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Lenino vardo kanalas.
Jo reikšmė.
Lenkų laikraščio nuomonė.

M^iti projektai.
Istorinis suvažiavimas.

Rašo R. M1ZARA

Šių metų liepos 27 dieną 
oficialiai buvo atidarytas ka
nalas, jungiąs Doną su Volga. 
, Jam buvo duotas Lenino 
vardas, nes Leninas, vienas 
pirmųjų Tarybų Sąjungos va
dovų, numatė būtiną reikalą 
tą kanalą pravesti..

Kanalas turi 101 kilometrų 
ilgio, kaip nuo, Niujorko iki 
Philadelphijos.

šis kanalas, — vienas di
džiųjų moderninės technikos 
stebuklų, — ne tik tarnauja 
laivams keliu, ne tik jis su
jungia penkias jūras, nes juo 
jau plaukioja jūrų laivai, jis 
atneš ir kitokį gėrbūvį mili
jonams žmonių..

šio kanalo vandeniu bus 
drėkinami milijonai akrų že
mės, derlingos, bet ištrošku
sias vandens žemės.

ylš Lenino kanalo pravedami 
Kita daugybė kanalų ir kana- 
rfefių, išsišakojusių į visas pu
ses. Tr darbingieji žmonės juo 
naudosis: drėkins žemę, pri
versdami ją duoti gausesnius 
derlius.

Ten pat įsteigti milžiniški 
vandens baseinai, — atskiros 
jūros, dirbtinos didžiulės jū
ros.

Ten pat įsteigtos milžiniš
kos elektrinės jėgainės; kitur 
dar bus įsteigtos.

Toje srityje sodinami ir 
miškai.

Tarybiniai mokslininkai sa
ko: neužilgo ten, kur šiuo me
tu veikia Lenino vardo kana
las, pakeis klimatas: sušvel
nės oras, sumažės vasarą karš

čiai, o žiemą šalčiai ir pūgos, 
(/r visa tai eis liaudies naudai.

Visa tai buvo padaryta tik 
, bėgyje penkerių metų; iškas

tas milžiniškas kanalas su 
sunkiai b e į s i v a i z d u o j a m a i s

techniniais pabūklais! 1 
—o— . .

—Per tūkstančius metų žmo
nės sakė, būk upės tegali 
plaukti tik pakalnėn. Tai ne
tiesa! Klausydamas tvirtos 
tarybinės liaudies valios, Dono 
upės vanduo dabar jau plau
kia prieš kalną į Volgą. Buvo 
sakyta, būk žolė negali augti 
kaitros išdegintoje stepių že
mėje. Tai taipgi nėra tiesa! 
Tarp Volgos ir Dono šiandien 
daržai žaliuoja ir žydi!...

Taip rašo apie šį kanalą 
Varšavos laikraštis “(įlos Pra 
cy.”

’*+'0 šiomis dienomis Anglijos 
ambasadorius Sir Alvary Gas
coigne tai patvirtina, tik ki
tais žodžiais.

Sir Alvary plaukė naujuoju 
kanalu ir matė tą didį pasie
kimą, kurį atliko tarybinė 
technika, tarybinis žmogus, ir 
jo protas ir pasiryžimas!

—o—
Bet šis kanalas tik vienas 

didžiųjų projektų, šiuo metu 
vykdomų Tarybų Sąjungoje.

iPatsai ilgiausias visame pa
saulyj kanalas šiuo metu ka
samai Turkmėnijoje; jo ilgis 
bus kaip nuo Niujorko iki De- 

BL troito!
Turkmėnijos kanalas bus 

baigtas 1957 metais.
Kasamas Krimo kanalas.
Statomos milžiniškos dvi c- 

lektrinės, — viena prie Stalin
grado, kita prie Kuibyševo.

, Visam tam reikalingos di
džiulės lėšos.

Ir tai rodo, jog visa Tarybų 
Sąjunga yra paskendusi tai
kiame darbe: ne karas jai rū
pi, bet taika —ilgametė taika.

—o—
^Spalio mėn. 5 diena įvyks 

,į/ctF°8 Tarybų Sąjungos Komu- 
Partijos suvažiavimas.

Tai bus 19-tasis iš eilės su
važiavimas.

Aišku, tarp pilnųjų suva
žiavimų įvyko daugybė kon
ferencijų, plenumų.

Šis suvažiavimas, reikia ma-
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Truman žada tęsti 
karą už tariamas 
'^belaisvių teises"
Nepaisant oro bombų, stiprėja 
Korėjos liaudininkų frontas

Washington. — Preziden
tas Taimanas pareiškė, jog 
niękuomet nesutiks sugrą
žanti tų Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų bei kinų belais
vių, kurie atsisakys grįžti. 
Vadinasi, prezidentas pasi
ryžęs ir toliau tęsti karą 
už tariamą belaisvių teisę 
pasirinkti, ar grįžt namo 
ar pasilikt pas amerikonus 
bei Pietinės Korėjos tauti
ninkus.

Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublika neatlaidžiai 
reikalauja sugrąžint visus 
belaisvius, pagal tarptauti
nę 1925 m. Genevos sutartį.

Ginčas dėl belaisvių grą
žinimo yra laikomas svar
biausia priežastim, dėl ku

Tito darys karinę 
sutarti su turkais

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdovas Tito 
pranešė korespondentams, 
jog darys politinę, ekonomi
nę ir karinę sutartį su Tur
kija prieš Sovietų Sąjungą. 
Jis linkęs panašiai susitarti 
ir su Graikijos monarcho- 

. fašistų valdžia.

Streikieriai atmuša 
atominius skebus

Paducah, Ky.— Streikuo
ja keli tūkstančiai dailidžių 
naujame atominiame pro
jekte. Streikieriai, Darbo 
Federacijos ųnijistai, su
stabdė ir 16,000 kitu darbi- 
ninku, sulaikydami milži
niško atominio fabriko sta
tymą.

Jie atmušinėja skebus. ir 
daužo skebų, automobilius.

Kentucky valstijos val
džia atsiuntė grupę milici
ninkų, ginant skebus nuo 
streikierių.

Kur jie gauna tiek 
pinigų paleistuvėms?

New York.—Miesto ma
joras Impellitteri susitiko 
tūlą apskrities, prokurorą 
viename klube ir užklausė: 
Ar tiesa, jog kai kurie mie
sto valdininkai bei teisėjai 
mokėjo po kelis šimtus do
lerių artistiškoms prosti
tutėms už naktį? Kur jie 
gauna tiek pinigų?

Prokuroras .ketino pla
čiau patyrinėti. •

Milijonieriškuose prosti
tucijos lizduose surasta ir 
vardai - adresai tūlu mies
to valdininkų ir teisėjų, 

nyti, nustebins visą pasaulį sa
vo nutarimais, savo projek
tais žmonių gerbūviui kelti.

Šis suvažiavimas bus bene 
pats didžiausias pasaulyj įvy^ 
kis šiais metais.

rios amerikonai atidėlioja 
paliaubų sutartį.

Šiaurinė Korėja siūlė su
stabdyt karo veiksmus ir 
tada tartis apie belaisvių 
grąžinimą. Amerikonai at
metė pasiūlymą.

Korėja. — Amerikonų ko
manda surado, jog Šiauri
nės Korėjos liaudininkų 
frontas per metus antra 
tiek sutvirtėjo ginklais ir 
kareiviais, nepaisant, kad 
Amerikos ' lakūnai nuolat 
bombardavo liaudininkų ge
ležinkelius, vieškelius ir til
tus.

Komanda todėl nutarė, 
kad lėktuvai turės daugiau
sia atakuot liaudininkus 
pačiame fronte.

Stalinas tariasi su 
Kinijos premjeru

Maskva. — Pas Sovietų 
premjerą Staliną atsilankė 
Čou En-lai, Kinijos Liau
dies Respublikos premjeras, 
ir asmeniškai tarėsi apie, 
abiejų šalių ekonominius 
bei karinius reikalus ir 
draugiško bendradarbiavi
mo stiprinimą.

Pasitarimuose taip pat 
dalyvavo Andrius. Višins
kis, Sovietų užsienio reika
lų ministras; Molotovas ir 
kt.; o iš Kinijos pusės—ge
neralinio štabo atstovas Su 
Yū; finansų ir ūkio komite
to vice - pirmininkas. Li l?u- 
čun; Kinijos ambasadorius 
Čang Wen-tien ir kit.

Timisija. — Francūzij po
licija ašarinėmis bombomis 
atakavo streikuojančius tu
nisiečius laivakrovius. Su
žeidė 60 žmonių.

Arabiški kraštai žada 
sutartinai gintis

Kairo, Egiptas. — šešta
dienį įeina galion sąjunginė 
septynių arabiškų šalių su
tartis — Egipto, Syrijos, 
Lebano, ' Jordano, Irako, 
Saudi Arabijos ir Yemeno.

Kito mėnesio viduryje su
sirinks tu kraštu komandie- 
riai ir darys planus sutar
tinam apsigynimui nuo ki
tų valstybių.

Ta sutartis sako:
—Jeigu kas užpultų vie

ną ar daugiau iš mūsų ša
lių, tai mes visi išvien ka
riautume, atmušdami už
puolikus.

Sao Paulo, Brazilija. — 
Negro J. Albano žmona vie
nu žygiu pagimdė 5 mer
gaites.. į 

- *-------- 1
London. — Japonija už

pirko iš Anglijos 9 rakieti- 
nius lėktuvus.

FINANSINIS VAJUS
JAU UŽBAIGTAS
DIENRAŠČIO “LAISVES” SUSTIPRINIMUI $10,000 

FONDAS BAIGTAS GARBINGAI
Laisvės dalininkų suvažiavimas, šių metų sausio 27, 

nutarė sukelti $10,000 fondą, kad užtikrinti dienraščio 
Laisvės gyvavimą šiais metais. Buvo nusistatyta sukelti
tą sumą aukomis, pelnais nuo tam tikslui ruošiamų pra
mogų, naujomis prenumeratomis ir specialiais biznių pa-
siskelbimais vajaus laiku-.

Aukomis ir parengimais sukelta ............. $10,242.66
Už’naujas prenumeratas per vajų .,........... 154.50
Už specialius skelbimus per vajų ........... 135.00

Viso $10,532.16
Norime skaitytojui primint, kad pelhai nuo tradiciji- 

nių, didžiųjų Laisvės naudai parengirtių—piknikų, kon
certų ir bankietų—nėra įskaitomi į šį fondą. Tik nuo to
kių parengimų pelnus rengėjai įskaitė, kurie buvo rengti 
specifiškai fondo reikalui.

Fondo sukėlimas buvo sunkus darbas, tačiau išėjo la
bai sėkmingai. Fondo sukėlimo užsitęsimas lai būna pa
moka ateičiai, kad toks didelis, dalykas turi būti imamas 
tampriai organizuotai—taip, kaip jį paėmė Massachu
setts organizacijos.

- Fondo sukėlimui dirbo didelis skaičius pačių veikliau
sių draugų ir draugių daugelyje kolonijų. Rinko aukas, 
ruošė pramogas ir darbavosi gavimui naujų s.kaįtytojų. 
Kadangi gavimas naujų skaitytojų yra visų svarbiausias 
dalykas, tai turime garbės pasakyti, kad tuomi atsižy
mėjo šie asmenys:

J. Balsys, Baltimore, Md.: J. Werner, Cleveland, Ohio; 
V. Smalstienė. Detroit, Mich.; Chas. Savickas, Mattapan, 
Mass.: P. Buknvs, Brooklyn. N. Y.; V. P. Gasparienė, 
Grand Rapids1, Mich.; H. Tamošauskienė, S. Boston, Mass.; 
J, Žemaitis, Baltimore, Md.; Geo. Shimaitis,' Brockton, 
Mass.; L. Prūseika. Chicago, Ill.: A. Skairus, Elizabeth, 
N. J.; A. Matulis, Jersey City, N. J.; D. M. šolomskas, 
Jamaica, N. Y.

Devyni asmenys patvs užsisakė dienraštį laike vajaus.
Viso gauta 21 metinė prenumerata ir 2 pusmetinės.
Širdingiausiai dėkojame visiems, kurie bent kuom pri

sidėjo prie šio fondo sukėlimo, ir dėkojame visiems au
kojusiems fondam Darbas atliktas gražiai, pasekmės 
džiuginančios visiems apšvietą branginantiems žmonėms.

Laisvės Administracija
P. S. Viduriniuose puslapiuose išspausdiname pasku

tinių dienų vajaus rezultatus. Prašome pasiskaityti.

Anglai-amerikonai bijo, 
kad Sovietų Sąjunga 
negautų Irano naftos

Washington.—Žinių -agen
tūros United ir Associated 
Press teigia, kad anglai - 
amerikonai jau galėtų len
gvai apsieiti be Irano žiba- 
lo-naftos. Bet Amerika ir 
Anglija bijo, kad Sovietų 
Sąjunga negautų tos naftos 
pagal kokią sutartį su Ira
nu.

Kai Iranas pernai su
valstybino anglų naftos-ga- 
zolino pramonę tame kraš
te, tai Anglija neteko 670,- 
000 statinių naftos , iš jo. 
Tada anglai puolėsi didinti 
naftos ištraukimą iš Irako 
ir Kuvaito, o amerikonai 
pasmarkino naftos pumpa-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Korėja. — Amerikonai 

praneša, kad jų lakūnai yėl 
audringai bombardavo ir 
degino Pyongyangą, šiauri
nės Korėjęs sostinę, sunai
kindami 400 akrų to miesto.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų spauda su pasipiktinimu 
rašo, kąd trys ginkluoti 
amerikonai, • atsilankiusios 
prezidento Trumano duk

To plano rezultatai tokie:

! vimą iš 'Bahrein salos. Tuo 
būdu, sakoma, jie ir užpildė 
spragą, kuri pasidarė, kuo
met anglai-amerikonai'pra- 
rado Irano naftą.

Kuvait ir Bahrein
Kuvaitas yra mažiukė 

arabiška kunigaikštystė pa
krantėje Persijos Jūros 
įlankos, labai gausinga naf
tos - aliejaus versmėmis. O 
Kuvaito “globėja” yra An
glija. Bahrein sala toje ju
ros įlankoje taip pat yra 
anglų globoje, bet ameriki
nė kompanija daugiausiai 
naudoja turtingus Bahrei
no naftos šaltinius.

ters Marga retos sargai, 
žiauriai stumdė švedus.

Korėja.—Amerikonai pri
sipažino, kad jų lėktuvai 
vėl “netyčia” skraidė per 
Panmundžomą, kur eina 
derybos su Korėjos, liaudi
ninkais. dėl paliaubų.

New York. — šiemet jau 
404 newyorkieciai susirgo 
kūdikių paralyžium.

Sovietų komunistų 
kongresas—turi 
pasaulinę svarbą
Dar sparčiau ugdys pramonę ir 
stiprins Sovietų šalies galybę

Maskva. — Visos Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos kongresas - suvažiavi
mas, šaukiamas spalio 5 d., 
turi didžios svarbos visam 
pasauliui, ne vien tik Sovie
tų šaliai, kaip pripažįsta 
įvairių kraštų politikai.

Komunistų Partijos kon
greso šaukimą pasirašė 
premjeras Stalinas, vei
kiantysis partijos sekreto
rius.

Kongresas spręs ir tvir
tins vyriausybės pasiūlymus 
taip pasmarkinti kūrybos- 
pramonės darbus pagal ei
namąjį Penkmečio planą, 
kad bendrasis Sovietų ga
mybos našumas 75 procen
tais pakiltų iki 1955 metų.

Kongresas taip pat priims

Mirė Šumadier, vokiečių 
socialistų vadas

Bonn, Vokietija. — Mirė 
dr. Kurt Šumacheris, soci
alistų vadas vakarinės Vo
kietijos seime. Buvo .56 
metų amžiaus.

Jis priešinosi vokiečių 
įjungimui į karinį anglų - 
amerikonų bloką. Nors bu
vo komunistų priešas, bet 
kartotinai reikalavo, kad 
Amerika, Anglija ir Fran
ci j a tartųsi su Sovietų Są
junga dėl vakarinės ir ry
tinės Vokietijos sujungimo 
į vieną valstybę.

Šumacheris turėjo tik 
vieną ranką ir vieną koją. 
Rankos jis neteko per mū
šius Pirmajame pasaulinia
me kare. Toliau, naciai, 
vargindami Šumacherį kon
centracijos stovykloj, taip 
sužalojo jam koją, kad ji 
turėjo būti nupjauta.

Panaujintas karo 
stovis Teherane

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia > iš naujo paskelbė 
karo stovį savo sostinėje 
Teherane. Karininkai sau
gos ypač amerikonus nuo 
iraniečių demonstrantų.

Demonstrantai “bombar
davo” važiuojančius ameri
konus akmenimis, plytomis 
ir'kopūstų galvomis. Vie
nas kopūstas pataikė ame
rikiniam saržentui, o ak
muo išmušė langą pulkinin
ko automobiliui.

Demons.trantai šaukė: 
“Šalin amerikonus iš Ira
no!”

Nurodymai valdininkam, kur 
slėptis nuo atom-bombu

Washington.—Ant valdžios 
rūmų ir Kongreso sienų čia 
pradėta tepliot nurodymai, 
kur Valdininkai, kongres- 
manai ir; senatoriai turėtų 
bėgti ir slėptis nuo atomi
nių priešo bombų.

naują Komunistų Partijos 
konstituciją, pertvarkant 
tūlas vadovaujančias parti- 
jines įstaigas. .

