoja anglus 
prieš Malajos partizanus

Singapore, Malaja.—Jung
tinės Valstijos atsiuntė an
glams 12,000 naujų šautu
vų ir 4 milijonus kulkų, ka
rui prieš Malajos patrijo
tus. / •

Tie trumpi šautuvai, va
dinami “karabinai,” ypač 
tinka kovai miškuose bei 
raistuose.

ORAS. — Apsiniaukę il
gai bus lietaus.

La Paz, Bolivija. — Nau
jasis Bolivijos prezidentas 
Viktoras P. Estenssoro už- 
reiškė, jog valdžia tikrai 
perims cinos kasyklas į 
valstybės, nuosavybę, bet ta
tai padarys , “palaipsniui, 
apdairiai.” Jis kalbėjo 15,- 
000 unijistų susirinkime.

Ministras Juan Lechin sa
kė, “kasyklų su valstybių i- 
mas bus ne komunistinis 
veiksmas, bet reikalingas 
žingsnis šalies gerovei ir 
apsigynimui.”

Ciną yra svarbus karui 
metalas. Jungtinių Valsti
jų kapitalistai yra įvesdinę 
daug pinigų į cinps. pramo-

TRUMANAS JAUNU
JAUČIASI

Washington. — Sulaukęs 
68 metų amžiaus, preziden
tas Trumanas gyrėsi, jog 
“taip gerai jaučiuosi, kaip 
būdamas 28 metų amžiaus.”

kių gimdymus, sakė Indijos 
atstovas Arcot Mudaliar, 
kalbėdamas Pasauli n i a m e 
Sveikatos Seime.

Katalikai įvairių šalių at- 
Tokio, ^Japonija. •— Paša-j stovai smerkė gimdymų 

kojama, kad japonai slap-š kontroliavimą Indijoj ir ra
tais keliais pardavinėja Ki
nijos Liaudies Respublikai 
mašinas, techninius įran
kius ir kitus atsiunčiamus 
iš Amerikos daiktus.. O Ki-

' nija pardavinėja japonam 
| savo dirbinius, kurie Japo
nijoj “perkrikštijami į ja
poniškus” ir Amerikon ga
benami pardavimui.

Taip esą apeinamas ame
rikinis uždraudimas nieko 
naudingo nepardavinėt ko
mu n i s t i n i am s k ra š th m s.

prekybą su Kinija
. Panaikinami apribojimai 

pirkiniam ant išmokesčių

gino vakarinių kraštų moks
lininkus slėpt nuo Indijos 
atradimus dėl gimdymų iš
vengimo.

Mudaliar tvirtino, kad In
dija negalėtų išmaitinti 
sparčiai daugėjančių savo 
gyventojų. Jų skaičius kas
met padidėja 3 procentais.

Aliejaus streikieriai 
atsisako grįžt darban

Washington. — Valdžia 
nuėmė visus apribojimus, 
perkant ant išmokesčių au
tomobilius, televizijos im
tuvus, namų baldus ir kt., 
apart privalomų įmokėjimų 
už perkamus namus.

Iki šiol, pavyzdžiui, per
kant automobilį, reikėjo 
tuoj įmokėt trečdali kainos 
ir per 18 mėnesių sumokėti 
visą kainą. Televizijų pir
kliai turėdavo tuojau įmo
kėti 15 procentų ir per 18 
mėnesių pilnai užmokėti.

PAVOGĖ 16 TONU 
“SAIDVOKO”

St. Paul.—Kažin kas pa
vogė 16 tonų naujo šaligat
vio, nutiesto iš plačių 
mentinių plytų.

ce-

šiauriniai kur ė j iečiai sa
ko, nušovę dar 2 Amerikos 
lėktuvus.

Denver, Colo.—Streikuo
jančiųjų aliejaus - gazolino 
darbininkų unijos atmetė 
valdžios reikalavimą grįžti 
darban, nelaukiant sutar
ties padarymo su kompani
jomis.

Streikierių vadai, tačiau, 
sutiko atvykti į Washingto- 
ną ir tartis* su valdininkais 
ir kompanijomis ateinantį

London. — Plačiai plinta 
galvijų snukių ir kanopų li
ga Anglijoj. Sergantieji 
jąja gyvuliai šaudomi, nes 
nėra gyduolės nuo tos ligos.

antradieni.

Tijuana, Mexico. — Bu
šas užmušė penkis ant šali
gatvio stovėjusius žmones 
ir sužeidė 53. Bušo 'vai
ruotojas buvo apsnūdęs.
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ALIEJAUS DARBININKŲ STREIKAS
JAU P()R;\ SAVAIČIŲ, kai tęsiasi 90,000 aliejaus 

pramonės darbininkų streikas. •
Streikieriai nėra vienos unijos nariais; vieni jų pri

klauso ADF, kiti CIO, treti nepriklausomoms unijoms. 
Tačiau jie laikosi solidariškai; jie laikosi streiko fronte 
pavyzdingai. Tai daryti juos verčia sunkios gyvenimo 
sąlygos, — vyriausiai permažos algos.

Na. ir ta, valdinė algų stabilizacijos taryba savo pir
mininko Nathan Einsinger lūpomis, reikalauja, kad dar
bininkai liautųsi streikavę, kad jie grįžtų darban!

Grįžkit darban, o vėliau tarsitės su samdytojais, sa
ko streikieriams Mr. Einsinger.

Aliejaus pramonės darbininkai gerai žino, ką tai reiš
kia: jeigu samdytojai nenori tartis su jais dabar, kai 
ęina streikas, jeigu samdytojai atsisako išklausyti jų 
reikalavimų šiandien, tai kas juos privers tai padaryti 
tuomet, kai darbininkai dirbs ir vėl kraus samdytojams 
pelnus.?!

. Valdinės įstaigos, algų stabilizacijos tarybos, nusi
statymas, aiškiai liudija, kad ji stovi samdytojų, o ne 
darbininkų pusėje.

Kas Ką Rašo ir Sako Sportas Tarybų Lietuvoje
TAIP JAU YRA

L.'Prūseika Vilnyj rašo:
Teisėjas D. A. Pine, nei 

akim nemirktelėjęs, nuspren
džia, kad valdžia elgiasi nele
galiai, užimdama plieno įmo
nes. Plieno imperija nepalie-

____čiama. Ant tų karštų pėdų ki
tas teismas, apeliacinis, pada- 

$8.001 po diametraliai priešingą nuo- 
^•00' sprendį. Valdžia gali užimti 
$4.50'plieno įmones. Muzika dar ne-

I baigta, nes aukščiausias teis- 
’ mas dar • neužgiedojo. Nesun

ku, betgi, numanyt ką jis už
giedos.

Kaip viskas keista ir kaip 
archaiška, lyg kad gyventume 
viduramžių sutemose.

700,000 plieno darbininkų 
streikuoja. Trumano vyriausy
bė galėjo ir turėjo pakelti 
jiems algas. Jos manevrai tik 
sustiprino plieno baronų aro
gantiškumą, virtusį akiplėšiš- 

1 kurnu.

Aukščiausias teismas, kaip 
žinia, uždraudė Trumanui 
pakelti darbininkams algas: 
šis. teismas plieno pramonės 
reikalus spręs gegužės 12 
dieną. Kol kas visas daly
kas taip ir kabo ore. 
liau L. Prūseika sako:

Teigėjai nesusikalba 
tarpe. Valdininkai nesusikal
ba savo tarpe. Algų stabiliza
cijos taryba nutaria pakelti 
algas. Aukštesnieji valdinin
kai ir Trumanas elgiasi lyg 
nieko apie tai nežinotų. Tikras 
babelio bokštas.

Tas pats ir Kongrese. Vieni 
rėkia vienaip, kiti kitaip.

O juj< plieno darbininkų rei
kalas toks aiškus, toks teisim 
gas ir taip lengvai išspren
džiamas. 

’ • • t i . I .
Tai matot kas įvyksta, kada

' Per tarybų valdžios me
tus sportas Lietuvoje įgavo, 
visiškaj naujus bruožus, 
kurie yra būdingi visam 
sportiniam judėjimui Tary
bų Sąjungoje. Jis tapo ma
siškas, visierųs prieinamas.

B u r ž uazi nė j e Lie tu vo j e 
egzistavo sporto draugijos 
ir klubai - nykštukai, kurių 
nariais tegalėjo būti tik 
jaunuoliai ir merginos iš 
turtingų šeimų. Sportas 
jiems buvo viena jų tuš
čio gyvenimo pramogų.

Visai kas kita yra dabar

Kas gi padeda sportui 
masiškai vystytis Tarybų 
Lietuvoje?

Visų pirma nepaprastas 
tarybinės vyriausybės ir ko
munistų partijos rūpinima
sis, kad jaunimui būtų su
darytos visos sąlygos,' ku
rios Įgalintų jį savo laisva
laikį paskirti sportui ir kū
no kultūrai.

Sportui reikalinga mate
rialinė bazė. Ji yra sukur-

savo

Marie Kratochvil’ienės Dalykas
CHICAGOJE gyvena 68 metų amžiaus moteris, Marie 

Kratochvirienė. Ji turi čia gimusių ne tik vaikų, o ir 
anūkų ir poanūkių.

Marie Kratochvil buvo suareštuota ir nuteista depor
tavimui dėl to, kad ji, būdama nepilietė, 1926 metais pri
klausė amerikinei komunistų partijai.

Tai vienintelis, valdžios pareigūnų akimis, šios mote-« iš industrinių magnatų parei- 
riškės nusikaltimas. Kitko nieko jai negalėjo primesti, kalauja kelių dadėtinų centų, 
nežiūrint, kad prieš ią buvo išstatyta eilė šnipų specialis
tų^ “viską žinančių,” nes jie gauna gerai apmokėti už 
cai, kad “liudija” ten, kur reikia, ir tada, kai reikia.

šiomis dienomis justicijos departmento pareigūnai už
klausė Marie Kratochvil’ienę: kur nori, kad tave depor
tuotume? Moteriškė atsakė:

“Aš myliu Ameriką. Nenoriu niekur vykti, nes čia 
yra mano namai.”

Atsakymas trumpas ir aiškus. Žinoma, moteriškė, iš
gyvenusi geriausią savo amžiaus dalį, sutapusi su jo
sios gyvenimo aplinka, su žmonių papročiais; čia dirbu
si, čia turinti vaikus, anūkus ir poanūkius—kur gi ji 
kitur šiandien gali vykti ir ko vykti?

Ką dabar darys justicijos departmentas? Kur ją pa
dės? Kai kurie mano, jog “viskas bus pamiršta” ir mo
teriškė galės ramiai savo amžių užbaigti čia, mūsų kraš
te. Kiti mano kitaip. Matysime.

Vienaš dalykas aiškus: puolimas tokių žmonių, tokių 
nepiliečių, jų terorizavimas, bandymas juos deportuoti 
tik dėl to, kad jie kadaise priklausė politinei partijai, 
kuri nepatinka valdančiajai klasei, yra žiaurus, yra ne
žmoniškas, yra begėdiškas darbas!

visos jo. rūšys,'kurios yra 
svarbi forma sveikatai sti
printi, organizmui užgrū
dinti, ugdyti jaunime vyriš
kumo, valios, fizinės jėgos, 
—yra paplitęs visuose Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nių sluoksniuose. Laisva
noriškos sporto draugijos 
vienija darbininkus, tar
nautojus, mokslo bei kultū
ros veikėjus, aukštųjų bei 
vidutiniųjų mokyklų moks
leivius, kolūkiečius.

Pakanka paminėti kai 
kuriuos skaičius, kad gali
ma būtų įsitikinti, kaip 
plačiai išsivystė Lietuvoje 
atskiros sporto rūšys. Da
bar Lietuvos sporto draugi
jose yra susivieniję 55 tūks
tančiai lengvaat'lečių, 27 
tūkstančiai 
tūkstančių 
tūkstančiai 
tūkstančiai 
tūkstančiai 
šaškių

slidininkų, 
futbollininku,

27
20

46
52

sose broliškose tarybinėse 
respublikose. Sporto ir kū
no kultūros reikalams res
publikoje kasmet išleidžia
ma šimtai milijonų rublių. 
Jie skiriami sportiniams 
pastatams statyti ir įreng
ti, sporto inventoriui įsigy
ti, treneriams bei kūno kul
tūros dėstytojams išlaikyti.

Neįkainuojamą pagalbą 
Lietuvos sportininkams su
teikia 4 įžymiausieji sporto 
meistrai iš kitų tarybinių 
respublikų. Jie' perteikia 
lietuvių kolegoms savo pa
tyrimą, moko juos savo 
meistriškumo. Tai vyksta 
įvairiaip: per draugiš
kas sporto varžybas, kur 
kartu su lietuvių spor
tininkais dalyvauja žy
miausieji RTFSR, Ukrai
nos. Gruzijos, Balta
rusijos ir kitų respublikų 
sporto meistrai, per moko
mąsias sueigas, kurių tiks
las — perteikti didelei spor
tininkų masei geriausių 
TSRS sporto meistrų pasie
kimus.

Tarybų Lietuvoje leidžia
ma daug sportinės literatū
ros. Tik per pastaruosius 

mėnesius' Lietuvos 
sportininkams išleista gim-

Anekdotai
Ji įsižeidė

“Ir ko ta jaunamartė taip 
užpyko?” viena pamergė 
klausia kitos. “Juk laik
raštis taip plačiai ir prie
lankiai jos sutuoktuves ap
rašė.”

