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KRISLAI
Gvatemaloje.
Tuoj tarp savęs čsis.
LDS Seimas.

Rašo R. NHZ ARA

Amerikine United Fruit kom-
(hiate-

Atominiai darbininkai 
streikuoja, nepaisant 
prezidento atsišaukimo

Jankiai Vokietijoje 
pilnai apginkluoti 
atominiais ginklais

Eisenhoweris pataria Kongresui/ kad 
iš anksto negriamolB atmesti Jungtines 
Tautas, pirm negu fos priimtu Kiniją Frankfurt, Vokietija. — 

Atvykęs Jungtinių Valsti
jų armijos sekretorius 
Stevens sakė, amerikinė 
kariuomenė Vakarų Vo
kietijoje jau gerai aprūpin
ta atominiais ginklais ir 
bombonešiais, galinčiais 
atombombas gabenti per 
tūkstančius mylių. O neuž
ilgo bus pristatyta dar to
kie automatiniai lėktuvai, 
kurie skris greičiau už (Tar
ša, nešdami atomu bom- t 7 t-

bas, kur reikės, pagal nu
statymą iš anksto, be žmo
gaus tokiame lėktuve.

Stevens pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos laikys 
savo kariuomenę Vokieti
joje. ir po to, kai ten bus 
sudaryta reguliarė vokie
čių armija.

Oak Ridge, Tenn. — čia 
streikuoja 4,550 atominių 
darbininkų, CIO unijistai, 
taipgi streikuoja ir Pa
ducah, Kentucky, prieš di
džiuosius fabrikus, kur 
mišrusis uranium perdir
bamas į sprogstamąją 
atom-bombų medžiagą, ura
nium ą num. 235. Streikię- 
riai reikalauja padidint už
darbį apie 17 centų valan
dai. Atmetė valdžios ^siūly
mą pridėti 6 -centus va
landai.

4,500 Darbo Federacijos 
unijistų dirba, nepaisant 
CIO streiko.

Prezidentas Eisenhowe
ris šaukė streikierius dar-

panijifl- ir vėl Įsisėdo i 
malosX valdžios krėslą.

li’č dabar ji keršija 
kurie drįso pareikalauti 
nių algą, kurie drįso reikalauti 
teisės priklausyti dirbo unijai, 
kurie drįso pagalvoti, kad ir jie 
turėtu gauti sklypelį žemės.

Visus tokius “baisūnus” 
United Fruit kompanijos pa
sodinti valdžios krėslan agen
tai apskelbia komunistais, 
areštuoja ir žudo!

Žudeikoms pritaria aukštoji 
kataliku dvasiškija.

Baisu šiandien skaityti žinias 
apie tai, kas darosi mažytėje 
Guatemaloje.

Tačiau klysta tie, kurie ma
no, jog taifS bus amžinai.

Paragavusi laisvės, Guate-ban, grasindamas panaudo- 
malos liaudis nesiliaus kovoju- ti streiklauzišką Tafto- 
si prieš fašistinius budelius; Hartley’o įstatymą, 
nesigailės ji tam auku nes ji ---------------

........ ”"1" Į Rakietinis lėktuvasi
pražudė 4 žmones

tiems,

Beje, reikia tikėtis ir to, kad 
neužilgo pasamdytieji United 
Fruit kompanijos satrapai su
sies tarn savęs ir vieni kitus 
ims šaudyti bei karti.

Ji4^juk neturi jokio kilnesnio 
principo, jokio žmoniškesnio 
siekimo. Jie tarnauja dole
riui, kurį šiandien jiems nu
meta Wall strytas.

Tokių ateitis visuomet tamsi. |

Su-Kansas City, Kan. — 
sprogo ir miestan nukrito 
naujutėlis rakietinis*-lėktu
vas pirmutiniame savo 
skridime, kai tik jis buvo 
pristatytas amerikinėms 

I oro jėgoms.
Krisdamas, liepsnodamas 

lėktuvas sunaikino vieną 
Pirmadienį Chicagoje prasi- namą įr uždegė kelis kitus, 

dės LDS seimas. žuvo jo lakūnas leitenantas
Tenka manyti, kad jis bus john H. Kapeles, ir trys

Žuvo jo lakūnas leitenantas
didelis, gyvas, darbingas.

Iš rytinių lietuvių kolonijų 
delegacijos nebus 
bet už 1 
iš pačios Chicagos ir apylin
kės. I Vietnamiečiai atakuoja
rikos lietuvių centras. paskutlll! francUZU HlICStą

_ .. „, . . .. . i pietus nuo HanoiPries 24 metus toje pačioje ; r

namų gyventojai. Devyni 
kiti vietiniai žmonės ir du• i i •ii* i t\ 1 L1 Vlvvllllu-1 /jlki JLvO 11 ’jos nebus skaitlingos, i . ...... v .

tat daug delegatų bus gaisragesiai liko sužeisti.

Chicagoje buvo du seimai — 
SLA ir išmestųjų iš SLA sei
mo delegatų, kurių buvo virš 
200. 
mezj

Pastarajame seime užsi- 
ė LDS pradžia:
gyje 24 metų LDS išaugo 

į tvirtą organizaciją. Šiandien 
josios turtas siekia virš 1,100,- 
000 dolerių.

Bet Darbininkų Susivieniji
mą nuolat skundė, nuolat prieš 

' j,į klastingai veikė tamsybės 
apuokai, kurie bijosi šviesos.

To pasėkoje LDS šiandien 
priverstas gintis teismuose, — 
ginti savo gerą vardą, savo 
egzistenciją.

Visam tam -reikalinga visų 
narių tvirta vienybė, solidaru
mas ir apdairumas.

Iš visų LDS įvykusių seimų 
šitų žodžių rašytojui neteko 
būti tik Cleveland© seime, 1948 
metais, na, heteks būti nė šita
me, — .darbo sąlygos neišlei
džia.

Nuoširdžiai linkiu Seimo de
legatams geriausių sėkmių!

Kokiais mažais .žmogeliais 
pasirodo tokie, kaip senatorius 
Knęvzland, kurie alasavoja 
prie^ visą pasaulį, reikalauda
mi, kad jis neįsileistų į Jungti
nes Teitas demokratinės Kini
jos!

Jie tokie trumparegiai, kad 
įsivaizduoja* Kiniją .silpnute, 
mažyte šalele, galima pastum
tu kur tik nori*

Bet žada griežtai, iki paskutinės minutės priešintis 
priėmimui Kinijos Liaudies Respublikos i Tautas

Liaudies

Washington.^ — Preziden
tas Eisenhoweris, besikal
bant su korespondentais 
.liepos 7 d., pasižadėjo ne- 
atlaidžiai, iki paskutinės 
minutės kovoti prieš priė
mimą Kinijos
Respublikos J Jungtines 
Tautas. Jiswadino Kiniją 
užpuoliku.

Bet prezidentas patarė 
Kongresui dar atidėti pa
siūlymus, reikalaujančius 
ištraukti Ameriką iš Jung
tinių Tautų, jeigu tik jos 
nutartų priimti Kiniją. Nes 
tatai reikštų, kad Amerika 
atmeta tarptautines savo 
pareigas ir iškfilmirigas su-

Amerika protestuoja, 
kad Čekoslovakija 
“nusitvėrė” 7 Jankius

Hanoi, Vietnam. — De
mokratinio Vietnamo arti
lerija bombarduoja Hung 
Yeną, paskutinį francūzų 
valdomą miestą, į pietus 
nuo Raudonosios upės. 
Vietnamiečiai jau pusiau 
apsupo tą miestą, 28 my
lios nuo sostinės Hanoi.

50 francūzų lėktuvų mė
gina bombomis išblaškyti' 
vietnamiečius. |

Būrys vietnamiečių 
smarkuolių (komandų) bu
vo užėmęs Nam Sach' mies
telį, arti geležinkelio tjarp 
Hanoi ir jo uosto Haifon- 
go, bet francūzai privertė 
juos pasitraukti.

Paplito pranešimai, kad 
francūzų komanda krei
pėsi į Ameriką ir Angliją, 
klausdama, ar jos duotų 
laivų ir lėktuvų, jeigu fran- 
cūzam tektų bėgti iš Hanoi 
ir visos Raudonosios Upės 
Deltos per Haifongo uostą.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos stipriai užpro
testavo Čekoslovakijai, kad 
jos sienos sargai “nusitvė
rė” šešis amerikonus ka
reivius ir vieną oficierįu, 
kurie “neginkluoti ir nekal
tai ėję pasieniu” tarp Va
karinės Vokietijos 'ir Če
koslovakijos. Amerika to
dėl reikalauja tuojau im
tinius paleisti atgal’ į Va
karų Vokietiją. Atmeta 
Čekoslovakijos įtarimą, 
kad jie buvę tyčia persiųsti 
per sieną kaip kariniai šni
pai.

Praga. — Čekoslovakija 
viešai kaltino tuos ameriko
nus kaip šnipus. Sako, pas 
juos surado fotografinius 
aparatus bei kitus šnipinė
jimo prietaisus.

tartis, kurias padarė, įsto
dama į Jungtinių Tautų 
organizaciją.

^Eisenhoweris todėl ra
gino labai rūpestingai ap
svarstyti šį klausimą ir 
neskubėti už akių užbėgti 
Jungtinėms Tautoms.

Bet prezidentas nesakė, 
kad Amerika pasiliktų 
Jungtinėse Tautose po to, 
kai Kinija būtų priimta į 
jų narius. Jis žadėjo tik 
po to nuspręsti, ką reikėtų 
daryti.

Eisenhoweris, tačiau, 
abejojo, ar Kongresas jau 
dabar užgirtų senatoriaus 
Knowlando ir kitų kongre
sinių republikonų reikala
vimą atsimesti nuo Jung
tinių Tautų tokiame atsiti
kime.
BIJO PASIRODYT JUNG- 
TIN. TAUTŲ ŽUDIKAIS

Jau gana daug senatorių 
ir , kongresmanų kalbasi 
prieš tą reikalavimą. Kai

kurie sako, jeigu Kongre
sas pareikštų, kad Amerika 
apleis Jungtines Tautas, 
kai tik jos priims Kiniją, 
tai Amerika iš anksto tap
tų “žudytoja”. tos pasauli
nės organizacijos. Nes šios 
šalies atsimėtimas sugriau
tų Jungtines Tautas. Be 
to, Amerika pasirodytų tik
tai tol rėmus Jungtines 
Tautas, kol jų dauguma 
pasidavė amerikiniams no
rams.

