
Sklandžiai, bet bergždžiai.
Prarado galvas.
Žemė valstiečiams.
Atvyko ir pamatė.

Rašo A. BIMBA

Nr. 185 ★★★★ Richmond Hill 19, N. Y., Penktad.. Rugs.-Sept. 21, 1951 ****Rugsėjo 17 d. sukako ly
giai 164 metai nuo priėmimo
Jungtinių Valstybių Konstitu
cijos. Tuojau paskui buvo 
priimta dešimt pataisymų, 
kurie sudaro garsųjį Teisių 
Bilių. Ypatingai svarbūs Pir
mas ir Penktas pataisymai. 
Jie užtikrina kiekvienam žo
džio ir sąžinės laisvę. Jie už
draudžia versti žmogų būti 
liūdytoju prieš save, arba sa
ve inkriminuoti.

Mūsų valdovai šiandien
garsiai šneka apie tą Konsti
tuciją, bet savo darbais jie ją 
laužo. Areštuojami ir kalina
mi žmonės tik už tai, kad jie 
naudojasi tomis laisvėmis, 
kurtos garantuoja Teisių Bi- 

fr-liusf^šiandien labiausia reikia 
Konstituciją saugoti ir ginti 

.kaip tik nuo tų, kurie yra 
prisiekę iią išlaikyti. Keista 
padėtis.

Ar pastebėjote, kad kleri
kalinė spauda ir katalikų baž
nyčios galvos beveik kasdien, 
vietoje Tėve Mūsų, su pasi
didžiavimu ir be pertraukos 
kartoja: “Katalikų bažnyčia 
yra didžiausiu komunizmo 
priešu.”

Šita nauja malda yra paim
ta iš Marijonų Draugo (rugs. 
14 d.) vedamojo straipsnio.

Jei taip, tai kokią teisę jie 
turi taip alasavoti, jeigu tose 
šalyse, kurias komunistai vai
ruoja, jiems kaimais bando
ma rąmis aplaužyti? Priešo 
juk niakas neglosto. Klerika
lai pasisako, kad jie priešai. 
Patys save išduoda. Tiesiog 
prašalta prašo, kad komunis
tai jų neglostytų.

Nesinori klebonus ir jų pa- 
j saulietiškus pastumdėlius (ši

mučius, Zujus, Kneižius) mo
kyti. Bet šį kartą jų pasigai
lėsiu ir visiškai nemokamai 

( duosiu jiems sveiką patarimą: 
Neapsimoka didžiuotis ir gir- 

' tis esant didžiausiu priešu, 
i Paskui prisieina gailėtis ir 
i verkti. Geriau būti padoriu 

žmogumi ir nesėti vėjo.
Katalikų bažnyčios skait- 

i lingos galvos daro klaidą. 
I Protestantiškos, žydiškos -ir 

kitokios bažnyčios užsilaiko 
daug rimčiau ir šalčiau.

Vienoje savo kolumnos vie
toje Juozas Tysliava karštai 
ploja rankomis, kad “Vargiai 
ar kada nors buvo toks tarp
tautinis susirinkimas, kuris 
būtu taip sklandžiai praėjęs, 
ka/nJ^San Francisco konferen- 

_cijažr’ Bet kiek žemiau, giliai 
atsidusęs, sako: “Taikos su
tarties su Japonija pasirašy
mas anaiptol dar nereiškia, 
taikos Azijoje.”
Tai reiškia, kad susirinkimas 

praėjo sklandžiai, bet bergž
džiai. Arba taip, kaip su tuo 
Vinco Andrulio 'dzūku :

i “Sveiks, bet nebgyvs.”
★

Visomis keturiomis pasira
šau tūlo smetonininko J. B. 
pasakymą: “Iš šalies žiūrint, 

į atrodo, kad mūsų politikieriai 
i visai prarado galvas” (Vien., 
s rugs. 14,). J. B. kalba apie 
: vaidus tarp VLIKo ir Lozorai- 
Hk'

Negalima nesutikti jr su 
I Kaziu Karpium/kai jis sako, 

kad “Sovietų draugų visur

> Ok j7s, man atrodo, smar- 
kiaiAklysta, kai ,Jungt. Vals
tybių^ Aukščiausio Teismo na- 
rj Miliam O. Douglas beveik 
korriunistu laiko tik už tai, 
kad jis siūlo Amerikai pripa-

I Minti komunistinę Kiniją. La
bai, labai daug žymių, veiklių

i

KORĖJOS LIAUDININKAI 
SIŪLO TUOJ PANAUJINT 
DERYBAS PERTAIKAI
Amerikonai priimsiu pasiūlymą; 
šiauriečiai atsigriebia fronte

Korėja, rugs. 20. — Šiau
rinės Korėjos premjeras 
gen. Kim II Sung ir kinų 
generolas Peng Teh-Huai 
per radiją pasiūlė vyriau
siam amerikonų komandie- 
riui generolui Ridgway tuo- 
jaus panaujinti' Kaesonge 
derybas dėl pertaikos. Nu
matoma, jog amerikonai 
priims pasiūlymą.

Šiauriniai korėjiečiai bu
vo pertraukę derybas nuo 
rugp. 23 d., protestuojant, 
kad amerikonai kartotinai 
įsiveržę į nuginkluotą dery
boms Kaesongo apylinkę.

Pastaruoju laiku ameri
konai .prisipažino, kad jie 
bei jų talkininkai du sykiu 
“per klaidą” buvo įsiveržę 
į tą apylinkę.

83,257 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba paskelbė rugsėjo 19 
d., jog Korėjos kare ameri
konai nukentėjo šitokius 
nuostolius per mūšius fron
te, neskaitant kitų nelai
mių:

' 12,392 užmušta, 58,527 
sužeista ir 12,338 be žinios 
dingo—viso 83,257.

Kongresmanai nutarė pakelt 
kainą pašto siuntiniam

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas nutarė 
pabranginti laikraščių ir 
žurnalų siuntinėjimą- per 
paštą po 10 procentų kas
met per 3 sekamus metus; 
taipgi pabranginti papras
tąsias atvirutes nuo dabar
tinio 1 cento iki 2 centų ir 
pakelti kainas įvairiems ki
tiems^ paštiniams siunti
niams.

amerikiečių yra tos pačios 
nuomonės, kaip teisėjas
Douglas.

Indijoje susidaro bendras 
frontas busimiesiems visos 
šalies rinkimams, kurie įvyks 
sausio mėnesį. Vyriausi šūkiai 
bus: ,

“žemė valstiečiams.
“Konfiskavimas užsienie

čių kapitalo Indijoje.
“Pilnas, visiškas atsipalai- 

dojimas nuo britų imperijos.
“Visiems darbininkams už

tikrintas darbas.
“Visiems garantija demo

kratinių laisvių.” ,

Pasipiktinęs savo , kolegų 
darbiečių-socialistų politika 
namie, 83 metų amžiaus dar- 
bietis anglas George Wilson 
nuvyko čechoslovakijon. Ir 
sako jis:

“Atvykau savo akimis pa
matyti statant socializmą pir
ma, negu aš numirsiu. Ir pa
tenkintas esui tuomi, ką čia 
pamačiau.”

Taigi amerikonai jau bent 
dalinai prisiima atsakomy
bę už Kaesongo apylinkės 
neutralumą, sako šiauriniai 
korėjiečiai, kviesdami pa- 
naujint derybas.
KARO VEIKSMAI

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai atgriebė nuo ameri
konų strateginį kalną į 
žiemius nuo Yanggu, ryti
niame .fronte. Kitur ame
rikonai atrėmė daugumą 
korėjiečių atakų.

Tuzinas didelių ameriki
nių helikopterių lėktuvų 
nuleido buri savo marinin- 
kų su ginklais ant vieno 
aukšto kalno, užnugaryje 
■šiaurinių korėjiečių, ryti
niame fronte.

■*>

Valdžia turi atmokei 
indijonam seną skolą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia 1846 me
tais padarė sutarti su Kaw 
gentės įndijonais Kansas ir 
Nebraskos valstijose. Už 
6,559,040 akru indijonu* že
mės davė jiem 255,854 
akrus Council Grove rezer
vacijoj. Bet valdžia iki šiol 
liko jiem skolinga $2,493,- 
689 pinigais. '

Valdinė Indian Claims ko
misija dabar nusprendė, 
kad valdžia turi jiems tuos 
pinigus sumokėti.

Demokratu vadai lemia, kad 
Truman vėl būtu išrinktas

Washington. — Edward 
J. Flynn, Demokratų Naci- 
onalio Komiteto narys, kal
bėjosi su prez. Trumanu ir 
paskui pareiškė korespon
dentams, kad Trumanas 
“tikrai laimėtu 1952 metu 
prezidentinius rinkimus,” 
net prieš generolą Eisen- 
howerį, jeigu republikonai 
statytų jį savo kandidatu. 
. James Farley, kitas de
mokratų komiteto narys;- 
pasišnekėjęs su preziden
tu, taipgi tvirtino, kad 
Trumanas laimėtu 1952 m. 
rinkimus.

Bilius ragina pertraukti 
prekybą su Čechoslovakija

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas O. K. 
Armstrong įteikė bilių, rei
kalaudamas visiškai sustab
dyti prekybą su Čechoslova,; 
kija. Sako, tai bus protes
tas dėl to, kad Čechoslova
kija įkalino amerikinį ko
respondentą Williamą Oat- 
isą. ,

Oatis nuteistas 10 metų 
kalėti už šnipinėjimą Ame
rikai ir Anglijai prieš Če- 
chpslovakiją. .

Paskirta $400,000,000 bėglių 
“armijai” prieš Sovietus

Washington. — Senato irlje žinyboje šalyse.
Kongreso Atstovų Rūmo' 
įgaliotiniai susitarė paskir
ti 100 milijonų dolerių or
ganizavimui “pabėgėlių ar
mijos” ir rėmimui kovoto
jų prieš Sovietus Lenkijoj,
Lietuvoj, Sovietų Rusijoj, 
Čechoslovakijoj, Latvijoj, 
Estijoj, Vengrijoj, Rumu
nijoj ir Albanijoj.

Kongresmanai ir senato
riai, be to, užgyrė 300 mi
lijonų dolerių ginklavimui 
tų priešsovietinių “darbuo
tojų” vakariniuose kraš
tuose ir esančiose sovietinė-

Anglija perka 200,000 
toną aliejaus iš 
Rumunijos

London. — Anglija užpir
ko 200 tūkstančių tonu kū
renamojo aliejaus - žibalo 
iš Rumunijos. Nes anglam 
stokuoja aliejaus po to, kai 
tapo sustabdytas jo plauki
mas Anglijai iš Irano.

(Tranas nusprendė per
imti visą aliejaus pramonę 
į savo rankas, atimant ją 
iš anglų.)

Rumunijos aliejaus pra
monės šeimininkas yra ru
munu - Sovietu trustas, kur 
vieni ir kiti turi lygiai po 
50 procentų dalių.

Išrado nebrangią 
spalvinę televiziją

New York.—Calif o r n i j o s 
Universiteto mokslininkas 
Ernest O. Lawrence išrado 
tokią naują televizijos lem
pą, jog pats TV imtuvas, be 
jokių kitų prietaisų, rodys, 
ir spalvuotas programas ir 
paprastąsias —' juodai-pil
kai baltas. Išradimas tapo 
patikrintas Paramount 
Pictures Korporacijoj New 
Yorrke.

Naujasis televizijos imtu
vas tik truputį daugiau lė- 
šuos negu seniėji.

Vėliausios Žinios
Ottawa, 'Kanada. — Už-, 

sidarė dvylikos Atlanto 
kraštų ministrų konferen
cija. Svarbiausi konferen
cijos nutarimai — tai re- 
krutuot didžiulę vakarinių 
vokiečių armiją ir įtraukt 
Turkiją ir Graikiją į At- 
lantd frontą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Washington. — Valdžia 
nori pirkt armijai 13 mi
lijonų svarų jautienos be 
kaulų. Bet dąuguma di
džiųjų skerdyklų atmeta 
valdžios siūlomą kainą kai
po per žemą:

Ottawa. — Anglijos iždo 
ministras Gaitskell sakė, 
Anglija vis tiek smarkiai 
ginkluosi s, nors Amerika ir 
neduotų daugiau tam lėšų.

Anglijos valdžia yra pa
skyrus 13 bilijonų dolerių 

Šie nutarimai buvo pada
ryti, kuomet buvo svarsto
ma tūli skirtumai tarp Se
nato ir Atstovų Rūmo pri
imtų bilių, kurie žada 7 bi
lijonus, 535 milijonus ir 750 
tūkstančių dolerių per me
tus įvairioms užsienio val
džioms, veikiančioms išvien 
su- Amerika prieš komuniz
mą, c-

Po skirtumų išlyginimo 
Senatas ir Atstovų Rūmas 
galutinai užgins vieną ben
dra bilių.

Užtikrintas Graikijai 
ir Turkijai priėmimas į 
Atlanto sąryšį

■ /
Ottawa, Kanada. — Da

nijos ir Norvegijos minis
trai Atlanto kraštų konfe
rencijoj pranešė, kad danų 
ir norvegų valdžios jau su
tinka su Amerikos reikala
vimu priimti Turkiją ir 
Graikiją į karinį Atlanto 
sąryšį prieš Sovietų Sąjun
gą. Todėl jų priėmimas ta
po galutinai užtikrintas.

Tai buvo pūskutinis kon
ferencijos veiksmas. Tuom 
ketvirtadienį ir u ž s i d a r ė 
dvylikos Atlanto kraštų už
sieniniu, kariniu ir finansi- 
nių ministrų sueiga.

FBI ieško dingusio 
atominio mokslininko

Washington. — Valdžios 
agentai FBI sušilę ieško po 
visą šalį atopiinio moksli
ninko Miltono E. Pugh. Jis 
pirmadienį išvažiavo iš sa
vo namų Arlingtone, Wash- 
ingtono priemiestyje, ir ne
grįžo. Valdininkai nuogąs
tauja, kad Pugh “neišduotų 
Sovietams atominiu sekre
tų.”

Pastaruoju laiku Pugh 
dirbo Jacobs elektroniškų 
instrumentų k o m a n i j o j e 
Bethesdoj, Marylande.

pasmarkintam ginklavimui- 
si.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įsakė įkurti civili
nio apsigynimo grupes-klu- 
bus visuose miestuose ir ko
lektyviniuose ūkiuose.

I

Manila.—Pranešama, jog 
partizanai pagrobė filipinų 
Quezon provincijos guber
natorių G. Santayaną.

Fordo ir Chryslerio auto, 
pabranginami $55 iki $400

Washington.—Kainų val
dyba leido pakelti naujiems 
Fordo ir Chryslerio auto
mobiliams kainas parduotu
vėse po $55 iki $400.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir gal bus lietaus.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieJL

ANGLIJOS SOCIALISTU 
VALDŽIA PASKELBĖ 
NAUJUS RINKIMUS
Prašo naujo anglų pasitikėjimo; 
bet konservatoriai tikisi laimėti

London.— Anglijos socia
listų darbiečių premjeras 
Clement Attlee trečiadienį 
paskelbė, jog spalio (Octo
ber) -25 d. Įvyks naujo ša
lies seimo rinkimai, o da
bartinis seimas bus uždary
tas spalio 4 ar 5 d.

Savo pareiškime karaliui 
Jurgiui, Attlee sako, jog 
prašys piliečius panaujinti 
pasitikėjimą esamajai val
džiai ir daugiau darbiečių 
išrinkti seimam

1950 metais buvo išrink
ta i seimą 315 darbiečių, 
296 konservatų (atžagarei
vių) ir 14- atstovų nuo ke
lių mažųjų partijų. Taigi 
darbiečiai socialistai tegavo

Trumanas kalbėjo apie Japoną policija krečia 
“darbininką laisvę” ‘ komunistą centrus

San Francisco. — Prezi
dentas Trumanas atsiuntė 
sveikinimą ’’ e i n a‘m a j a m 
Darbo Federacijos suvažia
vimui. Sakė, “kur unijos 
yra stiprios, kaip kad šioje 
šalyje, tai' ir demokratija 
stipri.” Kartu Trumanas 
smerkė komunizmą kaip 
“unijų slopintoją.”

Bet prezidentas savo svei
kinime visai neprisiminė 
apie amerikinį Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą prieš unijų 
ir streikų laisvę. Pati Tru- 
mano valdžia’- uoliai vykdo 
tą įstatymą.