(Amerikos spauda ir ra
dijai sakė, šis Sovietų Ko
munistų Partijos suvažiavi
mas yra toks svarbus, kad 
nuo jo gali priklausyti- tai
ka ar karas. Suvažiavimas, 
esą. stengsis taip sustiprin
ti Sovietų galybę per treje
tą arčiausių metų, kad nie
kas nedrįstų stoti karan 
prieš Sovietų Sąjungą.) '

Valdžios pasiūlymai
Vyriausybės paruoštas 

partijiniam kongresui pla
nas, tarp kitko, siūlo seka
mais procentais pakelti ga
mybą įvairiose pramonės # 
srityse: /

Geležies • 76 procentais, 
elektrinės jėgos 80 procen
tų, plieno 62 proc., naftos- 
gazolino 85 proc., automo
bilių 20 proc., traktorių 19 
proc., mėsos 90 proc., sūrio 
100 proc., sviesto 70 proc., 
čeverykų 55 proc., cukraus 
70 proc., medvilnės (bovel- 
nos) 65 proc., kviečių. 65 • 
procentais ir tt.

Bevykdant šį planą, dar-, 
bininkų ir valstiečių paja
mos turės padidėti 60 pro
centų; atpigs daugelis kas* 
dieninio vartojimo dalykų; 
taigi vėl žyfniai pagerės So
vietų piliečiu gyvenimas. •

Partijos Kongresas taip 
pat spręs naujų geležinke
lių nutiesimą Lietuvoj ir- 
kitose tarybinėse respubli-. 
koše. •

Kongreso eiga , '
Kongresan susirinks bent 

1,200 delegatų ir keli šimtai 
jų pavaduotojų. Bus po viė/ 
ną delegatą nuo kiekvienų 
5,000 narių.

Svarbiausią raportą duos 
Jurgis Malenkovas, pirma
sis partijos centro komite
to sekretorius.

Teigiama, jog kalbės ir 
Stalinas. 1

Kongresas išrinks parti-^ 
jos centro komitetą, suside
dantį iš 71 nario. O tarp 
komiteto posėdžių veiks jo 
prezidiumas.

Amerikonų nuostoliai
Korėjoj pakilo 688

Washington. — Oficialiai 
pranešama, kad per karo 
veiksmus Korėjoje- pereitu 
savaitę dar 688 amerikonai 
nukentėjo, skaitant užmuš
tus, sužeistus ir be žinios 
dingusius.

Viso šiame kąre iki šiol 
buvo padaryta amerikonam 
115,373 tokie nuostoliai:

Užmušta 18,185, sužeista 
84,569 ir be žinios dingo 
12,619.

ORAS,. — Apsiniaukę, 
tvanku ir lietus.
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LEGIJONO KONVENCIJA
m.JNEW yorko miestas pasiruošęs, ir pasipuošęs pri- 
initi Amerikos Legijono konvenciją. Suvažiuos apie 

;.Septyni tūkstančiai delegatų. Su jais pribus jų žmonos, 
.jų vaikai. Iš viso turėsime virš šimtą tūkstančių svečių, 
didelė armija, didelis sąjūdis.

-Amerikos Legijonas yra didelė organizacija. Tai pir
mojo ir antrojo karo veteranai, daugumoje jau suaugę, 
net pasenę žmonės. Bet savo konvencijose .jie iškilmių- 

~gai demonstruoja savo “jaunystę.” Po jų konvencijos 
miestas jaučiasi kaip po didelio žemės drebėjimo. Daug 

" kam nepatinka jų triukšmas, jų išdaigos. Legijono va
idai prižadėjo šiemet savo “išdykėlius” apvaldyti. New 
Yorke nebūsią nei baisaus triukšmo, nei kvailų išdaigų. 
Pamatysime...

• '-Daug svarbiau, žinoma, Legijono politinė veikla. Jo 
vadovybė- perdėm reakcinė. Ir šioje konvencijoje, be

• jokios abejonės, bus' karštų prakalbų prieš komunizmą. 
It šioje konvencijoje bus atmestas ir pasmerktas kiek
vienas laisvas žodis, šaukiantis žmoniją prie taikos ir ra-

'Ynybės. Tuo labiausiai atsižymėdavo visos kitos konven
cijos, netenka tikėtis, jog šita konvencija bus išimtis.

Konvencijon pakviesti save išgarsinti ir savo platfor
mas apginti kapitalistinių partijų kandidatai Stevenson 

“Įr Eisenhower. Jie bus šiltai pasitikti ir karštai pasvei
kinti.. Nereikia nė kalbėti, jog konvencijon nė kojos ne
galės įkelti Progresistų Partijos kandidatas Vincent 

YHaliinrn. Tas jau vienas puikiai įrodo tą seną tiesą, 
jdg Legijono vadovybė netiki bepartyviškumu ir beša
liškumu. ’ s

Eegijono konvencijas retai patenka eiliniai vetera- 
.nai. Beveik į stebuklus būtų panašu, jeigu ir šioje 
konvencijoje tarpe septynių tūkstančių delegatų 

/.užtiktum nors vieną tikrą darbininką. Suvažiuoja 
daugiausia turtingieji — suvažiuoja su šeimomis pa
ūžti. Suvažiuoja tie, kuriems doleriai ateina gausiai ir 

| lęngvąi. . •

ALGŲ KAPOJIMAS
TIKRAI PAVOJINGA padėtis vystosi didžioje teksti- 

> „lės.pramonėje. Aiškiai pastebimi du procesai. Daugelis 
Į 4^k^tilės kompanijų likviduoja savo įmones šiaurinėse 

Ąjįfetijose ir kraustosi į pietines valstijas. Tai supran- 
M|ąma. Pietinėse valstijose darbininkai neorganizuoti ar- 
ba labai mažai organizuoti. Ten darbo jėga daug pi- 
įęįnė. Kapitalistai'ten gali pasidaryti daug didesnius 

painus. , ' •
Kitas procesą?, .ranka rankon einąs, yra kapojimas 

algų dar tebeveikiančiose tekstilės įmonėse šiaurėje. Štai 
iš Pawtucket, R. L, pranešimas, kad dviems tūkstan- 

• Čiains audėjų algos nukirstos devyniais centais ant va
landos. Fall River ir New Bedford audinyčiose audė- 
jams algos nukirstos aštuoniais ir puse cento. Atrodo, 
jog šitas nukapojimas apims visą pramonę. Ir atvirai 
jaranešime sakoma, kad šis nukapojimas daromas tam, 
^Rąd atsilaikyti prieš pietinių valstijų tekstilės pramo- 

konkurenciją.
/ v~*Kas liečia darbininkus, tragedija dar pasigilina tuo- 

, init kad tuos nukaposimus priima, darbo unijos—priima 
Mbe kovos, be streiko. Unijų vadai kvailai įsivaizduoja, 

jie tokiais nusileidimais sulaikys įmonių likvidavimo 
S jM&cesą ir apsaugos savo darbininkus.

i^į^^agiškai, kriminališkai iš tų vadų puąės beveik nieko 
•. JiepAdaryta ir nedaroma, kad suorganizavus pietinių 

^valstijų neorganizuotus, darbininkus. Kalbama seniai, 
. ..’^anuojama seniai, žadama seniai patraukti į pietus su 

organizatoriais ir unijų iždais, kad nusikrausčiusių įmo- 
įtįų tekstilininkus suverbuoti į unijas, bet paskutiniais 
fyėleriais metais nematėme nė vienos tikrai rimtos, ti- 

! irai didelės, dramatiškos pastangos pravesti organizavi- 
W kampaniją.

Prie ko tas veda? Tas vedai prie sunaikinimo tų pačių 
Alyvuojančių unijų. Akivaizdoje nesvietiškos brangos, 

“Aįęįijų nariai pradės atšalti nuo savo organizacijų, kuo- 
jie pamatys, kad tos organizacijos nebegali apsau- 

.-iptį jų ekonominės būklės.
vJM/gjŲįūdna dar ir dėl to, kad kadaise energingai, gražiai 

įV^kęs tekstilininkų unijose pažangusis “sparnas” šiais 
laikais nerodo jokios gyvybės. CIO tekstilininkų unijoje 

W Bfceve klika, o Amerikos Darbo Federacijos unijoje Va
tan,te klika pajėgė išterorizuoti, išgąsdinti ir numaLšinti 

rijų tekstilininkus suverbuoti į unijas, bet paskutiniais 
kėjeriais metais nematėme nė vienos tikrai rimtos, ti-

Kas Ką Rašo ir Sako
TAI KUR GI RANDASI 
IŠVOGTAS LIETUVOS 

Iždas?
Tuo klausimu, matyt, su

sirūpino ir Chicagos men
ševikai. Jie apie tai pla
čiai diskusavę neseniai sa
vo susirinkime. Naujienos 
praneša:

Kadangi dabar labai daug 
kalbama apie Lietuvos valsty
bės iždo fondą, JAV esantį, 
tai naujai iš tremties atvyku
sieji draugai iškėlė klausimą, 
pasiteiraudami, ar nebūtų ga
lima viešai pasisakyti (ku
riems derėtų tokį pranešimą 
padaryti), kokiems reikalams 
iš to iždo imamos lėšos, jei 
jos apskritai yra| iš ten ima
mos : kas tas išlaidas kontro
liuoja ir apskritai kokioje pa
dėty dabar yra Lietuvos vals
tybės fondas.

Esą, dabar tiek daug 
kių gandų plinta, o ypač 
kažkam mokamas iš to 
pensijas, kad būtų visai
vartų išgirsti viešas žodis iš 
tų, kas tą iždą tvarko šeimi
ninko teisėmis. Girdi, rasi bū
tų gera, kad lietuvių socialde
mokratų seime tuo reikalu bū
tų pranešimas. Gal ten ga
lėtų tuo klausimu pasisakyti 
Lietuvos socialdemokratų už
sieniuose veikiančios delega- 
tūros atstovai. Gal jie tuo 
reikalu turi žinių; o jei jų ne
turi, tai gal galėtų kur reikia 
apie tai pasiteirauti; pasitei
ravę praneštų ką sužinoję ir 
tuo pačiu užkirstų piktiems 
gandams kelią.

Aukotojams Lietuvos laisvi
nimo fondui taip pat žinotinas 
Lietuvos valstybės iždo fon
do likimas.

Čia patvirtinama tai, ką 
mes sakėme: smetonįninkai, 
bėgdami iš Lietuvos, pavo
gė ir iškraustė jos iždą. 
Dabar tūli jų tuo iždu nau
dojasi. Menševikai, matyt, 
neprieina prie jo. Jie ne
smerkia Lietuvos apiplėši
mo, bet tik pyksta, kad 
jiems smetonįninkai nė tru
pinių nenumeta .

Ne SU ALUČIU 
NEBEPRISIVILIOJO

Menševikų koresponden
tas Algirdas Goštautas ra
šo apie. “Lietuvių dieną 
Philadelphijoje.” Buvo su
rengta rugpjūčio 3 d. Bu
vo pakviestas kalbėti ir kal
bėjo klerikalinė šiškai, pats 
jo “šviesybė” vyskupas 
Brizgys.. Buvo surengta po 
atviru dangum moterų vie
nuolyno parke — Ravenhill 
Akademijos parke. Kad 
daugiau publikos prisivilio
ti, rengėjai ir davatkos ža
dėjo ir davė visiems šalto 
alučio.

Bet kokie buvo rezultatai ? 
Štai paties Goštauto žo
džiai į “Bet iš penkiolikos 
tūkstančių Philadelp h i j o s 
lietuvių šventėje dalyvavu
sių skaičius buvo per daug 
mažas.”

Fašistams raketas, nebe
siseka. Ta “lietuvių diena” 
buvo suruošta pademon
stravimui prieš, Lietuvą 
jos žmones. Nepavyko.

ir

j 4 Ypar daugiau. Kitos didžiosios unijos nė piršto nepaju- 
' taft^ padėti tekstilininkams apsiginti nuo algų kapojimo.' 

/TMirgi pavojinga iliuzija, kad šioje pramonėje algų ka- 
.jį$jimąs ilgainiui neatsilieps visose kitose pramonėse.

kapojimas yra ekonominė liga—litnpamoji liga:. 
Opatys stambieji finansiniai interesai kontroliuoja ,vi- 
\ BRS?prnmones. Tai turėtų būti gerai žinomą visoms Fe-

■ iteracijos ir CIO unijoms. Bet ar jos yra parodę nors 
JHažiausio susidomėjimo tekstilininkų vargais ir pa-;

3?|Rfcimi? Ne, neparodė.
I Už tai, kas šiandien dedasi tekstilės pramonėje, turės 

.. temokėti visi Amerikos dirbantieji.

San Francisco. — Atskri
do pati'Čiang Kai-šeko, ki
nų Formozos s.alos valdovo, 
ir atsigulė Franklin Ligo
ninėn. Gydysis nuo seno 
odos sugedimo.

Čiang Kai-šekienės liga 
ypač pabjogėjo, kai buvojai 
duota naujųjų, “stebėtinų 
vaistų.” Nuo jų ištino jos 
veidas, sugedo įvairios liau
kos ir pamėlynavo oda.

Teheran, Iran. — Demon
strantai vėl akmenimis ap
mėtė pasirodžiusius gatvė
se amerikonus. , \

;■___ .________ :__ _________________ __ _____ 1-- , -----------

FINANSINIS VAJUS JAU UŽBAIGTAS

viso- 
apic , 
iždo !
pra-

Paskutinės dovanos sukėlimui $10,000 paramai dien
raščio Laisvės. Dėka visuomenės mokėjimui branginti 
savo dienraštį, finansinį vajų baigėme su kaupu. Gra
ži parama dienraščiui, didelis nusiminimas, kryžiuo
čiams, kurie pranašavo^ būk tai Laisvė to fondo nesukels.

Prašome pasiskaityti įdomių laiškelių:,
“Gerbiamieji Laisviečiai!

Čia prisiunčiu čekį $4.25. Tai aukos garbingam 
■ $10,000 fondą užbaigimui. Aukojo:

Monika Ivanauskienė, Brooklyn, N. Y............ $2.25
J. ir M. Draugeliai, Huntington, I

Draugiškai, O. Gaškausienū, Huntington, L. I.”
2.00

“Gerbiami Draugai!
Čia rasite čekį vertės $12. Už Laisvės prenumeratą 

$7 ir $5 į $10,000 fondą. Kad ir pavėluota dovana, bet 
’ geriau negu nieko.

Draugiškai, Ona Krųtulienė, Plymouth, Pa.”

“Gerbiamieji!
Šiame laiške randate $10. Tai bus nuo V- Daugirdo 

už Laisvės prenumeratą $7 ir $3 auka į Laisvės $10,- 
000 fondą.

. Draugiškai, J. Matačiūnas, Paterson, N. J.”

“.Gerbiama Laisvės Administracija:
Prisiunčiu $10 į Lysvės $10,000 fondą. Nors pa-: 

sivėlinau, bet geriaus vėliau negu niekad.
Su pagarba, Ralph J. Kirk, Seattle, Wash.”

Čiang Kai-šeko pati 
atlėkė gydytis odą

Metelskis
statyboje ryškiai ir su ypa
tinga jėga įsikūnijo Tarybų 
šalies tautų draugystės idė
ja.

Lietuviškojo “Naujo ke
lio” kolūkio pirmi n i n k a s 
Paukšta sako:

—Prieš įkuriant tarybų
lespublikų musu, kraštą s buvb

i r-i In I VX-* V VA ~ •* u ' *■

" labiausiai atsi

Prasidėjo “tautų draugystės” 
elektrinės statyba

Rašo G.
Vilnius.—Puikus Drūkšių 

(Drisvetų) ežeras tą šiltą 
vasaros dieną. 'Ramūs yra 
jo skaidrieji vandenys, ku
riuos supa pušynai ir kol
ūkių laukai. Birželio 8 die
ną jo krante, netoli Balta-4 
rusijos Drisvetų kaimo, tri
jų broliškųjų 
sandūroje, įvyko iškilmin
gas mitingas, skirtas “Tau
tų draugystės”' 
statybos pradžiai.

Nuo pat ankstyvo ryto į poreikiai. Kolūkiečiai keti- 
būsimosios hidroelektrinės • na elektrą paskirti tarnau- 
vieta vedančiais keliais va
žiuoja šimtai papuoštų ma
šinų ir vežimų. Tai vyko Į 
šventę Baltarusijos, Latvi
jos ir Lietuvos, kolūkių dar
bo žmonės, Vydzų, Grivos 
ir Dūkšto rajonų centrų 
darbuotojai. Kolūkiniuose 
laukuose skambėjo dainos 
rusų, baltarusių, latvių, lie
tuvių ir lenkų kalbomis ta
rybinės Tėvynės garbei .

Mašinų ir vežimų kolonos 
įvažiuoja po triumfine ar
ka, apvyniota raudona me
džiaga ir jaunomis beržo 
šakomis.

“Tegyvuoja tautų drau
gystė!” Tas šūkis vainikuo
ja ne tik arką, jis matyti 
mašinų šonuose, daugelyje 
transportų.

Niekad dar senasis Bal
tarusijos kaimas nebuvo 
matęs tokios mašinų daugy
bės, tiek daug džiaugsmin
gų, šventadieniškai apsi
rengusių žmonių. Daugiau 
kaip trys tūkstančiai žmo
nių susirinko prie Moloto
vo vardo kolūkio valdybos 
ir didžiule kolona ėmė ju
dėti į naujos elektrinės sta- 

. tybos vietą, v tenai, k u r 
; Drūkšių ežeras numeta sa
vo vandenis į Obuolėnų eže
rą. /

Raudonąja' vėliava pa
puoštas sunkvežimis pa
verstas tribūna. Joje įreng
tas mikrofonas, o galingi 
garsiakalbiai, pąk ai b i n t i 
ant medžių, toli nuneša dai
nas. Tai dainuoja čia pat 
užėmę vietą meninės savi
veiklos dalyviai.

