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KRISLAI
Vajaus reikalais.
Susilaukė talkininko.
Turėtų gauti.
Pablūdęs vadas.
Vasarą ar žiemą.

Rašo A. BIMBA

ties tūkstančių dolerių nesu- 
kėlėm. Tai reiškia, kad tiks
las tebėra nepasiektas.

O jį pasiekti reikia, — pa
siekti pilnai. Tai buvo ne 
kartą šioje vietoje pabrėžta.

Ką dabar darysime?
Tėra viena išeitis: vajų rei

kės prailginti, — gal mėne
siui, gal daugiau. Tai pa
skelbs administracija.

Svarbu, kad kiekvienas lais- 
vietis tuojau vajaus eiga susi
rūpintų. Svarbu, kad kiekvie
nas pasidarbuotų.

Puikiai žinau, kad šimtai 
dienraščio prietelių stos tal
kon vajų užbaigt.

O štai .jums naujas prana
šas. Juomi yra koks ton pul
kininko rangu Grigori Bur 
Jitski. Jis, šis Burlitskis, esąs 
“visiškai įsitikinęs kolchozų 
ūkio, o tuo pačiu ir visos so- 
vietiivės žiemos greitu suby- 
rėjinm’ (Naujienos, . liepos 
9 d.).

Tas tik reiškia, kad Gri
gaitis susilaukė talkininko. 
Jis ta filosofija gyvena visus 
paskutinius trisdešimt septy- 
neris metus.

Man tai labai džiugu. Nes 
tai reiškia, kad nebereikės 
nei Vliko, Amerikos Lietu
vių Tarybos raketo. Neberei
kės Grigaičiui ir šimučiui lai
kas nuo laiko skristi Wash- 
ingtonan valdovų išvietes ap
žiūrėti. Nebereikės Lietuvą 
“laisvinti.“

Įžymusis menininkas Paul 
Robeson gavo pakvietimu 
koncertuoti Britanijoje. Vėl 
prašo, pasporto.

Negražu būtų, jeigu ir vėl 
mūsų Valstybės Departmental 
jam išvažiuoti neleistų.

Moteriškų rūbų siuvėjų uni
jos lyderis Dubinskis pažadė
jo pietinių valstijų bosams 
per ateinančius trejus metus 
sulaikyti visus unijos veiks
imus. ^Tegu tik jie pažada 
savo darbininkams mokėti 
virš 75 centų minimum al
gas.

Tai žygis pablūdusio vado. 
Tai darbas žmogaus, kuris 
sėdi ne savo vietoje. Su to
kiu pažadu jis kasa duobę 
tai uųijai, iš kurios per metus 
berods gauna 35,000 dolerių 
algos.

Nežinau, kodėl per vasaros 
karščius daugybė gerų žmonių 
pamiršta net tokias savo par
eigas, kaip pasimokėjimas 
duoklių į organizacijas arba 
laikraščio prenumeratos atsi
naujinimas.

Dar ir šiandien rasime šim
tus narių, kurie tebėra ne- 
pasįpiokėję duoklių į Litera- 
tflrobf Draugiją. Kitam per 
vasarą .apie tai nė neprisi
mink. r *

Betgi organizacija ir laik
raštis, kaip ir žmogus, turi 
gyventi apskritus metus, Ne
gali numirti pavasarį, o rude
ri į vėl atgyti.

DULL
1

ES ISLEKE PARYŽIUN DIRIGUOT ŽENEVOS SUEIGĄ
fi)

Bet jisai dar neketina 
dalyvauti konferericijoje 
del taikos Indokinijoje

« —— -

Fondo sukėlimo laikas jau baigiaisi. Per tris mė
nesius dasikaseme tik arti prie $7,000. Dar reikia sukel
ti virš trijų tūkstančių. Trūkumas didelis, rankų nu
leisti negalima; udienraštis turi eti.

Churchillas taipgi perša 
atidėti Kinijos priėmimų 
į Jungtines Fantas

Washington. — Ameri
kos valstybės ‘ sekretorius 
John Foster Dulles liepos 
12 d. vakare, išskrido Pa
ryžiun tartis su Francijos 
premjeru Mendes - France 
ir Anglijos užsieniniu mi
nistru Edenu. Ten jie svar
stys, kokius reikalavimus 
išvien statyti Ženevos kon
ferencijoje Vietminhui — 
demokratiniam Vietnamui 
dėl taikos su francūzais In
dokinijoje.

