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KRISLAI
Pelnagrobiai.
Gelbėdamas kitus, pats 

pateko kalė ji man.
Trečiokas kai ka iškėlė.
Retina seimus.

Rašo R. MIZARA

Amerikos žmonės dar vis 
ja’/ičia didelį butų trūkumų, 
—žmoniškesnių, pigesnėmis 
nuomomis butų.

Kitais žodžiais: stoka gy
venamųjų namų.

O tolydžio iškyla aikštėn, 
-s kad visa eilė namų “staty

tojų” grobia milžiniškus 
pelnus, neatsižiūrėdami į 

' nieką.
Štai, toks Mr. Levitt. Pa

siskolinęs iš valdžios visuo
menės pinigu, jis pastatė 
paskirus miestelius, pava
dintus jo vardu — “Levitt 
towns.” Per keletą metų jis 
uždirbo milijonus dolerių.

Žmonės, kurie pirko šito 
“labdario” pastatytus na
melius, pasakoja, kad jie 
menkos vertės, kad per 
brangūs. Tačiau žmonės bu
vo priversti pirkti, nes ne
turėjo . vietos gyvenimui.

Bet ne tik vienas Levitt 
buvo Jioks gudrus: visa jų 
ei^, galima sakyti, legališ- 
kai suktai pralobo ir niekas 
jiems nieko negali padary
ti! 

_  •_
✓

William L. Paterson per 
ilgus metus gynė reakcijos 
puolamus veikėjus.

Būdamas Civil Rights 
Kongreso sekretoriumi, šis 
vyras gelbėjo kiekviena po
litini darbininkų veikėją, 
pakliuvusį į reakcijos na
gus dėl savo politinių pažiū
rų.

W. L. Pgtterson. mat, ir 
pats yra žymus advokatas.

Bet šiandien William L. 
Patterson sėdi kalėjime. Jis 
nubaustas i90 dienų kalėti 
už tai, kad nesuteikė val
džios organams pavardžių 
tu žmonių, kurie kadaise 
buvo sudėję pinigų išbėlavi- 
mui įkalintu darbininkų 

• Veikėjų. O jis suteikti ad
resų negalėjo, kadangi jų 
neturėjo.

Esterai elgiasi tie žmonės 
(ir įstaigos), kurie darbuo
jasi, kad William Patterson 
tuojau būtų išlaisvintas.

Stebėdamas SLA 48-to 
seimo darbus, suradau pra
nešimą, padarytą SLA ap- 
švietos komisijos nario p. 
Trečioko.

. Jame skaitau, kad tarp 
kitko SLA paaukojo “Ame
rikos Lietuvių Tarybai 500 
dol.... V. Požėlai 240., Nau
jienoms. .. 100 dolerių.”

Ponas Trečiokas, matyt, 
. turi galvoje social-demo- 

kratų vadovą adv. Vaclovą 
Požėlą, kuris 1941 metais 
buvo repatriavęsis į nacių 
Vokietiją.

Įdomių dalykų Trečiokas 
iškjfeį.

Būdamas Apšvietos ko
misijoje, jis nesutiko su ki
tais dviem jos nariais: Gri
gaičiu ir Vaidyla; jis įteikė 
Seimui mažumos raportą,

SENATO KOMITETAS 
UŽGIRIA $5 PRIEDU 
SENATVĖS PENSIJAI
Nutarė dar 6 milijonus žmonių 
Įtraukti Į Social Security

Washington. — Finansi
nis Senato komitetas pa
matiniai užgyrė Kongreso 
Atstovu Rūmo biliu, kuris v c 7
siūlo:

Pakelti senatvės pensiją 
ne mažiau kaip 5 dolerius 
per mėnesį visiems, turin
tiems Social Security ap- 
drauda.

Mokėti į Social Security 
fondą už algas iki $4,200 
per metus vieton dabarti
niu mokėjimu už algas iki 
$3,600. ”

Leisti gaunantiems pen
siją dasidirbti iki $90 per 
mėnesi vieton dabartinių 
$75.
Skirtumas nuo kongres- 
manų užgirto biliaus

Kongreso Atstovų Rū
mas yra nutaręs taip pa
platinti Social Security 
įstatymą, kad apimtų dar 
10,500,000 amerikiečių — 
dirbančius sau farmerius, 
bernus, profesionalus ir kt.

Senato komitetas siūlo 
sumažinti ta skaičių iki 6 
milijonų žmonių, pralei
džiant dirbančius sau far
merius, dentistus, gydyto
jus, inžinierius, advokatus 
ir kitus.
Užtikrinta Social Security 
pagerinimas

Senatas neabejotinai už- 
girs kongresmanu nutar
tus pensijos padidinimus ir 
leidimą gaunantiems pen
siją dasidirbti iki $90 per 
mėnesį.

Demokratinis Vietnamas 
žada kitataučiam apsaugą

Hanoi. — Demokratinis 
Vietnamas per radiją pasi
žadėjo apsaugoti gyvybę 
ir nuosavybę kitataučių, 
kurie pasiliks Hanoi did
miestyje ir nekovos prieš 
demokratinę valdžią.

Tuo pačiu kartu SLA Lė
šų Fondas, pasak sekreto
riaus Viniko, tebėra silp
nas.

Neišmokėtų sąskaitų (“bi
lų”) esą virš $17,000.

Na, ir esant tokiai Lėšų 
Fonde padėčiai, šimtai do
lerių duodama ALT, Nau
jienoms, V. Požėlai!...

•
Romos Katalikų Susivie

nijimo Seimas nutarė, kad 
nuo dabar tos organizacijos 
seimai įvyks tik kas treji 
metai, o ne kas dveji, kaip 
buvo' ligi šiol.

Ar tai rodo organizacijos 
tvirtėjimą?

Klystų tas, kuris taip sa
kytų.

Seimai—geri seimai—yra 
f r a t ernalei organizacijai 
eleksyras.

Kai kurie skirtumai bus 
išlyginti per pasitarimus 
tarp Senato ir Atstovų Rū
mo įgaliotinių.

Tuo būdu visas Kongre
sas užgirs minirfius page
rinimus dabartinėje savo 
sesijoje, o prezidmtas ta
tai pasirašys, taip kad 
įstatymo pataisymai pra
dėtų veikti pirm kongresi
nių rinkimų lapkričio pra
džioj. Tai bus vienintelis 
nuopelnas, kuriuo republi- 
konai galėtų girtis balsuo
tojams.

Burmos premjeras ragina 
vakarus duoti laisvę 
pietinėm Azijos tautom

Rangoon, Burma. — 
Burmos premjeras U Nu 
ragino Ameriką, Angliją ir 
Franci ją liautis viešpata
vus bei diktavus pietiniai- 
rytiniams Azijos kraš
tams, bet suteikti jiems 
laisvę leisti laisvai išsirink
ti tautines valdžias ir duo
ti jiems medžiaginės para
mos.

Jei to nebus padaryta, 
tai kartosis ten tautiniai 
karai, kurie galės įžiebti 
pasaulinį karą tarp Ame
rikos - Anglijos, iš vienos 
pusės, ir Sovietų Respubli
kos - Kinijos, iš antros pu
sės, sakė U. Nu.

Amerikos karo laivai 
plaukia Indokinijon

Manila, Filipinai. —Pra
nešama, jog du kariniai 
Amerikos didlaiviai - lėk
tuvnešiai ir keturi kiti ka
ro laivai išplaukė iš Fili
pinų vandenų, “tur būt į 
Indokiniją.”" Ten jie pa
dėsią iškraustinėt francū- 
zus ir jų ginklus iš sosti
nės Hanoi ir Rąudonosios 
Upės Deltos.

Syngmanas Rhee lėks 
pas Eisenhowerj

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngmanas 
Rhee šiomis dienomis lėks 
į Washingtoną. Prašys 
prezidentą Eisenhowerj 
daugiau ginklų ir pinigų, 
kad galėtų kariniais veiks
mais suvienyti šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respub
liką su Pietine Korėja.

Bogota, Kolombija. — 
Valdžia neribotam laikui 
uždarė čionaitinį universi
tetą, kad nuslopiptų stu
dentų riaušes;

Senatoriai parėmė sumanymą, 
reikalaujant mirčia baust 
vadinamus šnipus taikos metu

Washington. — Teismi
nis Senato komitetas užgy
rė valdžios bilių, reikalau
jantį .baust mirčia už šnipi
nėjimą ne tiktai karo me
tu, bet ir taikos laiku. Kon
greso Atstovų Rūmas jau 
pirmiau priėmė tokį bilių.

.Atstovų Rūmas pirma
dienį užgyrė Senato pri- ••r**“

PASITRAUKIA VYRIAUSIAS
McCARTHYO AGENTAS COHN

Washington. — Roy M. 
Cohn, ragangaudžio Mc
Carthy’o advokatas ir uo
liausias agentas, pasitrau
kia iš tds tarnybos. Savo 
laiške Cohn sako McCar
thy’u i:

“Aš jaučiu, kad mano pa
tarnavimai tamstos ; komi
sijai beveik visiškai nusto
jo vertės... Mano garbė 
tapo į smulkius skudurus 
sudraskyta tiktai todėl, kad 
palaikiau» ryšius, su sena
torium McCarthy... Ma
no tėvas, motina ir arti
miausi draugai jau seniai 
ragino mane apleisti tą tar
nybą.”

McCarthy, apgailestau
damas Cohną, sakė, “jo

Begaliniai kontraktorio 
pelnai iš valdiniu 
statybos projektu

Washington. — Tyrinė
jančioj i Senato komisija 
surado, kad:

Clint, Murchison, milijo
nieriaus sūnus, įdėjo tik
tai $2,000 savo pinigų į na
mų projektą kariuomenei 
arti Daytono, Ohio, ir 
trumpu laiku pelnė apie mi
lijoną dolerių šitokiais bū
dais:

Murchison buvo susita
ręs už $17,377,500 pastaty
ti tuos namus, įskaitant ir 
valdžios pripažintą jam ge
rą pelną. Tad valdžia už
tikrino jam ir tą paskolos 
sumą.

Murchison, vartodamas 
prastesnes medžiagas ir 
mažindamas kambarius, 
pastatydino tuos namus už 
$15,879,146, o skirtumą pa
silaikė sau. Bet eime tokias 
rendas, kaip už $17,377,500.

Kasdien iškyla vis nauji 
sukčių kontraktorių milži
niški pelnai iš namų staty
mo su valdžios pagalba.

TUNISIEČIU ĮGĄSDIN
TI PRANCŪZAI

Tunis. — Prancūzai taip 
įbauginti Tunisijos tauti
ninkų, kad bijo gatvėn iš
eiti. Bijo ir tunisiniai 
francūzų bičiuliai.

Jeruzale. — Izraeliečiai ir 
jordaniečiai vieni kitus kal
tina už šaudymų pradžią. 

imtą bilių, kuris reikalauja 
suregistruoti visas spaus
dinamąsias komunistų ma
šinas ir mimeografus.

Senato komitetas - taip 
pat parėmė kitą valdinį bi
lių, kuris įgalima preziden
tą daryti griežtesnius kvo
timus žmonėms, dirban
tiems karinėse pramonėse.

pasitraukimas būtų vienu 
iš didžiausių Komunistų 
Partijos laimėjimų Jung
tinėse Valstijose.”