Valstybės sekretorius 
Dulles todėl taipgi patarė 
Kongreso vadams šalčiau 
žiūrėti į tokius karštus 
kalavimus.
KNOWLANDAS, SA
KOMA, “ATLĖŽĘS”

Jau ir pats Knowlandas; 
pasikalbėjęs su Eisenhowe- 
,riu ir Dūllėsū, pradeda lyg 
atlėžti. Jis dabar sakė, 
jeigu Kongresas būtų iš- 
siskirstęs ir tuo tarpu Jun
gtinės Tautos nutartų pri
imti Kiniją, tai prezidentas

rei-

Sustreikavo Goodyear
gumo darbininkai

Akron, Ohio. — CIO 
mo Darbininkų Unija 
skelbė streiką prieš Good
year Tire and Rubber kom
paniją dešimtyje fabrikų, 
samdančių 37,000 darbinin
kų Akrone, Clevelande, 
Ohio; Bedforde, Mass., bei 
kituose miestuose.

Gu- 
pa-

ORAS. — Giedra ir šil
čiau.

Jie pamiršta, kad Kinija tu
ri vieną ketvirtadalį visų pa
saulio žmonių!

Kas' gali su tokia valstybe 
nesiskaityti ?

Tik akli desperatah

BYLA PRIEŠ GYVU
LIŲ ŽUDYTOJUS VAL
DINIAME ŪKYJE

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka teisia aštuonis .valstybi
nio ūkio viršininkus, kad 
jie nužudė 3,350 kiaulių. 
Jie taip pat kaltinami, kad 
tyčia gaišino derlių sūvaly- 
mą ir taip padarę $200,000 
nuostolių.

sušaukti 
tada ga- 
atsiliepti

Kongresą, kuris 
lėtų spręsti, kaip 
į tą dalyką. Vadinasi, se
natorius Knowlandas jau 
atideda reikalavimą, kad 
Kongresas iš anksto nutar
tų apleisti Jungtines Tau
tas dėl Kinijos priėmimo.

Kongresas planuoja 
sidaryti liepos 31 d.

Jungtinių Tautų sei
mais (asamblėja) susirinks 
rugpjūčio ar rugsėjo mė
nesį, ir tada ar kiek vėliau 
bus pasiūlyta seimui pri
imti Kinijos Liaudies Res
publiką į Jungtinių Tautų 
organizaciją. 

%___________________ ___________________________

uz-

Guatemalos karininkai 
suspendavo visas 
civilines teises

Bedarbiai padaugėjo 
dar 42 tūkstančiais

Soviet ii Sąjunga statys 

 

Panteoną revoliucijos ir 

 

komiuiizmo didvyriams

&

Maskva. — Sovietų vy
riausybė statydins puikų 
Panteoną, į kurį bus per
kelti Lenino ir Stalino kū
nai iš dabartinio Maskvos 
mauzoliejaus.

Panteonai bus pastaty
tas atviruose laukuose ant 
plokščiakalnio, kuris va
dinamas Lenino Kalneliais, 
už dviejų suvirš mylių į 
pietus nuo Maskvos.

Vyriausybė dabar pa
skelbė architektų kontestą 
dėl įspūdingiausio Penteo- 
nui plano. Kieno planas 
taps užgirtas, tam bus su
teikta 50,000 rublių (arba 
12,500 dolerių) dovana.

Panteono statymas, su
prantama, bus pradėtas 
ateinantį rudenį.

Į Panteoną bus perkelti 
ne tik stebėtinai nubalza- 
muoti (kaip gyvi) kūnai 
Lenino ir Stalino, bet ir ki
tų komunistinių - revoliuci
nių didvyrių kūnai bei pe
lenai, kurie buvo palaidoti 
po Kremliaus siena. O tarp 
jų yra palaikai Maksimo 
Gorkio, Sergejaus Kirovo, 
Felikso Dzeržinskio, Le
nino žmonos Krupskojos ir 
garsiųjų amerikiečių Johno 
Reedo ir Williamo (Big 
Bill) Haywoodo , Sovietų 
Sąjungos bendradarbių.

Panteonas bus didžiulis 
architektūros meno pasta-

tas, kuriame galės ilsėtis 
palaikai daugiau kaip 5,000 
sovietinių bei komunistinių 
žymūnų, kaip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas Harrison E. Salisbury.

- Panteonui paskirta vieta 
yra už dvejeto mylių į pie
tus nuo milžiniško Mas
kvos Universiteto (31 lubų 
aukščio).

Tarp Panteono ir univer
siteto, manoma, bus įtai
sytas visu plotu parkas su 
medžiais pasodintais bul
varais ir pasivaikščiojimo 
alėjomis..

Guatemala. — Pulkinin
kų Monzono - Armo karinė 
valdžia suspendavo vienam 
mėnesiui visas civilines gy
ventojų teises; užgrobė 
Liaudies Tribūnos laikraš
čio leidyklą; konfiskuoja 
turtus buvusios progresy- 
vės prezidento Arbenzo 
Guzmano valdžios pareigū
nų bei rėmėjų; suėmė ir 
traukia teisman daugiau 
kaip 1,000 buvusių Arbėn- 
zo valdininkų.

Monzonas ir Armas prieš 
porą dienų išleido įsakymą, 
drausdami nemokantiems 
skaityti ir 
čiams balsuoti 
rinkimuose,
jog daugiau kaip 75 
centai guatemalięčių 
beraščiai.

Washington. — Gegužėje 
ir birželvie buvo pasamdy
ta 989,000 naujų darbinin
kų, daugiausia farmoms. 
Bet. nepaisant to, bedarbių 

[skaičius visoje šalyje per 
mėnesi pakilo 42 tūkstan
čiais, kaip raportuoja dar
bo departmentas.

Valdžia skaičirtoja, kad 
dabar yra viso 3 milijonai 
347 tūkstančai bedarbių.

Francuos valdžia planuoja 
siųst naminę armiją karan, 
jei dar neįvyks paliaubos

Mirė Krevė-Mickevičius

Salzburge, 
Jungtines

Media, Pa. — Mirė Vin
cas Krėvė - Mickevičius, 
lietuvių rašytojas, 71 metų 
amžiaus.

1944 metais pabėgęs iš 
Tarybų Lietuvos, jis keletą 
metų praleido 
Austrijoj. Į
Valstijas atvyko 1947 me
tais ir tapo rusų kalbos 
profesorium Pennnsylva- 
nijos Universitete.

Tūlą laiką nuo 1940 me
tų liepos mėn. Krėvė- Mic
kevičius buvo. Lietuvos mi
nistrų pirmininkas.

Pernai gruodyje jis “liu
dijo” Kongreso komitetui 
Washingtone, smerkdamas 
Tarybų valdžią.

būsimuose
O žymėtina, 

pro- 
yra

Plieno unijos skyriai 
ragina pašalint McCarthy

Boston. — Suvažiavimas 
CIO Plieno Darbininku 
Unijos skyrių iš Naujosios 
Anglijos, atstovaudamas 
42,000 narių, vienbalsiai 
užgyrė rezoliuciją, reika
laujančią išmest ragangau- 
dį Joe McCarthy iš Jungti
nių Valstijų Senato.

SENATAS ‘‘MAL
DINGAS”

Washington. — Senatas 
priėmė rezoliuciją, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
turėtų paskelbti amerikie
čiams pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio kaip 
specialę maldų dieną už 
žmones; “esančius anapus 
geležinės uždangos.”

Ta rezoliucija dabar per
duota Kongreso Atstovų 
Rūmui užgirti.

Paryžius. — Franci jos 
premjeras Mendes - Fran
ce reikalavo siųsti priva
lomai rekrutuotą francūzų 
armiją Indokinijon, jeigu 
nesibaigs ten karas iki lie
pos 20 d.

Esamasis įstatymas už
gina siųsti draftuotą 
miją karan į užsienį,
dėl premjeras sakė, seimas 
turėtų pakeisti tą įstaty
mą.

Iki šiol Indokinijoje ka
riauja francūzai savano
riai, Kitataučių Legionas 
ir koloninė kariuomenė, su
gabenta iš Moroko, Tuni- 
sijos bei kitų Franci jos ko
lonijų.

ar-
To-

San Francisco. — Fede
raciniai laivastačiai išgavo 
6 centų priedą valandai.

Belgrad. — Jungtines Val
stijos užsisakė Jugoslavi
joje pagaminti ameriko
nam kulkų ir karinių įren
gimų už 10 milijonų dol.

Seoul. — Sugriuvo Pie
tines Korėjos premjero 
Pyuno ministrų kabinėtas.

Pakistano valdovai už
darė Komunistų Partiją 
Rytiniame Pakistane.
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Šeiminiai Susivienijimų metai
Šie metai yra šeiminiai lietuvių Susivienijimų metai. 
Birželio pabaigoje įvyko SLA ir LRKSA seimai.

« SIA Seimas įvyko Wilkes Barre, Pa. Dalyvavo apie 
130 delegatų. Svarstė naują konstituciją, bet nepriėmė; 
pavedė Pildomajai Tarybai pertvarkyti ir sekamam 
seimui priduoti. Investmentų. klausimu turėjo nemažų 
ginčų.

LRKSA Seimas įvyko Chicagoje. Tai buvo vienas 
mažiausiu seimu.

LDS Seimas įvyks liepos 12, 13 ir 14 dienomis, Chi
cagoje. Centras informuoja, jog šis Seimas bus vienas 

 

skaitlingiausžti LDS seimų, nes jau virš šimtas delegatų 

 

išrinkta S/fme dalyvauti.

Seim(į darbu programoje LDS sekrt. J. Siurba skel

 

bia, kad šiuo metu LDS turi $1,163,193.73 turto. Nuo 
pereito Seimo, dviejų metų bėgyje, LDS turtas paaugo

‘Daktaras N. W. 
per paskutinius 7 
sapusiškai ištyrė 
gonių Miestinėje 
rėš Ligoninėje,
tėmydamas,- kaip amžius at
siliepia į žmonių sveikatą 
ir protinius gabumus. Dau
guma tų ligonių buvo seny
vi beturčiai. Ir štai ką su
rado dr. Shock, Jungtinių 
Valstijų Sveikatos Įstaigos 
pirmininkas:

Plaučiai: Kvėpavimas
nuo 30 iki 90 metu amžiaus 
sumenkėja 30 procentų.

Inkstai: 80 metu inkstai 
veikia tiktai pusiau 
kaip 30 metų.

širdis: Sena širdis 
žiau kraujo 
negu jauna.

