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The N. Y. Times prisimy
gęs tvirtina, kad niekas, o 
niekas visoje Amerikoje ne
norėjęs karo Korėjoje.

Būtų puiku, jei tai būtų 
tiesa. Tas faktas, kad mes 
buvome i karą įtraukti, kad 
mes kariaujame, parodo, jog 
kas nors norėjo kariauti.

- Ir šiandien pat toje pačioje 
komercinėje spaudoje pilna 
propagandos už tai, kad ka
ras būtų tęsiamas, kol net di
džioji Kinija bus pakilipdy- 
ta ant kelių.

—o—
Visų mintis sukasi apie 

derybas Kaesonge. Ar bus su
sitarta? Ar bus paliaubos?

Ryšyje su šiais klausimais 
va) garsiai skamba 38-toji pa
ralelė. Senatorius Kerr tvirti- 

Amerikos armija ne- 
pasitraukti į pietinę 

paralelės pusę. Panašiai šne
ka kitu mūsų valdovai.

Bet elerybos dėl paliaubų 
ir buvo pradėtos tik tuo sup
ratimu, kad 38-toji paralelė 
pasiliks rubežiumi tarpe šiau
rių ir pietų. Aiškiai buvo su
prasta, kad vieni pasitrauks 
iš šiaurinės pusės į pietinę, o 
kiti iš pietinės į šiaurinę.

Jei šiuo klausimu iš vienos /
ar kitos pusės nebus kompro
miso, tai nebus nė paliaubų. 
Tai gana aišku.

Perska\Tiu Keleivyje ilgą 
korespondenciją iš Brooklyno 
apie brolius kriaučius. Menše- 
Vikiškas kryžiokas, pasirašęs 
“Kriaučiumi,” niekina ir plūs
ta kriaučių lokalo vadus. Ten
ka Kupdrotai, Zeveckui, Bi- 
kuleiiflf, Michelsonui, Bubniui, 
Ubardi, Yagellai “ir kompa
nijai’’.

•Visi jie esą parsidavėliai ii4 
kriaučių unijos priešai!

Pridėčkui, ton pačion “pra
keiktųjų kompanijon,” įmeta
mi dar ir Bimba su Tysliava 
ir Ginkum. Tai jie sudarę tą 
suokalbį, kad “socialistų ir 
katalikų’’ kandidatai tiek ma
žai balsų tesurinkę.

—o—
Korespondencija ilga, pil

na gailių desperacijos ašarų.
Tas tik mane dar labiau į- 

tikina, kad Brooklyno kriau- 
čiai yra protingi žmonės, ir 
žino, ką jie daro. Gerai, kad 
į vadovybę neberenka kelei
vinių sutvėrimų.

Kas liečia mane, tai aš į 
JU. organizacinius reikalus ne- 
sikišau ir nesikišu, jokių susi
tarimų su niekuomi nedariau 
ir nedarau. Brooklyno kriau- 

• ciai puikiai apsieina be paša
linės rodos.

^ikfkuomet man nė į galvą 
neateina mintis ką nors bend
ro įurėti su Tysliava, Ginkum 
ar kitais panašiais smetoni
niais vari jotais.

Koks ten prūsiškas vokietis 
. nuo Karaliaučiaus buvęs pa
tekęs Lietuvon. Ten jis buvęs 
gražiai priimtas. Priėmus jį 
lietuvių šeima, kuri turėjo 

' “du mažus kambarėlius, ku
riuose gyveno vyras su žmo
na ir dviem 5—7 m. vaikais.” 
Girdi, “valgiau su jais ir jų 
vaikais prie vieno stalo... 
Maistas buvo geras ir ^otus, 
nes, kaip vėliau sužinojau, 
vyras dirbo ‘Maisto’ fabrike 
ir pragyvenimui uždirbdavo.”

Taip rašoma kunigų Drau
ge, liepos 9 d.

Vadinasi, Lietuvos darbi
ninkai gerai pavalgę, sotūs. 
O ikiek sykių .tame pačiame 
Drkuge ir visoje klerikalinėje 

buvo rašyta ir kar
tota, kad Lietuvos darbinin
kai njftUŽsidirbą nė dėl duo

bos, Yvą d jie badaują, esą ba- 
apiplyšę?

Arba Štai fašistinė Brook-
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Derybose eina ginčai trečiu, 
gal pačiu svarbiausiu klausimu

Tokio, liep. 19. — Ameri
konai oficialiai pranešė, jog 
per derybas Kaesonge su 
šiauriniais Korėjos liaudi
ninkais ir kinais jie susita
rė dviem svarbiais klausi
mais — priėmė du liaudi
ninkų ir kinų pasiūlymus.

Bet lieka dar vienas, gal 
svarbiausias gin č i j a m a s 
klausimas.

Nepranešama, kokius da
lykus liečia tas klausimas. 
Bet korespondentai spėja, 
kad šiauriniai korėjiečiai 
reikalauja, padarius pertai-

Šiauriniai korėjiečiai 
pamuše jankius atgal
Korėja, liep. 19. — šiauri

nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai gana smarkiai ataka
vo amerikonus beveik vi
same Korėjos fronte ir pri
vertė juos pasitraukti šiek- 
Hek atgal viduriniame 
fronte — Kumhvos, Čorvo- 
no ir Hvačono srityje. Ki
tu r amerikonai atmušė 
šiauriečiu atakas.

Amerikiniai lėktuvai nb- 
čiai atakavo įvairins taiki
nius šiaurinėje Korėjoje. 
Būrys Amerikos karo laivų 
vėl bombardavo Wonsan 
uosta, rytiniame Šiaurinės 
Korėjos pajūryje.

Šiauriniu korėjiečiu na- 
tra.nkos nuo kranto paleido 
500 šoviniu prieš ameriki
nius laivus.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėios liaudi
ninku radijas sakė, jų pa
trankos nuskandino vieną 
Amerikos laiva - naikintu
vą ir sužalojo tris kitus ka
rinius laivus ties Wonsanu: 
ta pačia diena liaudininkai 
nušovė 7 amerikinius lėktu
vus.

Astoria. Oregon. — Čio- 
naitinis International Lai- 
vakroviu Unijos skyrius 
reikalaula tuojau sustabdyt 
karo veiksmus Korėjoje.

Amerika, Anglija ir Fran
ci j a susitarė kariniai remt 
Jugoslaviją. ‘ • * *

lyno Vienybė (liepos 13 d.) 
šaukia: “Lietuvos kaimas ba
dauja.” , ;‘

Ar girdėjote: Lietuvos mies
tų žmonės gerai pavalgę, so
tūs, o kaimiečiai; kurie mais
tą gamina, alkani, badauja!

Aišku, kad Vienybės redak
toriui nebe viskas namie.

Kiekvienas juk žino, kad 
net ir baisiausiais karo lai
kais kaimas esti sotesnis už 
miestą. Atsimenu 1945—1946 
žiemą, kai buvau Lietuvoje.

- Mieste buvo sunku su mais
tu. Tuo tarpu kai nuvykau 
pas seseris į kaimą, nustebau: 
geriausiu maistu tuojau ap
krovė stalus.

Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Liepos-July 20, 1951 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

AMERIKA, NEPAISANT ANGLIJOS IR
FRANCUOS, DARYS KARINI SĄRYŠĮ 

SU ISPANIJOS DIKTATORIUM >
' r** i
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Ispanijos fašistai už tai prašo 
iš Amerikos ginklų ir pinigų

ką, ištraukti visą svetimųjų 
kariuomenę iš Korėjos. A- 
merikonai nesutinką su tuo.

Dabartinėse derybose da
roma tiktai programa klau
simų, kurie būtų svarstomi 
tolesnėse derybose dėl mū
šių sustabdymo.

Kalbų skirtumas trukdo 
einamąsias derybas. Var
tojama trys kalbos — an
glų, korėjiečių ir kinų. 
Kiekviena kalba turi būti 
išversta j dvi kitas kalbas 
ir kiekvienas vertimas po 
du kartu perskaitytas. Z

Gub. Dewey giria 
čiangininkų armiją

Taipeh, Formoza. — Čia 
atsilankęs New York o vals
tijos gubernatorius Thomas' 
Dewey, republikonas, karš
tai gyrė Čiang Kai-šeko ki
nų tautininkų kariuomenę.

Čiangas suruošė savo ar
mijos paradą Dewey’ui pa
gerbti. ^Paskui Dewey pa
sakojo, kad čiangininkų ka- 
T i u o m e n ė “prilygsta pa
čioms ger i a u s i o m s kitų 
kraštų armijoms ir yra di
džiausia laisvajame pasau
lyje jėga prieš komuniz
mą.”

Paskalai apie tariamą 
“sukilimą Vilniuje”
Washington. — Valstybės 

department© nariai pasklei
dė gandus apie yadinamas 
“riaušes arba sukilimą Vil
niuje” prieš Sovietų vy
riausybę.

šmugeliškai išgabenti pa
skalai iš Lietuvos į užsienį 
pasakoja, kad sukilę 200 
darbininkų viename kari
niame fabrike todėl, kad 
jiem buvę liepta ilgiau dirb
ti.

Anot šių paskalų, įvykęs 
susikirtimas tarp darbinin
kų ir sovietinės policijos; 
likę užmušta bei sužeista 
“40 lietuvių,” o lietuviai su- 
žeidę tam tikrą skaičių so
vietinių policininkų.

Mirė Joe Villis
Trečiadienį mirė .Joe Vil

lis, Peytona, W. Va\ Velio
nis buvo apie 70 metų am
žiaus. Ilgus metus dirbo 
sunkų mainierio darbą. Jis 
sunkiai susirgo apie 3 sa
vaitės atgal.

Jo dukra Birutė Villis, 
dabartinė Laisvės knygve- 
dė, tuojau tada išvyko pas 
sergantį tėvą. Ji ten rūpi
nasi ir tėvo laidotuvėmis.

Laisvės štabas reiškia gi
lią užuojauta Birutei liūde
sio valandoje.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $10,540;
VIRŠIJO KVOTA $540

—----------------- 1— -----------------—

Laisvės piknike Woodhavene, LLD Moterų Kuopa 
turėjo stalą. Prie jo visa eilė draugių gražiai pasi
darbavo. A'.'Mikalaus pridavė Laisvės naudai $54.45.

Aukų sekamai gavome vajaus užbaigai ir kvotos
viršijimui:

LLD Moterų Kuopa, Brooklyn, N. Y.........$54.45
K. Berukštis, Pittsburgh, Pa. ............  20.00

(šis draugas jau mirė)
A. Lipčius, Eddystone, Pa............. ...... 20.00
A. Kraujalis, Pawling, N. Y............................. 15.00
Agnes Radzevičiene, per J. Grybą ............. 10.00
J. Zaleckas, Union, N. J............. . .............. 10.00
Ben. Donald, Hartford, Conn. •.. ......... 10.00
LLD 217 Kp., Winnipeg, Canada ............. 10.00
Girininkas, Brooklyn, N. Y........................... 8.00
W. Skodis, Brooklyn, N. Y............................. 6.00
Petras Digimas, Waterbury, Conn............ • •5.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn. ....... 5.00
F. J. Repšys, Hartford, Conn.................... .’. 5.00
John J. Gray, Loraine, Ohio ........................ 5.00
J. Stakvilevičius, Brooklyn, N. Y. ............. 5.00
J. Manofsky, Port Henry, N. Y. .. • •.........  3.00
P. Vasiliauskas, Cleveland, Ohio .............. S 3.00
P. ir A. Mikalaus, Brooklyn, N. Y...................3.00

(Tąsa 6-me pusi.)

KO NGRESMANA1 UŽGIRI A 
AUKŠTAS KAINAS, PELNUS

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 166 bal
sais prieą 102 nutarė, kad 
valdžia turi užtikrinti “tin
kamas kainas” a p d i r b a - 
miems maisto produktams 
ir visiems fabrikiniams dir
biniams.

Nutarimas sako, fabri
kantai - biznieriai turi gau
ti ne mažiau kaip 85 pro
centų tokių pelnų, kokius 
gaudavo ^pelning i a u s i a i s 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Korėja.— šiuo tarpu “su-Į1950 metų Ynėnesius. Bet 

klimpo” derybos tarp ame-' geležinkelių pelnai pakilo 
rikonų ir Šiaurės Korėjos net 36 procentais, o auto- 
liaudininkų. Sakoma, šiau- mobilių kompanijų — 27 
riniai korėjiečiai reikalauja procentais.
ištraukti visą svetimų kraš
tų kariuomenę iš, Korėjos 
po to, kai bus paskelbta 
pertaika. Amerikonai prie
šinasi tam reikalavimui.

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia liepė per 5 dienas 
išsikraustyti aukščiausiam 
anglų aliejaus-žibalo kom
panijos viršininkui. Patir
ta, jog tas viršininkas mė
gino “suktais būdais” pa
traukti tūlus Irano valdi
ninkus, kad jie darbuotųsi 
naudai žibalinės anglų kom
panijos.

Madrid.—Pranešama,, kad 
Amerikos admirolas Sher
man susitarė su Ispanijos 
fašistu valdžia apie jos 
įtraukimą i karini sarvšį 
su Jungtinėmis Valstijo
mis.

Washington. — Valdinis’ 
prekybos dep ar tmen tas 
pranešė, iog visos korpora
cijos bendrai per 5 pirmuo
sius mėnesius šiemet gavo 
11 procentų daugiau grvno 
pelno, negu per tuos pačius 

metais nuo 1946 iki 1949 m.
Kainų kontroliuotojas Mi

chael DiSalle pasipiktinęs 
pareiškė:

Jeigu kongresmanų nuta
rimas taptų įstatymu, tai 
kompanijų pelnai pakiltų 
aukščiau, negu bet kada A- 
merikos istorijoje, ir kainos 
būtų taip išpūstos, kad be
reikalingai ištrauktų dar 
bilionus dolerių per metus 
iš amerikiečių kišenių.

Paryžius. — Buvęs teisin
gumo ministras “radikalas” 
Rene Mayer tapo pašauktas 
sudaryti naują Franci jos 
ministrų kabinetą.

Peking.— Kinijos radijas 
sakė, ne tik Korėja bus ap
valyta nuo įsiveržėlių, bet 
ir Formoza bus atimta iš 
Čiango.

Teheran. — Prez. Truma- 
no pasiuntinys Harrimanas 
įkalbinėjo Irano seimo na
riam palaikyt anglų alie
jaus kompaniją.

. Anglija perša Turkiją ir 
Graikiją i Atlanto paktą

rLondon. — Anglijos val
džia ragino Ameriką ir ki
tus vakarų kraštus priimti 
Turkiją ir Graikiją į karini 
Atlanto Sąryšį prieš Sovie
tų Sąjungą.

Anglų valdovai sako, 
Turkija turėtų būti “apsi
gynimo centras Viduriniuo
se Rytuose prieš komuniz
mą.” , . .

Washington. — Amerikos 
valstybes sekretorius Dean 
Acheson sakė koresponden
tams, ši šalis darys karinę 
sąjungą su Ispanijos Fran- 
•ko- fašistų valdžia, nepai
sant, kad Anglija ir Fran- 
cija tam priešinasi. Ispa
nija, anot Achesono, reika
linga vakarinei Europai ap
ginti nuo Sovietų.