Cohn, pirmiau pagarsė
jęs kaip knygų degintojas, 
buvo numaskuotas ypač 
paskesniuose tardymuose 
ginčų tarp McCarthy’o ir 
armijos vadų. Tarp kitko, 
pasirodė, kaip Cohn karto
tinais gudravimais išsisuko 
nuo privalomos tarnybos 
armijoje.

Pranešama, kad rengiasi 
pasitraukti ir du kiti Mc
Carthy’o agentai, A. Sūri
ne ir Thomas Lavėnia, ku
riuos McCarthy pasisam
dė, nepaisant, kad armijos 
valdyba surado juos nepa
tikimais.

Flanders priverstas , 
atidėti rezoliuciją 
prieš McCarthy

Washington. — Repub- 
1 ikonas senatorius Ralph 
Flanders buvo žadėjęs ant
radienį įteikti Senatui re
zoliuciją, reikalaujančią 
pasmerkti “hitleriškąjį” se
natorių Joe McCarthy. Bet 
reikalaujant Knowlandui, 
republikonų senatorių va
dui, Flanders atidėjo rezo
liuciją iki liepos 3Q d.

Knowlandas grasino vis 
tiek sulaikyti tą rezoliuci
ją, jeigu Flanders mėgintų 
tuojau ją įteikti.

Republikonė senatorė Ch. 
Smith ir keli demokratai 
senatoriai iš anksto pasiža
dėjo balsuoti už pasmerki
mą McCarthy’o.

Hanoi francūzam labai 
trūksta vandens

Haifong, Vietnamas. — 
Demokratiniai vietnamie
čiai susprogdino čionaiti- 
nį francūzų vandentiekį. 
Suardė ir Hanoi vandentie
kį, taip kad jau kelios die
nos kai geriamasis van
duo nustojo bėgęs į namus 
iš kranų.

Geriamasis vanduo Ha
noi mieste dabar perka
mas po 50 centų už tris 
galionus.

ORAS. — Giedra ir ’ vi
dutiniai šilta.

AMERIKA NEPASIRAŠYS
SUTARTIES DEL TAIKOS
INDOKINIJOJE
Franci ja ir Vietminh susitaria
visais svarbiais klausimais

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dulles liep. 19 d. sakė fi
nansinei Senato komisijai, 
kad Jungtinės Valstijos ne
pasirašys sutarties, kuri 
bus padaryta tarp Franci- 
jos ir Vietminho - Demo
kratinės Vietnamo Respu
blikos. Bet ši šalis, anot 
Dulleso, neardys ‘tinka
mos” sutarties, kurios 
Franci ja pageidauja.

Franci ja nukentėjo to
kių nuostolių per karą su 
demokratiniais vietnamie-

Japonija prašo laukan 
atominius-hydrogeninius 
Amerikos bombonešius

Tokio. — United Press 
t *

teigia, kad Japonijos val
džia išreikalavo nelaikyti 
jos žemėje atominių ir hy- 

. drogeninių Amerikos bom- 
' bonešių. z Filipinai taip 
pat prašą tuos bombonešius 
laukan.

Amerika todėl planuoja 
naudoti Okinavos ir Guam 
salas kaip A- ir Ę-bombo- 
nešių bazes.

'Neseniai pirmiau buvo 
pranešta, kad Amerika 
turi gatavai paruošus 'sa
vo atominius bei hydroge- 
ninius bombonešius veiks
mams iš Japonijos ir Fi
lipinų.

Joe McCarthy išmetė 
atsparą liudytoją

Washington. — Ragan- 
gaudis sen. Joe McCarthy 
pašaukė kvost bostonietį 
Charlesą Wojchowskį, Al
lis Chambers fabriko darbi
ninką, ir reikalavo, kad jis 
prisipažintų priklausęs Ko* 
munistų Partijai.

McCarthy prieš jį pasta
tė J. W. Glatisą, kuris sa
kėsi buvęs FBI slaptosios 
policijos įterptas į komuni
stų organizaciją Bostone, 
ir žinąs, kad Wojchowskis 
buvęs Komunistų Partijos 
narys.

Wojchowskis reikalavo 
laiko pasiruošti atsakinėji
mams į McCarthy’o klau
simus ir reikalavo leisti 
jam pačiam paklausinėti 
“FBI šniukštus ir įdavė- 
jus.”

McCarthy dėl to suriko: 
“Kaip tu drįsti vadinti FBI 
pareigūnus “šniukštais” ir 
liepė išmest Wojchowskį 
laukan.

Lakeport, Calif. — Su
sprogo butane geso san
dėlis ; mirtinai apdegino 
tris darbininkus.

čiais Indokinijoje, kad 
francūzams prireikė jieš- 
koti sutarties, bet Ameri
ka, pasak Dulleso, negali 
užtvirtinti tų nuostolių.

(Kinijos premjeras - už
sieninis ministras Čou En- 
lai reikalavo, kad Jungti
nės Valstijos sykiu su ki
tais Ženevos konferencijos 
dalyviais užtikrintų ’ da
romąsias paliaubas ir poli
tinę sutartį Indokinijai.)

FRANCUOS PREMJE
RAS PAREIŠKĖ VILTĮ

Ženeva, šveic. — Fran- 
cijos premjeras Mendes - 
France antradienį pareiškė 
pasitikėjimą, jog tos pa
čios dienos vakare arba 
naktį bus pasirašyta pa
liaubų sutartis su Demo
kratine Vietnamo Respu
blika Indokinijoje, susita
rus visais pamatiniais klau
simais; o antraeilius klau
simus galima būsią vėliau 
išspęsti.
PALIAUBŲ SĄLYGOS

Svarbiausios paliaubų są
lygos yra šios:

Franci ja pripažįsta de
mokratiniam Vietnamui - 
Vietminhui svarbesniąją 
šiaurinę Vietnamo puse 
iki linijos tarp 17-tos ir 18 
-tos geografinių parale
lių.

Vietminhui, tarp kitko, 
tenka sostinė Hanoi, jos 
uostas Haifong ir derlin
giausia rvžiais Raudino- 
sios Upės Delta. Bet fran
cūzams bus duota apie 250 
dienų laiko Haifonge, kad 
galėtų per jį išsikraustyti 
ir išgabenti savo įrengi
mus.

Francūzams liks Toura- 
ne uostas su didžiųjų bom
bonešių stovykla į pietus 
nuo 17-tds paralelės.

Paliaubas Vietname, La
ose ir Kambodijoj prižiūrės 
Indijos, Lenkijos ir Kana
dos komisija, jeigu tos trys 
šalvs apsiims.

Ta pati komisija tvarkys 
ir busimuosius rinkimus 
šiauriniam ir pietiniam 
Vietnamui sujungti į vieną 
valstybę.

Vietminhas siūlė įvyk
dyti rinkimus už 18 mėne
sių nuo dabar. Franeija 
norėjo tolyn juos atidėti.

Amerika statosi atominių 
bombų bazes Ispanijoje

Madrid, Ispanija. — Jun
gtinės Valstijos stato sau 
keturias karinių lėktuvų 
bazes Ispanijoj, iš kur ga
lėtų veikti atominiai bom-» 
bonešiai, kaip pranešė Am. 
pasiuntinys generolas Le 
May, tokių bombonešių ko- 
mandierius.
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Linkui susitarimo
Paskutiniai pranešimai iš Ženevos skamba gana 

optimistiškai. Kai šie žodžiai skaitytoją pasieks, gal 
jau bus aiškus konferencijos rezultatai. Iki šiol pasi
tarimai ėjo už uždarytų durų. Laukiama viešos sesi
jos ir davinių iš tų slaptų pasitarimų.

Iš to, kas jau žinoma, galima spręsti, jog jau labai 
toli nužengta linkui susitarimo dėl paliaubų Indokinijo
je. Berods jau visiškai susitarta dėl reikalo su Laos 
ir Cambodia. Bet svarbiausia Indokinijos valstybė yra 
Vietnamas. šios valstybės likimu labiausia rūpinama
si.abiejose pusėse. Bet ir dėl Vietnamo, atrodo, patys 
svarbiausi klausimai jau išspęsti.

Sakoma, kad jau susitarta dėl Vietnamo padalinimo. 
Das nežinia, kur padalinimo linija tikrai eis — gal kur 
nors tarpe į8 ir 16 paralelių. Visa šiaurinė dalis, o tai 
didelė dauguma Vietnamo, priklausys liaudiečiams. 
Prancūzams ir jų Vietnamo karaliui pasiliks pietinė la- 
lis. Prancūzai turės išsikraustyti iš Hanoi ir visos 
“Raudonosios Deltos.” Jie ten turi 180,000 armiją. Jie 
sako, kad jiems išsikraustyti reikės mažiausia vienerių 
metų laiko!

Lieka dar du svarbūs klausimai: Vienas, kas pri
žiūrės paliaubų sutarties išpildymą ir, antras, kada tu
rės įvykti visuotini rinkimai, kurie galėtų Vietnamą su
vienyti?

Jau susitarta dėl sudarymo paliauboms ir rinki
mams pravesti komisijos. Ji susidės iš Indijos, Lenkijos 
ir Kanados. Svarbesnieji komisijos tariniai turės būti 
priimti vienbalsiai. Tokioje komisijoje, aišku, labai 
svarbus vaidmuo priklausys Indijai:

Šiuos žodžius rašant pranešimai kalba apie greito su
sitarimo galimybę ir dėl visuotinų rinkimų laiko. Iš 
pradžios Vietnamo Demokratinės Respublikos (Viet- 
minh) atstovai reikalavo, kad rinkimai ąvyktu už šešių 
mėnesių po paskelbimo paliaubų. Dabar, sakoma, jie 
sutinka rinkimus atidėti net iki aštuoniolikos’mėnesių 
arba pusantrų metų po paliaubų paskelbimo. Prancūzai 
gi užsispyrusiai reikalauja mažiausia dviejų metų. Skir
tumas tiktai šešių mėnesių! Neatrodo, kad tik dėl šio 
vieno klausimo Ženevos konferencija pakriktų be su
sitarimo.

Reikia, tačiau, nepamiršti, jog labai galingos jėgos 
nenori matyti Indokinijoje karo pabaigos. Jos darbuo
jasi ir Ženevoje, kad nebūtų susitarimo. Jos gązdina 
visokiais pavojais, jeigu francūzai padarys vieną kitą 
rimtesnį nusileidimą.

Mūsų vyriausybės atstovybės galva Ženevoje Smith 
pareiškė, kad Amerika negalės sutarties užgirti, bet ji 
jai ir nesipriešins. Tai irgi žingsnis pirmyn.

Visa tai sudėjus į daiktą, galima jau kiek drąsau 
laukti iš Ženevos konferencijos teigiamų rezultatų.

Prancūzų I egi jono sutemos
Nežiūrint, kaip pasibaigs Ženevos konferencija, vie

nas dalykas aiškus: po šios konferencijos prasidės iš
garsėjusio Francūzų Legijono sutemos. Ilgas Indokini
jos karas jam sudavė tokį smūgį, nuo kurio jam atsi
peikėti bus sunku.