Vanduo: Seno kūno ląste
lėse mažiau vandens, ne
kaip jauno. Neveltui sako
ma, kad “senatvė džiovina 
žmogų.”

Nervai: Po 40 metu am
žiaus nervų veikimas pa
sidaro žymiai lėtesnis. Ner
vų vikrumas nuo 30 metų 
iki 90 metų sumažėja bent 
20 procentų. — Pastaba se
niems automobilistams.

tiek,

ma- 
pe įpumpuoja:,

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

nuslopintas ir Lietuvoje.
Vilniaus gubernatorius 

Muravjovas suvaržė reli
gines eisenas, kurios bu- • 
vo naudojamos žmonfįi su
sirinkimui ir revolim- 
niams suokalbiams; ėmėsi 
žygių prieš lietuviu lenki
nimą, kuris prieštaravo ru
sinimui; uždarė privatines 
mokyklas; įvedė Lietuvoje 
apart Suvalkijos, vien rusų 
kalboje mokinimą. Bet 
daugiausiai pikto lietu
viams padarė, tai jo už
draudimas spausdinti lie
tuviškus raštus lotynų rai
dėmis, kas tęsėsi iki 1904 
metų.

Šis bjaurus žygis buvo 
pravestas pagal tūlo Var- . 
šavos profesoriaus Hilfer- 
dingo (vokiečio) planą. Mu
ravjovui pasiūlė šį planą 
Varšavos Universiteto na
rys tūlas Mikuckis’. Tad ir 
buvo sudaryta komisija iš 
Mikuckio, kunigo Petkevi
čiaus, Lauryno Ivinskio ir 
vieno ruso, mokančio lietu
vių kalbos. 1864 metais 
rusiškomis raidėmis pasi
rodė pirmasis lietuvių elen- 
torius “Abėcėlė Žemaitiško 
-Litovkaja.” 1886 metais' 
Rusijos vidaus ministerija 
išleido draudimą spausdin
ti lietuvių raštus 
raidėmis.

1917 metais rusų 
tautų, sudarančių 
imperiją, jėgos sudaužė vi
sus caristų šimtmečių pan
čius ir išlaisvino visas tau
tas ir tauteles, o kas svar
biausia darbo žmones iš 
ponų- ir kapitalistų išnau
dojimo. Dabar gyvename 
gadynėje, kada ir kitų kraš
tų' tautos veda kovą už savo 
tautinę ir klasinę laisvę. _

SUKILIMAS LIETUVO
JE 1863 METAIS IR JO 

PASEKMĖS
1863 metų sukilimas, ku

ris visu stiprumu pasireiš
kė Lietuvoje, yra žinomas 
kaipo. ’’Lenkmetis” arba 
“Sukilimas Lenkijoje.” Ta
tai paeina nuo to, kad jis 
prasidėjo Lenkijoje.

Vilniaus “žondo” Komi
tetas

Lenkijoje susiorganiza
vo Laikinoji valdžia — 
“Žond”. Kaipo jo skyrius 
Vilniuje, 1863 metais vasa
rio mėnesį susiorganizavo 
Vilniaus Komitetas. To 
komiteto nariai buvo: Kon
stantas Kalinowskis, Gey- 

Isztor, Elinskis, Diuleranas, 
Dalevskis (Jablonovskis), 
□sterko ir rusų armijos in
žinierius Kosello. Vacla- 
vas Pšibilskis buvo paskir
tas iš Varšavos kaipo ryši
ninkas su Vilniaus komite
tu.

Kaip sukilimo jėgas su
darė ne vienodi klasiniai 
žmonės, turintieji skirtin
gų reikalų, taip ir Vilniaus 
Komitetą.

Lietuvoje vyriausi sukili
mo vadovai buvo “raudo
nieji” — kairiojo nusistaty
mo Kalinovskis ir broliai 
Vrublevskiai. Bet komite
tas negalėjo suteikti pilno 
vadovavimo sukilimui, nes 
jo veikla priklausė nuo 
Varšavoje veikiančios 
Lenkijos Laikinosios val
džios. Jis neturėjo organi
zuoto aparato (partijos) 

iš 115 metu atgal. Bet viso- Lietuvoje. Sukilime daly
se mokslo " šakose mokslą vavo įvairios gyventojų ir 
gerina iš praeitų istorijos i tautų grupės, kurių veiki- 
laiku. Todėl man atrodo ! me nebuvo vieiningumo. 
pilnai prasminga ir vietoje I 
tą klausimą paduoti laikra- i 
ščio skaitytojams, sykiu ir1 
jums, A. Šilėnai, kad būtų 
aišku, iš kur, kaip ir kada 
čiepai atsirado..

Tiktai prašau skaidyti 
atydžiai, ir surasite, kad 
ne mokslas išrado čiepus 
prieš raupus, o taip sau 
barzdaskutis, kojų masa
žuotojas ir nagų karpyto
jas.

Toliau, pilietis Šilėnas 
sakote, “medicinos žurna
luose ėjo ir eina diskusijos 
apie tai, kaip pagerinti tą 
ar kitą skiepijimą.”

Ve ką turiu jums atvirai 
pasakyti, Medicinos žur
nalai yra maždaug priklau
somi nuo Amerikos Medi- 
kalės Asociacijos. Tai ži
noma, jų pareiga yra pa
rodyti ir suinteresuoti žmo
nes, būk tai va mes rūpina
mės apie jus ir jūsų svei
katą.

Gerai yra žinoma, jog, 
H. S. Trumanui būnant 
prezidentu, buvo pasiūlyta 
Kongresui sumanymas iš
leisti įstatymą, kad visų 
šalies žmonių sveikata bū- 

‘tų privalomai 
O kas atsitiko? 
jų, Medikalės Asociacijos, 
alopatų, pastangas buvo 
sunaikintas tas sumany
mas? Tai matote, kaip 
darbuojasi tie medicinos 
praktikuoto jai, už kuriuos 
jūs su visos širdies rtroški
mu stojate.

K. Depsas
(Bus daugiau kitoje. Įvai

rumų laidoje.)

lankstumą; darosi rupesnė.
Kaulai senyn netenka 

daugiau kalcio, tampa tra
pesniais; greičiau lūžta ir 
lėčiau gyja.

Dantys: Tik labai retas 
asmuo turi tinkamus dan
tis po 60 metų amžiaus.

Akys: Beveik kiekvieno 
regėjimas nusilpsta po 50 
metų. O sulaukus 60 me
tų, jau kur kas sunkiau pa
žinti spalvų skirtumus.

Ausys: Klausa sumenkė
ja vienu procentu iki 20 
metų ir šešiais procentais 
iki 65 metų. Nusenusiam 
ypač sunku suprasti, kai 
keli žmonės sykiu šneka.

Protavimas: Kaip dakta
ras Shock, taip ir kiti ty
rinėtojai surado, jog inteli
gentingi - gabūs žmonės 
sendami darosi dar inteli- 
gentingesni, o “ 
atbukėliai tampa 
kesniais.”

Patarimas: Dr. 
pataria senyviems 
tis daugiausia proteinais 
(kiaušiniais, pienu, sūriu, 
mėsa, žuvim), lengvais vai
siais ir daržovėmis, bet ma- 

I žiau naudot miltinių - grū-
Oda senatvei! praranda1 dinių valgių. N. M.

protiniai
dar bu-

Shock 
maitin-Nuo LDS šusiorganizavimo, per 24 metus, LDS iš- 

. mokėjų pomirtinėmis $666,525.14, pašalpomis $626,512.13.
Sekamiems dvejiems metams visuotinu narių bal

savimu išrinkti į Centro Valdybą: J. Gasiūnas — prezi
dentas, J. J. Mockaitis — pirmas vice-prezidentas, J.

. Žebrys — antras vice-prezidentas, J. Siurba — sekreto,- 
rius, J. Weiss — iždininkas, Dr. M. D. Palevičius — dak
taras kvotėjas, S. Kuzmickas ir Wm. Malin — iždo glo
bėjai.

Svarbiausias Seime klausimas bus — naujos kons- į PAREIŠKIMAS DEL SKIRTINGOS NUOMONES 
tituciios svarstymas ir priėmimas. j

Mūsų mokyklų problemos
Nacionalis mokytojų suvažiavimas, 

Yorko Madison Square <
• mūsų ‘ krašto mokyklų ir apšvietos problemų.

Apie 20,000 delegatų, atstovaujančių 600^000 moky- į £;g 
tojų, priėmė visą eilę mokyklų reikalais rezoliucijų. ’

Suvažiavime buvo iškelti svarbiausi /mokykliniai į . A 
; trūkumai: stoka mokyklų ir mokytojų, ir rasinis skirs
tymas šimtus tūkstančių vaikų palieka beraščiais.

• ' Plačiai aiškinta mokytojų trukumo priežastys: že- 
' mos algos, visokie ragangaudiški tyrinėjimai, petsekio^
jimai, lojalumo priesaikos daug gerų mokytojų priver
čia ieškotis kitokio užsiėmimo. ’j

Raportuose ir diskusijose daugelis mokytojų nu
rodė, kad šiuo metu mokytojai bijo aiškinti mokiniams 
komunizmą, socializuotą mediciną, vietinius politinius 

'. klausimus, rasinius santykius, darbo problemas ir ki
tus visuomeninius klausimus. Mokiniai pasilieka šiais 
svarbiaisiais klausimais visai neinformuoti, akli/ Mo
kytojai bijo nuodugniai aiškinti Jungtinių Valstijų is
toriją ir pasaulio istorinius įvykius, nes makartistai ga
li surasti pas juos marksistines tendencijas ir tada 
tiems mokytojams blogai: darbo .netenka ir visokius 
persekiojimus perneša.