Madrid, Ispanija. — As
sociated Press praneša, kad 
Franko valdžia faktinai jaif 
sutiko duoti Amerikai ke-

Paskirtas komunistam 
teismas rugpjūčio 20
New York. — Federalis 

apskrities teisėjas John F. 
X.. Gohey ant greitųjų pa
skyrė rugpjūčio 20 kaip 
teismo dieną septyniolikai 
komunistų vadovų. Jie kal
tinami, pagal Sm.itho įstaty-, 
mą, kad “suokalbiąvę skelb
ti, jog reikėsią nuversti A- 
merikos valdžią .per jėgą 
bei prievartą.”-' 

, 11 tų komunistų laikoma 
kalėjime todėl, kad teisėjai 
atmetė jų belas, užstatytas 
Civiliniu Teisių Kongreso, 
Kiti-šeši paleisti iki teismo 
už skirtingas, privačias be
las. ’ ' r •

Thiladelphijoi didėja 
bedarbių skaičius

Philadelphia.—Pastaruoju 
laiku tapo paleista iš darbo 
3,000 audėių ir 6,000 televi
zijos, radijo ir šaldytuvų 
darbininkų.

‘Iki šių paleidinėjimų Phi- 
ladelphijoi dirbo 10,000 au
dėju -ir 10,000, televizijos, 
radijo ir šaldytuvų darbi
ninku. c

t

Galima pakelt senatvės 
pensijas, sako Trumanas

Washington.—Prez. Tru
manas savo laiške vicę-pre- 
zidentui Albenui Barkley 
sakė, kadangi algos yra pa
kilusios, tai daugiau sumo
kama ir į valdini Socialės 
Apdraudos fondą. Todėl 
galėtų būti pakelta senat
vės pensija be jokio apsun
kinimo valdžiai. Nes paki
lę įmokė jimai į tą fondą 
savaime atsvertų pensijos 
padidinimus.

London.— Anglija pradė
jo pirkt aliejų iš Amerikos, 
nes jau negauna jo iš Ira
no.

New Delhi, Indija. — Du 
ministrai pasitraukė iš val
džios; nesutinka su premje
ro Nehru politika.
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lias karinio laivyno ir lėk
tuvų stovyklas. Franko 
taipgi žadėjo siųsti savo 
kariuomenę talkon ameri
konams užsienyje, jeigu A- 
merika apginkluos ispanų 
armiją ir duos Ispanijai 
pinigų.

Franko pageidauja iš A- 
merikos tankų, lėktuvų, 
įvairių kitų ginklų ir “tin
kamos medžiaginės para
mos.” r

London. — Anglijos val
džia bijo, kad karinė Ame
rikos sutartis su Ispanijos 
fašistais suduos dvasinį 
smūgį “vakarinėms demo
kratijoms.” Nes Ameriką 
dedasi tų demokratijų va
du.

Egipto valdžia prašo 
anglus laukan

Kairo, Egiptas. — Angli
ja mėgino įtraukt Egiptą į 
karinį sąryšį prieš komu
nizmą Viduriniuose Rytuo
se.

Egipto valdžia atsakė: 
Anglija turi ištraukt .visą 
savo kariuomenę iš Suezo 
kanalo ruožto, atiduot E- 
giptui vadinamą Angliškai- 
Egiptini Sudaną ir atšaukt 
bet kokia anglų kariuome
nę iš Egipto.

Tik po to Egiptas sutiktų 
tartis apie karinį sąryšį su 
Anglija.

Jankių nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Apsigyni
mo departmentas liepos 18 
pranešė, jog per savaitę iki 
tos dienos amerikonai tu
rėjo 413 nuostolių, o nuo 
karo pradžios jie nukentė
jo 7l9,139 nuostolius iš vi
so, tarp kurių yra 13,230 
užmušta, 53,763 sužeista, 
10,632 be žinios dingę ir kt.

Bostono apylinkei
Svarbus pranešimas vi

siems buvusio 'Maynarde 
Laisves pikniko komisijos 
nariams^ Atskaitos susi
rinkimas įvyks šį sekmadie
nį, liepos 22 d., 10 vai. ry
to, po num. 313 W. Broad- • 
way, So. Boston, Mass. Vi
si, kurie tik buvote kaip 
nors surišti su darbais ir 
pinigais šiame piknike, tu
rite dalyvauti šiame sub
rinkime. 1

šiame susirinkime bus 
padaryta pilna šio pikniko! 
atskaita ir nutarimas del 
kitų metų pikniko.

Visi būkite laiku.
Pikniko Komisijos 
Sekr. Jonas Grybas
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LAIMINGA PARA
PRAĖJUSIO TREČIADIENIO niūjorkiškio Times 

laidoje skaitome iš Washingtono tokią žinią:
“Armija praneša, jog, pirmą kartą bėgyje pastarųjų 

53-jų savaičių, 24 valandos praėjo, per kurias priešas 
neužmušė nei vieno Jungtinių Valstijų kario...”
'Toji laimingoji para buvo antradienį.
Argi tai ne smagi kiekvienam žinia? Virš vienerių 

v metų bėgyje atsitiko viena para, kurią nežuvo mūšiuose 
nei vienas mūsų krašto karys!

Tai atrodo, jog mūšiai fronte apsistoja; tai reiškia, jog 
yra vilčių, kad ir Kaeso^go konferencija ^prives prie 
mūšių paliaubų Korėjoje.

Kokios laimingos bus' tos dienos, kuriomis Amerikos 
< motinos ir tėvai jausi

be reikalo nežus. O tai bus,
Tikėkime, jog Kaesongo konferencija 

skelbs mūšių pąliaubą.
Tikėkime, jog neužilgo nelaimingoje Korėjoje 

steigta taika.

ramūs, nes žinos, kad jų sūnūs’ 
jei Įvyks mūšių paliaubos.

neužilgo pa

bus at-

Dėl taikos sutarties sų Japonija
MŪSŲ KRAšl’O VYRIAUSYBĖ pasiryžo ant 

sudaryti su Japonija taikos sutartį.
Sutarties projektas jau pagamintas; rugsėjo 

San Francisco mieste įvyks taikos konferencija, na, ir 
sutartis bus pasirašyta. /

Tarybų Sąjunga prieš šį Jungtinių Valstijų vyriau
sybes žygį aštriai protestuoja. \ /

Bet protestuoja ne tik Tarybų Sąjunga; mrotesWja 
ir kiti kraštai, nes jie mato ir supranta, kad mūsų vy
riausybės politika Japonijos atžvilgiu yra tokia: pada
ryti tvirtą (militariškai) Japoniją, kad ji bet kada bū
tų galima panaudoti karui prieš Kinijos Liaudies Respu
bliką ir Tarybų Sąjungą. ,

Taikos konferencijoje, kaip žinoma} nedalyvaus tokios 
milžiniškos šalys, kariavusios prieš Japoniją, kaip Tary
bų Sąjunga ir Kinijos Liaudies Respublika!

Kokia gali ten bebūti taikos konferencija, kuomet dvi 
didžiosios šalys, kariavusios su Japonija, neturės joje, 
konferencijoje, savo atstovybių?!

žut but

mėnesį

SUTARTIES SU JAPONIJA projektą pagamino repu- 
blikonų šulas Mr. Dulles; didis priešas Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos Liaudies Respublikos.

Mr. Dulles turbūt nei nesitikėjo, kad jo’ projektas — 
vienšališkąs, pataikaująs Japonijos valdančiajai klasei,— 
'sukels pasipiktinimą net ir tokioje šalyje, kaip Filipinai.

Filipinuose sutarties projektu pasipiktinimas yra mil
žiniškas. Antai Filipinų Jaunimo Sąjunga padarė Mr.

* Dulles’o iškamšą ir ją ryžosi Manilos miesto aikštėje 
sudeginti.

Bet ne tik Filipinuose žmonių pasipiktinimas sutarties 
projektu plečiasi.

Buvęs Australijos užsienio reikalų ministras Herbert 
V. Evatt ir kiti tos šalies žymūs asmenys Washingtono 
vyriausybės siekimąsi smarkiai kritikuoja.

Burmos spauda daro tą patį.
Žodžiu, šį mūsų krašto vyriausybės mostą kritikuoja 

daugybė kraštų, kariavusių su Japonija, didžiai nuo 
Japonijos imperialistų nukentėjusių kraštų; •

Ar tenka sakyti, jog ši taikos sutartis neturės pasi
sekimo dęl to, kad jos tikslas yra Japoniją ginkluoti, 
Japoniją tvirtinti militariškai?!

ŽURNALAS NEWS
MASKVOJE PRADĖJO išeidinėti anglų' kalboje žur

nalus News. Jis eis du kartu per mėnesį.
Pirmasis žurnalo numeris, sako pranešimai, sukėlė di

delę sensaciją diplomatiniuose rateliuose Maskvoje.
Sensacija kilo 'dėl to, kad visas žurnalas yra paaukotas 

raštams uz taiką.
Pagrindinė žurnalo esme yra tokia: taika privalo pa,- 

sąul^j gyvuoti, nežiūrint to, kad gyvuoja skirtingos vi
suomeninės sistemos. Komunizmas su kapitalizmu gali 

, ir privalo gyventi taikoje. ,
Ši mintis, kaili žinia, jau seniai Tarybų Sąjungoje 

populiarinama; ji kadaise buvo plačiai populiarinama ir 
prezidento Roosevelto, Wendell Willkię ir kitų žymių 
amerikiečių. ,

Žurnalas tvirtai pasisako už taikų sugyvenimą tarp 
Tarybų Sąjungos ir Anglo-saksų kraštų — Jungtinių 

/ Valstijų ir Didžiosios Britanijos.
Žurnalą redaguoja profesorius Michailas Morozovas, 

kadaise baigęs Oxfordo universitetą, žymus šekspyri- 
ninkas. >

, Pirmajame žurnalo numeryje, be kitko, telpa straips
niai buvusiojo T. Sąjungos ambasadoriaus Amerikoje 
Aleksandro Trojanovskio ir, žymiojo kompozitoriaus 
Dmitrio Šostakovičiaus. •

Kas Ką Rašo ir Sako
I pino ir plačioji Chicag’os vi- 
Isuomene, ir darbo unijos ir 
negrai, ir prie mčdo Kennelly 

; žmonių 
santykiams gerinti.

čia eina kalba ne tik apie 
kasi Jonikus ir “Vilnį”, bet apie 

pra- 'gerą vardą pačios Chicagos. 
Atsišaukimas - pa- | Tokių žiaurių reiškinių ir pir- 

: jmiau yra buvę. Jų atsikarto
jimą gali sulaikyti tik visų 
demokratiniai nusistačiusių 
žmonių talka, tik miesto pa
reigūnų ir 
nusitarimas 
riaušes.

šauksmai
mą” šiame atsitikime yra de
magogiškai išpūstas muilo 
burbulas. Tais šauksmais no
rima pridengti linčiškas siau-- 
bas. Tais šauksmais norima 
nuslopinti taikos sąjūdį.

Vilnis, sako vilniečiai, yra 
nepriklausomas , laikraštis, 
ginąs darbo žmonių reika
lus. “Mes stovime konsti
tucijos ir demokratijos pa
grindu. Mes stojame už 
darnų visų tautybių sugy
venimą. Mes smerkiame ra
sinę neapykantą. Ir tuomi 
mes didžiuojamės.”

Atsišaukimas - paaiškini
mas taip baigiamas:

Mes tikimės, kad ne tik 
mūsų draugai, bet ir visi kiti 
geros valios lietuviai, kurie 
brangina laisvę ne tik sau, 
bet ir visiems kitietns, be ra
sinių ir tautinių skirtumų, be 
skirtumų politinėse pažiūrose, 
nuoširdžiai pare/ms “Vilnį,” 
kaip jie visuomet ją rėmė.

Nuostolius mes išlyginsim 
bendra talka. Savo idėjiniam 
darbe mes nesusvyruosime, 
nors išmėginimai būtų dar di
desni.

Kai viskas bus išaiškinta, 
kai melai ir insinuacijos bus 
išsklaidyti, teisybę pamatys 
net ir tie žmonės, kurie buvo 
suklaidinti.

Taip, mes pilnai tikime, 
jog vilniečiai ir visa pro
gresyvioji Amerikos lietu
vių visuomenė stos talkon 
Vilniai, padedant išgyventi 
jai tą krizę, kurią sudarė 
pogromščikai, kurstomi ra
sistu. c

VIT.NIS ATSIŠAUKIA 
I SKAITYTOJUS

Šių metų liepos 12 ČL Vii- susidaręs komitetas
av* randame platesnį pa
aiškinimą — atsišaukimą— 
skaitytojams dėl to, 
ivvko lienos mėnesio 
.ižioie, .
aiškinimus prasideda:

Sunku tikėti, kad tas įvyko. 
USA., Chicagoje, Bridgeport© 
kolonijoje, tame bloke Eme
rald Ave., kur gyvena L. ir A. 
Jonikai.- Bet tas įvyko 
koje rasistinių riaušių 
kluksklaniško Įtūžimo, 
ir antrą liepos Jonikų 
išbombarduotas 
akmenais. Trys 
me bloke buvo fiziniai užpul
ti. Kone visą savaitę Jonikai 
negalėjo išeiti iš savo 
mu. Ir dabar dar ta vieta 
mena sceną gengsteriško 
puolimo.

Negana to. Antrą liepos 
chuliganai išdaužė “Vilnies” 
ofiso langus ir buvo mėginta 
daryti daugiau pasikėsinimų.

Mes skaitome savo pareiga 
apie tai pranešti ne tik Chi- 
cagos visuomenei, bet ir vi
sos Amerikos visuomenei. Čia 
turima reikalo su slaptai ope
ruojančia gauja, o ne su kai
mynais, su kuriais, bendrai 
imant, “Vilnis” ir Jonikai su
gyvena gerai.

Keršyta Vilniai ir jos re
daktoriui, sako pranešimas, 
ir už tai, kad šis laikraštis 
stoja už taika, kad jis nuo
lat . stoja už bendruosius 
darbo žmonių reikalus, — 
prieš jų išnaudotojus.

Priminę, jog ir marijonų' 
Draugas ir Sandara pasi
sakė prieš užpuolikus, vil
niečiai toliau sako:

Jeigu taip, jeigu tie [Laik
raščiai nepritaria rasistiniam 
chuliganizmui.,' tai reikia, vi
siems bendrai nusišfaty'ti 
prieš pogromus ir ginti tradi
cines Amerikos laisves.’1. x

Visai nedaug bereikėjo, 
kad tos riaušės būtų < pasie
kusios linčo laipsnį. Visiškai 
suprantama, kad dėl to geng- 
sterizmo, pasireiškusio tokio
se bjauriose formose, susirū-

pase- 
ir k ti- 
Pi rmą 
namas

plytgaliais ir 
asmenys tą-

na- 
pri- 
už-

policijos stiprus
slopinti rasines

apie “komiui i z-

Popiežiai ęodali niy
Laikų Karaliai

(Skirtas jubiliejiniam)
Milijonai popiežiui tikin

čių Romos .katalikų mano, 
kad popiežius niekad nebu
vo agresoriumi. Kad jis bū
damas Romoje tik duodavo 
.žmonėms palaimos įsakus. 
Ne, taip nebuvo.

Viduramžių laikų istorija 
mums rodo, kad popiežiai^ 
turėjo neribotą galią. Po v 
piežių bijojo ne vąen tikfm 
paprasti žmonės, "vergai, 
bet ir aukšti pareigūnai bei 
karaliai.

Bažnyčia buvo tų ' laikų 
rodyklė. Jeigu nurodė, kad 
tas kaimas ūr keli kaimai 
prieštarauja bažnyčios įsta
tymams, tai pirmiausia tuos 
žmon'es įvardiną eretikais 
arba pagonimis. Tie nekal
ti žfnoneliai atsiprašyti ne
galėdavo, kad ir kruvino
mis ašaromis verktų. Eik į 
laužo liepsną ar į inkvizici
jos akėčias ir baigta.

x Dabar yra aišku, dėl ko 
daugelyje valstybių ’ Euro
poje, taipgi ir Amerikoje 
skaitlingi būriai žmonių 
yra prizmę. Romos religiją. 
Ją priėmė ne dėl to, kad 
jinai būtų labai graži ar iš
ganinga, vedanti į geresnį, 
laimingesnį gyvenimą. 
Anaiptol, ne. Romos po
piežiai tikėjimą skleidė ug-

zmo-globai. ’ Toks buvo 
nėms duodamas nuo popie
žiaus “palaiminimas.”

