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KRISLAI
Bostone ir Worcestery.
Atostogos.
Repšiai.
Apie “tą
Kas vyks

Rašo

fabriką.” 
Chicagon ?
R. MIZARA

KONGRESAS, MANOMA 
UŽGIRS SENATVĖS 
PENSIJŲ PAGERINIMĄ

JUNGT. VALSTIJOS RAGINA. 
SAVIŠKIUS BĖGT Iš HANOI

i Jį teko
Worces-

tory,.
Kalbėjausi su nemažu skai

čium mūsų žmonių.
—Na, kaip $10,000 fondo 

dienraščiui palaikyti vajus? 
Ar suspėsime baigti ji sukelti 
su liepos 15 d.?

vajaus laiką pratęsti, dar 
daug stokuoja iki pasibrėžtos 
dešimt tūkstančių dolerių su
mos. Tuoj matysite laikrašty.

—Nesibijokite, — pabrėžė 
bostoniškis Rainardas. — Dar 
po keletą dolerių sumosime ir 
pradėtas darbas bus baigtas.

S. Rainardui pritarė kiti.

Daug mūsų žmonių dabar 
atostogauja. VV’orcesterieČiai 
Lukai išvyko visam mėnesiui į 
Kaliforniją. O bostoniškiai S.

ir M. Žaviai kitą savaitę 
wks i Montreal i, Kanada. 
Pasirodo, kad M. Zavienes 
motina, Gružinskienė, gyve
nanti Matronly, jau pasiekė 
91 nj^tų Timžiaus.

Bostone būdamas, patyriau 
dar ir kai ką kitą: Plačiai ži
nomas bostoniškis gydytojai 
Dr. J. Repšys šiiomis dienomis 
susituokė su F.lizabetha Vil
kaitę, per keletą pastarųjų 
metų gyvenusia Kalifornijoje. 
Vilkaitė yra slaugė (nursė), 
taigi abudu naujavedžiai yra 
profesionalai. Jiedu 
Dorchesteryj.

Laimingo jiedviem 
niško gyvenimo!

įsikūrč

šeimy-

Worcesterieciu piknikas, 
įvykęs sekmadienį Olympia 
Parke, nebuvo labai didelis, 
bet gražus, jaukus.

žmonės mano, kad se
kamuose kongresiniuose rin
kimuose (lapkričio mėnesi) 
republikonai bus supliekti. 

/O tyu reikštų makartistams 
ragų aplaužymą.

Taip galvoti gerai, taip 
reikia galvoti. Bet tik galvo
jimo neužtenka: reikia visur 
mums įgerai ruoštis dalyvauti 
rinkiminėje kampanijoje. Tik 
aktyviai, tik uoliai remiant 
progresyviškesnius kandidatus 
tebus galima išrinkti geresnį 
sekamą Kongresą.

milži- 
apie 
yra 

negu 
žinia 
bom-

Hiroshi-

—Ką manote apie neseniai 
atidarytą atomine jėga varo
mąjį fabriką Tarybų Sąjun
goje? — klausia vienas inte
ligentiškas žmogus.

—r-Gerai manau, tai 
niškas progresas: žinia 
šio fabriko atidarymą 
daug kartų svarbesnė 
1945 metais paskelbtoji 
apie pirmosios atominės 
bos numetimą ant 
mos.

. —Tai, vadinasi, neužilgo 
nereikės Tarybų Sąjungoje 
rūpintis kuru ir jėga, — ato
minį jėga atstos viską,—įsi
kišo kitas.

Į šį^klausimą sunku duoti 
konkretų atsakymą. Man ro
dosi, dar ilgai Tarybų Są
jungos, — kaip ir viso pasau
lio — žmonės šilumai, jėgai 
ir šviesai turės; naudoti ir mal- i

Senatas taip pat balsuosiąs už
6 dolerius daugiau per mėnesį

Washington. — Senato
riai Walter George,* demo
kratas, ir Frank ’Carlson, 
republikonas, tvirtino, kad 
Senatas netrukus nubal
suos padidinti senatvės 
pensiją (Social Security) 
apie $6 mėnesiui, vidutiniai 
imant per visus. »

Tą sumanymą jau užgy- 
rė finansinė Senato komi
sija, kurios nariai taip 
pat yra George ir Carlson.

Kongreso Atstovų. Rū
mas jau pirmiau priėmė pa
našų pasiūlymą, kuris ža
dėjo pakelti pensiją $o iki 
$13 per mėnesį, atsižvel
giant į buvusius senukų 
uždarbius ir ušlaikytinius 
jų šeimų narius.

Valdžia siūlė paplatinti 
Social Security įstatymą, 
taip kad jis apimtų dar 10 
milijonų amerikiečių — 
farmerius, profesionalus, 
valdinius samdinius ir tt. 
Taip kongresmanai ir nu
tarė. Bet Senato komisija 
perša pamažinti tą skaičių.

Jei Kongresas greitai ga
lutinai užgirtų šį sumany
mą ir prezidentas pasira
šytų, tai padidintos pensi
jos pradėtų eiti nuo spalio 
1 d. Tuo būdu republikonai 
tikisi gauti daugiau balsų 
kongresinuose rinkimuose 
lapkričio pradžioj, 
“geradariai.”

Vidutinė senatvės pensi- 
gja dabar tėra apie $50 per 
mėnesį, jeigu lygiai pada
lintume visas pensijas per 
skaičių gaunančių jąsias 
žmonių, c

atsisakytų skirti bilijonus 
dolerių pensijoms iš šalies 
iždo. Taip ir taptų numa
rinta Social Security.

Tokiai žulikystei pasi
priešino ypač demokratai 
senatoriai.

Dabar nusenę pavargėliai 
šelpiami sudėtinėmis lėšo
mis šalies valdžios ir vals
tijų bei miestų valdžių.

Rhee, gavęs 700 milijonu 
dolerių, prašo daugiau

Hanoi, Indokin. — Jung
tinės Valstijos šaukė savo 
piliečius tuojau kraustytis 
iš didmiesčio Hanoi, pa
liekant tiktai būtinuosius 
Amerikos atstovus. Jau 
tūkstančiais bėga iš miesto 
civiliniai francūzai ir- ki
tataučiai biznieriai, bijoda
mi, kad demokratinio Viet
namo (Vietminho) kariuo
menė gal netrukus užims 
Hanoi.

Vietnamiečiai yra apgu
lę francūzus Sontay mies
te, 24 mylios į vakarus nuo 
Hanoi, ir Hungyneną, 25 
mylios į pietų rytus nuo 
Hanoi; vis labiau suveržia 
francūzus iš šiaurės, kur 
užėmė pozicijas už 20 my
liu nuo Hanoi. I.

Artilerijos trenksmai

drebina jau patį Hanoi. 
Įvyksta kautynių tik už 
6 mylių nuo miesto.

Francūzų komanda pri
pažįsta, jog “kai kurie jos 
kareiviai pabėga.”

Vietnamiečiai susprogdi
no dar vieną karinį fr£ncū- 
zu traukini ir keliose vie
tose suardė geležinkelį ir 
vieškeli tarp Hanoi ir 
uosto Haifongo.

Francūzai, naudodami 
amerikinius bombonešius, 
nuolat bombarduoja viet- 
minhus artimojoje Hanoi 
apylinkėje ir pleškina ten 
kaimus
Skundžiasi, jog 
lėktuvų, kurie turėtų 
knot 'virtines troku, 
benančių aniems 
bei amuniciją 
Liaudies Respublikos

FRANCI JA MALDAUJA 
DULLESĄ GRĮŽTI Į 
ŽENEVOS KONFERENC
Dulles lauksiąs, kad “komunistai 
pirma parodytų savo svyramą”

jo

kaip anų lizdus, 
trūksta 

ata- 
ga-

ginklus 
iš Kinijos 

n

Ženeva, Šveic. — Fran
cuos premjeras Mendes - 
France maldautinai pra
šė kad Amerikos valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles sugrįžtų į Ženevos 
konferenciją, kuri bando 
sutaikyti Franciją su Viet
minhu (demokratiniu Viet
namu), Indokinijoje. O 
jeigu pats Dulles nesutiktų,

kaip

KAPITALISTAI VĖL 
MOJOSI PRAŽUDYT 
SENATVĖS APDRAUDĘ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Verslo Rūmai ne
seniai piršo šitaip iššinkuot 
senatvės pensijų fondą — 
18 bilijonų dolerių:

Lygiai iš to fondo mokėt 
pensijas taipgi penkiems 
milijonams nusenuslųjų, 
kurie neturėjo jokios se
natvės apd<audos ir neįmo- 
kėjo nė centojį tą fondą. 
Tokiu būdu fondas greitai 
išsisemtų, o Kongresas gal

kas, ir durpes, ir anglį, h* 
vandenį, ir naftą greta atomi
nių priemonių.

Worcestory tarp kitko kal
bėjausi su tūlais menininkais: 
Jonu Dirvelių, Ona Dirvelie- 
ne, Jonu Sabaliausku, Ričardu 
Januliu ir kt. Tarėmės dėl 
busimojo dainų ir dramos fes
tivalio Chicagoje.

Neatrodo, kad visi Worces- 
terio aidiečiai galės j Chicagą 
vykti. Bet jų garsusis — Sa
baliausko ir Dirvelienės—du
etas tai tikrai ruošiasi festi
valyje dalyvauti,

Maskvos radijas tikisi 
susitaikymo Indokinijoje

’ Seoul, Korėja. — Pie
tinės Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngm. Rhee 
prašė Ameriką daugiau pi
nigų, kad galėtų palaikyt 
milijono vyrų miliciją.

Jungtinės Valstijos per 
paskutinius 12 mėnesių jau 
davė Syngmanui Rhee 700 
milijonų dolerių kariniai - 
finansinė^ paspirties.

Mariny veteranas 
nušovė pulkininką

W. Palm Beach, Florida. 
— Marinų veteranas Or
ville T. Waldron pro langą 
nušovė lakūnų pulkininką 
Williamą A. Covingtoną, 
begulint lovoje su pačia 
Violeta, kuri pirmiau bu
vo to marino mylėtinė. Pul
kininkas ją vedė tik pirm 
ketverto savaičių.

Čilės prezidentas ragina 
leist Kom. Partijai gyvuoti

Santiago,, Čilė. — Čilės 
prezidentas C. Ibanez del 
Campo ragino šalies kong
resą panaikint įstatymą, 
uždraudžiantį Komunistų 
Partiją. Ton vieton už
tektų įgalinti prezidentą 
tinkamai palaikyti tvarką, 
sakė jisai.

Ho Či Minh kaltina Amerika 
už derybų ardymų

Hanoi, Vietnam. — De
mokratinio Vietnamo pre
zidentas Ho Či Minh kalti
no Ameriką, kad jinai sten
giasi atgrasinti Franciją 
nuo paliaubų sutarties.

Pasikalbėjime su kores
pondentais Ho či Minhas 
sakė, Franci ja neturėtų pa
siduoti amerikiniams’ im
perialistams, o greičiau su
sitarti su demokratiniu 
Vietnamu (Vietminhu) su
stabdyti karo veiksmus In
dokinijoje.

Kinijos radijas paskelbė 
pasauliui tą Ho Či Minho 
pareiškimą.

Protestantų saskridyj Rytinėje 
Vokietijoje dalyvavo 500,000

Berlin. — Leipcige, ry
tiniame Vokietijos ruožte, 
įvyko didži&sias protes
tantų - evangelikų suvažia
vimas.

Daugybiniuose " protes
tantų susirinkimuose prie
miesčio pievoje dalyvavo 
pusė milijono žmonių pe
reitą sekmadienį, o per tris 
dienas pirmiau taip pat 
šimtai tūkstančių.