Priimtose rezoliucijoj mokytojai reikalauja: di
desnių algų, naujų mokyklų, ragang^udiškų tyrinėjimų 
nutraukimo ir mokytojams laisvės grąžinimo, 
lės valdžios finansinė pagalba viešosioms i 
bvitinai reikalinga.

bus 
,U įvykęs New j!vali^ tokių žmonių, kurie
Garden, iškėlė visų eilę svarbių I nesutiks su mano aprasy- 

„nSviotne ’ mu aP>e eiepijimą nuo ran-
Tai yra geras

. Federa- 
mokykloms

Guatemala,

“Kremliaus

: Fašistinė “demokratija” veikia
Militarinė junta,, šiandien valandanti 

paskelbė kraštui “demokratines” reformas.
Pirmiausia pasimota apvalyti šalį nuo

agentų.” Areštuota virš du tūkstančiai komunistų, uni
jų veikėjų, nuverstos progresyvių valdžios narių. Ka
lėjimai perpildyti. Steigiamos koncentracijos kempės. 
Teroras visoje šalyje viešpatauja. Sušaudyta keletas 

•žmonių.
Tuojau atšaukta žemės reforma ir didžiausi žemės 

plotai grąžinta United Fruit Kompanijai. Pirmiau įsi
giję . žemės progresyvės valdžios reformos metu vals
tiečiai liko nusavinti. A
A Kad pasiruošti “demokratiniams” rinkimams, pa

skelbta rinkimų reforma, kuri leidžia rinkimuose da
lyvauti tik mokantiems skaityti ir rašyti piliečiams. 
Kadangi 73 procentai Guatemalos žmonių yra beraščiai, 
tai toks pat procentas negalės rinkimuose dalyvauti. 
Karfdidatai bus tik anti-komunistai. Teroras taipgi ne- 
daleis balsavimuose dalyvauti daugeliui raštingųjų. To
dėl aišku, kad rinkimuose tegalės dalyvauti gal tik 20 
procentų piliečių.

Karininkų •' valdžia nutarė pertraukti visus ryšius 
su socialistiniais kraštais ir užmegsti ryšius su Ispanijos 
Franko diktatūra, kurios palaiminimą Guatemalos 

/Uzurpatoriai jau gavo.
Mūsų krašto vyriausybės remiamas ir mūsų amba

sadoriaus diriguojamas prieš Guatemalos progresyvę 
valdžią sukilimas štai kokią “demokratiją” išperėjo.

Negelbėjo nei ADF ir CIO vadovų raginimas Eisen- 
•howerio administracijai daryti spaudimą ant uzurpato
rių, kad demokratinės žmonių teisės nebūtų sutremptos.

Buvo tikėtina, kad

daly-

gynimas nuo kapitalistinių 
vilkų, naujo karo troškėjų; 
jiems taip pat rūpi abelnas 
visos šalies žmonių gerbū
vis pakelti.

Pilietis norite man įkal
bėti, .kad neimčiau citatos

sima
Šilėnas pastatė 
kas link iškelto

klau- 
reika-1

o/mažai

Šilėnas 
medicina!

turėjo

mane ir kitus, 
tai nelaisvei

kad čiepijimas ,

Gerbiamas A. šilėnas, ne
matau reikalo taip, kad jūs 
išsišokate labai plačiai. Pa
vyzdžiui, jieškai atsakymo 
fiziologijoj ir chirurgijoj. 
Argi mano aprašyme ran
di kur tap‘plačiai kritikuo
jant mediciną? Nieko pa
našaus.

Todėl A. Šilėnas turėjai 
laikytis tos temos, prirūdy
damas, kad mūsų šalyje ar 
kur kitose šalyse čiepiji- 
mai išgelbėjo nuo raupų mi
lijonus žmonių. Ką pagel
bės daug kalbėti, 
išaiškinti?

■Patsai pilietis 
pripažįstate, kad 
visuomet savyje 
prietarų, “burtų.”

Todėl aš taipgi nesutinku 
su raupų čiepijimu burtais, 
kad varžytų 
nenorinčius 
pasiduoti.

Kalbate,
yra viena “moksliškai me
diciniškų metodų.”

Matote, ir čia nekalbate 
apie čiepus prieš raupus, 
įrodydamas čiepų gerumą, 
kad žmonės buvę jais iš
gelbėti nuo mirtinų - raupų, 
o ne valgymu tinkamo mai
sto ir švariu užsilaikymu.

Aš sutinku su medicinos 
mokslo tolesniu tyrinėjimu 
praktikavimui, bet ne su 
tuo, kad paimti užmokestį 
nuo nekaltos ypatos ir tuo 
pačiu sykiu įkalbėti, ve, tas 
nuo raupų čiepas tave iš
gelbės.

Pilietis A. Šilėnas sakote, 
socialistfnių šalių medikai 
sutinka su raupų čiepais.

Turime žinoti,, jog tie 
kraštai negali atsigauti nuo 
Pirmojo pasaulinio karo ir 
sekusios vėliau revoliucijos, 
o paskui nuo Antrojo pa
saulinio karo. Tiems kraš- 
tarps svarbiausia yra apsi-

apdrausta.
Ar ne per

Toronto, Kanada.., — Pože
minis geležinkelis čia iš pra
džios ėmė 25 centus už 3 va
žiavimus, 
10 centų 
mui.

bet dabar nustatė 
kiekvienam važiavi-

Kas sukilo — ponai ar 
r mužikai?

Sužlugus Rusijoje cariz
mui, tai atsirado daug no
rinčių savintis sukilimo va
dovybę prieš carizmą. Taip 
Smetonos laikais Lietuvoje 
“’Pasaulio Lietuvis” 1863 
metų sukilimo vadove statė 
tūlą grafaitę Emiliją Plia- 
teraitę, nors sukilimo da
lyvių atsiminimuose jos vi
sai nesimato. Lenkijoje 
ponai bandė persistatyti, 
būk jie buvo sukilimo va
dai. Tikrumoje didieji po
nai vieni buvo sukilimo 
priešai, kiti mažai prie jo 
dėjosi, treti laukė Lenkijos, 
o kartu ir Lietuvos “išlais
vinimo nuo Rusijos” su už
sienio intervencijos pagal
ba ir troško, kad pasiliktų 
baudžiava, kaip ir buvo.

Štai keletas faktų:
Kunigaikštis Oginskis, 

kuris Vilniaus gubernijoje 
valdė milžiniškus plotus 
ir turėjo tūkstančius bau
džiauninkų, tai buvo “suki
lęs” prieš carą, būdamas 
priešas paliuosavimo bau
džiauninkų.
ir Vilniaus gubernatorius 
Nazimpvas,
Oginskio pasielgimą, 
po nekenkiantį valdžiai

Grafai Tiškevičius, Plia
teris, Ržeševskis, Krasin- 
skis ir eilė kitų ragino ca
ro valdžią, kad ji nuslopin
tų sukilusius baudžiaunin
kus.

Kunigaikštis Radzvilas 
paaukojo sukilėliams 678 
rublius. Tai kada po sukili
mo nuslopinimo caro val
džia jį baudė pinigiškai 
2,034 rubliais, tai jis su liu
dytojais įrodinėjo, kad su
kilėliams aukojo tik todėl, 
kad “silpnas buvo caro val
džios veikimas prieš suki-

lėlius... kad jis aukojo,- 
gelbėdamas savo dvarus ir 
turtą.”

Grafą Pliaterį caristai 
pakorė, nes jis su Napoleo
no pasekėjais padarė už
puolimą ant caristų kari
nio transporto. Jis laukė 
Lietuvos išlaisvinimo ne 
vietos gyventojų rankomis, 
bet kai atvyks Francijos 
armija ir Anglijos laivynas.

O kunigaikštis Sapiega 
štai kokį pareiškimą davė: 
“Vienas iš vadovų ir vy
riausių Varšavos gatvėse 
rėksnių už demokratinę 
santvarką buvo kunigas 
Šingliarskis, žinomas niek
šas. Jis reikalavo būtinai 
išpjauti visus rusų genero
lus ir oficierius.”

Sukilimo stumena buvo 
demokratinio nusistatymo 
inteligentija, kaip tai, Ka- 
linovskis ir Vrublevskis, 
nubiednėję dvarponai ir 
bajorai. Lenkijoje veikė 
jau skaitlingi darbininkų 
sluoksniai, iš biednesnių 
dvarponių ir baudžiaunin
kų kilę kunigai, pavergtos 
tautos, greta lenkų ir lie
tuvių — žydai, dalis rusų 
armijos žmonių, nusiteiku
sių prieš caristinį režimą, 
ir tik maža dalis stambes
nių dvarponių.

Vilniaus general - gu
bernatoriui Muravjovui pa
reikalavus, 2,790 Lietuvos 
ir Baltarusijos dvarponių 
pasirašė po laišku, pareik- 
šdami carui ištikimybę.

Muravjovas, - siekdamas 
sulaikyti baudžiauninkus 
nuo sukilimo Lietuvoje, pa
skubino panaikinimą bau-1 
džiavos ir'kiekvienam vy-l 
riškiui suteikė po 5 dešim- 
tipes žemės, kuomet Rusi
joje buvo suteikta tik 
3 dešimtines.

Lietuvoje sukilimas 
side j o Trakų ir Lydos 
skričiuose, bet greitai 
apėmė visą Lietuvą ir 
maitiją.

Žemaitijoje sukilėliu bū
rius sudarp veik išmtinai 
kaimiečiai, ir jįems vado
vavo kunigas Mackevičius. 
Šiaulių srityje pasižymėjo 
sukilėlių vadas Bitis; Pa
nevėžio — Deukis; Ukmer
gėje — Lukošiūnas; Ra
seiniuose — Gugas ir Pui
dokas. Kauno srityje vei
kė 2,000 vyrų jėga vadovys
tėje Sierakovskio; Su
valkijoje — Sužinas ir kiti.

Gardino srities inteli
gentai broliai Vrublevskiai 
ir Konstantinas Kalinovs- 
kis buvo žymūs sukilėlių 
vadai. Viena Vrublevski 
caristai'pąkorė, o Valerijus 
Vrubįevskis • 1871 metais 
buvo Paryžiaus Komunos 
kovūnų vadas.

K. Kalinovskis buvo bai
gęs advokato mokslą Pe
terburgo Universitete. Grį
žęs į Gardiną, redagavo 
“Mužikų' Tiesą” (Mužic- 
ka Pravda) ir “Gudok” 
(Dūda); taipgi organizavo 
revoliucinius ratelius. Su
kilimo pabaigoje jis buvo 
išduotas ir caristų pakar
tas.

Sukilimo nuslopinimas 
ir vaisiai

Caro režimas sukilimo 
nuslopinimui Lietuvoje me
tė net gvardijos pulkus. Iš 
oficierių daugelis demo
kratiniai nusiteikusių pe
reidavo į sukilėlių eiles. Jie 
nemažai ir ginklų pervedė 
sukilėlių naudai. Bet su- 
bliuškus sukilimui Lenkijo
je ir Baltarusijoje, jis buvo

PO

pra- 
ap- 
jis 

Že-

lotynų

ir kitų 
Rusijos

.sia
ies-

Tą atžymėjo

teisindamas
“kai-

Jau vasara
Birželio 21 d. buvo ilgiau

sia ‘diena ir trim 
naktis. Dabar jau tr
nis eina ilgyn, o ilgesnis— 
trumpyn, ir mes šį laiką 
vadiname vasara. Ir taip 
per milijonus metų praei- • 
tyje pavasaris skyrėsi nuo 
vasaros ir skrisis ateityje.