Dulles atsiliepė į nusiže
minusį Francijos premje
ro prašymą atvykti bent į 
Paryžių, jeigu ne j Ženevą.

Anglijos premjero Chur- 
chillo kalba, užtikrinanti 
“vienybę su Amerika”, 
taipgi paveikė Dullesą lėk
ti į Trijų Vakarinių Di
džiųjų pokalbius Paryžiuj.

Pirm išlekiant iš Wash- 
ingtono, Dulles pabrėžė, 
jog tai dar nereiškia, kad 
jis daly varys pačioje Žene
vos konferencijoje. Nes 
Jungtinės Valstijos gal at- 
rhs reikalą laikytis nuoša
liai nuo 'Ženevos sutarties 
dėl Indokinijos. Dulles sa
kė:

“Pati Amerika nėra ka- 
riautoja Indokinijoje,” bet 
tikimasi, kad jo pasitari
mai su Francijos ir Angli
jos ministrais prives prie 
“suderinto veiksmo.”

Kiti valstybės depart
ment valdininkai, tačiau, 
aiškino korespondentams, 
jog Dulles po pasikalbeji-

Sustreikavo atominių 
fabrikų statytojai

Oak Ridge, Tenn. — Su
streikavo keli šimtai pa
prastų statybos darbinin
kų, Darbo Federacijos uni- 
jiįai. Tad ir 8,000 federa
cinių amatininkų atsisakė 
eiti darban per streikierių 
pikLetus. Streikieriai rei
kalauja daugiau uždarbio.

Tuo būdu ir sulaikyta 
statymas dviejų naujų ato
minių fabrikų.

Federacijos vadai smer
kia darbininkus už “sauva- 
lišką streiką.”

Pasimokėk duokles, atsi
naujink prenumeratą, būk 
gerame stovyje!

Ateis Kinija, mes eisime 
laukan!

Taip šneka tūli senatoriai. 
Senatoriui Knowland tūravoja 
senatorius Wiley. s Jiems pri
taria demokratų frakcijos ly
deris Johnson as.

Bet jie pučia prieš vėją. 
Anksčiau ar vėliau Kinijai 
bus Jungtinėse Tautose vieta.

mų su Mendes - France ir 
Edenu nuspręs, ar vykti 
į Ženevos konferenciją, ar 
ne.

Dulleso padėjėjai sakė, 
jisai gal keliautų į Ženevą, 
jeigu matytų, jog daroma 
taika be pasidavimo iš 
francūzų pusės. Bet jis 
nenorėtų ten vykti, jeigu 
matytų, kad komunistai at
meta tokią sutartį, kokią 
Jungtinės Valstijos sutik
tų užtikrinti.

Tuo gi tarpu Dulles Pa
ryžiuje mokys, francūzų 
valdžią, kaip laikytis dery
bose su demokratiniu Viet
namu ir jo rėmėjais, So
vietų užsienio reikalų mi
nistru Molotovu ir Kini
jos . premjeru - užsieniniu 
ministru Čou En-lai.

DULLESO DVEJOJIMAS
New York Daily News 

kritikuoja Dullesą, kad jis 
jau dvejoja ir f ak tinai lau
žo pirmesnius savo užreiš- 
kimus — “negrįžti” į Že
nevos konferenciją ir nieko 
bendra neturėti su tokia 
sutarčia, kur šiaurinė In
dokinija būtu užleista Viet
minhui (demokratiniam 
Vietnamui).

Francija ir Italija 
negaus dolerių, jei 
neklausys Amerikos

Washington. -— Senato 
užsieninių reikalų komite
tas užgyrė bilių, žadanti 
Amerikos talkininkams 3 
bilijonus, 100 milijonų do
lerių kariniai - medžiaginės 
paramos prieš komunizmą 
per 12 mėnesių nuo šių me
tų birželio pabaigos iki 
1955 m. birželio pabaigai; 
bet prie biliaus pridūrė pa
taisą, kad:

Jeigu Francija ir Italija 
iki 1954 metų pabaigos ne-_ 
sutiks sujungti savo ka
riuomenę su vakariniais vo
kiečiais ir kitais vakarų 
europiečiais į bendrąją ar
miją prieš Sovietų Sąjun
gą, pagal amerikinį planą, 
tai Amerika nieko joms 
neduos iš dabar skiriamų 
pinigų.