“Taigi, kad plačiaPapra- 
šė,” antroji pamergė atsa
kė, ironiškai šyptelėjusi. 
“Jaunoji įsižeidė, kam laik
rašty paminėta net tas, jog 
jaunavedis esąs paskilbęs 
kaipo senienų rinkėjas.”

šešis

Kreipkimės vėl į skaičius. kalba 29 įvairūs dau-

Kau- 
Šiau-

Klai

GEORGE F. KENNAN MASKVOJE
. NAUJASIS MŪSŲ AMBASADORIUS Tarybų Sąjun- 

gai, George F. Kennan, jau pasiekė Maskvą. Jis yra aš
tuntasis ambasadorius nuo 1933 metų, kai Jungtinės 
Valstijos pripažįno Tarybų Sąjungą ir užmezgė diplo
matinius su tuo kraštu ryšius.

Ambasadorius Kennan turėjo pasikalbėjimą (inter
view) su spaudos korespondentais ir jis jiems pasakė,- 
kad dėsiąs-pastangų pagerinti santykius tarp mūsų 
krašto ir Tarybų Sąjungos.

Niujorko Timeso korespondentas Maskvoje, Harrison 
E. Salisbury, vadina Kennan’ą mokslo vyru. ■ .Mes ne
matome, kur mūsų ambasadorius pasižymėjo savo moks
liškumu. Tačiau, lai būva ir taip, dėl to ginčytis neverta.

• Sutinkame su Mr. Kennan, kad tarptautiniai santy
kiai reikia gerinti, reikia taisyti, reikia šalinti tai, kas 
pasaulį skirsto, o įnešti tai, kas jį apvienija taikiam su-, 
gyvenimui. Bet ar jis savo iniciatyva, kaip asmuo, kaip 
diplomatas, galės tai padaryti, jei visa mūsų krašto už
sieninė politika nebus pakeista, pagerinta?' Abejojame!
- Norint gerinti tarptautinius santykius, reikia pasta
tyti visiškai kitokią programą nuo tos, kurią šiandien tu
ri mūsų valstybės departmentas. Reikia kalbėti ne apie 
karą, o apie taiką. Ginklavimasis reikia mažinti, o ne 
didinti. Atominė bomba reikia šalinti, o ne ja grasinti 
Tarybų Sąjungai ir liaudiškoms respublikoms. Reikia 
baigti karas Korėjoje, reikia liautis rėmus Čiang Kai-še- 
ką, pripažįstant Kinijos. Liaudies Respublikos vyriausy
bę. Reikia tarptautinę prekybą plėsti, o ne žlugdyti, 
riboti. Reikia sušaukti keturiu didžiųjų konferenciją 
nesusipratimams spręsti. Tai tik keletas suminėtų da
lykų, kurie turėtų būti atlikti, norint susilaukti geresnių 
tarptautinių santykių.
7 Jeigu valstybės departmentas to nedarys, tai ką gi gali 
padaryti vienas Mr. Kennan, netgi jei jis ir, turėtų noro 

' to siektis ?
■ v.-Na, ateitis parodys, kaip ten bus.

JEI VISI DARBININKAI 
BŪTŲ SUSIPRATĘ 1

' ' *■' . • ■ f > •

Kanadiškįs Liaudies .Bal
sas rašo: ■ -t

Darbininkų klasė šiandien 
sudaro didžiumą gyventojų 
visose industrinėse šalyse. Pri
dėk prie jų darbo valstiečius, 
profesinius darbuotojus, gyve
nančius iš savo darbo, pasida
ro milžiniška ' didžiuma žmo
nių visose šalyse, net 'ir labai 
toli industriniai atsilikusiose.

Jeigu darbo žmonės būtų 
visi susipratę, matytų, kad 
karo metu jie nieko neišldšia, 
o tik vienas kitą žudo ir sa
vo turtą naikina, karai būtų 
neįmanomi. Saujos pelnagro- 
bių. būtų bejėgės sukurstyti 
karus.

Bet darbininkai šiandien di
džiumoje šalių nėra susipra
tę. Kapitalistai siundo juos 
vieną prieš kitą, prieš kitas 
šalis, prieš savo klasės brolius. 
Dažnai darbininkai imasi už 
gerklių vienoj dirbtuvėj, tokiu 
būdu padarydami daug leng
viau išnaudoti juos.

Darbininkai, kad ir tomis 
pačiomis rankomis užsidirbą 
duoną, susiskaidę į grupes, 
grupeles, partijas ir organiza
cijas. Tas visai neatitinka jų 
interesams. Visai kitaip būtų, 
jei visi stovėtų vieningai; Ta
da darbininkų balsas būtų ga
lingesnis. Gerą pavyzdį davė 
Jungtinių Valstijų angliaka
siai savo kovoje už geresnes 
sąlygas, didesnį atlyginimą. O 
jie sudaro tiktai mažutę dale
lė’visų JAV darbininkų.

Darbininkams- Teikia dau
giau galvoti, daugiau šviestis, 
daugiau organizuotis, daugiau 
dirbti už savo interesus. Ypa
tingai dabar , kada karo kur
stytojai nori supiudyti vienos 
šalies darbininkus prieš kitos 
šalies darbininkus. Būtų baisi 
nuodėmė darbininkams' leistis 
už nosies vedžioti — faktinai 
vesti tiesiog į žudynes, kaip 
galvijus kad veda skerdyklo
se.

tinklini nkų, 
šachmatų bei 

mėgėjų. Vien 
futbolo žaidynėse 1951 me
tų TSRS Taurei gauti da
lyvavo 97 ftitbolo koman
dos, kurios susikūrė Lietu
vos kaimo vietovėse.

Per kelerius paskutinius 
metus ypatingai 'paplito 
respublikoje tokios sporto 
rūšys, k kąip futbolas, bok
sas, sunkioji atletika, gim
nastika. Didžiulį žingsnį 
pirmyn Lietuvos sportinin
kai nužengė vystant respu
blikoje' pamėgtąjį sportinį 
žaidimą — krepšinį. Krep
šinio aikštelių dabar yra 
daugelyje mokyklų, įmonių, 
aukštųjų 
kiliose. Lietuvos “Žalgirio” 
krepšinio komanda yra 
daugkartinis Tarybų Sąjun
gos čempionas, o jos geriau
sieji žaidėjai nuolat įjun
giami į TSRS krepšinio 
rinktinės sudėtį.

Per pereituosius metus 
Lietuvos sportininkai 224 
kartus pagerino respubliki
nius rekordus įvairių spor
to rūšių srityje. Eilė jų pa
siekė visasąjunginės reikš
mės laimėjimus. Pavyz
džiui, lietuvių boksininkas 
Šocikas yra TSRS čempio
nas sunkaus svorio bokso 
srityje.

tik

kolū-

Visuoše stambiuose Lietu
vos miestuose yra stadio
nai ir gimnastikos salės. 
Pavyzdžiui, Vilniuje yra 
trys stadionai, kurių vie
nas — aštuoniolikai tūks
tančių žmonių — pastaty
tas pokariniais metais, 
ne yra du stadionai, 
liuose yra dvi futbolo 
tės ir takelis bėgimui,
pėdos stadione — keturios 
futbolo aikštės ir patalpos 
užsiėmimams lengvąja atle
tika, gimnastika ir boksu. 
Respublikos kaimo vietovė
se yra daugiau kaip 200 
stadionų bei sporto aikšte
lių. Klaipėdoje veikia res
publikinis jachtklubas, Kau
ne —- automotoklubas. Van
dens baseinas ir vandens 
stotis įrengta Zarasuose, 
kurie yra garsūs savo gra
žiais ir giliais ežerais. Bet 
ne tik didelių sporto bazių 
stato Tarybų Lietuva. Iš 
profsąjunginių lėšų stadio
nus ir gimnastikos sales su
kuria gamyklos ir fabrikai. 
Pavyzdžiui, pernai stadio
ną yra gavę Vilniaus maši
nų gamyklos sportininkai, 
sporto bazė yra pastatyta 
prie “Komunaro” žemės 
ūkio mašinų gamyklos. Pui
kiai įrengtą sporto miestelį 
turi Vilniaus universiteto 
studentai.

Lietuvos respublika metai 
iš metų augina ir parengia, 
sporto ir kūno kultūros in
struktorių kadrus. Kaune 
veikia Kūno kultūros insti
tutas. Per pastaruosius tre
jus metus jį baigė 200 jau
nuolių ir merginų, jau dir
bančių keturiolikoje Lietu
vos jaunimo sporto moky
klų, dėstančių • sporto dis
ciplinas vidurinėje moky
kloje ir aukštosiose moky
klose. Institutas turi taip 
pat eilę, kursų, kur savo 
kvalifikaciją tobulina tre
neriai ir instruktoriai.

gelio sporto rūšių metodi
kos rinkiniai. Vilniuje eina 
mėnesinis žurnalas “Spor
tas,” kurio puslapiuose pla
čiai nušviečiamas respubli
kos sportinis gyvenimas, 
nagrinėjami Lietuvos spor
tininkų meistriškumo toles
nio kėlimo klausimai.

Bendruose sportinio judė
jimo laimėjimuose Tarybų 
Lietuvoje labai reikšmingas 
yra masiškasis sporto ir 

;kūno kultūros išsivystymas 
kaime. Buržuazinėje Lie
tuvoje nieko• panašaus ne
buvo ir negalėjo būti, nes 
valstiečių jaunimas visiškai 
neturėjo galimumo spor
tuoti. Dabar kolūkinė spor
to draugija “Kolūkietis” 
vienija 50 tūkstančių narių. 

. Kolūkinis jaunimas žai
džia futbolą, tinklinį, krep
šinį, tenisą, dalyvauja visų 
rūšių lengvosios atletikos 
varžybose, užsiiminėja mo
tociklų bei dviračių sportu, 
dalyvauja šachmatų sekci
jose. ■

Vien tik pernai Lietuvos 
kaimo sportininkai- suren
gė penkias masines varžy
bas, ir tame tarpe lengvo
sios atletikos, sunkumų kil
nojimo, gimnastikos srityje 
ir tt. 1952 metų žiemos 
krose dalyvavo 100 tūks
tančių jaunuolių ir mergi
nu. 1

Šie skaičiai įtikinamai by
loja apie tai, kad sportas 
Lietuvoje tapo tikru liau
dies turtu. V. T—as.

Dvi klaidos—per daug
' Aktorių tarpe dažnai pa

sakojamas tokis atsitiki
mas :

Tūlam paskilbusiam vy
riškiui aktoriui kartą per 
klaidą išrašė penkiais šim
tais dolerių didesnį čekį ne
gu jam reikėjo.

Aktorius čekį iškeitė ir 
niekam nieko apie tai nesa
kė.

Kitą savaitę knygvedis 
padarytąją klaidą patėmijo 
ir tuos penkis, šimtus ati
traukė iš sekamojo Ąakto- 
riaus algos čekio.

Šį kartą, vos tik apsižiū-Jk 
rėjęs, kad jo čekis suma-" 
ži.ntas, aktorius atbėgo raš- 
tinėn, išmetinėdamas už 
padarytąją klaidą. ,

“Bet juk pereitąją savai
tę jums buvo penkiais šim
tais per daug išmokėta,” 
pastebėjo knygvedis. 
jus net nei žodžiu apie 
klaidą neprisiminėte.”

“Taip, aš mačiau ir
klaidą! Bet aš geraširdis 
ir vieną klaidą galiu nukęs
ti,' tačiau, kai klaida antru 
kartu įvyksta, tuomet jau 
tenka ką nors pasakyt!”— 
rėktelėjo aktorius, eidamas 
iš raštinės.

“O 
aną

aną

Paaiškino
Petrukas: “Tėve, kas tai 

vra advokatas?”
Tėvas: “Advokatas, Pe

truk, vadinasi toks asmuo, 
kuris sukursto du žmones 
nusirengti dvikovai, o pra
dėjus jiems kovoti, jis nu
bėga abiejų drabužiais ne
šinas.”

Surinko žemaitis

Revoliucijos dvasia vi
suomet yra reikalinga to
kiame pasaulyje, kaip mū
siškis.

Kun.
(Atsisveikinimo kalboj.)

. Melish

SUKEIKIME $10,000

Gorizia; Italija. — Polici
ja suėmė tris italus kaip 
įtariamus Jugoslavijos šni-

Pirmu kartu po Pearl 'Harbor, Japonijos vėliava ple
vėsuoja virš ambasados Washingtone. Vėliava iškelta 
po to, kaip Amerika pasirašė, taikos sutartį su Japonija. 
Tarybų Sąjunga ir Kinija tą sutartį skaito neteisėta, nes 
ji padaryta nesusitarus su visais prieš Japoniją karia
vusiais. '

$15.00 
$10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
5.00 

. 5.00 

. 2.00 

. 1.00 
. 1.00

• (Tąsa nuo 1-mo psl.)
organizacijų ir paskirų asmenų:

ALDLD 11 kuopos ..........................
ALDLD 155 moterų kuopos .........
F. ir P. Petrauskai ........................