Tų laikų vakarinių vals
tybių karaliai ir kunigaikš
čiai turėjo klausyti popie
žiaus įsąkymų ir mokėti 
popiežiui jo uždėtus didžius 
dnokesčius. Tuomet popie
žius rinkdavo feodalai. Ei
davo didelė. varžytinių ko
va dėl popiežiaus vietos. 
Visi stengdavosi pasodinti 
savo sėbrus ir grobti milži
niškas sumas turto.

Popiežius Grigalius 
Viltasis

> į

Pirm išrinkimo popiežiu
mi jis vadinosi Hildebran- 
das. Popiežystei jis gavo 
gilų patyrimą būdamas po
piežiaus sosto reikalų tvar
kyto jųmi. Ir kada patapo 
išrinktas popiežiumi, tuo
jau pareikalavo, kad popie
žiai būtų išrenkami ne per 
turtingus syietiškius feoda
lu $, bet per bažnyčių aukš
tus viršininkus — vyskupus 
ar kardinolus. Jis pasimo- 
jo būti valdingu charakte
riu. Buvo atkakliu ir tu
rėjo audringą ambiciją. Ne
žinojo svyravimų nei pasi
gailėjimo. Jis sakydavo, kad 
niekas negali teisti popie
žiaus. Kad popiežius negali

Kad popie'žius turinimi ir kardu. Žmonės bu- klysti. Kad popie'žius turi 
vo priversti priimti tą reli- šalinti nuo sosto imperato- 
giją ne tik sau, bet ir sa- riųs ir nuo pareigų nega
vo kūdikius perleisti jos klusnius popiežiui valdinin-

Amerikietis Jungtinėms Tautoms delegatas Ernest A. 
Gross atsineša pas UN general} sekretorių Trygve Lie 
dokumentą, kuriuo korėjiečiai pasiūlė sustabdyti mū
šius.

kus. Jis reikalavo, kad visos 
tautos bučiuotų popiežiaus

Jo griežtu nusistatymu 
tapo uždrausta vyskupams 
ir kunigams vesti pačias. 
Tas įvyko pabaigoje XI 
amžiaus.♦

Tais ląikais Romos dva
siškąja sakė, kad mūsų že
mė esanti plokščia, kaip 
blynas. Jeigu prisiartintum 
prie, žemės pakrančio ir že
mės briauna, lūžtų, tai nu
garmėtum giliausion peklos 
gelmėn. Taip tais laikais 
katalikų dvasiškąja tikėjo 
ir kitus vertė taip tikėti. 
Kas tam nepąsidavė, tas 
buvo apšauktas eretikų ąr 
pagonimi.

Betgi niekas ant yiętos 
nestovi. Viskas bėga evo
liucijos keliu ir vis keičiasi. 
Vakarų valstybes pradėjo 
sudrūtėti ir nusprendė, kad 
gana popiežiaus diktatūros 
klausyti ir leisti plėšti au
ksą iš šalies žmonių. Na, 
ir štai biskis po biskio iš
kyla kova tarpe germanų 
karaliaus Henriko IV-jo ir 
popiežiaus Grigaliaus Vil
tojo. Popiežius mojasi nu
bausti Henriką IV-tą, pra
šalinti jį nuo sosto. Tas 
žygis popiežiui laikinai pa
vyko. Jis privertė Henriką 
žiemos pusnynais pasiekei 
Romą,, išlaukti keturias dič- 
•nas šaltyje prie jo vartų 
iki jį popiežius įsileido ir 
leido pabučiuoti jo koją. 
Tarp popiežiaus ir kara
liaus buvo sudaryta taika, 
bet ne ilgam. Pargrįžu
siam nuo popiežiaus Henri
kui pavyko nugalėti sukilu
sius prieš jį Germani jos fe
odalus.

Laimėjęs namie, Henrikas 
prirengė kariuomenę ir pa
traukė link Romos atsily
ginti popiežiui. Kada ka
riuomenė nužygiavo į Ro
mą, popiežius užsidarė su
tvirtintoje. pilyje. Siaurose 
gatvėse vyko žiaurioj kau
tynės tarp abiejų pusių ar
mijų.

Pamatęs savo pusę silpnė
jant, popiežius prašė Pietų 
Italijos normanų pagalbos. 
Normanai, bijodami kara
liaus sustiprėjimo Romoje, 
atvyko gelbėti popiežiaus. 
Jie padėjo išvyti germa
nus iš Romos. Bet bai
siai nusiaubė miestą, jo 
gyventojus. Daugybes išžu
dė, Uitus paėmė vergi j on. 
Grigalius VILtas, bijoda
mas liktis Romoje, išvyko 
drauge su normanais. Vei
kiai jis ten mirė.

Viduramžių laikais feoda
lizmas viešpatavo^ ir karai 
niekad nebūdavo baigiami.

nusilpnėdavo, tai kitur pra
dėdavo liepsnoti kaimai ir 
miestai per plėšikišką ka
rą, ' vienų pastangose už
grobti kitas valstybes ir 
tautas ir jas pavergti. Mes 
matome panašumo ir šioje 
šventoje kapitalistinėje ga
dynėje: vienas karas nesi
baigia, jau urmu rengiasi 
prie kito.

Dabar pažiūrėsime į meš
kišką persiėmimą Francū
zijos karaliaus Pilypo su 
popiežiumi.

Pilypui IV bekariaujant 
pasidarė didelė stoka pini
gų. Kad jų gauti, reikia 
uždėti ant žmonių mokes
čius. Bonifacus Mill, tųrė-

įsikūręs

ŽINIOS IS LIETUVOS
Atstatytas klubas — 

revoliucinių Įvykių vieta 
VILNIUS. —Buvusioji Var

nų gatvėje (dabar Komųąarų 
gt.) 1918 metais, dar t Be
sant Vilniuje kaizerinėms 
okupantams, buvo
dai’bininkų klubas. Jame rin-. 
kosi revoliuciniai 
geležinkelininkai ir 
Įmonių darbininkai. Okupaci
jos metais Čia įsikūrė .Vilniaus 
darbininkų taryba. 1918 metų 
pabaigoje klubą užpuolė pil- ‘ 
sudskiniai . legionieriai. Įvyko 
kruvinas susirėmimas tarp bu
vusių ten darbininkų ir legio- g 
nierių. Susirėmimo metu žuvo | 
eilė tuometinės darbininkų ta
rybos narių. Netrukus, pa
skelbus tarybų valdžią, klubas | 
virto masinių Vilniaus darbo 
žmonių susirinkimų vieta.

šis istorinis pastatas Didžio-' | 
jo Tėvynės karo metais buvo 
sugriautas.

(Neseniai buvęs darbininkų 
klubas baigtas atstatyti. Įren
gta puošni salė su balkonais 
ir scena, ji turtingai išpuošta 
meniniais lipdiniais ir didelėj 
mis liustromis.

Francuzijo's liaudies kūną, 
nenorėjų Pilypui pasiduoti. 
Tarpe jųdviejų kilo griežti 
susikirtimai. Popiežius už
deda karuliui bažnytinį 
prakeiksmą. Atsikirsdamas 
Bonifacui, Pilypas paskel
bia jį esant eretiku ir pa
siunčia savus pasiuntinius 
Italijon, kad jie pašalintų 
popiežių Bonifacą nuo par
eigų . Prie pasiuntinių pri
sidėjo popiežiaus srities fe
odalai, nepatenkinti Boni
faco valdinga politika. Pa
siuntiniai rado popiežių A- 
nane miestelyje, netoli Ro
mos (ten buvo jo vasarinė 
rezidencija) ir ėmė jį plūs
ti, jam grūmoti. Išdidus 
senis negalėjo pakelti to 
smūgio, greitai mirė.

Karaliui Pilypui pavyko 
imtynes laimėti, popiežium 

i buvo išrinktas francūzas 
Klemensas V-tas • ir buvo 
popiežiaus sostas perkeltas 
iš Romos prie Francūzijos 
sienos. Miestas , vadinosi 
Avinjoną. Čia popiežių sos
tinė išbuvo apie 70 metų. 
Popiežiai patapo Francūzi
jos karaliui visiškai pri
klausomais ir paklusniais 
jo valios įrankiais.

Trys popiežiai Europoje ir 
Vakarų Bažnyčios Sldlimas

1378 metais popiežius pa
siryžo grįžti į Romą. Jis 
tikėjęsi tuo .sustiprinti pa
šlijusi popiežiaus valdžios 
autoritetą. Tačiau išėjo 
priešingai. Francūzų dva
sininkai nepripažino Romos 
popiežiaus ir antru sykiu 
išsirenka savąjį. Taip pra
sidėjo vakarinės Europos 
bažnyčių skilimas, trukęs 
beveik 40 metų. Vienas po
piežius sėdėjo Romoje, ki
tas Avinjone. Vielos šalys 
pripažino vieną popiežių, 
kitos'kitą. Tas dar dau
giau pakirto popiežiaus val-

nusiteikę
Vilniaus

★ Jaunųjų mičiurininkų 
ferenėija surengta Tytuvėnų 
vidurinėje mokykloje. Moks
leiviai Saurusaitis, L^Ieikytė 
ir kiti skaitė referatus apie 
Mičiuriną, Lysenką, Viljamsą 
ir jų darbus. E. Valatka

★ Literatūrinis konkursas 
surengtas Dotnuvos vidurinė
je mokykloje. A..ūsas už ap
sakymą “Arklininkas Kano
pa” gavo pirmąją premiją. 
Įvyko taip pat meninio skaity
mo varžybos. . Ramanauskas

★ Teatrai lanko Tytuveny 
miestelį, naują rajono centrą/ 
Šiaulių dramos teatras kultū
ros naihų scenoje parodė Os- 
trovskįo “Belaisvės” pjesę. 
Lankėsi jčjia iį. Kauno Jaunojo 
žiūroVo teatras, ;T. Valatka

d žios autoritetą tikinčiųjų 
gyventojų akyse. '

Įvairiu Europos kraštų 
dvasininkai norėjo baigti tą 
skilimą, kuris gręsė visiškai 
nusmukdyti kataliku baž- 
nyčibs autoritetą. Jie pasi
ryžo tam tikslui sušaukti 
visų katalikišku kraštų 
aukštųjų dvasiškių susirin
kimą. Susirinkimas paša
lino abu popiežius ir jų vie
ton išrinko naują. Tačiau 
pašalintieji popįežiai nepri
pažino susirinkimo sprendi
mo ir tokiu būdu katalikų 
bažnyčioje atsirado jau ne 
du, bet trys popiežiai. Dva
sininkai, pamatę, * kad be
grėbdami auksinius skam
bučius jau net į tris dalis 
suskilo, šaukė antrą susi
rinkimą. 1414 metais įvy
kusiame susirinkime Kons
tancoje pavyko padaryti 
galą skilimui. KonsDjĮcos 
susirinkimas pašalina *rosus 
tris popiežius. Jų vijton 
popiežiumi išrinko Marty
ną V-tą. Tai buvo pripa
žinta ir kitų katalikiškų 
kraštų. , : '

Mes matome, koks buvo 
popiežių šventumas, kada 
jie siuntė gaujas kryžiuku 
plėšti ir naikinti lietuvių 
tautą, laimino, plėšikus. Po
piežiai buvo vyriausi Lie
tuvos naikinimo propagan
dos komandieriai, bandė 
pateisinti Lietuvos apiplėši
nėjimus ir lietuvių naikini
mą tuomi, kad lietuviai bu
vo pagonimis, kad jie tikė
jo į gamtą, o ne. į popie
žiaus išmislytą religiją. 
Lietuvos naikinimui popie
žiams buvo, palankūs 
liai, kunigaikščiai ir 
Romos tikėjimo d v

Dabar aišku, kiek 
vusius ir daba 
žius yra, šventumo.

K.

kara-
visa

JeigU vienur karo Ugnys j 2 pusi.—Laisvė (Liberty)• Penktadien., Liepos-July 20, 1951

i



f

Kaip žemė skrenda 
aplink saulę

» NE KIEKVIENA MĖNESĮ JI SKRENDA 
TUO PAČIU GREIČIU

' Kad žemė yra apskrita, 
tuo graikų filosofai buvo 
įsitikinę jau keli šimtme
čiai pirm krikščionybės. 
Jie ir žemės juosmenį 
jau buvo išmatavę su 
nedidele klaida. Tik jie 
mane, kad žemė laikosi 
dausoj nejudanti, o .saulė ir 
planetos skrenda aplink ją. 
Planetų orbitos (keliai ap
link žemę) esančios apskri
tos. Ypatingai taip teigė 

„ Aristotelis (gyvenęs 384- 
(^22 jferm krikšęionybės).

Kopernikas (gyvenęs 
1473-1M3) “sulaikė saulę, 
o išjudino žemę.” Jis įrodė, 
kad ne žemė yra pasaulio 
centru, o saulė; tai yra, 
kad ne saulė ir planetos 
skrenda aplink žemę, o že
mė ir planetos — aplink 
saulę. Jis tik nežinojo, ko-

ko žemei ima daugiau lai
ko skrist tuo didesniuoju 
puslankiu. ‘

Bet dar yra ir antra 
priežastis, dėl kurios žemės 
kelionė toj didesniojoj or
bitos dalyj trunka ilgiau. 
Kepleris išaiškino, kad juo 
planeta savo orbitoje ran
dasi nuo sistemos centro 
(nuo saulės) toliau, tuo ji 
tuomet skrenda lėčiau, bet 
jos nuskrista tarp jos ir 
saulės sriti ketvirtainiškai 
prilygsta ^efy tiek pat laiko 

 

greitesniu) tempu nuskris
tai sričiai ažesnįojoj orbi
tos dalyj, are atCsaulės.

Gal kai kam bus supran
tamesnis šitoks pavaizdavi
mas:

Jeigu būtų galima pririšt 
vieną virves galą prie že
mės, o kitą — prie saulės,

Z!

dėl taip yra. 
teigė, kad ka 
turi saulė. O 
apie šimtą metų vėliau iš
aiškino anglas Isaac New
ton, — kad kiekvienas dau
sos kūnas traukia link sa
vęs kitą kūną. Tas trauki
mas vadinamas gravitacija: 
tai kosmiškas cementas, ku
ris visatą laiko tvarkoj.

Kopernikas taipgi ne
įstengė išaiškint, kodėl 
vasarinis pusmetis — nuo 
pavasari nio dienos su 
naktimi sulygimo (kovo 
21LJ^i rudeninio (rugsėjo 
22/p-a ilgesnis, negu žie
minis — nuo rudeninio die
nos su naktimi sulygimo iki 
pavasarinio (skirtumas — 8 
dienos),

. Tai darė Kopernikui gal
vosūkį todėl, kad jis, kaip 
ir Aristotelis, manė, jog 
planetų" orbitos — taigi ir 
žemės — yra apskritos.

Tą abiejų pusmečių ilgyj 
skirtumą išaiškino vokietys 
astronomas Johanas Kep
leris (gyvenęs 1571-1630). 
Jis surado, kad visos plane
tos— taigi ir žemė—skren
da aplink saulę ne apskri
tomis orbitomis o pailgo
mis,
dalis būna nuo sąulės to
liau, negu kita. (Tėmykite 
čia telpantį braižinį.) Todėl

3) dėl šiaurinio- poliaus 
laikymosi visuomet tiesiog 
ton pačion direkcijon—link

Jis, tačiau, 
nors su tuo 
tą “ką nors”

kaži viena orbitos

tai, žemei aplink saulę 
skrendant, per gruodžio ir 
birželio hiėnesius virvė nu
brauktų tarp žemės ir sau
lės panašias sritis, kaip 
matote braižinyj. Jas iš
matavus, ketvirtainiškai 
abi jos būtų lygios. Tai jau 
tokia gravitacijos tiesa — 
juo toliau kuris kūnas nuo 
sistemos’ centro atsitolina, 
tuo jo sparta .ratu propor
ciniai sulėtėja.