Buvo siūloma taip pat su
laikyti Francijai ir Italijai 
liekamąją dalį senųjų pi
nigų, paskirtų einamie
siems metams. Bet valsty
bės sekretorius Dulles įpra
šė Senato komitetą nestab
dyti joms pirmesnių pasky
rimų.

ORAS. — Vis giedra ir 
kiek šilčiau.

Juozas Steponaitis (brooklynietis) pradžioje va
jaus pareiškė, kad jis duosią fondui $50.00. $30.00 jis 
jau davė, o $20.00 pasižadėjo priduoti greitoje ateityje.

Steponaitis dažnai ir stambiom sumom paremia sa
vo dienraštį, tačiau ir jam pasidarė, tokios aplinkybės, 
kad nesuspėjo vajui paskirtu laiku priduoti savo gražų 
pažadą. Neabejojame, kad yra ir kitų gerų Laisvės 
gerų rėmėjų, kuriuos aplinkybės sutrukdė įteikti fondui 
dovanas paskirtu laiku. Todėl fondo laikas turės būti 
prailgintas. Apie tai bus pranešta sekančiose dienraš
čio laidose.

Šiuo kartu į fondą įplaukė graži suma. Pasidarba
vo tam reikalui ir aukojo šie asmenys:

Įvykusiame piknike, liepos 4d., Montello, Mass., 
Ant. Bimba parvežė dovanų $316.09. Aukojo sekami as
menys:

J. G. B., Bedford, Mass.............. 
Povilas Aleksandra, Sudbury, Mass. .. 
Louis Šilabaitis, E. Windsor, Conn. ... 
Juozas, Stoughton, Mass.......................
J. Stoughtonietis....................................
Jurgis Prunskis, Mass.............................
R. M. Čiūlada, Lowell, Mass .................
V. Šiupliauskas, Nashua, N. H............ .
Amelia Styriene, Brockton, Mass.........
A. ir J. Samulėnai, Fitchburg, Mass. .. 
Ch. Freemant, Somerville, Mass.............
M. Vilkaiiskiene, Nashua, N. H............
Laisvės Patriotas ......... .........................
Bostonietis ................................ ..........
Vladas Valangevičius, Brockton, Mass..
M. ir G. Kazlauskai..................................
Popierinis, Haverhill, Mass....................
S. A. Montellietė....................................
Draugas iš Medway .................. ...........
Antanas Bimba .................................
A. K., Dorchester, Mass............................
Eva Tamulionienė, Fitchburg, Mass. ... 
Jonas Potsius, Paterson, N. J...................
C. Kalošius, Cambridge, Mass..................
G. V. Kvietkas, Cambridge, Mass............
Eva Valley, New Britain, Conn.............
M. Norbutas, Gardner, Mass................ . .
M. Š. Gardner, Mass.................................
A. Glebavičius, Gardner, Mass................
J. Butkus, So. Boston, Mass.....................

(Tąsa ant 3 puslapio)

' $12.00 • 
12.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 ' 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 ■ 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

. 8.00 
7.00'

. 7.00

. 5.00
. 5.00 

5.00
. 5.00 

5.00 
5.00

. 5.00

Prancūzai pravažiuodami 
nušovė 4 tunisiečius

Tunis. — Prancūzai 
roristai, pravažiuodami
automobiliu, apšaudė tuni
siečių kafeterijas dviejuo
se miesteliuose. Nušovė 4 
tunisiečius ir sužeidė 6. 
Sakoma, keršijo už tai, kad 
Tunisijos tautinijikai šau
dė franęūzus Ferryville, 
pereitą šeštadienį.

Vietnamiečiai užėmė 
francilzg tvirtovę

Hanoi, Vietnam. — De
mokratiniai vietnamiečiai 
šturmavo ir užėmė francū
zų tvirtovės miestą Son- 
tay, 24 mylios į vakarus j 
nuo sostinės Hanoi. Bet 
francūzai sakosi atmušę 
smarkią anų ataką prieš 
Hungyena, 2^ mylių į pie
tus nuo Hanoi.