Suvažiavo 65,000 regis
truotų delegatų, tame skai
čiuje ir 10,000 iš Vakarinės 
Vokietijos. Taip pat buvo 
protestantų iš Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Indijos, 
Indonezijos ir 20 kitų ša
lių.

Ryšium su religinėmis 
protestantų iškilmėmis su
sirinko 10,000 asmenų į so
vietinių parodų salę ryti
niame Berlyne. Ten jiems 
buvo skaitoma Biblija.

Leipcige 
Becher, 

Vokietijos Res- 
kultūros minis-

dalyvių, ypač iš

Ties Stalino statula buvo 
pastatytas milžiniškas kry
žius.'

Suvažiavimą 
tvarkė dr.. Hans 
Rytinės 
publikos 
tras.

Keletas
Vakarų Voketijos, mėgino į 
sukelti trukšma. Bet nieks 
jų nebaudė. Viena vakari
nė vokietė sušuko, kad Ry
tinėje Vokietijoje, “varžo
ma krikščioniška sąžinė.” 
Becher atsiliepdamas už
ginčijo ir, iš savo pusės, už
klausė:

“Na, o kaip pas jus Va
karinėje -Vokietijoje? Ar
gi Maier, jūsų valstybinio 
seimo narys, nesakė, kad 
Vakarų Vokietija tebėra 
hitleriškos Gestapo (slap
tosios policijos) valstybė?”

“Pailso angly lėktuvą 
metalas;” todėl jie 
krisdami užmušė 99

London. — Per keletą 
mėnesių susprogo trys 
nauji rakietiniai Anglijos 
lėktuvai “Kometos,” užmu
šant 99 žmones. Kiekvie
nas lėktuvas lėšavo . pus
antro milijono dolerių. ,

Kariniai anglų inžinie
riai tyrinėjo tų nelaimių 
priežastį ir, pagaliau, pa
skelbė, kad “lėktuvų me
talas pavargo ir sugniužo 
nuo oro spaudimo, skren
dant 500 mylių per Valanti,, D

VIJAJA LAKŠMI 
PAS CHURCHILLĄ

London. — Anglijo 
nistrų pirminink. Churchill 
iškėlė pietus Vi ja jai Lakš- 
mi, Jungtinių Tautų pir
mininkei, Indijos premjero 
Nehru seseriai*

mi-

Tunisiečiai nukovė 
dar 5 francūzus; 
sužeidė keliolika

ko-Tunis. — Francūzų • 
manda sako, jog 5 tautiniai 
Tunisijos “teroristai” au
tomatiniais šautuvais nu
kovė 5 francūzus ir vieną 
su jais buvusį tunisietį ir 
sužeidė 12 kitu asmenų. Jie 
apšaudė busą ir penkias ša
ligatvinei kafeterijas.

Francūzai todėl įvedė 
dar griežtesnius karinius 
varžymus tunisiečiams.

Atominiai darbininkai 
atgrasinti nuo streiko

Washingtonas. — Valdžia 
grūmojo teismų indžionkši- 
nais streikieriams atominių 
fabrikų Oak Ridge, Tenn., 
ir Paducah, Ky. Taip ir 
suardė streikus.

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė, jog Ženevos kon
ferencija padėjo rimtus pa
matus dėl taikos francūzų 
ir Vietminho (demokrati
nio Vietnamo), Indokinijo
je.

Radijas perdavė Viet
minho delegatų nuomonę, 
kad jau “nelabai skiriasi 
naujieji francūzų ir Sovietų Smith, 
pasiūlymai” tuo reikalu.

Mirtina Dominican 
diplomatų dvikova

tai gal teiktųsi atsiųsti bent 
savo pavaduotoją'gen. W. 
Bedell Smithą, antrrųį/vaN 
stybės sekretorių, sako 
Mendes - France.

Jo prašymus remia Ang
lijos atstovai.
DULLESO ATSAKYMAS

Dulles atsakė, jog pa
lauks ir tėmys, ar “komu
nistai parodys -gerą"valią 
bei ščyrumą” derybose dėl 
taikos. Nuo to priklausys, 
ar Dulles sutiks grįžti į 
Penkių Didžiųjų konferen
ciją — Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Angli
jos, Francijos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos. _ .

Konferencijoj dalyvauja 
ir demokratinio Vietnamo 
premjero pavaduot. Fam 
Van Dong.

Dulles apleido konferen
ciją gegužės 3 d. Tuomet 
jo vietą užėmė Bedell 

Paskui pasišalino 
; ir Smithas. Taigi teliko 
tiktai trečiaeiliai, neatsa
kingi Amerikos atstovai, 

• kaip kad amerikinis amba
sadorius Francijai.
SKIRTUMAI TARP

London. — Per šaudymo- FRANCIJOS IR AME- 
si dvikovą vienas Domini
can respublikos diplomatas 
liko užmuštas, kitas pavo
jingai sužeistas pačioje tos 
šalies ambasadoje London- 
ne.

Kapitonas Antonio Ma
žas Valquez, karinis am- jai išsiderėti geresnes 
basados narys, supyko, kad lygas, 
ambasados sekretorius, 
kavalierius Don Luis 
nardino “lenda” prie 
pačios. Dėl to jiedu ir 
dėsi.

RIKOS POLITIKOS
Frajicija nori, kad Ame

rika užgirtų derybine taiką 
su Demokratine Vietnamo 
Respublika. Francūzų 
premjeras tain pat tikisi, 
kad Dulles padėtų Franci- 

są-

Amerikos valdžia neigė 
Ber- j Francijos palinkimą dary- 
ano 1 ti nuolaidas, užleidžiant 

Vietnamo dali demokrati
niams vietnamiečiams. Du
lles supranta, jog nuolaidos 
neišvengiamos, jeigu fran
cūzai nori' taikos; Bet jei
gu tokia taiką. būtu pada
ryta, dalyvaujant Dullesui 
ar jo pavaduotojui, tai at
rodytų, kad Jungtinės Val
stijos ją remia. To gi ven
gia Amerikos valdovai, ku
rie šaukė, “neduot jokių 
užgerinimų Vietnamo ko
munistams.”

Francijos premjeras dar 
pirmą kartą asmeniškai ta
rėsi su demokratinio Viet
namo atstovu.

sau-

MIEGLIGĖS MARAS
Okinava. — Šioje ame

rikonų užimtoje japoniško
je saloje 100 žmonių susir
go neatbundama mieglige 
ir daugiau kaip pusė jų jau 
mirė.

Dunojaus potvinis 
pražudė 15 žmonių

Viena, Austrija. — Du- 
nujaus upės ir jos intakų 
ištvinimas nuskandino 15 
žmonių Austrijoje, Vokieti
joje, Vengrijoje ir Čekoslo
vakijoje; sunaikino daug 
namų ir tiltų; pražudė 600 
galvijų ir išvijo 
žmonių iš namų.

Amerikos ir Sovietų ka
riuomenė puolėsi gelbėti 
nukentėjusius.

Tai buvo didžiausi 
šimtus metų potviniai Du
nojaus ir šalutinių jo up ų. 
Potvinius sukėlė tvaniškos 
liūtys, pylusios nuolat per 
5 dienas.

Washington. — Pereitą 
savaitę dar 529 asmenys 
susirgo vaikų paralyžium 
įvairiose valstijose.

50,000
Jakarta. — Pranešama, 

kad Indonezija pardavinės 
gumą Kinijai.

per London. — Sovietų šach- 
matistai laimi prieš Ang
lijos seimo šachmatistus.

ORAS, 
dūriniai šilta.

Giedra ir

t
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Unijoms daužyti ginklas
Generalinis prokuroras Brownell skubina Kongre

se pervaryti savo bilių, kuris būtų unijoms daužyti gin
klas.

Senato Juridinis Komitetas, kuriame šis bilius tu
rėjo būt plačiai apsvarstytas, išklausant unijų atsto
vų kritiką, be niekur nieko jį užgyrė ir perdavė Sena
tui svarstyti. Visoks biliui pasipriešnimas buvo už
gniaužtas.

CIO, AFL ir kitos unijos rekalauja išklausymo 
(hearingo) pirma, negu jis bus pradėtas Senate svars
tyti. Unijos nurodo, jog šis bilius suteiktų valdžiai tei
sę laisniuoti ir kontroliuoti visas unijas. Tai būtų 
“ginklas prieš visas unijas.”

Brownellio bilius suteiktų valdiškai darbo santykių 
tarybai teisę jokių derybų netęsti su tokiomis unijomis, 
kuriose būtų nužiūrima prokomunistinė vadovybė. To
kio? unijos ir ju spauda turėtų būt atžymėta, kaip sub- 
versyvės. Valdžia persergėtų fabrikantus, kad jie ne
darytų su tokiomis unijomis jokių sutarčių, o nužiūri
mus “subversyvius” darbininkus paleistų iš darbo. Tuo 
klausimu valdžios organai kooperuotų su fabrikantais.

Laimėjęs Kongrese užgyrimą savo biliaus, atkreip
to “prieš “subversyves” organizacijas, dabar Brownell 
jau bando urmu pravaryti kitą fašistinį bilių, atkreiptą 
prieš unijas.

Unijos ragina visus rašyti senatoriams, raginant 
juos tą bilių atmesti.

Užsieninis patarėjas
Amerikinės spaudos atstovai - reporteriai turėjo 

interviu su Ispanijos fašistiniu diktatorium Franco.
Reporteriams Franco išdėstė savo nusistatymą Ta

rybų Sąjungos ir kitų socialistinių kraštų klausimu. 
Pritardamas Jungtinių Valstijų tuo klausimu nusista
tymui, Franco nurodinėja, jog su socialistiniais kraš
tais jokiu būdu negalima taikiai sugyventi. Kova turė
tų būt vedama iki karčios pabaigos. Turėtų būt skel
biamas boikotas prekybai su socialistiniais kraštais. 
Produktų išvežimas į tuos kraštus turėtų būt griežtai 
draudžiamas.

Išklausę Franco nuomonės, reporteriai pripažino, 
jog ispaniško diktatoriaus linija yra visai artima Jung- 

. tinių Valstijų užsieninei politikai.
Kiti dabar juokauja, kad Franco gali daug patar-

• nauti J. V. valstybiniam departmental, kaip užsieninis 
patarėjas. Juk ne veltui jis maumoja amerikiečių mi-

• Ii jonus dolerių. Nors savo patarimais jis galėtų atsi
lyginti tiems, kurie jį palaiko Ispanijos soste.

Bostonietė La Frutera
Mūsų Bostonas yra garsus ne tik revoliuciniu vei

kimu prieš Britanijos imperiją aštuonioliktame šimtme
tyje, bet jis dabar pagarsėjo su United Fruit Co. ir 
jos intrigomis Guatemaloje.

United Fruit Co., Lotynų Amerikoje vadinama La 
Frutera, su virš puse bilijono dolerių turto, yra Bostono 
stambiųjų finansierių kontrolėje. First National Bank 
of Boston yra pats tos kompanijos finansinis centras.

Keletas žymių bostoniečjų, susirišusių su minima 
kompanija ir tuo banku, šiandien darbuojasi Eisenhowe- 
rio administracijoje, pav., Thomas Dudley Cabot, John 
M'oors Cabot, Robert Cutler, Sinclair Weeks ir kiti.

Valstybinis sekretorius Dulles ir, jo brolis Allen 
Dulles taipgi yra susirišę su tuo finansiniu trustu.

La Frutera yra įleidusi savo nagus, kaip koks ok: 
topusas, ne vien Guatemaloje, bet ir kitose Lotynų 
Amerikos respublikose. Ji turi 68 savo laivus, 500,000 
akrų žemei, namų $46,364,649 vertės. Europoje turi 
savo invesrmentų arti 21 milijono dolerių. Ji kontro
liuoja tūlus geležinkelius ir uostus.