$15,500,000,000 naujų 
taksų per Korėjos karų

Washington. — Senatas 
pradėjo svarstyti bilių, ku
ris reikalauja taip pakelti 
taksus, kad valdžia gautų 
dar 5 bilijonais, 506 milijo
nais daugiau įplaukų, per 
metus.

Jeigu šis bilius taps įsta
tymu, tai taksai nuo Korė
jos karo pradžios bus pa
kelti viso 15 bilijonų, 500 
milijonų, dolerių — priskai- 
tant jau du pirmesnius tak
su padidinimus, ..,. •

Eisenhower kandidatuosiąs 
į prezidentus 1952 m.

New York. — Vadovau
jantis New Jersey republi- 
konas Walter E. Edge, bu
vęs tos valstijos gubernato
rius, tvirtino, kad genero
las Eisenhower kandida
tuos į Jungtinių Valstijų 
prezidentus ant republiko- 
nu tikieto 1952 metu rinki- c. p:
muose.

Edge tik ką sugrįžo iš 
Europos. Būdamas Pary
žiuje, jis kalbėjosi, su Ei- 
senhoweriu apie preziden
tystę,
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tik 5 atstovų daugumą. An
glijos seimas susideda viso 
iš 625 nariu.

Churchillo vadovaujami 
konservatai dabar iš anksto 
džiaugiasi, kad laimėsią 
naujus rinkimus.

Amerikiniai’ diplomatai 
spėja, kad konservatams 
rinkimuose padės didėįanti 
ūkinę - ekonominė krizė— 
maisto trūkumas gyvento
jams, nupuolimas prekybos 
su užsieniais, netekimas 
Irano aliejaus ir tt.

O socialistų pasmarkintas 
Anglijos ginklavimas, pagal 
Amerikos komandą, juo ar
šiau blogina kasdieninę an
glų būklę.

Tokio, Japonija. — Dau
giau kaip 100 policininku 
užklupo ir iškrėtė du va
dinamus “slaptus” Komu
nistų Partijos centrus; už
grobė dokumentus ir spau
dos leidinius.

Anglų politikieriai siūlo 
paliuosuot nacių generolą

• Bonn, Vokietija. — Atsi
lankę dešinieji Anglijos 
seimo nariai, Douglas Sa
vory ir NigeL Birch, ragino 
paleist iš kalėjinio hitlerinį 
feldmaršala Alberta Kes- 
selringą, buvusį nacių ko- 
ma.ndierių Italijoje.

Kesselringas nuteistas vi
są amžių kalėti kaip kari
nis kriminalistas.

Tie anglų politikieriai 
kalbėjosi su vakarinės Vo
kietijos prezidentu Theodo- 
ru Heussu ir premjeru A- 
denaueriu apie šį,“reikalą.” 
Žadėjo prašyt Anglijos val
džią paliuosuoti Kesselrin- 
gą, kuris įkalintas anglų 
užimtame vakarinės Vokie
tijos kampe.

i . •-

Mėsos kaina keliama 
2 centais svarui

Washington—Kainų kon
trolės valdybą pranešė, jog 
šią savaitę bus leista mė
sinėms krautu vėms pa- 
brangint jautieną ir kiau
lieną iki 2 centų svarui.

Klaidos atitaisymas
Laisvėje 14 d. rugsėjo 

įvyko nemaloni klaida: ten 
pasakyta, kad Shenandoah 
mirė Alekas Ulinskas. Tu
rėjo būti, mirė Alekas Ar
dickas, Lost Creek, Pa. 
Klaida įvyko todėl, kad per 
telefoną nebuvo teisingai 
nugirstas vardas. Atsipra
šome gerb. Ulinską.
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NEW YORK TIMES 100 METŲ
RUGSĖJO 18 ĮMENĄ sukako 100 metų, kai pradėjo 

išeidinėti New York Times, — šiuo metu patsai stam
biausias kapitalistų dienraštis Jungtinėse Valstijose.

Kai mūsų Laisvė pradėjo eiti, New York Times buvo 
60 metų ir tuomet jis skaitėsi liberaliniu laikraščiu.

Šimtas metų—ilgokas laikotarpis—ir per jį New York 
Times išgyveno visokių prietykių: sunkesnių ir lengves
niu.v

Šiandien šis laikraštis, tačiaus, yra milijoninė įstaiga: 
jam dirba virš 5,000 darbininkų, kasdien jo parduoda
ma apie pusė milijono egzempliorių; laikraštis finansiš
kai tvirtas,—savo tvirtybę jis semia iš skelbimų-rekla- 
mų, gaunamų iš korporacijų ir visokių biznio įstaigų.

New York Times tuo yra ženklyvas, kad jis turi daug 
korespondentų įvairiuose pasaulio kraštuose; jis palai
ko korespondentą net ir Maskvoje. Savo korespondentų 
skaičiumi užsienyj šis dienraštis “bytina” kiekvieną kitą 
komercinį dienraštį Amerikoje.

t

New York Times pasižymi dar ir tuo, kad šis dienraš
tis dažnai spausdina savo kolumnose ištisas žymių žmo
nių kalbas, ištisus ilgesnius ir daugiau politinės prasmės 
turinčius dokumentus. Be Trumano, be Hooverio, be 
Achesono, be Churchillo, be Attlee kalbų, sakytų čia ir 
ten, Times ką i kada išspausdina ir Stalino, ir Višinskio, 
ir Molotovo, ir Gromyko, ir Maliko kalbas.

Dėl to asmuo, kuris nori plačiau ir giliau pažinti tarp
tautinę padėti, be abejojimo, skaito New York Timesą.

Yra tarp žmonių pasklidusi, tokia mintis: jei asmuo 
nori visapusiai susipažinti su politinio gyvenimo bėgiu, 
jei nori “žinoti abi puses,” tai jis būtinai privalo skaityti 
New York Timesą ir Daily Workeri.

New ’York Times nėra koks tai bešališkas dienraštis. 
Jis yra griežtas kapitalizmo, plutokratijos laikraštis. Jis 
giną kapitalizmą, jis kovo ja už kapitalizmą, jis daro vis
ką tam, kad sutrukdyti darbininkų judėjimą, kad ne
prileisti darbininkų klasei susąmoningėti politiškai, kad 
neprileisti jai pakeisti kapitalizmą socializmu.

Ta prasme New Yoik Times suvaidino stambią rolę 
Amerikos gyvenime ir dėl to šis laikraštis yra nepava
duojamas tiems, kurie dreba dėl kapitalizmo ateities.

Šiuo metu New York Timeso politika—karo politika. 
Šis dieriraštis duoda toną kitai komercinei spaudai.

Sekdamas ta politika, laikraštis pastaruoju metu pa
sidarė tiesiog nuobodus, nes veik visų jo korespondentų 
pranešimai yra nudažyti įkiria pro-karine propaganda.

INDUSĄĮ APIE
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Nežiūrintį visus komerci
nes spaudos teigimus, būk 
Tarybų Sąjunga, esanti “už 
geležinės uždangos” ir jon. 
nieks negali įeiti ar išeiti, i 
tą kraštą vyksta nemažai 
žmonių, — daugiausiai de
legacijų — susipažinti su 
tuo, kaip socialistinio kraš
to žmonės gyvena. Nese
niai ten buvo amerikiečių 
darbo unijistų delegacija, 
neseniai lankėsi Anglijos 
darbo unijų ir kveikerių de
legacijos; ten lankėsi ir Au
stralijos, Indijos ir kitų 
kraštų darbininkų ir inte
lektualų delegacijos.

Grįžusios į namus, tos de
legacijos rašo spaudoje apie 
tai, ką jos matė ir girdėjo 
Tarybų Sąjungoje.

Elta paduoda
Delhi, Indijos sostinės, pra
nešimą, ką apie T. Sąjungą 
kalba grįžę iš jos vienas

New

kantį penkmečio planą, pava
dintą didžiųjų statybų planu, 
siekdami sudrėkinti 8 milijo
nus hektarų žemęs ir duoti 
šaliai 22 milijardus kilovat
valandžių elektros energijos. 
Jie taip pat ėmė vykdyti 
stambius miško sodinimo dar
bus, kad užtvertų kelią sau
siems ir karštiems vėjams, pu- 
čiantiems iš pietryčių. Kai 
kurių šių miško juostų ilgis 
siękia 800 mylių. Tokie milži
niški miškų sodinimo darbai 
niekad nebuvo vykdomi nė 
vienoje šalyje.

Rusija, pažymėjo jis, taip 
pat rūpinasi tuo, kad pareng
tų pakankamai gerai apmoky
to technikinio personalo dar
bams įgyvendinti ir šių planų 
vyk d y m u i pr i žiūrėti.

Rusija kasmet’ išleidžia tris 
tūkstančius gerai parengtų in
žinierių iš šešių institutų, pa
lyginti su 300—500 
rių, kurie per metus 
m i Indijoje.

Bhatą nustebino
statybini ii darbų tempai. Sta
lingradas. kuris buvo vokie
čių pilnutinai sugriautas, ir 
Leningradas, pergyvenęs 900 
dienų blokadą, pilnutinai at
statyti. Beveik baigti atkuria- CENTRAI 
mieji darbai visuose rajonuo
se. kur grobikai buvo padarę 
sugriovimus.

Tokio rusų aktyvumo prie
žastis yra tas faktas, kad ši I 
tauta pilnutinai remia savo 

j valstybę ir turi didelį norą 
gyvenimo ( padaryti visa, ką sugeba. Pa- 

pažymėjo Bhatas, 
dirbantieji didele- 

,__ _ ____ .... sę statybose, gaudavo iš šą-
kuris atsivėrė mūsų nustebiu- ; lies pasiūlymus suteikti sąvą- 

I norišką pagalbą, siekiant 
greičiau baigti statybą.

inžinie- 
išleiclžia-

spartūs

Japonijos premjeras Shigeru Yoshida esąs pilnai pa
tenkintas San Francisco konferencijoje pasirašyta tai
kos sutartirpi su Japonija. Paveikslas nuimtas tuojau po 
pasirašymo sutarties.

vienas inžinierius . Mes čia 
paduosime keletą iš jų pa-

as Amulaharanas 
be Įdtko, tokį pa-

reiškimą padarė Indijos 
spaudai:

Kad ir 
bu Sąjungoje, visur 
nuoširdžiausią priėmimą, 
mačiau įvairiausias 
puses, kiek tai buvo įmano- Į vyzdžiui, 
ma mano viešėjimo metu, štai ( inžinieriai, 
jums kaimo rajono vaizdas

kur aš buvau Tary- 
sutikau

tam žvilgsniui; tvarkingi šva
rūs kaimai ir sodžiai, laimin
gi, sveiki ir stiprūs žmones. 
Antra, kas mums krito į akis, 
— tai nuostabi pažanga, kuri 
pasiekta per 30 metų žemės 
ūkio, prąmunės, mpkslo ir 
sveikatos apsaugos srityse.

Toliau:
Niekur neegzistuoja kasti

nė nelygybė. Vyrai ir mote
rys visose veiklos sferose turi 
vienodas teises. Valstybe ne
sikiša j religijos reikalus, 
kiekvienas žmogus gali tikėti 
bet kurią religiją ir lankyti 
cerkves bei mečetes savo nuo
žiūra.

Lygindamas sąlygas, egzis
tuojančias Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse su 
Rusijoje, 
nuomonę, 
gamyboje 
m et o d us.

1 n i kinį

ŽINIOS IS LIETUVOS
STATOSI IR PUOŠIASI 
LIETUVOS RAJONŲ

oku- 
paliko griovė
jau visiškai

stituto studentų skaičius padi
dėjo palyginti su 1945 metais 
daugiau kaip šešis kartus, ir 
šiemet, įstojus naujiems studen
tams, pasieks beveik 7001 žmo
nių. 1^2

Vien tik per pastarūodflįg 
dvejus metus institutą baigė 
apie 150 kvalifikuotų, aukšto 
juridinio išsimokslinimo spe
cialistų.

Plečiamas mokyklų tinklas

KUPIŠKIS, liepos 11 d. — 
Naujais mokslo metais rajone 
veiks 32 pradinės, 11 septyp- 
mečių, 3 vidurinės mokyklos.' ‘ 
Įrengimui naujų mokyklų iš- ■ 
skirta 15 pastatų. Bus įreng
tos 29 visiškai naujos klasėSJ 
Mokyklos sparčiai remontuo
jamos. • - ;

Baigiama Skapiškio ir Ado
mynės pradinių mokyklų bei 
Šimonių ir Maksvyčių sepįyn? 
mečių mokyklų statyba.

/L
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POTOFSKIO ĮSPĖJIMAI
PRALEIDUS KETURIS MĖNESIUS užsienyj, Amai- 

gameitų (kriaučių) unijos prezidentas Jacob Potofsky 
grįžo namo.

Sugrįžęs, jis padarė porą įdomių pastabų, liečiančių 
svarbius dalykus.

1. Potofskys teigia, — nes jis tai matė ir žino,—jog 
pagal Marshallo planą teikiama amerikinė pagalba Euro
pai gelbsti tik įvairių kraštų kapitalistams, b ne liaudžiai. 
Kapitalistai naudoja tą pagalbą įsitvirtinimui politikoje; 
turtingieji tampa dar turtingesniais, o biednuomenė 
ėkuršta. Dėl to, sako Potofskys, tokioje Prancūzijoje ir 
Italijoje darbininkai vis didesniais skaičiais krypsta link 
komunizmo. Komunizmas tvirtėja, nežiūrint to fakto, 
kad :Marshallo planas buvo įkurtas komunizmui susilp
ninti.

2. Kitas ir dar svarbesnis Potofskio pareiškimas yra 
šis: Vakarų Vokietija nėra nunacinta, — nacizmas ten 
tebesiautėja. Vokietijos darbininkų judėjimas priešingas 
to krašto ginklavimui. Ginkluotis nori tik naciai, tik 
tokie jų globotojai, kaip Ądenauer. Jei Amerika ryžšis 
Vakarų Vokietiją ginkluoti, sukurti josios armiją, tai 
toji armija gali .patekti nacių vadovybėn ir tuomet Ame
rikai teks gailėtis, bet jau bus per vėlu.

Vjtsa tąi, ką Mr. Potofskys sako, be abejojimo, yra ti
kra tiesa. Toji tiesa buvo žinoma per ilgą laiką, — ji 
kiekvienam žinoma,.kas nori žinoti. Dabar svarbu, kad 
tai pamatė ir Amai game i tų unijos prezidentas, kuris rė
me Marshallo planą, kuris ligi šiol rėmė visą Trumano

laikraščio

pateikiame 
kaip

. Potofskys dar prideda: Europos darbininkai negali 
atsistebėti ir tuo reiškiniukam Washingtono vyriausy
bė “daro kombinacijas” su fašistu Franko.

Būtų gerai, jei Mr. Potofskys, apsidairęs Europoje, su
sipažinęs su padėtimi, pradėtų ryškesnius veiksmus, 
prieš tą žalingą politiką, kurią vykdo mūsų vyriausybė. 
Kova prieš Vakarų Vokietijos ginklavimą, kova prieš 
darymą kombinacijų su Franko, kova prieš turtinimą 
Europos kapitalistų juk yra kova už Amerikos žmonių 
interesus. ..........  .

Grįžęs iš T. Sąjungos in- 
dusas inžinierius Bhatas 
davė interview
‘•Indian News Chronicle” 
atstovui. Čia
Bhato pasikalbėjimą, 
jį paduoda Elta:

Rusų tauta šiuo mefu pa
siekia amerikinį gąmybos ly
gi, ir rusų gamybos sistemh 
bei išteklių panaudojimas da
bar yra pagrįsti tokia pat mo
ksline baze, kaip ir Ameriko
je. Toks yra įspūdis indų in
žinieriaus, grįžusio šiuo metu 
iš keturias savaites trukusios 
keliones po Rusijos pramonės 
centrus.

Bhatas — viešųjų darbų 
departamento vyriausiasis in
žinierius ir sekretorius Sąu- 
raštroje (Kunigaikštijų są
junga, — Red.) — yra- vie
nas narių Indijos mokslininkų 
delegacijos, apjapkiuąios Ru
siją V O K S’ui pakvietus. 
Trumpalaikio viešėjimo šioje 
šalyje metu Bhatą nustebino 
tai, ką jis ten matė.