Rockport, Mass. — Su
dužo ir susprogo bombone
šis, užmušant lakūną.

seimui 
su pre- 
Wash- 

sa-

politikos, kurią Herbertas 
Morrisonas, puvusios dar- 
biečių valdžios užsieninis 
ministras, nustatė 1951 me
tais, kaip prisiminė Chur
chillas.

Kas liečia Korėja, tai 
Ženevos konferencijoie ne* 
prieita jokio susitarimo, ir 
“dar turėsime palaukti ir 
namatvti, ar bus susibarta 
dėl Indokinijos.” į v
REIKALAUJA KINIJOS 
“ščYRUMO”

Bet jeigu ir būtu susitar
ta dėl Korėjos ir Indokini
jos, tai dar ir po to, pasak 
Churchillo, reikėtų atidėti 
Kinijos priėmimą i Jungti
nes Tautas, iki jinai įrody
tu savo nuoširdumą taikai 
palaikyti. — Čia Churchi- 
llas beveik pakartojo Ame
rikos valstybes sekreto
riaus Dulleso* žodžius, kad 
Kinijos Liaudies Respub-

Londcm. — Anglijos mi- 
. nistrų pirmininkas Chur- 
chillas pirmadienį prane
šė šalies seimui, kad jis 
nereikalaus jau šiuo laiku 
priimti Kinijos Liaudies 
Respubliką j Jungtin. Tau
tas, nors, galų gale, ji “tu
rės būti priimta.”

Raportuodamas 
apie savo pokalbius 
zid. Eisenhoweriu
ingtone, Churchillas 
kė, kad:

Jis ^atvyko pas Eisenho- 
werį, ypač norėdamas dau
giau sužinoti apie baisiąją 
hydrogeninės bombos ga
lybę; ir Amerikos valdžia 
sutiko plačiau apsikeisti 
atominėmis (taigi ir hy- 
drogeninėmis) žiniomis su 
Anglija.
VIENYBĖ SU AMERIKA

Jo pasitarimai su pre
zidentu Eisenhoweriu pa
matiniai sustiprino politi-1 
nę vienybę tarp Jungtinių į Hka turi “pasitaisyti ir pa- 
Valstijų ir Anglijos, “ne- ‘ rodyti ščvrumą”' vakari- 
paisant tam tikrų laikinių 
skirtumėlių.

Čia jis pridūrė: “Aš dar 
niekuomet pirmiau nebu
vau turėjęs vaisingesnic 
vizito, kaip šiame atsitiki
me.”

Bendrai Anglija ,
laikosi tos pačios užsieninės : tai Chuchillas piešė Kini

ją kaipo taikos ardytoją.
Churchillas tęsė, kad:
Jeigu Ženevos konferen-^ 

ei j ai ir pavyktų padaryti 
taiką Indokinijoje, “vis 
tiek būtų tariamasi įsteigti 
bendro apsigvtymo 
gą (su Ameril

ščvrumą”' vakari
niams kraštams nirma. ne- 

|gu ji tiks į Jungtinių Tau- 
i tu narius.

Kad Kinija rėmė Šiau- 
; rinės Korėjos liaudininkus 
' ir duoda ginklų demokra- 
‘ tiniam Vietnamui prieš 

dabar ' prancūzus Indokinijoje, už

Anglai-amerikonai 
perša Francijai 
naujų karinę sutartį sajun-

bei kitais

j Amerika pasiryžus vis 
'sprogdini H-bombas salose 

te-:1 United Nations, N. Y.— 
Sovietų Sąjunga ir Indija 
reikalavo sustabdyti Ame
rikos hydrogeninių bombų 
bandymus Bikini bei kito
se Marshallų salose, Paci- 
fiko Vandenyne.

Pradinė Jungtinių Tau
tų komisija globojamie
siems kraštams atmetė so
vietinį pasiūlymą.

Sovietų atstovas M. Sum- 
skoi sakė, Amerika turėtų 
tiktai savo žemėje sprog-/ 
dinti hydrogenines bom
bas, o ne nuodyti jomis gy
ventojus Marshallų sa- 
liukių, kurios tik laikinai 
pavestos Amerikai globo- 

: ti. Juk ir Sovietų Sąjunga 
tiktai savo žemėje daro hy
drogeninių gilįklų išbandy
mus.