La Frutera superka iš vaisių augintojų produktus 
pusdykiai, o pristačiusi į rinkas baisiai apiplėšia publi
ką. Taip ji pasidaro milijonus dolerių pelno.

Kuomet Guatemalos progrėsyvė valdžia bandė jos 
plėšikavimą pažaboti, La Frutera suorganizavo fašistinį 
pučą. Gavusi Washingtono pagalbos, La Frutera laimė
jo.

* Naujas išradimas
Mūsų krąšto geriausi chemikai per daugelį metų 

dirbo, kol išrado naują žmonėms žudyti būdą. Jie išra
do gazus, kurių trijų lašų dujos gali žmogų užmušti į 

: kelias minutes.
Alabamos valstijoje dabar tie gazai gaminami. Jie 

' gaminami naudoti sekančiame kare. Jie vadinami “ner
vų gazais,” nes tų gazų dujos tuojau gali užmušti žmo
gaus nervus.

Tų gazų gaminimui .pastatyta dirbtuvė 50 milijonų 
dolerių vertės. Visas darbas vedamas didžiausioje

Kas Ką Rašo ir Sako ■> PASTABOS
NESMAGIOS “SOCIA
LISTAMS” ŽINIOS

Naujienos andai paskel
bė:

“Japonų socialistų parti
jos centro komitetas nuta
rė siekti diplomatinių san
tykių užmezgimo su Sovie
tų Sąjunga ir su komunis
tine Kinija. Japonų socia
listai siūlo sudaryti nepuo
limo sutartį su Kinija ir 
išlaisvinti Japoniją iš Ame
rikos įtakos.”

Jeigu prie to pridėsi Va
karų Vokietijos socialistų 
priešinimąsi sukurti hitleri
ninkų generolų vadovauja
mą armiją, įjungiant ją į 
tarptautinę armiją karui 
prieš socialistinius kraš
tus; jeigu paminėsime An
glijos Darbo Partijos vadų 
vykimą į liaudišką Kiniją 
tartis įvairiais klausimais, 

i — tai susidarys šiurpulin
gos grigaitinio tipo “.socia
listams” žinios.

Daugiausia kuo grigaiti- 
niai tiešijaši, tai makarti- 
ninkų šauksmais prieš so
cialistinius kraštus. To
kias “žinias” jie pakartoja 
ir pritariančiai aiškina.

KAIP GRAFAITĖ 
IR POPAS
DIPUKUI GELBĖJO

Pilietis rašo “Vilnyje”:
“Vietinėje imigraciijos 

įstaigoje dar sprendžiamas 
likimas ukrainiečio dipuko 
Peter Wolkowec. Amerikon 
jis atvyko kaipo dipukas su- 
klastuodamas savo kilmę, 

į Vietoje ukrainietis, pasida
vęs esąs lenkas- Sulyg įsta- 
į tymais jis turėtų būti de- 
jportuotas Ukrainon, bet...

“Už jį-labai karštai užsi- 
į stojo grafo Levo Tolstojaus 
I duktė Aleksandra ir popas 
! Eugene Lyslov, iš Philadel- 
phijos.

“Grafaitė Aleksandra liu
dijo, kokias baisenybes per
gyveno ukrainiečiai ir ru
sai pabėgėliai ir jie čia tu
rėtų būti traktuojami kaip 
herojai, geriausia medžia
ga kovoje prieš komunizmą.

“Bet reikalą sugadino, 
kai ėmė liudyti popas Lys
lov. Jis beisenybes priskaitė 
Amerikos kareiviams, po 
užėmimo Vokietijos. Pats 
popas buvęs Kempton sto
vykloje prie Berlyno ir ne 
tik savo akimis matė ‘bruta- 
liškumą’ Amerikos kareivių, 
bet skaudžiai nukentėjo. 
Popas rodė randą kaktoje 
ir stoką kelių dantų burno
je. Tai esą pasėka, kai jį 
amerikietis kareivis apdau
žė revolverio kulbe.

“Popas tvirtino, jog tokie 
dipukai, kaip dabar ap
klausinėjamas W o 1 k owec, 

; ne tik neturėtų būti depor
tuojami už klastingą įsiga- 
vimą šion šalin, bet dar ‘at- 
nagradyti’ ųž amerikiečių 
kareivių jiems padarytas 
skriaudas ir parodytą bar
bariškumą.’

“Imigracijos pareigūnai 
sako, jog panašių dipukų, 
kaip Wolkpwec, ktirie įsiga
vo šion šalin suklastuoda- 
mi savo kilmę, esą apie 30,- 
000. Ši byla yra pirma tos 
rūšies ir nuo jos išsprendi
mo daug priklausys kitų 
klastuotojų likimas.

“Byla svarbi ir atkreipė 
atydą visos šalies. Ypatin
gai tokia ^kirtinga nuomo
nė liudininkų. Visi liudi
.. ................ ■=L^-.|.i I || j. -II" H . ................ Į»»H1 ■ r.j

slaptybėje, didesnėje, negu atominių bombų gamykloje.
Taigi, masiniam žmonių žudymui išradimais mes 

galime pasigirti. Tai parodo, kad mūsų kraštas gal
vatrūkčiais ruošiasi naujam karui, kurį, kaip Anglijos 
premjeras Churchillas pasakė, galima‘' laimėti pasaulį 
pavertus į griuvėsius.

ninkai sutinka, kad rusai ir 
ukrainiečiai dipukai esą la
bai daug ‘nukentėję’ ir pri
valo čia gauti prieglaudą. 
Tik nesusitaria, nuo ko jie 
‘nukentėjo.’ Vieni sako, nuo 
bolševikų, o kiti—nuo ame
rikiečių”

STEBISI, KODĖL 
DAUGELIS BĖGA 
Į KINIJĄ

Kunigų “Draugas” ra
šo:

“Oficialiai nustatyta, kad 
kiekvieną mėnesį raudono
sios Kinijos krantus pasie
kia po 1,500 bėglių. Bėglių, 
bėgančių ne nuo raudonojo 
režimo, bet, nors sunkiai 
patikėtina, siekiančių įsi
jungti į Mao karinius jun
ginius. Britų įstaigos Sin
gapūre rimtai žvelgia į pa
dėtį,. nes turi ' prieš akis 
faktą, kad jaunų kiniečių 
antplūdis iš įvairių pietry
čių Azijos vietų vis didėja 
raudonosios Kinijos link. 
Ypač tas pastebima Mala
juose, kur kiniečiai sudaro 
beveik 50% visų tos vieto
vės gyventojų. Kiekvieną 
mėnesį bent 1,000 tų kinie
čių jaunuolių palieka gim
tuosius namus ir savo šei
mas, norėdami įsikurti ‘pa
žadėtoje žemėje/ Klausi
mas didelis ir daug kam 
dar neaiškus: kaip aiškinti 
šį reiškinį? Priežasčių yra 
daug, ir kaikurios jų yra 
verčiančios susimąstyti. Pa- 
aikėja, kad baltieji nepajė
gia suprasti, vietinių ir 
jiems perteikti savo gerus 
norus ir pastangas. Ne
įstengia ar nemoka. Tai ir 
viskas. O labai veikli rau
donųjų propaganda atlieka 
visa kita.” u- U

Minimas dienraštis 
džiaugsmingai pasveikina 
kiekviena iš socialistinių 
šalių /pabėgusį išsigimėlį. 
Bet dabar, kuomet tūkstan
čiais kiniečių ir kitų azijie- 
čių traukia į liaudiškąją 
Kiniją, jis nebesusigraibo, 
kaip tai išaiškinti.

Aišku, kodėl jie veržiasi į 
Kiniją. Jie nebegali pa
kęsti anglų, francūzų ir 
amerikiečių viešpatavimo 
tuose kraštuose, kur balto
ji rasė tesudaro visai mažy
tį visų gyventojų procentą, 
o didžiulę jų daugumą pa
vergę laiko.

Kasama naujas kanalas 
Tarybinėje Ukrainoje

Maskva. — Tarybin. Uk
rainoje kasamas naujas 
80 mylių ilgio kanalas, ku
riam bus naudojamas van
duo' iš šiaurinės dalies Do- 
neco upės.

Tas .kanalas prasideda 
nuo Raigorodoko, eis į pię- 
tus pro Slavianską, Kra- 
matorską, Kbnstantinov- 
ką ir baigsis Stalino mies
te.

Kanalo vanduo bus. var
tojamas kasdieniniams gy
ventojų reikalams ir pr.a* 
m ones tikslams. Taip pat 
bus įrengta dirbtiniai eže
rai bei tvenkiniai maudyk
loms, sportams, pasilinks
minimams. i

Westhampton, L. I. — 
Bekildamas nuo aikštės, su
sprogo rakietinis lėktuvas; 
užmušė abudu karinius . laj 
kūnus.

Neužteko Užsienio Legio
no, neužteko senigaliečių ir 
maurų, neužteko suvedžio
tų vietnamiečių, neužteko 
savų savanorių ir profesi
nių kareivių — Francūzija 
dabar turi griebtis siųsti į 
Indokiniją mobilizuotosios 
armijos karius.

Klausimas kyla: kodėl iki 
šiol to nepadaryta? Atsa- 
kymas aiškus: Francūzi- 
jos valdžia nepasitikėjo sa
vo kariuomene. Karas In
dokinijoje, Francūzijoje ži
nomas kaip “purvinasis ka
ras,” baisiai nekenčiamas. 
Be to, apie ketvirtadalis 
tautos balsuoja komunisti
niai, apie • trečdalis jauni
mo, kas reiškia, —kad apie 
trečdalis armijos karių yra 
komunistiniai nusiteikęs.

Dabar Paryžius skelbia, 
kad eiliniai rekrutai jau 
bus siunčiami Indokinijon. 
Žinoma,, niekas nepasikeitė. 
Karas Indokinijoje taip pat 
neapkenčiamas, jei ne dau
giau. Komunistų įtaka ne
sumažėjo. Ęet Francūzijos 
valdžiai des p e r a t iš k a i 
trūksta karių. Francūzų 
zonoje Vokietijoje rekrlita
vimo agentai jau įtraukė į 
Užsienio Legioną kiekvieną 
latrą, kiekvieną eks-nacį, 
kiekvieną avantiūristą ir 
kiekvieną eks-SS-niką, ku
ris tik norėjo vėl imti gin
klą į rankas.. Daugiau re
krutų nėra. Senigaliečiais 
sunkiau pasitikėti, nes agi
tatoriai jų tarpe paskleidė 
daug “pavojingų” minčių. 
Tas pats su maurais (mo- 
rokiečiais), tarp kurių vis 
labiau auga solidarumas 
nepriklausomybės kovoms 

i Tunisijoje, jų pačių šalyje 
ir,-—Vietname.

Tad, profesiniai karinin
kai Indokinijoje dabar po

Vilniuje mire profesorius 
Jonas Benderius

VILNIUS.. — Birželio 26 
d. mirė LTSR nusipelnęs 
meno veikėjas, TSKP na
rys, profesorius Jonas Ben
derius.

Jopas Bendorius gimė 
1889 m. rugpjūčio 13 d. 
Marijampolės apsk r i t y J e 
mažažemio valstiečio šei
moje. 1907 m. rudenį Ben
dorius įstojo į Varšuvos 
k o n s ervatori jos vargonų 
klasę, kurią baigė 1912 m. 
Baigęs konservatoriją, Ben
dorius dirbo chorvedžiu ir 
pedagogu.