Tiesa, tūlas K. Heuer žur- 
nale Pageant rašė, jog už 
10 ir pusės bilijono m. ne
išvengiamai saulė užges, ir 
bus amžina tamsuma. Sa
vaime suprantama, jog ta
da nebus nei pavasario, nei 
vasaros.

Tame žurnale įdėta ir pa
veikslas, parodantis, kaip 
tada poetų apdainuota ir 
žmonių krauju aplaistyta 
mūsų brangioji žemė atro
dys:

Kalnai snieguoti, pakal
nės leduotos;- jokios gyvy
bės nėra, kaip BaranaiTsko 
Ąnykščių Šilelyje:

Kalnai kelmuoti,
Pakalnės nuplikę,
Kas jūsų grožei 4 
Senobinei tiki?
Kur jūsų paikščiai, 
Paukšteliai, paukštytės, 
Kurių čiulbančių 
Taip ramu klausytis? 
Nieko nėra. Visai gyvy

bei kapas uždėta ir dar le
du uždengta.

Gyvename ba u g i n j m ų 
gadynėje. vieni mus gąs
dina A-H bombomis, kiti 
saulės užgesimu, treti viso 
progreso kalėjime uždary
mu.

Priaš žmonijos akis stovi 
daug sunkių kovų, kurio
mis ji turės muštis visais 
metų sezonais, ir ji tas ko
vas laimės, nepaisant, kad 
juodosios spėkos, stato jai 
visokius žabangus. J. N.

Tekio. — Amerikoj 
kūnai jau lavina 
naudot rakietinius 
vus.

la- 
japonus 

lėktu-

2 pusk—Laisve (Liberty)-Penktad., Liepos (July) 9, 1954
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D-re O. B. Lepešinskaja

Ląstele, jos gyvenimas 
r ir atsiradimas

Kiekvienas organizmas 
sudarytas iš ląstelių.

Ląstelių atradimas yra 
susijęs su mikroskopo išra
dimu. Paprasta akimi mes 
galime matyti organus ir 
audinius, t. y. odą, raume- 

^nis, kaulus ir kt.' Mikro- 
skopas mums parodo, kad 
audinius sudaro smulkiau
sios dalelytės, kurios yra 
vadinamos ląstelėmis.

Kas gi yra ląstelė, kas ir 
kaip sužinojo, kad organiz
mai sudaryti iš ląstelių? 
Kokia jų sudėtis, sandaras? 
Gyvos jos ar ne?

1667 metais Robertas H ti
kas, tobulindamas mikro- 
skoną ir norėdamas nusta
tyti didinimo galia, paė
mė DAoną kamščio piūvį ir 
p arei te, kad jis sudarytas iš 
smulkių narvelių, %prime- 

, nančiu bičių korius. Šiuos 
nąrvelius jis pavadino ląs
telėmis.

1838 metais botanikas 
Šleidenas nustatė, kad ne 
tik kamštis, bet ir visi au
galiniai organizmai sudary
ti iš ląstelių, o zoologas 
Švanas įrodė tą pati gyvu
lių atžvilgiu. Šleidenas ir 
Švanas buvo pirmos ląsteli
nės teorijos pagrindėjas; 
ląstelė — tai pūslelė, pa
dengta sienele ir užpildyta 
skysčiu su plūduriuojančiu 
jame branduoliu. Ši ląstelė 
gyva, ji auga ir dauginasi; 
esmingiausia jos dalis yra 
sienelė.

Maksas Šulcas ląstelę ap
tarė kitaip — kaip gumu
lėlį protoplazmos, t. y. sudė
tinio baltyminio kūno su 
branduoliu, arba sutirštin
ta jS^otoplazmos dalimi, tu
rinčia savyje ypatingą bran
duolinę medžiagą.

Protoplazma č Šulco teo
rija, paneigianti gyvulinėj 
ląstelėse sienelės buvimą, 
viešpatavo iki pat 1923 me
tų, kai šios brošiūros auto
rei pavyko mechaninio ir 
cheminio sienelių suardymo 
metodais Įrodyti, kad siene
les turi ne vien augalinės, 
bet ir gyvulinės ląstelės. Iš 
mūsų bandymų taip pat pa
aiškėjo, kad sienelės turi di
džiulę reikšmę ląstelės me
džiagų apykaitos procesui, 
o, kaip žinoma, be medžiagų 
apykaitos nėra gyvybės.

Ląstelių sienelės nėra kaž
kas nekintamo, pastovaus, 
jos kinta senėdamos ir vei
kiamos išorinės aplinkos. 
Jam no j e gyvulinėje ląstelė
je visiškai nėra sienelių, 
vėliau jos palaipsniui susi
daro — plačios ir purios, o 
į senatvę plonos ir- labai 
kieti®.

* Gyvulinių ląstelių siene
lės taip stipriai ir griežtai 

‘reaguoja Į visokius išorės 
poveikius, kad, žinant ko
kios medžiagos ir kaip vei
kia j sienelę, galima vairuo
ti jos pakitimus, sukelti jos 
išbrinkimą, grūding u m ą. 
Būdamos skirtingose sąly
gose, ląstelės griežtai ski- 

. riasi viena nuo kitos ir įvai
riai pasikeičia. Vienas me
džiagas sienelė praleidžia A

■ ląstelės vidų, kitas sulaiko.
Be 'to, praeidamos pro sie- 

. neles, šios medžiagos apsi
keičia ir pakeičia sienelę.

Vadinasi, įvairiomis sąly- 
-■ gomis ląstelė turi skirtingą 

is^iizdą, formą ir cheminį
■ saftdarą. O jeigu taip, tai ir 
: jų fikcijos nevienodos. Pa. 
į'Vyzčftiui, nervinės ląstelės

turi ilgas ataugas, kuriomis 
praeina vienoks ar kitoks 

3 ,psl.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Liepos (July) 9, 4^54

dirginimas; priėjęs iki rau
mens ląstelių, jis priverčia 
jas susitraukti, o palietęs 
liaukines ląsteles, sukelia 
sekreto skyrimą. Viena liau
ka išskiria seiles, kita—tul
ži, trečia—skilvio sultis ir 
tt.

Raumens ląstelės, kraujo 
ląstelės (raudonieji kraujo 
kūneliai), odos ląstelės—vi
sos jos griežtai skiriasi vie
nos nuo kitų.

Taigi, ląstelės, veikiamos 
savo esamoje aplinkoje įvai
rių medžiagų, stipriai kei
čiasi. Kyla klausimas, kas 
gi darosi su ląstelėmis? 
Kas jose pasikeičia?

Kiekvienoje ląstelėje vi
suomet yra baltyminių kū
nų. Medžiaga, kuri tirpsta 
skystyje, pavyzdžiui, cu
krus, druska, laisvai praei
na pro filtrą, net labai tan
kų, kokiu yra pergamentas 
(gyvulių oda); toks tirpalas 
vadinamas tikru, arba mo
lekuliniu; medžiagos jame 
susiskaldo iki smulkiausių 
daleliu, vadinamu moleku-

V z v

lių.
O baltymas skystyje nesu- 

siskaldo iki molekulių, bet 
pasilieka junginių iš mole
kulinių grupių pavidalu. 
Todėl baltymas tirpale ne
praeina pro tankų filtrą— 
pergamentą, o pats tirpalas, 
Skirtingai nuo tikrojo (mo
lekulinio), vadinamas ko
loidiniu tirpalu.

Baltyminės molekulės ap
krautos teigiama. (4) ir 
neigiama (—) elektra ir to
dėl gali jungtis su kitomis 
medžiagomis — su šarmais 
ir rūgštimis. Savo dvejopo 
krūvio dėka, baltymo mole
kulės vadinasi amfoterinė- 
mis (dvipusėmis), arba am- 
folitinėmis (rod a n č i o m i s 
rūgščių ir šarmų savybes).

Kadangi kiekviena balty
minė molekulė apkrauta ir 
teigiamai ir neigiamai, tai 
teigiamas krūvis vienos mo
lekulės gali jungtis su nei
giamu krūviu kitos. Del to 
dvi baltymo molekulės gali 
susilieti į vieną, stambesnę 
baltymo dalelę, kuri vietoje 
keturių elektros krūvių tu
rės tik du, kadangi kiti du 
neutralizavosi. Tuo būdu, 
susijungiant dviem balty
minėms molekulėms į vieną, 
prarandama dalis elektros 
krūvio ir, vadinasi, sumažė
ja gebėjimas vykdyti me
džiagų apykaitą. Be to, 
taip susijungiant išsiskiria 
vanduo, o baltymo dalelės 
sutankėja. Tirpale jos su
daro sodresnį, klampesnį 
arba, kaip sakoma, mažiau 
dispersišką skystį.

Priklausomai nuo balty
minių dalelių dydžio koloi
diniai tirpalai skirstomi į: 
aukšto dispersiškumo laips
nio (baltymo dalelės smul
kios), arba zolį (pusiau 
skysta masė); mažiau dis- 
persiškus (dalelės stambes
nės), arba gėlį (drebučių 
pavidalo masė*); koaguliatą 
(pačios stambiausios balty
mo dalelės), kai baltymas 
sukresa ir sudaro skaidu- 

f

las.
Jaunose ląstelėse balty

mas yra aukšto dispersišku
mo laipsnio, baltymo dalelės 
labai smulkios, pasklidusios 
visame skystyje ir sudaro 
zolį. Tokioje- ląstelėje sie
nelės paprastai dar nėra, 
ląstelės kūnas vientisas.

Jaunoms ląstelėms įeinant* 
į sąlytį su apsupančia ap
linka, ypatingai jeigu joje 

yra ištirpusių druskų, ku
rios padeda baltyminėms 
dalelėms tarpusavyje, susi
jungti, iš zolio pasidaro ge
lis.

Šio skysčio dispersišku- 
mas (baltyminių dalelių iš
sklaidymas) yra sumažėjęs, 
stambios dalelės yra labiau 
susiglaudusios, tirpalo klam
pumas padidėja. Taip susi
daro sienelė ląstelės riboje 
su esamąja jos.skysta ap
linka.

Juo senesnė ląstelė, tuo 
labiau sūdrėja jos sienės, 
baltymai ląstelės paviršiu
je sukreša, sienelės pasida
ro stangrios ir plonos.