Kaip žinia, Prancūzų Legijonas susideda iš labai 
keistų sutvėrimų, surankiotų visame pasaulyje. Pirmoje 
vietoje jame stovi avantiūristai, dar kitaip vadinami 
“mercenaries.” Tai žmonės, kurie kariauja tiktai už pi
nigus, pasamdyti, apmokėti. Paskui seka nusivylėliai ir 
bevilčiai, desperatai, jokiam rimtam pašaukimui nebe
tinkami žmonės. Labai didelė legijonierių dalis susideda 
iš paprastų padaužų ir kriminalistų. O paskutiniais lai
kais, po Antrojo pasaulinio karo, Prancūzų Legijonas su
silaukė didžiausio hitlerinių kriminalistų ir žmogžudžių 
antplūdžio. Jie ten susirado ne tik prieglaudą, bet ir 
derlingiausią dirvą savo pašaukimui išbandyti. Skerdi
mas žmonių jų specialybė. Atsiminkime, kad nemažai ir 
lietuvių hitlerininku atsidūrė tame legijone, ir ne vienas 
jų Indokinijoje padėjo savo nelaimingą galvą.

Tai toks negarbingas mišinys tas francūziškas legi
jonas. Jis gerai, puikiai per metų eiles tarnavo Pran
cūzijos imperialistams kolonijų žmonėms palaikyti ver
gijoje. Jis tam labai tinkamas. /

*Bet Prancūzų Legijonas netinkamas moderniškam 
karui, kur įeina ir idėjų klausimas. Tai tapo labai ryš
kiai pavaizduota ir Indokinijos kare. Visi sako, kad le- 
gijonieriai turi be galo daug gerų ginklų, bet niekur ne- 
gal atsilaikyti prieš liaudies sūnus, kurie į kovą eįna ug 
savo tautos, savo žmonių laisvę. Žiūrėkite, kas dedasi 
toje “Raudonojoje Deltoje” aplink Hanoi., Du šimtai 
tūkstančių legijonierių, puikiausiai ginkluotų, negali at
silaikyti prieš daug prasčiau ginkluotus vietnamiečius!

Todėl, aišku, su šiuo Indokinijos karu turi prasidėti 
Prancūzų Legijono sutemos. Jau tikrai jam vietos ne
beliks Indokinijoje. Jo daliniai* dar turi darbo Tunisi- 
joje, Moroke ir kitose francūzų kolonijose.' Bet ir ten 
eina žmonių kovos prieš imperialistus. Tokio pat likimo 
Francūzų Legijonas susilauks ir visur ktur.

Kas Ką Rašo ir Sako
KRUPAVIČIAUS
PRARISIMAS
WASHINGTONE

Juo dažniau maklioriai
iš Vliko ir Amerikos Lietu-
vių Tarybos lankosi Wash
ingtone, tuo žemiau puola 
jų įtaka. Ypatingai, pasi
rodo, paskutinis Krupavi
čiaus, Zaikausko, Grigaičio, 
Šimučio ir Vaidylos pasiro
dymas Washingtone pasi
baigė didele jiems nelaime. 
Net ir jau Naujienos paste
bi :

“Spaudoje ir per radiją 
yra skelbiama, kad Vliko 
pirmininkui atsilankius 
valstybės^departmente Wa
shingtone, buvę jam pareik
šta, jog šis departmentas 
“nepripažįsta privačių or
ganizacijų, kaip Lietuvos su
verenumo reiškėjų.” Tai 
yra pats savaime supranta
mas dalykas, bet iš to kai 
kas daro klaidinančių vi-

| submenę išvadų.
Vyriausias Lietuvos Iš- 

I laisvinimo Komitetas yra 
Amerikos valdžios akyse, 

I “privati” organizacija, ki
taip sakant, nevaldinė or
ganizacija. Lietuvos suvere
numo reiškėją galėtų būti 
tiktai Lietuvos vyriausybė, 
taigi — prie dabartinių ap- 

I linkybių— egzilinė vyriau
sybė. Tokios vyriausybės, 
deja, nėra. Ji nebuvo suda
ryta, kai bolševikai Lietuvą 
okupavo.”

(N., liepos 8 d.)
Tuo labai džiaugiasi sme- 

tonininkai. Jiems atrodo, 
į jog tai didžiausias “diplo- 
; matijos šefo” Lozoraičio lai- 
mėjimas. Krupavičius, ma- 

: tyt, buvo nusidavęs Wash- 
i ingtonan gauti Vilkui ofi- 
' ciališką mūsų vyriausybės 
j pripažinimą- Gi toks pripa- 
Įžinimas, suprantama, netik 
pakeltų Vliko prestižą, bet 
ir į jo kiaurą maišą pradė- 

: tų plaukti didele srove dole- 
1 riai.

Atsiminkime, kad Ame
rikon pribuvęs prelatas 
Krupavičius pasiskelbė at

stovu “Lietuvos egzelinės 
vyriausybės”. Dabar reikia 
suprasti, jog ta minėtų ra- 
ketierių misija Washingto- 
nan buvo laimėti Amerikos 
vyriausybės pripažinimą 
Vliko tokia vyriausybe. 
Laimėjo gi tik tiek, kiek 
Zablackas ant muilo.

MES PRIVALOME 
PASITIKĖTI ŽMOGAUS 
ATEITIMI

Įžymus francūzų visuo
menininkas ir kovotojas už 
taiką Pierre Cot nenusime
na dėl sunkių laikų ir dide
lių tarptautinių audrų. Jis 
sako:

“Taiki koegzistencija 
skirtingų socialių ir politi
nių režimų; pirmynžanga 
visų žmonių, priklausiusių 
ir dar priklausančių nuo 
užsienio valios, linkui ne
priklausomybės ir laisvės; 
užtvirtinimas, kad tiktai 
derybų ir transakcijų dva
siai būtų leista spręsti did
žiąsias problemas, iškelia
mas mūsų amžiaus; dides
nis ir didesnis dalyvavimas 
žmonių tarptautiniame ju
dėjime. Tokie tai yra, kaip 
man išrodo, keturi tvirti 
punktai, keturi taikos pilio
riai.

Nežiūrint visų skerspai- 
nių ir grūmojimų, mes lai
mėsime'taiką. Be abejonės, 
mes nesame liuosi nuo dide
lių grūmojimų, bet reikia 
neužmiršti, kad žmogus 
matė daugelį kitų nuo to 
laiko, kada jis išėjo iš urvo 
ir užkariavo pasaulį. Mes 
galime, mes privalome turė
ti pasitikėjimą žmogaus at~

MOTERŲ KAMPELIS
Motinai ir vaikui

238 milijonai rublių. To
kia suma 1953 metais Ta
rybų Lietuvoje išleista svei
katos apsaugos reikalams. 
Žymi šios sumos dalis buvo 
asignuota motinystės ir kū
dikystės apsaugai.

... Neseniai mes apsilan
kėme viename Vilniaus ra
jonų ir susipažinome su 
tuo, kaip dirba įvairios įs
taigos, stovinčios motinos ir 
vaiko sveikatos sargyboje.

Rajono Darbo žmonių de
putatų taryboje sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėja 
gydytoja Danutė Grybaus- 
kienė mums papasakojo:

— Mūsų rajono teritori
joje yra daugiau kaip de
šimt motinystės ir kūdikys
tės apsaugos įstaigų. Mo
teris, besiruošianti tapti 
motina, yra apgaubta me
dicinos darbuotojų dėmesio 
ir rūpinimosi. Busimosios 
motinos nemokamai gauna, 
moterų konsultacijos gydy
toj ų-specialistų patarimus 
ir, reikalui esant, labiausiai 
kvalifikuotą medicinos pa
galbą.

O kai ateina laikas gim
dyti, moters dispozicijoje— 
gimdymo namai, kur- taip 
pat viskas nemokama: me
dicinos pagalba, geras mai
stas ir gimdytu ve bei nau
jagimio priežiūra.

Mūsų rajone dirba apie 
dvidešimt prityrusių vaikų 
gydytojų. Jie seka vaikų 
sveikatą, normalų jų augi
mą ir vystymąsi.

Mes ne tik nuolat seka
me jaunųjų pacientų svei
katą bei nemokamai juos 
gydome, bet ir padedame 
motinoms prižiūrėti juos. 
Rajone yra keturi vaikų 
lopšeliai. Užeikite į bet ku
rį iš jų, ir jūs pamatysite, 
kokiose sąlygose laikomi 
mūsų darbininkių vaikai, 
kaip jie ten prižiūrimi. Ne
užmirškite aplankyti ir vai
kų ambulatorijas.

... Prževalskio gatvė, Nr. 
6. Čia, puikiame pastate, 
kurį supa sodas, yra viena 
iš dviejų rajono vaikų am
bulatorijų.

Mes apsilankėme šioje gy
dymo įstaigoje, kuri skirta 
patiems mažiesiems tarybi
niams piliečiams —< vai
kams nuo vieno mėnesio iki 
trejų metų amžiaus. Mus 
maloniai sutiko gydytoja 
Janina Širvinskaitė.

— Aš mielai papasakosiu 
jums apie mūsų ambulato
rijos darbą,— sako jinai. 
Bet iš pradžių man'norisi 
parodyti jums visą mūsų 
narna...

Ir štai mes su gydytoja 
Širvinskaitė apvaikštome 
amulatorijos patalpą.

Iš pradžių patenkame į 
laukiamąjį kambarį. Čia 
motinos ir vaikai laukia, 
kai gydytojas turi juos pri
imti. Šioje patalpoje yra 
viskas tam, kad vaikas ne
nuobodžiautų. Jį džiugina 
ir meniškai padaryti vaiki
ški paveiksliukai ant sienų, 
ir daugybė žaisliukų, if 
knygos spalvotomis ilius
tracijomis...

Einame toliau, ir mūsų

eitimi. Mūsų avantiūra, 
mūsų epą tik prasideda, ir 
tie, kurie ateis po mūsų, gy
vens didesniame ir geres
niame pasaulyje. Su savo 
kantrybe, mes nuginkluo
sime neapykantą ir žioplu
mą ir įkarsime pasitikėji
mą ir draugystę tarp Rytų 
ir Vakarų žmonių.”

palydovė, atidarydama vie
nas duris .po kitų, rodo 
mums įvairius gydymo bei 
procedūrų kabinetus. 1

— Dabar šiuose kabine
tuose — tai tik dalis mūsų 
veiklos, — sako Širvinskai
tė.— Ambulatorijos perso- 

| nalo tarpe yra septyni spe
cialūs gydytojai, kurie lan
ko vaikus namuose. Pirmą 
kartą toks gydytojas su bu
simuoju savo pacientu susi
pažįsta gimdymo namuose. 
Pas mus taip nustatyta, 
kad kol konsultacijos gydy
tojas nepasižiūrėjo naujagi
mio ir neduos savo išvados, 
motinos iš gimdymo namų 
neišleidžia. Tą dieną, kai 
kūdikį atveža į- namus, gy
dytojas būtinai jį aplanko, 
ir nuo to momento jis regu
liariai lankosi jo bute, net 
jeigu vaikas vystosi visiškai 
normaliai. Tuo būdu, jau 
nuo pat pirmųjų savo gyve
nimo dienų vaikas 
nuolatinį namų gydytoją.

Tuo atveju, jei vaikas 
rimtai suserga ’ir kyla rei
kalas paguldyti jį į ligoni
nę, mes tučtuojau patalpi
name ligonį į vaikų ligoni
nę, ir kartais drauge su 
motina.