Yra žymiai stambesnių 
pagal savo mastą statybų, 
bet toji statyba - traukia į 
save y p a t i n g-ą tarybinių 
žmonių dėmesį, toji staty
ba rado platų atgarsį. trijų 
respublikų darbo žmonių 
širdyse.' Dėmesys, kuris ski
riamas hidroelektrinės prie. 
Drūkšių ežero statybai, pa
aiškinamas tuo, kad toje

ir uz- 
. . , . _ mestas. Dabar jis keičiasi, elektrines Ky]ant materialinei gero.

I vei, kartu auga ir dvasiniai

ti kolūkinei gamybai, ir.jie 
nepagailės triūso bei jėgų, 
kad užbaigtų statybą pirma 
laiko. į

Susirinkusieji į mitingą 
sužino iš pasisakiusiųjų kal
bų apie tai, kokią didelę pa
galbą visa tarybinė liaudis 
teikia naujajai statybai. Į 
statybą jau atsiųsta skre- 
perių, traktorinis agrega
tas — nauja tarybinė ma
šina, sugebanti atstoti eks
kavatorių, buldozerį, ir me
chanizmą poliams įkalti, ga
benami siurbliai, betono 
maišyki ės, savaime išsi
kraunantieji sunkvežimiai, 
traktoriai, buldozeriai, ke
letas transporterių, kurių 
tarpe yra vienas 40-ties me
trų. Šie mechanizmai gau
nami iš Rusijos gamyklų, 
jie pagaminti rusų draugų 
rankomis. 

I *

Pasibaigus mitingui, prieš
akiniai kolūkiečiai ir sve
čiai, maršo garsų lydimi, 
nuvyksta į busimosios dau
bos vietą ir išmeta kelis 
kastuvus žemės.

“Tautų draugystės” elek
trinės statyba prasidėjo.

Įvairūs išsireiškimai
Apie žmogaus būda. — 

Kiekvienas asmuo turi tris 
būdus (charakterius)—tą, 
kurį jis viešai rodo, tą, ku
rį jis tikrai turi, ir tą, kurį 
jis mano turis.

Alphonse Karr

Žioplumas. — Stokuojant 
vienos vinies, arklys pame
tė pasagų; pasagos netekus, 
arklys pražuvo (nes taprai
šo) ; arklio netekus, jojikas 
pražuvo; jį pasivijo ir už
mušė priešas, — ir visa tai 
įvyko neapdairiai palikus 
neįkalta pasagon viena vi
nį. B. Franklin: B. Franklin 

(Ęiednojo Ričardo 
Almanąkas) 

Surankiojo žemaitis'
* * w

$5.00 
5.00 
5.00 
3.00

• Iš Pittston, Pa., vienas iš draugų prisiuntė $18 čekį ir 
rašo, kad per jį aukojo fondui sekami:

Lucia Rauduvienė .
Draugas ...............
Jurgis Krelčiūnas .
Klemas Matulionis

“Gerbiamieji!
Kad greičiau užbaigti pasibrėžtą sumą dienraščiui, 

čia rasite čekį $25.
Sų geriausiais linkėjimais,

John ir Marie Koch, Detroit, Mich.”

“Gerbiama Laisvės Administracija:
Prisiunčiu $20 aukų, 'kurias sudėjo:

J. Wisbaras, Elizabeth, N. J. .......................$10.00
J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J. (antru kartu) 5.00
M. Rožanskienė, Union, N. J. (antrii kartu) 3.00
M. Lazauskienė, Hillside, N. J........................... 2.00

Aš manau, kad greitai užbaigsime sukelti tą $10,000.
Draugiškai, A'. Stripeika, Elizabeth, N. J.”

“Draugai Laisviečiai!
Truputi pasivėlinau su pasiuntimu Laisvės fondui. 

Čia randate $10. Tai bus baigta.
Draugiškai, J. Sfasiukaitis”

3.00
3.00
2.00
2.00
2.00

“Daug Gerbiami Draugai!
Čia rasite čekį $17. Tai bus užbaigimui $10,000 

fondo vajaus. Aukojo:
J. Palionis....... •
Laisvės Patriotas 
Helen Janulięnė 
D. Dzemeikis. ...
J. Senkus .........
M. Mickienė ....

Linkiu visiems laisviečiams kuo geriausio pasisekimo, 
J. Skliutas, Worcester, Mass.”

“Pačiu reikalingiausiu laiku Laisvės fondo parėmi
mui ir aš skubinuosi nors su penkine.

Geo. Urbon, N. Braddock, Pa.”

“Gerbiama Laisvės Administracija:
Šiame laiške rasite banko čekį vertės $6. Šitie pini

gai yra auka Laisvei nuo Joe Stanulis iš Torrington, 
Qonn.

Su draugiškais linkėjimais, Joseph Svinl^inas”

“Gerbiami Laisviečiai!
Apart pirmiau prisiųstųjų dienraščio Laisvės fori’ 

dui aukų $13, štai dar prisiunčiu $2, tai bus viso $15 
nuo manęs į $10,000 fondą.

Draugiškai, P. Thompson, Simpson, Pa.”

“Gerbiami Draugai:
Nors vajaus pradžioje aukojau Laisvės fondui $10, 

bet, matydamas, kad vajus eina lėtai ir gal pasibrėžtos 
sumos nesukelsime, tai pridedu dar $3 garbingam už
baigimui. Viso būsiu aukojęs $13.00.

• Draugiškai, J. Bimba, Paterson, N. J.”

Daugiau dovanų garbingam vajaus baigimui įteikė šie 
prieteliai:

Grupė pittsburghiečių ...........................
Buvęs Brooklynietis .............................
Charles DeGutis, Hialeah, Fla................
Laisvės Rėmėjas, Richmond Hill, N. Y.
A. Giedris, White Plains, N. Y................
Paul Chepla, Cleveland, Ohio .............
A. Luputis .. •........................................
Laisvės Draugė, Binghamton, N. Y. ...
Laisvietė, Binghamton, N. Y...............
Kazys Placenis, Toledo, Ohio .............
Franas Kemežis, Torrington, Conn........
A. Daukša, Grand Rapids, Mich...........
William Janowsky, Me Donald, Pa. .
G., Pittsburgh, Pa. ..................................
A. P., Brooklyn, N. Y.............................
K.'Karlon, Maspeth, L. L, N. Y...........
J. ir M. Alvinai, San Francisco, Cal. .
Pete Solow, Grand Rapids, Mich..........
A. B., Richmond Hill, N. Y.....................
Joe Andruškevičius, Brooklyn, N. Y. ..
A. Kaulakis, Auburn, Me......................
A. Yudikaitienė, Johnson City, N. Y. .
Paul Vaitiekūnas, Hudson, Mass..........
E. K. Sliekienė, Miami, Fla....................
B. Radzevičius, Wilkes-Barre, Pl. ...
J. ir P. Augučiai, Hart, Mich..............
J. Kraus, Hart, Mich. •......... .
V. Blažienė, Hart, Mich.........................
A. Ymbros, Middleboro, Mass................•.
A. Mathewson, Verdun, Canada .......
Petras Gavėnas, Huntington, L. I..........
Adam Olson, Kulpmont, Pa................ .
A. Višniaūskas, Hart, Mich.....................
J. Nausėda, Hart, Mich. ...................... .
Kaip matome, į pabaigą pasirodė didelis subruzdimas 

garbingam fondo baigimui. Tai labai gražu. Savo dien^jfc 
raščio prestižas ir jo egzistencija turi rū pėti kiekvienanJr^ 
pažangiam žmogui taip lygiai, kaip jo pąties asmeniška 
reikalai. C

Tiems, Kurie subrūzdote garbingam Vajaus baigimui, -4 
tariame nuoširdų dokui! Didysis mūsų, darbas baigtas 1 
ir baigtas, garbingai. Laisvės Administracija
------  • — - ■ ■'       ..I .A** ■ I I ■■■» - k <

$50.00 ’
$50.00
$15.00

15.00
10.00
10.00
10.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00 -
2.00
2.00
2.00
2.00 .
1.00
1.00
1.00
1.00 •

2 pus!.—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugp,-August 22, 1932 ;



Kaulo smegenys gydysią 
nuo atominių spindulių

IŠ ISTORIJOS
I

Rašo D. M.- šoloniskas

Kazio Bevardžio
Margumynai

Nacionalis Vėžio Ligi] | 
Institutas patyrė, jog ma
žytis biskelis‘kaulų smege
nų gali apsaugot gyvūnė
lius nuo mirtingųjų X-spin- 
dulių.

Buvo leidžiama pelėms 
smarkieji X-spinduliai, to
kie kaip gamma spinduliai, 
kurie paplinta, kai būna iš
sprogdinta atominė bomba.

Vienos is tų pelių buvo 
atskirtos ir už valandos po 
X-spindulių buvo joms po 
oda įleista truputis kaulų 
smegenų. Smegenys paim
ti iš kitų pelių, kurios ne
buvo susidūrusios su X- 
špinduliais. Nuo X-spindu- 
ĮJhi greitai padvėsė tos pe
lės, kurioms 'nebuvo įleista I

Galingas mažylis šaldytuvas 
rakietiniams lėktuvams

Jeigu rakietinis lėktuvas 
skrenda tūkstantį mylių 
per valandą ir dar grei
čiau, jis gali taip įkaisti 
nuo trynimosi’su oru, kad 
iškeptų jo lakūnas. Rakie- 
tiniai lėktuvai todėl turi 
šaldytuvus.

Mažiausias ir galingiau
sias š a 1 d y t uvas tai bū
siąs -^įas, kurį dabar 
statys Airplane korpora- 

> rijos fabrikas Bay Shore, 
Long Islande, New Yorko 
apylinkėje. Šis šaldytuvas, 
Franci ja i daromas, yra ma
žiukė turbina, beveik nedi
desnė už vyro kumštį.

Ta turbinukė galingai va
ro laukan perkaitusį orą iš 
lėktuvo ir didžiu smarku
mu traukia vidun orą iš 
lauko, tuoj atšaldydama jį 
iki zero (nulio) laipsnio, 
pagal amerikinį Fahrenheit 
termometrą.

Vokiečių pradėtas 
išradimas

i Pradžia tam išradimui 
buvo vokiečių padaryta.

Kuomet naciai atakavo 
francūzus., pirm užimsiant 

gįParyžių, nukrito vienas na- 
jpų įėktuvas su panašiu ne

dideliu šaldytuvu. Jį rado 
rrancūzai ir amerikonai ka
rininkai. Vieni ir kiti tuo
jau suprato radinio svarbą. 
Francūzų inžinieriai įsi- 
tėmijo, kaip tas šaldytuvė- 
lis padarytas. Bet ameri
konai spėjo, kad tik jie vie
ni supranta dalyką. Todėl 
jie šlepė kaip karinį sekre
tą net nuo francūzų ir an
glų—nežinojo, kad francū- 
zaijau įsidėjo galvon šį se
kretą.

Paskui francūzas moksli
ninkas Andre Pladiol pato
bulino tą išradimą, supla
nuodamas dar kur kas ma
žesnį ir galingesnį saldytu- 
vėlį rakietiniams lėktų- 
vams. $
Keista, klejojanti pasaka
Galima daleisti. kad pa

niektas toks išradimas. Bet 
keista ir prieštaraujanti pa
saka apie Franci jos bandy
mus pasilaikyti tiktai sau 

, Aa. sekretą.
M Jeigu sekretas nuo visų 
įkopiamas., tai kodėl Fran

ci ja pavedė Amerikos fa
brikui tą šaldy tuvėlį daryti ? 
Juk pati Franci ja turi įva- 
lias puikių mokslininkų ir 
tokių. fabrikinių įrengimų, 
kad galėtų namie tokį prie

| sveikų smegenų iš kitų pe
lių kaulu.

Anos gi pelės, kuriom 
įleista tokių smegenų, išli
ko gyvos ir toliau gyveno.

Tą skirtumą padarė ke
letas miligramų kaulinių 
smegenų, o tai toks biske
lis, kaip jeigu padalintum 
svarą į milijoną dalių.

Karininkai labai susido
mėjo šiuo atradimu. Tikisi, 
kad kaulų smegenimis bū
sią galima gelbėti žmones, 
privarytus gamma spindu
lių per ' atominės bombos 
sprogimą.

Bet dar neištirta, ar tiem 
žmonėm būtų naudingi gy
vuliu kaulu smegenvs..

N. M.

taisą pasigaminti.
Bet New Yorko Times vi

sai “rimtai” pasakoja dar 
sekančią sapnišką istoriją, 
kaip slaptai tas išradimas 
buvo Amerikon atgabentas 
ir amerikonams pavestas 
gaminti, kaipo “sekretnas” 
karinis Francijos įrankis:

Pastaruoju laiku Planiol 
aplinkiniais k e 1 i a is ir su 
klastingu pasportu atvyko 
Amerikon. Neatsigabeno 
jokių rašytų ar braižytų 
planų tam išradimui. Pati 
Francijos valdžia, saugoda
ma sekretą, sudarė Planio- 
lui vingiuotą kelionę — iš 
Francijos į Šiaurinę Afri
ką, o iš ten į kitus kraštus, 
iki Planiolas, pagalinus, pa
siekė Jungtines Valstijas.

Panašiais slaptais keliais 
Franci j a atsiuntė ir rumu
ną inžinierių Povilą Švarcą, 
natūralizųotą Francijos pi
lieti, kuris taip pat galvoj 
nešiojasi galingojo šaldytu- 
vėlio sekretą.

' Tai pagal Planiol o ir 
Švarco nurodymūs esąs ir 
daromas, tas šaldytuvėlis 
amerikiniame lėktuvų fa
brike Bay Shore, Long Is
lande, N.Y. J. C. K.

Keisti atsitikimai
Litchfield, Mich. — Vieti

nio pašto viršininkas Paul 
Walkup apleido viršinin
kystę ir tapo laiškanešiu, 
nes laiškanešiai daugiau al
gos gauna.

Corinth, Miss. — Triūbų 
muzikos direktorius moky
klose Robertas Bryan pasi
traukė iš tarnybos todėl, 
kad negalėjo pakęsti to 
trukšmo.

Brazil. Indiana. — Kelei-, 
vis įkando buso vairuotoją 
Claytoną Howarda. Supy
ko, kad vairuotojas pabu
dino jį toje vietoje, kur ke
leivis turėjo išlipti arti savo 
namu, v

Korėja. — Amerikonų ko
manda pasižadėjo pristatys 
ti kareiviams “ais krymo” 
po 3 kartus per savaitę.

Battle Ground, Ind.—Gy
dytojai lėmė, kad sergąs 
širdies liga žmogus mirs, 
kai sulauks 45 metų am
žiaus. Bet ligonis sulaukė 
jau 101 metų, ir dar gyvas!

PORT ARTURAS IR 
JUODOJI JAPONIJOS 
LAIVYNO DIENA

Japonijos imperialistai 
.įsigalėjo jau tada, kada pa
saulis buvo pasidalintas 
tarpe pirmiau galingų im
perialistinių valstybių. To
dėl jie pradėjo užkariavi
mus. — puldami iš'pasalų, 
neskelbus karo. Taip jie 
užpuolė Kiniją 1894 metais. 
Taip jie užpuolė’ ir Rusiją 
1904 metais Port Artūre. 
Taip jie užpuolė Jungtines 
Valstijas 1941 metais Per
lu Uoste.

Pradžioje XX-j o šimtme
čio Japonijos imperialistai 
ieškojo talkininkų. Pir
miausiai jie kvietė Rusiją į
bendrą karą prieš Angliją 
ir Holandiją, kad atimti iš 
Anglijos ir Holandijos jų 
turtingas kolonijas Toli
muose Rytuose. ’Kada Ru
sija nesidėjo su Japonija, 
tai Japonija padarė' karinį 
suokalbį su Anglija prieš 
Rusiją. Gavus iš Amerikos 
Jungtinių Valstijų pritari
mo ir paramos, 1904 metais, 
sausio '26 naktį, iš pasalų 
užpuolė Rusijos karo laivy
ną Port Artūre. Nors už
puolimas buvo ir atremtas, 
bet vis vien japonai sugadi
no tris geriausius Rusijos 
karo laivus. O sekamą die
ną Japonijos karo laivynas 
vėl bombardavo Rusijos ka
ro laivyną prieplaukoj ir 
daugiau, padarė žalos.

Japonija ir taip buvo ga
lingesnė už Rusiją ant jū
rų Tolimuose Rytuose, nes 
kiti Rusijos karo laivai bu
vo Baltijos ir Juodojoje Jū
rose. Neapdairūs Rusijos 
komandieriai dar laikė pa
dalinę karo laivyną į kelias 
dalis. Keli, geri krūzeriai 
ir apie desėtkas. minininkų 
buvo Vladivostoke,- keletas 
karo laivų Korėjos prie
plaukose, o centrinė dalis 
Port Artu rd.

Japonijai reikėjo nugalė
ti Rusijos karo laivyną, nes 
kitaip ji negalėjus būtų iš
kelti armiją Korė j on ir 
Mandžūrijon. Todėl ji ir 
puolė iš pasalų. Kada jai 
pavyko nusilpninti Rusijos 
karo laivyną, užblokaduoti 
jį Port Artūre, tai Japonija 
atgabeno laivais savo armi
ją į Korėją‘ir pietinę dalį 
M'andžūrijos, ir prasidėjo 
karas sausžemyje.