Toks baltymo sūdrėjimas 
vadinasi jo senėjimu.

Šios brošiūros' autorė nuo 
1923 metų tyrinėjo- gyvuli
nių ląstelių sieneles jų per
piešimo metodu, nes be jo 
(perpiešimo) jos skaidrios 
ir nematomos. O sieneles 
perplėšiant ir preparatą nu
dažant dviejų spalvų da
žais, ląstelės kūnas įgauna 
raudoną, o sienelė lelijinę 
spalvą, ir tuomet jas (šiene-' 
les) galima gerai pamatyti. 
Tyrinėdami įvairių chemi
nių medžiagų įtaką ląstelių 
sienelėms, mes nustatėme, 
kad vieno procento sodos 
tirpalo veikiamos ląstelių 
sienelės pasidaro platesnės, 
išbrinksta, stambios balty
minės dalelės subyra į smul
kesnes, t. y. pakyla baltymo 
sugebėjimas vykdyti me
džiagų apykaita ląstelėse 
intensyvėja.

Engelsas rašo:
“Gyvybė — tai baltymi

nių kūnų egzistavimo bū
das, kurio esminis momen
tas yra nuolatinė medžiagų 
apykaita su jais apsupančia | 
išorine gamta...” (F. En
gelsas, Gamtos dialektika).

Reiškia, be baltymo ir me
džiagų apykaitos nėra gy
vybės. Vykstant energingai 
medžiagų apykaitai, pakyla 
ląstelių ir organizmo gyvy
bingumas, ląstelės atjaunė
jo.

O baltymams sūdrėjant, 
jiems senstant, mažėja me
džiagų apykaita, o drauge 
su ja ir organizmo gyvybin
gumas, ■ Gyvybė apmiršta.

Medžiagų apykaita vyks
ta ir negyvoje gamtoje. Pa
vyzdžiui, geležis drėgname 
ore rūdyja; tai taip pat me
džiagų apykaita — tarp ge
ležies ir drėgmės. Bet ne
gyvojoje gamtoje medžiagų 
apykaita veda į suirimą; 
kai pasigamina rūdys —s ge
ležies jau nebėra, ji suiro. 
Kitaip yra gyvojoje gamto
je. Vykstant medžiagų apy
kaitai, gyvas organizmas ne 
tiktai išlieka, bet jis vysto
si, auga ir dauginasi.

Ląstelės dauginasi įvai
riais dalinimosi būdais. Vie
nos ląstelės pumpuruoja, t. 
y. atsidalina nuo branduo
lio jo dalelė, ji pereina į ląs
telės plazmą, po to į išorę, 
ir čia is šio pumpuro išau
ga nauja ląstelė, panaši į 
motininę. Toks ląstelių dau
ginimasis yra vadinamas 
pumpur avimu.

Kitos ląstelės dauginasi 
tiesioginiu dalinimus!: ląs
telės liranduolys persismau
gia per vidurį į dvi lygias 
dalis, o paskui apie jas su
sirenka persitempusi į dvi 
dalis ii* protoplazma. Tre
čiu atveju ląstelės daugina
si sudėtingo dalinimosi bū
du, kurio metu įvyksta di
delės permainos branduoly
je.

Kad galėtume tai sau įsi
vaizduoti, būtinai reikia su-, 
sipažinti su branduolio san
daru.

Kiekvienoje ląstelėje yra 
branduolys, kuris ląstelės 
gyvenime vaidina labai di
delį vaidmenį. Tai matyti

SO. BOSTON, MASS.
Graži pare, graži parama 
Laisvei

Birželio 20 d. southbosto- 
uiečiai, So. Eston, Mass., Mi- 
neikiu ūkyje, paminėjo 40 
metui čiuberkių vėdybinį gy
venimą. Ant pietų suvažiavo 
apie pusė šimto žmonių ir 
apsėdę bočių stalus, šlamant 
medžiams, skaniai užkandžia
vo? Pasistiprinę, visi ėmėsi už 
darbo: vieni paėmę šakes- 
grėblius išvažiavo šieno vežti; 
kiti susėdę apie stalą darė 
repeticijas su pinakliu; treti 
bandė politiniai perbūdavoti 
pasaulį. Tai taip ir nė nepa
jutome, kaip saulė pro me
džių viršūnes pasiuntė pasku
tinį bučkį.

jau vien iš to, kad, bran
duoliui .suirus, ląstelė mirš
ta. Branduolys suyra suby
rėdamas į atskiras daleles 
(karioreksis: kario — bran
duolys, reksis — trūkimas) 
arba ištirpdamas (karioli- 
zis: kario-branduolys, lizis—- 
ištirpimas). Protoplazma be 
branduolio, arba be bran
duolinės medžiagos, yra ne
gyvybinga.

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
LDS didysis koncertas 
liepos 13-tą diena

Supažindinimui LDS -to 
Seimo delegatų su Chicagos 
dainininkais bei muzikais, či- 
cagiečiai rengia vieną iš pui
kiausių ir didžiausių koncertų 
liepos 13 d., 7:30 vai. vakare 
Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted St.

Tikimasi, kad "dainuos šie 
chorai:

LKM, vadovauja Clem
Deffner.

Roselando Aidas, vado
vauja Mildred" Keller..

Ciceros Moterų,, vadovauja 
Dorothy Yuden.

Ex-Mainierių, vadovauja 
Anna Tilvikienė.

Tarpe dainos ir muzikos 
solistų, duetistų yra nemaža 
grupė jaunų ir vyresniųjų ta
lentų vietinių. Taip pat lau
kiama pasirodymo ir svečių 
iš kitų miestų, kurie bus čia 
atvykę delegatais ar svečiais 
i Seimą, v *■ ,

Artinantis Seimui, svečiai 
kas dieną daugėja. Atvyksta 
delegatai. Pasinaudodami a- 
tostogų laikotarpiu, ,su dele
gatais pribūna ir šiaip svečių, 
atlankyti, susitikti savo senus 
draugus ar kaimynus LDS 
šeiminėse iškilose, koncerte 
ir bankete. Kai kurie atvyko 
anksčiau, dalyvauti vietinės 
apskrities surengtame susipa
žinimui piknike liepos U-tą, 
Jolly Rose Darže (priešais 
Liet. Taut, kapines).

Atsisveikinimo su delega
tais banketas įvyks liepos 14 
dienos vakarą, pildos salėse.

N. C,

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 11 ir 155 Kuopos

Užbaigimui Dienraščio Laisvės 
Finansinio Fondo $10,000

/ įvyks Sekmadienį

Liepos 11 July "
Pradžia 1-mą valandą po pietų

Olympia Park, Shrewsbury, Mass.
Kviečiame visos apylinkės visuomenę dalyvauti šiame 

piknike ir prisidėti prie garbingo užbaigimo 
dienraščio Laisvės finansinio vajaus.

Rengimo Komitetas

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučįu.s, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

4 i . ’

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.
/ /

šeštą valandą, vėl visi rin- 
.kosi apie tuos pačius stalus, 
o šeimininkės vaišino kuge
liu, ir vietoje midaus, jos gir
dė svečius žemuogių sunka.

Pabaigus vaišes, draugas 
Rainardas paačiavo už skait
lingą draugų atsilankymą, šei
mininkėms už skanius pietus 
ir vakarienę, kartu priminė, 
jog dabar eina Laisvės vajus, 
ir paprašė, kas išgali, paau
koti dėl dienraščio. Tai nebu
vo girioje tuščias balsas, — 
draugai sumetė $72.

Ačiū draugams už aukas, 
o Čiuberlpams dar tiek metų 
sulaukti, kiek jie sulaukė!

Jaunutis
PADĖKOVONĖ

širdingai dėkuojame vi
siems draugams ir draugėms 
už surengimą ir dalyvavimą 
mūsų 40 metų vedybinio gy
venimo sukakties suprise pa
rėję pas Mineikius. Tai buvo 
gražus, tikrai surprise “pik
nikas!” Daugiausia tenka dė- 
kavoti tiems, kurie surengė ir 
darbavosi taip rūpestingai — 
žekoniams, Paurams ir mūsų 
sūnui. Taip pat visiems, kurie 
darbavosi pas Mineikius.

Tai dabar turėsime kitą 
malonų atsiminimą mūsų gy
venime — draugų gražų pasi
darbavimą: kaip draugai su
sirinko, kaip uogas rinko, 
kaip vėjas pūtė, koks mums 
tikrai surpryzas buvo, kaip 
skaniai pavalgėme po medžiu 
ant šviežio oro, pakazyriavo- 
me, padainavome, maloniai 
pasikalbėjome, dar antrą sy
kį užkandome, dar pasidrau- 
gavome ir persiskyrėme su 
žodžiais “pasimatysime ant 
Laisvės pikniko!”

Ačiū Mineikiams už užlei
dimą savo ūkio veltui, ir už 
pasidarbavimą. Ačiū visiems 
už dovanas ir gerus linkėji
mus, 'v

. Mums irgi linksma, kad 
nuo mūsų parės- pakliuvo ir 
mūsų geram draugui, "Laisvei, 
$40.80, o dar surinko aukų 

i $72.
Bernice ir Ralph Chuberkiai
RENGĖJŲ RAPORTAS

Įplaukų buvo $118.
Išlaidų turėjome $77.20.
Tuo būdu pelno liko $40.- 

80.
Laisvei aukų surinkta $72.
Iš viso liko Laisvei $112.80.

Nuo Redakcijos: Aukotojų 
vardai tilps Administracijos 
pranešimuose apie vajaus ei
gą. Širdingiausia padėka už 
šią gražią dienraščiui para
ma, v •

..... ----- ---------- ------------------------------------ ~------ 1

Labai Naudingos Knygos
ūk.-- •

Parduodamos Nužemintam Kainom

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00. * J.

Prisikėlusi Lietuva ’ V Į
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c. v

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Worcester, Mass
Garbingam užbaigimui dienraščio 

Laisvės finansinio vajaus piknikas 
įvyks sekmadienį, Liepos - July 11 
prasidės 1-mą vai. popiet, Olympia 
Parke, Shrewsbury, Mass Rengia 
ALDLD 11 ir 155 kuopos.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
šiame piknike ir prisidėti prie gar
bingo užbaigimo dienraščio Laisvės 
finansinio vajaus.

Rengimo Komitetas
129-130)

POEZIJA

Prošvaistės
Jogo Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija.. 256 puslapių, kaina $1.00, 

‘ DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinj's, puslapių 256, 
kaina $l.gnFDABAR TIK 75c.