Specialiajame intervju,1 ku
ri jis davė laikraščio “Indian 
Nius Kronikl” atstovui, jis 
pąžymėjo, kad tiriamieji dal
bai Tarybų Sąjungoje yra la
bą i aukšto lygio ii’ tuo pačiu 
padėti pamątaį technikinei 
minčiai vystytis Planus stam
bioms hidroelektrinėms staty
ti ir platiems frigaciniams 
darbams vykdyti pąruošė ko
misija, susidedanti iš moksli
ninkų ir įvairių ūkio šakų spe
cialistų, pavyzdžiui, geologų, 
geofizikų, agronomų, chemi
kų, inžinierių-elektrikų ii* civi
linės statybos inžinierių.

Antrajam pąsąųliniam ka
rui pasibąigus, pąžymėjo Bha- 
tSs, rusai pradėjo vykdyti se-

sąlygomis 
Bhątas pareiškė 
kad Rusija taiko 

labai efektyvius 
(Bhatas išėjo teėh-

mokslą Amerikoje). 
Rusijoje, kur viskas'daroma 
valstybei kontroliuojant, ne
gaminama nereikalingos pro
dukcijos, kaip kad būna ka
pitalistinėse valstybėse. Kad 
ir kokio darbo yusąį imtųsi, 
jie pasiekia tokį pat efektą, 
kaip ir amerikiečiai.

Bhatas pažymėjo, kad nors 
jo kelionė siekė tam tikrų 
tikslų ir jis turėjo sunkumų, 
nemokėdamas kalbos, vis dėl
to j p įspūdis apie rusų tautą 
yra toks, kacj ši tauta nori vi
suotinės ir tikros taikos. “Kad 
ir kur jūs nueitumėte, į vaikų 
lopšelį, vaikų darželį, mokyk
lą, l<lubą, teatrą arba mokslo 
įstaigą, visur jū$ matote įro
dymus, kad rusai nori taikos. 
Niekur nematyti nervingumo 
arba masinės karinės isterijos 
požymių. Rusų tauta gerai 
maitinasi, padoriai rengiasi, ir 
yra aukštos moralinės dva
sios.”

NEKOKS PAVYZDYS
Dirva išspausdino A. Ma

ciaus atsiminimus apie kun. 
Antana Vienužinskį - Vie
nažindį. Tai’p kitko A. Ma
čius duoda tokią Vienožins
kio charakteristiką:

Mėgdavo išgerti “po, burne
lę”, bet pijokų nekeptė. šven
tadieniais, pamaldoms bažny7 
čioję pasibaigus ir 'papieta
vus, pasiimdavo drūtą lazdą 
į rankas ir eidavo į visas 
miestelio karčiamas pijokų iš
vaikyti. Pijokai, pamatę kle
boną su drūta lazda einantį 
link ' karčiamos, nieko nelauk
dami, patys išbėgiodavo į vi
sas puses. Pijokus išvaikęs, tuoj 
skubėdavo namo, nes jo lau
kė vežikas Pranas Cukuras, 
važiuoti, pas minėtus ūkiniu 
kus išgerti po burnelę ir už
miršti visus žemiškus liūde
sius.

Įšvąjkęs iš kąrčiamų pi
jokus, Vięnųžinskis skubė
davo pats “užipiršti pasau
lio jparnastis.” Ne fcoks jau 
pavyzdys!. ... ”

ĄRIO'GALA. Hitleriniai 
pantai miestelį 
siuose. šiandien

į kitas miestelio vaizdas. Staty
ba ypač pagyvėjo Ariogalai ta
pus rajono centru. Pastaruoju 
metu statyba rajono t centre 
vyksta sparčiai. Baigiamas 
statyti mūrinis dviejų aukštų 
ryšių kontoros, pastatas, pra
dėti statyti erdvūs vykdomojo 
komiteto namai.

Miestelio centre ‘ statomuose 
rūmuose įsikurs partijos rajo
no komitetas. Statomos patal
pos liaudies teismo įstaigai, ša
lia administracinių' pastatų, 
statomi nauji gyvenamieji na
mai tarnautojams ir dArbinim 
kams. E ilė j e gyvenam y j ų. . na
mų. jau vyksta ’'įrengimo dar
bai.

Rajono centre veikia kultū
ros namai, racĮijp mązgąs, mie
stelis .elektrifikuotas.

A. Sadauskas.
$ * *

SKAUDVILĖ.. .Iš pagrindų 
atsistato rajono centras. Bai
giama visiškai įrengti eilė gy
venamųjų namų, remontuoja
mos rajono vykdomojo komite
to patalpos. Iki šiol Skaudvilė
je nebuvo viešbučio. DAbar jis 
įsteigtas. . Atidaryta moteriškų 
drabužių siuvykla.

Puikūs gėlių skverai įrengti 
prie partijos rajono komiteto 
ir miesto bibliotekos. Gatvėse 
pasodinta daugiau kaip 30Q 
medelių.

Užbaigta šalia rajono centro 
esančio malūno statyba. Jo sta
tyboje ir įrengime pasižymėjo 
miesto statybininkai ir kolūkie- 

Nar- 
dar- 
Prie

nuniokojo, sudegino dąug 
tątų, jų tarpe ir mokyklos 
tatą. Dabar Kazlų Rūda iš 
grindų keičia savo veidą, 
jono centre veikia net dvi 
dūrinės mokyklos, kultūros 
mai, biblioteka.

Paskutiniu metu eksploataci
jon atiduota keletas 
čių namų. Statomi 
namai. Pažyjnėtina, kad
centre vykdoma gausi 
dualinių namų statyba, 
ninkai ir tarnautojai 
sau gyvenamuosius 

papuoštos*

pas- 
pas- 
pa- 
Ra- 
vi- 
na-

dviąukš- 
mūriniai 

rajono 
indivi
dą r b i- 
statosi 
namus. 

Gatvės papuoštos* medeliais. 
Aikštėje Įrengtas skveras. Ja
me pasodinta 
dekoratyvinių

daug medelių bei 
krūmų.

V. Simniškis.
* *

čiai — elektromonteris 
butas, “Stulgių” kolūkio 
bininkas Urbutis ir kiti.

gontinė.
V. Čiapas.

* ■ *
Baldų

rajone šiandien 
tiesiomis

(malūno veikia

fabriko 
ri- 

gatvėmis

* •

JONAVA.
“Beržas 
kiuojasi
erdvūs gyvenamieji šio fabrike 
darbininkų namai. Tai naujas 
rajono centro papuošalas — 
darbininkų miestelis. Iš viso 
čia jau pastatyta daugiau kaip 
40 gyvenamųjų namų, jų tarpe 
1| mūrinių vieno buto ir 17 
mūrinių 2 butu darbininkų šei
moms skirtu namų. Greitu lai
ku eksploatacijon bus atiduota 
mūrinis 
tatas.

Padėti 
kyklai. 
buose pasižymėjo Ragelio ir 
Bereznikovo vadovaujamos sta
tybininkų brigados. Fabriko 
gyvenvietė bus elektrifikuota 
ir radiofikuotą. Taip plečiasi 
šis Kauno 
Iras.

fabriko kontoros

pamatai mūrinei 
šiuose statybos 

pasižymėjo

pas-

mo- 
dnr-

srities rajono cen- 
V. Lukaševičius.

ĘŪDA. ApleistasKAZLŲ
buvo buržuązijai valdant Kaz
lų Rūdos miestelis. .0 hitlęri- 
niai okupantai d’ar daugiau jį

Plytos kolūkiniam kaimui /

JONAVA, liepos 11 d.—Ra
jono pramonės kombinato ply
tinės kolektyvas, plačiai' išvy- 
stęs socialistinį lenktyniavimų, 
jau birželio mėn. 22 d. įvykdė 
pusmetinį gamybos planą.'A

Plytinės kolektyvas įsiparei-- 
gojo duoti plytų kuo daugiau 
kolūkiniam kaimui, šia/is me
tais kolūkių statyboms dus pa
gaminta vienas milijonas ply
tų. '/>. Stankevičius. |,

TELŠIAI, liepos 11 d.—“Ei-* 
girdžiu’’ kolūkio kolūkiečiai į- * 
sipareigojo per gyvulininkystės 
mėnesį įvykdyti visuomeninės 
gyvulininkystės išvystymo pla
ną. .

Savo pasižadėjimus šios že
mės ūkio artelės nariai vyk
do. Artimiausiu laiku pagal 
kontraktacijos sutartis galvi
jų ferma padidės 31 veršeliais. 
Be to, iki gyvulininkystės mČ- 
tiesio pabaigos kolūkis nupirks 1 
28 karves.

Didelis dėmesys kmasRAMYGALA, šiuo metu vi
sos rajono centro gatvės jau gyvulininkystės patalpų staty- 
elektrifikuotos.' Elektra sužibo 
taip pat ir aplinkinių kolūkių Į karvių karvidės, 
namūąse. Apie 40 kolūkiečių 
gyvenamųjų namų gavo elekt
ros šviesą.

Neseniai čia naujai 
ti devyni gyvenamieji 
Iš .jų keliuose įsikūrė 
nės bei visuomeninės

Komjaunimo, Panevėžio, Kre
kenavos ir kitos gatvės apso
dintos medeliais, daugiausia 
liepom is. Prie rajono vykdęmo- 
jo komiteto pastatų vidurinės 
mokyklos moksleiviai ii’ įstai
gų tarnautojai įrengė puikius 
gėlių skverus. M. čiplys.

bai. šiuo metu vykdomi 60:
100 kituMių 

kiaulidės ir 1000 paukščių 
paukštides statybos darbai.

E. Legeikaitė.
pastaty- 

namai. 
tarybi-' 

įstaigos.

d.— 
kol-

Vykdo statybos darbus

DOTNUVA, liepos II 
“Raudonosios žvaigždės’ 
ūkio statybininkų brigada, va
dovaujama Bukausko, praėju
siais metais . naujoje kolūkio 
gyvenvietėje pastatė 120 vietų 
kiaulidę, didelę daržinę ir ki
tus pastatus. *

Sparčiais tempais -statybos 
darbai šiame kolūkyje vyksta 
ir šiais metais. Pastatytas nau
jas grūdams sandėlis, įrengta 
kalvė ir baigid stalių dirbtu
vės statybos darbus. Paskel 
bus gyvulininkystės išvystymo 
mėnesį, statybininkai įsiparei
gojo šiais metais pastatyt ark
lidę ir vištidę. Į naują kolūkio 
gyvenvietę perkelti 15 gyve
namųjų kolūkiečių namų.

S. Juknevičius

Kolūkių statybose

ZARASAI, liep. 14 d. — Vis 
labiau plečiami kolūkių staty
bos darbai parašų rajone..

Eilėje kolūkių statomos ply
tinės. Jos jau įrengtos ždano- 
vo vardo, “Spalio” ir “Tarybi
nio artojo” kolūkiuose.

Petro Cvirkos ii’ ždanovo 
v^ardo kolūkiuose pastatyti grū
dų sandėliai', po 150 tonų tal
pos, įrengtos naujos erdvios 
kalvės, kuriose galima remon
tuoti žemės ūkio mašjnas ir in
ventorių.

čapąjevo vardo kolūkyje 
baigiamas statyti 200 tonų tal
pos grūdų sandėlis. Pradėta 
100 vietų karvidės statyba.

Statybos darbai vyksta ir ei
lėje kitų rajono kolūkių. J 

V.

Neakįvąizdinis juridinis 
institutas Yilpiyjfe

VILNIUS, liep. 11 d. — 
sąsąjunginio neą|<i vaizdinio 
vidinio instituto Vilniaus 
Halas yra viena mūsų respubli
kos aukštųjų mokyklų..

Sukurtas Tarybų valdžios 
1945 mętais, institutas išaugo 
į stambią respublikos aukštojo 
mokslo įstaigą.

Pokarinio penkmečio metais 
Visasąjunginio neakivaizdinio 
juridinio instituto Vilniaus fi
lialas. sustiprėjo ir išsiplėtė. Jn-

2 pusi.

Vi- 
ju- 
fi-

Plečiamos pagalbinės 
ūkio šakos

RIETAVAS, liepos 14 d, — 
Praėjusiais metais “Bolševiko” 
kolūkis iš daržininkystės ir so
dininkystės turėjo 30 tūkstan
čių rublių pajamų, šiais me
tais kolūkyje sodininkyste ir 
daržininkystė dar labiau išplė
sta. Vien daržovėmis apsodinta 
10 hektarų. Be to, kolūkis turi 
gerai išvystyta sodininkystę. 
Sodai yra sutvarkyti, buvo ap
saugoti nuo 
metų, šiemet 
gauti iš savo 
kaip 100 tonų
dar labiau išvystyti kolūkyje 
sodininkystę, užveistas medely
nas, Kuriame yra apie 7,500 o- 
belaičių. Didesnė'ępusė jų įskie
pyta.

šiais metais iš sodininįtyj&čs 
ir daržininkystės kolūkis 
numatęs gauti 100 tūkstančių 
rublių pąjamų, 15 tūkstanžiu 
rublių duos visuomeninis bity
nas.

šalnų žydėjimo 
kolūkis tikisi 
sodų daugiau

obuolių. Siekiant

A. Rimkus.
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PKaip chemikalais darkoma-nuodijama duoti mėsaf vaisiai. daržovės
Amerikiečiai kasmet su

valgo ir sugeria daugybę 
kenksmingų arba abejotinų 
chemikalų, kuriuos kompa
nijos deda Į valgius ir gėra
lus. Tatai nurodo James J. 
Delaney, Jungtinių Valstijų 
kongresmanas iš New Yor- 
ko, rašydamas American 
Magazine.

Užnuodyti vaisiai
Viena šaldvtu vokiu kom

panija neseniai užtaisė sa- 
70 pvčes (nersikus) thiou
rea chemikalu. Džiaugėsi, 
<ad tie vaisiai ctik]inp«e ot- 

f-pVio ų^in^i nrnvnQ. ir 
innq krautuvėms.

Kita šaldvtu nvčiu kom- 
oaniia lygiai taip sutaisė 
ias. bet- nįrm iš^in.ntinėiant 
^aVvintp vip+inines Maisto iv 
Vaics+u A dmi^istvnpi w ip- 
•'■nektnrins. k°d nafikrintu. 
Inspektoriai Jave ■ziurVerns 
:n nvčiu. Vos nraėio kele- 
-nc valnprln ir visos tOS

Vienas inesnpk^nrinc; fikt.ai 
ipf^Čia cn-zinpio. inn* n’rmo- 
4 knmnnniiq Vi Fsipritinp.. 
in Vrpn^i^vėrn^ savo nvČPS. 
ižta igvtas tais thiourea 
’•uodais. Tad insnektnriai 
§gavo adresus ir užgrobė iš 
rr»»nhwin visus tnkpi nv'VU 
nimtiMips. Snnr°nt.aTY)p. kpd 
r žmonės būtu ansinuodi- 
ę tais vaisiais.

Thioi'/ea vra raminama 
š šlanumn rūkšties, pri- 
naišant sieros.

“blaujoji druska”
Pirm keleto mehi bnv0 

pradėta pardavinėti lithi- 
aus jungi nvs su chloru vai-* 
nams sūdyti tokiuose atsi
likimuose. kur gvdvtoiai 
Sataria, lio-oni^ms sumažin- 
i paprastos druskos nau- 
loiimą.

Trys žmonės mirė nuo 
vadinamos naujosios lit.hj- 
aus - chloro druskos. Tik 
'uomet valdžia užgynė ją 
pardavinėti.

Ypač po Antrojo pasau- 
jnio karo daug abejotinų- 
r žalingu chemikalu yra, 
ledama i maisto produktus 
r gėralus Jungtinėse Vals
uose, nors atsakingi mok- 
lininkai liudijo, kad tie 
iriemaišai ‘gali kenkti svei- 
:atai^ 
lEKKfrTAI 
RPROTLIGeS

Manoma, iog daugelis jau
tu amerikiečiu netinka ka- 
iuomenei todėl, kad juos-, 
užaloio maisto užtaisy
ki chemikalais. ,

Gvdytoi°i nežiūri. kad 
hemiVr»lnis darkomas maiš
as daugina ir proto b’go- 
iii skaičių. Vien tik New 
forko valstijos pamišėliu 
staigose dabar vra 117 
"kstančiu tokių ligonių.

Kam naudojami 
šie chemikalai

T;e ebemik*'lni vra gana 
|i"ūs. ,Jie minkština ir bal
ina duona, dailina vaisius, 
įtaikina kirminėlius ir pelė- 

javus ir daržo
ves Tuno parazitų, naikinda
mi nje pageidaujamus gy
lius. /Taigi šie chemikalai 
ieva palaiko maistą “gera
me stovyje,” kaip sako val
ių kompanijos. Kad jie 
gadina maistą, tai pelninin- 
lam “nesvarbus” klausi
mas.