Atkūrius Tąrybų valdžią 
Lietuvoje, Bendorius orga
nizuoja Vilniuje Valstybinę 
muzikos mokyklą. 1945 m. 
šiai mokyklai suteikiamos 
konservatorinės teisės. Iki 
1^9 m. Bendorius vado
vauja konservatorijai. Iki 
paskutinio laiko Bendorius 
aktyviai dalyvauja' pedago
giniame darbe, dirba muzi
kos teorijos katedros vedė
ju, o vėliau Lietuvos Vals
tybinės konservatorijos spe
cialiųjų teorinių muzikos 
disciplinų profesoriumi.

■ Domėdamasis lietuvių 
liaudies menu, Bendorius 
rinko ir harmonizavo liau
dies dainas^ išleido harmo
nizuotų liaudies dainų rin
kinį “Beauštanti aušrelė.” 
Parašė -eilę dainų chorui* 
pagal lietuvių tarybinių po- 
ietų tekstus. Be to, jis dir
bo muzikos kritikos ir pu
blicistikos srityje. Kurian
tis Lietuvos TSR Tarybinių 
k o m p o zitorių sąjungai, 
Bendorius ėjo organizaci
nio komiteto pirmininko 

sava komanda turės eilinius 
darbininkų ir valstiečių sū
nus, rekrutus, kurie neno
rėjo iš viso tarnauti, • jau 
nekalbant apie norą atsi
rasti kruvinuose tolimojo 
Vietnamo frontuose.

Kad bus sunkiau, žymiai 
sunkiau, ir kad nepasiten
kinimas Francūzijoje dar 
labiau augs, negali būti jo
kios abejonės. v

• • • • •
Aną vakarą stebėjau te

levizijos 'ekrane- iš po ap
klausinėjimų ir atostogų 
grįžusį senatorių McCar
thy. Jeigu spręsti pagal jo 
išvaizdą ir toną, šios aky- 
plėšos sparnai tapo žymiai 
apkarpyti: jis neturi savo 
seno įžūlumo, jis kalba nuo
laidžiau, jo tonas ne toks 
pasitikėjimo pilnas, jis reiš
kia abejones, mikčioja . . .

Žinomą, iš to neverta da
ryti galutinių išvadų. Mc
Carthy, kas ir koks jis ne
būtų, yra puikus artistas, 
vaidintojas. Jis gali tapti 
santūriu, mandagiu, beveik 
lipšniu, kuomet jis mano, 
kad tai ' gera strategija. 
Gal tam tikrais apskaičia
vimais jis tokios strategijos 
ir griebiasi.

♦ • • • •
Laiks nuo laiko reakcinė

je Amerikos lietuvių spau
doje pasirodo pabėgėlių 
kultūrininkų strai p s n i a i 
apie kultūros įvykius Lietu
voje. Lietuviškoji dekada 
Maskvoje ypatingai daug 
komentarų iš jų susilaukė.

Daugumoje tų straipsnių 
pilna puolimo, plūdimosi, 
tam tikros mechaniškos pa
niekos. Bet po tuo slepiasi 
ir kitas jausmas: pavydas, 
n o s t a 1 g ija, apgailestavi
mas . : .

Skaitau tūlo pabėgėlio 
muziko (ar muzikos kriti
ko) raštą apie dekadą, raš

pareigas
Bendorius aktyviai daly

vauja visuomeniniame gy
venime, išrenkamas Vil
niaus miesto Darbo žmonių 
deputatų tarybos deputatu

Už nuopelnus keliant lie
tuviškąją muzikinę kultūrą 
Tarybinė vyriausybė Ben- 
doriui suteikė respublikos 
nusipelniusio meno veikėjo 
vardą ir apdovanojo ordi
nais ir medaliais.

J. Bendoriaus asmenyje 
mes netekome dar b š t a u s 
muziko - visuomenininko ir 
pedagogo, daug prisidėjusio 
prie lietuvių liaudies muzi
kinės kultūros kėlimo bei iš
vystymo. Jo didelis darbš
tumas ir principingumas, 
meilė savo profesijai visada 
bus vertingu pavyzdžiu 
jauniems tarybiniams me
nininkams.

J. AltermanaSį E. Balsys, 
J. Banaitis, E. Bardaus- 
kas, P. Berkavičius, A. 
Bndriūnas, T. Černiauskas, 
J. Dautartas, S. Didenkie- 
nė, B. Dvarionas, B. Fcdo- 
yavicius, K. Galkauskas, J. 
Gaudrimas, R Geniušas, P. 
Girdzijauskienė, A .Guzev i- 
cius, A. 'Gimžauskas, J 
J. Grigalavičius, J. Gry
bauskas, V. Jakelaitis, • J. 
Juzeliūnas, A. Kačanaus- 
kas, J. Karnavicius, J. Ka
rosas, K. Kaveckas, A. Kle- 
nickis, K. Petrauskas, A. 
Račiūnas, A. Sodeika, A. 
Staskevičiūtė, J. Švedas, P.. 
Tamoliūnas. S. Vainiūnas, 
J^ Žinku&.- 
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tą, kurį perdavė pabegėlinė 
Elta. Kiek autorius neno
rėtų paslėpti, kiek jis ne
kalbėtų apie “agitpropus,” 
“politmeną” ir paniškus 
dalykus, po ta priedanga, 
kaip kokia skaudi yla iš 
maišo, prasiskverbia jo ti
kras jausmas:

Ot, kad aš būčiau ten, 
kur kūryba eina pirmyn!

Žurnalistas Starobinas iš
kelia kai kurias įdomias 
mintis, kurios svarbios, dįs- 
kusuojant Indokiniją. Dul
ks vis teigia, kad liaudies 
judėjimas Vietname ir jos 
kaimynėse yra “kinų agre
sija.” Bet jis pamiršta, 
kad kinai liaudiečiai atsira
do prie Indokinijos sipnos 
tik kokie trys metai at
gal. Tuo tarpu vietnamie
čiai vedė kovą prieš fran- 
cūziškus okupantus 1946- 
tai, 1947-tais ir 19^8-tais 
metais, kuomet kinų^ liau- 
diečių armija dar btbvo to
li šiaurėje, aplink J erom ą.

Starobinas kalbėjosi su 
Vietnamo prezidentu Ho 
Chi-minh’u ir kitais liau
dies vadais. Jis tarp kitko 
jų klausė:

Iš kur jūs gaunate gink- 
hj? . ’

Atsakymas buvo vienas: 
per francūzus iš Amerikos.

Kitais žodžiais, francū- 
zams atsiųsti Amerikos 
ginklai su laiku patenka 
vietnamiečiams laisvės ko
votojams.

Tiesa, vietnamiečiai turi 
ir kinų ginklų, nes demo
kratinis Vietnamas palai
ko normalius santykius su 
Kinija, su kuria prekiauja. 
Bet tie ginklai sudaro tik 
mažumą.

Be to pats Starobinas 
Įmatė Vietnamo šiaurėje, 
i daugiausia džiunglėse, ge- 
! rai - kamolažuotas dįbbtu- 
ves, kuriose vietnamiečiai 
gamina sau šautuvus, gra
natas ir kitus smulkes
nius ginklus.

A. Šilėnas

Baltimore, Mi
Birželio 20 d. Lietuvių Mo

terų Progresyvis Klubas ren
gė tėvų pagerbimo išvažiavi
mą. Diena pasitaikė stebėti
nai graži, todėl suvažiavę 
svečiai geroje nuotaikoje lai
ką smagiai praleido ir gražiai 
parėmė prakilnų tikslą^

Mat, klubiečių tikslu buvo 
pagerbiant tėvus, sukelti kiel^ 
pinigų Laisvės dešimties tūk
stančių dolerių fondui. Nors 
išvažiavimas nebuvo skaitlin
gas, bet ačiū tam, kad už vie
tą savininkas nieko yivėmė,’ 
muzikantų samdai nereikėjo 
ir didžiumą valgių rengėjos 
suaukavo, tai uždarbio pasili
ko 58 doleriai. Prieg tam, 
M. Kučinskas, už negalėjimą 
dalyvauti Laisvės piknike, 
pasimokėjo bausmės 5 dole
rius, tai viso pasidarė $63.

Rengėjos labai patenkintos 
išvažiavimo pasekmėmis, la
bai gražiai dėkavoja gerbia
moms draugėms' ir draugams 
už atsilankymą, ir linki vi
soms ir visiems laimingai ir 
geroje sveikatoje sulaukti a- 
teinančių metų tėvų pagerbi
mo dienos.

. Rengėja

įvairūs išsireiškimai
Teisingas žmogus esti vr 

sų gerbiamas, bet badauja.
Juvenal

(romietis rašytojas.)

Karvė yra labai geraMgy
vu lys ganykloje, be/jn mes 
vedame ją laukan is daržo.

Samuel Johnson.
Surinko Kas Kitos

i



D-re O. B. Lepešinskaja

Ląstele, jos gyvenimas 
ir atsiradimas

(Tąsa)
Darvinas, kuris savo moks

lu apie gamtos vystymąsi 
sugriovė religinius prieta
rus, deja, visiškai netyrinė
jo ląstelės vystymosi, gyvo
sios medžiagos evoliucijos 
ikiląsteliniu laik o t a r p i u. 
Šiuo atžvilgiu Darvino evo
liucijos teorijoje liko didelė 
spraga. Į klausimą dėl ląs
telių atsiradimo ir dėl vys
tymosi procesų ikiląsteliniu 
laikotarpiu ligi šiol daugu
mas biologų žiūri į netirti- 
na, mokslui priešingą fan
taziją.

Visa eilė mokslininkų taip 
susigyveno su daugiau kaip 
75 vnetus viešpataujančia 
VircĮhovo teorija, kad jau 
nebegali atsisakyti nuo 
įprastų idėjų. Virchovo pa
sekėjai nebenori pastebėti 
esančio gamtoje įvairumo 
paprasčiausių formų, nieko 
bendro neturinčių su ląstele. 
Nenorėdami šių formų pri
pažinti pereinamomis ląste
lių vystymosi stadijomis, 
ląstelės pirmtakais, vircho- 
vininkai įspraudžia šiuos 
reiškinius į pamiltos teori
jos Prokrusto lovą, paskelb
dami beformę gyvą medžia
gą esant tikromis ląstelė
mis. O jeigu šie ląstelių 
pirmtakai yra perdaug to
limi nuo tikros, susiforma
vusios ląstelės, — tai juos 
laiko esant degeneravusio- 
mis (išsigemančiomis, iri
mo stadijoje, esančiomis) 
ląstelėmis. Nėra ko kalbė
ti, kad virchovininkai netu
ri tam jokio pagrindo ir 
įrodymų.

Kai guirių biologų apaki- 
mate' nuo Virchovo teorijos 
ir vergavimas jai yra toks 
didelis, kad jie visomis prie
monėmis protestuoja net 
prieš iškėlimą naujos pro
blemos apie ląstelių atsira
dimą iš gyvosios medžiagos 
per tarpines jos vystymosi 
stadijas ir bendrai prieš ga
limybę atsirasti ląstelėms 
ne vien anksčiau buvusių 
ląstelių dalinimosi keliu, 
bet ir gyvosios medžiagos 
evoliucijos keliu. Norėda
mi diskredituoti naująją 
problemą, virchov i n, i u k a i 
tapatybina ją su nemoksliš
ka Paracelso (XVI amžius) 
fantazija apie aukštai orga
nizuotų būtybių, tokių kaip 
pelės ir žuvys, atsiradimą iš 
pūvančio vandens, o po to 
įtikinėja visus ir kiekvieną, 
k*d ląstelių atsiradimas iš 
gyvosios medžiagos esanti 
nemoksliška fantazija, ku
rios neverta esą tirti.

Paracelsas mokė paga- 
mii#i' homunkulą, t. y. ma
žą žmogelį, tokiu būdu?