Rusijai karais buvo labai 
toli. Tarpe jos gyventojų 
jis neturėjo pritarimo. Ca
ro generolai ir admirolai 
nepaisė. Japonijos šnipų 
Mandžūrijoj, Korėjoj ir net 
Peterburge, knibžd ė t e 
knibždėję. Jai- atvirai pa
dėjo Anglija ir Amerika. 
Japonijai karas buvo arti, 
tik apie 150 mylių per jū
rą, o Rusijai tekdavo karei
vius vežti virš mėnesio lai
ko, nes gelžkelis per Sibe- 
riją dar nebuvo baigtas.

Bet Japonijai nebuvo 
lengvas karas. Jeigu ne ca
ro Rusijos vokiški genero
lai Fokai, Kaulbarsai, Gri- 
fenbergai, R e nnenkampfai 
ir kiti, tad Japonija vargiai 
būtų laimėjus karą. Prie 
Leojano, prie Šache upės, 
prie Mukdeno jai pavyko 
laimėti tik todėl, kad Rusi
jos generolai kvailai arba 
išdavikiškai veikė.

Prie Kinžau sąsiaurio, už 

kurio randasi Liaoduno 
pussalis su Port Arturu, 
mūšyje japonų dalyvavo 
35,000 su 200 kanuoliu ir 48 
kulkosvaidžiais prieš rusų 
tik vieną Rytų-Sibiro' 5-ąjį 
pulką, kuris turėjo 3,800 
oficieriu ir kareiviu. Mūšis 
buvo žiaurus. Japonai ne
teko 4,204 oficieriu ir ka
reivių , užmuštų ir sužeis
tų, o rusai tik 1,513. Tas 
parodo, kai]) japonai bran
giai už pergalę mokėjo. O 
laimėjo tik todėl, kad Kin
žau “apgynėjas” generolas 
Von Fokas arti buvo ir 
prie savęs laikė 14,000 ru
su kareiviu, c

Port Artūro apgulimas
Japonų armijai užėmus 

Kinžau ‘ sąsiaurį, jie metė 
apie 100,000 armiją prieš 
Port Artūrą. Port Arturas 
buvo ne vien prieplauka, Ru
sijos karo laivyno bazė, tvir
tovė, bet jo paėmimas reiš
kė sunaikinimą ten esančių 
Rusijos karo laivų, kurie 
vis vien Japonijai nedavė 
ramumo.

Port Arturo apgulimas 
tęsėsi 332 dienas. Japonija 
ten neteko užmuštais ir su
žeistais 112,000 'oficieriu ir 
kareivių; kiti daviniai sa
ko, kad net 130,000. Rusija 
neteko užmuštu ir sužeistų 
26,000.

Port Arturas buvo laivy
no, bazė, todėl jis buvo gin
kluotas tik iš jūrų pusės. 
Generolas Stesselis, vėliau 
pasirodęs' parsidavęs Japo
nijai, nesirūpino tvirtovės 
gynimu, dar kenkė kitiems. 
Bet žemesni komandieriai, 
ypatingai generolas Roman 
I. Kondratenko, sugebėjo 
skubiai pravesti įsitvirtini
mus ir iš sausžemio pusės.

Kada japonai pradėjo 
tvirtumos apgulimą, tai ru
sai Port Artūre turėjo 646 
kanuoles ir kiekvienai jų po 
400 sviedinių, 62 kulkosvai
džius, 665 oficierius ir 41,- 
780 kareiviu.

.Japonai bandė tvirtumą 
paimti šturmu, bet jie buvo 
kiekvienu kartu atmušti su 
baisiais nuostoliais. Jie 
puolė, baisiai bombarduo
dami ją iš kanuoliu saus
žemyje ir iš karo laivų, ir 
tas nevyko. Port Arturas 
nors ir neteko jau daugelio 
įsitvirtinimų, bet jis. laikėsi.

,1904 m. gruodžio 15 d. 
ginant fortą No. 2, buvo už
muštas generolas Kondra
tenko. Tas atpalaidavo' ge
nerolui Stesseliui ir kitiems 
rankas. Buvo sušauktas 
karo viršininkų pasitari
mas: ką daryti toliau. Ir 
nors dalyviai pasisakė už 
tolimesnį apgynimą Port 
A r tuko, bet generolai Stes- 
s.elis ir Fokas 1905 m. sau
sio 1 d. pasiuntė saVo at
stovus pas japonų komandą 
ir sutiko pasiduoti.

Japonijai labai reikėjo 
Port Arturo 'pasidavimo. 
Viena, ten vis buvo Rusi
jos karo laivai, tuo kartu 
iš Baltijos Jūros atėjo ki
tas, karinis Rusijos, laivy
nas. Japonija buvo keblio
je padėtyje — nei jos lai
vams būti prie Port Artu
ro, nei plaukti pasitikti at
plaukiantį Rusijos laivyną 
iš Baltijos Jūros, nei lauk
ti' jo pribūnantf prie vPort 
Arturo. Ji bijojo pralai

mėti ant jūrų, o tas būtų 
reiškęs jos armijų pralai
mėjimą ir saus.žemyje, nes 
jos negautų padrūtinimų ir 
reikmenų jūromis iš Japo
nijos.

Kada dėl svieto akių ve* 
liau generolas Stesselis bu
vo, neva teisiamas, tai teis
mo dokumentai rodo, jog 
kada jis pasidavė, tai rusai 
Port Artūre dar turėjo 24,- 
000 oficieriu ii* kareivių, 
36,000 civilių žmonių, kurie 
jiems gelbėjo; 530 gerame 
stovyje kanuoliu, 145,000 
kanuoliu šovinių, 36,000 
šautuvų ir 5,000,000 jiems 
patronų, dėl' 2 mėnesių lai
ko maisto ir 3,000 arklių. 
Bendrai jie galėjo dar lai
kytis apie tris mėnesius. 
Bet gen. Stesselis ir gen. 
Fokas tvirtumą atidavė ja
ponams. Po karo caro val
džia nuteisė generolą Stes- 
selį į Petro ir Povilo tvir
tumą ant 10 metų, bet pa
buvus jam ten pusę metų, 
caras jį paliuosavo, kaipo 
“silpnos sveikatos žmogų.” 
Stesselis mirė 1915 metais.
Bloga Japonijai ant jūrų

Nors Japonija, iš pasalų 
puldama, padarė daug ža
los rusų laivynui, bet štai 
1904 metų kovo mėnesį į 
Port Artūrą atvyko gabu
sis rusų admirolas ir mok
slininkas Steponas O. Ma
karovas, kilęs iš paprastų 
jūreivių. Jis už 36 dienų 

’ žuvo, kada rusų šarvuotis 
“Petropavlovsk” nuskendo 
ant minos., bet ir per-ta lai
ką japonams buvo padaręs 
daug žalos. .

Kai tik Makarovas atvy
ko, tai rusu karo laivai 
pradėjo aktyviai veikti, 
dažnai išplaukti į jūras, 
muštis su japonų karo lai
vais, grūmoti japonų trans
portams.

Net ir po adm. Makaro- 
vo mirties ilgai rusų karo 
laivai veikė aktyviai. Nak
tį iš 14 į 15 d. gegužės nau
jas japonų šarvuotis “Hat- 
šus.e” nuskendo . ant rusų 
pastatytos minos. Tą pat 
naktį kitas japonų šarvuo
tis “Yashima” taip pat nu
skendo ant rusų ininos. Ki
ti du. japonų krūzeriai, 
skubėdami išsigelbėti iš mi
nų lauko, susikūlė, ir krū- 
zeris “Yashino” nuskendo 
su 500 jūreivių. Nuskendo 
ir dar keli japonų mažesni 
laivai. Tai buvo “Juodoji 
Japonijos Laivyno Diena.”

Taiką padarė Amerikoj
1904-1905 metų karą prieš 

Rusiją laimėjo Japonija su 
kitų pagalba. Bet tas ka
ras nebuvo jai lengvas, kaip 
daugelis manė. Ilgiau ka
ras tęsėsi, daugiau armijos 
ruošė Rusija, sunkiau darė
si Japonijai. Anglija ir A- 
merika jau toliau, nenorėjo 
remti Japoniją, nes Rusija 
buvo Anglijos, talkininkė 
būsinjiam karui prieš Vokie-^ 
tiją, tai Anglija nenorėjo 
didelio Rusijos nusilpimo, 
o Amerika nenorėjo didelio 
Japonijos įsigalėjimo.

Rusijoj caras susišaukė 
generolų-ir politikų pasita
rimą 1905 .metų gegužės. 24 
d., kur vienas iš jų išreiškė 
jų mintį:- “Mums svarbiau 
mūšų šalies 'vidaus gerove, 
negu karo pergalė. Mes

John Davis, negras, gyve
nąs Brooklyn, N. Y., jau 
per 11 metų yra čampioiiu 
sunkių svorių pakėlime. 
Praeitais- metais Italijoj, 
Milano mieste varžytinėse 
dėl čampionato, Davis pa
kėlė 951 svarą sunkumo 
svorį. - Jis skaitomas sti
priausiu žmogum pasaulyj.

Dvi stambios firmos su 
pustrečio milijono dolerių 
kapitalo perkelių savo biz
nį iš New Yorko Wallstry- 
čio į Elizabeth, N. J. Ap
skaičiuojama, kad sutaupys 
per metus taksais $188,000. 
Mat, New Jersey kol kas 
nemokama valstijos (state) 
taksų.

* ——
D r. Brittan rašo, kad var

tojimas nusenusių vaistų 
yra labai pavojinga. Žmo
nės gautus vaistus pagal 
gydytojo receptą ir tuo sy
kiu nepabaigus ■ vartoti, tai 
kitu kartu susirgę vėl var
toja tuos pačius neišbaigtus 
vaistus. Net ir tada, jeigu 
sirgtų ta pačia liga, tokie 
vaistai, kai jie 6 mėnesių 
senumo, yra pavojingi.

* f

Pabaigoje Antrojo pasau
linio karo, 1945 m., Jungti
nės Valstijos turėjo karo 
belaisvių 425,871. Jie bu
vo patalpinti 155 skirtingo
se stovyklose (camps).

•

Buvęs New Jersey kon- 
gresmanas J. Parnell Tho
mas bekongresmanauda- 
mas apsivogė ir už apga
vystes buvo nuteistas kalė- 
jiman ir dar pasimokė t 
$10,000. Kalėjime sutrum
pintą laiką atsėdėjo, o pi
niginės pabaudos dar iki 
šiol nesumokėjo. Bet jis 
jau laisvas ir vėl bizniauja. 
Paprastam piliečiui tokių 
susimylėjimų nėra. Jis tu
ri pilnai bausmę atlikti, o 
tik tada iš kalėjimo paliuo- 
suo jamas.

Dedham miestelyj, Mas
sachusetts valstijoj, stovi 
medinis pastatas, pabuda- 
votas 1638 metais. Skaito
mas seniausiu tos rūšies 
pastatu šioje šalyje; vadi
namas Old Fairbanks 
House.

Medical Association of 
America praneša, kad šioje 
šalyje yra 45 milijonai 
žmonių viršaus svorio pa
gal jų amžių.

•

Neseniai įvykusiam SLA 
seime šios organizacijos 
prezidentas prisiminė na- 
bašninko F. J. Bagočiaus 
darbų nuopelnus, kaipo bu-

gyvepame nenbrmalėjė pa
dėtyje. Būtinai reikia grą
žinti Rusijoj vidaus ramy
bė.” Ir tą “ramybę’A jau 
purtė 1905 metu prasidėju
si revoliucija. Todėl caras 
ir jo režimas skubėjo pada
ryti taiką su Japonija.

1905 m. rugsėjo 5 d., 
Portsmouth e, vadovaujant 
vadovaujant Amerikos 
prezidentui Theodorui Roo- 
seveltui, buvo pasirašyta 
taika ir f tuo baigtas Rusi
jos' - Japonijos karas. 

3 pusi,-Laisve (Liberty)-Penktad.^ Ruyp.-August 22į I9SM

vusio ilgamečio SLA prezi
dento, ir paprašė delega
tus atsistojimu išreikšt ve
lioniui pagarbą. Brooklyno 
“radijušninkas” Ginkus de
monstratyviai tupėjo, kaip 
katė miltuose, — nesikėlė.

Fanatiškam ignorantui 
nėra reikalo suprast džen- 
telmaniškumo etiką. • 

___ *___” '•
Mokslininkas Hunter yra 

parašęs sekamą pastabą: •
—Didžiausia gamtos do

vana žmogui — tai regėji
mas ir švarus liežuvis. 5

Harpldson L. Hunt, savi
ninkas aliejaus šaltinių, gy
venąs Texas valstijoj, skai
tomas stambiausiu pavie
niu (singeliu) turtuoliu 
Jungtinėse Valstijose. Jo 
metinė biznio apyvarta sie
kia iki 50 milijonų dolerių.

Jungtinėse Valstijose pir
mutinė moteris Mary.. Ė. 
Surratt buvo nusmerkta 
mirtin ir nužudyta 9 d. lie
pos, 1865 m. Ji buvo viena 
iš suokalbininkų grupės, 
tykojusios nužudyti tų lai
kų prezidentą Lincolną.

•
Rašoma, kad gyvatė- be 

jokio maisto išgyvena 3 me
tus. Ji nusilpsta, bet, sako
ma, gyvybę išlaiko.

•
Vieno svaro svoriui rei

kalinga 491 popierinis dole
ris. '"-L

Jungtinės Valstijos skai
tomos turtingiausia šalim 
pasaulyje. Bet skolų, kaip 
pavienė, šalis irgi turi dau
giausia. Su pirma diena 
rugpiūčio šiais metais turė
jo skolos $262,923,073,409.- 
86.

Kazys Bevardis

Skaitančioji mašiną 
neregiams

Inžinierius Walteris Blum 
vakarinėje Vokietijoje išra
do mašiną, kuri garsiai ga
li skaityt knygas akliems, 
kaip praneša amerikinė 
spauda.

Tai yra jautri elektroniš
ka mašina, kuri spausdintus 
žodžius paverčia supranta
mais garsais, sako Edgaras 
Joubertas, raportuodamas 
apie tai Pasauliniam Karo 
Veteranų Institutui.

Pirmesnės skaitymo ma
šinos pasakydavo tiktai rai
dę po raidei; tad aklas 
klausytojas turėjo pats su
dėti žodžius iš raidžių.

Naujoji mašina dar ne
gaminama pardavinėjimui. 
Praeis trejetas metų ir rei
kės $100,000, iki ji bus iš
tobulinta ir gana greitai 
padaroma.

Vidurinėje Francijos da
lyje šį mėnesį buvo atras-( 
tas dar vienas urvas, kur 

’gyveno žmonės senojoj ak
meninėj gadynėj, 25.000 
metų pirm krikščionybės. 
Ant urvo sienų gerai išsi
laikę išbraižyti laukinio 
jaučio ir arklio paveikslai.

Jungtinėse Valstijose yra 
175,000 medicinos daktarų 
ir 210,000 advokatų.
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VIS TOS LIAUKOS
VIS AG A LES

ACTH’as ir Kortisonas
tinai galingų hormonų, tie
siog magiškai perlaužian- 

! čių ligos siausmą.

Liaukos ir hormonai
Liaukos — betakės lau

kos, vidinių sekrecijų liau
kos — endokrinės liaukos., 
vidujinės liaukos. Retas ku
ris nebūtų ko nors girdėjęs j 
apie liaukas, apie jų hormo
nus. Liaukų, vitaminų, mi
neralų, taipgi antibiotikų 
tyrinėjimai ir išradimai ati
dengė naujas akireges me
dicinos ir gydymo būduose, 
padarė revoliuciją medici
nos srityse.

Liaukos—jų vidinės sun- j 
kos bei sekrecijos - hormo
nai, išjudintojai valdo ir 
kontroliuoja visą žmogaus 
organizmą, nustato visą fi
zinį ir dvasinį gyvenimą.

Žmogaus išvaizda, ūgis, 
odos, plaukų bei akių spal
va, jo dvasiniai polinkiai ir 
protiniai gabumai — visa 
kas priklauso nuo sutarti
nio jo liaukų veikimo. Liau
kos — vyriausiosios orga
nizmo valdovės. Suvaldo jos 
net ir protą, smegenų vei
kimą.

Visa liaukų grandinė vei
kia sutartinai, viena kitai 
padeda, viena kitą išjudina, 
ir visos jos reguliuoja visą 
žmogaus gyvybę. Liaukų 
hormonai nustato ir veikia] 
ir žmogaus sveikumo laips- ] bematant sutvirtina glež- 
nį, jo atsparumą, ar palin- Į nučius, silpnučius nelaik- 
kimą tai ar kitai ligai, jo į sius kūdikėlius (pirma lai- 
gijirną, pasveikimą, dmuni-1 Ro gimusius, nedanešiotus). 
tetą. I ACTH’as apsaugo vaikų

Tūlų liaukų sunkos bei | širdis, kai juos paguldo 
ekstraktai tapo .susekti ir staiginė rtfčimatizmo karš

tinė. ACTH’as atleidžia 
beviltiškai dusulio smau
giamus kankinius ir pade-

jai, ACTH’o bei kortisono 
tyrėjai, tuoj atlyžo ir nu- 

! rimo. Vaistas tai galingas, 
neapsakomai galingas hor
monas, bet, deja, išgydyt 

į seno reumatizmo, kaip tuo- 
] met pasirodė, jis neišgydo, 
■ bet tik prašalina skausmą-

. tą, suteikia jam energijos 
; ir jėgų. Ir to hormono bu- 
j vo labai, labai maža, vos 
; tik pakako tyrinėjimo tiks
lams. Be to, tapo patėmy- 
ta keletas gana pavojingų 
susipainiojimų.