ŠIMTAI NEPATIKRINTŲ 
CHEMIKALŲ

Maisto ir Vaistu Admi-
** ’ i

nistracija yra surašius 704 
cheminius priemaišas, kurie 
dedami į valgius ir gėralus. 
Sako, tiktai 428 iš tų che-, 
mikalų esą atrasti nekenks
mingais. - Vadinasi, 276 kiti 
vartojami chemikalai -dar 
neištirti in gali ’būtį nuo
dingi.

Chemikalai, vėžys ir 
kūdikių paralyžius
Daktarai liudijo tyrinė

jančiam Kongreso Atstovų 
Rūmo komitetui, kad nau
jieji chemikalai, galbūt, 
prisideda prie tokių ligų 
plitimo, kaip kūdikių para
lyžius, vėžys ir dar neištir
ta X liga, kuria sukelia sa
votiški smulkutėliai perai- 
virusai.

Šlubi Įstatymai
Tačiaus Jungtinėse Vals

tijose dar nėra įstatymo, 
kuris uždraustu valgių fa
brikantui naudoti nepati
krintus chemikalus.

Kas dar svambiau, tai nė- 
ra inVin icfatvmn. kuris 
nvivprqfn ičba.ndvti nQUjuo
sius chemikalus per ilgesni 
laikotarpi. , ,

Kai kurio chemikalai 
rrrnit rn^iidn. Hnt jeigu' 
chemikalas iš sykio, sako
ma. “nekenkia” gyvulinį ar 
žmogui. tai dar nereiškia, 
knd iisaį sanmis. Juk vra 
tnkip ohem‘iknhi. kad kenks
minga- iu veikmė kraunasi 
kūne nėr ištisus mėnesius 
ir metus, kol narbloškia gy
vuli ar žmogų.

Pao-n] dabart-Įning MMsR) 
ir Vaistu Administracijos 
įstatymus, valdininkai turi 
teise tyrinėti maisto pro
duktą tiktai po to. kai iis 
iau nusiustas rinkom-krau- 
tuvėm pardavinėti.

Vaistams tikrinti įstaty
mas vra geresnis. Jis rei
kalauja, kad fabrikantas 
i rodytu, jog vaistui naudo
jamas chemikalas nedarys 
žalos; tik paskui leidžiama 
tas vaistas pardavinėti. 
Vaistas gali būti tikrina
mas net per 10 metu, jei
gu reikia patirti, kad jis ne
kenkia ne tiktai tuojau, bet 
ir nėr ilgesni laikotarpi.

Tačiau ir vaistų įstaty
mas nėra gana griežtas. 
Tain antai, valdiniai moks
lininkai surado, kad tūla 
komnaniia meluoja nėr ra
di i a: g o r s į n a s i. būk ios 
vaistas Dolein gydo reu- 
matrnka sąnariu uždegimą 
^arthritis) ir būk niekuomet 
nekenkia. Pasirodė, jog 
Dolein iš esmės yra tiktai 
pigusis asnirinas,. paprastai 
naudojamas tik lengviem 
skausmam bei nervam ap
raminti . Bet jeigu aspirino 
per daug imama, tai ir jis 
n-a]i pakenkti.

Vaistų valdvba padarė tai 
kompanijai kelias kritiškas 
pastabas. Kompanija tada 
truputį prikando liežuvį, o 
dabar vėl drąsiai perša 
žmonėm Dolciną kaip “ste
bėtiną” gyduolę, ir pelnosi 
milijonus dolerių per' me
tus.

O kas liečia dedamus 
maistan chemikalus, tai 
daugelis jų naudojama be 
jokios žinios, kokį blogumą 

jie gali padaryti žmogaus* 
kūnui.

Kai kurių chemikalų ne
galima gaut vai s t i n ė j e 
pirkti be daktaro receptų, 
bet gyvulinių pašaro krau
tuvės juos laisvai pardavi
nėja. O kada žmogus val
go taip maitinto gyvulio 
mėsą, pieną ar kiaušinius, 
tai gali gauti ir kenksmin
gų chemikalų.

Nuodingas alus
Vienas didelis bravoras 

Massachusetts valstijoje ne
seniai ėmė i savo alų pilti 
hydrofluorinės rūkšties. Šis 
chemikalas greitai ir pigiai, 
sakoma, “apvalė” alų. To
dėl nereikėję jo sterilizuoti, 
o sterilizavimas yra ilges
nis darbas ir brangiau lė
šų o j a.

Hydrofluorinė rūkštis yra 
gana pavojingas nuodas. 
Bet iki valdžia apie tokį 
alaus “valymą” sužinojo, 
tai užnuodyto alaus jau bu
vo parduota įvairiose vals
tijose.

Mineralinis aliejus
Vięnas fabrikantas Indi

anos valstiioie, gaminda
mas spragintus kukurūzas 
(popcorn), ėmė vartoti mi
neralini alieiu. vieton svies
to ar kitu riebalų. Ta alie
jų jis nudažė, kad atrodytu 
nhnašins kain sviestas spal
vos, ir pardavinėjo visose 
Jungtinėse Valstijose.

Bet štai ka daro minera
linis aliejus. Jis bergždžiai 
išplauna laukan tūlus vita
minus iš viduriu, šis alie
jus kartu taip apvelia pilvo 
sieneles - pamušalus, kad 
kraujas negali gauti ir kitų 
vitaminu iš maisto produk
tu. Tatai žalojo sveikata 
ypač vaikams, kurie dažnai 
valgo spragintus kukurū
zus kaip gardėsi.

Bet mineralinis aliejus vis 
dar pardavinėjamas kaip 
vidurių valytojas, taip pat 
ir salotų su taisymui tiems,, 
kurie vengia nutukimo.

Vištiena-gaidiena
Vištų augintojai, ypatin

gai rytinėse valstijose, įde
da gaidukams i kaklus stil- 
bestrolio. Tai dirbtiniai pa
gaminta tokia medžiaga, 
kokios yra lytinėse, vištų 
(pataičių) liaukose. Gaidu
kai nuo stilbestrolio grei
čiau tunka, geriau auga, 
darosi panašūs į vištukes, 
ir tokiif gaidukų mėsa bū
na taip minkšta, kaip viš
tukių.

Bet stilbestrolis naikina 
vyriškos lyties veislingumą.

Viena vištinė kompanija 
neseniai pardavė taip “pa- 
fiksytus” atliekamus gaidu
kus farmoms, auginančioms 
ūdras - minkius dėl brangių 
jų kailiukų. Minkiai buvo 
šeriami tų gaidukų mėsa, ir 
todėl tapo beveisliais.

O pats valdžios žemdir
bystės departmentas savo 
išleistose knygelėse patarė 
dėti stilbestrolio į kaklus 
jaunučiams gaidukams, no
rint juos greičiau nupenėt 
ir padaryt gaidieną pana
šiai minkštą kaip vištiena.

Minkių augintojai todėl 
pareikalavo, kad jiem val
džia atlygintų nuostolius, 
nes šeriami taip užtaisytais 
gaidukais minkiai nustojo 

f veistis. Tapo įteiktas Kon
gresui ir bilius, reikalau
jantis atlyginimo už kenks
mingą valdžios patarimą.

Jautiena ir kiauliena
Tačiaus chemikalas stil

bestrol, dirbtinis moteriš
kos lyties hormonas, vis 
dar plačiai vartojamas. Gal
vijų, kiaulių ir avių augin
tojai ideda i kūną jauniems 
vyriškos - lyties gyvuliams, 
kad jų mėsa būtų minkštes
nė. Ir nėra Jungtinėse 
Valstijose jokio įstatymo, 
kuris tatai užgintų, nors 
nužiūrima, kad. valgant 
stilbestroliu užtaisytą mė
są, gali sugesti vyrams veis
lė.

To bijodama, Kanados 
valdžia todėl visai uždraudė 
naudot stilbestrolį bet ko
kių mėsinių gyvulių augini
mui.

Duonos darkymas
Amerikonai, ypač ameri- 

konės, pageidauja vis bal
tesnės ir minkštesnės duo
nos. Taigi malūnai bei 
duonkepyklos ir pila žalin
gus chemikalus i miltus, 
baltindami ir minkštindami 
būsimaia duona.

Jau 25 metai kai Jungti
nėse Valstijose plačiai nau
dojamas Agene chemikalas 
(nitrogen trichloride), taip 
“betaisant” miltus. ’ ■

I

ŠUNŲ NUOMARAS
Bet Angliios chemikai 

nirm treieto metu ; surado, 
kad ieigu šunims duodamo 
daug duonos, užtaisytos tuo 
chemikalu, tai šunes gauna 
nuomaro liga (enilensija). 
Analų valdžia todėl užgynė 
dėt; Agene i miltus.

Sakoma, tūli Amerikos 
malūnininkai ir duonkepiai 
natvs nustojo ši chemikalą 
vartoti, bet Jungtinėse 
Valstijose nėra įstatymo, 
kuris tatai uždraustu;

Vis dar naudojama sieri- 
nes dujos miltams ir džio
vintiems vaisiams baltinti. 
Tos nuodingos dujos ■ taip 
pat saugo juos nuo kirmė
laičių.

Duonai minkštinti ir il
giau palaikyti nuo supelėji- 
mo yra vartojama ilga ei
lė visokių chemikalų. Kai 
kurios duoninės kompani
jos užrašais ant popiečio, 
kur duona įvyniota, prašo 
pačiupinėti, kaip ii; minkš
ta. Jos, tačiau, užtyli, kad 
minkštumas padarytas ne
naudingais bei kenksmin
gais chemikalais.

Nuo 1947 metų Jungtinė
se Valstijose plačiausiai 
yra vartojami polyoxye
thylene - monostearate che
mikalai kaip duonos minkš
tintojai.

Pirmiau buvo daugiau 
naudojama pieno, kiaušinių, 
sviesto, taukų bei augalinių 
aliejų, kad duona išeitų 
minkšta, trapi ir skani.

Dabar gi dauguma šių 
naudingų maistinių dalykų 
yra pavaduojama abejoti
nais chemikalais. Ir 1949 
metais dvi kompanijos par
davė 10 milijonų svarų tų 
chemikalų, kuriuos pirko 
30,000 duonkepyklų. Todėl 
aišku, jog neįtiktai didžio
sios kompaniŠKos kepyklos 
gausingai pila chemikalus į 
duoną, bet ir daugelis smul
kiųjų duonkepių. '

Kvailybė dėl duonos 
baltumo

Chicagos Universiteto fi
ziologijos ' profesorius d r. 
Anton J. * Carlson smerkia 
tokius duonos gadintojus. 
Jis, vienas įžymiausių mi
tybos žinovų pasaulyje, liu
dijo,ir Kongreso komitetui- 
Washingtone, ragindamas 
uždraust darkyti duoną 
baltinančiais ar- minkšti
nančiais chemikalais:

Kalbėdamas kongresma- 
nams, prof. Carlson taipgi 
pastebėjo, kad baltos duo
nos reikalavimas yra kvai
las pasididžiavimas, užsili
kęs nuo senovės Romos im-* 
perijos ponų. Tada, pirm 
2000 metų, buvo leidžiama 
tiktai ponams ir laisvie
siems romėnams valgyti, 
baltąją duoną, o vergams ji 
buvo uždrausta. Vergai ga
lėjo naudoti tiktai tamsią, 
rupią duoną, kuri, tačiaus, 
daug geriau sveikatai tar
nauja, negu baltoji.

Liudijimai kongresiniam 
komitetui parodė, kad ge
ros duonos kepaliukas lė- 
šuotų kepyklai tiktai puse 
cento brangiau, negu sudar
kytas chemikalais kepaliu
kas.

Pienas būtų Vienas ge
riausių duonos gerintojo. 
Dabar gi daug ‘ nugraibyto 
pieno sužeriama gyvuliams 
arba net bergždžiai laukan 
išpilama, kaip atliekamas 
perviršius.

Jeigu, tačiau, būtu ga
na pieno dedama duonon, 
tai neliktų beveik jokių jo 
nerviršiu. Tatai būtu nau
dinga ir duonos valgvto- 
jams ir pieniniams f armė
nams.

Žymėtina, kad nugraiby
tas pienas taip pat turi 
aukštą mitybai vertę.

“Minkštieji” gėralai
Didžioji dauguma vadi

namų “minkštų jų”-saldžių- 
jų gėralų yra gaminama su 
kenksminga fosforine rūkš- 
tim. Jie ypač žaloja dan
tis.

Amerikos laivyno medi- 
kaliai mokslininkai, tyrinė
dami “minkštuosius” gėra
lus, įmerkė ištrauktus žmo
nių dantis į juos. Tie gėra
lai greitai nugraužė kie
čiausią paviršinį danties 
kaulo sluoksnį emalę (ena
mel) ir per 24 valandas pa
darė minkštu visa danties 
kaulą. 1

O'žiurkėms padaryti ban
dymai štai ką parodė. Jei
gu žiurkės yra gerai mai
tinamos per 6 mėnesius, bet 
girdomos tiktai minkštai
siais gėrimais, tai šie gėri
mai sunaikina krūminius jų 
da/ntis iki pat dėsnų (sme
genų).

Dr. Clive McCay, Cornell 
Universiteto mitybos pro
fesorius, užtikrina, jog fos
forinė rūkštis tuose gėri
muose naikina dantis, nors 
paprastai kaltinama cukrus.

Kadangi minkštieji gėri
mai vis dažniau užima pie
no vietą, tai valdžia turėtų 
pasistengt apvalyt juos nuo 
tokių kenksmingų medžia
gų kaip fosforinė rūkštis, 
sako dr. McCay.

Gaidy, daržovių ir 
mėsos nuodijimas

Farmeriai barsto nuddih-' 
gus ,DDT miltelius ant' ja
vų, kad sunaikint vabz
džius ir pąrazitinius grybe
lius (fungus). Tų miltelių 
dalis įauga į pačius grūdus.

Grūdais Maitinant gyvu
lius, šie nuodai patenka į 
mėsą. Taigi ir žmonės, val
gydami grūdinius valgius ir 
mėsą, gauna DDT nuodų.

Jeigu truputis DDT pa
tenka į kūną, tai iš sykio 
"ejaučiama nieko blogo. 
Bet jei kartotinai, nors ir 
po biskį, DDT įkvėpuojama 
arba nuryjama, tai po kiek 
laiko gali būti bloga. Nes. 
patirta, jog tie milteliai ne
visai išsivalo iš kūno — jie 
palaipsniui kuopiasi, ypač 
kūno riebaluose. Tuomet 
DDT ypač gadina kepenis.

Texas Research Founda
tion (tyrinėjimų įstaiga) 
t y r i n ė j o mėsą, pirktą iš 
įvairių krautuvių, ir sura
do kiekviename milione rie
bios mėsos dalių 69 D D T 
dalis.

Maisto ir Vaistų Adminis
tracija, po nuodugnių išty
rimų, nustatė, kad jeigu mi
lijone mėsos dalių vra, dau
giau kai]) 5 dalys DDT, tai 
jau pavojinga valgyti tokią 
mėsą.
• 5 dalys DDT milijone da
lių duodamo' žiurkėms mais
to jau ardo jų. kepenis.

Pereitą žiemą nemažai 
amerikiečiu sirgo vadinama 
naująja “slaptinga” X liga. 
Ir gydytojai pastebėjo, kad 
tos ligos ženklai yra tokie 
pat, kaip apsinuodijimas 
DDT. '"

DAR PAVOJINGESNIS 
NUODYTOJAS

Nuo 1947 metų šioje ša
lvie plačiai yra naudojamas 
chemikalas chlordane vai
siams, daržovėms ir javams 
apibarstyti, saugojant juos 
nuo parazitu. T)1 jau per 
pirmuosius devynis tų me
tų mėnesius buvo parduo
ta daugiau milijonas svarų 
nuodingojo chlordane. Da
bar gijo dar daug daugiau 
naudojama.

O chlordane yra 4 ar 5 
k a r t u s nuodingesnis už 
DDT, kaip kad neseniai liu
dijo kongresinei komisijai 
dr. A. J. Lehman, valdinės 
Vaistų Administracijos di
rektorius. Jis pareiškė, kad 
drovėtųsi valgyti bet kokį 
maisto produktą, jeigu ži
notų, kad yra bent mažytė 
chlordane dalelė.