Sumskoi įtarė, kad Ame
rika “tiksliai naudoja tų 
saliukių žmones, kad galėtų 
tėmyti, kaip jiems atsilie- 

1 Įpia atominiai H-bombų

Washington. Jungtinės ; kraštais) pietiniai - rytinei 
T_ AngHja. paga- Į Azijai ginti” nuo komuniz

mo. Bet jeigu nebūtu susi
tarta dėl Indokinijos, tai 
“pasiruošimai būtų skir-

Valstijos ir 
mino trumpą sutartį “su-; 
teiksiančią Vakarinei Vo- i 
kietijai -pilną nepriklauso-1
——j-- . -----------  . pasiruošimai dūlu srur-
mybę visame kame, apart tin^i,” kas liečia to Azijos
tiktai karinių dalykų. •

Ta sutartis bus siūloma 
pasirašyti Francijai ir! 
Vakarų Vokietijai sykiu 
su Amerika ir Anglija. Su
tartis sako, visa vokiečiu 
armija tada turėtų' pri
klausyti vienai tarptautinei 
armijai drauge su kariuo
mene Francijos, Belgijos, 
Italijos, Holandijos ir 
Luksemburgo, kaip sudėti
nė pėga prieš komunizmą.

Jeigu Francija neužgirtų 
šios sutarties, tai Jungtinės 
Valstijos ir Anglija panau
dotų skirtingus planus 
(kur pirmoj vietoj būtu re-

kampo gynimą nuo komu- 
i nizmo.
REIKALAS SUGYVENI
MO SU KOMUNISTI
NIAIS KRAŠTAIS

Reikėtų stengtis taikiai 
sugyventi su komunisti
niais kraštais, kad salima 
būtų per eile metu išvengti 
daugybinio žmonijos naiki
nimo šioje hydrogeninių 
bombų gadynėje. Tuo tiks
lu geistina tinkamu laiku 
surengti Trijų Didžiųjų 
dervbas — prezidento Ei- 
senhowerio. Sovietu Prem
jero Malenkovo ir Anglijos

krutavimas tautinės Vaka* premjero, 
rų Vokietijos armijos).

nuodai.”
Bet komisijos balsai ly

giai pusiau pasidalino, kuo
met Francija, Anglija - ir 
Belgija pasiūlė pripažinti 
Jungtinėms , Valstijoms tei
sę daryti hydrogeninius 
bandymus minimose salose.

Jisai perspėjo Franciją, 
kad ji darytų “beveik be
protišką klaidą,” jeigu dar 
neužgirtų karinio Ameri
kos plano vakarinei Euro
pai, nes “tuomet nieko dau
giau neliktų, kaip tik suda
ryti tautinę vokiečių' ar
miją Vakarinėje Vokieti
joje.”

t
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Puodas prieš katilu
Europine spauda plačiai diskusuoja Jungtinių Vai- 

stijų vyriausybės pasielgimą su Guatemala. Visiems 
europiečiams aišku, jog nuvertimas Guatemalos demo
kratinės valdžios, kurios priešakyje Stovėjo Arbenz, bu
vo mūsų vyriausybės darbas. Apie tai niekas nekelia jo
kios abejonės. Niekas netiki, kad “sukilimas” atėjo iš 
vidaus. Niekas netiki, kad fašistinė Armas klika susi- 
mobilizavo ir nuo kojų iki galvos apsiginklavo Hondu- 
rase ir Nikaraguoje be mūsų vyriausybės leidimo, suti
kimo ir pagalbos.

Ypatingai, sakoma, Britanijos komercinė spauda ne
gali apsiginti nuo laiškų, iš žmonių, kurie susirūpinę 
šiuomi Jungtinių Valstijų antidemokratiniu pasielgimu. 
Rašo eiliniai žmonės, rašo mokslininkai, rašo valdinin
kai.

N. Y. Times kolumnistas Arthur Krock beveik gąs
dinančiai britams pastebi, kad jų kritika Amerikos pa
sielgimo nesanti nuoširdi, ir daug geriau būtų, kad bri
tai užsičiauptų. Kokią teisę jie turi mus kritikuoti, 
smerkti, net įžeidinėti? Neturi, girdi, jokios.