Teko k a n t r i a i laukti, 
laukti daugėliau to hormo
no — ir gydymo rezultatų. 
Ir neveltui; Per tuos treje
tą metų daug kas išryškė
jo. Išryškėjo, kad ACTH’
as ištikro yra čempionas, 

. visu hormonu hormonas, 
i vyriausias žmonių ir gyvu-

suvaldo visokias ligas, ir ne
galias, nuo pat kūdikystės 
iki gilios senatvės. Ir dau- 

I gybę sukrypusių reumatikų 
I pastatė ant kojų ir įgalino

pagaminti gydymui, jau 
bent keli dešimtmečiai. Sa
kysim, adrenalinas — ant
inkstinių (adrenalinių) liau
kų tam tikras hormonas. 
Kiek paskiau tapo paga-' da išvengti ; 
mintas pituitrinas — pi- i akys esti perimtos visuoti- 
tuitarinės ( p o s m egeninės I nio uždegimo. ACTH’as. 
liaukos, smegenų priedelio) maloniai. palengvina nari- 
ekstraktas. Netrukus pa- nių plėvių uždegimą. ACT- 
sirodė ir moteriški lytiniai H’as suvaldo įsisenėjusias 
hormonai — kiaušidinių storosios žarnos opas. AC- 
liaukų sunkos. Dar pas
kiau — ir vyriški lytiniai 
hormonai.

Beje, skydinės liaukos 
ekstraktai (tiroidinės liau
kos) žinomi ir sėkmingai i saugiai,

pcrgalėt kitokias aler- 
ligas. ACTH’as nade-

svajot nesvajojo laborato
rijos mokslininkai. Tik tiek, 
kad tikrai susekė to hormo
no veiksmo kelius. Iš sme
genų priedelio tas ACTH’
as įsisiurbia į kraują ir pa
siekia kitas liaukas ir or
ganus. Tarp kitko, jis iš
judina ir paakstrna ir ant- 
inkstines liaukas, kad jos 
geriau gamintų savuosius 
antinkstinius hormonus. O 
be antinkstinių hormonų 
negali gyvent nei žmogus 
nei gyvūnas.

Tai vyriausias ACTH’o 
darbas: palaikyti gyvybin
gąsias antinkstinių liaukų 
prievoles. Be ACTH’o tos 
liaukos neįstengia veikti.

Kruopščiai, kantriai dar
bavosi Armour’o laborato
rijų mokslininkai, kolei pa
gamino gryną, be priemai
šų ACTH’o hormoną, kad 
jo galima būtų įšvirkšti į 
silpnučio kūdikio kūnelį.

Ir štai 1948 m. gydytojų 
grupelė su adata įleido to 
hormono į reumatizmo su
niokotus ligonis. Vartojo 
ir patį ACTH’ą ir kortiso- 
na — antinkstinių liauku 
hormoną. Čia ir įvyko tas 
negirdėtas, neregėtas ste
buklas, kuriuo negalėjo at
sistebėti žurnalai ir laikraš- 
raščiai. Tie paliegėliai ' iš 
linksmumo net šokti pra
dėjo ...

Tų paliegėlių antinksti- 
nės liaukos kad ir gamin
davo savo hormonus, bet 
tingiai ir mažai. O įšvirkš
tas ACTH’as smarkiai iš
judino ir paakstino tas 'ant- 
inkstines liaukas, kad jos 
galėtų išsunkti kraujo sro
veli daugiau savo hormono- 
kortisono, kuris, savo rėž
tu, atgaivino visus kūno au
dinius, ir įgalino reumati
kus net ir pasišokėti!

apakimo, kai Hormone.

Viltys ir nusivylimai
ACTH’as — tai sutrum

pintas pavadinimas. Pilnas 
mokslinis terminas — “An- 

i teropituitary Corticotropic 
H_____ ” O kortisonas

tai “Cortisone” (“Adrenal 
Cortical Hormone”), iš- 

Į skirstytas iš antinkstinių

TH’as palaimingai paleng- 
• vina iškaršusių senelių pa- 
liegas ir padeda atsikelti iš 
patalo visokiems invali
dams. Ir visa tai padaro 

po priez 
vartbjami jau senokai, ar- į rūsio gydytojo, 
ti pusšimčio metų. --------

Tuoj iš pradžių užside
gė reumatizmo paliegėlių 
viltys. Manė — 
išgiję, nuo kelių 
mų. Deja, teko
nusivilti. Greit išėjo aikš
tėn, kad nei ACTH’a's nei

Šio reu-

jau būsią 
įšvirkšti- 
skaudžiai

Chicago,Ill.
Net viešieji parkai 
pasidarė nesaugus

Koronerio tyrinėjime žmog
žudystės Grant Parke, polici
jos kapitonas Peter Annen pa
darė tūlas rekomendacijas: 
Chicagos parkuose turėtų būti 
sudėta daugiau ir aukštesnės 
pajėgos lempų, iškirsti dides
ni krūmai ir tt. Tada, girdi, 
piktadariai būtų lengviau pa
matyti, o neesant krūmų, ne
turėtų km- pasislėpti.

Ta “genijališka” mintis jam 
latėjo kai buvo tyrinėjamas 
nušovimas jaunos merginos 
Patricia Kahler, kur žmogžu
dys Bernard A. Richardson, 
pats nusišovė.

Grant Parkas, kaip ir visi 
Chicagos parkai, yra idiliška 
vieta praleisti liuosalaikį, ypa
tingai vasaros karščiuse prie 
ežero. Iškirtus dekoratyvius 
medelius ir krūmus, jis pasi
darytų perdaug “sucivilizuo- 
tas”. Tai viena.

Kita, žmogžudystė papildy
ta ne nakčia ir ne arti krūmų, 
bet vidudienyje ir atviroje 
vietoje — visai arti simfonines 
orkestros pastolio (Band 
Shell).

Bile kada, kai Chicago j e į- 
vyksta visuomenę sukrečiantis 
incidentas, miesto valdžia ', ir 
policija bažijasi ių daro par 
kartotinus prižadus “apvaly
ti”. Bet kaip “apvalyti” ? Ap^ 
nuoginti parką, prisodinti vi
sus jo kampelius aukščiausio 
pajėgumo lempom ir sunaikin
ti visą naturalį grožį, kuris 
teikia malonaus poilsio valan
dėlę šimtam tūkstančių did
miesčio darbininkų po sun
kaus karštos dienos darbo.

Vienas dalykas paaiškėjo 
žmogžudystės tyrinėjime, ku
ris į dulkes sumala policijos 
kapitono Annen rekomencĮaci- 

Ijas: žmogžudystė įvyko ne 
nakties metu ir ne krūmų 
priedangoje. Kita, žmogžudys 
nebuvo nežinomas policijai. 
Ne tik Chicagos policija, bet 
kelių kitų valstijų labai gėrai 
“pažino” Bernard A. Richard- 
soną. Keliose valstijose jis yra 
buvęs, teistas už kriminalistas; 
keliais atvejais tai vienur, tai 
kitur, buvęs patalpintas į be
protnamį kaipo kriminaliai 
pamišęs. Bet laukta kol pami
šėlis papildys žmogžudystę. \

Aišku, 
’daugiau 
nalistas. 
įstatymų 
jie siūlo
išvengimui panašių 
dysčių ateityje.

Klausimas: Kodėl 
dys nebuvo izoliuotas?

Pilietis

Detroit, Mich, <
Keturi metai

Rugpiūčio 10 d. sukako 4 
metai kai mirė Pius Krakaitis 
— beletristas, žurnalistas, me
nininkas.

Krakaitis atvyko iš Lietuvos 
gerokai pramokslintas, bet 
čionai jis nuėjo dirbti /į fabri
ką. Jisai išmoko geru mašinis
tu ir geroką laiką dirbo juo.

Jisai gražiai, vykusiai rašė 
apysakas, bendradarbiavo 
“Vilniai” ir “Laisvei” ir veikė 
Detroito lietuvių organizacijo
se.

Kada “Vilnies” štabas su
mažėjo (apie 1930 metus), 
jisai pakviestas atvyko dirbti 
redakcijoj ir uoliai dirbo gan 
ilgą laiką.

Krakaitis turėjo žmoną ir 
dukterį. Prie mūsų laikraščių 
algos nėra viliojančios. Maši
nistu dirbdamas jis nepalygi
namai daugiau uždirbo. Jis 
pagalios vėl grįžo prie savo 
pirmesnio užsiėmimo, bet ne
siliovė “Vilniai” bendradar
biavęs.

“Skersai ir išilgai Detroitą” 
godžiai skaitė nevien detroi- 
tiečiai, bet ir kitų kolonijų 
vilniečiai. Krakaitis nuolat tai 
rašė.

Pagalios jo sveikata visai 
pašlijo ir jis mirė, dar pusam
žį pragyvenęs.

Labai gaila, kad jis nega
lėjo ilgiau gyventi.

Kas jį pažino, kas skaitė jo 
raštus, ilgai, ilgai jį atsimins.

lokalo darbininkams 
laimėti
nukelti rinkimai virši-

Naujosios Anglijos lietuviai, “Gintaras” 
saukia mumis!

Kuomet žmonijoje išsigimė 
beširdžiai ir pavergė milijo
nus žmonių arba, kitaip sa
kant, užvaldė ką žmonija pa
sigamindavo, laikui bėgant, 
užvaldė ir tą, ką žmonija pro
tauja. Net ir žiloje senovėje, 
kuomet dar nebuvo spausdin
to žodžio, valdančioji klasė 
žinojo, ne tik kas dedasi jos 
valstybėje, bet per savo pa
siuntinius, ir kaimyninėse val
stybėse. Per tūkstančius metų 
valdančioji klasė riebiai mito, 
linksmai laikus leido ir minkš- 
tai-saldžiai miegojo.

Visai kitokia istorija su

žmogžudys buvo* 
ligonis, negu krimi-i 
Tą žinojo tvarkos ir, 
dabotojai, 
ne tokią

Ir dabar 
priemonę 
žmogžu-

opozicijos surašą kandidatų 
esanti pakeista'iš priežasties 
pasėkos vienetų balsavimų, 
kur pasireiškė tvirtas nusista
tymas prieš Reutherį. Pasiūly
mas išstatyti kandidatus tik 
prieš Rice ir Hood manoma 
būtų netekimas negrų balsų 
ir vėliausis žodis yra, kad 
Reuther’io suraša.s gali susi
dėti tik iš vienatinio kandida
to prieš vice-prezidentą Pat 
Rice.

'Visų svarbiųjų vienetų bal
savimai išėjo prieš Reuther’io 
žmones, išskyrus kelis perbal- 
savimus, kurie užsibaigs su 
rugpiūčio mėnesiu. Yra pripa
žinta, jog laimėjo didelėje 
daugumoje ant i-Reutherio 
žmonės.

Pereitą ir užpereitą savaitę 
Dearborn ‘stamping’ vienetas 
ir motor budinkas išbalsavo 
veik visą Stellato surašą. Ma
žesnis stiklo vienetas pasiliko 
su Reutheriu ir plastikos bu- 
dinko vienetas už Stellato pu
sę, bet kelios vienetos turės 
būti perbalsuotos.

Paskutinė diena priėmimui 
nominacijų lokalo yra rugpiū
čio 22 d., bet po jos Reuthe- 
rio administratoriai dar gali 
nubraukti kandidatus nuo ba
loto, ką yra padarę su rinki
mais vienetose, vartodami ko
munizmo baubą.

Fordo Darb.

žmoni-

tai ta
ri arbo

darbo 'klase, kuri viską paga
mina, bet neturi teisės savo 
produktais naudotis. Mūsų sū
nūs ir dukros apginkluoti sau^L 
goja ne tik turčių gyvybę, betj^* 
ir jų turtą. Mes gaminamb 
šautuvus, kad mano sūnus nu
šautų tavo sūnų. Tiesa, mes 
esame beteisiais apie savo 
skriaudas bent kam pasakyti, 
nes jeigu tik prasižiosi, tai 
tuojaui būsi teisiamas ir kali
namas. Bet vis dėlto, kaskart 
daugiau ir tankiau gema liau
dies sūnų ir dukrų su tokiomis 
didelėmis širdimis dėl liaud., 
kad jie neboja kalėjimų ir 
net mirties, bile būtų gražes
nis, malonesnis gyvenimo ry
tojus; kad vargas, badas ir 
nekaltų žmonių žudymas ne
būtų žinomas ateities 
jai.

Baisiausia nelaimė, 
me, kad kuone visa
liaudis miega iš žabangų nu
pintam lopšyje, ir prie dabar
tinių aplinkybių gana sunku 
prieiti ir prikelti ją iš to biau- 
raus purvo. Tiesa, mes turi^ 
me savo spaudą, bet ji y r* 
silpna, nes gyvena iš trupinių,J 
kurie, tiesą pasakius, nevertir 
nei vadinti trupiniais. Mūsų 
spauda nepasiekia visų šios 
šalies lietuvių. Kiekvieno yra 
pareiga dėti visas pastangas, 
kad mūsų spauda pasiektų 
kuo plačiausias mases.

Mes, Naujosios Anglijos pa
žangūs lietuviai, turime Radi
jo pusvalandį, bet jam pusėti
nai sunku gyvuoti, nes jis 
daugiausia verčiasi iš aukų ir 
metinio parengimo —- pikniko. 
Mūsų biznieriai ir profesiona
lai vengia garsintis per šį pus
valandį, manydami, jog už
kenks savo bizniui arba pro
fesijai. Bet jie daro stambią 
klaidą taip darydami.’^š ži- . 
nau keliolika biznierių ir pro- 
fesijonalų, kurie atvirai re-.< 
mia pažangiąją visuomenę, ir f 
žinote, kad jie geriau .verčia
si už tuos, kurie lošia bepar- 

! tyvio rolę?
Rugpiūčio 24 d. šio pusva

landžio vedėjai ir rėmėjai 
rengia smagų pikniką, kuris 
atsibus Montello Tautiškam 
Parke. Skelbimuose sakoma, 
kad piknike bus dainų, kalbų 
ir muzikalė šokių orkestrą, 
tad, be abejo, visi galėsime 
linksmai laiką praleisti.

Ką gi reiškia šis Radijo pus
valandis ir kam mes jį turi
me remti ? Atsakymas leng
vas. Ar žinote, kad Gintaro 
Radijo pusvalandis pasiekia 
daugiau Naujos Anglijos lie
tuvių, negu sudėjus visą lietu
vių spaudą?! Gintaro pusvai 
landis yra taip puikiai veda^ 
mas, kad kiti prieš jį tai tilĮjU 
teršia orą. Gintaras nušviečia) 
kas dedasi mūsų senoj tėvy
nėj. .Per Gintaro pusvalandį 
skamba Lietuvos liaudies dai
nos. Gintaras' šviečia lietuvių 
išeiviją, kviesdamas stoti į ap- 
švietos . ir kultūros bei pažan
gias .savišalpos 
Gintaras per 
penkiasdešimt du 
purto tą pinkluotą
kuo daugiausia jame pabustų 
ir stotų prie kultūrinio darbo.

Draugės ir draugai! Pada
rykime šį pikniką skaitlingu 
ir pelningi, kad būtume tikri, 
jog Gintaro pusvalandis gy
vuos da kitą metą.

Beje, būtų ne iš kelio, kad 
susidarytų šio pusvalandžio 
taip vadinamas Garbės Klu
bas. Sakysime, narys pasimo- 
kėtų dešimkę, ir tokį narį ga
lėtume vadinti garbės nariu. 
Aišku, Gintaras, priimdamas 
nario duoklę, galėtų paminėti 
nario gimtadienį arba- jo pro
te Ai j ą-biznį.

K.ą sakote draugės ir drau
gai ? .Aš būsiu piknike ir pasi-’ 
mokėsiu dešimkę. Pabandyki-j 
me, iš to nustolių nebus.

Nepamirškite važiuodami į 
pikniką ajtsivešti ir savo kai
mynus ! ».

FaKvdo 
proga
Ilgai 

ninku Lord lokalo 600, UAW-
C1O, UAW prez. Walter Reu
ther administratorių yra pa
skirti rugsėjo 9, 10 ir 11 die
nomis, 184\ delegatai iš 19 bu- 
dinkų vienetų, į kuriuos skir
stosi lokalas, v taipgi bus ren
kami tuo pat laiku. Lokalo 
rinkimai paprastai būdavo lai
komi gegužės ar birželio mė
nesi.

Buvusieji vyriausi 4 parei
gūnai, kurie Reuther’io admi
nistratorių buvo prašalinti nuo 
vietų , pereito kovo 15 d., jie 
visi kandidatuoja ant vienybės 
tikieto. Jais yra prez. Carl 
Stellato, kuris persiskyrė su 
Reutheriu dėl pakėlimo 66 
procentų unijos duoklių; vice
prezidentas Pat Rice kaipo 
liudininkas, atsisakęs , koope
ruoti su neamerikįiniu raganų 

Meškoj imo komitetu pereitą 
žiemą; užrašų raštininkas 
Wm." 
vlngos Amerikos Negrų 
bo» Tarybos, ir fin.'sekr.
G. \ Grant, buvęs lokalo 
prezidentas ir opozicijos 
didątas į UAW, prezidentus 
prieš Reutherį 1949 metais 
Milwaukee konvencijoje.