Bet chlordane patenka į. 
javus ir kitus augalus, ku
rie vartojami maistui žmo
nėms ir gyvuliams.

Aršenikas
Amerikiniai farmeriai i)’ 

daržininkai jau nuo seniai 
gina aršeniko skysčiais ja
vus, vaisius ir daržoves, 
saugodami nuo vabzdžių 
bei kitų parazitų.

Visiems žinoma, jog arše
nikas — nuodai, bet farme
riai kasmet superka 80 mi
lijonų svarų tų nuodingų 
skysčių.

Daktaras Charles S. Ca
meron, medikalis ir moksli
nis direktorius Amerikiečių 
3 pusi.—Laisvė (Liberty)■ Penktadien, Rugsčjo-Sept 21, 1951

Draugijos Kovai prieš Vė
žio Ligą, įžiūrėjo, kad arše
nikas, patekdamas į maistą, 
prisideda prie vėžio ligonių 
dauginimo.. Jis todėl, liu-jo
dydamas Kongreso komite
tui, patarė išleisti įstatymą,- 
kuris apribotų aršeniko- 
naudojimą. Dr. Cameron 
taipgi įprašė, kad valdžia 
paremtų Draugijos prieš 
Vėžį daromus tyrimus kas 
liečia aršeniką. 

* » * » I

. Kiti nuodai
Pastaruoju laiku pradėta 

naudot chemikalas selenijus 
parazitams naikinti nuo ja- •• 
vu, daržovių ir vaisiu.

Tyrimai parodė, kad jei
gu 3 dalys selenijaus įsi
maišo į milijoną dalių pa
šaro gyvuliams, tai gyvu
liai suserga pavojinga ke- .. 
penų liga, vadinama cirrho-, 
sis. O ijš to gali.ir vėžys iš
sivystyti.

Jau 13 metų praėjo, kai,.į 
Jungtinių Valstijų Kongre-: 
sas 1938 metais pataisė - 
Maisto ir Vaistų įstatymą,; 
kad gyduolės turi būti pa
tikrintos pirma, negu bus 
pardavinėjamos. Bet šio ' 
pataisymo siūlymas buvo 
pęr 5 metus bergždžiai vai- ’■ 
ki'ojanią^ Kongrese, iki įvy- . . 
ko tragedija, kur’ neva gy
duolė elixir sulfanilamide - 
numarino 100 amerikiečiu. 
Tiktai ši tragedija paskati
no senatorius ir kongres- 
manus dalinai pataisyti. ‘ 
i s ta t v m a. C V . , t t

: Pasirodė', jog “eliksiras” . 
užtaisytas nuodingu skys-,’.?, 
čiu, kuris pirmiau buvo 
vartojamas tiktai automo- 
biliu inžinam sulaikyti nuo ' 
Užšalimo.

Bet pataisymas nereika-' 
lauia iš anksto patikrinti... 
maisto produktus, i ku
riuos todėl leistina dėti “e- 
liksirą” bei kitus nuodus. • r

Tragedija ir blogas ■ ■ 
Įstatymo taisymas ■
Kongresmanas James J. 

Delaney todėl sako:
—Reikėtų pataisyti įsta- : 

tymą, kad ir žmonių mais-- 
tas būtų saugomas nuo 
kenksmingų priemaišų bent 
tiek, kaip vaistai. Tačiaus... 
delsiama. \

Kai būna siūloma page-/, 
rinti tą įstatymą, niekas-.’ 
Kongrese nedrįsta atvirai 
priešintis. Nes jeigu kas:;: 
viešai pasipriešintų, tai at
rodytų, kad jis stoja “už - 
grieko palaikymą.”

Užtat slaptai veikia prie
šininkai įstatymo pataisy
mo (tarnaudami darkan
čioms maistą kompani
joms). Ir jie taip pasidar
buoja, kad geras pasiūly
mas lieka numarintas arba 
išromytas.—

Anglijos valdžia bausti
nai uždraudė dėti bet ko- . 
kius abejotinus priemaišus 
į miltus ar duoną. Turi bū- 
ti iš anksto įrodyta, kad ■ 
priemaišai yra geros, mais
tingos medžiagos, 

’ Bet amerikiniai įstatymai 
taip gerbia godųjį “laisvą- . 
jį verslą,” kad vis dar lei- 
džia jam darkyti bei nuo
dyti kasdieninį visų ameri
kiečių maistą. N. M. ...
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Kas buvo toji Lietuvos 
krikdemų partija?

Rašo
- J. GRICEVIČIŪTĖ

. Vatikanas visais laikais 
uoliai tarnavo reakcijai ir 
imperialistams, jo veikla 
persisunkusi neapykantos 
darbo žmonių masėms. Ypač 
išryškėjo Vatikano niekšiš
kas vaidmuo pastaraisiais 
dešimtmečiais, kai jis atvi
rai susibroliavo su hitleri
ninkais ir Italijos fašistais 
ir laimino šių žmogėdrų nu
sikaltimus prieš žmoniją,
karą prieš TSRS, Šiuo me
tu Vatikanas: yra- paklus
nus Amerikos imperialistų 
įrankis ruošiant naują pa
saulinį karą. ( . j

Vairuojama Vatikano, 
tarnaudama kapitalistų bei 
stambiųjti žemvaldžių inte
resams, šlykštų išdavikišką 
vaidmenį atliko ir Lietuvos 
klerikalų partija — krikš
čionys ' demokratai. Nuo 
pat savo atsiradimo Lietu
vos krikščionių - demokra
tų partija kartu su kitomis 
buržuazinėmis partijomis, 
kaip liaudininkai, socialde
mokratai, tautininkai, išda
vinėjo Lietuvos darbo žmo
nių reikalus, padėjo buržu
azijai pavergti liaudį ir tal
kininkavo užsienio imperia
listams - kolonizatoriams jų 
kovoje prieš Lietuvos dar
bo žmones. Jau pati šios
partijos prigimtis ir tikslai, 
rodo jos reakcinį antiliaudi
nį pobūdį. > >

4
i Kalą' jį .atsirado

Kr kštiprfių. r; demokratu 

įjos laiko* 
įHa’įkęyaį

parti,Ja k 
Rusijos’ 1 
tarpiu 
prieš revoliuc 
Partijos prieL-.^, _ 
jo reakciniai kunigai; dąriz- 
mo pakalikai. Jų tarpe bu
vo pralotas . Antanavičius, 
Seinų vyskupijos valdyto
jas. ?Ši& < žandarasrjėzuitas 
1905 -metais • siūlė . kuni-
gams išdavinėti revoliucio
nierius caro valdžios orga
nams. Krikščionių - demo
kratų partijos steigėjų tar
pe buvo ; monarchištas, Va
tikano agentas, Vilniaus 
vyskupas baronas fon der 
Kopas, Žemaitijos vyskupas 
Paliulionis, kunigas Olšaus- 
kąs, caro valdžios šnipas, 
juodašimtiškų organizacijų 
kūrėjas, kurį darbininkai 
praminė “Kauno policmeis
teriu.” Krikščionių - demo
kratų partijos vadovaujan
tį branduolį, šalia aukščiau 
minėtųjų bažnyčios atstovų, 
sudarė ir kunigai Dam-
brauskas, Laukaitis, Kru
pavičius, Vailokaitis ir kiti 
nacionalistai, pas i ž y m ė j ę 
savo neapykanta liaudžiai. 
Šie krikščionių - demokratų 
partijos lyderiai ir vadovai 
1905—1907 m. revoliucijoje | 
pasireiškė kaip lietuvių tau
tos budeliai ir smaugėjai, 
kaip atsidavę carizmo tar
nai.

Iki pirmojo pasaulinio ka
ro -Lietuvos krikščionių-de
mokratų partija buvo mo- 
nąrchistinė partija ir tar
navo Nikalojui IT. Ji liko 
monarch ištinę ir kaizerinės 
okupacijos laikotarpiu, tik! 
pakeitė savo šeimininką — 
ėmė tarnauti Vilhelmui ir 
uoliai stengėsi, kad vokie- 
vių princas Urachas būtų 
paskelbtas Lietuvos kara
lium. Po pirmojo pasauli
nio karo, kai revoliucijos 
ąudra nuvertė carą ir kai- 
Zerį, kai Spalio revoliucijos 
įtakoje Lietuvos darbo žmo
nės pakilo į kovą dėl Tary- 
bųvaldžios, tuo metu krikš
čionys - demokratai tapo 
“respublikonais.” šie “res- 
p.ub.likonai” ir “demokra
tai” su didžiausiu įnirtimu

padėjo užsienio imperialis
tams smaugti Lietuvos dar
bo žmones, kurie kovojo už 
Tarybų valdžią.

Krikščionių - demokratu 
partija, kuriai priklausė re
akcinė katalikų dvasininki
ja, stambūs žemvaldžiai, 
bankininkai, buožes ir kai 
kurie sumulkinti smulkio
sios buržuazijos atstovai ir 
kurios veiklą vairavo Vati
kanas, pasirodė kaip ištiki
miausias pinigų maišo val
džios ramstis ir darbo žmo- 
riių kruvinas priešas. Ame
rikos ir Anglijos imperia
listai, paskelbę “kryžiaus 
žygį” prieš Tarybų Rusiją 
(Vatikanas tada palaimino 
šį “kryžiaus žygį”), siekė 
įkurti Lietuvoje placdarmą 
savo grobikiškiems užpuo
liams. Lietuvos krikščio
nių - demokratų partijai 
teko Vatikano agento 
vaidmuo įgyvendinant šį 
planą Lietuvos atžvilgiu. 
Atitinkamai buvo paruoš
ta ir šios partijos pro
grama, kuri buvo priim
ta 1918 metais. Šios pro
gramos autorius buvo kuni
gas Mykolas Krupavičius— 
užsienio buržuazijos agen
tas. Šis jėzuitas buvo vie
nas iš svarbiausių Lietuvoje 
įvesto antiliaudinio kurso 
ir klerikalinio režimo įkvė
pėjų.

Prigaudinėjo valstiečius
Siekdami patraukti savo 

pusėn žemės ūkio darbinin
kus ir valstiečių varguome
nę, krikščionių - demokratų 
lyderiai.teigė, kad vienas jų 
uždavinių yra įvykdyti že
mės reformą ir pagerinti 
darbininkų .buitį. Bet tapę 
valdančia partija, krikščio
nys < demokratai ne tik ne
silaikė savo pažadų, bet gin
kluota jėga slopindavo vi
sokius darbo žmonių mėgi
nimus pagerinti savo padė
tį. Prieš darbininkus krikš
čionių - demokratų valdžia 
ne kartą siųsdavo kariuo
menę, gaujas policininkų, 
kurie žiauriomis priemonė
mis nuslopindavo kiekvieną 
darbininkų pasipriešinimo 
judėjimą. Ypač savo kruvi
nais darbais pagarsėjo ge
nerolas - budelis Grigaliū
nas - Glovackis, kuris gyvus 
žmones kišdavo po ledu, 
šaudydavo be jokio teismo 
visus, kas tik pakliūdavo į 
jo nagus. Tuoj po pervers
mo 1926 metais fašistai pa
skyrė Grigaliūną - Glovackį 
Kauno miesto komendantu. 
Lietuvos darbo žmonės su 
siaubu prisimena ir kitą 
budelį, dvarininką - sadistą, 
buvusį caro armijos kari
ninką Plechavičių. Plecha
vičių užsiundė prieš Žemai
tijos darbo valstiečius kaip 
tik tie, kurie veidmainiškai 
skelbė apie “artimo meilę,” 
kurie taip daug mėgo kalbė
ti apie demokratiją. Lie
tuvos darbo žmonės niekuo
met neužmirš kraugeriško 
kunigo Krupavičiaus pasa
kymo seime kalbant apie 
valstiečius, kurie mėgino 
pasidalinti dvarininko že
mę: “O mes juos šaudėme 
ir šaudysime!”

Krikščionių - demokratų 
partijos lyderiams kartu ,su 
tautininkais tenka atsako
mybė už sušaudymą po fa
šistinio perversmo Lietuvos 
darbo žmonių vadovų, kaip 
K. Požėlos, K. Greifenber- 
gerio ir kitų. Jiems tenka 
atsakomybė už šimtus ir ki
tu ištikimu lietuviu tautos v v
sūnų, nukankintų ir nužu
dytų kalėjimuose.

Krikščionių - demokratų 
partija, kaip ir kitos buržu
azinių nacionalistų partijos, 
kovojo prieš Lietuvos dar-

Šio paveikslo dešinėje pusėje matome italą Don Car
los Beistegui, kuris per Labor Day surengė Italijos 
mieste Venecijoj bankietą, kuris jam kainavęs visą 
milijoną dolerių. Svečių susirinkę per tris tūkstančius. 
Jų tarpe buvę nemažai turtingų amerikonų. Tuo tarpu 
milijonai italų neturi ko pavalgyti bei kuo apsirengti. 
Tokia dabar klerikalų valdomoje Italijoje “lygybė.”

bo žmonių revoliucinį judė
jimą ne tik teroru, bet ir 
stengdamasi sus k a 1 d y 11 
darbo žmonių eiles, jas pa- 
krikdyti.’ Panašiai, kaip ca
ras artėjant 1905 metų re
voliucijai, taip ir krikdemai 
stengėsi sukurti policines 
“darbininkų organizacijas.”

“Darbo federacija”
1919 metais, kai darbinin

kai visoje Lietuvoje pradė
jo organizuoti savo profesi
nes sąjungas, krikščionių- 
demokratų partijos centro 
komitetas nutarė suskaldy
ti darbininkų klasės gretas 
ir sušaukė katalikiškų “dar
bininkų draugijų” suvažia
vimą. Tada ir buvo įkurta 
“Darbo federacija” — ka
talikiškų profesinių sąjun
gų susivienijimas. Faktinis 
“Darbo federacijos” va
deiva buvo kunigas Kru
pavičius. Ši. geltonoji ka
talikiška “profesinė są- 
junga,” pasina u d o d a m a 
religiniais prietarais ir 
bažnyčios aparatu, trau
kė į s a v o eiles labiau
siai atsilikusius darbininkų 
sluoksnius. “Darbo federa
cija” buvo užsibrėžusi tiks
ią “pasiekti bendradarbia
vimą tarp darbo ir kapita
lo,” t. y. sukliudyti darbi
ninkų klasės revoliucinę ko
va.

Katalikiškos profesinės 
sąjungos veikė kaip streik
laužių o r g a n i z acijos, su
žlugdydavo darbininkų 
streikus, kovodavo prieš 
klasines profesines sąjun
gas.

Kunigams, buožėms ir 
dvarininkams vadovaujant, 
buvo įsteigta klerikalinė 
buožinė organizacija — “Ū- 
kininkų sąjunga.” Ši są
junga vadovavo buoži
niams kooperaty v a m s ir 
buvo reakcijos tvi r t o v e 
kaime. Šios organiza
cijos atsiradimas 1919 me
tais, paaštrėjusios klasių 
kovos laikotarpiu, kai ber
nai visoje šalyje organiza
vosi į profesines sąjungas, 
buvo susijęs su buožijos sie
kimu pasmaugti šį judėji
mą.

Siekdami atitraukti dar
bininkus ir darbo valstie
čius nuo revoliucinės kovos, 
šmeiždami komunizmą ir 
Tarybų Rusiją, Vatikano 
agentai savo juodiems tiks
lams naudojo gausią armi
ją reakcinių kunigų ir vie
nuolių, įvairiausias religi
nes ir pusiau religines or
ganizacijas.

Itin reakcingą įtaką vi
sam Lietuvos politiniam gy
venimui darė jėzuitų ordin
as, šis, anot Markso, “kata
likų bažnyčios nervas.” Jė
zuitai kontroliavo visą švie
timo sistemą. Antai, jėzui
tas Karlas Fulstas buvo 
Lietuvos mokyklų ir gimna
zijų inspektorius. Jis važi
nėdavo po visą kraštą, ir 

tai buvo jam labai patogu, 
nes jis tuo pat metu buvo 
ir stambus vokiečių šnipas.

Arsenale tų priemonių, su 
kurių pagalba reakcinė bur
žuazija ir jos liokajai—ku
nigai propagavo klerikalinę 
ir fašistinę ideologiją, dide
lis vaidmuo teko klerikali
nei spaudai. Lietuvos kle
rikalų spauda skleidė vi
duramžių obskurant i z m ą, 
propagavo žvėrišką rasiz
mą, neapykantą komuniz
mui ir Tarybų Sąjungai.