Žalimas ..........................................
P. Sadauskas............ ....................
J. Senkus  ..................................... '
D. Jusius .....................................•..
J. ir M. Jakaičiai, Westboro, Mass.
K. 'Kosulis .....................................
Laisvės Patrijotas...........................
J. Žukauskas......... • • . . ..................
A. ir J. Čeponiui ...........................
V. ir - M- Nasikai ...........................
F. Blis D-........... .............................
Dipukas ............... . ...........................
Dar keletas gražių pasirodymų ir iš tolimų kolonijų:
Pittsburgh^ apylinkė .... ^.................... i.... $33.00
LLD 45 kuopa, St. Petersburg, Fla. ........ 20.00 
Peter Butkevicius, St. Petersburg, Fla. .. ......... 20.00
A. Pacenkienė, Wyoming, Pa.................................3.00
A* Usas, Easton, Pu........................•.................. 3.00
J. Grieblik, St. Petersburg, Fla..............:.............2.00
Iš anksčiau yra įplaukę $1,628.93; šiuo kartu gauta 

$201.00. Viso jau įplaukė $1,829.93. Dar turime sukelti 
$8,170.07.

Šiuo kartu įplaukė graži suma dovanų. Kaip matoįne, 
yra paaukota gana stambiomis sumomis Matyt, kad 
jau rodoma daugiau susirūpinimo vajumi. Linksma!

Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau iš
spausdinti, už davanas ir laukiame platesnio veikimo 
vajaus reikalu. Laisvės Administracija

2 pusi.-Laisvė (Liberty)-Penktądien., Gegužės-May 9, 1952



SMEGENŲ KŪR AS IS ISTORIJOS ĮSIKALBĖTA liga
Kūnui judėti reikia kuro, 

kaip ir mašinai.
Paprastas kūno kuras yra 

krakmolai ir cukrus.
Žmogaus bei gyvuliu or

ganizmas perdirba krakmo
lus i cukrų, kuris tad ir 
vartojamas varomajai - iu- 
damajai jėgai gaminti. Tai-I 
gi kūnas pasidaro reikalin
go .sau cukraus iš tokių | 
krakmoliniu valgių, kaip i 
duona, bulvės. .

Kai stokuoja krakmolų, I 
cukraus ar riebalu, kūnas 
taip pat gali naudoti kūrui 
proteinus, nors pamatinis 
proteinų uždavinys skirtim | 
gas. Nes vyriausia protei
nų pareiga yra ugdyti bei 

paisyti -kūno audinius—rau
menis, nervus, • kraujagys- i 
les, plaučius ir kitus. Tur
tingiausi proteinais valgiai 
yra liesa mėsa, kiaušiniai, 
žuvis, pienas.

Bet smegenys savo kūrui 
i x tegali vartoti tiktai cukrų, 

kaip rodo mokslininkų pa
daryti tyrimai. Tai nereiš
kia gatavą perkamą cukrų. 
Sveikesnis yra cukrus, ku
ri pats kūnas pasigamina 
iš krakmolinių valgių. Me
daus saldumas taip pat 
naudingesnis, negu pirkti
nis cukrus.r !I Washingt'ono Universite
to profesorius Lillian Re- 
c'įjtt padarė skaitlingus 
išrodymus žiurkėms, tiriant 
cukraus svarbą smegenims. 
Vienos žiurkės buvo alkina- 
mos, nieko neduodant joms, 
ėsti, o kitos šeriamos, kaip 
ir paprastai.

Badaujančios žiurkės, 
džiūdamos, sunaudojo visus 
savo kūno riebalus; paskui 
vartojo raumenų ir kitų or
ganų proteinus.. Nes kol, 
buvo gyvos, vis reikėjo kū- 

j ■ > Po tokiems veiksmams, kaip 
f kraujo apytaka, kvėpavi

mas, mirksėjimas, nervų 
veikla ir kt. Taigi kūnas 
palaipsniui nyko, kad tik 
galėtų kaip nors gyvybę pa
laikyti. Bet jis iki pat ga
lo taupė reikalingus smege
nims. cukraus likučius. Kū- 
na& eikvojo kūrui raumenis, 
taupydamas smegenims cu- 

įi-^fcrų.
i O kas taip daro, kad cu

krus būtų ilgiausiai išlaiky
tas smegenims veikti? Ta
tai daro pitui tarinė liauka, 
esanti po smegenimis. Ta 
liauka, vadinama visu kūno

• liaukų komandierium, ga- 
l mina ir į kraują leidžia

įvairias sultis - hormonus. 
Vienas siu hormonu dirba 
tam, kad kūnas būtinai ap
saugotų smegenims cukrų.

Žymėtina, jog tarp einan
čių iš pi’tuitarinės liaukos 
sulčių į kraują yra ir 
ACTH, kuris gydo reuma- 

' tizmą bei reumatinį sąna- 
į rių uždegimą. Bet ACTH’-

* as, išskiriamas iš gyvulių 
posmegeninių liaukų, tebė
ra neįperkamai brangus.

Pirmesni tyrimai nurodė, 
jog proto veikimas gali su
irti dėl to, jeigu smegenims 
trūksta maisto arba jeigu 
jie negali tinkamo (cukri- 

\ nio). mais.to panaudoti. Bu- 
i vo Suprantama, kad dėl to 
1, .<*4 įvyksta ir pamišimų.

Štai kodėl taip svarbus 
šis atradimas — apie cu- 

p krų kaipo smegenų kurą ir 
apie liaukos syvus, saugan
čius cukrinį kurą smege
nims. Šis atradimas gali 
būti naujas žingsnis kai ku

rioms protligėms gydyti.
Dabar, todėl, prašyte pra

šosi nauji bandymai tokiais 
klausimais:

Kaip paveiklinti poame- 
genine - pituitarinę liauka, 
kad ji duotų daugiau sul
čių, užtikrinančių smege
nims cukrini maistą? O 
Šiuo tarpu gal būtų galima 
patarnaut proto 'ligoniams, 
duodant jiems daug pituita
rinių liaukų iš gyvuliu gai
vu? N. M.
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Darbas ligoje
Plaučių bei širdies ligo

niams daktarai paprastai 
pataria ilsėtis lovoje arba 
“take it easy,” tik kuo leng
viausiai krutėti.

įžymus Indijos gydytojas 
Susanta Sen sako, “tokie 
patarimai yra bergždi, tik 
įbaugina žmogų nuo bet ko
kio darbo ir daro jį lozo- 
riurn, nenaudingu nei sau 
nei visuomenei.”

Dr. Sen, todėl, kalbėda
mas Visos Indijos Gydytojų 
Sąjungos suvažiavime, siū
lė moksliniai "ištirti, kiek 
širdies ar plaučių ligonis 
galėtų naudingai dirbti ir 
tokiu būdu geriau gyti, ne
gu tik gulint arba nuobo
džiai sėdint.

Bandomas ligonis, pavyz
džiui, kojomis suka dviratį 
arba rankomis kitokią ma
šiną. Moksliniais būdais ti
krai parodoma, kiek reikia 
jėgos pavartoti, sukant ma
šiną per vieną-kitą minutę 
ar ilgiau.

Taip dirbant, patankėja 
širdies tvaksėjimas ir kvė
pavimas iki tam tikro laips
nio.

O jeigu žmogus, pasiekęs 
aukščiausią jam galimą 
darbo laipsnį, dar toliau 
suks mašiną, tai jau netan- 
kės širdies plakimas nei 
kvėpavimas. Prieš i n g a i. 
Pasiekus tą darbo laipsnį, 
jau pradės retėti širdies 
tvaksėjimas. Mokslinis in-‘ 
strumentas auto matiškai 
brėš liniją, kurį rodys, kad 
žmogus dirba jau daugiau, 
negu leidžia jo sveikatos 
stovis. Vadinasi, bus paro
dyta, kiek iš tikrųjų jis ga
lėtu sveikai naudoti savo 
jėgą.

Tada gydytojas galt iš- 
klausinėt ligonį apie pa
prastą jo darbą ar mėgs
tamą užsiėmimą; apsvars
tyti, kiek jėgos reikia jo 
darbui per tam tikrą laiką, 
ir nustatyti, kiek ligonis ga
li naudingai dirbti, bet ne
riasi varant iki aukščiausio 
jėgų eikvojimo laipsnio.

D r. Sen patyrė, jog taip 
dirbdami širdies bei plau
čių‘ligoniai geriau gyja ir 
stiprėja, negu “amžinieji 
karšinčiai.”

žymėtina, kad mokslinin
kai yra tiksliai apskaičiavę, 
kiek jėgų naudojimo reika
lauja įvairiausi darbai.

N. M.

Kairo, Egiptas. — Maho
metonų dvasiškių taryba 
pasmerkė kaip “paleistuviš- 
kas” tokias mokyklas, ku
rias berniukai ir mergaitės 
kartu lanko.

t
Toulouse, Franci j a.—Ka

žin kas metė bombą į Ispa
nijos fašistų konsulo auto
mobilį. Prancūzų 'policija 
ieško to teroristo.

Du rusų karo laivai—prieš 
14-ką Japonijos laivų
Karo - veiksmuose labai 

dažnai ne skaičius, o strate
gija ir gabumai bei ryžtas 
lemia laimėjimus. Vienas 
panašus įvykis buvo Rusi
jos - Japonijos kare, 1904- 
1905 metais.

Japonija iš pasalų užpuo
lė Rusijos karo laivyną 
Port Arthure. Tas jos pa
sielgimas tuojau suteikė 
pergalę, nes pačioje, pra
džioje buvo sugadinta trys 
geriausi Rusijos karo lai
vai.

Kita Japonijos, karinių 
laivų eskadra, susidedanti 
iš šešių krūzerių: “Asama,” 
“Akasi,” “Chioda,” “Nana- 
va,” “Niitaka” ir “Takani- 
ho,” taipgi astuonių mini
ninkų, atplaukė prie šiauri
nio Korėjos krašto. Korėja 
buvo kaip ir Rusijos globoj.

Chemulpo prieplaukoje, 
kuri dabar vadinasi Chin-t 
napo, buvo Rusijos krūze
ris “Variag” ir kanonerka 
“Korėjec.” Japonija tą' ži
nojo, nes prieplaukoje buvo- 
Anglijos krūzeris “Talbott,” 
o Anglijos karinių laivų 
viršininkai teikė Japonijai 
žinias.

Japonų reikalavimas
Japonų eskadros koman- 

dierius pasiūlė, kad rusų 
karo laivai pasiduotų. Prie
šingai, jis atakuos juos prie
plaukoje. Rusų krūzeris 
“Variag” buvo naujas, grei
tas, darė po 23 jūrines my
lias per valandą, buvo 6,500 
tonų įtalpos., turėjo 12 ka
nuolių su šešių colių ger
klėmis ir apie 20 ma
žesnių. Kanoneriškas lai
vas “Korėjec” buvo tik 
1,300 tonų įtalpos, negrei
tas, darąs po 13 mylių per 
valandą, turėjo 2 kanuoles 
su 8 colių gerklėmis, vieną 
s.u 6 colių gerkle ir kelias 
mažesnes. Tie laivai ski
riami vyriausiai kraštų ap
šaudymams, o ne jūriniam 
laivų mūšiui.

“Variagą” komandavo ka
pitonas Rudnievas, o “Ko- 
rėjecą” — kap. Beliajevas. 
Jie pasitarė ir nutarė muš
tis.

Japonų daug galingesnės 
jėgos, nes. vien jų krūzeris 
“Asama” buvo šarvuotų 
krūzerių rūšies, turėjo 9,- 
900 tonų įtalpos, keturias 
kanuoles su 8 colių gerklė
mis, 14 kanuolių su 6 colių 
gerklėmis ir daugelį mažes
nių. Išeina, kad šis vienas 
japonų krūzeris. buvo galin
gesnis už abu rusų laivus. 
Gi dar buvo penki japonų 
lengvi krūzeriai ir 8 mini
ninkai. Taigi jėgos kelerio
pai didesnės japonų pusėje. 
Rusai su didele paskuba pa
siruošė į mūšį.

Vėliau nežinomas poetas 
sukūrė dainą:

“Na verch vy,’tovarišči, 
' vsie po miestam;

Pčslednij parad i 
nastupajet;

Vragu nesdajotsia naš 
gordyj ‘Variag’;

Poščady nikto neželajet.” 
(Į viršų jūs, draugai, visi 

į vietas. Paskutinis para
das prasideda. Priešui ne
pasiduoda mūsų išdidus 
“Variagas.” -.Pasigailėjimo 
nieks nenori.)

Ši daina ir dabar yra tar

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS 
pe tarybinių jūreivių myli
ma ir vadinasi “Liaudies 
Daina.”

Taigi, kapitonas Rudnie
vas atmetė japonų reikala
vimą ir vidudienyje sausio 
27 d. (pagal senąjį kalendo
rių) išplaukė į jūrą mūšiui.

žiaurus mūšis
Japonijos kariniai laivai 

kaip ratu buvo apsupę iš 
prieplaukos išplaukimą, kad 
rusai negalėtų į jūrą pa
sprukti. “Variagas” būtų 
tą padaręs, jeigu, ne lėtai 
pl aukian tis “Korėjec?’

Beje, rusams išplaukiant 
iš prieplaukos, Franci jos, 
Italijos, Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos karo laivai, ku 
rie ten buvo, sveikino 
juos; grojo rusų tautinę 
muziką.