Reuther’io šĮeito kandidatai 
dar nėra paskelbti. Gandai iš 
lokalo \600 dešiniųjų, sparno 
Reutherfio kokuso ateina, kad 
originale mintis turėti pilną

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Connecticut Co. pakėlė bu- 
sų fėrą nuo 10 centų iki dvy
likos ir pusės cento. Ir kaip 
kur sutrumpino važiuotę. Ir 
niekas nieko negali pasakyti. 
O jeigu kas pasipriešins, tai 
jau žinoma, kokio vardo susi
lauks. Todėl turi tylėti...

—o—
LDS 16 kuopa rengiasi va

žiuoti į vakarienę, kurią ren
gia LDS 5-ta Apskritis. Vaka
rienė įvyks rugsėjo 7 d., sek
madienį, po pietų. Jau ir bi
lietų gerokai parduota. Tik 
$3 ypatai, už ką kiekvienas 
gaus pietus ir daug kitokių 
pridėčkų. Nieko pirkti nerei
kės, užteks bilieto. (Kodėl ne- 
pažyriiėta, kur vakarienė į- 
,vyks. — Red.)

—o—
Visas New Havenas laukia 

studentų grįžtant į Yale uni
versitetą. Mat, biznieriai turi 
daug bėdos su bizniais, jie 
mano, kad studeAtai juos iš- 
gęlbės. '

—o—
, Nuo vagišių tai jau negali
ma apsisaugoti. Kaip kur ir 
dienos laiku apvagia namus. 
Galį būti, kad pagautą vagį 
visai mažai baudžia. .Kai ku
ris teisėjas tik išbara ir. palie
ka ant pataisos. Jeigu vagis 
baustų aštriau, tai būtų ra
miau įmonėms gyventi.

komitetu 
užrašų

Hood, prezidentas ko- 
Dar- 

W.
600 

kan-

žmogžu-leziuia piity-11 ,. . . _.] kortisonas isiseneju^o reu
matizmo neišgydo. Tik 
trumpam laikui sukelia di
delį viso organizmo gaivu- 

! mą, jaunumą, prašalina' 
skausmus ir, 'kančias, sutei
kia energijos gausą.

Nustojo gydytojai tuos 
švirkštimus daryti, — vėl 
grįžo ir skausmai ir pabė
gimai. Kartais dar labiau. 
O jei tęstum didelius 
įšvirkštimus ilgesnį laiką, 
ligoniui išsivysto pavojin
gi susipainiojimai: išeina iš 
vėžių kitos jo liaukos ir su
kelia saviškas ligas.

'Gydytojai tyrėjai vis dėl
to rankų nenuleido. Tikru 
atkaklumu ir t pasiryžimu 
tęsė tyrinėjimus. Ir štai 
ką surado: pirmomis kelio
mis didelėmis ’ ACTH’o do
zėmis jie' kirsta pakerta 
staigųjį reumatizmo ant
puolį. O paskiau jie perio- 
odiškai išvirkščia tik po 
trupučiuką *to ACTH’o, — 
ir tas. neleidžia ligai su
grįžti; Nors ligos suėsti są
nariai neatsitaiso ir naujai 
neatauga, bet blogyn nei
nu, ir neskąuda. Ligoniai 
gali vaikštinėti, dirbinėti ir 

i net dirbt paprastai, mėne
sių mėnesiais.

Kuo anksčiau • pradėsi 
švirkšti ACTH’ą, tuo gej 
riaiū. Sustabdo reumatizmo 
siausmą, pataiso viso orga
nizmo/ gaivumą "įr pajėgu
mą, nuskaidrina visą gyve-

ACTH’as?ACTH’as ir kortisonas 
•suvaldo daugybę ligų 
Pati svarbioji, pati vy

riausioji liauka yra smege
nų? priedelis — pituitarinė 
arba posmegeninė liauka. 
.Visų liaukų liauka, gyvas delio liaukoj. Iš pirmo AC- 
stębūklas! Gero tik žirnio TH’ą pii.—-> am i nd at^o tilv j < 
didumo — tokia nedidukė, I kiaulių smegeninių priede- 
Q gamina net kelioliką skir- • lių. ,Bet kiek gi yra to prie-

I delio? Sulig mažojo pirš
to galu didumo, sulig žir
niu. Ir tame žirnely bent 
keliolika- skirtingų hormo
nų ! Iš jų visų tenka iš
skirstyti ta brangųjį ACT
H’ą. Procesas sudėtingas, j 
ilgas, painus, .kol gauna
mas mažytis lašeliu kas to 
stebėtino hormono. Kad 
gauti svarą tų liaukučių, 

'reikėdavo jas'išrankioti iš 
j 400,000 kiaulių. Ir iš to kva- 
i ro tegaudavo vos ’tik kelis 
šaukštelius pačio to hormo
no. Na, ir sugraibyk tu 
.žmogus, kad norėjai, tiek 
to ACTH’o, kiek jo godžiai 
laukia ištisi tūkstančiai li
gonių !

Ag, teisybę sakant, jau, 
bent 20 metų, kaip pasisekė 
pagaminti kruopelytę AC- 
TH’o. Tai buvo tada dide
lis mediciniškas kurjozas, 
mokslinė įdomybė.’ Kad jis 
kada susilauktų praktinio" 
gydomojo pritaikymo, nė

ACTH’as nusipelnė sun
kiaisiais keliais. Tas ga
lingasis hormonas tėra toj 
nedidukėj smegenų prie-

nimą. žinoma, visa tai tė
ra galima dar gana ribo
tai, ' prityrusio gydytojo 
priežiūroj. Ligoniai atsi
griebia ir gali sau gyventi 
ir dirbti normaliai.

(Bus daugiau)

tingų hormonų, kurie gaivi
ną: ir akstiną kitas liaukas 
ir daugybę organų ir fizio
loginių reiškinių.
'•< Bent keli hormonai tapo 
išskirti iš to nediduko sme
genų priedelio, ir visi jie 
veiklūs ir pajėgūs savo sri- 
tyje. Bet visų veikliausias 
ir galingiausias yra ACTH’-

Kai pasirodė laikraščiuo
se' pranešimai apie to hor
mono nuoveikius reumatiz
mą ligose, nustebo, visi: ir 
ligoniai, ir publika, ir pa
tys gydytojai! Tai buvo 
prieš trejetą metų. Firma 
to nieko panašaus nebuvo 
pasiekta kovoje su .šia at
sparia narių gedimo liga.

;Tie galingi smūgiai, ku
riuos smogte smogė ACTH’
as ir jo giminaitis kortiso
nas anam nelabajam reu
matizmui, davė jiems čem
pionų vardą. Gydytojai su
prato, kad tai esama stebė-

Valstybės sekretorius Dean Acheson (dešinėje) atsi- 
i sveikina su savo pagelbiiiinkais Lovett ir McCloy prieš 

'■ išvažiuosiant, j’ Honolulu, *kur įvyko Amerikos, Naujo
sios Zelandijos ir Australijos diplomatų susirinkimas.

Mūsų bedarbių armija auga. 
Norš kai kas bando pasakyti, 
kad’ bedarbių nėra, bet tegu 
aplanko, kur duoda darbus. 
Tada kitaip kalbės. J. S. K.

Bachusas (vyno dievai
tis) daugiau žmonių nu
skandina negu Neptūnas 
(vandenis dievaitis). -

Garibaldi

draugijas.
metus 

kartu pa- 
lopšį, kad

Jaunutis

4 pęipl.—Laisvę (Liberty)-



Vancouver, Canada
“Nušnekėjai kaip kunigas 
ant kapinių”

Rugpiūčio 2 dieną atsibuvo 
\ laidotuvės Onos Dapkūnienės.

lAįįįpus lydėjo devyniolika au- 
tbflįobilių, prisikimšusių paly
dovais. Prie duobės kalbėjo 
lietuvis kunigas A. Traškevi- 
Čius, daugiausiai apie save ir 
savo biznį. Sakė, kad buvo 
Dzūkijoj, gyrė katalikų moks
leivių organizaciją Ateitinin
kus, o paskui išbarė, kad nesi
lanko ant jo laikomų mišių. 
Lygindamas ateitininkų dory
bę su kanadiečių, jis sakė: 
“Negirdėjome Lietuvoje apie 
divorsus”. Gal jis ir negirdė- 

. jo, nes tada, prie Smetonos re
žimo, katalikų dvasiškija ėjo 
valdžios pagelbininkų parei
gas, tai nesutinkančios poros 
tarp prastesnių žmonių sveti
moteriavo pusiau slaptai, o 

y ponai ir ponios pusiau viešai. 
• Kada buvo teismas praloto 
į Ališausko už pasmaugimą tįs

N. GOGOLIS TARASAS BULBA
(Tąsa)

— Nepamanykite, ponai, kad aš, beje, 
kalbėjau tam, kad norėčiau sulaužyti tai
kos sutartį: sergėk dieve! Aš tik šiaip 
sau apie tai kalbu. Be to gi mūsų dievo 
namai, gėda sakyti, kaip atrodo: štai jau 
kiek metų, kai iš dievo malonės gyvuoja 
Siečė, o ligi šiol cerkvė ne tai kad jau iš 
oro pusės, bet dargi šventųjų paveikslai 
be' jokių papuošalų, nors -jau sidabrinius 
apdarus kas nors būtų sušipratęs nukal
ti; jie tiek ir tegavo puošmenų, kiek vie
nas kitas kazokas paliko pagal testamen
tą ; bet jų dovanos buvo skurdžios, nes

* jie beveik viską pragėrė dar gyvi būda
mi. Taigi aš kalbu apie tai ne tam, kad 
pradėtuiųe karą su busurmanais: mes 
žadėjonie'sultonui taiką, ir mes didžiai 
įcusidėtume, nes prisiekėme pagal mūsų 
tekėjimo nuostatus.

— Ką jis ten pina? — pratarė sau 
vienas Bulba.

— Taip, taigi, kaip matote, ponai, kad 
karo negalima pradėti: riterių garbė 
neleidžia. O aš savo skurdžiu protu ši
taip galvoju: paleisti su valtimis vienus 
jaunuolius, tegu truputį pasiaučia Na
talijos (Mažosios Azijos) pakrantėmis. 
Kaip manote, ponai?

— Vesk, vesk visus! — ėmė šaukti iš 
' visų kampų minia. — Už tikėjimą mes 

pasiryžę padėti galvas. ,
Stovyklos atamanas išsigando; jis to

li gražu nenorėjo sukelti visos Zaporo
žės: nutraukti taiką jam atrodė šiuo 
atveju neteisus dalykas.

— Leiskite, ponai, dar vieną kalbą pa
sakyti !

— Gana, — šaukė Zaporožiečiai, — ge- 
tfcu nepasakysi!

’ — Jeigu, taip, tai tegu bus taip. Aš
fįįsų valios’ tarnas. Dalykas gerai ži- 
nomas, ir iš rašto žinomas, kad žmonių 
balsas — dievo balsas. Jau protingiau 
už tai negalima sugalvoti, ką visa liau
dis sugalvojo. Tik štai kas: jums žino
ma, ponai, kad sultonas nepaliks nenų- 
baudęs už tą malonumą, kurį pasida
rys sau jaunuoliai. O mums tuo laiku 
reikėtų būti pasiruošusiems, ir kad mū
sų jėgos nebūtų pailsusios, ir kad mes 

g nieko nebijotume. O kol jų čia nebus, 
ir totoriai gali užpulti: jie turkiški su
neš į akis nepuls ir pas šeimininką į na- 

| mus nedrįs eiti, o iš užpakalio įkąs į kul- 
- ■* nį, dar ir skaudžiai įkąs. ‘Jeigu jau taip, 

jei jau tiesą kalbėsime, mes ir laivelių 
į | tiek neturime atsargoje, ir parako toks 

kiekis dar nesumaltas, kad galima būtų 
' visiems išvykti. O aš, tegu, aš džiau

giuosi: aš jūsų valios tarnas.
Gudrusis atamanas nutilo. Atskiri 

^.būreliai kalbėjosi vieni su kitais; kure- 
nių atamanai ėmė tartis; girtų, laimei, 
buvo nedaug, todėl ryžosi paklausyti . 
protingo patarimo.

Tą pačią valandą keletas žmonių nu-
• vyko į priešingą Dniepro krantą, į ka- 
^rjĮiomenės iždinę., kur neprieinamoj slap- 
? W’ vietoj, vandenyje ir meldynuose, bu-

| \ Jy paslėpti kariuomenės pinigai ir dalis 
iš priešų atimtų ginklų. Kiti visi šoko 
prie laivelių, norėdami juos apžiūrėti ir 
paruošti kelionei. Viena akimirka žmo- 
nių minia pripildė krantą. Keletas dai- 

atvyko su kirviais rankose. Seni,

įdegę, plačių pečių, stiprių kojų Zaporo
žiečiai,- žilaūsiai ir juodaūsiai, atsiraito
ję kelnes, stovėjo ligi kelių vandenyje ir 
traukė nuo kranto laivelius stipriu lynu. 
Kiti tampė paruoštus sausus rąstus ir 
kitokius medžius. Ten apkaliriėjo lento
mis eldiją; ten, apvertę ją dugnu 
aukštyn, kamšė pakulomis ir tepė 
derva; ten rišo prie kitų laivelių šonų, 
kazokų įpročiu, ilgų meldų ryšulius, kad 
jūros bangos nepaskandintų laivelių; 
ten toliau visoj pakrantėj degino laužus 
ir dideliuose variniuose katiluose, virino 
dervą laivams užlieti. Prityrę ir seni 
mokė jaunesnius. Bildesys ir darbinin
kų riksmas kilo visoje apylinkėje; visa 
pakrantė bangavo ir judėjo.

Tuo metu ėmė artėti prie kranto dide
lis keltas. Stovėjusi ant jo žmonių krū
va dar iš tolo mosavo rankomis. Tai bu
vo kazokai sudriskusiomis svitkomis. 
Netvarkingi drabužiai—kai kurie netu
rėjo nieko,' tik marškinius ir trumputes 
pypkes dantyse -r— rodė, kad jie ar tik 
ką buvo išvengę kažkokios nelaimės, ar
ba tiek buvo įsileidę gerti, jog pragėrė 
Viską, ką turėjo ant kūno. Iš jų tarpo 
išsiskyrė ir atsistojo priešaky žemo il
gio, petingas kazokas, kokių penkių de
šimčių metų žmogus. Jis šaukė ir mo< 
savo ranka daugiau už kitus; bet bilde 
sys ir darbininkų riksmas neleido išgir
sti jo žodžių. v

— Ko atvykote? — paklausė stovyk
los atamanas, kai keltas priplaukė prie 
kranto. Visi darbininkai, sustabdę dar 
bus ir aukštyn iškėlę kirvius ir kaltus, 
žiūrėjo laukdami.

— Nelaimė! — šaukė ’iš kelto žemaū
gis kazokas.

— Kokia?
— Leiskite, ponai Zaporožiečiai, pa

sakyti kalbą.
' — Kalbėk!

— O gal norite sušaukti tarybą?
— Kalbėk, mes visi čia.
Visa minia susispaudė į vieną krūvą.
— Argi jūs nieko negirdėjote apie 

tai, kas dedasi hetmono žemėje?
— O kas? — atsiliepė vienas kurenio 

atamanas. ' 1
— Ech! Kas? Matyt, totorius jums 

ausis pakulomis užkimšo, kad jūs nie
ko negirdėjote.

— Sakyk gi, kas ten dedasi?
— Ogi tas dedasi, kad gimėme ir kri- 

kštijomės, bet tokių dalykų dar nesame 
• matę.

— Sakyk gi, pagaliau, kas ten deda
si, kalės veike! — suriko kažkas iš mi
nios, matyt, netekęs kantrybės.

— Tokie laikai dabar atėjo, kad jau 
ir šventosios cerkvės nebe mūsų.
. Kaip ne mūsų?

— Dabar jas žydai nuąmuoja. Jeigu 
žydui iš anksto neužmokėsi, tai pamal
dų negalima laikyti.

— Ką tu ten kalbi?
— Ir jeigu šunsnukis žydas nepadės 

savo nešvaria ranka ženklelio ant šven
tų velykinių valgių, tai ir šventinti jų 
negalima.

— Meluoja jis, ponai broliai, negali 
būti, kad nešvankėlis žydas dėtų ženk
lelį savo nešvaria ranka ant švento 
velykinio valgio.

(Bus daugiau)

ti janauskienes, tai buvo iškelta 
nemaža dalis Saulės gimnazi
jos giminaičių santykiu su 
“sutonuotais tėveliais”.

Juokinga tyuvo. klausytis, 
kaip kunigėlis barė poreles 
kurios nesykį jį skaniais pie
tumis vaišino ir doleriukų ant. 
jo mišių davė. Dėl ko jis ne
pasako parapijonams, kad ka
talikų dvasįškija visus persi- 
skyrėlius laiko paleistuviais. 
“Dvasiškas tėvelis” taipgi tu
rėtų atsiminti, kad divorsai 
yra kapitalistinės tvarkos ne
pastovumo ir irimo ženklas.

Pasidairau publikoj, štai 
moterėlė, pametusi vyrą, kad 
jis perdaug laiko praleisdavo 
darbininkų o r g a n i z a ei j o s e. 
Ten kita — kad jos vyras bu
vo bedarbis. Trečia — kad 
vyras per*mažai uždirbo. Tai 
vis ekonominės priežastys.