Visos gausiosios katali
kiškosios organizacijos bu
vo krikščionių - demokratų 
partijos ramstis, jas jungė 
katalikų veikimo centras, pečių ir dubens. Tiktai ne
sutrumpintai K VC. K VC 
vaidino nepaprastai reakci
nį vaidmenį Lietuvos gyve
nime. Jo vadeivos veidmai
niškai stengėsi įtikinėti, 
kad, esą, jo veikla- esanti 
“už politikos ribų,” kad 
KVC yra grynai religinė 
organizacija. Bet iš tikrų
jų buvo visai kitaip. KVC 
buvo svarbiausias reakcinių 
jėgų susivienijimas šalyje. 
Visos katalikiškos organi
zacijos, įskaitant ir krikš
čionių demokratų partiją, 
priklausė KVC. Visa orga
nizacija savo veikloje vado
vavosi Vatikano nurody
mais.

Bet nepaisant visų Vati
kano pastangų apipainioti 
savo raizgais darbo žmo
nes,'jo organizacijose vis 
labiau pasireikšdavo gilūs 
prieštaravimai ir vidinė ko
va, kuri atspindėjo klasių 
kovą. Jokia socialine dema
gogija ir religine propagan
da negalima buvo sulaikyti 
katalikiškų darbininkų tar
pe vis stiprėjančio suprati
mo, kad tik kovojant prieš 
buržuaziją įmanoma nusi
kratyti priespaudos. Dar
bininkai viį labiau matė
Darbo fedepaciją jos tikro- niokratų patarnavimo ir 
joje šviesoję,; masiškai iš■.atidavė į jų rankas moky- 
jos išstojo, ,:

Žmones kilo
Priešiškumas krikščio

nių-demokratų partijai au
go ne tik darbininkų klasė
je, bet ir valstiečių tarpe. 
Valstiečiai iš savo patyrimo 
vis labiau įsitikindavo, kad 
ši partija yra ištikima ka
pitalistinės santvarkos ir 
dvarininkiško išnaudojimo 
gynėja. Krikščionių-demo
kratų partija vis labiau de
maskavo save plačiųjų ma
sių akyse. Tai privedė prie 
to, kad 1926 metais iki tol 
valdęs katalikų blokas rin
kimuose pralaimėjo. 1926 
metais, gruodžio m ė n e s į 
įvyko fašistinis pervers
mas, prie kurio įvykdymo 
tiesiog prisidėjo krikščio
ny s-demokratai. Vatikanas 
karštai pritarė, fašistiniam, 
perversmui ir pasirašė su 
Smetona konkordatą, kuris 
buvo ratifikuotas 1|927 me- 
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SKAITYK IR MOKYKIS
78. Žinduolių griaučiai.

žinduolių griaučiuose ski
riami tokie pat kaulai, kaip ir 
kitų stuburinių gyvulių. Ta
čiau jų sandare yrą visa eile 
bruožų, būdingų tik žinduo
liams.

Stuburas, žinduolių stubur
kauliai turi plokščius suneria
muosius paviršius ir atskirti 
kremzliniais skrituliais. Be
veik visų žinduolių kaklas, 
kad ir kaip ilgas jis būtų, tu
ri tik 7 stuburkaulius; kitų 
stuburkaulių skaičius, ypač 
uodeginių, kinta, nelygu rūšis. 
Kryžkaulio stuburkauliai daž
niausiai suaugę į vieną kaulą 
— kryžkaulį (melmenį).

—o—
Galvos kiaušas. žinduolių 

galvos kiaušo kaulų skaičius, 
apskritai imant, mažesnis ne
gu kitų stuburinių gyvulių, iš
skiriant paukščius, nes daugu
mas kaulų yra suaugę į vieną. 
Kiaušo dėžės, kurioje yra gal* 
vos smegenys, talpa didesne, 
negu kitų stuburinių gyvulių 
Kiaušo sandare iš tipingų po 
žymių reikia paminėti du pa 
kaušio kaulo gūžius, kuriais 
kiaušas sunertas su pirmuoju 
stuburkauliu. Kiaušo paviršiu
je žinduoliai neturi kvadrati
nio kaulo (visų kitų stuburi
nių gyvulių kvadratinis kau
las suneria apatinį žandikau
lį su smilkinio kaudu). Jis čia 
labai mažas, įtrauktas į vidu
rinės ausies ruimą ir ten su
daro vieną iš trijų klausomų
jų kaulelių.

—o—
Galūnių juostos. Daug sa

votiškumų ir galūnių juostų 
sandare. Daugumo žinduolių 
gerai išvystytos abi juostos: 

daugelio būrių, pavyzdžiui, 
banginių, dubens juosta labai 
sumenkėjusi ir jos beliko tik 
pora nedidelių kaulelių, o ir 
tie patys nesu jungti nei tar
pusavyje, nei su stuburu.

Iš trijų porų peties juostos 
kaulų — menčių, varnakau
lių ir raktikaulių — žinduo
liams išliko tik mentės ir rak-

konkordato, Vatikanas, su
darė su Smetona ir eilę ki
tų susitarimų ir dar labiau 
apipainiojo savo tinklais 
Lietuvą. Reikšdamas savo 
pasitenkinimą Lietuvos fa
šistų veiksmais, 1927 metų 
gruoažlo 15 dieną, fašisti
nės diktatūros Lietuvoje 
pirmųjų metinių išvakarė
se, popiežius Pijus XI pa
skelbė padėką lietuviškojo 
fašizmo šulams ir Smetoną 
bei Voldemarą apdovanojo 
Vatikano ordinais.

Po 1926 metų, kaip ir 
prieš tai, krikščionių - de
mokratų partija — ši Va
tikano ir tarptautinio kapi
talo agentūra ir toliau ran
ka rankon veikė su Lietu
vos fašistais pavergiant 
darbo žmones. Tautininkai 
nepamiršo krikščionių - dė

klas, daug vietų valstybi
niame aparate. Krikščio
nys - demokratai 11938 me-
tais kartu su liaudininkais 
įėjo į sudarytą “koalicinę 
vyriausybę.”

Tautininkų ir jų talkinin
kų —- krikščionių - demo
kratų bei kitų buržuazinių 
nacionalistinių partijų šei
mininkavimas privedė prie 
to, kad Lietuvoje įsisti
prino užsienio imperialisti
nių valstybių kapitalai, ku
rie sugriovė Lietuvos eko
nominį gyvenimą, kad ne
paliaujamai didėjo darbo 
žmonių išnaudojimas ir 
skurdas. Mases slėgė dvi
guba priespauda — savo
sios buržuazijos ir užsienio 
kapitalistų jungas.

Lietuvos komunistų par
tija buvo vienintelė parti
ja, kuri savo veikloje, visa
da vadovavosi liaudies in
teresais ir todėl nesiliovė 
demaskavusi buržu a z i n i ų 
nacionalistu. partiias. 

tikauliai, o kartais tik vienos 
mentės, pavyzdžiui, naguočių. 
Žemesniųjų rūšių žinduoliai— 
echidna, ančiasnapis — dar 
tebeturi visas tris poras petiep 
juostos kaulų. Jie taip pat 
sudaryti, kaip ir roplių. Kitų 
žinduolių varnakaulių bėra 
tik likučiai; jie suaugę su 
mentėmis ir. sudaro ant jų 
varnakaulių ataugas.

'•—o — i
Galūnės, žinduolių galūnės 

sudarytos visada iš trijų įpras
tinių dalių. Bet galūnių griau
čiai ir pati forma labai įvai
rus; tai priklauso nuo to, ku
riam tikslui jie prisitaikė.

—o —
79. Žinduolių virškinamieji 
organai.

Burnos ruimas ir dantys. 
Burnos ruime daugumas žin
duolių turi gerai išvystytus 
dantis, žuvų ir roplių dagtys 
beveik visi, vienodos formos ir 
yra, svarbiausia, maistui su
griebti, bet ne kramtyti, žin
duolių dantys savo sandaru 
skirtingi. Priešakiniai dantys 
— kapliai — paprastai kaltų 
pavidalo, reikalingi maistui 
paimti ir atkąsti. Iltiniai dan
tys auga po vieną iš abiejų 
pusių priešakinių dantų; jie 
yra kūgio pavidalo. Jais gy
vulys puola ir drasko grobį. 
Krūminiai dantys auga šalia 
iltinių ir būna įvairių pavida
lų, destis kokia g y v Li
lio maisto rūšis. Taip 
antai, vabzdžia ėdžių 
žinduolių krūminiai dantys su 
mažyčiais aštriais kauburė
liais, plėšriųjų — su dides
niais ir ne tokiais aštriais 
kauburėliais ; įvairių būrių 
žolėdžių krūminiai dantys es
ti bukais kauburėliais arba 
plokščiomis vingi uotomis 
raukšlėmis kramtomajame 
paviršiuje. Tai vaizdžiai ma
tyti, pavyzdžiui, arklio krū
miniame dantyje.

žinduolių dantys paprastai

l ................. .....................
t , , . ,

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 Hili 19, N.

4 piuk—Laisvi (Liberty)* Penktadien,RuE8.ėio-Sent 2L

jtaisyti viršutinio ir apatinio 
žandikaulio įdubimuose, arba 
dantų duobutėse. Jie daž
niausiai turi šaknis, o ikrūmi- 
niai dantys — ir po keJfias 
šaknis. p

Tik nedaugelis žinduolių 
neturi dantų. Tokie yra kai 
kurie banginiai ir kai kurie 
nepilnadančių atstovai. Bet 
gemalas vienų ir kitų turi 
dantų užuomazgą, tik vėliau 
jie neprasikala. Suaugusi 
echidna ir ančiasnapis taip 
pat neturi dantų, nes jų žan
dikauliai pavirsta snapu1. Ne 
visi žinduoliai turi visas tris 
dantų rūšis. Pavyzdžiui, grau
žikai (triušis, kiškis, voverė, 
pelė) niekuomet neturi ilčių; 
kai kurie naguočiai (karvė, 
avis ir kiti) neturi nei iltinių, 
nei viršutinių kaplių; daugu
mo nepilnadąnčių kapliai ir 
iltys visai išnyko,. o krūminiai 
dantys —be šaknų ir vieno
dos cilindrinės formos.

(Bus daugiau)

PAŠALINTAS NUOGALIS 
PROFESORIUS

McKenzie, Tenn. — Tapo 
pavarytas Bethel Kolegijos 
profesorius dr. John F. 
Bauman, kuris skelbė, kad 
padoru ir ere ra nuogiems 
kaitintis saulės spinduliuo
se.

Bauman klausdavo: “Ko
dėl Dievas nedavė Ievai net 
figos lapo lyčiai' prideng-

ČIEPAI NUO KIAULIŲ 
CHOLEROS

Zionsville, Indiana. —- Ta
po išrasti skiepai (čiepai), 
kurie saugos kiaules ' nuo 
choleros.

tki šiol sirgdavo ir dvės- 
davo nuo choleros tiek kiau
lių Jungtinėse Valstijose, ; 
kad dėl to būdavo 50 mili- 1 
jonų dolerių nuostoliu per 
'metus. ‘ <



CHICAGOS ŽINIOS
Išduos raportą iš Europos

žymūs Chicagos 
unijistpi neseniai sugrįžo iš 
Europos. Įvyks masinis susi
rinkimas spalio 12 d. ir bus 
Išduotas raportas iš jų paty
rimų važinėjant po Europą. 
Raportas bus įdomus. Lietu
viams svarbu susipažinti su 
Europos žmonių gyvenimu ir 
kovomis.

Susirinkimas įvyks Plaste
rer’s Hall, 330 So. Marshfield. 
Įžanga 60 centų.

—o—
Republikdnams pinigų 
netrūksta

Illinojaus valstijos republi- 
konai ruošia pietus, į kuriuos 
įėjimas vienam asmeniui kai- 
nubs yi4są šimtą dolerių. Ren
gėjai sako^ kad jie tiwes huO 
rl iki 5 tūkstančių svečių. Pie
tūs įvyks lapkričio 2 d.

Geras sūsiiihkimas

Roselando LDS 139 kuopos 
susirinkimas įvyko rugsėjo 5 
d, Tajrbuvo vidutiniai geras 
susirinkimas.

Susirinkime buvo skaitytas 
2 1

A. VIENUOLIS

PATI
(Pabaiga)

Norėjau keršytį ir būti dar nelaimin
gesnis, dar 'labiau kankintis, kankintis 
taip, kad visi žinotų ir matytų, koks aš 
nelaimingas ir kiek jau žuvęs žmogus. 
Jei žūtį,.tai bent žūti. Jei nerti į purvą, 
tai bent iš karto visam. .

—- Iš kur, gražuole, taip vėlai, bene 
seksis palydėti? —- ištariau aš, pasivijęs 
moteriškę, ir pridėjau prie kaškieto ga
lus pirštų, kaip, paprastai darydavo visi 
miesto valdininkai., ,

Tačiau dar nepabaigiau .aš paskutinio 
žodžio, vaip gražuolė atsakymo vietoj, 
ištraukus iš.po.skaros ranką, drožė man 
per r veidą' vieną 4 kartą; * kitą; - • - * ~

Ka{| aš susigėdęs ir perpykęs norėjau . 
[sugriebti -ją. už rankų sulaikyti, staigą , 
’skara nusmuko nuo gaivos ir aš pama
lčiau savų pąčią, j i < » . • > 
' Abudu sargai, pamatę, mane mušant, - 
■tekini-pasileido bėgti manęs gelbėti, bet 
ipribėgę ir pažinę mano p^čią, sumišo, 
■susigėdo ir, ati.cfevę pagarbą,' sugrįžo at- 
įal.

Pati, nepasakiusi man nė žodžio, apsi
pylė ašaromis ir pąrijno ąbt geležinių, 
jtilto turėklų. į i. ?: 1

Tik dabar supratau, kaip ji mane my
lėjo ir kaip aš ją savo pasielgimu įžei
džiau.
i Keista žmogaus siela: juo didesnė ne- 
flaimė, juo staigiau ji mus užklumpa, juo 
(rįmčiąu ir be jokių tam tikrų išreiškimų 
mes ją priimam.

Valandėlę tylomis aš čia pat pastovč- 
Įįąu, pažiūrėjau, kaip nuo verksmo trūk
iojo jos pečiai, ir apsisukęs grįžau at- 
igal į miestą.

TiJto gale abu miestsargiai, padarę 
jrimetusius veidus, it būtų nieko nema
lę,-^tvirtą kartą 'atidavė man pagarbą. 
Aš į juos dargi nepažiūrėjau.

Mieste' dar tebemiegojo."
♦ Brazausko vaistinėje degė mėlynas ži

bintuvėlis, prie skobnelio stovėjo skara 
apsigaubusi Liakovo tarnaitė, o vien
marškinis Brazauskas pilstė kažin ko
kius lašus. Tylu buvo tardytojo namuo
se ir sode.

Lauke jau čiulbėjo vieversiai, šile ge
gutė kukavo. Kaip prieš teismo dieną, 
rėkė pušynėly, skraidžiodami apie savo 
;gtįįtas, juodvarniai.

Aš vis ėjau.
Netrukus pušelių viršūnėse sublizgė

jo pirmutiniai saulės spinduliai, pro- 
teikėse nuo medžių gulė ilgi šešėliai, ku
rie greit traukės į krūvą, šliaužė žeme, 
^nąinėsi ir nežinia kur nyko, tarytum 
hąkties liekanos slėpėsi nuo saulės švie-

■' Ant ^lių jaunučių rasakilių sublizgė- 
;rjo'mielėmis ašaromis gaili rasa, iš grio
vių ir] skardžių papūtė pelėsiais, šutu ... 
Tarpy paparčių šmėstelėjo išsišėrusi la- 
į>Č8 nugara, kiškis nuskuodė per dirvo- 
įią, kažin kur lakštutė sučiulbo. Miške 
basidarė vėsu, gera, ramu.
f Aš vis ėjau.
-i
i ....

laiškas iš Centro Valdybos. 
Laiške prašoma Lėšų Fondui 
paramos. Kuopos raginamos, 
kad jos sukeltų Fondui bent 
po vieną dolerį nuo savo na
rio.

Kuopos susirinkimas iš sa
vo iždo tam reikalui paskyrė 
$12, o ant vietos penki nariai 
paaukojo po vieną dolerį. Va
dinasi, ši kuopa gražiai atsi
liepė į Centro atsišaukimą.