Ta ypatybė trumpai pa
sakoma šitaip: skirtingais 
laikais skirtingais greičiais 
skrisdama, žemė nuskrenda 
lygią sritį lygiu laiku.

, Mūsų skaitytojams gal 
jau ne kartą teko skaityt— 
Laisvėj ir kitur, kad žemė 
savo poliais (“ašimi”) lai
kosi 23J laipsnio pakrypus 
ir todėl, skrisdama aplink 
saulę, sudaro keturis sezo
nus—pavasarį, vasarą, ru
denį ir žiemą. Bet ne. vien 
žemės pakrypimas ir jos 
aplink saulę skridimas yra 
sezonų priežastimis. Jei že
mei skrendant ir jos “ašis” 
taip pat ratu kryptų ap
link saulę, sezonų nebūtų. 
Sezonai vyksta dėl trijų da-. 
lykų:

1) dėl žemės aplink sau
lę skridime/,

2) dėl jos ašies pakrypi
mo, ir

ir< žemė viename savo 
į orlops puslankyje būna 
t nuo ; saulės. toliau, negu 
į antra
I viem„ r______  v „____
J nis už kitą. Iš to jau gau- 
į name vieną supratimą, dėl

•aa^e. Kitaip sakant, šiaurinės žvaigždės. 
aJ puslankis yra didės- Dienos su naktinDienos su naktimi suly

gintas įvyksta tada, kai 
žemė pasiekia tą savo orbi-

tos-punktą, kur jos ekvato
rius atsistoja tiesiog link 
saulės. Tą punktą žemei 
perskridus, dienos eina il
gyn (pavasari), o naktys— 
trumpyn; rudenį — priešin
gai.

Ilgiausia diena (ant šiau
rinio puskamuolio) būna 
tada, kai žemė būna nuo 
saulės toliausiai (birželio 
22), o trumpiausia—kai že
mė būna prie saulės arčiau
siai (gruodžio 22).

Bet čia skaitytojas gali 
pastebėt: Kaip tai—žiemą 
žemė būna prie saulės ar
čiau, negu vasarą?! Taip 
yra, nes mūsų puskamuolis 
žiemą būna 23į laipsnio nuo 
saulės nukrypęs, ir' saulės 
spinduliai tuomet mus pa
siekia gulsčiai ir todėl ne 
toki kaitrūs. Ant pietinio 
puskamuolio viskas vyksta 
priešingai: vasara—kai že
mė prie saulės arčiausiai, o 
žiema — kai toliausiai. To
dėl (bent teoriniai) pietinio 
puskamuolio žiemos y r a 
šaltesnės, o vasaros—karš
tesnės.

Kas turite globusą, visa 
tai geriausiai galite sau 
pavaizduot šitaip: nešt glo
busą aplink lempą, visą 
laiką šiaurinį polių laikant 
link kurio pasirinkto kam
po (link “šiaurinės žvaigž-

Kova prieš plintantį 
kūdikių paralyžių

Pernai kūdikių paraly
žium sirgo 33,350 asmenų 
Jungtinėse Valstijose, tai 
yra daugiau negu bet kada, 
apart 1949 metų, kuriais ta 
liga susirgdino 42,366 žmo
nes.

Metinis kūdikių paraly
žiaus ligonių skaičius per 
12 pastarųjų metų pakilo 
apie '400 procentų,' kaip 
pranešė Nacionalė Įstaiga 
(Foundation) Kovai prieš 
Kūdikių paralyžių.

Per dešimtukų rinkliavą 
ir finansinį vajų ta įstaiga 
pernai gavo $27,321,000 pa
jamų. Jinai pagelbėjo ke
turiems iš kiekvienų pen
kių asmenų, kuriuos ši liga 
kliudė per dvejus pereitus 
metus.

Pernai Nacionalė Įstaiga 
paskyrė $2,075,765 moksli
niams tyrinėjimams, /Sie
kiant surasti įvairius kūdi
kių paralyžiaus perus (vi
rusus), ir $224,893 naujų

Maksirniškis

Kaip japonai ginkluoja 
amerikonus Korėjoje
Japonijos fabrikantai bi

jo, kad nesibaigtų karas 
Korėjoje. Tas karas neša 
jiem didelius pelnus.

Japonijos fabrikai per 12 
mėnesių pagamino ameri
konams 338 milionų dolerių 
vertės karinių įrengimų — 
tankų, deginančios napalm 
bombų košės, lėktuvų dalių 
ir kitų karo įnagių.

Tie įrengimai ameriko
nams pigiau atsiėjo, per
kant iš Japoiiijps, kaip par
sigabenant ‘ iš Jungtinių 
Valstijų.

Amerika tuo būdu atgai
vino karinę Japonijos pra
monę, nors Jungtinių Vals
tijų, Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos susitarimai 
tatai uždraudę.

buvo

Smegeny skystis keliąs 
kraujo spaudimą

Kai žmonės labai nusi
gąsta, smarkiai susirūpina 
bei susijaudina, tai galvos 
smegenys leidžia tam tikrą 
skystį į kraują. Tas skystis 
dirgina nervus taip, kad 
nervai suveržia kraujagys
les; todėl pasidaro per 
aukštas kraujo spaudimas, 
kaip atrado Clevelando 
Klinikos mokslininkai d-rai

Page ir A. C. Corcoran.
Jeigu įleidžiama chemika

lo^ hydrazino - phthalezine į 
kraują, tatai atliuosuoja 
kraujo spaudimą, pakilusį 
per smegenų skysčio veik
mę. Tas chemikalas turi

xbūti kasdien ligoniui į krau
ją leidžiamas. Tačiau che
mikalas turi nuodijančių 
ypatybių. Todėl gali būti 
tik labai atsargiai naudoja
mas. N. M.

Kaip stebėtinai dirba vabalai - graboriai

dyti tos ligos aukas. Iki 
šiol susekta trejopi jos pe
rai, bet nužiūrima, kad yra 
ir daugiau. Daroma taip 
pat bandymai išvystyti 
skiepus (čiepus).

1950 metais daugiausiai 
šia liga sirgo pietinėse ir 
vidurvakarirėse valstijose, 
bet gana daug jos ligonių 
lytivo New Yorke ir kitose 

,rytinėse valstijose.
Vienas džiugus dalykas, 

tai kad dabar kur kas di
desnis ligonių skaičius pa
gydoma arba sulaikoma 
nuo sunkaus apšlubimo, ne
gu pirm keleto metų. Moks
las ieško ir palaipsniui su- 

! randa sėkmingesnių įran
kių prieš kūdikių paraly
žiaus perus. N. M,

Žmonės, kurie dažnai bū
na laukuose ir miškuose, 
stebisi, kodėl taip mažai 
randama padvėsusiu gyvu
liukų ir negyvų paukščių.

Žemė tuo tarpu knibždė
te knibžda gyvūnais.

— Artimajame mažame 
miškely ie, turbūt, ! yra šim
tas kraliku (triušių), o gre
timame lauke — gal iki 
tūkstančio pelių, —- rašo 
žurnalas American Mercu
ry. — Visi jie turi kada 
nors nugaišti. Tačiaus, be
veik niekuomet nerandama 
pi aukuočiau s ar plunksnų o- 
čiaus lavono. Kodėl?

Ši klausima daugiausiai 
išaiškina naktinis darbas' 
vabalų, kurie moksliniai va
dinami nekroforais. Šis su
dėtinis žodis skolintas iš 
graikų kalbos, kur nokrofo
ras reiškia negyvėlio nešė
ją. Nekros—lavonas, fero 
—nešti. *

Amerikonai tuos vabalus 
vadina “sextonais,” arba 
zakristijonais, 
sias gi jiems 
viškai yra “gamtos • • 5 yriai. .

Kaip tie vabalai 
riai veikia, parodys 
mas pavyzdys.

Štai kralikas, smarkiai 
bėgdamas 'aplink gelių dar
želį vakare, atsimušė į vie-

“sextonais,”
Tinkamiau- 

vardas lietu- 
grabo-

grabo- 
seka-

lų tvorą, nusisuko sprandą aukštyn; ir tos kojos taip 
ir pastipo. Žmogus laisto 
gėles ir galvoja, na, rytoj 
aš turėsiu palaidoti nelai
mingąjį gyvulėlį.

Ateina rytojus, ir jau ne
matyt jokių kraliko palai
kų. Vabalai graboriai pa
sidarbavo per naktį.

Patamsyje girdėt lengvu
tis tarškėjimas mažiukų 
sparnelių, ir prie kraliko la
vono nusileidžia rausvai - 
juodai keršas vabalas, ma
žesnis kaip piršto galiukas 
iki pirmojo sąnario. Vaba
las turi galingas kojas, ly
ginti su jo kūnu.

Vabalas-graborius iš tolo 
užuodė mirties dvoką ir at
lėkė. Per kelias minutes 
vabalas tyrinėja lavoną, pa
lytėdamas jį savo “ūsais” 
(antenomis) ir krapštinė- 
d amas kojų “pirštais.” 
Sunku pasakyti, ką vabalas 
nori sužinoti. Betl paskui 
iis palenda po vienu lavono 
šonu ir ima kasti žemę. 
Prakasęs duobutę, vabalas 
atsigula, aukštielninkas ir 
pradeda smarkiai dirbti.

Visi žinome, kokius dide
lius svorius žmogus aukš
tielninkas gali atlaikyti 
ant savo kojų.

Vabalas-graboritis, gulėda
mas ant nugaros, stumia 6- 
mis drūtomis savo kojomis *

GALINGIEJI RAKIETINIAI 
SOVIETŲ LĖKTUVAI

Rūgšti mityba tarnauja 
pamišėlių gydymui

• Kai kurie proto ligoniai 
pagydomi, leidžiant per 
juos gana smarkias elek
tros sroves. Jeigu pro
to ligonio kraujas rūgštus, 
tai elektros srovė geriau 
gydo, negu tada, kai krau
jas šar miškas.

Buvo daug atsitikimų, 
kad pati elektra nepataisė 
pamišėliams proto. Tuo
met jie buvo maitinami to
kiu maistu, kad kraujas pa
sidarytų rūgštus; ir kada 
kraujas tapo rūgščiu, tai 
elektros srovė ir prablaivė 
jiem protą.

Rakietiniai (džetiniai) So
vietų lėktuvai yra greitesni 
ir smarkiau aukštyn paky
la, negu Amerikos rakieti
niai lėktuvai, sako karinis 
New Yorko Times rašyto
jas Hanson W. Baldwin 
(liepos 17).

Jisai sprendžia pagal so
vietinius MIG-15 lėktuvus, 
kuriuos naudoja šiauriniai 
Korėjos liaudininkai bei ki
nai dabartiniame kare.

Baldwin rašo:
“MIG-15 inžinas yra ga

lingiausias rakietinis ir ži
nąs pasaulyje.”

Bet MIG yra tik senes
nieji rakietiniai Sovietų

lėktuvai.
Dabar Sovietų Sąjunga 

turi bent penkias rūšis nau
jųjų rakietinių lėktuvu, 
tame skaičiuje ir rakieti- 
nius bombanešius, kurie 
buvo matomi pastarajame 
oro jėgų parade Maskvoje.

Baldwin tvirtina, kad ra
kietiniai Amerikos lėktuvai 
Korėjos ore viršija MIGus, 
bet tik todėl, kad ameriki
niai lakūnai geriau išlavin
ti ir jų taikiniai geresni. 
Šiaurinių korėjiečių lakū
nai, turbūt, esą kinai, “sa
vanoriai vokiečiai” arba 
lenkai ir “gal keletas rusu.” 
sako Baldwin. J. C. K.

stipriai veikia, jog beveik 
negalima būtų tikėti, kad 
vabalo kojos turėtų tiek 
daug jėgos.
‘ Vabalas rausiasi tolyn po 
kraliko lavonu, ir lavonas 
pradeda krutėti.

Toliau, žiūrėk, vabalas, 
sutartinai dirbdamas viso
mis savo kojomis, jaif ir pa-' 
rita lavoną per kokia pusę 
colio artyn gėlių lysvės.

Gamtos graborius stumia 
lavoną linkui minkštesnės 
vietos. Jis ta vieta iš anks
to pasirinko, kain kraliko 
kapą. Gal reikės lavoną nu
stumti. nuristi vieną, dvi, 
tris pėdas ar daugiau iki 
pageidaujamos vietos. Ta
tai nesustabdys vabalo.

Vabalas žino, jotr vėtrų-, 
kus gaus talkos. Tamsoje 
sutarška kiti maži sparne
liai. Atlėkė jo pataitė. Jie
du čia nesimyluoia, bet tuo
jau imasi sutartinai dirbti, 
laidojant lavoną. Patinukas 
lavona stumia, o pataitė 
traukia.

Kuomet patinukas aukš
tielninkas laiko kilstelėjęs 
savo kojomis lavoną, patai
tė taipgi įnirtingai darbuo
jasi, valydama nuo kelio ak
menėlius, šakeles ir nu- 
krimsdama pasitaikančias 
šakneles.

Taip kraliko lavonas ir 
stumiamas, ritamas colis 
po colio per valanda, dvi ar 
penkias valandas, iki lavo
nas bus davarvtas iki vie
tos. kuri jam iš anksto pa
rinkta. Tie gamtos grabo
riai yra nenuoalsūs darbi-

Indi jonai Amerikoje gyveno jau 
pirm Maižiešiaus laikų

Kada lavonas jau vietoje, 
tai patinukas ir pataitė 
sminga žemyn ir visais ga
rais kasa duobę. Lavonas 
palengvėle smunka vis gi
lyn, gilyn. Taip jis, paga- 
liaus. ir dingsta po žeme. 
Stebėtojas dar mato kru
tančią žemę virš laidojamo 
kraliko; vadinasi, vabalas 
su vabaliene tęsia savo dar
bą,.gilindami kapą.

Kuomet lavonas jau giliai 
palaidotas ir tinkamu že
mės sluoksniu apdengtas, 
tai patinas ir pataitė pape- 
ša jo plaukų ir sudaro į 
kamuoliuką. Plaukų ka
muoliukas bus lizdas kiau
šinėliams, kuriuos pataitė

Amerikiniai archeologai 
surado, kad indijonai jau 
1,500 metų pirm krikščio
nių gadynės gyveno Missis-

Apie tai rašo Amerikos’sippi upės klonyje tarp 
Memphis, Tennessee valsti
joje ir, Vickšburgo, Missis
sippi 'valstijoj.
— Archeologija yra moks
las, tyrinėjantis senovės ga
dynių liekanas.

Ten indijonai buvo išvys
tę ir savo kultūrą pirmiau, 
negu Maižiešius išvedė žy
dus “iš' žemės Egipto, iš 
namų nevalios.”

Štai ką ten atkasė Har
vardo ir Michigano Univer
sitetų ir Amerikos Gamti
nės Istorijos Muziejaus ar
cheologai:

Indijonai pirm 3,500 me
tų darė ginklus ir įran
kius iš akmens ir titnago. 
Rasta titnaginiai peiliai ir 
perskelti viename gale pa

Gydytojų Susivie n i j i m o 
Žurnalas.

Teisinas užgynė pavaryti 
ligoniniu streikierius

Minneapolis, Minn.—Sep
tynių Minneapolįo ligoninių 
darbininkai - tarnaut o j a i 
streikavo 10 dienų, reika
laudami sutrumpint darbo 
laiką ir pakelt algas. Tad 
ligoninės paskelbė, kad pa
varo -iš darbo visus 300 
streikierių, Darbo Federa
cijos unijistų.