“Paimk žinomą žmogaus 
skystį (kalbama apie šlapi
mą. — O. L.) ir palik jį pū
ti iš .pradžių uždarytame 
moliūge, po to arklio skil
vyje keturiasdešimt dienų, 
kol pradės gyventi, judėti ir 
knibždėti, o tai lengva pa
stebėti. Tas, kas gausis, 
dar nė kiek nepanašu į žmo
gų, tai skaidru ir be kūno. 
Bėt po to kasdien atsargiai 
ir protingai maitinant jį 
žmpgaus krauju ir laikant 
keturiasdešimt savaičių 
nuolatinėje ir vienodoje ar
klio skilvio šilumoje, at
siras tikras gyvas vaikas..., 
bgt tiktai labai mažyčio 
ū*rio” (Lunkevičius, Gyvy- 
bėszvągrindai).

Wn-Helmontas tokiu pat 
būdu davė receptą pelėms 
pagaminti iš grūdų, sušla
pintų skysčiais, išspaustais 
iš nešvarių marškinių. Ab-

surdiškos idėjos apie savai
minį aukštai organizuotų 
gyvūnų atsiradimą iš pū
vančio vandens ir visokio 
šlamšto, žinoma, nieko ben
dra neturi su moksline ląs
telės atsiradimo iš gyvosios 
medžiagos teorija.

Šie palyginimai tik liudi
ja apie jų autorių moksli
nį nesąžiningumą.

Pavyzdžiui, profesorius B. 
P. Tokina’s rašo, kad Lepe- 
šinskos darbai “yra ne kas 
kita, kaip grįžimas prie 
mokslui priešingos fantazi
jos apie žuvų ir varlių atsi
radimą iš pūvančio vandens 
(Tokinas, Teorinės biologi
jos problemos).

Yra gerai žinoma, kad 
naujos idėjos, prieštarau
jančios pasenusioms, su
tinka didžiulį reakcingųjų 
mokslininkų pasipriešinimą.

O kas išeina iš tokio eilės 
j mokslininku konserv a t i z - 
mo? Biochemikai tiria bal
tymo ir protoplazmos kilmę 
iš neorganinių medžiagų ir 
iš amino rūgščių. Mėgina
ma sukurti gyvą baltymą 
dirbtiniu būdu. Embriolo
gai tyrinėja daugialąsčių 
organizmų kilmę iš vienos 
ląstelės (kiaušinio), o svar
biausioji biologijos sritis—■ 
ląstelės atsiradimas iš gy
vosios, medžiagos ir iki šio 
laiko tiriama tiktai TSRS 
Medicinos mokslų akademi
jos citologijos laboratorijo
je. j

“Negalima judėti pirmyn, i 
—sako Stalinas, — ir stum-' 
t i pirmyn mokslą be kritiš
ko pasenusių teiginių ir ži
nomų autoritetų pasisaky
mų išnagrinėjimo.”

Taigi ir mes negalėjome 
iškelti mūsų problemos, ne
sukritikavę didelio autori-; 
teto Virchovo pasenusios i 
teorijos. Iš antros pusės, i 
reikia nurodyti teigiamą I 
Šleideno ir Švano pasisaky- i 
mų reikšmę, švanas ir 
Šleidenas, dirbdami tuo me- Į 
tu, kai mikroskopijos tech- j 
nika buvo dar labiau primi-; 
tyvi, vis dėlto į ląstelės at- i 
si radimo klausimą žiūrėjo I 
daug teisingiau, negu kai 
kurie mūšų amžininkai. 
Šleidenas ir Švanas tyrS i 
ląstelę atsižvelgdami į jos į 
judėjimą ir vystymąsi, o to- ' 
kie mūsų amžininkai, kaip: 
Zavarzinas, Chlopinas, Na
sonovas ir Tokinas, būdami! 
Virchovo pasekėjau be jo-' 
kių įrodymų tvirtina, kad I 
“už „ląstelės ribų nėra nie- į 
ko gyvo,” 'kad “ląstelė yra ! 
visko pradžia.”

Mes negalime sutikti su 
mūsų principinių priešų — | 
Virchovo pasekėjų-požiūriu. i 

; Mes negalime atsisakyti nuo 
Į idėjos apie gyvybės buvimą 
i ir vystymąsi ikiląsteliniu 
i laikotarpiu. Pastaruoju me- 
l tu mes perėjome prie visų 
gyvybinių . procęsų tyrimo 
ikiląsteliniu laikotarpiu, li
gi pat perėjimo iš negyvo į 
gyvą, t. y. pradėjome taip 
pat tirti gyvybės atsiradi
mo problemą.

Engelsas rašo:
“Bet tiktai stebėjimo kė

piu galima išaiškinti, kokiu 
■ būdu vyksta vystymasis iš 
paprasto plastiško baltymo 
į ląstelę ir, vadinasi, į orga
nizmą. ..” (Engelsas, Anti- 
Diuringas.) * *

Mes ir ėmėmės tirti ląs
telių atsiradimą iš gyvo 
plastiško baltymo, arba gy
vosios medžiagos .

Jeigu yra baltymas arba 
labiau sudėtingas kūnas —- 
protop 1 a z m a, kurioje, be 

baltymo, dar yra nukleini
nės rūgštys (įeinančios į 
branduolio sudėtį), ir šis 
baltymas arba protoplazma 
nesudaro ląstelės, bet yra 
vientisa bestruktūrinė me
džiaga, s u g e b a n ti tačiau 
vykdyti medžiagų apykaitą, 
tai čia be abejonės yra gy
va medžiaga ir ji negali pa
silikti be pakitimų. Ji pri
valo vystytis ir duoti nau
jas, kokybiškai aukštesnes, 
formas, pavyzdžiui, ląstelės 
pirmtakus, arba moneras, 
o po to ir ląsteles.

O jeigu protoplazma, ne
sugeba vykdyti medžiagų 
apykaitos arba esamoje ap
linkoje tam nėra atitinka
mų sąlygų, tai protoplazma 
žūva ir suyra į paprasčiau
sias savo sudedamąsias da
lis.

O štai ką rašo profeso
rius Nemilovas:

“Niekur, nei nykioje van
denyno gelmėje, nei šaltose 
aukščiausiųjų kalnų viršū
nėse, nei tankiose šiltų 
kraštų giriose, kur visur 
taip pilna gyvybės — nie
kur gyvos būtybės neuž- 
gimsta naujai iš negyvo, o 
visuomet atsiranda tiktai iš 
kitų būtybių.

Vadinasi, yra aišku, kad 
mums reikia visiems lai
kams atsisveikinti su vilti
mi matyti betarpiškai gyvy
bės užgimimą.”

Jeigu savaiminį gyvybės 
atsiradimą suprasime, taip, 
kaip jį supranta Nemilovas, 
t. y. kaip aukštai išsivys
čiusių organizhių atsiradi
mą iš negyvos materijos, 
tai, žinoma, tokio savaimi
nio gyvybės atsiradimo ne
gali būti, nes iš neorgani
nės materijos pirmiausia 
turi išsivystyti gyvas bal
tymas, arba “gyvoji me
džiaga,” o jau iš gyvosios 
medžiagos galima laukti 
paprasčiausių ląstelių išsi
vystymo.

Oparinas savo knygoje 
“Gyvybės atsiradimas že
mėje” rašo, kad šiuo metu 
negalinti atsirasti gyvoji 
medžiaga, o jeigu' ji ir at
sirastų, tai ją tuojau pat 
suėstų mikrobai. Tokia an- 
tidarvinistinė pažiūra į šį 
klausimą ir kovos dėl būvio 
neigimas įveda mokslą į 
aklavietę ir sulaiko, gyvybės 
vystymosi ikiląsteliniu lai
kotarpiu tyrimą. Tai gry
nai metafizinė, nemoksliška 
na žiūra.

Engelsas rašo:
“Jeigu kada nors pavyks 

cheminiu būdu sudaryti bal
tyminius kūnus, tai jie, .be 
abejonės, rodys gyvybės 
reiškinius ir vykdys me- 
džiagų apykaitą, kad ir kaip 
silpni ir » neilgaamžiai jie 
būtų.” (Engelsas, Gamtos 
dialektika.)

Neigti gyvybės atsiradi
mą šiuo metu, kaip tai da-, 
ro profesorius^ Nemilovas, 
tiktai tuo pagrindu, kad šio 
atsiradimo dar niekas ne
matė, arba, kaip akademi
kas Oparinas, tuo pagrindu, 
kad neva mikrobai suėstų 
visą naujai susidariusią 
gyvąją medžiagą, — per
daug naivu ir nepagrįsta. 
Taip pat yra juokinga kal
bėti,. kad savaiminis gyvy
bės atsiradimas negalimas 
šiuo metu, kai šio klausimo 
ištyrimui dar taip maža pa
daryta.

Helmholcas, panašiai kaip 
ir Nemilovas, tik dar daug 
anksčiau už jį, rašė:

“Jeigu visi mūsų mėgini
mai sukurti organizmus iš 
negyvybingos me d ž i a g o s 
nepavyksta, tai mes, man 
rodos, turime teisę savęs 
paklausti: ar iš viso kada 
nors gyvybė atsirado.”

(Bus daugiau)

Rašo Dr. J. F. Borisas.
Pasadena miestas turi 

apie 125,000 gyventojų. Jų 
tarpe gyvena viena lietuvių 
šeima — S. Petravičius su 
žmona ir sūnum Al. Taip
gi ir Paul Ivan (Ivanaus
kas). Gal ir daugiau lietu
sių Pasadenoje gyvena, ta
čiau ne progresyviški ir 
mums nežinomi.

Pasadena miestas save 
garsina “The Crown City,” 
randasi apie 9 mylios nuo 
Los Angeles. Pasadenoje 
daugiausiai apsigyvenę 
amerikiečiai, anglai ir ka
nadiečiai. Pasadenos mies
tas turi apie 20 ketvirtai
nių mylių. Oro temperatū
ra vidutiniškai per metus 
62 laipsniai ir vidutiniškai 
prilija per metus apie 2 0 
colių. Pasadenoje randasi 
daug spaustuvių ir dirbtu
vėlių, kurios išdirba moks- 
linius instrumentus moky
kloms ir studentams. Pa
sadena sujungia su kitais 
miestais Santa Fe ir South
ern Pacific gelžkeliai.

Pasadenoje randasi ge
ros ligoninės su 5-600 lovų. 
Viduje miesto naujai atva
žiavęs į Pasadeną greitai 
gali pastebėti, kad miestas 
yra labaQvarkus. Viduryj 
miesto randasi miesto val
džios pastatai ir prie jo taip 
gabiai pritaikyti visi kiti 
kiti valdiški pastatai ir 
gražus miesto knygynas.

Kuomet Pasadena pradė
jo būda votis, tai buvo taiko
ma tik dėl gyvenimo. Ta
čiau dabar turi mažą in
dustriją, kuri gali didintis, 
nes miestai be industrijos 
negali augti. Pasadena ran
dasi šalia. Sierra Madre gi
gantiškų kalnų, ant kurių 
viršūnių sniegas gal nie
kados nesutirpsta. Šalia 
Sierra Madre kalnų ne per- 
toli randasi didžioji Sporto 

' Arena Rose Bowl ir M t. 
I Wilson Observatorija, kuri 
'priklauso Carnegie Institu- 
| tui, Washington, D. C.

Prie Pasadenos taipgi ar- 
! timai susijungia Altadena, 
i Lamanda Park ir San Ma- 
I rino miestelis, kuria m e 
i randasi žymus Henry H.
■ Huntington knygynas ir 
I dailės galerijos. Pasadena 
! turi miešto užlaikomą Kole
giją. Mokiniai maždaug 
I taip, kaip ir vidurinėse mo
kyklose (high schools),
nieko nemoka už kursus. 
Mūsų šalyje labui mažai 

i randasi m i estų,c Kurie užlai-
■ ko kolegijas mokiniams ir 
! piliečiams dykai. Apart
Miesto Kolegijos, randasi 
John Muir Kolegija ir dau
gybė įvairių mokyklų.