Finansų rast. Įg. Urmonas 
raportavo, kad kuopos ižde 
randasi $127.

Nutarta jau dabar pasiim- 
' i daržą dėl 1952 metų vasa
ros pikniko.

Gerai, kad iš anksto pasi
rūpinama tokiais reikalais.

—o— ’ '
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Šis tas iš LKM Choro veiklos

Spalio 6 o. Sveturgimių 
Teisių Gynimo Komitetas ruo
šia tarptautinį festivalį. Daly
vaus keliolikos tautybių me
nininkai, chorai, solistai, šo
kių grupės ir sportininkai. Iš 
to galima suprasti, kad festi
valis bus gan patenkinantis.

LKM Choras kelios savai
tės atgal gavęs pakvietimą, 

priėmė jį ir pasižadėjo stoti 
į lenktynes .su kitų tautų 
chorais,. O gal dar ir choro 
solistai taipgi nusitars lenk
tyniauti. su kitų tautų solis
tais.

Bet puiki programa tai ne 
pati svarbiausia festivalio da
lis. Festivalis yra rengiamas, 
kad sukėlus reikiamus finan
sus gynimui Chicagoje ir apy
linkėje suimtų deportavimui 
veikėjų, tarpe jų ir Vinco 
Andrulio. Taigi ir lietuvių 
užduotis raginti visus jame 
dalyvauti.
. Fėstivalis atsibus People’s 
Auditorium, 2475 W. Chica
go Ave. Įžanga 50 centų iš- 
anksto. Prie durų 75 centai.

Ruoškimės patys dalyvauti 
ir mobilizuokime ir kitus tam 
svarbiam festivaliui. Rep. 
• — o—

Šaunus LKM Choro 
perstatymas

Choras jau pradėjo mokin
tis dainą iš operetes šikšnos
parnis — Die Fledermaus.

Mokytojas Clem Deffner 
tikrai meniškai sumokina cho
ristus.

Mylinti damas skubinkit 
stoti į chorą, kad kartu su ki
tais išmokti operetes dainas 
ir pačią operetę besimokinant.

Vidury miško, išgirdęs lentpiūvės už
gintą ir cerkvės varpus, aš savaime grįž
telėjau atgal, susilaikiau, kelis kartus 

.perbraukiau drebančia ranka per veidą, 
pašiurpinau galvoje plaukus ir, mostelė
jęs ranka, vėl ėjau..

Dar valandėlę paėjus, suretėjo miš
kas, saulė pradėjo kaitinti man nugarą, 
ir aš atsisėdau po lazdynu pasilsėt.

Ir šiandien viską gerai atmenu — ir 
mėlyno dangaus gilumą, ir miško ramią 
bylą, ir paukščių kliaugėjimą, ir pušų 

' ošimą, tik nebeatmenu, apie ką aš tada 
sėdėdamas galvojau.

Gal apie nieką.
Pasilsėjęs išsipioviau alksnio lazdą, iš 

kaškieto , išplėšiau miškų žinybos ženk
lelį ir, persisvėręs per petį švarką, laz
da pasiramsčiuodamas, nuėjau toliau.

Dešimtame savo miškų distancijos 
varste sutikau savo valdinį konduktorių, 
kuris mane pamatęs taip persigando, 
jog, užuot nukėlęs kaškietą ir pasveiki
nęs, jiš, negalėdamas pratarti nė žodžio, 
nusiėmė nuo pečių krepšį.

Norėjau į jį prabilti, bet, pamatęs jo 
išgąsčio pilnas akis ir drebančius kelius, 
nuėjau savo keliu.

Ir nuo to karto, nuo tos nakties, nelai
mes draugai, aš vis tebekeliauju, kaip 
tas legęndarinis vaiduoklis.

Pabuvau Sibire, Kaukaze, Krime ... 
Pėsčias išvaikščiojau šiaurę. Atlankiau 
kai kurias salas.

Ištisus metus darbavaus Samaros gu
bernijoje 'bado metu, ne kartą ir pats 
badavau. Daug prityriau šalčio ir var
go-

Plūdinėdamas po pasaulį, pamačiau, 
kad visur vargsta ir kankinas paprasti 
žmonės, visur mažuma išnaudoja daugu
mą, visur garbina ir į padanges kelia 
Gerą, peikia ir žemina Piktą, — tačiau 
viena ir antra visur eina gretimais, su
sitvėrę už rankų.

Ėjau, ėjau .. . Basčiaus .. . Beeidamas 
pražilau, be laiko pasenau, susitraukiau.

Neturiu dabar nei vietos, nei senatvei 
prieglaudos. Dabar visi sako man “tu,” I 
vadina valkata, girtuokliu, netiki mano 
pasu, tačiau, nelaimės draugai, tepasiū
lo man vėl tą pačią vietą ir tokį pat gy
venimą, kokį turėjau pirma — aš atsi
sakyčiau, nes ių mano gyvenimas, ir 
kiekvieno jūsų yra vis gražesnis už gy
venimą tų revizorių, tardytojų, Liubo- 
mirovų, ,Kotelnikovų ir kitų, mano bu
vusių sėbrų ...

Geriau jau, nelaimės draugai, nusi
lenkti prieš galybę, ne kaip prieš netei
sybę; geriau būti belaisviu, negu vergu.

— Pakaks ten tūu plepėjus, piktoji 
dvasia! — rūsčiai riktelėjo prie kame
ros langelio prisikišęs žandaras ir pa
daužė į duris šautuvu.

Atkočaitis nutilo. Tylėjo ir kiti, tylo
mis žiūrėdami į Atkočaičio be laiko 
raukšlėmis išrašytą veidą, į prastas nu
plyšusias drapanas, storas nunešiotas 
pušnis. Tylėjo ir tylomis kažką galvojo.

O už kalėjimo sienų nors jau ir brėš
ko. ir sklaidėsi tamsa, bet, pradėjus fa
brikų sirenoms staugti, ten vėl atgijo 
clan savanaudžių ir vergų diena.

Rėmėjai visi tarkitės ir kal- 
bin.kit ir kitus dalyvauti sil
kių.piknike rugsėjo 30 d.

Choristas

Frackville, Pa.
Mūsų draugas A. Zalenka 

jau parvyko Į savo namus 
baigti gydytis iš pagarsėju
sios Geisinger Memorial ligo
ninės, Danville, Pa., kurioje 
jam buvo padaryta ant vidu
pių didelė ir pavojinga opera
cija.

Man nuvykus, nors toli, 
draugų Ząlenką aplankyti, 
nudžiugau', pamatęs, kad jis 
jau sveiksta, nors dar lovoje 
tebeguli.

Mes' linkime draugui A. 
Zalenkai greit pasveikti, ir 
vėl gėrėtis gyvenimu, ir kovo
ti prieš fašizmą. Draugas Za
lenka visuomet tinkamais ar- 
gumentąis, karštai apgynė 
darbo žmonių reikalus, kada 
buvo sveikas.

Turėk, drauge, viltį ir svei
kata pagerės. J. Ą. K;

New Jersey Žinios
Fairview

Kiekvienais metais vietos 
italai rengdavo šventam Ro
kui triukšmingus paradus. 
Juos rengdavo ir operuodavo 
Šv. Rokaus ir Šv. Paulino 
Draugijos. Taip ir šiais me
tais minėtos Draugijos nuta
rė paradą rengti.

Vietos italų katalikų para
pijos Our Lady of Grace kle
bonas A. Pompei pasiskubino 
išgauti iš miesto leidimą para
dui, neprileisdamas minėtų 
draugijų prie biznio. Kai 
Draugijų komitetas nuėjo pas 
miesto valdininkus gauti pa
radui leidimą, tai jiem buvo 
paaiškinta, kad /‘pavėlavo”, 
nes kunigui išduota leidimas. 
Dėlei šio incidento, kilo ita
luose triukšmingi kivirčai ir 
rašymai grasinančių laiškų.

Išvakarėje parado, kum 
Pompei aplaikė grasinantį 
laišką, kad parade įvyks 
bombų sprogimai. Paradas 
įvyko, bet šimtai FBI slapto
sios policijos maišėsi parade, 
o vietos policija ir detektivai 
saugojo bažnyčią ir kunigą.

Bombardavimų neįvyko, 
bet buvo keletas pavienių su
sirėmimų. Ar tai ne teisingas 
posakis, kad biznis pirma, o 
tik po to Dievas?

—o—
Edgewater

Viena stambesniųjų čia 
dirbtuvių, tai Aluminum Co. 
Vidutiniai šioje dirbtuvėje 
dirbdavo nuo 2,000 iki 3,000 
darbininkų.

Coleen Kay Hutchins Atlantic City išrinkta 1952 melų 
“Miss America”. Ją “apkarūnavoja” pereitų metų 
laimėtoja Yolande Betbeze. Ji išsiskiria iš visų pirmiau 
laimėjusių gražuolių tuomi, kad ji yra už visas aukš
čiausia (5 p. ir 10 c.), seniausia (25 metų) ir sunkiau
sia (143 svarų).

Philadelphia, Pa.
Padėkos žodis nup Petro ir 
dukters Liudvisės Baranauskų

Labai ačiū, draugai ir drau
gės, už širdingą prijautimą 
ir paskutinį patarnavimą ma
no draugei. žiaurioji mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo mano 
mylimą draugę Pauliną.

Daug lengviau praleisti liū
desio valandas, kuomet drau
gai ir draugės prijaučiu ir 
gelbsti visais būdais.

Dar sykį tariu širdingiausi 
ačiū draugams ir draugėms: 
A. žalnieraitienei ir Gedvilie
nei už maisto sutaisymą, J. 
Šmitienei už tvarkos vedimą, 
ir Senam Vincui (Jakščiui) 
už paskutinį atsisveikinimą. 
Ačiū už gražias gėles, kurios 
buvo prisiųstos draugijų ir 
pavienių asmenų. Ačiū grabo- 
riui Kaziui Ramanauskui 
(Chas. Roman) už gražų pa
rengimą ir malonų patarnavi
mą. Petras ir duktė

Liudvisė Baranauskai

' Su pradžia šių metų prasi
dėjo darbininkų atleidinėji
mas. šiomis dienomis vienu 
sykiu atleista virš 200 darbi
ninkų. Darbdaviai aiškina, 
kad negauna ganėtinai užsa
kymų.

—o—

Cliffside

Katalikų bažnyčios Epi- 
j phany (apreiškimo) parapi
jos Holy Name Society, di
džiausiu entuziazmu bruka 
užmanymą, kad viešose mo
kyklose- (Public Schools) būtų 
mokoma religinės dogmos.

J praeitą School Board 
(Mokyklų Komiteto) susirin
kimą atėjo su savo klapčiu
kais virš minėtos bažnyčios 
klebonas Kenny, atsinešda
mas net 1,500 po peticija pa
rašu, būk tiek žmonių remia 
jo sumanymą.

Kadangi žinomi vakacijų 
laiku ne visi School Board na
riai susirinkime dalyvavo, tai 
tas klebono sumanymas ne
svarstyta. Klebonas Kenny 
su savo pagelbininkais spiegė, 
būk viešose mokyklose plinta 
bedievystė, o kartu ir komu
nizmas. Mat, tie tamsybės 
apaštalai nė žingsnio • dabar 
nežengia be bauginimo su ko
munizmu'.

—o—
LDS 115 kuopa savo susi

rinkime pamokėjo už visus 
savo narius po $1 į LDS Lėšų 
Fondą. Tai atlikta gražus 
darbas dėl organizacijos la
bo. K. D.

UŽUOJAUTA

MIRUS

Petrui Vazniui
Reiškiu giliausią užuojautą dukterims Gilutei, 

Olgai ir Carolyn, žentams, broliui ir kitiems 
artimoms gjmįnęijis.

J. Weiss.

Įvairios pastabos
Cambodia karalius Niz 

siuntė prez. Truimanui' vyriš
kos lyties sloniy, kaipo dova
ną už priėmimą pirmo Cam- 
bodijos ministerio į Washing
ton ą.

Laivas sustojo Pietinės Af
rikos uoste Capetown ir iškė
lė į krantą nebegyvą Truma- 
no dovaną. Dramblys turbūt 
mirė širdies liga — išsigan
do demokratijos!

—o—
Brazil miestelyje, Indiana 

valstijoje, Loran McCannon, 
krautuvės gaspadorius, sako, 
kad jis padėjo ant pardavi
mo 100 sidabrinių dolerių už 
89 c. kiekvieną. Per krautu- 
ve perėjo keli šimtai žmonių 
ir daugiau negu pusės tų do
lerių neišpirko,. Loran Mc
Cannon sako: žmonės nesu
pranta tikros vertės ir neima 
progos “on sure thing”.

Kurie nepirko, tie suprato, 
kad už kiekvieną dolerį turi 
mokėti Washingtono iždan 20 

Vaizdas iš antrojo Kansas upės potvynio. Vyrų būrys 
stovi ir stebi, kaip upėje vanduo kyl* aukštyn prie 
Kansas City, grūmodamas miestui naujomis nelaime- i 
mis. >

Dešimts Metą Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prąšalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odęs, 
gydo pailes ir tt. Mostis yra penkių rūsių, užvardinta atskirais var
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb Salve, a remedy for Skin irritation. 
Kvepianti mostis, stebėtinai greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
“athletes” kojų nesveikumą, nosies arba burnos nudegintą, ausų 
skaudėjimą ir gelbsti nuo “Hay fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pains. Šita mostis yra nuo 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando', nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ii’ kosulio. Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skąusiną ir sustipriųą 
smegenis (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M. J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi
son Ivy. šita mostis greitai prašalina visokius niežėjimus ir išberi^ 
mus. Kaina $1.25.

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for. Piles. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar 
ne. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostį vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis Hj^O ryte WKNB iŠ New Bri
tain, Conn. Kurie pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžute dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ąr moters — prie biznio. Platesnes , 
informacijas suteiksiu per laišką. Rpikaląudami mosties siųskite če
kį arba “Money Orderį” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPĄ
j*, f). Bpy 73, S tą. Ą, Hartford, (Jųpfl.

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.

5 pusi.—Laisvė (Liberty)* Penktadien, Rųgsėjo-Sept |951

centų. Vadįpasi, užmokėjęs 
89 centus už dolerį, turėsi 
tiktai 80 centų.

—o—
Sioux City miesto valdžia 

nepriėmė į savo kapines V’iq- 
nebego indi jono sąržento J. 
R. Rice. Jis patpko į Arling
ton National kapines, kur vi
si generolai palaidoti.

Su negyvų indijonu apsi
dirbta. O kaip su gyvaisiais 
indijonais? Navajos ir Hępis 
indijonu vaikų pusė neturi 
mokyklų. Džiova tarpe indi jo-' 
nų dešimt kartų didesnė, ne
gu visoje šalyje abelnai. Vi
dutinis amžius tarpe indijonu 
yra tik 5() metų, kuomet visų 
šalies piliečių yra 68 m. • ■

Metai atgąl buvo , kalbėta 
apie paskyrimą tam tikros ;sp- 
mos pinigą dėl mokyklų ir 
ligonbučių, bet niekas nepa
daryta.

To karininko palaidojimas 
man primeną seną istorinį sa
kinį: “Geras indijonas yra 
kai jis negyvas.

Spartakas
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NewYorko^A^ZInlos
Policijos viršininkai 
palaikė geniblerius

Šio distrikto prokuroras 
Helfand teismui aiškino, jog 
Harry Gross gemblerystė, ku
ri darydavo 20 milionų dole
rių metinio biznio, buvo pa
laikoma pačių policijos virši
ninkų, nes be jų žinios tokio 
biznio jokiu būdu neišmano
ma palaikyti.

Helfand nurodė, jog Harry 
Gross turėjo už gyrimą net 
pačiame policijos komisionie- 
riaus štabe. Jis palaikė 27 ar
klių lenktynių biznio kamba
rius su 400 tarnavojų-agentų 
pejp 10 metų, o policija niekur 
j jb biznį/nesikišo.

Helfand teigia, jog pats 
gemblerių karalius Gross pa
skelbsiąs 19 policistų teismui 
sensacingų žinių.

Gross įvardino visus 18 po
licistų, kurie kaltinami gemb
lerių biznio apsaugojime. Jis 
taipgi nurodė, kad į metus 
policijai išmokėdavęs po mi- 
lioną dolerių.