Bet Minnesotos valstijos 
apskrities teismas uždrau
dė juos pašalinti ir įsakė 
tęsti derybas.

galiai. Į perskėlimą buvo 
įspraudžiamas akmuo ir 
smarkiu pagalio įsiūbavimu 
metamas į priėšą. Atkasta 
rinkinys akmenų beveik to
kio dydžio kaip 
Tai buvo indijonų 
ja.

>Tais laikais jie 
medinius indus. Norėdami 
induose sušildyt vandeni 
ar skystą maišią, indi jonai 
įkaitindavo akmenis ugnyje 
ir įmesdavo į indus.

Tiktai keliais šimtais me
tų vėliau jie išmoko moli
nius indus pasidaryti.

Jie gyveno apskrituose 
penkiolikos pėdų pločio na
muose, past atytuose iš 
sukaltų žemėn medžių, taip
gi naudojant molį ir kitas 
vietines medžiagas. Buvo 
ir dviejų aukštų namų su 
pastoviais laiptais. J.C.K.

kumštis.
amunici-

naudojo

Palaidoję kraliką, jiedu 
iškasa šalutinį urvą, kur 
pataitė ir padeda savo kiau
šinėlius į plaukų kamuoliu
ką. Dabar • jau užbaigta 
paruošimai naujajai kartai 
pasaulin ateiti.

Daugelis kitų vabalų ne
sirūpina išsiperinčiais savo 
kūdikiais, Bet graboriai va
balai rūpinasi savo nauja
gimiais. Laukdami “gim
tuvių,” patinas ir pataitė 
minta kraliko lavonu. Kuo
met mažyčiai išsirita iš 
kiaušinėlių, “tėvai” juos ~ 
maitina — sukramto krali
ko dvėselieną ir deda ma
žyčiams į burną. O kada 
mažyčiai išsivysto į subren
dusius vabalus ir nereikia 
juos toliau penėti, tai tė
vai išsikasa laukan iš dvo
kiančio rūsio, pakyla oran 
ir nulekia savais keliais.

N. M.
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darbininkai lau- 
kad jam įteikus

ginkluotų karei-

Beeinant, suimtieji 
su kareiviais, jog 

nusi-

Rašo ANTANAS VAIVUSKAS.
(Tąsa)

VLADAS KUBATONO DARBININKŲ 
KOVOSE

Bet buvo dar blogiau: kompanija iš
mokėdavo už darbadienius tiktai 7-8 
mėnesių laikotarpiais. Pinig; 
Popiergaliais, kuriuos tiktai 
pensiono savininkas Siriko.

Darbininkai rausėsi po žeme, skaldė 
akmenį pūslėtomis rankomis, laistė sūrų 
prakaitą ir nirto prieš išnaudotojus. Bet 
priešintis jie nedrįso. Nežinojo, kaip 
pradėti. Už tai Vlado pasirodymas 
jiems švystelėjo tartum saulės spindulė
lis pro tirštas glūdumas., Vladas savo 
darbo draugus aprūpindavo pažangiąja 
literatūra, jiems vakarais skaitė ir įkvė
pė drąsos sutartinai stoti į kovą už savo 
būvio palengvinimą.

Vieną vakarą tunelįo Nr. 1 darbinin
kai susirinko savo padėties apsvarsty
mui.- Buvo apie 80 žmonių. Vladas įne
šė pasiūlymus skelbti kovą už sekančius 
reikalavimus: 1) pakelti darbo užmo
kestį, 2) pagerinti maistą, ir 3) sumo-. 
keti kas mėnesį už darbadienius. Darbi
ninkai Vlado pasiūlymus vieningai pa
rėmė ir nutarė* sekantį rytą pradėti 
streiką.

Šeštą valandą ryto sustojo pirmoji' pa
maina. Ją pasekė kitos. Tunelyje Nr. 1 
nutilo kūjų dūžiai, kirkų kirčiai ...

Susilaikę nuo darbo 
kė rangovo Bernardo, 
reikalavimus. Apie 9 
Bernardo, pasirodė 16
vių. Vėliau sužinota, kad tai tūlo btilta- 
gvardiečio išdavystė.

Kareiviai suėmė penkis darbininkus, 
išdaviko nurodytus. Visi penki buvo lie
tuviai su Vladu priešakyje. Varėsi juos 
pėsčius į Samaritano stotį, apie 6 klm. 
nuo darbovietės.

'taip susibičiuliavo
• šautuvus nešė tat kareiviai, tai 
kalteliai” per petį persisvėrę ...
.. Iš Samaritano traukiniu juos nuvežė 
į Šv. Vincento miestelio daboklę. Tą pa
čią dieną apie 9 vai. vakaro į nuo vadi ją 
buvo iškviestas ir Bernardas’ kuris ne
noromis turėjo išklausyti iš suimtųjų 
lūpų, kodėl darbininkai sustabdė tunelio 
statybos darbą. Kareiviai palaikė dar
bininkus. .Bernardas, pasiraivęs ,pasisu
kinėjęs, priėmė streikierių reikalavimus 
ir čia pat, prie policijos viršininko, su
mokėjo suimtiesiems lietuviams jų* už
dirbtus pinigus ir visus sugrąžino į dar
bą.

Po šio streiko Vladas, atidirbęs dar 
mėnesį laiko, išvažiavo į San Paulą. Ap-, 
sigyveno Vila Zelinoje. Darbo susirado 
“Moinho Santist'a” fabrike, muilo ir 
aliejaus skyriuje.

‘ VĖL KOMJAUNIMO GRETOSE
Kur tik San Paulo rajonuose susibūrė 

daugiau, lietuvių, ten veikė nelegalios 
Raudonosios Pagalbos, Literatūros 
Draugijos, BKP bei komjaunimo kuo
pos.' Vila Belos ir Vila* Zelinos užmies
čiuose pogrindinė veikla reiškėsi nuosek
lia kova. Šioje San Paulo miesto dalyje 
radosi gausus kiekis didžiulių pramonės 
įmonių, o greta jų daugumoje gyveno 
proletariatas. Vila Belą ir Vila Zelina— 
vienas paskui kitą nusitęsią užmiesčiai, 
beveik išimtinai buvo lietuvių ir kitų 
europiečių darbininkų įkurti. Negrįsto
mis, neapšviestomis gatvėmis, be van
dentiekio, be susisiekimo priemonių ir 

r per kelis metus gyventojų butuose va
karais mirksėdavo žibalinės spinksuo- 
lės. Lietingomis dienomis žmonės iki ke
lių braidė po lipnų raudonžemio purvą.

Žymiausį aktyvumą šiame užmiestyje 
rodė lietuviai komjaunuoliai. Iš apie 20 
narių susidėjo jų grupė. Vladas buvo 
vienas iš veikliausių. Į komjaunuolių 
veiklos tcritbriją įėjo artimas San Kae- 

, tano miestelis, Ipiranga, Vila Prudente 
, ir Vila Zelina-Vila Belą priemiesčiai.

Komjaunuolių organizacijos darbas bu
vo: revoliucinių atsišaukimų dalinimas 
bei įipinimas, raudonųjų vėliavų iškabi
nimas, ' nelegalės literatūros platinimas, 
lozungų rašymas ant mūrų, simpatižan- 
tų susirinkimų šaukimas, naujų narių 

’’ traukimas ir tt. .
Didžiosios Spalio socialistinės revo

liucijos metines visos revoliucinės orga
nizacijos stengdavosi ypatingai tiksliau 
atžymėti, tąja proga šaukiant darbo 
žmones į kovą prieš vietos išnaudotojus 
ir ęrieš pasaulinius imperialistus, besi- 

, . ruošiančius karui prieš Tarybų Sąjungą 
—- pirmąją darbininkų valstybę pašau- 
lyje. ■ ...

- VLADAS SIŪLOSI SUNKIAI . 
UŽDUOČIAI

1933 metai San Paulo lietuviams dar
bininkams buvo karšto ir įtempto darbo 
metai. Iš katorgos salų ir kalėjimų pa
leisti politiniai kaliniai ūmai pagyvino 
visą pogrindinę veiklą. Lietuvių frakci
ja ruošėsi atstatyti savo spaudą, kurią 
policija buvo likvidavusi dėka vieno 
biaugaus išdaviko pardavystei.

Iš katorgos salos grįžusiam Albinui 
Kynui lietuvių komunistų frakcija pa
vedė suorganizuoti slaptą spaustuvę ir 
su 16-siomis Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos metinėmis pradėti 
leisti naują laikraštį — “Mūsų žodį.”

ruošėsi prie spalinės šventės minėjimo.
Prieš astuonias dienas Vila Zelinos 

slėnyje tarp krūmokšnių buvo 'šauktas 
nepaprastas susirinkimas’.

Tamsi naktis. Padangėje kabojo juodi 
debesys, pro kuriuos nesimatė nė vienos 
žvaigždelės. Neseniai liovėsi kritęs lie
tus. Žemės paviršių gaubė tiršta migla. 
Sutartoje aikštelėje stovėjo žmogus ir po 
vieną atvykstantiems nurodinėjo, kuriuo 
taku eiti į .susirinkimo vietą.

Pirmininkaujantis atidarė susirinki
mą, padarydamas politinį pranešimą ry
šium su artėjančia lapkričio 7-ja. Pra
sidėjo diskusijos ir darbų pasiskirsty
mai. Vladas paprašė žodžio:

— Draugai, — pradėjo — mes priva
lome iškelti keletą vėliavų šiame rajone. 
Bet viena jų turi būti iškelta aukščiau
sioje vietoje, ant elektros aukštos įtam
pos laidų Vila Prudentėje.

Atsargiai slėpdamas degantį papiro
są, įtraukė dūmą ir lėtai tardamas pri
dūrė :

— Šį darbą siūlausi atlikti aš pats. . .
Draugų veidai surimtėjo. Visi pakėlė 

akis į Vladą. Trumpa tyla.
— Juk tai neįmanoma, drauge! — 

prabilo, greta jo sėdintysis, ir priminė, 
• kad jau praeityje buvo mėginama toje 

vietoje vėliavą iškelti, bet pavykdavo 
pasiekti tiktai žemutinį apsaugos tinklą.

Vėl tyla, visų susimąstymas.
—O man atrodo, — vėl pasigirdo 

Vlado žodžiai, — kad vėliavą ten gali
ma ir reikia iškelti. Visaip imapt, toje 
vietoje vėliava duos geriausius rezulta
tus. Viena, ji bus matoma iš dviejų ra
jonų; antra, policijai nepavyks ją grei
tai nukabinti, ir trečia, kai ji bus ryt
metį nuimama, didis darbo žmonių 
skaičius matys joje įrašytus šūkius...

— Bet kaip ją ten pakabinti? — šūk
telėjo vienas iš ratu ant žolės sėdinčiųjų.

— Visai paprastai.
— Kaip? — smalsiai užklausė keli

draugai kartu.
—Kopsiu stiebu iki viršutinio laido 

ir rankomis užkabinsiu vėliavą, — atsa
kė Vladas.

.Visiems buvo aišku, kad šis drąsus 
žygis turėjo didžiausių pavojų. Pavojus 
žūti nuo pačios stipriausios elektros sro
vės, arba įkopus į aukštą geležinį-stiebą,

jos, kuri, reikėjo tikėtis, tą naktį su
stiprins sekimą propagandinių brigadių

? draugų svyravimus sutikti ar ne su 
šiuo sumanymu, pagaliau Vladas nu
traukė pokalbį:

— Palikite mano atsakomybei.
Draugai sutiko. Kaip nesutikti, jei 

visi Vladą pažinojo kaip’ rimtą, sumanų, 
ryžtingą jaunuolį kuris’savo žodžius vi
sada lydėjo pavyzdingiausiais -darbais?

Susirinkimas baigėsi vidurnaktį. Bu
vo numatyta eilė darbų ir pąsisk'irstyta- 
pareigomis. Naktį iš lapkričio 6 į 7-tą 
eis dvi brigados; du draugai į San 
tano rajoną, šeši draugai į Vilą 
dentę ir Ipiranga.

z • PASKUTINĘ NAKTĮ
Lapkričio šeštoji.
Po vidurnakčio nubildėjo paskutinis 

tramvajus. Užviešpatavo tyla glūdžioje 
nakties tamsoje. Tiktai įtempus akis ga
lėjai išskirti juodumoje skendinčias na
mų bei medžių figūras. Kiek ,toliau į 
pietvakarius, tarsi mirksniais žaidė San 
Paulo gatvių žiburiai.

Nuaidėjo pirmieji gaidžiai.
Iš vieno draugo buto Vila Zelinoje 

slinko į|gatvę juodi žmonių siluetai. Jie ' 
ten buvo iš vakaro susirinkę ir pora va
landų ‘ prisnūdo, sukritę ant kėdžių, ant 
grindų.

Gatvėje skyrėsi. Du patraukė į San 
Kaštaną, šeši — į priešingą kryptį. Pas
tarajame būry buvo Vladas'.

(Pabaiga rytdj), /' .

*«****-

Vaizdas laike transporto darbininkų streiko Washingtone. Gatvekarių vairuotojai 
organizuoti i Amerikos Darbo Federacijos uniją. Jie laimėjo 15 centų per valandą al
gų. pakėlimą ir šiaip! pagerinimus darbo sąlygose.

ISTORINIAI ĮVYKIAI, ATSITIKĘ 
LAIKE LAISVES GYVAVIMO
Tūlu Asmenų Mirimai 

c- *-

1911 m. M. K. Čiurlionis.
191 G m. kovo 31 d. — Bronius Vargšas— 

Laucevičius, -lietuvių dramaturgas.
1917 m. liepos 30 d. — Julius Janonis, 

lietuvių poetas.
1919 m. sausio G d. — Theodore Roose-, 

velt, buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas.
1919 m. kovo 16 d. — Jako v Sverdlov, 

pirmas Sovietų prezidentas. ,
1921 m. gruodžio 7 d. — Julija žemaite, . 

rašytoja.
1923 m. rugpjūčio 2 d. —Wi. C. Harding, 

Jungtinių Valstijų prezidentas.
192d m. sausio 21 d. — Vladimiras Ujičas 

Uljanovas (Leninas).
.1924 m. vasario 3 d. — Woodrow Wilson, 

buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas.
1925 m. spalių 31 d. — Michail Frunze, 

Sovietų karo vadas.
1926 m. kovo 17 d. '— gen. Aleksei A. 

Brusilovas, padėjęs Sovietams.
1927 m. — Jonas Basanavičius.
1930 m. kovo 8 d. — William H. Taft, 

buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas.
193 1 m. —Thomas Edisonas, žymus Ame

rikos išradėjas.
1932 m. birželio 28 d. — Maironis (J; Ma

čiulis) lietuvių poetas.
1933 m. — Juozas Tumas - Vaižgantas.
1933 ni. — Klara Zotkina, moterų veikė

ja, vokiečių komunistų vadovė.
1933 m. sausio 5 d. — Calvin Coolidge, 

buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas.
1935 m. vasario 17 d. — Vincas Mickevi- 

čius-Kapsukas.
1935 m. birželio 7 d. — J. V. Mičiurinas, 

rusų mokslininkas-gamtininkas.
1935 m. rugpjūčio 30 d. — Henri Bar- 

busse, francūzas liaudies rašytojas.
1936 m. vasario 27 d. — Ivan Pavlov, So

vietų mokslininkas.
1936 m. birželio 18 d. — Maksimas Gor

kis (Peskovas), rusų rašytojas.
1938 m. gruodžio 15 d. — Valerijus čka- 

lovas, pirmas lakūnas iš Maskvos atskridęs 
į Jungtines Valstijas per šiaurės Polių.

1938 m. — Adomas Jakštas (Aleksand- ‘ 
ras Dambrauskas), rašytojas.

1939 .m. vasario 10 d. — popiežius Pijus
XI. • ’ ‘

1939 m. vasario 27 d. — Nadežda Krups- 
kaja, Lenino našlė.