Kai tik “Variag” ir “Ko
rėjec” išplaukė, iš Korėjos 
teritorinių vandenų, taip ir 
prasidėjo nauja “muzika”— 
baisus mūšis. Japonai ati
dengė ugnį iš visų šešių 
krūzerių kanuolių. Rusų 
kapitonas Rudnievas su
koncentravo “Variago” ir 
“Korėjeco” ugnį prieš ja
ponų kraštutinį lengvą 
krūzerį “Chioda,” kad ap
kulti arba nuskandinti jį 
ir per tą spragą prasimuš
ti į jūros erdves. Iš pirmų
jų šūvių rusų kulkos patai
kė į japonų laivą..

—“Chioda” dega!-— sušu
ko signalistai. Ir tikrumoj 
japonų krūzerį apėmė ug
nis nuo pirm galio iki pa
sturgalio. Jis. turėjo pasi
traukti, už kitų slėpdama
sis nuo naujų smūgių.

Rusų laivai sukoncentra
vo ugnį prieš antrą japonų 
krūzerį — “Niitaka.” Ne
trukus ir šis užsiliepsnojo. 
Ir jam pasitraukus iš mūšio 
linijos kapitonas. Rudnievas 
davė įsakymą: “Visais ga
rais į jūrą!” Be.t čia jis pa
stebėjo, kad “Korėjec,” vi
sas dūmuose paskendęs, lu
pa japonų laivus iš savo 
dviejų kanuolių, vienok toli 
pasiliko nuo “Variago.” 
Kaip palikti draugą? Ne, 
negalima, tai ne rusų bū
das. “Atgal!” — buvo Rud- 
nievo komanda. Bet veik 
tuo pat kartu japonų dide
lis sviedinys nuo “Asama” 
pataikė į kapitono Rudnie- 
vo komandos patalpą. Ke
lis jo draugus užmušė, ki
tus sužeidė, o Rudnievas, 
sužeistas į galvą, neteko są
monės.

Rusų'kanuolininkai, atsi
mokėdami, sukoncentravo 
ugnį prieš “Asamą,” ir ne
trukus japonų krūzeris už
sidegė ir pradėjo trauktis 
iš mūšio linijos. Bet iki tol 
du pirmesni japonų krūze
riai užgesino savo gaisrą ir 
išvien su kitais lanku, ap
spito “Variagą” ir daužė iš 
visų savo kanuolių. “Varia
gas” gabiai/ atsakinėjo ir 
padegė japonų krūzerį “Ta- 
kaniho.” Bet jau “Asama” 
grįžo į liniją.

“Variago” v ai ravimo 
elektros junginiai buvo per
mušti. Prisiėjo pereiti prie 
mechaniško rankomis vai
ravimo, kuris jau neveikia 
taip greitai, kaip elektra. 
Visa eilė kanuolių sugadin
ta. Iš abiejų pusių šonai 
subadyti japonų kulkomis. 
Gaisrinė ir gelbėtojų ko

manda sunkiai dirbo, kad 
palaikyti krūzerį nuo nu
skendimo. Japonų kulka 
pataikė į ligonines skyrių, 
kur pusę sužeistų ir dak
taru užmušė, v

Kapitonas Rudnievas su
prato, kad jau neprasimuš
ti į jūrą. Todėl pasuko lin
kui “Korėjec” laivo, kad 
grįžus į prieplauką, kur 
manė pasitaisyti ir antru 
kartu bandyti prasimušti j 
jūrą.' Čia išlėkė japomj mi
nininkas atakai torpedomis. 
Ant “Variago” jau veikė 
tik dvi kanuoles. Bet ka
nuolininkai taip gerai nu
taikė savo smūgius, jog ka
da dūmai prasiskleidė, tai 
japonų minininko jau ne
buvo. Plaukiojo tik jo ga
balai ir negyvi japonų jū
reiviai.

Po žiauraus mūšio, kuris 
truko apie valandą laiką, 
rusų laivai grįžo į prieplau
ką. Mūšyje “Variagas” pa
leido 1,105 šovinius, pada
rydamas daug žalos priešui. 
“Korėjec” veikė pagal savo 
galią. ’

Rusai nuskandina savo 
laivus

Grįžtant jiems į Chemul
po prieplauką, Amerikos,' 
Francijos ir Italijos karinių 
laivų įgulos • dar nuošir
džiau juos pasitiko. Kitaip 
jau elgėsi Anglijos krūze- 
rio komanda, nors jūreiviai 
ir ten sveikino rusus kaip 
drąsius jūrinius draugus. 
Netrukus nuo visų laivų 
jūreiviai ir medikalis perso
nalas buvo ant “Variago” ir 
“Korėjeco” — teikė gydy
mo pagalbą, kam reikėjo; 
sužeistus pernešė ant tų 
valstybių karo laivų.

Komandieriai tarėsi, kas 
daryti. Japonai grūmojo 
atakuoti rusų laivus prie
plaukoj, jeigu jie neišplauks 
vėl į jūrą. Prie miesto saus- 
žemiu artėjo japonų armi
jos daliniai.

—Ką manote daryti? — 
klausė anglų krūzerio ko- 
mandierius. — Manau, kad 
jūs nesirengiate susprog
dinti prieplaukoje savo ka
ro laivus?

— O aš taip ir ketinu,— 
atsakė Rudnievas.

—Bet taip negalima! — 
protestavo anglas.. — Nuo 
to gali nukentėti kitų vals
tybių laivai prieplaukoje, ir 
net gyventojai.

—Jūsų “diplomatija” ne
reikalinga, — atsakė Rud
nievas, jau supratęs anglo 
troškimą, jog tas nori, kad 
rusai atiduotų japonams 
savo laivus.

Kiek buvo galima per tą 
laiką, rusų mechanikai su
gadina “Variago” mašinas; 
nedideliais sprogimais lai
vo viduje susprogdino įren
gimus, atidarė dugne “king- 
stonus” (atvaras). Karo 
laivas, ir taip jau labai su
daužytas, priplūdo vandens 
ir apsivertė ant kairiojo 
šono. Bet prieplauka ne
gili — jis buvo matomas da
linai iš vandens. Vėliau 
japonai iškėlė “Variagą” ir 
pasitaisė. Ilgai jis dar plau- 
kiojo Japonijos karo laivy
ne. •

“Korėjec” buvo išvestas 
iš įlankos į vietą, kur giles
nę, jūra, ir ten nuskandin
tas. Jis ten rado sau kapus.

Dr. Theodore R. Van Del- 
len rašo amerikinėje spau
doje, kaip sveikas gali įsi
kalbėti sau ligą, ypač jeigu 
jis nervingas, per daug jau
trus.

Štai ateina viena jauna 
moteris ir skundžiasi dak
tarui:

—Bijau, kad man gali vi
sai nutrūkti kvėpavimas.

I

Pasirodo, jog moteris ka
daise turėjo krūtinėje 
skausmą ir kosulį. Ta liga 
jau praėjo.

Ištyrus atrasta, kad da
bar jos plaučiai ir kiti kvė
pavimo organai visiškai 
sveiki. Bet moteris nuolat 
stengiasi kaip galint giliau 
kvėpuoti — bijo, kad kitaip 
gal jau būtų paskutinis at
sikvėpimas. O tai bergž

Kazio Bevardžio Margumynai
Priklausanti Jungtinėm 

Valstijom teritorija Hawaii
1950 metais sumokėjo tak
sų (income tax) daugiau, 
negu 9 valstijos, būtent: 
Nevada, Vermont, Wyo
ming, N. Dakota, So. Dako
ta, New Mexico, New 
Hampshire, Idaho ir Mon
tana.

Dar ir iki šiol mokslinin
kai neišaiškina vienodai, 
dėl ko, vendenyj- prigėręs 
vyras išplaukia į paviršių 
kniūpsčias, o moteris — 
aukštieninka.

1950 metais. Jungtinėse 
Valstijose buvo pagaminta 
6 milijonai, 665 tūkstančiai, 
863 automobiliai. Praeitais
1951 metais pagaminta tik 
5 milijonai, 337 tūkstančiai, 
729 automobiliai.

. Vienerių metų bėgiu, nuo
1950 metų 30 d. birželio, iki
1951 metų 30 d. birželio į 
Jungtines Valstijas dau
giausia įkeliavo imigrantų 
pagal tautas sekamai: len
ku, vokiečiu ir kanadiečių.
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Profesorius Milford M. 
Matthews., prirengdamas 
spaudai “Dictionary of A- 
merieanisnis on Historical 
Principles,” užre k o r d a v o 
50,000 amerikoniškų žodžių- 
posakių, kurie skiriasi, nuo 
Anglijoj vartojamų.

Komitetas dėl “American 
Universities and Colleges” 
praneša, kad Jungtinėse 
Valstijose 55 kolegijos yra 
daugiau dėl moterų, negu 
dėl vyrų.

Iki šiol didžiausiu pavie
niu “labdarai” pasaulyj bu
vo laikomas amerikietis ve
lionis John D. Rockefeller. 
Jo vardu išaukota įvairiom 
įstaigom 800 milijonų dole
rių, bet visuomet su jo gar
binimu.

* ,

•

1875 metais amerikietis 
Edward P. Weston nukelia
vo pėsčias per vieną dieną 
115 mylių.

Kanadietis negras Henry 
Johnson, buvęs sunkaus 
svorio boksininkas 1898 ir 
1900 metais, turi rekordą 
didžiausio žmogaus tame 
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džia, įsikalbėta baimė.
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Pastebėta, kad jei žino? 
gus nusiminęs ar labai su
sirūpinęs, tai atsidūsta — 
giliai atsikvepia.

Daugelis nervingų vyru 
ir moterų giliau, negu na
tūraliai, kvėpuoja. Taip jie, 
patys to nejausdami, rodo, 
kaip yra susierzinę ir ne
rimauja.

O jeigu toks asmuo sun
kiau ką padirba, tai ir 
skundžiasi, kad “užsikerta” 
kvėpavimas. Žmogus ima 
“gaudyti dvasią”; sukruntą 
jo širdis per tankiai tvak
sėti, išpila prakaitas. Tokį 
“pasiliuosavimą” jo smege
nys laikinai suranda nuoki
te, įkyresnio jam dalyko — 
nuo slegiančių rūpesčių bei. 
susikrimtimų, sako dr, Van 
Dellen. J. C. K,.

sporte. Jis buvo 7 pėdų ir 
2 colių aukščio, svėrė 265“ 
svarus.

1917 metais Šveicarijoj 
mirė Philipp von Ferrari. 
Jis buvo neturtingas žmo- 
gus, bet turėjo didelį pa
traukimą rinkt paštažen- 
klių kolekciją. Po jo mir
ties tie jo surinkti pašta- 
ženkliai buvo iš varžytinių 
Paryžiuj parduoti už 2 mi
lijonus dolerių.

-• Korėja istorijoj užrašy
ta azijatiškos civilizacijos 
aušra. Dabar civilizuoti ka
pitalistai bombomis degina 
tą šalį dėl baimės prapast 
Azijoj biznio rinkas.

Kazys Bevardis

Humoristika
Sep tyn i o 1 i k toj o ši m tmečio 

francūzas filosofas Voltaire 
turėjo sekamą kivirčą.

Kartą atėjo anglas inte
ligentas. pasimatyti su Vol- 
tairiu. Tuo kartu Voltaire 
buvo užimtas svarbiais rei
kalais, ir paliepė savo tar
nui pasakyt tam anglui in-: 
teligentui ateit vėliau. Kai 
tarnas jam paaiškino, tai 
inteligentas atsakė:

—Ne vėliau, bet dabar aš 
turiu matyt Voltaire.

Tarnas vėl kreipėsi į 
Voltaire, o jis jam sako:.

—Pasakyk tam inglišma- 
nui, kad aš numiriau, ir 
per vėlu mane matyt.

Taip ir paaiškino tarnas, 
bet inglišmanas sako:

—Jeigu jis numirė, tai bus
tinai turiu jį pamatyt ir 
pareikšt jam savo pagarbą 
(respect). -

Tarnas vėl kreipėsi prie 
Voltaire, o Voltaire janj 
sako:

—Pasakyk tam inglišma- 
nui, kad aš jau palaidotas 
ir esu pekloje. Jeigu jis no
ri su manim pasimatyti, tai 
tegul eina į peklą.

Kazys Bevardis. -

STATYBINIAI SOVIETŲ 
BONAI

Maskva. — Sovietų pilie
čiai smarkiai perka naujus 
valstybinės paskolos bonus, 
išleistus statybos darbams. 
Bonų vertė — 30 bilijonu 
rublių (7,500,000,000 dole
riu).



CHICAGOS ŽINIOS
Taikos peticija šiltai 
priimta -studentų tarpe

Pažangiečiai buvo maloniai 
nustebinti, kuomet Chicagos. 

'/Universiteto studentai , labai 
^Šiltai atsiliepė ir masiniai pa

dėjo savo parašus po peticija 
už Penkių Didžiųjų Jėgų Tai
kos Paktą. Po peticija jau pa-1 
sirašė apie devyni šimtai stu-į 
dentų, nelauktai aukštas nuo-i 
šimtis.