Kapitalistinė spauda siste- 
matiškai skleidžiu ištvirkimą, 
plačiai aprašydama Holly
wood© artistu ir artisčių nesu
skaitomas perskiras, bei tur
tuolių lytinius iškrypimus. Ji

žino, kad jei žmonės skaitys 
erzinančius straipsnius, tai ne
turės laiko skaityti knygų ar 
laikraščių, kurie gvildena e- 
konominius šalies klausimus.

Išbaręs divorsuotus; kunigė
lis dar garsiau sušuko: “Mes 
tremtiniai kovojame ir kovosi
me prieš komunizmą”, žiūriu 
kur gi čia tie tremtiniai. Juk 
didžiuma šių žmonių patys, 
pabėgo nuo kruvinojo Smeto
nos ir tokių režimo. Čia lai
dotuvių dalyviai pradėjo pro
testuoti. Pasigirdo: “Mes lai
dotuvėse, o ne politiniame mi
tinge.” “Kam jis čia pliurpina 
tą savo propagandą”. Kuni
gėlis susimaišė ir pasakė: 
“Vancouver Amen”, ir nukiū
tino į graboriaus automobilių, 
o dalyviai vienas kitą klausė: 
“Ką gi jis pasakė apie miru
siųjų ?”

Dabar Vancouveryje, tarp 
lietuvių, jei kas pokalbyje pa
sakys ką ne vietoj, tai tuojau 
išgirsi: “Tai nušnekėjai, kaip 
kupigas Traškevičius ant ka
pinių”. _

Laidotuvių Dalyvis

MONTREAL, CANADA
Ekspertai planuoja 
pagerinti važiuotę

Pereitą savaitę Policijos 
Department© oficialai, Viešų
jų Darbų ir . Miesto planavimo 
departmentų čia laikė ilgus 
pasitarimus su trimis transpor- 
tacijos ekspertais, atvykusiais 
iš New Yorko, kaip pagerinti 
mieste Sunkiai užsikimšusią 
važiuotę. žinoma, su užrūbe- 
žio ekspertais daugiausiai bu
vo tartasi dėl tolimos ateities 
plano — vyriausiai, požemi
nio susisiekimo. Bet buvo ap
kalbėta ir tuojautinių važiuo- 
tės pagerinimo reikalų.

Kaip žinia, pereitą gegužės 
mėnesį miestas paskyrė $2 
milionu pagerinimui važiuotės. 
Tuo tarpu .vyriausiai progra-' 
moj įeina tokie dalykai, kaip: 
kaip galima išlyginti kai ku
riose vietose skersgatvių kam
pus; nukirsti kur nereikalin
gus plačius. šaligatviui; kai 
kuriuose atsitikimuose praves
ti trumpas gatveles, surišimui 
didžiųjų judėjimo gatvių ir tt.

—o---
Sveikatos galva vėl perspėja

šią vasarą Montreal© apy
linkėje vandenyse jau par 
skendo 45 asmenys. Kad iš
vengti tokių didelių nelaimių, 
miesto sveikatos department© 
direktorius, Dr. A del ar d 
Groux vėl išnaujo pakartojo 
kai kuriuos perspėjimus, duo
tus anksčiau prisilaikymui at
sargumo, kuomet esi vande
nyj. ypatingai su laiveliais.

Pirmiausia, jis sako, mo
kėk plaukti, jei iriesi su lai- 
veliu-irkliniu ar motoriniu- gi
lumoj vandens; nestovėk lai
vely.] arba nesimainyk sėdy
nėmis; neprisisodink perdaug 
žmonių; neplauk su laiveliu, 
jei didelis vėjas-, jei laivelis 
apvirto, nebandyk plaukti į 
krantą, bet laikykis įsikibęs į 
laivelį, kol prisišauksi pagal
bos ir tt.

—o—
Miestas susitarė su Life 
kompanija

Per vienuiolika metų mies
tas bylinėjosi su Sun Life As
surance Company of Canada, 
dėl jos didžiojo pastato-buib 
ding-Dominion aikštėje, kokia 
jo vertybėš kaina turi būti 
nustatyta ir kiek kompanija 
miestui 'už tai taksų turėtų 
mokėti. Pereitą savaitę, ta
čiau pranešė, kad miestas ir 
kompanija susitarė geruoju. 
Miesto apkainavimas daromas 
kas trys metai. Todėl šis pas
tatas, sulyg susitarimo, apkai- 
nųotas sekančiai, pradedant 
1945 m. — $10,800,000 ir bai
giant 1953 m. — $14,538,155.

Miestas, apskaičiuoja, su
lyg naujo įkainavimo, s gaus
apie 1 mil. dolerių mažiau 
taksų. 

>—o—
Gal išvengs Vikeris streiko

Didžiosios laivų statymo į- 
monės, Canadian Vickers 
Ltd., dalis darbininkų— apie 
2,000, — kurie priklauso prie 
Canadian Catholic Syndicate 
unijos, pereitą savaitę vien
balsiai nubalsavo eiti į streiką.’ 
Originaliai unija reikalavo 
pakelti 25 c. į (Valandą algų. 
Dalykas atsidūrė arbitracinės 
komisijos rankose, kuri išnešė 
rekomendaciją, kad algos bū
tų pakelta tik 7 c. į valandą.

Šiuos žodžius rašant, tačiau 
vėl prasidėjo derybos tarp 
kompanijos ir unijos ir iš a- 
biejų pusių pareikšta nuomo
nė, kad gal bus susitarta ir 
streiko išvengta.

Kita dalis darbininkų pri
klauso prie kitų penkių unijų, 
kurios afiliavusios prie AFL 
ir jos šiamę reikalavime daly- 
vumo neima.

—-o— * 
Susilaukė dukters

Juozas ir Anelė Kaušylai 
susilaukė sveikos įr didelės 
dukrelės. Naujagimė jaučiasi 
.gerai. ‘ 
Y -- -O-----

Turėjo svečių
Pas Janę Petronytę buvo at

silankęs jos sužieduotinis iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Kartu su juo buvo ,atsiląnkęs 

ir motinos brolis.
—-o—

Serga

Jonas Fetrinis sunkiai sir- 
ginėja pilvelio skaudėjimu, o 
Monika Rimkuvienė yra susi
žeidusi koją.

—o—
Mirė

Rugpiūčio 13. d. mirė Victo-• / 
ras šerkšnis, ' sulaukęs 70 m. 
amžiaus. 

—o —
Shower pares

Pereitą penktadienį, dviem 
busimom nuotakom, Danutei 
Juraitytei ir Elenai Ivaškevi
čiūtei, atskirų jų draugių ini
ciatyva buvo surengta po 
priešvedybinį pokilj — shower 
pares. O diena prieš tai, to
kia pat shower pare buvo su
rengta Alai Salalytei, jos se- 
sutės ir *Petsės Matusevičiūtės 
iniciatyva. Visose' trijose pa- 
rėse dalyvavo po gražų būrį 
moterų, bei mergaičių.

.Jųjų vestuvės įvyks netoli
moj ateityj: Ivaškevičiūtės, 
rugp. 30 d., o Juraitytės ir Sa
lai ytės, rugsėjo G d.

------Oi—

Marozai iš Floridos lankėsi
Buvusieji montrealiečiai, o 

dabar gyveną JAV — Korido
je, Jonas ir Viktė Marozai bu
vo atvažiavę svečiuose trims 
savaitėms. Buvo apsistoję pas 
jų pažįstamus P. ir B. Šarkius. 
Per tris savaites aplankė dau
gybę savo senų pažįstamų ir 
grįžo vėl atgal į Floridą. J.—

Lawrence, Mass.
w • • V • •Įvairios žinios

Registry of Deeds kraustosi 
į naują namą ant Common St. 
Kai bus sutvarkyta, tai leis 
žmonėms aplankyti visą na
mą. Ten taipgi bus ir. Lawren
ce District Court. Registry of 
Deeds namas puikus, moder
niškai įtaisytos visos raštines. 
Man jau teko būti su vienu 
pareigūnu ir viską pamatyti. 
Lawrence publika galės lan
kytis rugsėjo 5-7 dienomis.

—o—
Pasimirė geras kaimynas ir 

progresyvus' italas. Visada 
būdavo su juo malonu pasikal
bėti. Rugpiūčio 9 d. dar pasi
kalbėjome apie daržus, žmo
gelis turėjo prisisodinęs viso
kių daržovių. Nusiskundė, kad 
gamta nuskriaudė, viskas iš
džiūvo, nes nebuvo lietaus. 
Sakė, kad kitais metais sodin
siąs • tokias daržoves, kurios 
netaip bijo sausros. Bet 9 vai. 
vakare jau užbaigė savo gy
venimą. Paliko sūnų Antonio, 
kuris yra geras veikėjas italų 
visuomenėje. Jaunuolis gerai 
pamokytas, užbaigęs koledžių. 
Jis supranta, kaip tėvai sun
kiai turėjo dirbti, kad užau
ginti sūnų ir dvi dukteris. To
dėl jis stoja už darbininkų 
reikalus.

Didelė užuojauta pasiliku
siai šeimai, o numirusiam am
žinai ilsėtis.

—o—.
700 naujų piliečių užsire

gistravo balsuoti prezidenti
niuose rinkimuose. Gerai, kad 
registruojasi. Tik turėtų gerai 
suprasti, už ką balsuoti. Yra 
tokių žmonių, kurie sueina ir 
ginčijasi tarpe savęs: vienas 
už republikonus, kitas už de
mokratus. Bet - geriausia bal7 
suoti už Progresyvių Partijos 
kandidatus, nes jiė tikrai už
tars už darbininkus. Jie eina 
su velionio Roosevelto prog
rama, kuri yra darbininkams 
naudinga. Dar ir dabar be
darbiai čekius kolektuoja. Tai 
yra -geras prisiminimas velio
nio Roosevelto, balsuojant už 
Progresyvių Partijos kandida
tus.

- —>o—.
Methuen ir Lawrence žval

gyba prašo Derry, N. H., poli
cijos, kad tėmytų 13 metų 
mergaitę Amy Pushell. . Jinai 
prapuolė jau kelios dienos. 
Tėvai sako, kad ji išvažiavo, 
dviračiu. Ji yra 5 pėdų aukš
čio, sveria 110 sy., mėlynos 
akys, plaukai šviesfts.

Pradėjo atsidarinėti mažiu
kės firmos. Darbininkams 
daugiau nemoka kaip po 75 
centus į valandą. Yra tokių 
firmų, kurios yra pabėgusios 
nuo unijos. Kuomet didelė 
bedarbė siaučia, tai darbinin
kai, išbaigę nedarbo apdrau- 
dos čekius, eina dirbti, kad ir 
už mažą atlyginimą. Ypač 
priverkti dirbti darbininkai su 
didelėmis šeimomis. Tai vis 
kapitalistinės demokratijos 
išnaudojimas darbininkų.

S. iPenkauskas

Cleveland, Ohio
Pataisymas prie Charlotta 
Bass aprašymo

Tik šiandien sužinojau, kad 
ji atliko, Člevelande būda
ma, dar vieiią didelį darbą, 
kurio aš nepaminėjau jos dar
bų aprašyme.

Sekmadienio ryte, rugpiūčio 
10, Charlotta Bass atlankė 3 
Clevelando didžiausias negrų 
bažnyčias: Antioch Baptist, 
Bethany Baptist ir 
G r e a t e r Abissinian 
Baptist. Per tas 3 baž
nyčias buvo susirinkusių žmo
nių apie 3,000, kuriems Bass 
kalbėjo stoti į eiles Progresy
vių Partijos ir per ją laimėti 
kovą už lygias civilines teises, 
prieš diskriminaciją darbuose, 
prieš linčiavimus ir už visų 
Amerikos žmonių gerovę. Vie
noj bažnyčioj, kada Bass bai
gė kalbėti, kunigas užklausė 
jos: Pasakyk mano čia susi
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Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

CHARLES J. ROMAN
, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., PhiIa.,.Pa.
\ Telefonas Poplar 4110

KELIAS 
| LAIMĘ

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:

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y. • 

leiskite Savo ValjS 

Atlantic City, N. J.
Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui. 

/

17IOI 125 ATLANTIC AVĖ.,V lULIZi I 0 ' Atlantic City, N. J. Į

Vakacijų rezervavimui telefonas: 
ATLANTIC CITY 5-2338 *

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.
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rinkusiems parapijonams, kaip 
jie galės balsuoti už jus lap
krityje? Charlotta Bass kuni
gui atsakė, kad Progresyvių 
Partija veda kovą už uždėji
mą jos ant Ohio baloto ir 
kvietė jo parapijotfus prisidė
ti prie tos kovos.

—o—
Visi stokime talkon 
spaudos piknikui

Darbštusis A. L. Moterį 
Klubas ir šiemet ant kiek pa* 
jėgdamas rengia šaunų spau
dos pikniką, už tai, kad vyriį 
vadovaujamos organizacijos, 
ir net Clevelando Draugijų, 
Sąryšys, rodos, ir nemato rei
kalo rengti spaudos piknikų. 
O juk visi žinome, kad mūsų 
spauda yra žibintuvas mūsų 
kovose už civilines teises, 
prieš sveturgimių deportacijų, 
už taiką ir prieš reakcijos per
sekiojimus abelnai.

Todėl vj'rams irgi yra prie
dermė stoti talkon, kad pri- 
gelbėti darbščiosioms klubie- 
tėms surengti didelį, šaunų 
spaudos pikniką ir padirbėti 
pačiam piknike.

Kaip jau žinome, spaudos 
piknikas įvyks rugpiūčio 31 
diėną, kada Rūbų ūkyje, ant 
tyro oro, pasimatysime su sve
čiais iš kitų miestų ir pralei
sime laiką nuo ryto iki vėlai 
nakties, nes ant ryto bus La
bor ‘Day šventė, tai galėsime 
pasilsėti. Spaudos Mylėtojas.

Įkvėpimas ir genijus — 
tai vienas iš tas pats.

Victor Hugo



ŽINIOS IS LIETUVOS
Chirurgų konferencija 

įvyko Lietuvos TSR chirur- =NewY»llO'^/6^fcjr2ililos
gų II konferencija. Joje daly
vavo daugiau kaip 200 gydy
tojų iš respublikos miestų ir' 
kaimų. Konferencijos darbe 
taip pat dalyvavo svečiai iš 
broliškųjų respublikų — pro-

AFL mokytojai smerkia 
Feinberg įstatą

LDS APSKRITIES PIKNIKAS 
PASKUTINIS ŠĮ SEZONĄ

Atidėjo Kent pagarbai 
banketą-mitingą

fesorius O. Nikolajevas (Visa
sąjunginis eksperimentinės en- 

„ .^okrinologijos institutas), Ry
gos atstatomosios chirurgijos 
instituto direktoriaus pava
duotojas profesorius Rudenko 
ir profesorius D. Kovalenko 

‘ (Leningrado tuberkuliozės 
Chirurgijos mokslinio tyrimo 
institutas).

Konferencijoje buvo išklaur- 
syta daugiau kaip 30 referatų, 
kuriuos padarė medicinos 
mokslo ir praktikos darbuoto
jai.

Su tėvynės technikos pagalba
Šilutės sūrinės kolektyvas 

viršijo balandžio mėnesio pla
ną sviestui ir sūriams gaminti. 
Sviesto gamintojai yra pasie
kę, kad 100 procentų sviesto 
gaminama tik aukščiausios rū
šies.

Kolektyvo* pasiekimų pa
grindą sudaro iš broliškųjų 
respublikų gaunamoji nauja 
tarybinė technika. Antai, iš 
Odincovo medžio taros gamy
klos atsiųsta džiovykla. Rota
cinių ir išcentrinių siurblių 
gauta iš Altajaus krašto, kalo- 
rifeęų —- iš Rostovo prie Do
no. Gamykloje paleistas veik
ti cechas, gaminantis pieno 
cukrų. Sviesto gamybos ceche 
buvo išbandytas naujas me
chaninis didelės talpos sviesto 
gamintuvas. Naujoji tėvyninė 
technika įgalino žymiai padi
dint sviesto gamybą.

—o—
Plytinės kolūkiuose

Panevėžio rajono M. Mel- 
nikaitės vardo žemės ūkio ar
telė pernai gavo daugiau kaip 
60 tūkstančių rublių pajamų 
iš plytinės gaminamos produ
kcijos. Dabar čia baigiama 
statyti dar viena plytinė su 
žiedine apdeginimo krosnimi. 
Kolūkyje taip pat statomas 
svirnas, kuriame tilps 200 to
nų grūdų, • dedamas garažo 
pamatas.

Tarpkolūkinę plytinę, ga
dinsiančią apie pusantro mili
jono plytų per metus, stato 
“Nauju keliu“, P. Cvirkos 
vardo, Lietuvos KP (b) VI su
važiavimo vardo ir “Nemuno“ 
žemės ūkio artelių nariai.

__o__ /
Draugystės varžybos

Vilniaus ir Rygos pedagogi- 
. nių institutų studentams jau 

yra tapę tradicija kasmet 
vykdyti draugystės sporto var
žybas. Pernai fjos įvyko Vil
niuje, šiemet — Latvijos TSR 
sostinėje.

Lengvaatlečių susitikimuo
se laimėjo Lietuvos studentai, 
kurie surinko 15,294 taškus. 
Latvijos aukštoji mokykla su
rinko 13.286 taškus. Pergalę 
taip pat iškovojo Vilniaus pe
dagoginio instituto vyrų ir mo
terų krepšinio komahdos. Tin- 
klininkų tarpe pirmąją vietą 
Iškovojo Vilniaus moterų ko
manda ir Rygos vyrų koman
da.