1942 m. — Juozas Baltrušaitis, Amerikos 
lietuvių rašytojas.

1942 m. birželio 29 d. — Wilhelm Ho- 

Kae

Lėktuvas “helikopter”, kuriuo Jungtinių Valstybių ir Jungtinių Tautų delegacija pri- 
būna j Kaesongą vesti derybas su Šiaurinės Korėjos ir Kinijos Savanorių Armijos ka
ro vadais dėl paliaubų.

honzollern, buvęs Vokietijos kaizeris.
1943 m. kovo 28 d. — Sergėjus Rachma

ninovas, rusų pianistas ir kompozitorius.
1944 m. gegužės 5 d. — Vilius Paleckis, 

Justo Paleckio sūnus.
1944 m. gegužės 18 d. — Juozas Rama

nauskas, Amerikos liet, veikėjas.
1945 m. vasario 23 d. — Aleksei Tolstoj, 

rusų rašytojas.
1945 m. kovo 26 d. — Maršalas Borisas 

Šliapnikovas, daug pasižymėjęs Sovietų per- 
galėse.

1945 m. balandžio 12 d. —• Franklin De
lano Rooseveltas, Jungtinių Valstijų prezi
dentas.

1945 m. liepos 7 d. — Salomėja Neris, 
Lietuvos poetė.

1945 m. gruodžio 27 d. — Theodoras 
Dreiser, Amerikos rašytojas.

1946 m. vasario 23 d. — Vladimir Potem
kin, Sovietų diplomatas.

,1946 m- kovo 23 d. — Largo Caballero, 
Ispanijos socialistų vadas.

1946 m. balandžio 9 d. — Fredas Abekas 
(Akelaitis), Amerikos lietuvių veikėjas.

1946 m. birželio 3 d. — Michail Kalinin, 
ilgus metus buvęs ‘Sovietų Sąjungos prezi
dentas.

1946 m. liepos 1 d. — Liudas Gira, Lie
tuvos liaudies poetas.

1946 m. liepos 11 d. — Nikolai Burdenkp, 
Sovietų chirurgas..

1947 m. kovo 31 d. — Marijona Ja
nonienė, Juliaus Janonio motina, — mirė 
arti Baltimore, Md., Amerikoj.

1947 m. balandžio 1 d. —Jurgis H, Grai
kijos karalius.

1917 m. balandžio 7 d. — Henry ‘Ford, 
Amerikos auto industrialistas.

1947 m. balandžio 20 d. — Christian, Da
nijos karalius.

1947 m. gegužės 6 d. — Petras Cvirka, 
Lietuvos rašytojas.

1948 m. gegužės 9 d. — Povilas Jatulis, 
lietuvis vaistininkas ir literatūros kolekto
rius.

1948 m. rugpjūčio 31 d. — Andrius A. 
ždanovas, Sovietų veikėjas.

1949 m. sausio 19 d. — A. S. Serafimovi- 
čius, paskilbęs Sovietų rašytojas.

1949 m. liepos 2d. — George Dimitrov, 
Bulgarijos premjeras.

1950 m. liepos 30 d. — Stasys Jasilionis, 
Amerikos lietuvių poetas.

1951 m.-balandžio 14 d. — Earnest Bovi
nas, buvęs Anglijos užsienio ministras. •

Surinko D. M. Šoloniskas

SKAITYK 
ir j

MOKYKIS ■ 
70. Kiaušinio sandar^ ir 

gemalo vystymasis.

Kiaušinis sudarytas taip: 
iš viršaus kietas lukštas (1) 
duoda kiaušiniui būdingą for
mą ir apsaugo vidines jo da
lis nuo išorinės įtakos. Lukšte 
yra daugybė mažytėlaičių sky- 
lelių. Pro jas i kiaušinio vidų 
Įeina oras ir išeina dujos, ku
rių atsiranda besivystant ge
malui. Lukštas aptrauktas 
švelnia antlukštine plėvele, 
kuri nepraleidžia į kiaušinį 
skysčių bei mikrobų. Po lukš
tu yra du sluoksniai polukšti- 
nės plėvelės, iš kurių vienas* 
sluoksnis gi lįste prigludęs prie 
lukšto, o kitas — prie bąlty-s 
mo. Drūtgalyje abu sluoksniai' 
išsiskiria ir sudaro (2) oro 
pripildytą tuštumą. Tai vadi
namoji** pūnė (pūčka).

Galima pastebėti, kad kiau
šinio baltymas nevienodas: 
aplink trynį jis labai standus. 
Nuo šito baltymo sluoksnio 
eina tam tikri raišteliai; va< 
narni vytuliais, (3), kurie p | 
laiko trynį baltymo viduryje.

Trynys aptrauktas plona 
trynio plėvele (4). Inynys su
darytas iš kelių sluogsnių: bal
tojo (5) ir geltonojo trynio- 
(6). Trynyje ir yra gemalinis 
skridinys — rumbei is (7), 
t. y. jau pradėjęs vystytis ge
malas. Trynio svorio centras 
įtaisytas taip, kad gemalas 
esti visada viršuje. Todėl, f paukščiui perint, gemalas bū
na arti prie šilumos šaltinio— 
perekšlės kūno. 

—o—
Gemalo vystymasis. Tuoj po 

apvaisinimo prasideda gema-J 
lo vystymasis. J<ol kiaušinisj 
slenka kiauštakiu (15—20 
valandų), gemalas vystosi ir, 
dedant kiaušinį, pasiekia ge
malinio skridinio (rtumbelio) I 
stadiją. Padėtame kiaušinyje 
gemalo vystymasis sustoja.4 Ir 
tik tam tikroje temp^ratūro- 
je gemalas gali vėl vystytis.

Natūralias sąlygas gemalui 
vystytis sudaro pats paukšti^ 
perėdamas. Vištos perėjimo 
laikas trunka 21—22 dienas, ■ 
smulkių paukštelių — 11 —14 
dienų ir stambių paukščių — 
iki 40 dienų.

Jau per pirmąsias dvi perė
jimo dienas gemaliniame skri
dinyje ląstelės greitai daugi
nasi, o paskui užsimezga 
svarbiausieji organai ir audi-’ 
niai. Mezgasi, arba formuoja
si, kraujotaka ir nervų siste
ma, regos organai, dalis virš-, 
kinamųjų organų ir pirminia 
ašiniai griaučiai. Tuo metu 
nuo gemalo ima driektis krau
jagyslės. Jos išsidraiko trynio 
plėvelėje ir iš trynio atsargų 
teikia gemalui maisto. Peni’:-, 
tosios dienos pabaigoje jau 
žymu bendrais bruožais viso.* 
būdingosios paukščių savybės 
o į pabaigą aštuntosioiyjaienoę 
jau susiformuoja visos \paukš 
čio kūno dalys ir organai.

Toliau gemalas vystosi h 
auga ir vis labiau ir labiai 
darosi panašus į savo tėvus 
virsta viščiuku. Perėjimo pa
baigoje viščiukas užima visą 
kiaušinio ruimą ir savo sna- 

I pelį iškiša į pūnę ir pirmi 
kartą įtraukia į plaučius orp 

j Pagaliau stipriu kauburėliu 
i esančiu snapelio gale, viščiu
kas pramuša lukštą ir išsirita 
iš kiaušinio.

N

Žinios iš Lietuvos 
♦

Plataus vartojimo dirbiniai 
iš odos pakaitalų

Vilniaus Dailės kombinato 
meniniu odos gaminių 
vė pradėjo gaminti 
vartojimo dirbinius 
pakaitalų — lederino 
jnatiho.

IŠ dermatino daromi mote
riški kelioniniai rankinukai- 
papuošti stilizuotų tulpių 
namentais.

dirbtu 
platau: 
iš odo. 
ir cter-

4 pusi.—Laisve ^Liberty)/ Penktadien., Liepos-July 20, 19jįl
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TEOFILIS TILVYTIS. Kas gėriau ir sumanys, 
kur gražiau dar gali būti? 
Stalas, kurjeris, kėdė — 
Ir vingiuok sau raidę D.

v

•M
B

POPIERINIAI 
KUNIGAIKŠČIAI

išmintingas galvą suka, 
<aip krekles sunert greičiau;

Sumaniau statyt namuką,
i O poemą sustačiau.

Spdžius kraštą mūs atstatė —
Miestas mūrų prisistatė;
Dėl tų mirgančių namų
Man ir daros neramu.
Perkam Suomijoj granitą,
Plukdome vandenimis;
Ta žaismė akmenimis
Į mūs vargą išmainyta!
Ponui užsienio smala —
Vargšui purvas ir bala. x

Ministerija, valdyba, 
Čia namai, namai toliau. 
Vienas mirga, antras žiba — 
Kur bus galas pagaliau?
Iš bakūžių ankstų rytą 
Žmonės miestan velka litą; 
Byra litai iš sodžių 

Wėl namų ir užkandžių. 
Saulės rūmai, Žemės rūmai, 
Rūmai valgyt, pasėdėt;
Saįko, nėr kur pasidėt, 
Arba — trūksta patogumų. 
Sodžiuj kai neįdomu — 
Trūksta miestuose namų, 

f
Kaunas — klasiška poema, 
Sukurta iš pinigų.
Sodžiuj gi po kožną kiemą 
Vaikšto pulkas ubagų. 
Kai akis pamato šilką, 
Pasidaro dūšioj ilgu;
Ten išplikę kailiniai, 
0 čia vyno šuliniai. 
Čia metropoliai, ramovės, 

.Čia be frako nevalia; 
Tokia mūsų jau dalia 
Nuo didvyriškos senovės. 
Baslį nors šilkais taisyk, 
J3et vistiek —daržan statyk.
■

Referentas, karininkas, 
jfciba šlipsai, pentinai; 
To išbaltintus budinkus 
Kypcioja, kaip katinai. 
Kaimo'Jurgiui taip ir knieti 
Mėgdžiot kokį užsienietį. 
Kam tau smokingą dėvėt? 
Smokingas užsmaugs tave! 
Sostinė iš kailio nerias, 
Kad greičiau pralenkt kitus;

• Trina skudurais batus, ' 
Pažastes blizgučiais karias. 
Kas gi čia tave matys? 
Tu ne turkiškas svetys!

Ministerijų tyloje 
Gera, miela ir puiku. 
Kas dėl jos nesisielojo? 
Kiek čia spiečias mūs vaikų! 
Mielas raštinės vedėjau, 
Ten ir aš*seniau sėdėjau: 
Sėdi, snaudi, parašai, 

' Arba kaip nors panašiai*
Daug kas po namelį turi — 

. |Aš likau gi be namų: « 
/xjSu tokiuo pašaukimu 
K Niekas nesukūrė vilos.

’, Kad namus Kaune turėt, 
Maža dirbti ir norėt.

* Dičius savo kabinete 
Skaito valdiškus raštus. 
Raštai šie sukabinėti, 
Atklajoję per paštus. 
Štai^ya, prašymas dėl žemės 
Mintys mezgasi neramios; 
Popieriais gelsvais, margais 
Žmonės skundžiasi vargais. 
Dičius perskaito nenoriai 
Brūkšnelius kreivų raidžių; 
Rankos mostu išdidžiu 
Perduoda vėl sekretoriui.
“Skundas? O, tai neskubu! 
Svarbesnių turiu darbų ..

Raštinėj, už Dičiaus durų 
Krapštos jo pavaldiniai. 
Valandom pro langus žiūri, 
Lyg sugauti kaliniai.

k Visa, ką čionai surašo, 
Vladas Dičius pasirašo; 
hšvingiuoja raidę D — 
,rfr visa jo pavardė.

Spaudžia su kaire skambutį — 
Ilękia pasiuntinys.

* :

Kai pažiūri į jaunimą, 
Išrikiuotą prie stalų, 
Kitąkart net juokas ima 
Iš valstybės reikalų. 
Mokslo amžių prasėdėjęs, 
Sėdi, bylą pasidėjęs; 
Pasipūtęs, išdidus, 
Nei tai rūgštus, nei saldus. 
Buvę šimtmečius prislėgti, 
Šokom kurti sau valdžios; 
Kertame dabai1 vadžias, 
Kiek, arklys tik gal pabėgti. 
Žęmaitukas trauks ilgai, 
Bet jei kris—kas bus, draugai?

Pabaigė aštuntą klasę, 
Rašo jau .. . “Turiu garbės . ..” 
Baisiai klysti, gerbiamasis; 
Maža tavo čia garbės.
Tavo amžiuj — dirbt, kovoti, 
Plėšti kapitalo votį;
Verst puvėsius baudžiavos 
Nuo žemelės Lietuvos. 
Lengvo darbo neišmoksi. 
Nėr visai lengvų darbų. t 
Draugiškai, Vladuk, kalbu — 
Iki bambos neiššoksi.
Čia ponių atsiprašau 
Ir toliau eiles rašau.

Sėdi šičia ir Adelė; 
Daužo baltus pirštelius. 
Rašo ji su mašinėle 
Įvairiausius raštelius. 
Dičius vesdamas galvojo: 
“Dirbs kartu ir mylimoji... 
Nuobodu netaip jai bus — 
Gal iš sapno atsibus.” 
Kad šeimos sukurt lizdelį, 
Jam nebuvo taip svarbu: ' 
Su vaikais nėra skubu, 
Gaila sužalot veidelį.
Miško paukščio nesugaut, 
Su vilkais nesidraugaut.

Lengvos buvo jo vedybos.
Jau mėgina žmoną bart: 
“Tu vis prie manęs prikibus. .. 
Eit reikės'gal pasikart!
Gal prašyti reiks leidimo 
Į draugų susirinkimą? 
Visko, rodosi, gana!
Ne meilužė gi — žmona...” 
Taip kalbėjo su Adele

’ Vyras, grįžęs paryčiais 
Su įkaušusiais svečiais, 
Triukšmą miegamajam kėlė. 
Taip dienelė po dienos 
Dičius siuto ant žmonos.-

Reikalai šeimos pairę, 
Nėr nė lašo šilumos, 
Ir iš būsimo didvyrio 
Liko drąugas karčiamos. . 
Nesuradęs pašaukimo, 
Keikia žmones ir likimą; 
Viskas Dičiui negerai: 
Ilgos dienos, vakarai. 
Jau įgriso ta kankynė.
Mąsto: “Aš? ... Aš — raštvedys?!. 
Pirštais greit mane badys!
Dulkes gert už tūkstantinę!” 
Ne, šis ponas D raidės 
Ant raštelių nebedės.

Girtas veržias pas Adelę, 
Kažko niršta ant žmonos, 
Susimąsto minutėlę, 
Tai kažin ką užniūniuos ... 
Tai, užsukęs patefoną, 
Veda šokt iš lovos žmoną, 
Bando vėl atsiprašyt: 
“Nebepyk, brangi dūšyt... 
Myliu aš tave, Adele. 
Eikš, Ąduže, pas mane.

y Šiam audringam romane 
Pasiguosim valandėlę... ' 
Aš pražuvęs, balandėl— 
Dovanok tu man, Adei!...”

Taip svyruoja ponas Vlada^, 
Kaip ta nendrė vandeny. 
Metai viens po kito, dedas, 
i^ęramu po krūtine.
Tarp bylų ir pareiškimų 

' Mirė tūkstančiai troškimų;
Praūžė daug pinigų, • 
Jau dėl rytdienos baugu.

• “kas bus ryt, ką ryt daryti? 
Kurgi laimė? Kur?! Kame?!

• Gal pamišėlių name 
Teks mane dar uždaryti?!!!” 
Dičius dar kai ką mėgins, 
Bet vaikų jis neaūgins.

(Daugiau bus)

■

Ponuli, jeigu nesikelsi, pavėluosi sakyti prakalbą 
Anksti Kėlimosi ir Daugiau Viršvalandžių Dirbimo Są
jungai.”