APYSAKOS

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą . 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptamiai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus*

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.
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Iš URUGVAJAUS
APIE 50 TŪSTANČIŲ 

BEDARBIŲ
Sulig UGT surinktais da

viniais, šioje šalyje jau 
randasi apie 50,000 bedar
bių arba dalinai dj^bančių. 
Darbininkų organizacijos 
daro spaudimą Parlamen
tui, kad greičiau būtų iš
leistas nedarbo apdraudos 
įstatymas.

ELEKTROS DARBININ
KŲ LAIMĖJIMAI

Elektros industrijos dar
bininkai atsiekė žymius lai
mėjimus savo kovoje už gy
venimo sąlygų pagerinimą. 
Jie iškovojo 3 pėzų priedą 
prie dieninio uždarbio.

OBDULIO BARTHE .
LAISVAS!

Montevideo proletariatas 
su džiaugsmu sutiko žinią, 
kad pasaulinio darbo žmo
nių judėjimo dėka tapo pa
leistas iš kalėjimo Para
gvajuje Obdulio Barthe, 
paragvajiečių liaudies kovo
tojas.

ŽINIOS K LIETUVOS
Medicinos darbuotojų 
profsąjungos spartakiada
Pasibaigė medicinos darbuo- 
jų profsąjungos spartakiada. 
Varžybos vyko dviejose gru
pėse. Pirmoje grupėje varžė
si KKI. Kauno medicinos in
stituto ir medicinos darbuoto
jų mokslo įstaigų rinktinės. 
Antroje grupėje dalyvavo zo
nos nugalėtojai — Vilniaus, 
Kauno ir Šiaulių rinktinės. 
Pirmos grupės krepšinio var
žybose laimėjo KKI vyrų ir 
moterų komandos. Tinklinio 
varžybose pirmą vietą užėmė 
KKI vyrų ir Medicinos institu- 
to moterų komandos. Gertąų- 
siai pasirodė ir Kauno kūno 
kultūros instituto lengvaatle
čiai. Tuo būdu, KKI iškovojo 
varžybose bendrą pirmąją 
vietą. Antros grupės tinklinin- 
kų susitikime laimėjo vilnie
čiai. Lengvaatlečių varžybose 
geriausiai pasirodė Kauno vy
rų ir* moterų komandos. Joms 
priklauso ir bendrai pirmoji 
vieta.

Dviem sa-

Melnikaitės vardo 
nariai pradėjo ank- 

Jau

Pradėjo siloso gamybą
UKMERGĖ.

vaitėms anksčiau, negu per
nai, M.
kolūkio 
styvojo siloso gamybą.
užraugta 80 tonų viksvų ir ki
tokios pelkių bei laukų žolės, 
šiais metais kolūkis kiekvie
nai karvei pagamins po 7 to
nas siloso — dvigubai dau
giau, negu pernai.

ALYTUS.
nių 
ankstyvojo siloso gamybą. Per 
pirmąją dieną užraugta 4 to
nos siloso.

Domanto-
kolūkio nariai pradėjo

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

MEDUS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

Bitininko Končiaus Medus 

KAINA 11.25 UŽ KVQftTĄ 
UŽ PUSĘ GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

NewYortoMK^feTliiftH NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES

Apiplėšė antru kartu
Howard darbužiu krautuvė v »

New Yorke prie Broadway ir 
11th St. rytą po švenčių bu
vusi apiplėšta antru kartu. 
Vienas revolveriu grąsinantis 
plėšikas paėmęs iš kasos gale 
savaitės susidėjusius $2,000 
ir iš darbininkų atėmęs iš vie
no $50, iš kito $42. Juos abu 
palikęs Įstumtus Į šėpą.

Pirmesnis apiplėšimas Įvyk
dytas prieš porą savaičių. 
Tuomet buvę du plėškai ir iš
nešę $1,000.

Norite važiuoti busu 
i Great Neck?

Važiavimas Įvyks ateinan
čio mėnesio (rugpjūčio) 1 d. 
Ir tai bus ne tuščiam pasiva

gi 
ir

žinėjimui, bet Į vieną iš 
šiemet retai Įvykstančių 
branginamų piknikų.

Rugp. 1 d. Įvyks LDS 
Apskrities, sykiu ir visų šios 
apylinkės kuopų metinis pi- 
ftikas Steamboat Inn Parke, 
91 Steamboat Road. Pradžia 
1 vai., įžanga 75c.

Busas jau pasamdytas. Jis 
keleivius paims dviejose vie-‘ 
tose: prie Pil. Klubo, Wil- 
liamsburge, o paskui prie Li
berty Auditorijos, Richmond 
Hill. Sugrįžtant, ' '

keleivius 
arčiau prie

Hill.
busmanai 
kur kam 
važiuotos

draugiški 
paleidžia 
namų ar

f era s bus
(pernai

kainavo $1.75). C^aluti-

maždaug 
round'

Bušo 
kaip pernai 
trip 
'na kaina priklausys nuo to, 
kiek iš anksto susiregistruos 
važiuot. Mažesniame buse sė
dynė atsieina, brangiau, di
desniame mažiau.

Brooklyno pirmoji kuopa 
savo susirinkime Įgalino visuo
met susirinkimuose būnant! 
Joną arba valdybą registruoti 

klai- 
bile 
Jo- 

keleivius (nepadarysite 
dos užsiregistravęs pas 
kurį ten dažnai matomų 
nų).

Kviečia ne vien tiktai
rius, bet visus, kurie mėgsta 
keliauti busu ir piknikauti.

Iš pirmosios

na-

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

ŠLIUPTARNIAI
Parasė Algirdas Margeris

Amerikos Lietuvių Tautinio Atgimimo Laikų 
Istorinis Romanas

Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Brooklynietis 639 Flatbush 
Ave. gyventojas L. Sarah, 22 

! metų, užsimušė lipdamas į 
medį Prospect Parke, kai Įko
pęs 20 pėdų aukštumon pašil
do ir nukrito.

652 puslapių, Drabužiniais Apdarais Knyga.

Kodėl lietuvių kunigija prakeiksmu puolė- Dr. 
Joną Šliupą? Kodėl jo mokslo sekėjus kunigai 
vadino “šliuptarniais”? Pagaliau, kas ištikro bu
vo Dr. Jonas Šliupas. Kodėl jis buvo garsiausias 

lietuvis ant žemės kamuolio?
Kaina $5.00, Nupiginta Kaina $4.00

Perskaitykite knygą ŠLIUPTARNIAI ir 
žinosite tiesą apie Šliupą. '

Knyga Šliuptarniai gaunama Laisvės Knygyne.

Pradėjo kelis veiksmus 
išlaisvinti Pattersoną

Kongreso 
Patterson, 
trečiadieni 
West- St.

Civilinių Teisių 
vadas William L. 
senyvas žmogus, 
vis dar tebebuvo 
kalėjime. JĮ Įbruko už tai, kad 
jis nepristatė vardų tų žmo
nių, kurie aukojo teisių ap
gynimui.

Pattersono apgynėjas advo
katas Reuben Terris pradėjo 
keleriopus žygius, kurių bent 
vienas turėtų Pattersoną iš
laisvinti,. jeigu teismuose bū
tų prisilaikoma ne politiniams 
arba valdančiųjų partijų po
litikieriams) pritaikomus Įsta
tymus.

Antradieni buvo kreiptasi i 
distrikto teisėją Weinfeld su 
prašymu, kad Pattersoną iš
leistų. Teisėjas tą dieną nuos
prendžio nepateikė.

Liepos 7-tą Terris kreipėsi 
Į apeliacinio teismo teisėją 
Harlan su dviemis prašymais: 
kad atitolintų Pattersono Įka
linimą iki praeis apeliacija; o 
jei to neišklausys, tai kad 
leistų Pattersonui išeiti . iki 
apeliacinio teismo po kaucija.

ar

Prižiūrėtas žaidimas 
apsaugoti] vaikus

Sunku iš anksto spręsti, 
pranyktų visos vaikiškos 
daigos ir jaunimo prasi k alti
niai suteikus jiems visiems 
žmogaus sąlygas ir progas. 
Aišku tas, kad pranyktų-labai 
daug.

štai aną dieną Brooklyne 
suimti trys jauni vyrukai, du 
nepilnamečiai. Ką padarę 
jie? Įsibriovę i pigių maž- 
daikčių krautuvę, kur greta 
tų maždaikčių pardavinėja 
paukščius ir kitus gyvūnėlius. 
Vyrukai norėję vienas pasiim
ti paukščių 
džioniukę.

Tikriausiai 
galvon tokia 
Ii am s, kurie
užsiėmę pasirinktais užsiėmi
mais, lenktyniuotų už prizus, 
už geriausius pažymius spor
te, mene ar kituose veiksmuo
se. ' ”;*’l

porą, kitas bez

neužeitų nei. 
kvailybė jaunuo- 
būtų laimingai

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

Atvykę šventėmis čia 
pelnytis, areštuoti

New Yorke prie puošnio
sios Riverside suimti du jau
ni vyrai E. Edwards ir R. Con
nors. Jie bandę sumušti ir 
apiplėšti newyorkieti Lichten
stein. Bet tas ištrūkęs gyvas, 
tiktai pramušta galva. Pabė
gusieji jo mašina blogdariai 
tapo tuojau pasekti policijos, 
kuri girdėjo Lichtenšteino 
riksmą.

Suimtieji sakęši atvykę iš 
Philadelphijos New . Yorke 
pašumyti šventėmis. Bet pi
nigai greit išsibaigė. Nuspren
dę, kad medžioklei pinigų a- 
piplėšimais būtina turėti au
to. Nuvykę Į pajūri Brookly- 
p e. Užmušę Manhattan- 
Beach žuvaujanti H. Englan
der. Pas ji radę dolerį ir pa
ėmę jo mašiną. Kūną Įmetę 
vandenin.

England eris, veteranas, gy
veno su. žmona ir 3 metų duk
ryte Brooklyne, 83’0 Ashford 
St. Policija jo kūno kol kas 
nebuvo atradusi. Tačiau nu
statyta, kad jis tikrai žuvo. 
Ten pat rastas meškerės ko
tas ir lemputė, kokią vartoja 
žuvautoj ai.

Laivakroviu reikalą 
vėl nuvilkins

unijos. — 
atidėdama 

derybos už 
ir seniai 
priedus.