Mes reikalaujame, kad 
kiekviena motina, po to, kai 
jos vaikins sukanka vienas 
mėnuo, sistematingai rody
tų jį gydytojui ambulatori
joje. Ir jeigu jūs matote 
šiandien pas mus daug vai
ku, tai tas visai nereiškia, 
kad jie visi serga. Didžioji 
dauguma jų ■— visiškai i 
sveiki vaikai. Juos atnešė i kaimo moterys, — sako M. 
ir atvedė čia tam, kad 
tikrinti svorį, pasitart 
gydytoju dėl maisto, 
klausti jo patarimo.

Visa tai mes darome, 
prantama, nemokamai.

... Iš vaikų ambulatorijos 
mes nuvykome į “Lelijos” 
siuvimo fabriką.

Gal būt, mūsų skaityto
jams atrodys nesupranta
ma, ką bendro turi fabrikas 
su motinystės ir kūdikystės 
apsauga. Pasirodo, turi 
bendro, ir labai daug.

Štai ką pasakė mums 
šiuo klausimu fabriko prof
sąjunginio komiteto pirmi
ninkė M. Krasnitskienė:

“Lelijos” fabrike, įkurta
me vos prieš keletą metų, 
dirba šimtai moterų. Visos 
jos naudojasi lengvatomis, 
kurias teikia tarybiniai 
darbo įstatymai. Moteris, 
kuri ruošiasi tapti motina, 
perkeliama į lengvesnį dar
bą, ir tai jokiu būdu neat
siliepia jos uždarbiui. Ji 
aprūpinama nemokama me
dicinos pagalba tiesiogiai 
fabrike. Čia yra medicinos 
punktas, kur galima gauti 
visus reikalingus gydytojo- 
specialisto patarimus.

Penkios savaitės prieš 
gimdymą darbininkė gauna 
pilnutinai valstybės apmo
kamas 77 dienų atostogas. 
Daugelis darbininkių pas
kutinį mėnesį prieš gimdy
mą nemokamai praleidžia 
poilsio namuose.

Apsilankę “Lelijos” 
fabrike, mes nuėjome pas 
darbininkę Duknavičienę, 
kurios šeima gyvena čia 
pat, Vilniaus miesto Stali
no rajone. Ligi įvedant 
Lietuvoje tarybų valdžią, 
Marija Duknevičienė gyve
no kaime ir baisiai skurdo. 
Dabar ji gyvena Tarybų 
Lietuvos sostinėje, netoli 
Vingio parko, kuriame jos 
vyras dirba eiguliu, ir yra

Pieniškasis sosas, skanus ir sotinantis savo šeimai ir tinka
mas paduoti svečiam prie gatavųjų grūdiniu užkandžių ąr su 
uogomis. Šiam' sosui receptas tilpo numeryje 126-tame.

Užkampių. Sanitarine Tarnyba
Keliaują per kalnuotą ir 

miškingą Kentucky, ret
karčiais privažiuoja taip 
vadinamas “The Frontier 
Nursing Service” būstines. 
Tai privati, ne pelno orga
nizacija, kurios pagrindinis 
tikslas yra teikti krašto 
užkampiuose gyvenan
tiems kalniečiams medici- 

turi i nos, sanitarinę ir socialinę
globą. Šią organizaciją 
li925 metais įsteigė Mary 
Breckinridge, didelė slau
gymo ir akušerijos entu
ziastė, kuri šiai organizaci
jai tebevadovauja ir šian
dien.

Nors šios draugijos pa-
gai-

apgaubta visuotinio dėme
sio ir pagarbos. Ant Mari
jos Duknavičienės krūtinės 
— pirmo laipsnio “Motiny
stės šlovės” ordinas. Šitų 
ordinu ji apdovanota užtai, 
kad pagimdė ir išaugino 9 
vaikus.

— Kelios mano gimtojo

Pa“1 Duknavičienė, — turėjo po 
su septynis, aštuonis ir dau- 

Pa“ giau vaikų, tačiau daugelis 
vaikų mirdavo dar pačioje , 
vaikystėje —gyvenimas pa- į 
prastiems žmonėms buvo 
labai sunkus senaisiais lai- ‘ 
kais. Visai kas kita dabar. 
Visi mano vaikai išaugo i 
sveiki ir tvirti. Mano moti- j 
na visą gyvenimą buvo be-1 
rašte. Aš tarybų valdžios ■ 
laikais išmokau skaityti ir; 
rašyti. Visi mano vaikai, | 
sulaukę mokyklinio am-1 
žiaus, mokosi.

Su pasididžiavimu pasa
koja Duknavičienė apie sa-, 
vo vaikus, kuriems tarybi- Į 
nė santvarka plačiai atvėrė i 
duris į šviesią ateitį. Jos ' 
duktė, Marija, dirba vieno
je miesto įstaigoje, sūnus 
Vladislovas mokosi vidui'i- j 
nėję mokykloje ir svajoja , 
tapti inžinierium, mokosi ■ 
taip pat ir kiti Dukijavičie-; 
nes mokyklinio amžiaus 
vaikai.

Jauniausiam šeimos na- 
riui — Onutei — vos vieni 
meteliai, ir ji dar nenu
sprendė, kojų gyvenimo ke
lią pasirinkti.

... Stalino rajono finansų, 
skyriuje, kur mes paprašė
me informacijos, mums pa
sakė: nuo 1946 m-etų iki 
1954 metų balandžio 1 d. 
Duknavičienės šeimai išmo
kėta apie 35,000 rublių 
vienkartinių pašalpų vai
kams išlaikyti. Stambios i 
sumos išmokėtos šimtams 
kitų motinų. Viso per nu
rodytą laikotarpį Stalino 
rajono daugiavaikėms ir 
vienišoms motinoms išmo
kėta 3,515,460 rublių vals
tybinių pašalpų.

Šitaip motinomis ir vai
kais rūpinasi Tarybų vals
tybė.

su-

i grindinis uždavinys yra 
kvalifikuota pagalba gim
dyvėms, ir jaunoms moli
noms su vaikais, dabartinį 
mis sąlygomis yra patar
naujami visi 10,000 šio kal
nuoto ir sunkiai pasiekiamo 
krašto gyventojų, jų na
muose, klinikose ir pačios 
misijos ligoninėje.

Organizacija remiasi 
gailestingosios sesers — 
akušerės • patarnavimu, 
specialistės, kuri yra tiek 
populiari Anglijoje ir Ško
tijoje, bet pirmu kartu 
pabandyta pritaikinti Jun
gtinėse Valstybėse pačios 
ponios Breckinridge. Iš 
26 šios organizacijos
lestingų seserų 16 yra bai- 
e;ę specialius akušerės mok
slus.

Susiskirsčiusius i 8 sani
tarinius punktus, taip iš
dėstytus, kad kuo geriau- 

l ^iai būtų pasiekiama visa 
ši 700 kvadratiniu mylių 
teritorija, šios seserys - 
akušerės yra atsakomlngoj 
už šio rajono žmonių svei
katą. Punktuose kiekvieną 
savaitę būna priėmimo va- 

, landos, tačiau dažniausiai 
i seserys lanko pacijentus jų 
namuose. Kad 

! siektų, seserys 
i dažniausiai džipais; daž- 
i nai joja' raitos, o kartais 
| turi eiti ir pėsčios. Keliai 
Į šiame užkampyje yra pras- 
• ti ir reti; per kalnų upelius 

(Tąsa 3-me puslapyje)

juos pa-

Today's Pattern

9075
* 10-20

by UTm
Pattern 9075: Misses’ Size 10. 

12, 14. 16. 18. 20.'Size 16 blouse 
requires 2 j^irds 35-inch fabric; 
skirt. 3% yards. Easy to lew!

M. Labanauskas.

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,
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D-re O. B. Lepešinskaja

Ląstele, jos gyvenimas
« ir atsiradimas

(Tąsa)
Ląstelės, kurios yra ran

damos pačiame trynyje, kai 
kurių tyrinėtojų buvo laiko
mos ten patekusių atlieka
mų spermatozoidų išsivys
tymu, tačiau kiti tyrinėto
jai įrodė priešingą dalyką, 
rasdami tokių ląstelių ir ne- 
a p v a i s i n t uose paukščių 
kiaušiniuose.

Visa tai pastūmėjo mus 
būtinai tirti tuos pakiti
mus, kurie vyksta paukščių 
kiaušininėje ląstelėje iki 
apvaisinimo ir po jo, pra
dinėse vystymosi stadijose.

Visi pakitimai kiaušini
nėje ląstelėje ir ypatingai 
jos gemalinėje pūslelėje 
(branoiuolyje) labai mažai 
ištirti/" Tyrimo rezultatai 
šiuo Klausimu labai vieni 
kitiems prieštarauja.

Pagal mūsų stebėjimus, 
trynio grūdeliai yra lęšio 
formos, sudaryti iš kūno 
(protoplazmos) ir apvalka
lėlio, kurio sudėtyje yra 
nukleininės rūgštys, t. y. 
sudėtinė branduolio dalis.

Jeigu trynio rutulėliuose 
yra visa tai, kas būtina ląs
telėms susidaryti, tai’ reiš
kia, yra tiesioginė prasmė 
stebėti trynio vystymąsi.

O todėl paseksime, kaip 
kinta įvairiose savo vysty
mosi stadijose žuvų ir 
paukščių kiaušininės ląste
lės.

Zalenskis rašė:
“Po į-.J valandos kiauši

nį padėjus, užuomazgoje 
galima pastebėti, dar iki jo 
apvaisinimo, gemalinės pūsr 
lėlės (kiaušininės ląstelės 
brantjįliolio) nebuvimą. Ge
malinė pūslelė išnyko. Iš
nykus gemalinei pūslelei, 
kiaušinis yra ląstelė, netu
rinti branduolio.”
Vėlesnieji darbai kito tyri

nėtojo buvo atlikti kruopš
čiau, ir jais gerai ištirtas 
gemalinės pūslelės chroma- 
tino (branduolinės medžia
gos) likimas. Iš pradžių 
įvyksta toks stiprus chro- 
matino išsisklaidymas, kad 
tik specialiai tiriant galima 
pamatyti nežymius bran
duolio likučius.

Mūsų atliktieji eršketro 
kiaušinių stebėjimai pačio
se ankstyviausiose vystymo
si stadijose, dirbtiniu būdu 
juos (kiaušinius) apvaisi
nus, davė taip pat panašius 
rezvftatus.

Jeigu taip, jeigu mes iš 
tikrųjų matome chromatino 
išsisklaidymo procesą, mor
fologiškai susiformavusio 
branduolio išnykimą, tai 
nėra jokios abejonės, kad 
prieš mus yra vaizdas iki- 
ląstelinės kiaušininės ląste
lės vystymosi stadijos, po 
kurios turi sekti, įvykus ap
vaisinimui, kita stadija, ly
dima branduolio, vadinamo
jo “moteriškojoje pronu- 
kleuso” formavimosi, t. y. 
kiaušininės ląstelės susida
rymo stadija.
<• Tuo būdu, ir kiaušininė 
ląstelė besivystydama pra- 
eina Hekelio moneros sta- 
diją. ,

Mes ir pereisime prie ap
rašymo įvairių branduolio 
vystymosi stadijų iš Išsklai
dytų chromatino likučių.