Draugai P&ravičiai yra 
j seniau » gyvenę Worcester/ 
Mass. Petravičiaus brolis 
ir dabar gyvena Worceste- 
ryje. Todėl abu norėjo ži
noti, kas -Worc-esteryj yra, 
ar veikiama, kaip gyvuoja

PASADENA, CALIF Akies sudėtis—1
Draugas Paul Ivan, ku

ris gyvena sykiu su Petra
vičiais, sakė seniai yra gy
venęs Pennsylvanijos vals
tijoje. Tačiau jis per dau
gelį metų gyvena Pasadeno
je ir apie rytus neįdomauja. 
Petravičių sūnus tarnavo 
karo laiku Londone, Angli
joje, ir daug nukentėjo nuo 
naciškų bombų. Tačiau jis 
dabar yra jau stiprus, gra
žiai išaugęs, linksmo būdo 
vyras. Petravičius dirba 
drabužių krautuvėje, kaip 
daug patyręs kriaučius. 
Kriaučiaus amatą jis iš
moko dar Lietuvoje jaunas 
būdamas, todėl dabar j a u 
yra pilnas meistras savo 
amate. Kuomet Petravičiai 
važiavo į Kaliforniją, tai 
tais laikais buvo įdomiausia 
važiuoti iš New Yorko lai
vu per Panamos Kanalą, 
todėl dar ir dabar atmena 
daugelį įspūdžių iš savo 
kelionės. Sako, labai norė
tų Worcester! aplankyti ir 
sykiu kitas vietas rytinėse 
valstijose, tačiau, kuomet 
turi gerą pastovų darbą, 
kurį mažai kas gali užimti, 
tai nėra galimybės ir prie 
geriausių norų.

Petravičiai ir Ivan yra 
lėtoki, geros valios žmonės, 
myli savo laikraščius pasi
skaityti, daboti televiziją, 
skaityti korespondencijas ir 
kartas nuo karto lankytis į 
lietuvių pramogas Los An
geles ir apsikeisti mintimis 
su draugais.

Manau, būtų gerai, jei 
Pasadenoje apsi gyventų 
daugiau lietuvių šeimų. Tas 
dalinai priduotų daugiau 
smagumo dėl jųjų visų ir 
padarytų jų gyvenimą įvai
resniu.

Kiekvieno žmogaus gyve
nimas yra filmą, kuri turi 
turėti ryšį su kitais žmo
nėmis, ir tik tada pats gy
venimas būna pilnai paten
kinantis.

i Scranton, Pa.
Gerbiami laisviečiai!

Pranešu, kad dabar aš gy
venu didžiausiame liūdesyje, 
nes mano mylima draugė Da- 
mutė guli pavojingai sergan
ti, o aš visai negaliu nei pa
matyti. Nežinau, gal aš ir kal
tas, kad ją išleidau ne labai 
sveiką iš namų (ji namie jau 
buvo pagerėjusi tiek, kad laz
da pasiramstydama galėjo is- 
ėiti į savo taip mylimą gėlių 
darželį).

Mat, 20-tą birželio! sūnus 
Antanas, kuris leidžia pas 
mus vasaros vakacijas, pakal
bino ją važiuoti atlankyti ki
tą sūnų Joną, dukterį Aleną, 
žentą, marčią ir du anūkučius. 
Prižadėjo ant rytojaus par
vesti atgal. Bet tenai ją pri
kalbėjo pasilikti ilgiau, žadė
dami geresnę priežiūrą, negu 
turėjo pas mane, dar pridur
dami, kad ten ir gydytojai 
daug geriau supranta ligas, 
geriau gydo. Ji paklausė, pa-worcesterieciai.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
Akis — labai ypatingas 

organas, labai esmingas re
gėjimo prietaisas. Niekuo 
nepavaduojamas matymo 
padargas.

Visa kas žmogaus orga
nizme labai svarbu. Kiek
vienas organas, kiekvienas 
audinys, kiekviena ląstelė 
bei celė turi savo prievoles, 
savo gyvybinius reikalus ir 
pareigas. Akių pareigos 
taip svarbios, kad gamta 
jas išvystė pačioj žymiojoj 
kūno vietoj — galvoj, prie
kinėj, viršutinėj daly, pa- 
kaktėj, specifiškoj kaulų 
apsaugoj, tuoj po smegeni
mis.

Iš tikro, akys yra tary
tum dalis pačių smegenų, 
visai arti smegenų. Akių 
stori optiniai n-ervai, vos 
dviejų colių ilgumo, labai 
tvirtai ir giliai įsodinti į 
smegenis, bent keliose skir
tingose vietose.

Kad geriau ir ilgiau akys 
mums tarnautų, mes turi
me mokėti jas apsaugot ir 
užlaikyt. Todėl gerai yra 
bent truputį žinoti apie 
akių anatomiją, apie' jų 
struktūrą. Tada bus aiš
kesnė ir jų apsauga.

Akies obuolys truputį pa
ilgas į priekį ir sudaro kaip 
ir kokią fotografinę kame
rą. Pati priekinė akies da
lis — ragena, raginė akies 
plėvė, permatoma, kaip sti
klas, daugiausia ir sudaro 
tą akies pailgumą. Toji ra
gena (“cornea”) truputį la
biau išsikišusi į priešakį, it 
kokia lėkštelė.

Ragena tai tik plėvė, ir 
pats jos svarbumas ir yra 
tas, kad ji visiškai perma
toma, peršviečiama. Ir la
bai esminga, labai būtina, 
kad regina išliktų permato
ma. Menkiausia balzganė- 
lė bei dėmelė sugadina ra
genos permatomumą ir su
mažina akies naudingumą.

Ragenos apgauboj, kaip 
ir kokioj lėkštelėj, tilpsta 
esminė akies aparato dale
lė: akies lėlė arba juoduma 
—vyzdys (“pupil). Pro ši
tą apskritą skylelytę į vidų 
akies įeina matomieji daik
tai ir atsimuša pačiame 
akies veidrody — tinklai
nėj, retinoj.

Tą akies “skylelytę” — 
vyzdį kontroliuoja akies už
danga — rainelė (“iris”), 
tai akies mėlynė, mėlyna, 
pilka, ruda ar juosva raū- 
menėlių užuodanga, sulig 
tuo, kokios kieno spalvos 
esti akys. Kai esti šviesu,

siliko pas Smithus, 343 Am
herst Rd., Linden, N. J. Ten 
netoli ir kita vaikų šeima gy
vena.

Bet pasirodė kas kita: ne
pagelbėjo nė geresni gydy
tojai, nė geresnė priežiūra. 
Liepos 3 d. pašaukė duktė te
lefonu ir pro verksmus kalbė
dama pasakė kad mama pa
vojingai serga, nuvesta į ligo
ninę.

Ta žinia mane šiurpiai su
krėtė, neš per sunku pasiek
ti ant greitųjų tą vietą. Vė
liau pašaukiau dukterį, tai 
sakė, kad iš ligoninės ją par
sivežė su ambulansu ir kad 
ii labai prašosi ją parvežti at
gal į savo namus. Dedu visas 
pastangas kaip nors ją parsi
gabenti, kad būtų galima 
baigti gyvenimą drauge. Dar 
nežinau, ar gydytojas leis ją 
vesti tokiame padėjime bū
nant.

P.- Šlekaitis

Linkime D. šlekaitienei 'iš
gyventi krizę, pasvęikti, o 
Šlekaičiui stiprybės sulaukti 
savo draugę sugrįžtant.
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rainelė susitraukia, nes 
perdidelė šviesa gadina akį, 
gadina tą jautriąją tinklai
nę. Rainelei susigaubus, 
mažesnis pasidaro vyzdys, 
mažiau įleidžia akin švie
sos. O kai esti tamsiau, rai
nelė prasiskleidžia, padidi
na vyzdį ir įleidžia pro jį 
daugiau švi-esos. Visa tai 
vyksta savaime, automatin
gai, neprikla u s o m a i nuo 
žmogaus valios bei noro, j 

Rainelė susitraukia ir su
siaurina vyzdį dar ir ste
bint kokį daiktą. Kai žiūri . 
į artimą daiktą, vyzdys tau > 
kiek susitraukia, o kai žiūri 
į tolimą daiktą, vyzdys 
prasiplečia. ->

Kas dar svarbiau, rainelė/ 
suvaldo ir akies lęšiuką ar-y 
ba leną, akies “žirnelį.” 
Tas lęšiukas ir yra pana- z 
šus į lęšį. Jis permatomas 
ir elastingas, tamprus. Per 
jį, kaip per fotografinio | 
aparato leną, pereina ir ati
tinkamai persilaužia regi
mojo daikto spinduliai, 
taip kad jie gerai pasiektų-*' 
tinklainę. Lęšiukas nutaiko 
ir padeda atmušti tinklai
nėj regimąjį daiktą taip, 
kad jis matytųsi kuo aiš
kiausiai.

Tai čia dar ne viskas, čia 
tik pradžia apie akį. Dau
giau apie akį bus sekamuo
se straipsneliuose. \ \

Italijos valdžia pasakomis 
apie šnipus bando dar 
pasigerinti Amerikai

Roma. — Slaptoji Italijos 
policija sakosi sučiupus 
vieną valdininką ir keturis 
kitus asmenis, kurie bandę 
išgauti ir Sovietams per
leisti Atlanto Kraštų “se
kretus” Italijoje.

" Italų komunistų ir kai-' 
riųjų socialistų laikraščiai 
rašo, kad Italijos valdžia 
stengiasi tokiais areštais 
ir paskalais pasigarsinti, 
kokia “svarbi jinai talkinin
kė anglam - amerikonam 
prieš Sovietų Sąjungą.”

Policinio premjero Scel- 
bos valdžia tuo būdu taipgi 
bando paveikti Italijos sei
mą, kad užgirtų karinį 
Amerikos planą prieš ko
munizmą. Tas planas rei
kalauja įtraukti Italijos ka- - 
riuomenę į tarptautinę Va
karų Europos armiją sy*? 
kiu su vakariniais vokie
čiais, francūzais, belgais, 
holandais ir luksemburgie- 
čiais prieš komunizmą.

Cleveland, Ohio
Pranešimas moterims kliubietėms. 

Mūsų Kliubas nusitarė padaryti po
ros mėnesių ^pertrauką. Sekantis su
sirinkimas jvyks rugsėjo (Septem
ber) 16 d. Taigi, draugės, jsitėmy- 
kite, kad nepadarytumėte klaidos.

Moterų Kliubas rengia pikniką, 
kuris jvyks liepos-July 18 d., Rūbų 
Ukėje, visiems gerai žinoma vieta, 
prie 422 vieškelio. Taigi, gerbiamie
ji clevelandiečiai ir iš apielinkės 
esate kviečiami skaitlingai dalyvau
ti. Komisija rūpestingai ruošiasi vi
sus dalyvius gerai aptarnauti ir pa
vaišinti skanumynais. Taipgi turėsi
me gerą muziką norįntiems pasi
linksminti tyrame ore. A. R.
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ŽINIOS K LIETUVOS
Sunki operacija

VILNIUS. — Neseniai nak
ties metu į 1-ąją Tarybinę 
kliniką buvo atgabentas pil. 
Juozas Žilėnas. Prieš valan
dą jam buvo peiliu padary
tas sužalojimas į širdį. Sužeis
tojo padėtis buvo beviltiška. 
Jis buvo be sąmonės, pulsas 
buvo neužčiuopiamas, iš žaiz
dos gausiai tekėjo kraujas. 
Išgelbėti ligonį galėtų tik ope
racija, tačiau operuoti mirš
tantį atrodė beprasmiška. O- 
peracija turėtų būti techniš
kai sunki ir tęstis ilgai.