Po šio liudijimo jis pareiš
kė daugiau klausimų nebeat
sakysiąs. Teismas tada buvo 
pertrauktas. Kai teismas susi
rinko, tai Gross pasakė esąs 
nervu otas ir turįs vidurių 
skaudėjimą. Bet jis apsiėmė 
ir daugiau papasakoti apie 
arklių lenktynių gembleriavi- 
mą ir policijos apsaugą.
Gross suardė policistų teismą, 
gavo 5 metus kalėjimo

Trečiadienį gemblerių kara- 
rąlius Gross vėl užsičiaupė— 
griežtai atsisakė toliau kal
bėti, atsisakė įvardyti tuos, 
kuriems jis išmokėjęs po mi- 
lioną dolerių Į metus. Per vi
są dieną teisėjas bandė jį pri
versti kalbėti, bet niekas iš to 
neišėjo: Jis tik pareiškė, kad 
jis nenori savo šeimai mirties, 
nes gavęs grasinančius laiš
kus. Kas nors grąsinąs visą jo 
šeimą išžudyti, jeigu jis dau
giau teisme kalbėsiąs.

Teisėjas Leibowitz tada 
paskelbė, jog Gross suardė 
teismą. Teisėjas paliuosavo 
visus kaltinamus 18 policistų:

Tada teisėjas nuteisė Harry 
Gross penkis metus kalėjime 
sėdėti ir $15,000 pabaudos 
pasimokėti.

Valdžios advokatai McDo
nald ir Helfand net apsiver
kę, kad negalėję įrodyti, jog 
tie 18 policistų yra ėmę ky
lius. Šio teismo paruošimas 
kainavo virš $300,000.

Tik fašistai 
pasitiki Amerika

Liberty Auditorijoje
Pereito antradienio vakare 

jau daugiau LDS bowl įninku 
dalyvavo lošime. Kitą antra
dienį, manoma, dar keli bow- 
lininkai prisidės. Ypač mergi
nų reikėtų daugiau prisidėti.

Bowlinima dabar tvarko 
Leonas Jonikas, neseniai at
vykęs iš Chicagos. Antradie
nio lošimo jis parodė gražų 
rekordą. Pasirodo, kad jis 
yra geras bow liniukas.

šį penktadienį, rugsėjo 21, 
taipgi nemaža lietuvių grupė 
bowlins.

★
Aido Choro pirmininkė pra

šė priminti šioje kolumnoje, 
kad visi choristai dalyvautų 
pamokose ši penktadienį, 
rugsėjo 21 .

Taipgi labai būtų gerai, 
kad Choristai pasikviestų ir 
naujus dainininkus prie cho
ro prisirašyti.

Pirmadienio vakare buvo 
susirinkę vaidylos liaudies 
operą “Birutę’’ mokintis, kad 
galėtų tinkamai ją perstatyti 
Jurgio Klimo ruošiamoje 
spalvinėje filmoje.

★
Tie uolieji Lietuvių Kultūri

nio Centro rėmėjai, kurie 
nuolatos galima matyti Audi
torijos patalpose, dabar nes
magiai jaučiasi, neteko gero 
rėmėjo Petro Vaznio.

Petrą čia galėdavai dieną 
ir vakarą matyti. Jis čia dirb
davo ir gyvendayo, tik perna
kvoti namo parvykdavo. Da
bar jo nebėra. Kaip gaila!

Dar kartą noriu priminti, 
kad Čepulių pare jau čia pat 
— rugsėjo 29 d. Visi iš anks
to įsigykite bilietus. Rep.

Vaiky turgaus teismas 
jau prasidėjo

Pereitą antradienį prasidė
jo vaikų pardavinėjimo teis
mas. Distrikto prokuroras Su
llivan aiškino, jog nuo 8 iki 
12 žymių Queens apskričio 
daktarų ir slaugių (narsių) 
bus įkaitinti, kaip vaikų par
davinėtojai. Kadangi tūli liu
dininkai geisme nepasirodė, tai 

kita teismo sesija bus laiko
ma sekamą pirmadienį. Tyri
nėjimas gali tęstis ir spalio 
mėnesį.

Tūli daktarai ir slaugės 
kaltinami palaikyme juodojo 
vaikų turgaus. Jie nuo moti
nų pigiai nupirkdavo vaikus 
ir vėliau turčiams parduodavo 
U'ž didelius pinigus.

Atidėjo unijų vadų 
tyrinėjimą

Kviečia advokatus 
ginti civiles teises

New* Yorko dienraštis “Post” 
rašo, jog šiuo metu Europoje 
niekas kitas nepasitiki Ameri
ka, tik fašistai. Jie pilniausia 
pasitiki, kad Amerikos valdo
vai juos parems.

Maudynėje užsimušė

Mrs. J. Cottee, 29 metų am
žiaus, motina dviejų mažų 
vaikų, savo namuose užsimu
šė norėdama išsimaudyti.

Valstybes sekretorius Dean Acheson sugrįžta iš San 
Francisco konferencijos, kurioje buvo pasirašyta tai
kos sutartis su Japonija, Republikonai, kurie jau seniai 
reikalauja Achespną išmesti iš sekretoriaus vietos, pri
pažįsta, kad šita sutartis smarkiai pakels Achesono 
prestižą valdančiuosiuose rateliuose.

Federalis teisėjas Ryan ati
dėjo iki spalio 1 d. keturių 
darbininkų vadų tyrinėjimą, 
ar jie nėra pažeminę paties 
teismo.

Valdžios gynėjas Cohn 
griežtai reikalavo Julius Em- 
spak, Ja,mes Matles, James 
Durkin ir Donald Henderson 
tyrinėjimą tęsti. Bet teisėjas 
pareiškė, jog Cohn dar netu
ri jokio darodymo šių ketu
rių vadų prasižengimo. Jeigu 
jis neturės geresnių dai’ody- 
mų iki. spalio 1 d., tai ši byla 
bus visai išmesta.

Minimi unijų vadai kalti
nami esant komunistais ir 
kartu suokalbininkais nuvers
ti Amerikos valdžią. Bet jo
kio pamatinio įrodymo neturi
ma.

Valdžios gynėjas (prokuro
ras) Cohn reikalavo bausti 
Donald Henderson už tai, 
kad jis teisme nepasirodo. 
Bet buvo prirodyta, jog jis 
šiuo laiku randasi Dade Coun
ty, Fla., kalėjime, nuteistas 
ant 30 dienų už pikietavimą 
vaisių kenavimo darbininkų 
streike.

Jonas Burdulis 
pasiskelbė miręs, 
areštuotas

Jonas P. Burdulis, 38 metų 
amžiaus, gyvenąs 217-02 Ho
llis Ave., Queens Village, kad 
apgauti kaucijų kompaniją ir 
teismą, pasiskelbė miręs.

Jis turėjo būti teisme rug
sėjo 10 d., bet nepasirodė, tit< 
jo žmona r Elvira atnešė teis
mui atvirlaiškį, kuriame buvo 
pasakyta, 'kad Jonas Burdu
lis nusižudo. ,

Bet kaucijų kompanija tam 
netikėjo. Kad apsaugoti $10,- 
000 kauciją, kuri buvo uždė
ta už Burdulį, kompanijos 
agentai pradėjo jo. ieškoti. Ir 
surado jį dirbant Harry HB- 
man Optical Co. Paterson, 
N. J., po John Bartel vardu. 
Dabar jis areštuotas ir be 
kaucijos kalėjime laikomas.

Jonas Burdulis kaltinamas 
sukolektavime nuo $25,000 

< iki $30,000 nuo žmonių, ku
riems jis kaip kontraktorius 
žadėjo naujus namus pastaty
ti! bet jų nepastatė.

Davė draugo vaikui kraujo

25 darbininkai, kurie kartu 
dirba ,su Joe Riggio, kurio 7 
ir pusės metų amžiaus vaikas 
serga mažakraujyste, per 
Raudonąjį Kryžių davė savo 
kraujo.

GARSINKITE? LAISVĖJ!

Elizabeth Gurley Flynn, 
Komunistų Partijos vardu, 
kreipėsi į Amerikos Advokatų 
Susivienijimą, kuris dabar 
laiko nacionalj suvažiavimą 
Hotel Waldorf Astoria.

Miss Flynn, kuri buvo areš
tuota ir dabar yra po kauci
ja, kviečia advokatus ginti ci
viles areštuotųjų teises. Ji nu
rodo, jog daugelis advokatų 
yra persekiojami tik todėl, 
kad i jie gina Civiles teises. To
dėl visas advokatų susivieni
jimas turėtų tuo klausimu tar
ti savo žodį.

Nežinia, ką advokatų suva
žiavimas padarys su tuo atsi
šaukimu.

Brooklynas atžymėjo 
konstitucijos sukaktį

Pereitą savaitgalį Brookly- 
ne buvo suruošta daug mitin
gų, kuriuose buvo atžymėta 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos 164-ta sukaktis. Tuos su- 
sirinkiipus suruošė Brooklyno 

j Civilių Teisių Kongresas ir 
taipgi kitos organizacijos.

Susirinkimuose buvo iškel
ta iškabos su visokiais šūkiais, 
ypač reikalaujant grąžinti 
Teisių Bilių, apsaugoti demo
kratines žmonių teises, palai
kyti taiką, paliuosuoti areš
tuotus darbininkų vadus.

Publika noriai klausėsi įžy
mių kalbėtojų, kurie aiškino 
dabartinę padėtį, palygindami 

su padėtimi, kuomet buvo ve
dama kova už šio krašto ne
priklausomybę ir kuomet bu
vo pagaminta ir priimta šio 
krašto konstitucija.

Taikos grupės ragina 
baigti karą Korėjoje

Brooklyno taikos tarybos ir 
kitos' panašios organizacijos 
rugsėjo 18 d. paskelbė “karo 
sulaikymo” savaitę, per kurią 
ruošiami įvairūs taikos susi
rinkimai, skleidžiama taikos 
literatūra.

Tuose susirinkimuose reika
laujama tuojau baigti karą 
Korėjoje. Tokių susirinkimų 
manoma suruošti bent šimtas 
įvairiose Brooklyno dalyse, 
kad pasiekti plačias darbinin
kų mases.

Susirinkimuose renkami ant 
peticijų parašai.

Naujas darbininką 
vadą persekiotojas

Teisėjas Knox prisaikdino 
naują valdžios gynėją (pro
kurorą), kuris užėmė rezig
navusio Irving Saypol vietą.

Tai Myles J. Lane, kuriam 
pavesta 17 kaltinamų darbi
ninkų vadų byla vesti. Mano
ma, jis atliks tą pačią rolę, 
kokią vaidino jo pirmtakūnas 
Saypol.

Irving Saypol dabar yra 
kandidatas teisėjo vietai ant 
demokratų ir republikonų ti
kinto. *

Neturtinga senutė 
rasta nužudyta

Mrs. Frieda Seligman, 75 
metų amžiaus, rasta savo 
kambaryje, 823 Home St., 
Bronx, negyva. Jos galva su
daužyta ir gerklė skudurų 

•. prikimšta.
Policija nerado jokio kito 

turto apart deimantinio žie
do, kurį nešiodavo 2 motai 
atgal miręs jos vyras. Ji buvo 
neturtinga našle ir gyveno iš 
miesto šalpos.

Kas tai pasakojo, kad ji 
nešiojusi su savimi kelis šim
tus dolerių. Veikiausia dėl to 
ji buvo ir nužudyta.

Penktoji Rosenblatto 
žmona atsirado

Yonkers policija surado tū
lą Fay Besen, kuri pasisakė 
vedusi Al Rosenblattą 1949 
metais ir divorso su juo netu
rinti. Jis nuo jos pabėgęs su 
$1,500 jos pinigų.

Dabai* Roscnblattas tupi be
langėje ir skaito, kiek jis le
galių žmonų turi. Policija su
skaito penkias žmonas, su ku
riomis jis yra vedęs, bet lega
lių perskirų neturi. Jis kalti
namas daugpatystėje. . '

Už astuonias kates 
pakliuvo teisman

Mrs. Ollie Barrington, 107- 
16 Liberty Ave., , Richmond 
Hill, buvo pašaukta į teismą 
pasiaiškinti, kodėl ji savo na
muose laiko net astuonias ka
tes. Ji aiškinosi, kad ji visas 
jas mylinti ir kad tos katės 
sudarą jai šeimą.

Tačiau teisėjas Murphy 
patvarkė, kad vienuose na
muose užtenka trijų kačių, o 
penkias kates turi kitiems 
atiduoti arba jos bus sunai
kintos.

Aido choras
Aido Choro reguliarūs pa

mokos įvyksta penktadienį, 
rugsėjo 21, Liberty Auditori
joje.

Kviečiamos merginos daini
ninkės susirinkti kaip 7:30 
vai. vakare, nes jos vienos 
praktikuosis pusvalandį ar 
daugiau. Labai svarbu laiku 
susirinkti,.

Po merginų praktikų visas 
choras praktikuosis naujas 
dainas mūsų ruošiamam kon
certui, kuris įvyks spalio 14 d.

Prašome visų, kurio tik my
li dainuoti, ateiti į šias pamo-j 
kas. Tie, kurie dar prie cho
ro nepriguli, gali ateiti1 ir įsi
rašyti. Choro pirm.

Mūsą orlaivininky 
daugiau žūsta

New Yorko dienraštis “Jour- 
nal-American” rašo, jog Ko
rėjoje “mūsų orlaivyno jėgos 
pripažystamai daugiau nuos
tolių paneša, negu priešai”.

O visada giriamasi, jog Ko
rėjos liaudiečiai ir kiniečiai 
negalį pasirodysi prieš ameri
kiečius su1 savo lėktuvais.

Vogė, kad narkotiku įsigyti
Ferdinando Torres ir Mike 

Soto, gyveną Bronxe, buvo 
areštuoti ii* prisipažino apvo
gę vieną apartmentą, kad nu
sipirkti narkotikų. Narkotikai 
jie.ms kainuoją nuo $18 iki 
$30 į dieną. O be jų šie jau
nuoliai nebegalį apsieiti.

EGZAMINU©JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tet ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dingo $65,000 vertės 
brangakmenių

Dienos laiku1 iš Waldorf 
Astoria‘viešbučio spintos din
go $65,000 vertės brangakme
nių. ‘ ‘

Užrafiykit Laisvę Savo Draugui.

Dr. Squire nusižudė

Lietuvių kultūrinis 
pobūvis rugsėjo 22

Lietuvių Meno Sąjuu^^ B- 
čios4 Apskrities komisija /kvie
čia lietuvius' susirinkti šešta
dienį, rugsėjo 22 d., į Liberty 
Auditoriją, Richmond Hill. 
Tai bus lietuvių kultūrinis po
būvis.- Prasidės 8 vai. vakare.

Menininkai turės tam vaka
rui puikią programą, kuria 
bus progos visiems pasigėrėti. 
Bus lietuviškų dainų, liaudiš
kų šokių, pasikalbėjimų, dis
kusijų.

Pagaliau bus ir užkandžių 
su draugiškomis vaišėmis.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Sudužo ii’ sudegė keleivi* 
nis lėktuvas, pražudant vi; 
sus 10 buvusių žmonių.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė, patyrusi, guolis 
vietoje, namai Brooklyne, dupdame 
atostogų, lengvas valgių gardCiimas, 
prosijimas ir prižiūrėjimas 2 vaikų,- 
reikalingas paliudijimas. $160 j mė
nesį. HY. 9-1060.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kuopa rengia piknikų ne- 
dėlioj 23 d. rugsėjo, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, ant Keswick 
Rd. ir Winter St. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Gera muika. Visus ir visas prašome 
dalyvauti, gražiai laikų praleisti ir 
kultūrinį darbų paremti finansiniai.

Rengimo Komitetas. (185-186)

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. It

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.
1

Pradžia 7-tą valandą vakare

xVakarienei Bilietas $3.00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo
se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

Dr. Raymond Roscoe Squi
re, 52 metų .amžiaus, paėmęs 
didelį miegojimo pilių kiekį, 
amžinai užmigo Universiteto 
Klube, 5th Avė ir 54 St., New 
Yorke.

| Dėl ko jis nusižudė, pilnai 
nežinoma. Tik tiek žinoma,

i kad. jis skundėsi pašlijusia 
i sveikata, o kita, jis pavydėjo, 
kad jo žmona Dr. Flanders 
Dunbar, apie metus laiko ne
gyvenanti su juo, žymiai jį 
pralenkia m.edikaliame moks
le.

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį 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. 7-6283
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliam, 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto X.
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen* 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
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32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. YTA
Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty)— Penktadien, Rugsėjo-Sept 21, 1951