Pažymėtina, kad pasirašė Į- 
vairių politinių nusistatynlų 
žmonės. Tarp pasirašiusių 
randasi jaunųjų republikonų 
studentų vadas Harry Fisher, I 
Studentų laikraščio “The Ma
roon” redaktorius Martin 
Orans, Studentų Asociacijos 
pirmininkas M. Freed ir dau-1 
gelis kitų;

Įdomu pažymėti, kad praei
tų metų pabaigoje universite-1 
to vadovybė padarė spaudimą, 
ant studentų, kad jis atleistų 
iš pareigų laikraštuko “Ma-1 
roon” redaktorių, nes jis da-l 
lyvavo Tarptautiniame Jauni
mo Festivalyje Berlyne. Jo 
vieton buvo paskirtas Martin 
Orans, anti komunistinių nusi
statymų studentas. Ir dabar 
tas pats Orans ima ir pasirašo 
po taikos peticija, kas be abe
jo dar labiau Įerzins universi
teto vadovybę.
Jau netoli sveturgimių 
gynimo konferencija

Jau nedaug laiko liko, iki 
Vidurvakarių Sveturgimių Gy
nimo konferencijos, kuri Įvyks 
šio mėnesio 13-tą diėną UE 
(elektristų) salėje. Konferen
cijoje bus iškelta, kad apie 
trims milionams užsienyje gi
musių žmonių gresia pavojus 
po dabartinėmis atakomis 
prieš sveturgimius. Jau dau- 

■ giau kaip 20b asmenų . buvo 
tiesioginiai paliesti, ir mes čia 
pat V i d u r v a k a r i u os e turime
78 tokius žmonos. Tas klausi
mas tiesioginiai liečia* ir mus 

.lietuvius. Du mūsų svarbiausi

Vincas Andrulis, randasi po 
deportavimo grasinimu.

Neseniai teismas nusprendė 
(Jack Spectoro byloje), kad 
nepilietįs gali būti laikomas 
kalėjime iki dešimt metų, jei
gu Įsakius jį deportuoti, jis 
neapleidžia šalies.

—o—
Pažangi visuomene gražiai 
parėmė serganti kovotoją

šiuomi A. Stalnionio fondo 
ir banketo komitetas dėkoja 
visiems kuom nors prisidėju
sioms pagclbai A. Stalnionio 
banketui; visiems programos 
pildytojams, pianistei Sophia 
Kent už akompanavimą ir at
neštą auką (grocerių) ; daini
ninkėm: Dolores Pazar ir He
lion Misevick už gražias dai
nas, Eileen ir Tommy Strong 
ir Natalie Elanis už piano so
lo, Misevičiui už garsiakalbį ir 
muziką.

Visi savo darbus atliko pui
kiai ii1 veltui — paskyrė, kai
po auka A. Stalnioniui. Tas 
parodo šių žmonių jautrumą 
netik menui, bet ir labdarin
gai mielaširdystei.

Ačiū dienraščiui “Vilniai” 
už garsinimą, apmokamą ir 
šiaip žiniose. Tam labai daug 
dirbo A. Jonikienė ii1 J. Pau
liukas. Jie aukas rinko ir pa
tys aukavo.

Ačiū baro, drabužiu ir ii-
• € I

kietų darbininkams, ypatingai 
gaspadinėms, kurios Įdėjo 21 
dienas labai sunkaus darbo ir 
rūpesčio. Jeigu tom gerašir- 
dėm moterim būtų reikėjo už 
tą darbą mokėti, tai netik ne
būtume galėję duoti už $1.50 
vakarienę, bet visiškai nebū
tume galėję rengti.

Atleiskite, gerbiamieji, kad 
čia atskirai neišvardinti visi 
dirbusieji, nes visų negalėjo
me kartu.

Bet čia ypatingai tenka pa
žymėti dar keletą žmonių, 
kurie atėjo~ gaspadinėms Į pa
galbą iš nežiūrų ir su gražiais 
drabužiais apsirengę, padėjo

je, tai buvusi moterų klubo 
pirm. Dora Magnus ir Mrs. 
Žalis dukrelė Vanda ir jos 
vyras P. Gaidam.

Vanda yra mokytoja, o jos 
vyras studijuoja inžinierystę. 
Jiems nebuvo per prasta atei
ti ir valyti nešvarius indus. 
Kažin kiek tokių jaunų 'pore
lių rastųsi Chicago]e ar kur 
kitur? Mūsų supratimu, šių 
žmonių girti nereikia, jų dar
bai už juos kalba.

Per Mrs. Žalis mes susisie- 
kėm su žmonėmis, kurie mum 
labai svarbūs Ambrozo reika
le ir būtinai reikalingi.

Nors A. Korens visą dieną 
važinėjo savo karu renkant 
aukas ir padare padušką, kuri 
išleista išlaimėjimui atnešė 
$27 pelno. Mrs. A. Korens visą 
tai aukojo A. Stalnioniui. Ji 
nauja mūsų organizacijose, 
bet gabi ir veikli moteris.

Mrs. Vaituiionienė, kaip ir 
visuomet, iškepė keiką, kuris 
išleistas išlaimėjimui davė 
$6.74.

Aukas pinigais ir banketo , 
pelną paskelbsime vėliau, 
nes dar negrįžo visi tikietai, 
tai kol kas neturime pilnos 
ataskaitos.

Gėlėms ant stalų suaukojo 
darbininkai: Mrs. Urmonas 
ii- Mrs. Žalis po $1.00; F. Puo
džiūnas 50c. Visi kiti po 25c.

Dar kartą ačiū visiems.
Komitetas

—o---
Streikai liečia virš 100,000 
šeimų Chicago] ir apylinkėj

Arti 100,000 plieno darbi
ninkų streikuoja Chicago] ir 
apylinkėje.

Aliejaus streikas taipgi dau
gelį paliečia.

Abu streikai apima dau
giau 103,300 šeimų ir daugy
bę pavienių.

veikėjai, Leonas Pruscika ir'valyti stalus ir indus virtuvė-

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Jau laikas samdyti Husus ir rūpintis važiavimu 

i juos. Stengkimės, kad jie visi pasisektų 
kuo puikiausiai.

L k L n n n n n h L L L L n į. ."r z.

BALTIMORE, MD.
piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO I JUNE
Slovak National Home Park

526 Holabird Avė.

* ' \ k n h r- l M n L n n n n p pn

BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

•. LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.
< • 

i
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NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.
t
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Daugelis plieno ir aliejaus 
darbininkų negalėjo daug su
taupyti. Jiems streikuoti ilgai 
bus nelengva. Visų kitų tat 
pareiga jiems pagelbėti kada 
reikės ir kuo reikės, kad jie 
streiką laimėtų.

Komercinė spauda jau pra
virko, žinoma, veidmainingai, 
kad daugelis darbininkų “ne
turi išteklių streikuoti”, kad 
daugelis tuojau bus alkani, ir 
kad streikas “atims iš darbi
ninkų milionus dolerių jeigu”. 
Jų tikslas, žinoma, įkalbėti, 
kad darbininkai nestreikuotų. 
Tie laikraščiai tačiau nieko 
nesako plieno korporacijom, 
kad jos algas darbininkams 
pakeltų.

Streikioriai veikiausia nesi
duos jiems akis dumti tąja 
propaganda ir laikysis vie
ningai. Kiti jiems pagelbės.

Gary, Indiana, apie trečda
lis 135,000 gyventojų paliesti 
plieno streikų, sako meras 
Peter Mandich.

Hammond o meras Vernon 
Anderson bijo, kad ten versli
ninkai turės nuostolių bent 
$8,500,000.

Bet nei vienas tų merų, ne
sako, kad plieno korporacijos 
kaltos už streiką.

Jei Hammondo verslininkai 
nenori nustoti pusdevinto mi- 
liono dolerių, jie turi dėti pa 
stangas, kad streikas greit Į 
baigtųsi darbininkų laimėj i-j 
mu, kad jų reikalavimai būtų 
patenkinti.

Andersonas sako, kad Ham
mondo 87,000 gyventojų visi 
paliesti plieno darbininkų 
streiku.,

East Chicago, Ind., miesto 
meras Walter Joerse sako, šio 
miesto 54,000 gyventojų visi 
jaučia plieno ir aliejaus darbi
ninkų streiką. Streikai į’juos 
atsiliepia. , ’
. šių miestų gyventojai turėtų 
spirti savo valdžias, kad jos 
viską darytų versti kompani
jas pildyti darbininkų reikala
vimus.

Gary ir 9,000 priklausančių 
ADE unijai darbininkų išėjo 
streikai!. Rep.

Ex-Mainicrių Choras 
vaišino savo narius

Balandžio 24 d. supuolė 
gimtadieniai net> 9 choro na
rių. Ta proga suruošta drau
giškos vaišės.

Visi choristai pasivaišinom 
ir buvome visi gerai nusiteikę,

MONTREAL, CANADA
Apvogė lietuvį

Dabar Montreale siaučia 
kriminalisčių banga; ginkluo
tas užpuldinėjimas, apiplėši
mai, vagystės. Paskutiniu lai
ku viena lietuvių šeima tapo 
vagių auka.

Pabaigoje pereitos savaitės, 
Juozas Skinkis su šeima, ma
tomai, buvo išvažiavęs Į savo 
vasarnamį. Tuo tarpu vagys 
įsibriove Į jų namus ir išvogė 
kailinius, paltus bei sidabri
nius daiktus, apskaičiuojama 
apie $1,200 vertės.
Kova prieš margariną

Didieji pieno produktų — 
vyriausiai sviesto — gamini
mo trustai, kad palaikyti 
aukštas kainas, kovoja prieš 
margarino pasirodymą rinko
je. Faktinai provinciale val
džia palaiko jų pusę, ir todėl 
čia margarino pardavinėjimas 
yra nelegalus.

To apėjimui, daugumas 
maisto parduotuvių užlaiky
davo ir parduodavo nudažytą 
sviesto pavidalu margariną 
(atvežtą iš Toronto, kur toks 
pardavinėjimas yra legalus), 
vadinamą “Monarch Spread”. 
Sakoma, turėjo gerą pasiseki
mą, — pirkėjų buvo daug.

Kad. užkirsti kelią tokiam 
pardavinėjimui,, Kvebeko pro
vincijos advokatai pradėjo 
ruošti naują “no-margarine” 
įstatymą prieš tokias parduo
tuves. Užgirdusios parduotu
vės, kad toks Įstatymas ruošia
mas, pašalino šį produktą iš 
savo parduotuvių.
Nieks neužmušė kareivį

Pereitą penktadienį vakare 
prie vienos Point St. Charles 
Alinės kilo muštynes, kuriose

kadangi gerai nusisekė kelio
ne į Springfieldą.

Ištiesų, tekis tripas pridavė 
daugiau energijos darbuotis 
.vasaros parengimam, išvažia
vimam ir piknikam.

Pirmas Ex-Mainierių pikni
kas įvyks gegužės 18 d. Lepos 
darže. Komisija jau prie jo 
rengiasi. K. M.

— metus, kaip skelbė ugnia
gesių ^komandos raportas, 
Montrealo mieste gaisrai su
naikino turto už $5-,766,037 
vertės. Taipgi gesinant gais
rus žuvo du ugniagesiai.

72 ugniagesiai sunkiai nu
kentėjo nuo užtroškimo dū
muose. Taipgi panašiai nuken
tėjo trys civiliai vyrai ir 9 
moterys. Iš degančių namų iš
gelbėta 90 moterų, 70 vyrų ir 
10 vaikučių. Viso per metus 
buvo sužeista 241 ugniagesis.
Mažiau arkliu ir šunų

Kaip skelbia miesto gyvu
liais- laikyti leidimų davimo

Į įsimaišė ir armijos .veteranas, 
Rene Scnccal iš Ville Lašale. 
Veik tam pačiam momente, už 
kiek laiko jis buvo rastas* ne
gyvas. Manyta, kad jis tapo 
užmuštas ir taip buvo paskel
bta spaudoj.

Tačiau po kelių dienų tyri
nėjimo ir legalio medicinos 
eksperto Dr. R. Fontaine liu
dijimo, atrasta ir pripažinta, 
kad jis tame momente mirė 
natūralia mirČia.
Miestui nevalia užlaikyti . 
restauranfus

Priimant šių metų miesto 
budžetą, taryba paskyrė 
$751,269. ir ruošėsi atidalyti 
miesto užlaikomuose soduose, 
žaislų vietovėse bei pastatuose 
restauranus. 'Tačiau, aukštes
nysis teismas išnagrinėjęs 
miesto čiarterį priėjo išvadą, 
kad miestas neturi teisės eik
voti pinigų privatiškam biz
niui. Kitais žodžiais sakant,

rekordai, tai Montrealo mies
te arklių ir šunų skaičius žy
miai kas met mažėja. Šių lei
dimų išdavimui metai praside
da gegužės men. 1 d. Taip, 
p a v., miestas šįmet yra išda
vęs leidimų daug-maž dėl 
369 arklių.'Tuo tarpu, du me
tu atgal (1.949-50 m.) arklių 
leidimų buvo išduota del 430 
arklių.

Į Už.šunis, miestas šiais me
tais mano surinkti apie $88,- 
210, t.y. (išduoti-leidimus 17,- 
642 šunims. Tuo tarpu prieš 
metus laiko leidimais aprūpin
tų šunų buvo 18,065. Vadi
nasi šunų skaičius irgi žymiai 
sumažėjo.-

Netaip, tačiau, atrodo, Ver
du no mieste, čia kas gyvena 
tai žino, kad šunys tiesiog 
gaujomis užplūdę miestą. 
Serga

Ale kas Venskus yra susir
gęs. Neteko patirti kokia liga 
serga. J.—

teismas prisilaikė tos nuomo
nės; kad miestas neturi eiti į 
kompensaciją su privatiškais 
verslininkais.