Tuo būdu, Vilniaus pedago
ginio instituto studentai su di
dele persvara laimėjo drau
gystės susitikima ir išsikovojo 
pereinamąją taurę.

Varžybos vyko aukštame 
sporto lygyje. Lietuviškasis ir 
latviškasis institutai pasiekė, 
eilę rekordų.
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Abu senatoriai veik 
vienodai balsavę

New Yorko valstijos sena
toriai įves ir Lehmanas 82-me 
Kongrese daugumoje klausi
mų, kuriuose buvo užrekor- 
duota, kaip senatoriai balsuo
ja, jie abu balsavę vienodai.

Imant skaičiumis, 177 klau
simus balsavę vienodai, o 137 
skirtingai. Imant nuošimčiais, 
vienodai balsavo 56 nuošim
čiais klausimų.

John Eklund, American Fe
deration of Teachers prezi
dentas, 'pasmerkė New Yorko 
valstijos priimtąjį Feinberg į- 
statą kaipo ragangaudišką. 

'Pasmerkimą jis pareiškė fede- 
1 racijos 35-tai konvencijai įva- 
'dinėje kalboje.

“Vyriausiu klausimu šian
dieną yra tas, ar mokyklos te- 
bepasiliks laisvomis, ar jos 
taps užgrobtomis taikliai šau
dančių ir veiklių mažumų su 
jų apsklemto amerikonizmo 
dominuojamu ir apibrėžtu 
mokymu.“

Feinberg įstatas neįleidžia 
į liaudies mokyklų sistemon as
menų, kurie yra nariais tokių 
organizacijų, kurias mokyklų 
valdininkai paskaitytų subver-

.syvėmis.

Streikieriai nenusileis, 
nežiūrint puolimu

Rugpiūčio 15-tą išėjo strei- 
kan Pūro and Down Corp, 
darbininkai, apie 125, taipgi 
Burton Dixie apie 200 darbi
ninkų, nariai United Furnitu
re Workers Lokalo 140-to. 
Pūro firma atsisakė atnaujin
ti kontraktą su unija ir unija 
iššaukė streiką. Gi Dixie fir
ma, gal būt numatydama dar-: 
bininkų sąjūdį, atstatė iš dar
bo kelis darbininkus ir dėl to 
išėjo streikan visi.

Pūro firma buvo pasimojusi 
sudaužyti streiką pirmą dieną. 
Kuomet penktadienio ryto 
5:40 streikieriai atėjo prie 
šapos pikietuoti, apie pustuzi
nis boselių atbėgo iš šapos 
juos pulti. Per naktį laikytoji 
šapoje slaptoji policija irgi at
bėgo boseliams talkon ir areš
tavo keturis darbininkus, taip
gi ir unijos lokalo vedėją 
Alex Sirota. Detektyvams jį 
laikant, Louis Pūro tvojo Si- 
rotai į akį. O keturi darbinin
kai kaltinami užpuolime, tu
rės stoti teisman šio mėnesio 
26-tą.

Unija iš savo pusės užvedė 
bylą prieš bosus, kaipo už
puolikus, ir apsiskundė visa- 
šališkajai darbo santikių tary
bai; kad firma neteisingai el
giasi su darbininkais. Pasiun
tė atstovą į Washingtona.

Taipgi unijos visašališkasis 
prezidentas Pizer ir advoka
tas Harry Weinstock kreipėsi 
į New Yorko policijos virše
nybę ir gavo prižadą, kad da
lyką ištirs ir brutalumo kalti
ninkus nubaus.

Burton Dixie šapos darbi
ninkai. valdžios prižiūrimuose 
balsavimuose neseniai nusi- 
balsavo, kad ta unija juos at
stovautų. Tačiau derybas del
sia, tuomi tikisi palaužti dar
bininkų pasitikėjimą unija. 
Tačiau darbininkai neketina 
nusileisti. Per laikus buvusioje 
be unijos, šapoje mokestis 
yra apie 80 centų valandai 
žemiau, negu tose šapose, ku-

šis mūsų trečiosios apskri
ties piknikas tai bus jau pa
skutinis šį sezoną iv tuo pati
mi kartu puikiausias dėl to, 
kad graži vieta ir iš visur la
bai geras pasiekimas šios vie
tos.

Piknikas įvyksta jau šią sa
vaitę nedėldienį, rugpiūčio 24- 
tą, nuo 12 valandos dieną, 
Montgomery Park, .123 Mont
gomery Ave., Irvington, N. J.

Visos apskrities kuopos pri
valėtų imti aktyvišką dalyvu- 
mą ir prisiųsti po kelis darbi
ninkus prie darbų.

Kelrodis: Atvykus į Newar- 
ką imti busus 13 ar 16. Eiti 
vienas blokas po dešinei. Ar

ba Springfield Ave. bųsai 25 
ir 26, išlipti ant Avon Avė., 
eiti 3 blokai po kairei. Arba 
busas Avon Avė. 54. Išlipti 
ant Montgomery Ave., eiti 3 
blokai po kairei.

Su karais geriausia nuo 
Penu, stoties, Market St.* iki 
Court House, po kairei .Spring
field Ave. iki Avon Ave.-ir 20 
St. čia, po kairei, 3 blokai ir 
parkas.

' Iš Paterson, Passaic ir ki
tur nuo šiaurės’: per Mont
clair, Blloomfield, Orange į 
Irvington-Newark. Pikniko 
vieta prie pat Newarko, į va
karų pusę.

Visus ir visas kviečia,
Apsk. Komitetas.

žymiajam artistui ir pro
gresyvių judėjime darbuoto
jui Rockwell Kent pagerbti 
masinis banketas įvyks rugsė
jo 14-tą, sekmadienį. Origina
liai jis buvo šaukiamas šio 
mėnesio 26-tos vakarą. Atidė
tas dėl to, kad darbo dienos 
prievakarį daug kam neįma
noma suspėti.

Pakeitus į sekmadienį, tiki
masi pramogai ilgiau laiko, 
tad rengiama ir įdomi progra
ma paminėti Kent’o 70 metų 
sukaktį. Bilietai, po $6, gau
nami komitete, 80 E. 11th St., 
Room 336, New York 3, N. Y. 
Prašo užsisakyti iš anksto.

4 ————:
Samuel Kavicky, 44 metų, 

nusišovęs Bronxe, apartmcnti-

Ligonė apsukusi 
vaistininkus

Long - Island’ ir apylinkėse 
ieškoma moteris,- kuri, sako
ma, serganti vėžiu ir žinanti, 
-kad serga ir kad ilgai negy
vens. Malšinti skausmui ji 
perkanti daug narkotikų ir už 
juos užmokanti čekiais. Bet 
tie čekiai pasirodę falšyvaia.

Su lyg gautų nuo vaistinin
kų skundų, sakoma, jinai jau 
išpirkusi už apie $400 dolerių 
tokiais čekiais “apmokėtų“ 
narkotikų. Pavardžių ji prira
šiusi visokių.

William Bohlman, 52 me
tų, gaisrų priežiūros policis- 
tas, mirė nuo užgavimo auto- 
mobiliumi netoli gaisro, Bron
xe. Jį užgavusysis asmuo, a- 
not policijos, zujęs vogtu au
to, kuriuomi jau pirmiąu bu
vęs įkliuvęs kiton trafiko ne
laimėn ir iš ten bėgęs. i

Buvęs kadaise nuteistas už 
prasikalstamą darbą, newyor
kietis Theodore Hultmark pa
sakęs ką nors tokio, kuo jis 
“rišamas“ prie Dorothy Huber 
nužudymo. Mergina buvo nu
žudyta 1943 metų sausio 4-tos 
rytą, einant į darbą. Jos žu
dytojas pasiliko neišaiškintas.

SKELBKITeS LAISVĖJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Esąs Manhattan 
savininku

Vokietijoje atsirado naujas 
Manhattan© “savininkas.“ Sa
kosi paeinąs iš giminės to Pe
ter Minuit, kuris už $24 ver
tės mažniekių išsiderėjo iš in- 
dijonų Manhattan salą. Tai tą 
pačią, kurios uolinė kupra vos 
beatlaiko akm.ėns mūrus ir 
pasaulio aukso svorį.

Ne miesto jis norįs, ne. N*t 
salos nebandysiąs atgauti. 
Bet jo giminei, jam, užtektų 
gauti tiktai palūkanas, po 288 
milijonus dolerių'metams, sa
kė jis. Jis aprobuoja, kad jo 
paties atskiras Šeras būtų apie 
4 milijonai metams.

Apie prostitucijos 
bylos eigą

Praėjusį antradienį buvo 
apklausinėtos kelios gražuolės 
merginos, suimtos kaipo liudy
tojos milijonieriaus Jelkc ir 
į o bendrų byloje, kurioje jie 
yra įtarti pelnikautojais iš 
prostitucijos.

Prokuratūra sako, kad su
imtųjų mergšių liūdymai ati
darė duris naujiems tyrinėji
mams. Reiškiant, kad daugiau 
asmenų bus kvočiami ir gal 
kaltinami. Sakoma, jog bus 
didelių vardų, bet nuginčija 
spaudoje buvusius .įspėjimus, 
kad byloje gal esą jr valdi
ninkų. Sako, kad esamais da
viniais valdininkai neliečiami.

Ką sakė tos mergšės, ne
skelbiama. Tačiau spaudoje 
teikiama daug vietos milijo- 
nieriuko Jelke aiškinimuisi, 
būk jį skundusioji mergina 
tai darė iš keršto, kad jis jos 
nevedė. Atrodo lyg būtų ban
doma suminkštinti bylos vedė
jus ar bent visuomenės nuo
monę milijonieriui.

Universitetas panaikino 
protestuojamą klausimą

Studentijos kova prieš klau
simus, kurie gali būti panau
dot; diskriminacijai, tapo lai
mėta. Nacionalės Advokatų 
Gildijos newyorkietis skyrius, 
kuris kooperavo su studentija, 
paskelbė, jog universitetas su
tiko iš aplikacijos norintiems 
ten mokytis išmesti klausimus 
apie asmens religiją ir rasę.

Greta to, studentijos ir ad
vokatų organizacijos atstovai 
gavo užtikrinimą, kad dabar 
esantis vienų baltųjų sargybi
nių štabas laipsniškai . taps 
mišriu, jin bus įleidžiami ir ne 
baltieji.

Laimėjimas atsiektas ne be 
pastangų. Studentų, advokatų 
ir negrų gerovei organizacijos 
buvo sušaukusios masinį mitin
gą, kuriame dalyvavo keli 
šimtai studentų. Surinko tūk
stančius parašų po reikalavi
mais tuos žalingus klausimus 
-prašalinti. ' Siuntė viršenybei 
laiškus, pasirašytus žymių vi
suomenininkų.

Paskelbdamas laimėjimą, 
Mark Lane, advokatų organi
zacijos vietinio skyriaus ad- 
ministratyvis sekretorius, pa
reiškė, <jog ši veikla yra pa
vyzdžiu, kad , demokratinės 
spėkos gali laimėti. Jis sakė, 
kad jo organizacijos studentų 
divizija planuoja vykdyti pa
našią veiklą daugelyje kitų 
mokyklų po visą šalį.

Ir pačiame New Yorke Uni
versitete ši^ laimėjimas dar 
hera paskutiniu. Greta kitko, 
Lane primena, kad universite
to teisių mokykloje dar nėra 
buvę nei vieno negro mokyto
jo. Tas ir daug kas kita turės 
būti pataisyta, sako jis.

niame name, kur jis tarnavo 
pri žiūrovu.

Bosai pikietavo uniją

Costello būsiąs išgabentas į 
Lewisburg kalėjimą, Pennsyl- 
vanijbje.

rios buvo unijinėmis. Bet taip 
ilgiaui nebus, sako darbininkai. 
Būdami vieningi, su unijas pa
galba, jie tikisi laimėti.,

T. T. Wiley pagaliau tapo 
majoro Impel!itteri .oficialiai 
paskelbtas trafiko komisijo- 
nieriumi. Jis tas pareigas ėjo 
jau nuo pernai metų birželio 
mėnesio.

Neunijinių šapų savininkai 
praėjusį antradienį pastatė 
10 gražiai pasipuošusių mote
rų pikietuoti ILGWU Lokalo 
117-jo patalpas 242 W. 36th 
St., New Yorke. Jos skelbė, 
kad jie nesą priešingi unijai. 
Bet priešingi unijos spyrimui, 
kad jie derėtųsi su unija per 
vieną iš trijų pripažintų bosų 
sąjungų.

Neorganizuotų šapų savinin
kai sako, kad tos bosų sąjun
gos yra trustai. Tai dėl to jie 
nenorį tapti tų sąjungų na
riais, per jas derėtis.

Nominacijose mažai 
savitarpio ginču
New Yorko partiniai balsuo

tojai rugpiūčio 19-tą balsavo 
nominuoti kandidatus įvai
rioms valdvietėms. Bet ginčai 
buvo tiktai valdančiųjų parti
jų savitarpiniai. Balsuotojams 
buvo likęsi išspręsti ginčija
mus kandidatus 17-je distrik- 
tų. . w

Dviejose vietose, Manhatta- 
no 16-me ir 22-me distriktuo- 
se, problema lietė ALP 're
miamus kandidatus republiko- 
nus Sam Jacquinto ir William 
J. Bianchi. Tačiau, kad nomi
nacijose balsuoja tiktai užsi
rašiusieji tos partijos kandi
datais, tad abiejų kandidatū
ra priklausys tiktai nuo to, 
kiek republikonų eilinių narių 
bus pabalsavę už juos prieš 
republikonų partijos viršinin
kų valią.

Republikonų partija, kurios 
viršenybę sudaro stambiausio
jo biznio atstovai, buvo prie
šiška tiems dviem dėlto, kad 
juos remia darbiečiai.

Atsimušęs su auto į elek
tros stulpą ir jį nugalėjęs, aur 
tomobilistas Joseph Cohen 
mirė ligoninėje.

PRANEŠIMAI
LDS Kuopų Sekretoriams

LDS Trečios Apskrities kuo
pų sekretoriai malonėkite su
grąžinti visus parduotus ar 
neparduotus pikniko tikietus. 
Jūs žinote, kad tie tikietai 
yra su dovanomis, kurios bus 
atiduotos rugpiūčio 24-tos pik
nike.

Atvežkite į pikniką ar pri- 
siųskite apskrities valdybos 
nariams.

Apskrities Komitetas
(164-166)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų darbininkė. Pa
tyrusi. Paliudijimai. Pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadienais — 
Skambinkite ryte: Hollis 8-7148.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—FEMALE 

Saldainių Darbininkės
Reikalingos moteriškės prie Con

veyor darbo saldainių dirbtuvėje, 
dėjimui j puodelius ir pakavimui. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9:30 ir 
4 vai. dieną. DeWitt P. Henry Co., 
4837 Stenton St., Philadelphia, Pa.

(161-167)

HELP WANTED—MALE 
MAŠINISTAI

Horizontal Boring Mill

Vertical Boring Mill

Turret Lathe

■ Assemblers

Prie Čondensers ir Mašinerijos

Kreipkitės ar rašykite:

C. II. Wheeler Mfg. Co.

19-th. ir Lehigh Ave., Phila., 
(162-169)

Pa.

TOOL & DIE MAKER
Experienced Day Work High Start
ing Rates, Plus Possible Overtime. 
Modern Shop. Many Benefits. Stea
dy Work. Apply

Employment Office
Progress Mfg. Co.,

Castoi' Ave. & Sepviva St.
Phila., Pa.

(164-170) '

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
, Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S A
UP-TO-DATE -2^

BARBER SHOP
ANTANAI LEEMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew Ą. 
BUYU6 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL JEVergreen 7-6868 

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

V

New York Central Railroad kompanijos atstovai ta
riasi su geležinkelininkų unijų atstovais dėl išvengimo 
streiko. Jau du sykiu streiko šaukimas buvo atidėtas. 
Dar nėra žinios, ar pavyks susitarti ir streiko išvengti.

----------------- ---- ----------------JJ.----- ,------ J---- ----------------- —- ,

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
Rengia LDS 3-ji Apskritis, New Yorko ir 

New Jersey Valstijų

SEKMAD., RUGPJŪČIO-AEG . 24
MONTGOMERY PARKE

, 123 Montgomery Avenite, Irvington, N. J.
Durys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga prie vartų 50 c.
Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras

KELRODIS: Iš Newarko, nuo * Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 CJinton Avė. ir . No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgorhery Avė; paeit vieną bloką po ‘ dešinei. Busas 
Springfield Ave, No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę karais iš Ne\V Yorko. Jersey City, Bayonnės ar 
Cliffsideės važiuokit Market St. iki Broad St., ir tuoj 
po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ąve.

For

Pa.

take

POLISHERS
Experience Necessary.No

Electrical Lamp Fixture Manufac
turer. Flat Hourly Rates Plus Piece 
Work. All Day Work With Possible 
Overtime.

Progress Mfg. Co.,
Castor Ave & Sepviva St., 

Phila., 
(164-170)

Pertvarkė ir pagerino savo^

BAR & GRILL

feJfi

MACHINISTS
First Class Men Interested in 
Home Pay. High Rate, 60 hr. week. 
Day Work.

J. J. Walsh Co
1912 Brandywine St., Phila., Pa. 

(165-167)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

/ ' Brooklyn,^; N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvalrds daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

. TeL EV. 7-6283

PETRAS KAPISKAS
. . IR

VINCAS SODAITIS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugp.-August 22, 1952