•y.- ■ • V i t t? »-vTSs

CHICAGOS ŽINIOS
Liaudies Teatras planuoja 

rudenį suvaidinti “Blindą.” 
Tuo reikalu jau įvykdė pasi
tarimus ir ruošiasi pradėti 
praktikas.

O ai d iečiai ruošiasi 
tei
togų praktikose 
roles 
vyks rugp. 3-čią'. G 
rugp. choras turės 
Straukų rezortą, kur

opere- 
Pepita.” Pirmose po atos- 

pasiskirstys 
ir pradės darbą. Tai i- 

5
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Kas nori kelti fėrą

Štai tie “biedniokai,” siū
lantieji pakelti važiuotės fė
rą. Jie mano, kad uždirban
tieji po kelis šimtelius iki po
ros ar trejetos tūkstančių do
lerių per metus darbo žmonės 
išgali mokėti po daugiau už 
važiuotę. Sako Chicagos Tran
zito Tarybos viršininkai ir jų 
algelės:

Ralph Budd, pirmininkas, 
$35,000; Walter J. McCar
ter, vedėjas,. $32,500; Guy 
A. Richardson, vice-pirm., 
$15,000; Philip W. Collins, 
narys, $15,000; William Mc
Kenna, narys, $15,000.

Jie ir kiti keli kiek mažė-
Icsnes, bet 
gaunantieji 
kelti fėrą.

Ciceroj

pakankamas algas
valdininkai, tars

Rasistai Puola 
Negrų Namą

Išdaužė Langus ir Apsėjo 
Plytgaliais

Liepos 10 d. naktį ir U. d., 
rasistų govėda Ciceroje puolė 
ir šturmavo negrų apartmen
tą, 6139 W. 19th st. Liepos 
10 d. naktį buvo atvykęs shc- 
rifas Babb ir kalbėjo rasis
tam, apeliuodamas į juos ne
daryti ekcesų ' ir nežeminti 
Ciceros vardo. Minioje iš 
1,000 didžiuma plojo sherifui, 
bet organizuota mažuma ujo 
patį sherifą.
. Jam nuvažiavus iŠ minios 
pradėta svaidyti plytgaliais

salės” taksai. Ką žmonėsleidžia atostogas. Jis pama
tęs iš laikraščių rasistų puo- perka, tai' tūri mokėti po tris 

“Vii- centus aut dolerio. . Tik už 
Leono i valgomus daiktus nereikia mo

kėti “sales” taksų.
Taip pat miestas uždėjo 1 

procentą taksų ant algų vi
siems darbininkams, kurie 
dirba Youngstowno distrikte 
ir negyvena čionai. Fabrikų 
bosai išima iš algos, o mažiu
kai Štorninkai ar plaukų kir- 
pikai turi patys sumokėti, ir 
paskirti valdžios žmonės nuo 
jų išrenka. Bet ponams Vis
tiek neužtenka pinigų. Jie už
simanė uždėti vieną procentą 
taksų ir. ant korporacijų, bet 
korporacijos turi savo advo
katą ir miesto ponas 
patraukė teisman. Teismas 
pasakė, kad jūs turėtumėte 
turėti sarmatą kolektuoti tak
sus nuo korporacijų ir kom
panijų. Bet tas pats teismas 
trys metai atgal pasakė dar
bininkų lyderiam, kad taksai 
yra teisingai uždėti ir juos 
turi mokėti. Tai matote, kas 
turi teisybę.

O ponai moka pinigus iš
leisti. Seniau čia buvo parkus 
įtaisę, į kuriuos dabar bjauru 
pažiūrėti, nes baisiai apleisti. 
Miesto valdžia neturinti pini
gų juos pataisyti.

S. J. Eizonas.

d. Jonikų, 
sumušimą 
atvyko pamatyti

kokios pasekmės

1 imtis ant 
nies” ir 
Pruseikos, 
savo akimis
iš chuliganų užpuolimo.

Viską ištyręs ir' pamatęs, 
kad reikalinga “Vilnies” įs
taigai pagalba nuo užpuolikų 
įteikė paramos $20.0(1 ir pa
s’mokėjo prenumeratą, nors 
dar nei nereikėjo.

Svečias 'sakė sugrįžęs na
mon papasakos savo draugam 
ir kaimynam, kaip reikalinga 

■ kovoti prieš •reakcininkus-ra- 
sistus, kurie tiesiog pasiuto 
dėl sėkmingumo Amerikos 
liaudies Taikos Kongreso ir 
pasireiškusios vienybės tarpe 
juodos’ ir baltos rasės žmonių.

Rep.

Tiesa. yra Tederalio 
teisėjo John P. Barnes 
tas draudimas prieš policiją 1 
ir- miesto valdžią ir perspėti,1 
jog turi Clark šeiniai 'suteikti

Youngstown, 0
Mirtis

Liepos 11 d. pasimirė Mi
kolas Youtsnukis, sulaukęs 
daugiau 80 metų amžiaus, 
čionai išgyvenęs apie 60 me
tų. Palaidotas liepos 14 d. 
Turėjo du brolius Ameriko
je, bet seniai mirusius. Brolie
nė ir jos vaikai rūpinosi pa
laidojimu. Miestas davė pini
gų palaidojimui.

Mikolas Youtsnukis buvo 
sunkaus darbo darbininkas, 
dirbo geležies išdirbystėje vi
są savo gyvenimą. Bet kai už 

’ėjo nedarbas, tai, kaipo pa- 
jvienis ir nepilietis, buvo at
leistas iš darbo ir paskui jau 
nebepriėmė. Tai Mikolas par
davinėdavo laikraščius ant 
kampų. Po tam išsiėmė pilie
tybės popierius ir gavo valsti
jos pensiją. Ir taip vargo 

i mirties. Turėjo širdies lig
Jūs žinote, kokią pensiją 

! Ohio valstija duoda vargšam 
žmonėms;—tik biskį daugiau, 

.kaip vieną dolerį per dieną. 
I Tai aišku, koks iš tos pensijos 
j gyvenimas senam žmogui, ir 

užvedus dar sergančiam.%

Anglu gelžkeliečiu vadas 
reikalauja taikos

teismo

šeimai, bet iš antradienio ii 
trečiadienio Įvykių matoma : j 
Ciceros ir policija ir piieste- 
lio pareigūnai nesiima prie
molių rasistus suvaldyti, nes 
labai gali būti, kad jie patys 
tebėra, dalyviais puolimo neg-; 
rų šeimos.

Clark seimą yra i 
bylą distrikto federaliam teis
me ieškinio sumoje $200,000 
iš Ciceros miesto, kur apkal
tinime nurodoma, kad 50 po
licininkų apsiginklavę pišto- 
lietais ir buožėmis sakė dar
ko šeimai birželio 7 d. “neš- 
dinkitės iš čionai', jei jus žino
te kas yra jums gerai.”

Skunde nurodoma, kad 
Clarko. šeima protestavo, tai 
pati policija juos apstumdė 
ir mušė ir spardė.

Tai štai kokią demokratiją 
negrai turi Ciceroje arba bal
tieji d. Jonikai, kurie prig
laudė negrus delegatus, atvy- 

i kusiusx į Amerikos Liaudies 
Taikos Kongresą Chicagoj.

Piliečių, unijų, bažnyčių 
protestais ir reikalavimais, 
tegalima bus priversti polici
ją ir miestelio valdžią suval
dyti rasistus, kuriuos be abe
jonės organizuoja fašistai iš 
“White Circle”, o White Cir
cle remia didžiulės korporaci
jos, kurios daugiausiai pasi
pelno iš šalies ginklavimosi, o 
dar daugiau laike karo.

Cicerietis.

London. — Anglijos gele
žinkeliečių unijos pirminin
kas H. W. Franklin, kalbė
damas jos suvažiavime, pa
reiškė, jog Korėjos Skaras 
turėtų būti užbaigtas dery
bomis ir ištraukta visa sve- 

ikl|timųjų kariuomenė iš to

—°—
Biskį apie vietinius reikalus

Ohio valstijoje yra aukšti l’ti.

krašto.
Suvažiavimas, atstovau

jantis 400,000 geležinkelie
čių, užgyrė rezoliuciją, ra
ginant ne tik baigti’ korė- 
jinį karą, bet sušaukti pen
kių didžiųjų valstybių kon
ferenciją visiems ginčija
miems klausimams išspręs-

ooooooopooooooooo<xx>o<x>oooo<>ooooooooooooooooooooooooo

DETROIT, MICH
Detroito Draugijų Sąryšis rūpestingai rengiasi prie 

savo didžiojo Spaudos Pikniko, kuris įvyks —

Sekmadienį, Liepos-July 22 d
Bus visiems žinomoje Urbonienės

Beechnut Grove Park
Middlebelt Rd., Inkster, Mich.

Prasidės 12 vai. dieną
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Čia bus proga susipažinti su daug svačių iš kitų mies
tų, nes į Spaudos Piknikus jų visada daug atvyksta.

Prie įžangos bilieto Sąryšis paskyrė
$150.00 dovanomis

«♦———

4 CHARLES .1. ROMAN

ir akmenais į budinką ir iš- {

S pusi.—Laisvė (Liberty) -Penktadien., Liepos-July 20,
Peters 
kuris

Liepos 9 d. 
gojo lankėsi ,A. 
Missouri valstijos,

daužyti langai, kaip iš prie
šakio, taip ir iš užpakalio.

8 policininkai ir 6 deputy
sherifan buvo stumdomi govė- 
dos ir jie nieko nedarė. Nei 
didesnio sudrutinimo nebuvo 
prisiųsta.

Harvey E. Clark Jr., antra
dienį dienos metu perkraastė 
rakandus į savo apartmentą, 
kur birželio 7 ir >1 d. pati Ci
ceros policija ne tik neleido 
perkelti rakandų, bot dar jį 
ir jo žjhoną apstumdė.

Kai taip Ciceros policija ir 
miesto valdžia atsineša linkui 
negrų šeimos, tai nereikia no
rėti, kad toji pati policija su
valdytų l-asistų govėdą.

Našlių — Našliukui Klubas

Našlių ir Našliukių Klubas 
buvo suorganizuotas 1939 m., 
Ciceroje. Į klubą priimami 
nevedę vyrai ir moterys be 
skirtumo pažvalgų ir įsitikini
mų. Mokestis metams $1.00.

Veikėjas ligoninėje

LMS Apskrities sekretorius 
• ilgametis LKM Choro na

rys, Bendokaitis, šiandien at
sigulė -.ligoninėn, Evangelical 
Hospital ant 5-lth ir Morgan 
st. Jis nuėjo ligoninėn po re
komendacija Dr. Šimkaus. 
Bot Bendokaitis tikisi greitai 
nugalėti ligą 'ir vėl. grįsti vi
suomeniniu ■ veikiman. Kokios 
lankymo valandos pranešime 
vėliau.

Linkiu Bendokaičiuį kuo- 
skubiausiai susveikti ir vėl 
kartu būti sir mumis.

Draugas.

Tolimas Svečias

Vilnies” įstai- 
iš 

čia

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūpŲ 
Šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS ' Naujas Bedarbių Apdraudos Įstatymas Yra
Visuomeninio maitinimo 

įstaigų apžiūra

VILNIUS, geg, 11d. —Eina 
į pabaigą Vilniaus visuomeni-

- nio maitinimo įstaigų — res- 
, toranų, užkandinių, valgyklų

— apžiūra, trukusi vieną mė
nesį.

Apžiūros tikslas — page
rinti visilomeninio maitinimo

- įstaigų ruošiamų patiekalų ko
kybę. Tuo tikslu parenkamos 
geriausiai patiekalus gami
nančios visuomeninio maitini
mo įmonės, kurių kulinarams 
bus suteikta teisė dalyvauti 
respublikiniame konkurse.

Geriausiai apžiūroje pasiro- 
džiusiems kolektyvams, o taip 
pat kulinarams bus skiriamos 
premijos, i

Pasibaigus miesto apžiūrai, 
į Vilnių suvažiuos geriausi ki
tų miestų ir rajonų kulinarai. 
Jie dalyvaus respublikiniame 
konkurse.

- ■ T —

Kriaučių Žinios Tyrinėja Vaikų Pardavinėjimą “Juodojoje” Liberty Auditorijoje

Apmingąs, Sako Darbo Unijų Komitetas
- - - - - - - - - ' <1

Jie taps žemės ūkio meistrais
LINKUVA. Gausus būrys 

- rajono kolūkiečių' baigė pir
muosius mokslo metus trime
čiuose agrotechnikos kursuo- 

> se. “Aušros” kolūkyje egza
minus išlaikė 22 klausytojai. 
“Didžiojo Spalio” — 33 irt 
“Gimtosios žemės” kolūkyje 
— 26.

Labai geru žinių įsisavini
mu pasižymėjo kolūkiečiai G. 
Bujelytė, T. Gumbulevičiūtė, 
A. Bučas, J. Sabolis, L. Butku
tė, S. Nariūnas ir eilė kitų. 
Kursų klausytojams dėstė ag
ronomai P. Tamoliūnaitė, V. 
Morkvėnaitė ir G. Vaišnytė;

A. Mozūra

★ Paminklas tarybiniams
kariams, ž rovusiems Didžiaja
me Tėvynės kare, • pastatytas 
Raudonėje (Jurbarko rajo
nas). E. Gvildys

★ 16 kolūkiečių * baigė
statybos brigadų vadovų kur
sus Panevėžio rajone.1 šiuo 
metu kursantai jau atlieka 
praktikos 'darbus “Naujuoju 
keliu” 'ir kitų kėlūkių plytinė
se. ’ P.’ Sargautas ’

★ Sieninių laikraščių apžiū
ra įvyko Kauno Politechnikos 
institute. Buvo premijuoti .sie
niniai. laikraščiai: ’“Architek
tas”, “Statybininkas,” “Pir
myn, į komunizmą,” “Menas 
ir sportas” ir kiti. A. Marma

★ Pavasario sporto šventę 
surengė Salantų rajono sep
tynmečių ,mokyklų mokslei
viai V. Stankus, P. Valančius, 
S. Ruginis ir kiti. St. Laukys

Gimdymo pagalba 
respublikoje '

VILNIUS, geg. 16 d. —Vil
niuje įvyko respublikinis gy
dytojų akušerių-ginekologų 
suvažiavimas. Pranešimą apie 
gimdymo pagalbą respubliko
je padarė vyriausis respubli
kos akušeris-ginekologas me
dicinos mokslų kandidatas Ne- 
niškis. Pranešėjas pateikė ei
lę faktų apie gimdymo pagal
bos organizavimą ir išplėti
mą. Jei prieš karą Lietuvoj 
buvo tik viena akušerių mo
kykla^ tai > dabar jų — trys. 
Per laikotarpį nuo 1948 me
lų akušerių skaičius padidėjo 
2 kartu ir dabar siekia 1,100. 
Kaimo gimdymo namų buržu
azijai valdant- visai nebuvo? 
šiandien jų yra 67. Palyginti 
su prieškariniais metais lovų 
skaičius gimdymo įstaigose iš
augo daugiau kaip 3 kartus, 
šiuo metu respublikoje yra 
134 gimdymo stacionarai. Iš
augo gydytojų akušerių-gine
kologų kvalifikacija; daug 
jų tobulinasi įžymiuose Mas
kvos ir Leningrado moksli
niuose institutuose.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos tikrasis paryš prof. 
Mažylis padarė pranešimą 
apie akušerijos-ginekologijos 
mokslą genialaus mokslininko 
Pavlovo darbų šviesoje, doc. 
Baronas — apie gimdymo pa
galbos organizaciją Vilniaus 
mieste, Šiaulių srities vyriau-

Juokas po -juokų, bet mūs 
tėvynę Lietuvą ir vėl užtemdė 
juodas debesys, kai neišrinko 
kriaučiai Prano Vaitukaičio 
delegatu. Laisvė ir Vienybė 
su Juozu Ginkum priešakyje 
“susivienijo”, kad pakenkti 
lietuvių akcijai kovoje už 
Li e tu vos į n e p r i k 1 a usom y b ę. 
Taip Keleivis rašo liepos 11 
dieną.