Sviesto kaina daugiau nekris

Bėgyje pastarųjų 10 dienų 
sviesto kaina žymiai sumažė
jo, veik 10 c. už svarą. Kai 
kuriais atsitikimais nukrito 
iki 58 c. svarui. Bet žemiau 
kaina daugiau jau negali 
kristi, Ottawa — federalė val
džia — sulyg tos kainos, pa
dėjo, taip vadinamas grindis.

Padėti grindis po kainomis 
— uždrausti įstatymais pigiau 
pardavinėti — valdžia labai 
greitai p'askuba. Bet jei ant 
kokių nors pragyvenimo reik
menų kainos iškyla į pajun
gęs, tuomet vyriausybė užtin
ka visokių nelegalumų.

Jei krinta kainos, turčiai, 
mat, nukentės ir jų išgelbėji
mui visokios priemonės lega
lios. Bet jei kyla kainos, varg
šai darbininkai nukentės ir jų 
apsaugai veik viskas nelega
lu. Koks skirtumas valdžios 
žygiuose!
Pernai gaisrai sunaikino 
virš $5,000,000

Per visus pereitus — 1951

Pittsburgh, Pa.
Dabar deportuojamųjų 
eilėse ir vyskupas...

PITTSBURGHAS. — Skai
čius asmenų, kuriuos- Ameri
kos imigracijos pareigūnai 
ryžtasi deportuoti, vis auga.

Amerikos fabrikantas Edmund von Henke, kuris da
lyvavo tarptautinėje ekonominėje konferencijoje Mas- 
kovoje. Jis sako, kad pačios Amerikos naudai ji turėtų
prekiauti šu Tarybų Sąjunga ir Kinija. Su juom jo žmo
na. 1

Apie du šimtai jau įtraukti į 
tuojautines deportavimo ma
chinacijas, ir dar daug lau
kia to likimo. Tarp tų, ku
riuos rengiamasi deportuoti, 
randasi plieno darbininkai, 
veikėjai, moterys namų šeimi
ninkės, kunigai, profesiona
lai. Bet dabar deportuojamu 
jų eilės padidėjo vienų asine. 7 
niu su aukštu dvasiški^ laips/ 
niu: vyskupu.

Tas vyskupas, kurį valdžia 
nori deportuoti, yra Clifford 
N. McLeod, Afrikos Ortodok
sinės Bažnyčios steigėjas. Ta 
sekta turi savo centrą Čia Pitt- 
sburghe, ir prie jos priklauso 
tūkstančiai negrų. Pats vysku
pas McLeod yra negras, kuris 
kilęs iš Jamaikos, Britų Vaka
rų Indijos salos. Kaipo toks 
jis yra Britanijos Sąjungos 
pilietis.

Kelios dienos atgal masinis 
mitingas įvyko McLeod baž
nyčioje. Jis paskelbė, kad jau 
dešimt metų, kaip prie jo ka
bintasi, bet dabar norima rim
tai jį deportuoti. Ir jis pabrė
žė. kad kovos iš paskutinių 
už teisę pasilikti šioje šalyje, 
kur jis dabar turi tiek pase
kėjų, ir kur dabar randasi jo 
“dvasiški namai”, kaip, jis iš- 
sireiškia.

Vyskupas McLeod vieniA 
metu buvo unijos organizato-nF 
rium, ii- jis iki šios dienos yra 
draugingas darbininkiškam 
judėjimui. Tai tame be abejo 
yra ta priežastis, kad valdžia 
nori jį deportuoti. Jis gyvena 
Amerikoje nuo 1926 metų.

Jo jaunas sūnus dabar tar
nauja Amerikos karinėse pa-
jėgose Europoje ir, aišku, yra 
pilietis.

Mitingo dalyviai pasižadė
jo visokiais būdais padėti vys
kupui McLeodui jo kovoje už 
pasilikimą Šioje šalyje. P.

Susituok su moteriške, ne 
su turtu, kurį ji atsineša.

Menander

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo, draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

'arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių 

\
Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo, knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

<!*d- \

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. j
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu7.

I A V 017 r 110-12 ATLANTIC AVENUE, LAI jV L RICHMOND HILL 19, N. Y.

4 pu&l.-Laisvė (Liberty) -IPenktadięn., Gegužės-tytay 9, 1952
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GYVIEJI KOVOJA
Paraše ŽANAS LAFITAS

Philadelphia, Pa,
LDS 5 kp. narių dėmesiui: 
svarbus susirinkimas

Labai svarbus LDS 5-tos 
kuopos susirinkimas įvyks

tų .kritikos,'kad netinkami bu
vo išrinkti, visi kaip vienas 
dalyvaukime ir patys balsuo
kime. Pasirūpinkite atvykti 
laiku ir su gerais sumanymais

, / ’ ’ paaiškinimas.
-A Lai&vės 90-me numeryj tūpusioji da

lis rašto “Gyvieji Kovoja" buvo sumai
šyta, todėl dabar tą tekstą — reikiamai 
sutvarkytą — pakartojame. Šios dienos 
tekstas turi sekti po to, kas tilpo Lais
vės 89-me numeryje.

Atsiprašome už tą nelemtą sušimai- 
Šymą.

(Tąsa)
Naujokas atvežė labai svarbių ir mums 

nelauktų žinių. Alpėse, Bretanijoje, be
veik visur suorganizuotos partizanų da
lys, vadinamieji maki. Netekę galvos 
vokiečiai nuolat rengia medžiokles, no
rėdami lokalizuoti judėjimą, bet niekas 
negali sulaikyti šios naujo tipo armijos 
augimo. Didžiulė dauguma gyventojų 
jai visaip padeda. Pogrindžio radijas 
skelbia komunikatus apie partizaninio 
karo laimėjimus.

— Bet kokie ten žmonės?
— Visokie. Darbininkai, valstiečiai, 

buvusieji karininkai, net moterys:
j — O kurių daugiau?

— Darbininkų.
— O komunistų yra?
— Taip, komunistų daug, jų daugiau 

už visus. Jie net turi savo būrius, kurie 
vadinasi FTP. Jie visur.

i Aš sužinojau viską, ko norėjau. Dus- 
' damas iš džiaugsmo, aš apeinu draugų 

lovas ir pasakoju jiems, ką girdėjau. Su
lysę veidai nušvinta vilties šypsena.

j Prancūzai kovoja!
O aš prisimenu, kaip buvo padaryta 

pradžia šiai kovai. Kiek aukų ji atsiėjo. 
Prisimenu pirmuosius kovotojus. Prisi
menu žmones, kuriuos aš pažinau ir ku
rių vardus kažin ar išlaikys istorija. Pri
simenu jaunutį šachtininką iš Pa-de- 

r Kale, išlėkusį į orą 1941 metų spalio mė- 
» nosį kartu su geležinkelio tiltu, kurį jis 

^įprogdino savo paties pagaminta 
-Sprogstamąja medžiaga. Prisimenu dvi
dešimties metų darbininką, žuvusį 1941 
metų gegužės 1 dieną prie įėjimo į vie
nos didelės Paryžiaus gamyklos cechą, 
kad leistų pabėgti savo atsakingajam, 
raginusiam darbininkus kovoti. Prisi
menu pirmąsias grupeles iš trijų keturių 
beginklių žmonių, kurie palikdavo šei- 

!• mas ir eidavo iš miestų, kad pradėtų ko
vą su okupantais. Daugiausia jie išnyk
davo be pėdsakų, nebent jų vardai būda
vo paminimi sušaudytų įkaitų sąraše. Ir 
štai atėjo diena, kada grupės, sudarytos 
iš busimųjų karo vadų, pradėjo gyventi, 
įveikdamos priešą, vadinasi, nukaudavo 
daugiau negu prarasdavo pačios.

O tuo tarpu tai buvo tuo metu, kada 
mums visais būdais buvo kartojama: 
‘‘Prancūzai, išlaikykite rimtį, turėkite 
kantrybės, ateis diena, ir mes išvaduosi- 

. mėŲus.”
Šie žmonės nelaukė, ir kaip tik todėl, 

’Okad jie nelaukė, kova išvirto galingu 
liaudies judėjimu. Kaip tik todėl, kad 
jie žuvo, atėjo kiti.

Ir jei dabar dešimtys tūkstančių 
prancūzų su ginklu rankose grumiasi 
priešo užgrobtoje gimtojoje žemėje, va
dinasi, pavyzdys didvyrių, • kurie grū
mėsi huo pat pradžios, nenuėjo veltui.

i ’ Juos prisimenu aš dabar, juos ir tuos, 
kurių brangūs balsai pirmieji ragino 
mus į kovą. Jiems reiškiu savo padėką.

TRECIOJI DALIS
,? . • EBENZĖ

I
DEKORACIJŲ PASIKEITIMAS

Prieš mane Roberas, žvalus, kupinas 
pasitikėjimo. Laiko mes turime labai 
maža. Jis skuba papasakoti viską, kas 
jam atsitiko.

—Jie atvežė mane į Paryžių, manė, 
. kad iškvos iš manęs ką nors. Kelionėje 

mane saugojo poromis keturi sargybi- 
» niai. Aš mačiau Prancūziją, va šitaip, 
V kaip tave matau. Paryžiaus priemiesty- 

* je traukinys praėjo pro tuos namus, ku- 
\ i r.iu4>s<? gyvena mano motina, vaikai. V.ie- 

■į*jjfchasVargybinis, tur būt, tą žinojo, jis lyg 
pj šiaip sau pastebėjo:
J — Jūs .galite su jais pasimatyti—tai 

priklauso tik nuo jūsų.
Aš net nemirktelėjau. Jie išlaikė mane 

j beveik keturis mėnesius, bet taip ir ne- 
paaimačiau su savaisiais. Tačiau kitaip

nė būti negalėjo, juk tiesa? Geriau jau 
būti čia. Vakar mane buvo iššaukę į sto
vyklos politinį skyrių. Vėl gerokai apkū
lė, bet dabar aš prie visko pripratęs. Jei 
man kas atsitiks, pranešk mūsų bičiu
liams, kad aš nieko nepasakiau.

Savo žodžiams patvirtinti Roberas at
silapoja švarką ir parodo man sutinusį, 
sumuštą kūną.

—Tu pasakysi jiems, taip?
'— Būk ramus, bet tikiuosi, kad tu su 

jais susitiksi ir pats viską jiems papasa
kosi.

— Aš taip pat tikiuosi, bet reikia vis
ką numatyti.

Roberas plačiai šypsosi. Aš ištiesiu 
jam ranką, paskui mes tylėdami apsika
biname.

—Iki susitikimo Paryžiuje..
—Būtinai pasistengsiu ten pakliūti.

— Iki pasimatymo, Roberai.
Vora, kuri jau dešimt minučių stovi 

priešais baraką Nr. 18, pasijudina į ke
lionę. Aš išeinu su ta partija. >

* * *
Štai jau savaitė, kai išėjau iš ligoni

nės.’ Stovykloje susitikau beveik visus
savo bičiulius. Barako Nr. 17 “senu
kams” galiausiai pasibaigė karantino 

• terminas, ir jie dirba akmenų skaldyk
loje.

Likimas prancūzų, kurių skaičius čia 
žymiai padidėjo, ‘dabar nebe toks ap
verktinas, nes stovykloje sustiprėjo po
grindžio organizacija. Be to, prancū
zams padeda kitų tautybių kaliniai.

Vienam kitam iš mūsų draugų pasi
sekė, jiems pavyko gauti geresnį darbą, 
ir tas leido mums plačiau išvystyti savi
tarpio pagalbą.

Skaldykloje mane įjungė į akmentašių 
brigadą. Kapo Emilis, vokiečių komunis
tas, paėmė mane į savo globą. Vadinasi, 
man nebereikėjo bijoti nei mušimų, nei 
priekabių. Jau vien tai — didžiulis pa
lengvinimas. Toni gavo man naujus'dra
bužius. Taij5 aš pakilau viena, pakopa 
aukščiau socialinėje stovyklos hierarchi
joje. (Ši hierarchija buvo susidėjusi ši
taip: Aukštoji klasė — ten patekdavo 
“išrinktieji,” einą svarbiausias pareigas 
stovykloje — stovyklos seniūnai, stovy
klos’ raštininkai, virėjai ir tt. Tai, taip 
sakant, aristokratai. Apytikriai — vie
nas iš tūkstančio.)

Bet vakar padėtis griežtai pasikeitė. 
Vakare, kai mes jau rengėmės gulti, į 
baraką įėjo raštininkas ir ėmė šaukti 
numerius. Tai įprastinė procedūra, reiš
kianti, kad* jo iššaukti asmenys iškeliami 
iš stovyklos. Aš patekau į jų 'Skaičių.

Naktį mus nuvedė ,į karantininį ba
raką Nr. 18. Čia jau buvo Andre, Simo
nas, Polis, Žiulis ir Luji Mažasis. Čia 
taip pat buvo Vilis.