Kodėl britai neturi teisės mus kritikuoti? Kolum- 
nistas Krock turi “šaunų” atsakymą. Jie tos teisės ne
turi todėl, kad jie patys yra tokie, kaip mes! Ar ne 
taip pat* Britanijos vyriausybė pasielgė su savo koloni
jos Guianos demokratine vyriausybe? Ten irgi, kaip 
Guatemaloje, visuotinuose rinkimuose laimėjo pažangi 
partija ir sudayė pažangią vyriausybę. Churchill paskel
bė ją komunistine, pasiuntė karo laivą, suplėšė konsti
tuciją, atstatė prezidentą Jagan ir jo kabinetą ir pastatė 
valdžion parsidavėlius ir pastumdėlius.

Tai žino ir mato visos pasaulis. Tai, girdi, dar nepa
miršo visas pasaulis.

Šventa tiesa. To britų žygio pasaulis niekad nepa
mirš. Tai buvo brutalus sulaužymas elemeųtariškiau- 
sių demokratinių teisių. Tai buvo nepateisinamas hit
leriškas žygis prieš Guianos žmones.

Bet ar tas britų žygis kaip nors pateisina nuverti
mą Guatemalos demokratinės valdžios ir pastatymo 
prie valstybės vairo fašistinės generolų juntos? Nepa
teisina ir negali pateisinti. Pateisinimui šio žygio pri
minimas britų biauraus poelgio tereiškia katilo vanoji- 
mą puodo. Kabai sena taktika: tu ne geresnis už ma
ne, todėl užsidaryk burną ir tylėk!

Ko vertas tokiomis priemonėmis laimėjimas? Ar 
nutilo Guianos žmonės? Ar nutils ir tylės Guatemalos 

•žmonės? Labai abejotina. Tų kraštų žmonės, nors 
trumpam laikui, paragavę plačiausių demokratinių lai
svių ir labai svarbių reformų jų gyvenimui palengvinti, 
nenuleis rankų, nepasiduos likimui. Jie ruošis ateities 
kovoms. Kitą sykį jie bus apsukresni ir apdairesni. 
Jie nebepadarys tų klaidų, kurias padarė. Jie geriau su
pras ir pažins savo klasinius priešus. Jie geriau supras 
ir pažins savo draugus.

Apgavystė su skaitlinėmis
Automobilistų unijos prezidentas Walter Reuther 

pritrūko kantrybės ir pasiuntė Washingtonan protestą. 
Jis protestuoja prieš vyriausybės skelbiamas skaitlines 
apie ekonominę šalyje padėtį. Jis sako, kad vyriausy
bės (prekybos ir darbo departmentų) pasakos apie su
mažėjimą nedarbo yra blofas ir apgavystė.

Ką gi tie departmental skelbia?
Jie skelbia, kad nedarbo apdraudos ėmėjų skaičius 

paskutinėmis savaitėmis žymiai sumažėjo. Tas, girdi, 
aiškiai parodo laikų pagerėjimą, daugiau darbų atsiradi
mą.

Bet ar tai tiesa? Netiesa.
. Reuther sako: Negalima ir neleistina šituo mastu 

matuoti darbo padėtį. Tūkstančiai bedarbių nebegau
na nedarbo pašalpos, nes jau išėmė viską, kiek jiems pri
klausė. Jie neturi nei pašalpos nei, darbo. Juos skaity
ti dirbančiaisiais negalima ir neleistina. Kaip tik tai 
jų padėtis sunkiausia. Kaip tiktai tais jau išėmusiais ne
darbo pašalpą reikėtų vyriausybei labiausia domėtis ir 
rūpintis. Gi elgiamasi kaip tik atbulai. '

Automobilistų vadas nešneka tuščiomis frazėmis. 
Jis turi faktus. Jis parodo, kad pirmaisiais penkiais šių 
metų mėnesiais įvairiose valstijose, pagal tų valstijų 
įstatymus ir potvarkius, 658,000 bedarbių išbaigė nedar
bo pašalpas ir tapo nubraukti nuo sąrašo. Automatiš
kai jie padaryti “dirbančiaisiais.”