Teisybė, prieš delegato rin
kimus Vaitukaitis rašinėjo 
kriaušiams laiškus, žadėda
mas gražiai dirbtuves iššluoti, 
kad jos butų švarios, bet. jisai 
nieko nesakė apie Lietuvos iš
laisvinimą. Aš tikiu, kad Vai
tukaičiui dar yra proga tapti 
delegatu. Jeigu socialistai su 
Vaitukaičiu priešakyje atims 
iš lietuvių Lietuvą, tikrai 
kriaučiai pakeitimą padarys: 
Ubaravičiaus vieton padės 
Praną. Tada nereikės nervuo
tis ir meluoti. i

Juokas po juoko, bet socia
listai kriaučiški galutinai mi
si protavo vaikiškai.

Prisiminus sdhovės laikus 
Lietuvoje, kunigai iš sakyklų 
bažnyčioje kriaučius gąsdin
davo velniu, o gizelius moki
nius gąsdindavo žydu, kad 
žydas juos įdės į maišą.

Socialistai kriaučiai čia pa
siėmė gązdinimo būdą su 
Lietuva. Jeigu kas . nors iš 
kriaučių nesutinka politiniai 
su buivydiniais ir glavecki- 
niais ir kitais socialistais, tai 
jau “Lieturvos nėra,” taip kaip 
to kriaučiaus dūšia velniui 
patenka, o gizelio gyvastis 
žydo maiše lieka.

Broliai socialistai, liaukitės I
svietą juokinę su tokiais savo 
raštais ir savo makaulėmis. 
Lietuva nerastoji kojinė, kurią 
gali kas nors tąsyti, bot jūs 
patys pas kriaučius palikote 
kojinėmis.

Vaitukaičio kriaučiai ne
rinko delegatų, kadangi jis 
pasielgė gruodžio 14 d., 1949 
metais, kaipo ne • unijistas. 
1920 metais būdamas delega
tu vežiojo savo yaikucius ve
žimėlyje, o tais metais buvo 
sunki kriaučių .kova, darbda
viai buvo paskelbę lokautą, 
per 6 mėnesius nedirbome. 
1928 .metais lygiečių pagalba 
Vaitukaitį išrinko delegatu, 
o Buivydą sekretorium. Ra- 
telninkai socialistai smarkiai 
užpyko ant Vaitukaičio ir už
dėjo štampelį, kad jis yra 
tikras komunistas ir per Ke
leivį tą jie patvirtino, šian
dien kriaučiai nėra tie, ką bu
vo 30 metu atgal. Jie politi
kierius pažįsta gana gerai ir 
žino, kad yra doleriniai.
. Kriaučiai nori unijoje ra
mybės. Nepaisant, kokių vie
nas kitas yra pažvalgų,’ bet 
turi unijoje ir unijos nariams 
dirbti, ne savo politikai. Tad. 
tautininkai, katalikai ir lais- 
viečiai tuos visus barnius ir 
pjov^nes padėjo į šalį.

Jeigu socialistams nepatin
ka, tai galite savo galvas 
daužyti į sieną, niekas jums 
nieko nesakys.

Socialistai primeta dabarti
nei lok'alo valdybai pinigu da
linimą unijos nariams. Taip, 
kurie sirgo, atsišaukė, visi ga
vo pašalpos iš to fondo, ku
riame buvo virš $4,000. Tas 
yra pagirtinas dalykas savo 
narį sušelpti. O neprigulmin- 
gas kriaučių klubAs davė vi* 
siems pašalpą, kuris tik pri
klausė ir turėjo klubo knyge
lę. Socialistai pirmutiniai atė
ję pasiėmė savo dalį, Glavec
kas, Tiškus, Buivydas, Vaitu
kaitis, Paskevičiai ir kiti visi.

Taigi, pagal Keleivio filo- 
zofiją, dabartinė valdyba na-

siasis akušeris-ginekologas gy
dytojas Vanagas —apie krau
jo perliejimo platų įdiegimą 
akušerijoje - ginekologijoje. 
Apie apylinkės akušerio-gine
kologo darbą pranešimą pa
darė gydytoja Klimavičiūtė.

Rinkoje; Teismo Pareigūnas Įveltas
Queens apskrities prokuro

ras Sullivan pradėjo tyrinėji
mą paskilbusio vaikų pardavi
nėjimo “juodojoje rinkoje.”

Jau buvo rašyta, kad 24 
daktarai yra tos rinkos daly
viai, taipgi kelios slaugės ir 
vienas teismo viršininkas, ku
ris patvirtindavo - legalizuo
davo vaikų pirkimo ir parda
vimo dokumentus. Pasirodo, 
jog jis legalizavo 70 vaikų 
dokumentų.

30 Queens apskrityje gyvo-

nančių merginų, pagimdžiu
sių vaikus, yra pardavę juos 
minimoje rinkoje. Viena mer
gina susilaukė vaiko nuo iš-< 
prievartavimo. Ji taipgi savo 
vaiką pardavė. Viena turėjo 
dvynukus, kuriuos arklių lenk
tynių gembleris nupirko už 
$4,000.

Minima rinka darė biznio 
virš $100,000. Speciale teismo 
sesija rugpiučio 1 d. pradės 
savo darbą.

Telefonų Kompanija Pelne $371,977,300, Bet 
Reikalauja Pakelti Mokestį

New York Telephone Co. į 
kreipėsi į Public Service Com
mission reikalaudama mokes- 
ties pakėlimą užgirti.

Kompanija pasiryžo, dar 
daugiau apiplėšti publiką. 
Jeigu jai bus leista pakelti 
mokestį, tai kompanija per 
metus laiko iš to pelnys dar 
virš 57 milionus dolerių.

Telefonų kompanija per 

rius papirkinėjo už pinigus, 
kad už juos balsuotų, tai 
klauskite virš minėtų žmonių, 
už ką jie balsavo.

Broliai socialistai, su to
kiais melagingais raštais ne
galite toli važiuoti. Jūs iš sa
vo tautos juokus krečiato ir 
patys paliekate ant juoko.

J. S.

metus laiko uždirbo, atmokė
jus visas išlaidas ii' taksus, 
$371,977,300. Bet ji tuo nepa
sitenkina. Ji siekiasi dar di
desnių pelnų.

FffolTEATRAI
Liepos 18 d. pradėta Roxy 

Teatre rodyti 20th ’ Century- 
Fox pagaminta spalvinė fil
mą “Take of My Little Giri”, 
kurios žvaigžde yra Joanne 
Crain.

Filmą parodo jaunimą ko
legijoje ir kaip kolegijos val
dyba žiauriai ir diskriminuo
jančiai apsieina su mokiniais.

Stage show sudaro žymūs 
artistai - dainininkai -ir .Leo
pold Spitalny choro asemble- 
,ia. , ■ •'' OiR

_ Irano valdines komisijos narys Hussein Makki siekia 
ranka krano, kuriuomi jis grasina uždaryti Britanijai 
savo,šalies aliejų, jeigu anglai nenusileis aliejaus in
dustrijos nacionalizavimo įstatymui. Irano darbininkai, 
liaudis pareikalavo nors kartą pradėti naudoti didžiau- 
sį šalies turtą savo šalies naudai, atsikratyti svetimų
jų, kraunančių sau pelnus iš iraniečių skurdo. Valdžia 
turėjo paklausyti.

i Šį vakarą bowlininkai 
susirenka

Lietuviai bowlininkai liepos 
20 d. susirenka j Auditorijos 
bowlinę. Jie persiims savo lo
šime.

Lietuviai bowlininkai galės, 
lošti kiekvieną antradienio ir 
penktadienio vakarą. Rcp.

Vizitas pas J. ir A.
Kaulinius

Prieš Laisvės pikniką tą 
sekmadienį, mos, susėdę į 
dvi mašinas, užsukome pas 
Joną ir Anastaziją Kaulinius, 
gražiai Įsikūrusius Hunting
ton, L. I.

Ten radome ir daugiau svo
čių, tarp kitų buvo atostogau
jantieji brooklyniškiai Cedro- 
nai.

Malonūs šeimininkai mus 
gražiai. priėmė ir svetingai 
pavaišino.

Turiu pasakyti, kad Kauli- 
jinai gražiai įsikūrę: namas 
į puikus, erdvus,, šviesus, “far- 
j molė” nedidele, bet graži, tu
ri medžių — vienas' labai di
delis iv gražus. Auginėsi 
Kauliniai ir daržovių, na, ir 
prašė atvykti pas .juos, kai tu
rės tumeičiu. c «

žinodami, jog negalėsią 
būti Laisvės pikniko, Kauli
niai ir Gedeonui nusibaudė sa
vo po penkine, paaukodami 
Laisvei. Svečias.

90,000 žmoniii naudoja 
narkotikus

Majoi'o paskirtas komite
tas tyrinėti narkotikų naudo
tojus paskelbė 75' puslapių 
raportą. Komitetas apskai
čiuoja, kad New Yorke mies
te gali būti apie 90,000 narko- 
ti 1< u s' n a u d o j a n č i ų ž m on i ų.

Pirmą šių metų bertainį 
buvo areštuota 1,153 narkoti
kų platintojai. Bet dar dau
gybė jų tebėra laisvi ir varo 
savo biznį. Suprantama, jie da
bar yra daug atsargesni, tai 
sunkiau juos ir susekti.

Raportas taipgi parodo, jog 
daugelis narkotikų naudotojų 
rimtai serga, kiti nepagydo
mai, nes nuo didelio ju nau
dojimo išsivysto organinės li
gos, ypač vėžio liga.

Komitetas kviečia policiją 
ir publiką energingai darbuo
tis, kad pastoti pavojingam 
narkotikų naudojimui kelią.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Jungtinis Darbininkų Vei
kimo Komitetas išleido pa
reiškimą, kuriame nurodoma, 
jog naujasis New Yorko vals
tijos bedarbių apdraudos į- 
statymas yra apgavingas, ku
ris atima teise daugeliui bied- 
nų žmonių bedarbių apdrau- 
da naudotis.

IIughes-Brees įstatymas ne
va pakelia bedarbių apdrau- 
dą nuo $26 iki 830 į savaitę, 
bet Įeina galion tik kitais me
tais. Tuo pačiu kartu visokį 
bedarbių apdraudos suvaržy-' 
mai paliks be bedarbių ap
draudos tūkstančius bedarbių 
nuo šių metų liepos mėnesio.

šis įstatymas sulą u pys apie 
600 milionų dolerių į motus. 
Tai tiek pinigų bus atitrauk
ta nuo bedarbių, kurie dėl vi
sokių kliūčių negalės gauti 
apdraudos.

šis Įstatymas taipgi yra 
naudingas darbdaviams, bet 
žaliu g as dari) i n i n k a m s.

Jungtinis Darbininkų Vei
kimo Komitetas todėl imasi

Graiku redaktorių pasodino 
i Ellis Island kalėjimą C- v <■

A m e r i k in is Sye turgini i us 
ginti komitetas praneša, jog 
pereitą pirmadieni federalis 
teisėjas Iloltzoff panaikino 
Peter Tlarisiades $5.000 kau
ciją ir pasiuntė ji i Ellis Is
land kalėjimą.

Kadangi Aukščiausias Teis
mas jo apeliaciją svarstys tik 
šį rudenį, tai iki to laiko jis 
nusmerktas sėdėti kalėjime ir 
laukti teismo nuosprendžio. 
-Jis buvo areštuotas 1946 mo
tais kai]) nepilietis ir paskir
tas deportavimui Į fašistinę 
Graikiją. Birvo visą laiką po 
$5,000 kaucija ir laukė Aukš
čiausio Teismo nuosprendžio.

Jis yra progrosyvio graikų 
laikraščio redaktorius ir Įžy
mus tarp Amerikos graikų 
veikėjas. Jis yra vedęs Ame
rikoje gimusią žmoną ir turi 
du mažus vaikus.
Į =-■- -........-----—-------- -------------==> |

EGZAMLNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS l

darbo, kad bedarbiam 
abelnai darbininkams yjšaiS- 
kinti šio Įstatymo vertę. Bus 
išleista 100,000 lapelių ir pa
skleista prie bedarbių apdrau
dos raštinių. Taipgi lapeliai 
bus išplatinti darbininkų cent
ruose.

Minimas komitetas taipgi 
kviečia amijas ir kitas organi
zacijas reikalauti, kad gu
bernatorius Dewey sušauktų 
specialų legislatures sesiją, 
kurioje šis įstatymas turėtų 
but atšauktas.

HELP WANTED
HELP WANTED—FEMALE

HELP WANTED
Reikalingas patyręs su rekomen

dacija superintendentas t janitoriuš) 
Williamsburgh sekcijoje. Alga vasa
rą $75 j rnėnesj. žiemą SI00 ir ke
turių rūmų apart mentas. Kreipki
tės: Tel. SO. 8-6243.

041)

Pranešimas
CLEVELAND, OIU<V

LLD 190 kuopos motinis^piknikr 
įvyks rūgo. (Aug.) 5 d., Rūbo daič 
žc, ant 422 kelio, visiems clevelan- 
diočiams gerai žinomoj vietoj. Mi
nėtos kuopos piknikai slwriasi nuo 
kitu piknikų tuomi, kad juose yra 
pamodami pilni pietūs. Taipgi ir 
šiame pikniko bus pagaminti pie
tūs. tačiau-, norinti piknike valgyti 
pietus, turi iškalno įsigyti tikietus, 
kurių kaina $1.25 ypatai. Jų galima 
gauti pas kuopos narius ir LDS 
Klube. Taipgi, kurie valgys pie
tus, kviečiami būti vietoje kaip 1:30 
diena. Pietus pavalgius, prasidės 
piknikas ir šokiai, kurio tęsis iki 
vėlumos. Kviečiami visi dalyvauti.— 
Rengėjai. ’ (139-141)

' RANDAVOJIMAI
PASTRENDUOJA

Išsirenduoja 4 kambarių butas 
užpakalyje krautuvės, su maudyne, 
šaltas vanduo. Maujer St. Ronda 
$40. Skambinkite STagg 2-3004.

(139-141)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tei. EVergrecn 7-6868 K

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

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.) t
Win. Mazurkevičius, Scranton, Pa................. 3.00
M. Pečenkiene, Wyoming, Pa................. .. 3.00
A. ir P. Ruseckai, Sdranton, Pa. ......... 2.25 
A. ir P. Galįnauskai, Scranton, Pa....................2.00
Z. Koval, Jamaica, N. Y............................  2.00
M. žalionis, Scranton, Pa. ............................. 1.00
P. Mitchell, Scranton, Pa. • •........................    1.00
J. Grinevičius, Throop, Pa................ ................... 1.00
K. Staniulis, John sorų City, N. Y..................... 1.00
Gera Rėmėja, Binghkuiton,/N. Y.» ...... 1.00

Didelis ačiū už aukas! Nors oficialiai jubiliejaus 
vajus pasibaigė, bet demokratinei spaudai nuoširdi 
parama aukomis yra nuolatos reikalinga. Prašome 
atsinaujinti prenumeratas, kurių pasibaigė, ir pagal 
išgalę paremti Laisvę aukomis. ‘

Laisves Administracija

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY. 
Brooklyn; n. y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-ŲATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEI MONA S

Savininkas \
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. TIewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-62.83

Matthew A.
Bl M S

(BUYAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. .1.

MArket 2-5172,

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas «

IGNAS SUTKUS \
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergrecn 4-896S

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET W 

Brooklyn, N. Y. į 
Telefonas: KVergreen 4-8174
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