Pj nėjus 33 minutėms po 
eršketro kiaušinio dirbtinio 
apvaijį^imo animaliniame 
jo poliuje (poliuje, kuriame 
Vyksta ląstelių susidary- 
Jnaš) yra tiktai protoplaz- 
rtia (dažosi tiktai*protoplaz- 
tarp labai smulkaus grū- 

dingumo. Chromatinė me
džiaga, matyti, taip išsklai
dyta visoje užuomazgoje, 
kad jos-negalima įžiūrėti.

V ege ta ty v i nė j e (maitina
mojoje) kiaušinio dalyje 
trynio grūdingumas, švie
siai nudažytas branduoli
niais dažais, guli tarp skai
dulingos protop 1 a z m o s .
Grūdingumas artėjant prie 
animalinio poliaus darosi 
vis smulkesnis, ir dalis jo 
dažosi branduoliniais, o ki
ta dalis — protoplazminiais 
dažais.

Praėjus 38 minutėms po 
apvaisinimo, vaizdas kinta. 
Protoplazminis grūdingu- 
mas susirenka spinduliais 
aplink centrini kiaušinio 
tašką. “Spindulių” galuo
se guli smulkiausi bran
duolio tipo grūdeliai.

Dar vėliau spindulinės 
Į sferos centre atsiranda ma- 
jžytė pūslelė, kartais ji esti 
■ kiek didesnė. Pūslelė dažo- 
i si protoplazminiais dažais. 
Ji išreiškia pradinę bran
duolio susidarymo stadiją 
ir yra vadinama “linine 
griaučiais,” arba homogeni
niu branduoliu. Joje dar 
nėra branduolinės medžia
gos — chromatino. Linino 
griaučiai auga, darosi skai- 
dulingi ir apsisupa smulkiu 
br a n duo 1 i n i u gr ū d i n gu m u, 
kuris išnyksta branduolio 

' aplinkoje, kai juo užsipildo 
linino griaučiai; tai įgalina 
galvoti, ar tik šis grūdingu- 
mas iš apsupančios aplin-j 

; kos nepereina į linino griau- 
| čius, sudarydamas tuo bū
du “grūdingąjį branduolį.” 
Taip išnykęs kiaušininės 
ląstelės brendimo metu 
branduolys susidaro iš nau
jo.

Šis moteriškojo pronu- 
; kleuso susidarymo proce
sas labai primena Minčino 
ir Hekelio, jų hipotezėse 
apie filoeggntinį ląstelių 
išsivystymą, aprašytąjį ląs
telės ir branduolio vysty
mosi procesą. Minei nas to
kį “grūdingą branduolį” 
vadina “kariozoma.”

Pronuklęus susidaro svei
kos kiaušininės ląstelės ani- 
malinėje dalyje. Kyla klau
simas, kaip vyksta vysty
mosi procesas vegetatyvinė
je kiaušinio dalyje, ir ar 
tikrai ši kiaušinio dalis su
naudojama tik kiaušininei 
ląstelei maitinti, ar nesusi
formuoja joje' naujos ląste
lės pati-es embriono sudary
mui?

Klausimas apie tai, kaip 
vyksta branduolinės me
džiagos didėjimas ir kaip 
šis didėjimas atsispindi try
nio masės morfologiniuose 
pakitimuose, yni labai įdo
mus.

Iš visos eilės literatūrinių 
duomenų (Aleksejeva ir 
kt.) galima spręsti, kad 
trynyje y r a tokių me
džiagų, kaip fosforo rūgš
tis, nukleproteidai ir lipoi- 
dai (taip pat savo sudėty
je turintieji fosforo rūgš
tį).

Fosas nurodė į branduolio 
susidarymo glaudų ryšį su 
trynio grūdelių irimu.

Iš mano ir mano bendra
darbės Tepliakovos bandy
mų, dažant pagal Feilgeną 
( s p e c i a 1 us nukleininių 
rūgščių — nukleoprote i d ų 
dažymas) paaiškėjo, kad 
trynio grūdelių apvalkalė
liai turi savo sudėtyje nu
kleininių rūgščių.

(Bus daugiau)

Daugiau dėmesio jaunimui!
- LDS Seimo šūkis -

CHICAGO, liepos 14. — 
Ketvirtoj LDS Seimo sesi
joj buvo baigtas skaityti 
naujos konstitucijos projek
tas. Nauja konstitucija už
ginta vienbalsiai. Delegatai 
ir delegates - pareiškė savo 
pa s i ten kini m ą ga us i n gaiš 
plojimais. Antradienį po 
pietų LDS Nacionalis veiki
mo komitetas turėjo savo 
speciali susirinkimą. Susi
rinkimas buvo vaisingas. 
Pirmininkavo Ruth Price.

Priimtos trys rezoliucijos 
reikale praplėtimo veikimo 
čia gimusių tarpe.

Nacionalis golfo turna- 
mentas įvyks Detroite išva
karėse Darbo Dienos. Naci
onalis bolininkų turnam-en- 
mentas įvyks Clevelande.

Susirinkime tartasi, kaip 
praplėsti veikimą ne tik 
sporto srityje, bet ir bend
rai kultūrinėje srityje. Na- 
ciorialis komitetas įpareigo
tas padėti silpnom veikian- 
čiom jaunom kuopom.

Senimo ir jaunimo koope- 
ravimas turi būti glaudes
nis.

Reikia pasakyti, kad vie
nuolikto LDS Seimo delega
tų tarpe yra apie 20 čia gi
musių lietuvių. Jie kalbėjo 
ne tik apie jaunimo reika
lus.

Visi pareiškė pasitenkini
mą LDS organu “Tiesa”.

Antradienio vakare Mil
dos teatre įvyko šeiminis 

Akies anatomija—2
J. J. Kaškiaucius, M. I).

Dalis akies anatomijos 
pažinimo tilpo pirmiau. Bu
vo ten paminėta priekinė 
akies obuolio dalis: ta tru
putį labiau išsidavusi prie
kin ragena, o ten, giliau, 
per patį rainelės vidurį, ei
na vyzdys. Ir tuoj už vyz
džio tilpsta lęšiukas.

Nuo rainelės suraukiamų
jų rąumenėlių eina tam ty
čia plaušeliai, priraišioti 
prie lęšiuko kraštelių. Rai
nelei susitraukiant ir atsi
leidžiant, pasikeičia ir lę
šiuko ^išgaubtumas. Kai rai
nelė susignyba ir sumažina 
vyzdį, tai tuo patim tarpu 
ji truputį suspaudžia lęšiu
ką ir padaro jį storėlesnį, 
labiau išgaubtą. O kai rai
nelė prasiskleidžia, praplės
dama vyzdį, ji atleidžia ir 
lęšiuką, padaro jį plonėles- 
nį ir plokštesnį.. Šitoksai 
vyksmas ir padeda akiai 
pagaut ir matyt daiktą kuo 
aiškiausiai. Tai “akomoda- 
cija.”

Aplink akies obuolį eina 
kelios plėvelės. Pati viršu
tinė plėvelė yra sujungia
moji plėvelė — konjunktyva 
(“conjunctiva”), p 1 o n u te 
drėgna pienelė, kuri apden
gia ir akies obuolį ir voką 
vidų. Aįdai pasidaro slidu 
ir gludu vartytis. Sujun
giamoji plėvė turi platų 
tinklelį plonyčių kraujagys
lių. Kai akys parausta, 
nuo vėjo, dulkių, dūmų, du
jų ar ko, tai tos kraujagys
lės^ prasiskleidžia nuo pa
dengėjusio kraujo. Iš to ga
li pasidaryti ir tos plėvės 
uždegimas — kon j unkty vi
tas (“conjunctivitis”).

Kur sujungiamoji plėvė 
prisiartina prie pačio akies 
priekinio išgaubimo — ra
genos, tai ji pasikeičia ir 
pasidaro plonutėlė, perma
toma plėnelytė, prilipusi 
prie ragenos.

Tuoj po > sujungiamosios
plevės eina akies baltymas 
(baltinys, “sclera”) — Lie

koncertas. Apie koncertą 
bus rašoma kitoj vietoj.

Koncertas sužavėjo visus 
Seimo delegatus ir pašali
nius. Svieto susirinko labai 
daug.

Po koncerto sekė visuoti
nas pasilinksminimas.

Trečiadienio pirmoj sesi
joj daugiausia kalbėta apie 
bendrus organizacijos rei
kalus ir apie plėtimą LDS 
įtakos, apie naujų narių ga
vimą. Tarpe kalbėjusių tais 
reikalais buvo ir Julius 
Neumanas iš Wisconsino, 
vyriausias LDS vajininkas, 
laimėjęs pirmą prizą. Jis 
gauna naujų narių ir sve
timtaučių tarpe.

J. Jokubka perskaitė pla
toką rezoliuciją, kuri api
ma LDS situaciją, kaip 
praeityje, taip ir šiuo lai
ku. Rezoliucijos leitmoty
vas: darbuotis šiai šlovin
gai organizacijai be nusimi
nimo ir baimės, darbuotis 
fraternalizmo dvasioj 1

Kita rezoliucija apibūdi
na LDS būklę iš legalinio 
atžvilgio, sąryšy su genera
linio prokuroro pasiniojimu 
įtraukti ją į subversyvių 
sąrašą. LDS Seimas nutarė 
ginti savo organizacijos ge
rą vardą.

LDS organo “Tiesos” rei
kalu taipgi buvo nemažai 
kalbėta ir prieita išvados, 
kad leisti vi-eną kartą į mė
nesį.

Korespondentas.

; toji plėvė, labai stipri, tvir- 
I ta ir storoka. Baltymas 
apeina aplink ragenos kraš
telius, bet viršun jos neuž
eina.

Dar giliau, kitą baltymo 
šoną iškloja g y s l a i n ė 
(“choroidea”), pilnai pilna 
kraujagyslių. Toji gyslainė 
neliečia akies priekio — ra- 

Igenos. Ragenos užpakalinė 
plėnelytė irgi plo n u t ė 1 ė , 
permatoma.

O pati vidujinė akies 
obuolio plėvelė pasiskleidžia 
tik per patį akies užpakalį 
ir vadinasi tinklainė, reti
na. Tinklainė — gyvas ste
buklas, — taip ji stebėtinai 
sudaryta iš kelių eilelių 
specifiškų spalvotų ląstelių/ 
kurios turi' gabumą pagau
ti daiktų išvaizdą, spalvą, 
dydį. Tai— akies veidro
dis. Tos specifiškosios tin
klainės ląstelės tiesiogiai 
pereina į akies . regimąjį— 
optinį nervą ir per tą nervą 
perduoda daiktų atvaizdą 
smegenims, optiniams sme
genų centrams.

Pąts akies obuolys pil
nas permatomo t i r š t o k o 
skysčio, lyg kokių drebučių. 
Priekinis akies • kambariu
kas, tarpe ragenos' ir lęšiu
ko, pilnas to savingo skys
čio, truputėlį skystesnio ir 
vadinamo vandenkūnvu 
(“aqueous humor”). O di
dysis, u ž p a k a 1 inis akies 
kambariukas pilnas tirštė- 
lesnio permatomo skysčio 
— stiklakūnio (“vitreous 
humor”).