Vėl linkui Ženevos
Jau pribuvo Ženevon Tarybų Sąjungos užsienio rei

kalų ministras Molotovas ir Franci jos premjeras Men
des - France. Laukiama ir Britanijos užsienio reikalų 
ministro Anthony Eden. ŽeTievon sugrįžta Kinijos prem
jeras Čou En-lai.

Ką darys mūsų valstybės sekretorius John F. Du
lles? Kai šiuos žodžius skaitysite, gal jau ir jis bus 
kelyje į Ženevą.

MOTERŲ K AMPĖLIS
44Ar tai amerikonizmas?”

Tokį klausimą mums pa
statė jauna amerikone, iš
vardinusi keletą šeimų, ku- C- c 7

rias valdžia persekioja, ei
nant Walter - McCarran 
įstatymu. Net jos balse 
galėjai pajusti šeimoms pa
darytos nuoskaudos jaus
mą, v 1

Jaunuolė amerikone kal
bėjo apie newyorkietes šei
mas, kurios yra vėliausio
mis to įstatymo aukomis:

— Šią Amerikos Nepri
klausomybės Dieną, 1954 
metais, septyni newyorkie- 
čiai yra laikomi Ellis Islan
de be kaucijos. Jie ten lai
komi vadovaujantis negar
bingu, neąmerikiniu Wal
ter - McCarran įstatymu. 
Keturi tų newyorkieciu yra 
moterys ir motinos. Ar tai 
amerikoniška? Ar tai mei
lė, pagarba šeimai? 

• • • •
Jaunelės apsakytoji, trum-l 

pai suglausta, tų 4 moterų 
istorija yra tokia:

Mrs. Anna Bryant yra 
kinų kilmės, Kanados pilie
tė, darbininkė. Ji turi dvi 
dukrytes, 6 ir 7 metų. Jas 
rūpestingai prižiūri jų tė
vas. Tačiau jo nervus 
graužia rūpestis ir mergy
tės kas dieną randasi pa
vojuje per tas dvi valan
das; kai uždaroma dieninė 
kūdikių prižiūrėtuvė, o jis 
dar nėra sugrįžęs iš darbo. 
Jeigu tėvas apleistų darbą, 
jis turėtų .prašyti pašalpos, 
iš kurios negalėtų išlaikyti 

| dabartinį butą, o pigesnio 
įgauti negali, šeima būtų 
pastūmėta į visuotiną eb 
getystę.

! Mrs.. Clara Gėlimą n Bu- 
tel turi 13 metų amžiaus 
sūnelį. Ją įkalinus, vaikas 
tapo paduotas į prieglaudą, 
nes nėra, kas prižiūrėtų.! 
Jos vyras, kuris prieš' ją 1 
liudiję jos tardyme depor
tavimui, dar bando vaiką 
nuo jos atimti, nors teismo 
keliu jinai buvo pripažinta 
tinkamiausia', auklėtoja.

Mary Karman ir jos vy
ras Niek, jauni tėvai, abu 
atplėšti nuo 14 metų sūne
lio. Jie atvykę iš Jugosla
vijos ir išgyvenę mūsų ša
lyje 30 metų. Jisai dirbo 
veiteriu, o jinai siuvėja. 
Malonūs,' ramūs, švarūs 
žmonės, rėmėjai demokra
tijos ir taikos. Jų visas 
“prasikaltimas” tame, kad 
jie kada tai seniai buvę ko
munistų partijos nariais.

Kai Karinantis išvedė iš 
namų gegužės 20 d., jų sū

nelis buvo mokykloje. 
; Jiems neleido sulaukti vai- 
j ko pareinant, nei patvarky- 
i ti, kas juo rūpintųsi.

Mrs. Anna Zazuliak, 55 
i met. amžiaus, motina 2 vai
kų ir jau turinti ,<tnūkų, 
yra ketvirtoji dabar laiko
mų be kaucijos Ellis Salo
je. Jinai išgyvenusi Ameri
koje 36 metus.

Ar tai amerikonizmas?