Ir vis dėlto budinti gydy
toja T. Zarina nutarė operuo
ti.

Operacija iš tikrųjų pasi
rodė sudėtinga ir sunki. Nu
kentėjusiam buvo padaryta 
plati durta žaizda, siekianti 
širdies ruimą. Kraujo krešu
liai neleido širdžiai dirbti. 
Tačiau chirurgui pasisekė 
sėkmingai užbaigti operaciją.

Ligonis buvo nuimtas nuo 
operacinio stalo gyvas.

Atėjo pavojingos ir sunkios 
dienos kovos už ligonio gyvy
bę. Daug pastangų ir jėgų 
atidavė šiam reikalui ligoni
nės gydytojai ir jų! tarpe 
operavęs ji chirurgas T. Za
rina.

Dabar visi sunkumai pra
ėjo. Žilėnas jaučiasi gerai, jo
kių skausmų nejaučia. Jis no
rėtų jau vaikščioti, bet kol 
kas gydytojai dar draudžia.

Žilėnui 24 
bilizacijos iš 
ėmė dirbti 
te statyboje
kavatorininku, ir dabar, išėjęs 
iš ligoninės, jis pasiryžęs to
liau dirbti savo profesijoje.

metai. Po demo- 
armijos 1953 m.
Vilniaus mies- 
mašinistu eks-

Gamybininkų pasiekimai
ŠALČININKAI. — Jašiūnų 

koklinės kolektyvas pasiekė 
žymius laimėjimus. Penkių 
mėnesių gamybos planas baig
tas pirma laiko ir pagftrtiihta 
viršum plano daugiau kaip 
10,000 aukštos rūšies koklių.

šiomis dienomis paleistas į 
darbą antras kampiniams 
kokliams formuoti presas. 
Tuo būdu pilnai mechanizuo
tas koklių formavimas. Iš 
broliškų tarybinių respublikų 
gauta nauja jėgainė, kurios 
pajėgumas leis mechanizuoti 
eilę daug darbo reikalaujan
čių procesų. Dėka naujų. į- 

. rengimų gaminių savikaina 
sumažėjo daugiau kaip 3 pro
centais, o darbo našumas iš
augo 6 procentais palyginti 
bu pereitais metais, šiuo me
tu įmonės kolektyvas pradė
jo gaminti maltas kalkes rūg
ščių dirvų kalkinimui. šiais 
metais koklinės darbininkai 
pagamins daugiau kaip 20 
tūkstančių tonų maltų kalkių 
kolūkiniams laukams kalkinti.

A. Būtėnas

NewYorto^^^Zlnloi
Šv. Jurgio Draugystės 
dabartinė padėtis

Birželio 30 d. įvyko nepap
rastas susirinkimas. Nariai bu
vo šaukti per laiškus ir na
riams buvo pasiųstos blankos 
(prakeijos-proxies). , Nariai 
nubalsavo, kad draugystės ne
galima likviduoti, nes likvi
davimo šalininkai nesudarė 
dviejų trečdalių balsų dau
gumos. Valdiškas Įstatymas 
to reikalauja.

Tai aš manau, kad 
dar yra lietuvių, kurie my
li savo tautą .ir stovi tau- 

■■ tinęs garbės sargyboje. Taigi, 
broliai lietuviai, šv. Jurgio 
Draugystės nariai, labai ge
rai padarėte. Ir ant toliau da
rykime viską, kad draugystė 
gyvuotų.

Kad pastiprinti draugystę, 
turime pataisyti šiuos daly

kus :»
1) Nariui 

$300; nario 
— $100.

2) Kurie 
ligoje pašalpos ne mažiau 
$108 ir moka mėnesinių mo
kesčių 25c., turi mokėti 
su kitais nariais 75c.

mirus mokėti tik 
material mirus

nariai yra išėmę 
ne

lygiai

n ai1 i u

p os 
gal 
turi 
jau

ir tokiu

Aš žinau, kad yra 
kurie yra išėmę ligoje

tik kelis dolerius, bet pa- 
Konstitucijos nuostatus 
mokėti 75c. duoklių. -Tai 
atrodo kaip ir skriauda.

Vienok yra narių 
kurie jau priklauso draugys
tėje virš 40 metų, o dar noė- 
mę ligoje pašalpos. Tai ir čia 
jau yra skriauda. Bet mes 
turėtume pamąstyti, kad to
kiuose dalykuose visuotinos 
lygybės negalima Įvykdyti. 
Mes ir priklausome draugijo
se apsisaugojimui nuo nelai
mės, pagelbėti 
nelaimėje ir 
tad turime 
smulkias, ne iš
valios pasidarančias duoklių 
mokėjimo ir pašalpų gavimo 
nelygybės. Bet privalome su
derinti nors 'kiek ir palaikyti 
draugystę 
reikalingų 
ramai.

vieni kitiems 
draugiškumui, 
pamiršti tas 
keno Ii uosos

tautos garbei ir 
pagalbos narių pa-

J. Kairys

Kun. Melish liudijo apie Rooseveltas jau turįs 
pažiūras į marksizmą nominacijai galimybę

Dvasiškis William Howard 
Melish, šv. Trejybės bažny
čios pastorius, liepos 8-tą liu
dijo Subversyvių Veiksmų 
Kontrolės (SACB). Jis liudi
jo sąryšyje su tardymu Na
tional Council of American- 
Soviet Friedship organizaci
jos. SACB nori tą organizaci
ją paskaityti “komunistiniu 
frontu’’ ir prispirti registruo
tis.

Dvasiškis Melish buvo tos 
organizacijos pirmininku nuo 
1946 iki 1949 m. Jis stojo liu
dyti kaip jos užtarėjas.

Council’io advokatas David 
Rein klausė kunigo ar tiesa 
tas, ką Louis Budcnz liudijo, 
būk Melish 1944 metais Bu
denz u i pasisakęs esant ko
munistų partijos nariu.

“Tai net neįsivaizduojama, 
kad taip būtų buvę,” 
kunigas.

Oliver J. Butler Jr., 
rystės Department©
katas, ilgokai klausinėjo apie 
kunigo pažvalgas į komuniz
mą ir krikščionybę. Tardyto
jui God aire, kunigas attsakė:

“Krikščionis kartais gali 
būti komunistu prasme jo pa
žiūrų Į visuomenę. Bet gali 
nebūti komunistu prasmėje 
marksistinės - leninistinės fi
losofijos.”

Jis dadėjo, jog ryšio ar 
skirtumo tarp krikščionybės
ir komunizmo ''negalima atsa- Į 
Ryti vienu žodžiu “taip” arba i 
“ne.”

Klausinėjamas apie komu
nistų partiją, kunigas atsakė:

“Komunistų partija yra po
litinė partija. Marksizmas-le- 
ninizmas yra pasaulinė pa
žiūra su politinėmis ir religi
nėmis Įžvalgomis.”

Valdžios advokatas
sė, ar tiesa, būk marksizmas 
u ž d ra u d ž i ąs rel i gi j ą.

“Man rodosi, kad marksiz
mas tiki, jog religija išnyks. 
Aš su ta pažvalga nesutinku,” 
atsakė

Liepos 6-tą Įvyko New Yor- 
ko valstijos apskričių demo- 

I kratų lyderių susirinkimas, 
i Atstovautos dayuga, Living- 

Sen ec a, Steu- 
Yates apskri- 
sutikę statyti 
gubernatorių, 
nominacijose

Pasibaigė krautuvių 
unijos rinkiniai

Krautuvių ir sandėlių dar
bininkai perrinko United Re
tail, Wholesale and Depart
ment Store Unijos Distrikto 
65-to valdybą. Išrinkta seno
ji. Tačiau eilinių narių sąra
šai, nors ir ne visur jie buvo 

išstatyti, gavo apie 10 pro
centų balsų, imant visus ben
drai.

Kriaučių naujienos po 
skyriaus delegato ir 
valdybos rinkimų

I
Dabartines dvi savaites 

j kriaučiai turi vakacijas nuo 4 
I iki 19 liepos. Turi su alga ir 
i ilsisi vieni vienaip, kiti kitaip. 
Kalbų ir minčių staipgi yra vi
sokių. Vieni bara didelį Jo- 

! ną už rašymą nonsensų Kelei- 
į vyje pirm rinkimų. Ypač so- 
. cialistai nepatenkinti. Bet 
j man rodos, kad jie nenori su- 
! prasti, ką didelis Jonas (Bui
vydas) 
čiam prie 
sakė:

mąsto. Jis man pa
baro begirkšnojant

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

VYRAS

Mokantis mechanikas, 
patyrimo 
Čia yra 

1417

turėjęs 
prie tekšiilinių mašinų, 

puiki proga. Kreipkitės: 
Lafayette St., N. Y. C.

2-ros lubos
Tel. GR. 7-8672

(133-135)

MĖSININKAI—1’/^ TYRŲ
Turi būti greitas trimeris. šešta

dieniais nedirbama. Patyrimas.
MACK BROS.

97-11 — 57th Ave., Corona
NE. 9-4766

(134-135)

1st on, Ontario, 
i ben, Wayne ir 
i tys. Lyderiai 
Roose veltą Į
Jam pažadėti

Į 27 balsai.
Iki šio) iš visų valstijos vie

tų Rooseveltui pažadėjo pa
ramą 33 apskritys iš valstijoj 
esamų 57. Nominacijose bal
su pažadėtų turi 261 iš 510 
esamų valstijoje.

Susi d ome j u si ai 1 a u k i am a,
kuo galutinai užsibaigs Mon

ti psk r i ty. j e n om i n ac i n ė 
Apskritis kontroliuoja

i nominacinius balsus.

Apie 10 procentų kitų na
rių susilaikė nuo balsavimo 
distrikto viršininkų.

Gavimą 
S ų 
ru 
tai

broli 
turiu

F, aš dabar 
savo rankoje

ro c 
ga.

ei-

eiliniai

socialistus .........
I ir ką as noresni, tai su jais 
padarysiu.

Dar daugiau komplimentų 
j pridėjo, kurių nereikia minė- 
’ ti. Na ir daro viską, kad so- 
1 cialistų prestižas nekiltų.

šeimų 
Y. Tu- 
Reika-

S UPERINTEN BENT
Patyręs. Aptarnavimui 24 

namo. Namas West 60’s, N. 
ri mokėti naudoti įrankius, 
lingi geri paliudijimai. $100 j mėne
sį, pridedant 3 rūmų skiepe apt.

ši nuosavybė parsiduoda už 
$85,000, įmokėsimas $27,000. Nupi- 
ginimas 20% ant investment©.

Tel. LE 5-2888
Rašykite Ju-9- Rm. 830, 

1! W. 12 St., N. V. C.
134-136)

atsakė j

Teisda-
advo-

Mirtingas žaidimas 
su šautuvu

iAtėję pas savo senutę
amžiaus

Ronald ir Donald 
atradę šėpoje du 
Vaikai

svečius du 10 metų 
! dvinukai I 
; Stew arta i
revolverius.
džiaugė ii- pradėjo 
ti, kaip kad yra > 
žiauriai elgtis su

! taikant Į f

klau-

kunigas. Melish sakė, 
laikas nuo laiko pa- 
marksistinės literatū- 
to laiko, kai jis buvo

tuo apsi- 
jais žais- 

įpratinti 
žaisliniais,

vienas, kitą. įrankis 
j buvęs užtaisytas, Ronaldui 
■ peršovė sprandą ir jis nuo to 
| mirė.

šautuvai buvę palikti tūlo 
ton gyvenusio giminaičio, ku
ris apie metai sergąs, raudasis 
ligoninėje. Tuo tarpu tie pa
vojingieji Įrankiai taip ir mė
tėsi neužrakinti nuo vaikų.