Vilį — jauną jugoslavą — kai dar te
buvo trejų metų berniukas, atvežė į 
Prancūziją. Vos baigęs mokyklą, jis 
pradėjo dirbti šachtoje drauge su tėvu. 
Jį suėmė vienu metu su Toni ir toje pa
čioje byloje. Viliui tada’ buvo aštuonioli
ka metų. Dabar jis jau “senukas,” pran
cūziškai kalba taip pat gerai, kaip ir sla
vų kalbomis; susišneka jis ir vokiškai. 
Aš susipažinau su juo akmenų skaldyk
loje. Vili visada vienodas, jautrus, pa
siryžęs padaryti draugams bet kurią pa
slaugą. Šis jaunuolis jau seniai man kė
lė simpatiją, kurią galima sulyginti ne
bent tik su tuo jausmu, kurį sukelia 
man Šarlo ir Toni. Jis man vis tiek, kaip 
jaunesnis brolis. Mes vienas kitam pasi
žadėjome nesiskirti.

Tą naktį niekas nemiegojo. Tikrini
mai be galo, skutimas, naujų drabužių 
išdavimas ir numerių siuvimas. Visą tą 
laiką ispanai ir rusai dainavo. Uždaina
vome ir mes. Taip jau sutvertas žmogus.

1 Žmonės, kurių laukia vienodas likimas, 
visada nejučiomis pradeda dainuoti, iš
vykdami į kelionę. Kad ir kas lauktų jų 
ateityje, bet kuri permaina gera kad ir 
tuo, jog suardo monotonišką buvusio gy
venimo eigą. Net eidami mirti žmonės 
dainuoja, kaip dainavo Zola kareiviai, 
kada iliuzorinis traukinys nešė juos tie- 

’ šiai į bedugnę.
Rytą pažadinus, mus surinko kieme, 

kuris eina palei karantino barakus. Čia 
ir pavyko Roberui praleisti su manim 
keletą minučių.. v i

(Bus daugiau)

gegužės (May) 14-tą dieną, 
8-tą vai. vakare, adresas 1150. 
N. 4th St. Visi nariai privalo
te dalyvauti šiame susirinki
me, nes turime daug svarbių 
nutarimų padaryti. Visų pir
miausia turėsime balsuoti už 
kandidatus į Centro Valdybos 
Komitetą. Be to turėsime iš
rinkti delegatus į LDS seimą, 
kuris įvyks rugpjūčio mėnesį 
Detroite. Tad, turite visi atei
ti kuo skaitlingiausiai ir dis- 
kusuoti aukščiau paduotus rei
kalus. Balsuokit už tinkamiau
sius kandidatus į LDS Centro 
Valdybą, ir rinkite tinkamiau
sius delegatus į mūsų organi
zacijos seimą. Tai svarbus rei
kalas, tad, kad po laiko nebū-

del mūsų penktos kuopos ir 
dėl LDS gerovės bendrai.

Gal dar turėsime kokį nors 
draugišką išvažiavimą. Valdy
ba lauks jūsų visų skaitlingai 
ateinant gegužės 14-tos die
nos aštuntą valandą vakare-.

PfOt. rašt P. Walantienė

Redaktorius A. W. Berry 
kalbės Philade’phijoje

PHILADELPHIA. ■— šio 
mėnesio 18-tą dieną čia kalbūs 
New Yorko '“Daily Worker’’ 
negrų reikalų skyriaus redak
torius Abner ■ W. Berry. Jis 
kalbės darbininkiškos spaudos 
konferencijoje, kuri įvyks 
Reynolds Hall, 1416 N. Broad 
Street..

kurie tyliai slėpėsi žiemos šal
čiuose ir audrose.

Antrasis sekmadienis gra
žiojo gegužės mėnesio yra 
skirtas motinų pagerbimui.

Didžiausias troškimas ra
mų ir taikų gyvenimą mylin
čių žmonių linkėti motinoms 
sulaukti dienos, kada karo 
baimes ir sūnų žuvimas ir 
skausmai pranyks iš jų krūti
nių.

šį sekmadienį, gegužės 11 
d. į Worcester} atvyksta Mon
tello menininkai, kurie duos 
gražią programą. Suvaidins 
“Goriau Dainelė Negu špo
sai.” Tai puikus muzikalia vei
kalas. Šis parengimas bus 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St., - pradžia 2:30 vai. p.p. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjos

Newark, N. J.

Cleveland, Ohio
McCarran Komiteto 
Tyrinėjimo Pasekmės

Matomai Senato Vidujinio 
Saugumo (McCarran) Komi
teto, kurį čia Clevclande at
stovavo sen. Arthur'V. Wat
kins, tyrinėjimui ypatos buvo 
parinktos ne valdžios, bei 
kompanijų. Daviniai rodo, 
kad kompanijos sudarė sąra
šą iš daugiausiai neapkenčia
mų savo šapose unijų vadų.ir 
pridavė McCarran Komitetui, 
kad pastarasis apšmeižtų ir 
pastatytų juos į tokią padėtį, 
kad kompanijoms būtų proga 
išmesti geriausius unijų dar
buotojus iš darbo ar nors iš 
unijų vadovybės.

Jacob Epstein dirbo White 
Sewing Machine, kompanijoje 
už siuvamų mašinų dalių su- 
dėstytoją (Assembler). Taipgi 
jis buvo 1UE-CIO 721 lokalo 
prezidentu. Keli mėnesiai at
gal White Sewing Machine 
kompanijos darbininkai, nega
lėdami derybų keliu susitai 
kinti su kompanija, išėjo į 
streiką. Kompanija pasiryžo 
streiką sulaužyti. Bet Epstei- 
no vadovybėje streikas tęsėsi 
per 3 mėnesius iki laimėjo. 
Už tai Epstein atsidūrė į Se
nato Vidujinio Saugumo Ko
miteto rankas, tapo apjuodin
tas, būk, kadaise buvęs komu
nistu. To pasekmė Epstei- 
nui po tyrinėjimo nuėjus į 
darbą, White kompanijos bo
sas Williamson pasakė jam, 
kad, “čia darbo tau nėra dau
giau,” nes tu subversyvis-grio- 
vikas, ir todėl laikymas tavęs 
mūsų dirbtuvėje diskredituos 
kompartiją ir jos produktus.

Iš to galima spręsti, kad 
tas tyrinėjimas buvo naudin
gas ne valdžiai, kuriai daug 
lėšų sudarė, bet White Sewing

Machine, kaip kitoms kompa
nijoms, kurioms McCarran 
Komitetas prigelbėjo praša
linti kompanijų neapkenčia
mus unijų vadus. Epstein iv 
kiti geriausi unijų vadai kovo
jo už sąlygų pagerinimą savo 
unijų nariams ir už algų pakė
limą, kad galėtų žmoniškiaus 
pragyventi su savo šeimomis. 
O ką unijos iškovoja, kompa
nijos padengia trupiniais iš 
savo milžiniškų pelnų, val
džiai tas nieko nekainuoja.
Vivian Hallinan bus 
Clevelande

Progresyvių Partijos kandi
datas į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, dabar yra įkalintas; 
jo žmona, Vivian, atvažiuos į 
Clevelandą gegužės 20 ir 21. 
Čia dėl jos bus surengtos pra
kalbos, banketas ir kitokios 
sueigos. Pakol jos vyras užda
rytas kalėjime , už tai, kad 
nuoširdžiai gynė Harry Brid
ges, kuris yra persekiojamas 
išdėportavimui, Vivian p a s i- 
ėmė sau už pareigą pavaduoti 
savo vyrą politinėje veikloje 
už jo išrinkimą į prezidentus 
nuo Progresyvių Partijos.

J. N. S.

Worcester, Mass

j Mirė Stanley Lučkauskas L, >
Balandžio 23 d. staiga mi

re Stanley Lučkauskas, 32 
metų amžiaus. Velionis Stan
io,y buvo LDS 8 kp. nariu. 
Buvo pašarvotas M. A. Bujas 
šermeninėje, palaidotas 26 d. 
balandžio, Arlington, N.J. Pa
liko liūdesyje tėvą Liudviką 
Lučkauską, žmoną Josephine, 
dukrelę Artine, seserį Oną, ir 
kitus gimines bei draugus.
Reiškiu giminėms gilią užuo

jautą, o Stanley amžinai ilsė- 
tis. V. J. K.

LLD Moterų kuopa rengia 
banketą, šaunų koncertą

LLD 155 Moterų ‘kuopa ren
gia banketą su puįkia koncer
tine programa. • .

Tai jau įžengėme į gegužę, 
į atgimimą iš po žiemos, į gy
vybe alsuojantį gegužės mė
nesį. Medžiai pasipuošė su ža
liuojančiais naujais lapais; 
sužaliavo žolė/ pražydo gėlės. 
Linksmai pragydo paukščiai,

Keistas supuolimas, aš prieš pat patvynj supirkau 
visus iriamuosius' laivelius mieste.

Detroit Mich.
Sveturgimių Gynimo Komiteto 
pirmininkas persekiojamas

Kadangi ' Michigan© valst. 
Sveturgimių Gynimo Komiteto
egzekutyvis z sekretorius Saul 
Grossmanas atsisakė tapti iš
daviku, Kongreso Neameriki-
nis Komitetas tęsia jo perse-

klojimą. Antru kartu iš jo 
pareikalauta prisistatyti Wa
shingtone ir priduoti komiteto 
dokumentus, įskaitant doku
mentus ne tik paties Svetur
gimių Gynimo Komiteto, bet 
eilės kitų organizacijų. Gross
manas pareiškė, kad jis net 
nežino apie tokių organizaci
jų egzistavimą, ir tuo mažiau 
gali pristatyti jų dokumentus. 
Netrukus jam buvo duotas 
trečias įsakymas pristatyti. 
Grossmanas, pasiremdamas 
konstitucinėmis teisėmis, atsi
sakė tapti šnipu-išdaviku, ir 
atsisakė išduoti sąrašus narių 
ir rėmėjų. Specialus kongresi
nis sub-komitetas, vadovau
jant kongreso nariui Francis 
Walteriui iš Pennsylvanijos, 
buvo sudarytas, kad tyrinėti 
Grossmaną.

Michigan© Sveturgimių Gy
nimo Komitetas sako, kad vi
sas reikalas iškeltas tuo tiks
lu, kad dar labiau terorizuoti 
sveturgimius pažangiečius ir 
atimti nuo jų Teisių Biliaus 
privilegijas.
Konferencija už Civilių 
Teisių apsaugojimą

Michįgano Civilių Teisių 
Kongresas, kuris neseniai bu
vo surengęs pasekmingą Kul
tūrinį Festivalį už Taiką ir Ci- 
viles Teises, rengia panašų 
sambūrį, kuris įvyks šio mėne
sio (gegužės) 10 dieną. T$s 
sambūrys bus speciali konfe
rencija už Teisių Biliaus ap
saugojimą ir už Civilių Teisių 
apgynimą bendrai.

Konferencija bus labai svar
bi tuomi, kad joje dalyvaus 
Civilių Teisių Kongreso gene
ralinis sekretorius William 
Pattersonas, kuris yra vyriau
sias dokumento knygos “We 
Charge Genocide” autorius, 
ir, kuris tą dokumentą prista
tė Jungtinėms Tautoms Pary
žiuje. Konferencijoje daly
vaus didelis skaičius liaudiškų 
organizacijų.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
t

Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko goriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
ščs, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutes yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

, Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy.
Į mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.
i Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 

Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvknčoš, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko Čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN,

5 pusl.-“Laisvė (Liberty)— Penktadien., Gegužčs-May 9, 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės pHe manęs dieną 
ar n^iktj, greit suteiksime modernišką patarna
vimą; Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsą šermenine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 M t. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110



NovvYorko^^ė^^ZinĮof Gardene vyriausia bus Miesto Taryba užgyrė 
mobilizacija taikai naujus taksus

Reikalauja apsaugoti 
rendauninkus

Darbiečiai vėl išrinko ; Šaukia nepaprastą
Marcantoniju konferenciją

Meno Paskaitę Cikliiis 
Baig i amas Simpoziumu

išrinktasis

V i to Marcantonio 1

Amerikos Darbo

Vito Marcantonio, buvusi kon- 
gresmaną, žymų teisininką. 
Arthur Schutzer tebepasilieka 
vyk d a n č i u o j u st' k reto r i u.

f

Komiteto posėdis įvyko ge
gužes 6-tą, Central Plaza

Yorke, Įvyks visašališka kon
ferencija, kurios tikslas yra 
išreikalauti amnestiją visiems 
Smith įstatu perse 
stems, nuteistiesiems.

šį sekmadieni, gegužės li
tą dieną Liberty Auditorijoje 
ivyks Lietuvių Meno Sąjungos 
Trečios Apskrities meno pa-

viešbutyje, New Yorke, Jame
visos

niai įvyk ilsiuose pirminiuose 
balsavimuose (primaries).

Gowan išrinktas sekretorių, 
advokatas Edward Kuntz, 
iždininku. Taipgi išrinko 20 
vice-pirmininkų ir į vykdomąjį 
komitetą 65 narius. .