Per tą permatomąjį vi
daus akies skystį eina tam 
tikri plonutėliai permato
mi kanaliu kai, kurie padeda 
prašalint ir išvalo iš vidaus 
akies nusidėvėjusių ląstelių 
nuotrupas. Pagyvenusiam 
žmogui kartais susidaro vi
daus akies skysčiuose tru
putį didėlesnių tų narvelių' 
nuotrupų, kurios nespėja 
taip lengvai išsivaikščiot ir 
prasišalint. Tokios nuotru
pos kai kada pereina, pra
plaukia pro vyzdžio ir lę-

San Francisco, Cal.
Atmetė reikalavimą kaucijos

Taip pasitaikė, kad šiomis 
dienomis šiame mieste atsilan
kė Aukščiausiojo Teismo pir
mininkas Earl Warren. Nu
teistų) ir nubaustų trijų poli
tinių kalinių advokatai pama
tė progą atsikreipti tiesiai j 
Warren ą, pašant, kad jis 
Įsakytų numažinti kaucijas. 
Kaip žinia, šioje apylinkėje 
buvo nuteisti Sid Stein, Sam 
Coleman ir Carl Russ. Il 
giems metams kalėti jie bu
vo nuteisti už tai, kad jie būk 
sulaužę Smitho Aktą, kai pri
glaudė komunistų vadą, kuris 
atsisakė eiti Į kalėj faną.

šiems vyrams ųu statytos to
kios baisiai aukštos kaucijos, 
kad jie jokiu būdu negali iš
eiti iš kalėjimo iki jų apelia
cijos bus teismuose išspręstos. 
Jie tebesėdi kalėjime. Už 
Sid Stein reikalaujama $75,- 
000 kaucijos, o už Coleman 
ir Ross po $40,000.

Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas Warren atsisakė advo
katų reikalavimą patenkinti, 
nors jis turėjo teisę ir galią 
tatai padaryti. Bet, matyt, 
jam nesvarbu šalies Konsti
tucija, kuri draudžia teis
mams bei valdžiai bile žmogų 
padėti po aukšta kaucija tik 
tuo tikslu, kad jis negalėtų 
išeiti iš kalėjimo. Rep.

Užkampių Sanitarinė 
Tarnyba

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
ten nėra tiltų, o kiti miški
ninkai gyvena tiesiog ne
įžengiamuose miškuose.

Kartą pasiekusios paci
entą, seserys išmokina šei
mą elementarinių sanitari
nių taisyklių, skiepija val
kus, išmokina naudoti Ty
rą geriamą vandenį ir tin
kamai pasigaminti maistą.

Organizacijos centras yra 
Kentucky mieste vardu 
Wendover. Čia pat. randa
si Organizacijos maža ligo
ninė, 25 lovų, su lopšeliu, 
kur yra vietos 12 kūdikių 
ir klinika, kurios pacijen- 
tai gyvena namuose, bet 
atvyksta periodiniam gy
dymui.

1939 metais organizacija 
įsteigė savo akušerijos mo
kyklą, kurioje šešios seserys 
mokinasi akušerijos pa
grindų ir kitų elementari
nių sveikatos priežiūros 
taisyklių. Šios aukštai pa
statytos mokyklos abitu
rientės šiuo metu nedirba 
vien tik Wendover apylin
kėse, bet taip pat Alaskoje, 
Puerto Rico, Kanadoje, 
Azijoje, Afrikoje ir Euro
poje.

Organizacijos globa yra 
nemokama. Šeimos kasmet 
sumoka nario mokestį ir 
papildomas sumas gimdy
mo, medicinos pagalbos ar 
operacijos atveju. Netur
to atveju daromos išimtys 
ir pači jen tai gali atsily
ginti savo darbu ar produk
tais.

Organizacijos pagrindi
nes pajamas sudaro kasme
tinės gausios aukos, kurias 
suteikia žmonės savo tes
tamentais, specialiais fon
dais ir visa eilė labdarybės 
komitetų visoje eilėje Ame
rikos miestų. Narystės 
pajamos apmoka vos 10 

šiuko matomąjį taką ir su
daro lyg kokį debesiuką, 
žiūrint į kokį daiktą. Tai 
“muscae volit antes’’ — 
skraidžiojančios muselės.” 
Tie plonyčiai taškeliai bei 
šešėliai ilgainiui sueina į 
kanaliuką ir išnyksta iš 
akies.

Kitą kartą pasikalbėsime 
apie akių veikimą—jų fizi
ologiją.

Cleveland, Ohio
Įspūdingas buvo priimtuvų 

vakaras

Nuvažiavus Į Ukrainą sve
tainę, kurioje vyko advokačių 
Yetta Land ir Thelma Furry 
priimtuvių vakaras, jau radau 
pradėjusius vakari e i auti. 
Vakarienė buvo bufeto ma
dos, tai visi pasiėmę po lėkš
tę ir šakutę ėjo iš eilės pasi
rinkti valgių, kuris kuriam go
riausia atrodė ir patiko. Val
giai buvo dovanai sunešti 
įvairių tautų moterų, kurios 
tuos valgius pagamino sulyg 
savo tautos skoniu ir mada. 
Pyragaičiai irgi buvo skirtin
gi vieni nuo kitų, sulyg ku
rios tautos pagaminti. Todėl 
Įdomaujančiam para gauti 
skirtingų tautų valgių, kad ir 
po šaukštuką imant, lėkštė 
prisikrauna su kaupu.

, Kadangi to vakaro daly
viai susidėjo iš Įvairių tautų ir 
rasių pirmaeilių žmonių, tai, 
skaniai pavalgius, buvo Įdomu 
ir pasikalbėti vieni su kitais. 
Svetainė dūzgė lyg bičių avi
lys.

Kada adv. Yetta Land pasi
rodė svetainėje, visi atsistojo, 
kad pasitikti su ovacijomis tą 
vienintelę drąsuolę Clevelan
de, kuri drįsta gipti Smith 
Aktu kaltinamuosius vienuo
lika Ohio žmonių. O adv. 
Land, apkabindama dalyvį 
iš eilės, juodas ar baltas, pa
bučiavo visus. Adv. Land čia 
rado, daugumoje, susirinku
sius Į jos priimtuves tuos, su 
kuriais per eilę metų ji vel
kė ir nekuriu; civiles teises 
narsiai gynė teismuose. Todėl 
jai ir buvo malonus susitiki
mas po kelių metų išbuvimo 
Arizona valstijoje atgavimui 
sveikatos po pavojingos ope
racijos.

f Taipgi šis priimtuvių poky
lis buvo ir kitai drąsuole! 
advokatei Thelma Furry iš 
Akono, kuri taipgi narsiai 
gin.a darbininkų civiles teises 
ir ji pati jau yra persekioja
ma Ohio ragangaudžių. Adv. 
Furry 'stoja kartu su adv. 
Land gynimui Ohio vienuoli
kos žmonių, patekusių Smith 
Akto aukomis.

Savo atostogų proga atva
žiavo ir adv. Mary Kaufman 
tą vakarą, kad pasimatyti su 
adv. Land. Adv . Kaufman 
yra net pasauliniai pasižymė
jusi savo profesija. Ji atsto
vavo Jungtinių Valstijų pro
kuratūrą Neurenbergo nacių 
teisme. Ji vadovavo gynime 
komunistų vadų pirmame ir 
antrame Foley Square teisme, 
New Yorke. Pastaruoju laiku 
ji vadovavo apgynime 6-šių 
Smith Aktu kaltinamų žmo
nių St. Louis, Mo. Bet ar ji 
turės progą prisidėti prie g.y- 
nimo Ohio žmonių, dar nėra 
žinios.

procentų organizacijos me
tinio biudžeto. Žymūs vi- 
suomeninkai ir specialistai 
paprašyti mielai suteikia 
savo neapmokamus patari
mus. i
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PIKNIKAS
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Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 62 kuopa

Sekmadienį, Liepos 25 July 
lietuvių Tautiškame Darže

Prie Winter St. ant Keswick Rd., Montello, Mass.
Pradžia 1 vaL dieną

Kviečiame Southbostoniškius ir iš visos apylin
kės dalyvauti šiame piknike. Bus parūpinta gar
džių valgių, šalto alučio ir gros gera orkestrą. 
Visi būsite užganėdinti.

— Rengimo Komitetas.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Liepos (July) 21, 1954

Priimtuvių mitingas tapo 
atidarytas su Amerikos him
nu. Po to jauna moteris su
dainavo kelias Amerikos liaiv 
dies dainas, akompanuodama 
sau gitarų. Daugiau populia- 
riškomis dainomis išjudino 
dainuoti visą publiką. Buvo 
perskaitytos Yettai Land svei
kinimų telegramos nuo trijų 
atsižymėjusių advokatų: iš 
Philadelphijos, iš Los Angeles 
ir iš Pittsburgho.

Iššaukta visa eilė gerų kal
bėtojų, kurie pasakė po gerą 
prakalbą. Sudėjus jų prakal
bų ištraukas, gauname,, jog 
didžiosioms korporaci j o m s 
yra reikalinga reakcija, fa
šizmas ir karas, kad ant il
giau pratęsti žmonių išnau
dojimą, kaip savo krašte, taip 
ir užsieniuose kur yra pi
gus darbininkas. Gavosi išva
da, kad makartizmas kamuo
ja ne vien eilinius darbo žmo
nes, bet ir mokslininkus iš 
aukštesnio laipsnio bei artis
tas nubloškė prie pigiausia 
apmokamų paprastų darbų, 
kad pasidaryti sau pragyveni
mą.

Suprantama, kad vienuoli
kos Ohio žmonių teisme bus 
vedama kova ne vien už tų 
vienuolikos žmonių laisvę, bet 
ir už tuos, kurie jau sėdi ka
lėjimuose. Už visus tifcos, ku- - 
rie kovojo už žodžio laisvę, 
taiką ir darbo žmonių gero
vę.

Taipgi išaiškino, kad ap
gynimas vienuolikos Ohio 
žmonių nebus lengvas: viena, 
kad prisaikintųjų teisėjų su
dėtis yra iš darbo žmonių 
priešų, ir antra, kad komerci
nė spauda teismui prasidėjus 
pradės šmeižti teisiamuosius 
išdavikais ir visokiais jiems 
primetimais.

Adv. Land paskutiniame 
žodyje sakė: “Mūsų visų už
duotis yra kietai susiglaudus 
stovėti teisiamųjų užnugarj'je 
su morale ir finansine para
ma. Tuomet bus galima leng
vai laimėti teisme, nes tie 
žmonės niekuo nėra prasižen
gę nei valdžiai, nei žmo
nėms.”

Aukų tapo sudėta $1,420.
žydų organizacijos pridavė 
$300, įvairios slavų ir lenkų 
organizacijos taipgi davė po 
didelę sumą ir pavieniai dos
niai aukojo. Tik nuo lietuvių 
dalyvavo vienas ir pridavė 
aukų tik $16 nuo draugų lie
tuvių, bet ir tas gerai. Nejau
ku darosi, kad lietuviai lyg 
nebemato reikalo veikti 
kartu su , kitomis tautomis. 
Tik vienos draugės netekome 
i” jau nebesimato lietuviškų 
valgių ant tarptautinio stalo.