Valdinė Visasai iškoj i Darbo 
Santykių Taryba vėl atidėjo 
pripažinimą laivakroviu bal
savimu pasirinktos 
ILA. Tuo patim' 
ii’ laivakroviu 
naują kontraktą 
reikalautus algų

pa-

pabaigti su- 
ba- 
ga-

NLRB atsisakė 
skaičiuoti 1,565 ginčijamų 
lotų. Pasiteisina tuo, būk 
vusi skundų nuo laimėtojams 
priešiškos AĘL unijos. Taigi, 
tiems 40 skundų ir duoda pir
menybę. O 25,000 laivakroviu 
turės* palaukti savo kontrakto 
ir algų ir darbo sąlygų page
rinimo.

Kaip ilgai taryba sėdės prie 
tų 40 skundų, tik ateitis pa
rodys. Laivakroviu balsavimai 
Įvyko gegužes 26-tą. Pasėkoj 
to balsavimo NLRB gavo tuos 
1,565 ginčijamus balotus. Po 
Viso to “prakaito,” dar nebai
gė tuos balotus skaičiuoti ir 
klausimą išspręsti.

ILA vadai sako, kad ir da
bartinis svarstymas tų skundų 
“bus tiktai nauja reikalui už
vilkinai taktika tikslu sulai
kyti laivakrovius nuo derybų 
su kompanijų savininkais už 
kontraktą.”

Brooklyniete H. Lipner iš
bėgo iš savo buto naktį spieg
dama, pavojingai apraižyta 
peiliu, Sa^o, kad ją aprai
šęs: naktį Į butą Įsibriovęs 
plėšikas. Jis išbudinęs ją ir 
pareikalavęs atiduoti pinigus.

• MATTHEW A '
: BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Pakeitė busy liniją
Brooklyno busas B-12 nuo 

liepos 11-tos sustodinės ketu
riose vietose prie Kings Coun
ty ligoninės ant Clarkson Ave. 
Tas pagelbės einantiems Į kli
niką, o taip pat ii- ligonių 
lankytojams. Sustos prie New 
York Avė., E. 39th St., Brook
lyn Ave., ir Albany Ave.

Smith 
sūnelį 

Norvegijoje 
pat 
sū- 
bū- 
Jis 
jei-

Berniukas parvyko 
namo neprašytas

Newyorkieciai K. 
buvo išleidę 14 metų 
Petruką mokytis 
ii- patvarkę, kad jis ten 
praleis ir atostogą. Tačiau 
nūs nusprendė, kad jam 
šią geriau atostogauti čia. 
parašęs namiškiams, kad 
gu jam neatsiųs pinigų kelio
nei namo, jis parvysiąs slapu
ku.

Vaiko grasinimą tėvai pa
skaitė juokavimu. Patys gavo 
savo atostogą ir su mažesniais 
vaikais išvažiavo iš miesto. 
Tuo tarpu Petrukas su savo 
draugu norvegu berniuku, 13 
metų, smagiai atostogavo lai
ve 13 dienų. Paskui, 
ne taip jau smagiai 
čiau, Ellis Islande 5 dienas. 
Tėvus pasiekė jiems sugrįžus 
namo po švenčių.

Laive vaikai mite daugiau
sia pyragaičiais. Paprašydavę 
virėjus. Tie juos paskaitė ke
leivių vaikais, duodavo, 
godavę prausyklose.

ir
so-

Mie-

S|ib, kad apsuka 
auto savininkus

Connecticut gyventojas 
Beckley apskundė Brookly
no prokurorui du savininkus 
garažo 917 Atlantic Avė. Sa
ko, kad po auto nelaimės jo 
auto buvęs ten paliktas ap
žiūrėti ir, ko reikia, pataisy
ti. Jis gavęs bilą $700 sumai. 
Padavęs auto patikrinti pati
kimiems mechanikams. Tie 
sakę, kad kelios dalys, kurias 
tie garažo savininkai buvę su
žymėję 
mašinoje 
senosios, ' 
sidento.

Garažo savininkai ture,M
stoti i teismą.

kaip Įdėtas naujas, 
esančios neliestos 

kurios buvo pirm alo

RAUPUOČIŲ STREIKAS
Bari, Italija. — Sergan

tieji nepagydomąja raupų 
liga čionaitinėje ligoninėje 
paskelbė badavimo strei
ką per 24 valandas, reika
laudami, kad valdžia šelptų 
jų šeiūias.

MINTIES SPftJIKĖ
Pasikalbėkite dėl patarimų. Vi

sokiais reikalais. Dvasinės pagal- 
bos-gydymas.

Pasimatymai nuo trečiad., iki 
sekmad. Sekmadieniafs nuo 1 v. 
iki 6 v. v. Kitomis dienomis 11 
vai. ryto iki 6 v. v. Sutartis ne
reikalinga. Privatiniai pasimaty
mai. SPECIALUS PASIMATY
MAI—$1.00.

MRS. SAUNDERS 
1197 Dean Št. (kantip. Nostrand) 

Brooklyn, N. Y.
(130-148)

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor, Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs ^daikte- 
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288

STATIONERY—FOUNTAIN 
įrengtas. Gera veikli vieta, 
renda — duodamas lysas. 
gerą pragyvenimą. - Biznis 

p a d i d tn a m a s. Savininkas

Pilnai 
Žema 
Daro 
lengvai
parduoda šią puikią biznio progą 
labai prieinamai—išeina į mililarinę 
tarnvbą. Matykite savininką:

200 E. 77th St., N. Y. C. 
Tel RE. 4-9606

(131-134)

įtaria esant kaltu del 
Kerimo mirties
• Newyorkietis C. H. Tuttle, 
24 metų, tapo antru kartu a- 
reštuotas ir tardomas. Įtaria, 
kad jis turėjęs ką bendrą su 
užmušimu iš Indianos atvyku
sio E. Kerlin’o, 25 metų.

Tuttle sako, kad užmuši
mas Įvyko netyčia. Jis nesigi
ria, kad jis toje karčiamoje 
buvo. Bet tikrina, kad jis 
pats vienas sėdėjo prie baro, 
kai Kertinas prie jo priėjęs 
ir pradėjęs išmetinėti, būk jis 
apie Kertiną kalbąs. Tame 
susikirtime ir buvęs Kerlinui 
netyčia suduotas smūgi 
kurio jis mirė.

nuo

Mirtinos muštynes dėl 
to, kas daugiau gali išgerti.

Stanford, Ky. — Smar
kiai susimušė 8 vyrai per 

dau- 
Mu-

ginčą, katras gali
giau degtinės išgerti.
šeši, iki galutinai nuilso, ir 
vienas krito negyvas.

Chicago. — Iš Michigan© 
ežero išgriebta jau 8 lavo
nai žmonių, kuriuos pa
nardino ir nunešė audringa 

! banga, užplūdusi čikagiškę 
. maudyklą birž. 26 d.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS. 

Metinis Piknikas
Lietuvių Tautiško Namo Parke, 

Winter St. ir Keswick Rd., įvyks 
šaunus piknikas, rengia LLD 6-ta 
kuopa, Liepos-July 11-tą d., pradžia 
1-mą vai. popiet.

Bus gera muzika, gardžių valgių 
ir gėrimu, 
sporto programa, 
atsilankyti j šį gražų pikniką 
tiniai ir 
šį žalią 
si kalbėt i 
ir tuomi 
remsime 
kuopą.

Taipgi bus dainų ir 
Kviečiame visus 

Vie- 
iš apylinkes susieikime j 
pušyną pasimatyti ir pa- 
apie vakacijų įspūdžius 
pat kartu finansiniai pa- 

Literatūros Draugijos 6-tą 
Rengimo Komisija 

(132-133)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155-tos kuopos susirin

kimas įvyks pirmadienį, liepos-Juty 
12, prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St. 
Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarimui.

A. W. (132-133)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis «.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

4 psL—Laisve (Liberty)- Penktad., Liepos (July) 9, 1954

BAR & GRILL
i Eyck St. Brooklyn, N.
Telephone: EVergreen 4-8174 '

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BARMAID
Pasitikima ir patyrusį. n\cnl 

bas. Kreipkitės: ’
BILL’S BAR & GRILL
41-69 21st St., L. I. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

dar-

(102-193)

REAL ESTATE
EAST 8th STREET

2 šeimų namas, naujai šingeliuotas, 
modernizuotas vidus, arti mokyklų 

ir subway.
Kaina $15,000.
Tel. ES. 5-9565

(130-132)

ASTORIA
Gerai budavotas mūrinis, 
7 metų senumo namas. 
4’/2 rūmų apartment ai ir 
rūmų, 
nesį.
šildomas ir kiti ekstra įrengimai. 
Gera kaimynystė — Ditmars sek
cijoje. Arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Tikrai geras pir
kinys tik už $23,000.

Šaukite Savininką: 
Tel. AS. 8-2349 j

W131-137)

E. ELMHURST \
Gerai budavotas. grynų /plytų, 3 
šeimų namas. 2-312 rūmų apart- 
mentai. Viršuj vienas 5*2 rūmų 
apart. Žemai prisideda 2 rūmų iš
taisytas skiepas. Geros įeigos. 2 
garadžiai, aliejum šildomas, storm 
windows ir durys, screens, Venetians. 
Gera sekcija, arti mokyklų, baž
nyčių, krautuvių ir transportacijos. 
Gražus namas, parsiduoda prieina
mai. Šaukite savininką:

MR. SURACE, Tel. HI. 6-1612
(131-133)

2 šeimų, 
2 gražūs 
vienas 3 

Teigos iš rendų $287 į mė- 
Žalvariniai plumbing, gesu

HELP WANTED-MALE

MASTER MECHANIKAS

Labai geras mechanikas su taxi cab 
patyrimu.

Dieninis Darbas. Nuolat.
Tel. EV. 7-2603

(131-133)

Įkalintas ligonis 
pabėgo nuo sargy

KSTew Yorke iš ligoninės pa
bėgo areštuotas asmuo, prie 
kurio ligoninėje, greta pa
prastųjų prižiūrotyA buvo dar 
ir speciali® detektyvas,

Tas jų saugomasis suvaidi
nęs pavojingai sergantį, 
vežtas Į X-ray kambarį, 
veik mirštantis. Sargas 
lioms minutėms nuėjęs į 
tus kambarius ieškoti jam 
galbos. O technikas gaminęs

Staiga 
kiškis,

Nu

ke- 
ki
pa-

nuotraukų atvaizdą, 
jų “mirštantysis,” kaip 
šuoliais išnėrė lauk.

Moro-Oujda, Moroko. — 
kiečiai pašovė francūzų 
valdininką P. D. Roccą.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-686^

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