Vito Marcantonio pasidžiau
gė darbiečių gražiais darbais 
praeityje. Ir kreipėsi Į visus 
darbiečius ir darbiečių priete- 
lius pasmarkinti darbuotę at- 
steigimui taikos. Ragino pasi
darbuoti išrinkimui į valdvie- 
tes ir įstatymams leisti Įstai
gas tokius kandidatus, kurie 
tarnautų taikai.

praėjusį antradienį nutarė

Pus St.
W. 66th

nuo patLietuviai, kurie 
ikystes savo katekizme kal-

būdavo “Penktas kalinį šelpti 
ir išpirkti,” turėtų atsiųsti 
ton konferencijon gerą at- 

Nėgalintiems asme- 
lyvauti reikėtų atsi- 
nuoširdžiai tą (laibą

aukomis paremti. Tai ga- 
padaryti per jums žino- 
lietuvius darbuotojus, Z.

minti ir 
bent 
Įima 
mus

Pyragaičių gamintojai 
tebestreikuoja

Gegužės 7-tą prie Sunshine 
Biscuit šapos Long Island Ci
ty buvo iššauktas masinis pi- 
kietas. Unijistai ji šaukė pa
ramai I 

į ninku,
i 8-ta savaitė.

1,800 tos šapos d-arbi-
kurie streikuoja jau

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

' ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime

I * I

j ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
i galuoja. Taip pat parūpiname^ tokios apdrąudos, kokios 

jums reikia tinkamui apsaugojimhį jūsų nuosavybės, namo, ] 

 

biznio, automobilio, ir tt.. . Mos Ūti ū atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonai; Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

bus pravesta simpoziumo pa
vidale, tai yra, dalyvaujant

tyviai Įsitraukiant Į diskusi-

Trys paskaitos buvo duotos, 
pirma literato R. Mizaros apie 
didįjį menininką ir rašytoją 
Leonardo da Vinci, ir dvi dai
lininko R. Baraniko apie Įvai
rias sroves vaizduojamajame 
mene ir paišybą-tapybą bei 
skulptūrą Įvairiose šalyse.

Simpoziume apart šių dvie
jų dar kalbės Kauno Meno 
Mokyklos a himnas žinomasis 
dailininkas ir grafikas R. Eei-

pą ir Tarybų Sąjungą. Bet 
paskutiniu momentu sužinota, 
kad White, kuris nesveikuoja, 
yra persidirbęs ir rimtai ap
sirgęs, ir rengiasi pasiduoti li
goninėn operacijai. Galimas 
dalykas, kad bus gauta kitas 
k a 1 b ė.to j as- d a ii i n i n k as .j o 
toje, ir jei taip, apie tai 
pranešta vėliau..

Bet kas.svarbu apie šį
poziumą, tai, kad rengėjai jį 
nori pravesti kuo platesniu 
nuomonių pasidalinimu ir ne 
vien apie vaizduojamą meną

Iš naujo 
can Labor 
pirmininku 
pareiškė:

“Užnugarinių pozicijų sar
gybos dienos praėjo. Mes pra
dedame prieš priešus ofensy- 
vą. Mos kovojame ant kelio 
atgal i pozicijas išsaugoti tai
ka ir atgauti Amerikos liau-

co tax). Jie taip pavadinti 
dėl to, kad jie ne tiek apsun
kina, kiek erzina turinčiuosius 
tuos taksus mokėti ir surinkti.

American Labor Party įtei
kė sonatinoj komisijai paragi
nimą atmesti rendauninkams

vie-
bus

sim-

j bes ir žinomas Amerikos neg- 
i rų dailininkas Charles White, 
i kuris neseniai grįžo iš pla- 
I čios kelionės po Vakarų'Euro

dies teises.
K a d 

partija 
naujus 
vai už 
faktai:

darbininkų ir liaudies 
Įsigijo naujas bazes ir 
būrius talkininkų ko-

mitingas Įvyk 
mieJte esančioje

Dar vienas centas ant pake
lio cigarečių, Tais tikisi su
rinkti miestui apie H) milijonų 
dolerių begiu vienerių motų.

Po $5 iki $10 už vartojimą 
auto (tie taksai priedui prie 
jau mokamųjų už leidimo len
tele). Jais- surinktų apie 6 

| milijonus.
salėje Madison Square Garde
lio. Progresyviai

meną bendrai, — literatūrą, 
dramą, mužiką ir tt. Rengė- > 
jai kviečia visus menininkus, I zjdenta 
—tapytojus, kompozitorius, I
chorvedžius, poetus, dalyvauk 
ti simpoziume ir imti žodi. Į 
Tai bus mūsų visų bendras 1

tobulinti mūsų pažangų meną 
liaudies tarnyboje.

Rengimo Komisija

Karosai Atvyks i Motinos 
Dienos Minėjimo Pobūvį

Darbiečių mitinge, greta 
Marcantonijaus, kalbės:

Kandidatas i J. V. vice-pre- 
laikrąštininkč Mrs.

■ harlotta Bass.
Dr. W. E. B. DuBois.
Kandidato į J. preziden- 
žmona Mrs. Vivian Halli-

nan.
Corliss Lamont.
C. B. Baldwin, žymus advo

katas, darbuotoja-s Civilinių 
Teisių Unijoje. .

Dr. Edward Barsky, organi- 
zuotojas modikališkos pagal
bos kovotojams prieš fašizmą 
Ispanijoje.

Mitingas Įvyks jau šio ant-

Dar 25 nuošimčius ant lei
dimų parduoti degtinę sandė- 

j liuese ar karčįamosc. Tais ti
kisi gauti apie pusketvirto mi
lijono..

Klubo
Dienai

Motorų Apšvietos 
rengiamame Motinos 
numinėti pobūvyje šio 
dienio vakarą, Libert,y Audito
rijoje, turėsimo laimes vėl su
sitikti žymiąją vakarietę Ks. 
B. Karosienę iš Kalifornijos. 
Laukiame, kad jinai ką nors 
ir pasakys mums, nes ji. vi
suomet turi daug ką Įdomaus.

Tikimasi susitikti ir d. J.

sūneliu, pradžioje ateinančios 
savaitės Karosai iškeliaus na
mo, Kalifornijon.,

Taigi, moterų rengiamoji 
pramoga šio šeštadienio vaka
rą, gegužes 10-tą, yra viena
tinė vieta, kur juos galėsime 
susitikti. Visi esate kviečiami 
atvykti. įėjimas nemokamas.

Atlantic
Richmond

lą. Jame dalyvaus visi, ku-
i iems rūpi taiką išsaugoti. Į-

nas randasi 50th St. ir 8th

Auditorija randasi 
Avė. ir 110th St.,.

Gwinn amendments 
pasiūlymas, jeigu jis 
statymu, leistų šalinti 
meniškų namų visus 
kurie prokuroro būtų 
t y t i “su b ve rsy v i A i s. ”

Tasai 
taptų i- 
iš visuo- 
asmenis,

Tokiais, kaip žinia, dabar 
būna paskaitomas kiekvienas 
unijistas kuomet jis uoliai gi
na savo unijos ir savo draugų 
unijistų teises.

SUSIRINKIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 12 d. gegužės, 155 
Hungerford St. Prasidės 8 vai. vak. 
Draugai ir draugės, nepamirškite1

. v • , vį ateiti ir atsiveskite naujų narių.
<liS balsavo 20, pries 1. I ries|yra parėjus nauja knyga “Sveikatos 
uždėjimą auto vartotojams i šaltinis.” Ateikite pasiimti. Org. A. 
taksų balsavo penki: Boland,1 Kiškiunas’ (91-92)
Davis, Isaacs, Merli, Smith. į 
Smith atstovauja Queens, visi i 
kiti — Manhattan. Smith, be-1 
jo, balsavo
ant cigarečių.

Paskuboje mitai ti tuos tak
sus, 
v o šaukiamas gegužės 8-tą.
Visiems aišku, kad masės vie
na diena negali sumobilizuoti 
savo atstovybės. Tad tikimasi, 
kad budžeto taryba juos 
girs ir kad majoras mielai

BINGIIAMTON, N. Y".
. . . , LLD 20 kuopos susirinkimas j vyks
if prieš taksus ' penktadionj, gegužės 9 d., 7:30 vai L

vakare, Lietuvių Svetainėje. Visi na.^f
i riai kviečiami dalyvaut i . susirinki
me, 1 urime svarbių reikalų apsvars- 

neva viešasis posėdis bu- lyli-; kuri, 
I paraše Dr. J. J. Kaskiaucius 
“Sveikatos Šaltinis.” Atsilankykite 
visi. .... Sekr. II. Žukas. (91-92)

uz- 
pa-

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Menama, kad auto ir 
degtinių taksai -šiemet būtų 
renkami du kartus. Pirmu 
kartu surinktų Į einamąjį bū
ti žetą, tuojau.
sūri n k tų. u ž so k a m ą j į, 
1953 metų budžetą, kuris 
(*is galion liepos l-mą.

ant
Reikalinga namų apiarnautoja ir 

virėja. Paprastas valgių gaminimas. 
Linksma apylinkė arti Jamaica. Tel. 
JAmaica 6-6072. (89-93)

atostogų, tad atvyko atlanky
ti savo vienturtę dukterį ir 
žentą, Eugene ir Eugeniją 
Stanelius, gyvenančius New 
Jersey. Iš naujo atsipažinę su 
vyresniuoju anūku ir pirmu 
kartu pasimatė su naujagi- 

imiu anūku, antruoju Stanelių

teiks mūsų 
dukterys ir

kalbų programą 
jaunieji, klubiečių 
sūnūs, įvairumui, 
bag.”. Po programos turėsime 
gerų vaišių, kurias ^pa£amins 
k 1 u b i etės še i m i n i n k ės.

Klu^ietė.

Andruškevičionės 
sveikata po operacijos buvo 
kiek pagerėjusi. Ji buvo pa
kilusi Jš lovos. Bet dabar ir 
Vėl sunkiai, serga. Randasi na
mie, 605 Hendrix St., Brook- 
lyne. Ilgai būdama užsidarius 
namie pasiilgsta visu, tad la-
bai džiaugiasi," kuomet 
nors* ją .atlanko.

O antruosius 
1952- 

į-

Pirmasis narkotikams 
teisti butas

Unijos viršininkai 
persekioja narius

Aido Choras į ria linija arčiausia 
: Sielon .stotis.

Van

New Yorke atidarė pirmiau- 
[ šią visoje šalyje teismabuti, 
I specialiai vartosimą teisti pra- 
sikaltusiems narkotikų varto
tojams. - Jisai bus antrame 
aukšte kriminaliniams teis
mams pastato-, 100 Centro St.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street *
Cor. Hewes St. L

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233J

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VICUNAS

Padidins ligoninęTelefonas: HYacinth 7-9677

Hospital

bus pridėta
dar 600 lovų.

Meadowbrook 
lidinimo darbas

penktadienį,
16-tą įvyks

Jame gir-
šio-

iš

E. Kasrnočienė
—o—

Petronė Baltrušaitis perkel-

Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS

Šio 
gegužes 
Sekamą

šios ligoninės padidinimas 
kainuos 12 milijonu doleriu.

penktadienio vakarą, 
9-tą, pamokų nebus, 
savaite 
(May)

choro susirinkimas, 
dėsime Įvairių komisijų pra
nešimus- ir planuosime progra
mą veiklai vasaros metu. - 

Choro prezid.

prasidėjo pernai, viršininkam 
Arthur Osman ir David Li
vingston pasisakius ' nuolan
kauti reakcininkams.

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

TONY’S
i
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ON STAGE: "BAND-BOX REVUE"—Gala new revue produced 
by Leonidoff, with the Rockottej, Corp* de Ballot, Choral 
Ensemble and Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

Stewart Granger įr Ja
net Leigh naujoje filmo- 
je “Scaramouche,” ga
mintoje vadovaujantis Ra
fael Sabatinio novele. 
Filmą pirmu kartu pra
dėta rodyti gegužės 8-tą, 
Radio City Music Hali, 
New Yorke.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAŠ"* LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

' RAINO CITY MUSIC HAUL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

RAFAH SABATINI'S

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergrcen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

i f KArAtl oAdAIIini d

iY “SCARAMOUCHE”
*71 \ STEWART ELEANOR JANET ^MEL

GRANGER ' PARKER ’ LEIGH ’ FERRER
Color by TECHNICOLOR • Directed by GEORGE SIDNEY 

Produced by CAREY WILSON • An M-G-M Picture

284 SCHOLES STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Distributive, Processing 
I Office Unijos viršininkai 
mis dienomis atstatydino 

i pareigų 9 štabo narius ir raš-
: tines darbininkus. • Prašalino 
į už tai, kad jie atsisakė prisie
kti viršininkams visuotiną lo
jalumą. O tas reikštų, kad jie 

I turėtų aklai vykdyti visus vir
šininkų Įsakus be pareiškimo 
savo nuomonės. . 

J

i Atstatinėjimai iš pareigu

Goldwater Memorial Hospital 
ant ", Welfare Island salos, 
Ward D 
1-3 kas 
dienius, 
leidžia, 
prašome atlankyti ją, 
geniai pasiilgsta pažystamų.

Isi an d
121 Lankymo vai. nuo. 
diena išskiriant šešta- 
šeštadieniais visai ne- 
Kam laikas leidžia, 

nes Ii-

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

Biznio Telefonas
EVergreen 1-9072

Mgr s Rezidencijos
EVergrcen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Sale isnuomuojama Baliams 

Banketams, Vestuvėms^ Parems 
ir Kitokiems Pokiliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager
Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

•Ve W

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Debra Faget ir Jeanne Crain filmoje Belies on Then- 
Toes,” rodomoje Roxy Teatre. Filmą gaminta sėkmėje 
kiek senėliau rodytos “Cheaper by the Dozen,” maž
daug panašia tema.'

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
„ Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172