Baigėsi priimtuvių vakaras 
su jaunos moters liaudies dai
nelėmis, akompanuojant su 
gitarų.

Bet ir po užbaigimo daly
viai dar nesiskubino skirsty
tis į namus, nors jau buvo vė
lus laikas. Vieni radę dar 
daug valgių ant bufeto valgė 
antru kartu, kiti diskusavo 
kalbėtojų pakeltus klausimus 
apie bėgančius dalykus ir bū
simą teismą. J. N. S.



So. Boston, Mass.
Kai žekoniai pargrįžta is 

Floridos, tuomet h* So. Bosto
nas lyg atbunda. Jie lanko 
susirinkimus, ‘ apsiima veikti 
Komisijose, piknikuose dirbti. 
Va, kad ir Laisvės piknike, 
Montelloje, Alenutė Žekonis 
visą gražią dienelę, be jokio 
pavadavimo, patarnavo vi
siems reikalaujantiems, o jų 
buvo daug. Gaila, kad jie 
nežiemavoja čia. Kai tik oras 
atves, ir vėl sau pamėgton 
Floridon išlėks.

O kai * kas ir vasarą drįsta 
atlankyti tą gėlių šalį Floridą. 
Va, atostogų proga E. Frei- 
montienė, jos sūnus ir marti 
pasiima K. Kazlauskienę ir 
d ui į tą visuotiną vasarą. Ar 
bus perdaug apdegę, paruda
vę, kai sugrįš? Abejotina.

įdomi pagoda
General Motors Co. surengė 

Bostono sode labai įdomią sa
vo dirbinių parodą. Tęsis apie 
2 savaites. Gal nekurienis ne v
taip žingeidu. Vienok susiin- 
teresavusiems mašinos pažan
ga tai labai įdomu ir nau
dinga. Paroda kilnojama iš 
miesto į miestą. Už poros sa
vaičių bus rodoma kitur.

Irgi “paroda”
Vėlesni ateiviai lietuviai, 

taip vadinami dipukai, So. 
Bostone, savo patalpoje prie 
4-tos gatvės, pateikė “Geno
cide Exhibits/’ būk tai nuo
traukos iš įvykių Lietuvoje. 
Ar kas lankė, nepatyriau. Du
rys per savaitę buvo atdaros, 
lankytojų nesimatė, kad bū
tų. Bet gyrėsi, būk translia
vę Lietuvon per radiją “Ame
rikos Balsas.”

Piknikas
LDS 62 kuopa (So. Bosto

ne) rengia smagų išvažiavimą 
į Montello lietuvių tautišką 
pušyną, Winter St. ir Kes
wick Road. Įvyks sekmadie
nį, liepos 25 d.

Kuopa smarkiai ruošiasi 
prie šio pikniko. Nuo 318GSo. 
Bostone, automobiliai lauks 
važiuotojų tarpe 12 ir 2 vai. 
dieną.

II. žekonienė «sakė, kad j! 
būsianti virtuvėje prie dešrų, 
kopūstų ar kitko, bet prie 
stiklinių tai jau nebūsianti.

Aist

Worcester, Mass
Mūsų abiejų LLD kuopų, 

vyrų 11-tos ir moterų 155-tos, 
bendrai surengtas piknikas 
atsibuvo liepos. 11-tą. Puikiau
siai pavyko. Oras, tarytum iš 
anksto užsakytai buvo labai 
gražus: nei per karšta, neigi 
per šalta. Svieto privažiavo 
daug. Atvyko iš tolimų miestų 
ir valstijų. Buvo daug žmonių 
iš Bostono,Norwoodo ir dar iš 
tolimesnių. Būrys su keletą 
mašinų atvažiavo iš Conn, ir 
ir iš New Hampshire. O patys 
usteriečiai, žinoma, dalyvavo 
savo dienraščio piknike visi, 
kam tik buvo galima. Tik pa
sigesta abiejų Lukų, nes jie 
šiuo kart išvažiavę į Kalifor
niją.

Visokius valgius, užkan
džius paruošė mūsų darbščio
sios bitelės gaspadinėlės: jos 

/pradėjo ruošti dar trimis die
nomis pirm pikniko-rūpinosi, 
dirbo, kad tik viskas išeitų 
gerai.

Farmerka Barbora Ja
kaitienė dovanojo didelį, it 
kumelį, sūrį. H. Žilinskienė 
savo namuose prikepė labai 
gardžių ausiukų didelį baksą, 
Kepti jai padėjo Ausiejienė 

.ir Vosilienė. Jos visos trys pra 
kaitavo per visą ilgą vakarą 
net iki 11-kos nakties.

Kitkas reikėjo pasipirkti.
Dėka dovanotam maistui ir 

įdėtam daugelio darbui pel
no Laisvei, manau, liks nema
žai,bet kiek, tas dar man nėra 
žinoma, nes nesuvestos skait
linės.

Mačiau, J. Skliutas su kny
gele ir pieštuku vaikščiojo po 
minią priimdamas aukas, kiek 
surinko, irgi neteko sužinoti.
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NewY^rko^^^Zinioi
Pamatykite naują 
Lenkijos filmą

Šia penktadienio vakarą, 
liepos 23-čią, brooklynie- 
čiai - newyorkieciai lenkai 
rengia Liaudiškos Lenkijos 
10 metų sukakties paminė
jimą. Ta proga ruošia įspū
dingą programą Stanley 
Teatre, 7th Ave., prie 
Times Square, New Yorke.

Pirmu ir gal vieninteliu 
kartu šiuo tarpu buvo rodo
ma nauja iš Lenkijos fil
mą, meniškai graži, su įpin
tu joje romansu ir juoke
liais. Rodys ir žiniškų fil
mų, parodančių Lenkijos 
atsikūrimą iš karo griuvė
sių. Taipgi bus trumpų kal
bų.

Lenkų programa prasi
dės 8 vai. Kviečia visus. 
Pernai dalyvavusieji lietu
viai reiškė pasitenkinimą 
jų programa. Šiemet len
kai tikisi turėti dar įdomes
nę programą. K-nas

Minės Dariaus-Girėno 
mirties sukakti

Liepos 23-čios vakarą, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
salėje, įvyks minėjimas Da
riaus ir Girėno skridimo ir jų 
mirties Vokietijos miškuose. 
Pradžia 8 vai., įžanga nemo
kama .Rengia ir kviečia pa
minklo statymo komitetas.

Kalbės Vienybės redakto
rius Juozas Tysliava ir Dr. 
Vincas Kanauka.

Meno programoje dainuos 
ir gros Jurgis Vedegys, Vikto
ras Bekerys ir Jurgis Dirigen-

Rinkiminiu klausimu 
daug studentą

New Yorke veikiančioje Jef
ferson Mokykloje iš daugelio 
vidurvasariu vykdomų kursų, 
daugiausia studentų gavęs 
kursas rinkiminiais klausi
mais. Registracija dar tebe
vykdoma darbadihniais iki 9 
vakaro , mokyklos patalpose, 
575 Sixth Ave.

Penkių sesijų kurso kaina 
$ 4. Pamokos yra dieninės ir 
vakarinės, pasirenkant laiką, 
po vieną pamoką kas savaitė, 
per 5 savaites.

Tą jisai pats pasius ir parašys 
Kiti dd. nuo pat ankstyvo 

ryto dirbo virtuvėje. Aš pats 
tas ausiukes ir tas tris leidu- 
kes 9-tą ryto nuvežiau į par
ką, tai abu Pilkauskus jau ra
dome dirbant. A. Pilkauskas 
ne tik labai įgudęs plaukų kir
pėjas ir barzdų skutėjas,bet 
geras ir bulvių skutėjas: buvo 
dar tik biskis po devynių,o 
jo jau prilupta bulvelių dide
lis puodas būsimai publikai.

Tokiems draugams ir drau
gėms priklauso didelis, didelis 
dėkui už tokią jų storonę.

» S-kų Jurgis

Biznio Teleforias Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-9672 EVergreen 4-191.8

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

• •

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

įvyko labai smagus 
gimtadienio pobūvis .

Liepos 17-tą įvyko Jono 
Grybo gimtadienio pobūvis 
Liberty Auditorijoje. J į 
rengė patsai jubiliejatas, 
sužinojęs, kad jo gimtadie
nio proga atvyksta jo gimi
naičiai iš tolimu miestų. 
Išrodo, kad jis norėjo ne 
tiktai pats vienas su jais 
pasilinksminti, bet suteikti 
progą svečiams su mumis, o 
mums su svečiais susipažin
ti.

Jo planas labai gražiai 
pavyko. Nežiūrint vidur- 
vasarinio oro ir atostogų 
laikotarpio, susirinko daug 
svečių. Jonas kiekvieną 
ateinantį pats pasitiko ir 
vaišingai priėmė. Gražu bu
vo žiūrėti, kad tas naujo
kas čia jau turįs tiek daug 
draugų. Įsitikinome, kad ir 
vidurvasariu galima turėti 
pramogų, jeigu tam yra ge
ras reikalas.

Pobūvis pradėta sugiedo- 
jimu Jonui “Happy Birth
day” ir “Ilgiausių Metų.” 
Vakarui pirmininkavęs R. 
Mizara įvykdė trumpą kal
bų programą. Iškviesti kai 
kurie atvykę iš toliau, tar
pe tų ir Jono giminaitis, 

| atvykęs iš Kanados. Vieni 
sakė Jonui linkėjimus. Ka
nadietis kai ką papasakojo 
apie lietuvių gyvenimą te
nai. Brooklyniečiai tūli pa
pasakojo apie vietinius rei
kalus. *

Po programos, sueigos 
dalyviai gausiai tuos prisi
mintus reikalus parėmė 
kiekvienas pagal savo išga
lę. Girdėta, kad ne vienas 
per kanadietį svečią pasiun
tė savo metinę dovaną ka
nadiečių labai brangina
mam laikraščiui Liaudies 
Balsui.

Svečių -buvo iš Worces
ter, Hartford,. Gre^t Neck.

Niekas neskubėjo namo 
po programos. Iš sykio pra
dėjo smagias dainas aidie- 
čiai. Jonas Grybas yra Aido 
Choro pirmininkas, tad ai- 
diečiai čia nebuvo paskuti
niai. O su aidiečiais įsisma
gino dainuoti ir kiti.

Gerai pagamintais ir gra
žiai paduotais valgiais sve
čius aptarnavo Mary Krun- 
glienė. Jai talkos suteikė 
Mary Wilson, nors ir pati 
tą dieną savo namuose tu
rėjo savo jaunų draugų ves
tuves, kurioms ji šeiminin
kavo. Rep.

Areštuoti du jauni new
yorkieciai. Įtaria, kad jie pa
pjovė brooklyniėtį gaisragesį 
Frank Taormina. Sako, kad 
būdami girti ir n o r ė d a m i 
daugiau " gerti jie pastojo 
Taorminai kelią ir pareikala
vo pinigų. Nedavus, jį su
raižė peiliu.

Marcantonijus sako, 
kad Donovan giriasi

Buv. kongresmanas V. Mar-. 
cantonio sako, kad jo oponen-' 
tas į kongresmanus 18-me dis- 
trikte Donovanas-giriasi l ėmė
jais, kurių jis neturi.