10 procentų bal-j 
nariai skaito ge- 

požymiu atsižvelgiantt į 
kad mažiau trečdalyje 

34 lokalų) eiliniai tegalė
jo, pastatyti kandidatus. Dėl 
ko negalėjo pastatyti, dauge
liui ir pačių unijos narių nė
ra aišku. Unija turi nepapras
tus nominavimui kandidatų 
nuostatus. Kandidatą gali pa
siūlyti ne bile kas, bet tik ša- 
pos setward as. Tačiau ir tas 
lie bile kur ir ne bile kada 
gali kandidatą pasiūlyti. Tai 
padaryti gali tiktai dalyvau
damas dvimetinėje konvenci
joje.

Agitacija už eilinius taipgi 
buvo sunki. Esamosios valdy
bos palaikytojai vartojo rau- 
lonbaubizmą ir kitas pana
šias priemones lokaltiose ir 
šapose. Eiliniu sąrašo šalinin
kai buvo prileisti žodi tarti 
tiktai keliuose lokaluose.

Katalikiškų pažvalgų kriau
šiai barasi an prelato Balko
no, kam jis, kišasi į kriaučių 
dalykus ir lokalo vairavimą. 
Man atrodo, kad kunigų mes 
neišmokinsime nes jie iš
mokyti aveles ganyti. Kunigas 
Balkūnas yra sakęs, kad su
rinkti $20,000 jam yra tiktai 
tiek, kaip 
pliaukšterėti, 
kad jeigu jis 
jo žodi tars,

pirštu Į delną 
Tai jis ir manė, 
radio programo
tai kriaučių bal

sai ir subėgs už tuos, už ku
liuos jis liepia. Bot kriaučiai, 
tai vis kriaučiai, nebėgo 

į palieptą vietą.
rinkimai 

vėl dirbs 
Kriaučiai

manau, kad 
ir kriaučiai 

lokale.

HELP WANTED—FEzMALE

Pasitikima ir patyrusi. Dieną dar
bas. Kreipkitės:

BILL’S BAR & GRILL
44-69 21 st St., L. I. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)

REAL ESTATE

2 šeimų, 
2 gražūs 
vienas 3 

Jeigos iš rendų §287 j mė-
Žalvariniai plumbing, gesu

konferencija

VILNIUS. — Sveikatos ap
saugos ministerijoje baigė 
darbą tris dienas trukusi III 
respublikinė chirurgų konfe
rencija. Joje dalyvavo apie 
200 respublikos rajonų bei 
miestų chirurginių skyrių ve
dėjų, o taip pat svečiai iš 
Maskvos, Leningrado, Rygos. 
Konferencijoje buvo nagrinė
jami svarbiausi organizaciniai 
klausimai, nauji gydymo me
todai chirurgijoje. Ypatingas 
dėmesys atkreiptas į darbo 
apsaugą respublikos mašinų 
-traktorių stotyse.

Pranešimą “Chirurginė pa
galba LTSR” padarė vyresny
sis chirurgas docentas S. Kar- 
kevičius. Apie skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opos gy
dymo principinius klausimus 
papsasakojo TSRS Sveikatos 
apsaugos ministerijos vyres
nysis chirurgas prof. V. 
Strilčkovas. Pranešimą skaitė 
Leningrado Kirovo vardo ka
ro medicinos akademijos prof. 
A. Berkutvas ir kt.

Disukusijose aktyviai daly-

Atostogauja
Nemaža brooklyniečių iš

vyko Į Chicagą, į LDS Seimą.
Kai kurie išvyko atostogų. 

Štai, pavyzdžiui, Koste Ru- 
šinskienė, iš Jackson Heights, 
nusitarė praleisti savaitę lai
ko Chicago je atostogaujant; 
Jonas Rušinskas kartu išvyko 
kaip LDS 1-mos kuopos de
legatas į seimą. Abudu Ru- 
šinskai gal būt pavažiuos net 
ir i -Milwaukee pasisvečiuoti.

Jiedu išvyko praėjusį šeš
tadienį.

skaito
ros nuo
studentu Harvard Universite
te. Jis sakė:

“Kaip pažiūrą, radau 
labai akstinančia. Iš 
idėjų kilęs akstinas ir 
konfliktai turi didžią 
ir aš tikiu Į teisę jas

esant 
naujų

vertę 
d is k ūsuoti.

Pagrobė sunkvežimį 
vairuotoją ir kavą

iš prieplaukos 
vežimą kavos,

Pel-

Paėmęs 
Brooklyne 
sunkvežimio vairuotojas 
legrino buvęs pagrobtas, įva
rytas į plėšikų mašiną. Surai
šiotą, aprašiotą jį vežioję po 
miestą dvi valandas. O kai 
paleido, jo sunkvežimis jau 
buvo tuščias/

Kavos pupelių vertė įkai
nuojama $25,000.

Valdininkai nusprendė to
liau atidėti statybą tilto tarp 
Brooklyn© ir Staten Island. 
Sakosi norį daugiau studijuoti 
visą dalyką. Pirmiau buvo ža
dėta pradėti darbus šiemet.

vavo respublikos rajonų jau
nieji chirurgai.

Jaunuolis vaikų tėvas 
ir jau kalinys

New Yorke suimtas James 
L. Reason, 19 metų amžiaus, 
jau pilnai pasinaudojęs grei
tumu amerikoniško gyvenimo. 
Jis jau spėjęs apsivesti, turi 
tris vaikus, prarado darbą, o 
dabar Įkalintas po $10,000 
kaucija. Policija skelbia jo 
bute radusi nakotikų, kurių 
parduodamoji vertė galėjusi 
atnešti $5,000. Kaltina, kad 
jis ruošėsi narkotikus parda
vinėti.

Vyriausieji eilinių kandida
tai, Baldine ir Miss Morris, 
po rinkimų išleido pareiški
mą, kuriame ragina, visus už
miršti rinkiminius ginčus. Ra
gina veikti vieningai apsau
gai unijos, darbų ir uždarbių. 
Sykiu pakaitoj a savo rinki
minėje programoje keltus rei
kalavimus: 35 valandų sa
vaitės; 51.25 minimum mo- 
kesties: panaikinti diskrimi
naciją.

praėjo 
vieningai 
žiūrės, kad dirbtuvėse būtų 
darbo ir galėtų pasidaryti gy
venimą. Tam reikia vieningu
mo ir kriaučių susirinkimuose 
svarstyti kriaučių reikalus, o 
ne bdnaudišką politiką.

Dabartinė lokalo valdyba 
yra rimta. Labai gerai kriau
čiai padarė, kad jais pasitikė
jo, juos išrinkdami. Ypač de
legatas yra savo pareigose 
patyręs ir taip pat yra 
tas vyras.

ASTORIA
Gerai budavotas mūrinis, 
7 metų senumo namas, 

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

(131-137)

BAYRIDGE—59TH ST.
6 šeimų semi-detached, naujai iš- 

dekoruotas, aliejum šildomas, brass 
plumbing, 4 rūmai tušti. $3.600 
jeigu. Apkainuota $20,000.

Tel. GE. 8-6289
(133-135)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

rim-
STATIONERY—FOUNTAIN

Gera veikli vieta, 
duodamas lysas. 

pragyvenimą. Biznis 
Savininkas

renda 
gerą 

padidinamas.

Butleris klausė Melishq a- 
pie siekius China Welfare 
Appeal, dabar jau negyvuo
jančios organizacijos, kurios 
Melish yra buvęs direktoriuo
se, Kunigas atsakė, jog ji tei
kė medikališką ir panašią 
paramą našlaičių prieglaudai, 
kurią Mme. Sun Yat Sen bu
vo Įkūrusi Shangajuję. , i

Perklausinėjime taipgi bu
vo liečiamos sveturgimiams 
ginti, civilinių teisių, Russian 
War Relief Įstaigos. Kunigas 
sakosi kalbėjęs jų rengiamuo
se mitinguose. Kalbėjęs dė to, 
kad yra priešingas McCarran 
Aktu persiekiojomui nepilie- 
čių; kad tiki i stiprinimą ci
vilinių teisių; kad taip pat 
jis, kaip milijonai kitų ameri
konų, pritarė teikimui pagal
bos Rusijos liaudžiai, stojusiai 
mums talkininkais kare prieš 
nacius.

Melish 
laiku jis
War Relief' reikalais gal ko
kius 500 sykių. Jis sakė, jog 
nesuprantama, ko valdžios 
advokatai jį klausinėja apie 
tai, kuomet jo bažnyčios vys
kupas, visokių sektų bažny
čių vadai, ir visokių 
ir politinių pažiūrų 
amerikonai rėme tos
laiko organizacijos darbą.

‘Tai buvo viena didžiausių- 
karo pagalbos operacijų ir 
džiaugiuosi galėdamas jo-

Šeštadienį Auditorijoje 
bus gimtadienis

Pas lietuvius yra priimta 
rengti “parę” tam, kuris ka
da nors gimė. Liepos 17-tą 
Įvyksiančioji ,rengiama * kaip 
tik priešinngai. Gimusysis 
pats rengia parę. Sumany
mas rengti sparę pas jį '’kilo 
sužinojus, kad jo gimtadienį 
minėti atvyksta būrys jo gi
minių ir prietelių iš Naujo
sios Anglijos ir gal dar iš to
liau.

Kviečia brooklyniečius su
sitikti jo svečius ir su juorrii 
ir jo svečiais iš toli pabuvo
ti porą valandų, 
mokamas, 
duodami 6 

kai 
gal

rienes 
toliau

Įėjimas ne- 
Užkandžiai bus 

vai., nes po vaka- 
kurie svečiai iš 

norės grįžti namo.
Rep.

liudijo, kad karo 
kalbėjęs Russian Jei jūs norite parduoti na

mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

tikybų 
žymūs 

karo

jų 
aš

j e dalyvauti,” sakė kunigas. 
Melish dar būdys kitame po
sėdyje. x

Posėdžiai lig šiol buvo vyk
domi Immigration Service 
patalpoje, 70 Columbus Ave., 
New Yorke.

Rep.

Yonkers šapa laikinai 
pradės dirbti

Yonkerso karpetaunės savi
ninkai paskelbė, kad derybo
se su Textile Workers Unija 
sutikta liepos 12-tą atidaryti 
Šapą devynioms dešimtims 
dienų. Po to kompanija turin
ti nuožiūrą pratęsti darbą 
dar 30 dienų, o paskiau dar 
du kartus po tiek. Tačiau to 
neužtikrina. Tai tik daleisti- 
na, kad dirbs, jeigu kompani
jai tas pasirodys reikalinga ir

To susitarimo sąlygas dar 
turės svarstyti ir nutarti lo
kalo 122-jo nariai.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergTeen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. /
Visokį vaisiai, 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. 7-62M

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y. ,

LDS 46 kp. mitingas įvyks trečia
dienį, liepos 14 d. 8 vai. vak., Liber
ty Auditorium, .110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai dalyvaukite, nes reikės 
pora svarbių reikalų aptarti.

< Valdyba
(134-135)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Pilnai įrengtas.
Žema 
Daro 
lengvai
parduoda šią puikią biznio progą 
labai prieinamai—išeina į militarinę 
tarnybą. Matykite savininką:

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

(131-134)

Farmos ir žemė

TEXAS AKRAIS ŽEME 
Pradedant nuo .$85 už akrą Reika

laujama valstijos rūšies žemė.
Įvairios kainos.

PAN AMERICAN R. E. CO.
128 Williams St., N. Y. C.

(133-135)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio. i

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengirryams.
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PETRAS KAPICKASVINCAS SODA1TIS

ĮrengtąUžlaiko Puikiai

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. * Brooklyn, N. y

Telephone: E Ver green 4-8174
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