Donovan pasigyrė būk “jau
nieji demokratai ” jį remia. 
Bet Marcantonijus nurodo, 
kad net pasiskelbęs “jaunųjų 
demokratų” prazidentu šioje 
valstijoje Harold R. Moskovit 
nėra jaunas. Sako, kad jo 
skelbiama organizacija tik po
pierinė, propagandos tikslams 
padarytas vardas.

v

Tūkstančiai turės 
mokėti pabaudą

Policijos komisijonierius 
Adams praneša,jog jau 2,658 
asmenys tapo pašaukti pas 
teisėją už neįsiėmimą miesti
nės Auto Use Tax Stampos. 
įstatymas Įsako visiems auto
mobilistams štampą turėti. 
Neturintiems uždės pabaudas.

Stampos kaina keleiviniams 
auto iki 3,500 svarų yra. 85, 
sunkesniems keleiviniems ir 
komerciniams auto po $10.

/ -

Išvogė iš banko daug 
sidabrinių pinigu

Anksti sekmadienio rytą 
vagys įsilaužė į Commercial 
State Bank^Brooklyno biznio 
centre. Išnešę apie $13,000 si
dabriniais pinigais. Sidabri
niai buvę, sudėti į šėpą, kuri 
nepaduoda sargybai ir polici
jai signalo.

Spėjama, jog apvogimą turė
jo atlikti grupe, nes tiek sida
brinių neįmanoma vienam iš
nešti.
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PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Ideališka Vieta Vakacijom 
šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

Atlantic City, N. J.
Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

J)
£

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -opt hjotu ftis iųp[ ĮpSnvp 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

4*

4*

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vi#tą Pas

VIOLET RAKTIS
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J. 

Telefonas 5-2338
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Mielas sūnus Leonar
das neišeis iš minties

Antanas ir Ona' Žurins- 
kai liepos 21-rną visuomet 
sutinka gailiu prisiminimu. 
1949 metais tą dieną jie ne
teko sūnaus Leonardo. Vos 
suėjusio 24 metus jaunuo
lio gyvybė užgeso mieste 
San Miguel, Meksikoje. Į 
Brooklyną tapo parvežtas 
ir palaidotas šv. Jono ka
pinyne rugpjūčio 8-tą.

Jaunuolis jau buvo gar
bingai atitarnavęs mūsų ša
lies militariškame orlaivy- 
ne. Gabiai ir energingai 
baigė vietinėse mokyklose' 
tapybos kursus. Mėksikon 
nuvyko pasitobulinti, pasi
semti juo daugiau žinių iš 
ten susibūrusių tos dailės 
mokytojų. Tėvai ir visi jo 
artimieji viltingai žiūrėjo į 
jo ateitį, kurią staiga nu
traukė mirtis.

Nešiodama savo širdyje 
nenumaldomą mot i n i š k a 
gailesti, Mrs. Zurnis giliai 
užjaučia kare netekusiems 
savo mylimųjų. Ji neranda 
simpatijų tiems, kurie gra
žiose raštinėse kėdes trin
dami ir pelno kūponėlius 
rinkdami rėkia už karą. Ji 
trokšta, kad mūsų šalis iš
silaikytų taikoje ir brangu
sis jaunimas sąvo šeimoje.

Su liūdinčiais tėvais, gy
vai tebejaučia Leonardo ne
tekimą brolis Viktoras, se
suo ir švogeris Evelyn ir 
Walter Heyer ir kiti arti
mieji. D-e

Jamaica Estates gyventojas 
knygvedis Max C. Bunyan 
rastas pasikoręs dviemis ka
klaraiščiais savo bute.
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New Yorke prasidėjo
A FL konvencija

New Yorko Valstijos AFL 
pradėjo savo konvenciją Ho
tel Comodore. Tęsis 4 dienas. 
Tikėtasi 1,300 delegatų, atsto
vaujančių 1,300,000 narių vi
soje New Yorko Valstijoje.

J newyorkieČių konvenciją 
visoje organizacijoje žiūrima 
kaipo vieną svarbiausių vals- 
tijinių konvencijų, nes čia 
dažniausia iškeliami klausi
mai, kurie paliečia ir visaša- 
liškąją konvenciją, jos tari
mus.

Areštavo dėl to, kad 
nuotaka per jauna I

Long Island miestelyje Tslip 
areštuota jaunavedžių pora, 
atvykę iš Jamestown, N. Y. 
Areštavo dėl to, kad mergina 
tiktai 16 metų amžiaus. Imda
ma leidimą apsivesti ji sakiu
si, kad 18 metų. Jie ir apsive
dė.

Vyras, 29 m., kaltinamas 
kaip pagrobėjas. O nuotaka 
sulaikyta kaip nepilnametė 
prasikaltėlė.

Bostonas ir Apylinkė
BOSTONO IR MONTELLOS 

APYLINKEI
Dienraščio Laisvės oiknikų atskai

ta j vyks liepos 25 d., Liet. Taut. 
Namo Parke, Winter St., Keswick 
Rd., Montello. Pradžia 1 vai. dieną. 
Tą dieną So. Bostono LDS 62 kp. 
turės pikniką viršminetame parke 
tai mums gera proga turėti Laisvės 
piknikų (įvykusių 4 ir 5 dd. liepos) 
raportų išklausymą ir taipgi daly
vauti piknike.

Piknikų gaspadorius,
Geo. Shfrnaitis.

Wilkes-Barre, Pa.
Labai svarbus susirinkimas yra 

šaukiamas Plymouth’o Liet. Laisvės 
kapinių, liepos 21 d. * Taut. Parap. 
Salėje, 20G Parrish St., 7val. vak 
Nors diena neparanki, bet nebuvo 
galima gauti salės kaip kitais lai
kais. Tad komisija šaukia šį susi
rinkimą virš minėtoj dienoj. Prašo
me visus narius dalyvauti ir Joto sa
vininkai dalyvaukite, nes randasi 
labai svarbus reikalas aptarti.

P.L.L. Kapinių Sekr.
(139-140)

ESTATE OF
JOHN KIELA, DECEASED

Žemiau pasirašę advokatai nori 
Rusisiekti su giminėmis bei įpėdi- 
niais-paveldėtojais JOHN KIELA 
kuris atvyko į Jungtines Valstijas 
išf kaimo Vadokliai, Lietuvoj. Mes 
žinome, kad jis turėjo seserį vardu 
Viktoria Klebonas. Jeigu jus žinote 
ką nors apie velionio Jono Kielo 
šeimą, ar jeigu esate giminė, prašo
me tuoj susirašinėti su mumis.

SONKIN & GLASSMAN, 
Attys at Law

16 Spring St., Hastings-on-Hudson, 
N. Y.

(139-148)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimų namas; alie

jum šildomas. Visi patogūs įrengi
mai. Iš viso 12 kambarių, apačioje 
6 ir viršuj 6. Arti komunikacijų ir 
kitų patogumų. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis pas V 
Macy, 88-48 76th St., Woodhaven, 
N. Y. Tel. MI. 2-4465.

(139-141)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

<

; MATTHEW A. j
: buyus :

(BUYAUSKAS) <4 
LAIDOTUVIŲ J

DIREKTORIUS J

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

MArket 2-5172 J
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

' BARMAID
Pasitikima ir patyrusi. JĮer^. dar

bas. Kreipkitės-, f 
BILL’S BAR & GRILL 
44-G9 21st St., L. 1. C.

Telefonas: 
RA. 9-9450

(102-193)

SLAUGES
Registruotos ir praktiškos, tos 

kur gali įsigyti New York valstijos 
laisnius. Taipgi reikia geros registr. 
slaugės užimti vietą kaipo Asst. 
night supervisor. 11—7 P. M.

Kreipkitės: »
THE BRONX HOSPITAL 

1276 *Fulton Ave., Bronx
LU. 8-7000 Ext. 2.37

(139-145)

HELP WANTED-MALE

PRECISION SHEET METAL 
MECHANIKAS

Nuolatinis darbas. Turi būt paty
ręs Atsargus darbininkas. Alga pra
sideda su .$50.

GASSER & SONS. INC.
50-20 70th St., Woodside, L. I.

Tel. NE. 9-8157
(138-140)

REAL ESTATO
----------------------------------- f-------------

MARINERS HARBOR —S. I.
Gerai būdavot as 2 šeimų Karnas. 4 
ir 5 rūmų, prisideda sklepws, gara- 
džius, storms, screens, Venetians ir 
kiti ekstra įrengimai. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Tikras 
pirkinys tik už $8,000. Matykite ar 
šaukite savininką tarpe 4—8 P, M.

15 De Hart Ave., Staten Island 
TeĮ. SA. 7-3855

(135-142)

QUEENS
$7,000. Pigiau negu man kainavo 2 
metai atgal. Vien tik virtuvė kaina
vo $5,000. Aukšta vieta L. I., žavin
tis vaizdas, milžiniški medžiai, air 
conditioned iš gamtos namai vasa
rai ir žiemai. 4 miegrūmiai, 2l£ 
maudynės. Autentiška Cape Cod. Už 
500 pėdų nuo naujo žydiško jauni
mui veiksmų ir Temple. $33,700.

Saukite Savininką:
BA. 9-633.8

(138-140)

For Rent

ATEIKITE IR INSPEKTUOKITE
Nauji Lindhill vienai ir dviem 

♦šeimom namai Maspethe. ant 59th 
Lane ir 60(h Avė. Taipgi turime 1- 
2-3 ir 6 šeimoms namus kitose vie
tose. šaukite:

III. 6-9886 — MR. MILLER
(139-141)

MIDLAND BlJlCIl'
Geriausia vieta. Lincoln Avė., ar

ti bažnyčios ir mokyklos. Kampinė 
vieta su įeigomis. Modernizuotas, 
apskritiems molams gyventi namas 
su garadžiu. Taipgi turime ir 3 va
sarnamius. Viskas kartu. Arti visų 
patogumų. Tikras pirkimas už priei
namą kainą. Šaukite savininką.

DO. 1-5462-W
(139-140)

STATEN ISLAND
Arti N. Y. Ferry. 20 kambarių, 

duplex namas puikiame stovyje. Ge
rai dėl išnuomavimui kambarių pro
fesionalams ar privatiniam gyveni
mui. Moderninė virtuvė ir t vonios. 
Dideli saliono ir valgymo kambariai, 
knygynas ir poilsio kambariai; iš
taisytas skiepas. Vario plumerystė, 
garas; 2 karam garadžius. Plotas— 
150x150 su medžiais ir žalumynais. 
Tuoj galima užimti. Gera rezidenci- 
jinū vieta; arti visų patogumų. Tik
ras pirkinys už .$23,000. Šaukite sa
vininką: SA. 7-64.83.

(140-146)

Daugelis didtniesčio krau
tuvių vykdo įvairiausius kon- 
testus, siūlo prizus tikslu pa
traukti pirkėjus į krautuves 
vasaros mėnesiais.

A TONY’S ’
, UP-TO-DATE 1

BARBER SHOP
,! ANTANAS LEIMONAS

< Savininkas 1

306 UNION AVENUE
i BROOKLYN, N. Y.

1 Gerai Patyręs Barberis ,
J '! — ■■■ m,.i a■■■—■ ■■■■ ■— iw

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, G.
TeL EV. 7-4J2M
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