Kuo galėjo ar galėtų būti 
pavojingi tie ramūs darbo 
žmonės, jei^u jie būtų pa
leisti namo po kaucija iki 
išsispręs jų byla? Ar jūs 
girdėjote, kad Voice, of 
America tuomi pasididžiuo
tų Europai ir kitiems kraš
tam? Ar pataria jums tai 
rašyti laiškuose savo gimi
nėms į kitus kraštus? Jei
gu ne, tai dėl ko? Ar jie 
bijosi prisipažinti tą gėdą, 
kuri tais persekiojimais da
roma mūsų kraštui? Ar 
mes, tikrieji Amerikos de
mokratijos sargai, darbi
ninkai ir darbo inteligenti
ja, galime toleruoti tas ne
kaltiems žmonėms daro
mas skriaudas ir kraštui 
gėdą?

Suaidėjo garsus “No!” 
atsakymui į kalbėtojos pa
skutinį paklausimą.

—Ne! Amerikos liaudis 
to netoleruos, — užtikri
nančiai pasakė kalbėtoja. 
— Bet liaudis apie tai turi 
žinoti. Tas žinias galime 
visuomenei suteikti tiktai 
jūs ir aš: lapeliu, žodžiu; 
raštu darbininku spaudoje, 
kuri tik viena gelbsti tiesos 
žodį skleisti. Paremiant 
tuos darbui finansiškai.

Skirstėsi žmonės užsimą
stę,.. kiekvienas jausdamas 
prievolę ką nors atlikti pa
gal savo išgalę. Gi greta 
sėdėjusios jaunos moterys 
viena kitai tarė:

— Nuostabi mergina to
ji Ruth!

— Ji gražiai kalba, atro
do taip jautriai, ryžtingai.

— Ne tik atrodo, bet taip 
yra. Juk kalboje ji pabė
rė ir savųjų širdies skau
smų. Jos pačios vyras ir tė
vas yra persekiojami de
portavimu.

— Nežinojau. Kaip ji iš- 
silakė nuo ašarų?

—Visa bėda ir yra tame, 
kad daugelis ašaroja, o tik 
mažuma veikia tą, kas tek
tų naudos. Jei visų svetur- 
gimių amerikonės šeimos 
taip drąsiai ir ryžtingai už
tartų savuosius, makarani- 
stai'ir makartistai jau būtų 
užmiršti...

• • • • *“ • w **" ♦ •
Paskiausia nugirstoje jų 

pokalbio dalyje supratau, 
kad jos eis pas kalbėtoją 
sužinoti Jaunųjų Apgynėjų 
organizacijos adresą. Da- 
leistina, kad Rūtos ši pa
prasta, bet tiksli kalba at
bildino prinudusį tikrojo 
amerikonizmo jausmą. Gal 
dar dvi jaunos amerikonės 
išstos darbe net nelauku
sios iki ragangaudžiai jų 
motiną uždarys Ašarų Sa
loje. A—a

Washington. — Gen. Gru- 
enther ragino Ameriką dar 
sparčiau ginkluotis, “kad 
Sovietai nepralenktų.” 

----------- —
Jeruzalėje per susikirti

mus tarp arabų ir izraelie
čių pereitą savaitę užmušta 
7 asmenys.

Vėl visos žmonijos akys nusikreipia linkui Ženevos. 
Nemanoma, kad ten iš naujo bus keliamas Korėjos 
klausimas. Bet netenka abejoti, jog iš naujo visu rim- 

l tumum bus paimtas Indokinijos reikalas. Dirva jau ge
rokai paruošta pasiekimui paliaubų. . Gal ir pavyks, gal 
ir pasiseks sulaikyti kraujo liejimą:

Francūzijos premjero Mendes - France straksėji- 
mas, kad jeigu nebus paliaubų su liepos 20 diena, jis 
pareikalaus Indokinijon tuojau pasiųsti draftuotą ar
miją. Pareikalauti jis x gali.? bet ką jam atsakys Fran
cūzijos parlamentas ir Francūzijos žmonės, jau kita 
istorija. |

Mes tikimės, kad atnaujinta Ženevos konferencija 
duos kokį nors susitarimą.

Kūdikio miegas ir kiti 
jo gerovei dalykėliai

Be taisyklingo maitinimo 
ir priežiūros, kūdikio auklė
jimui didelę reikšmę turi 
atitinkama dienot v a r k ė . 
Dėl to būtina yra nustatyti 
laika, kada kūdikis turi C- 7
valgyti ir miegoti. Antras 
svarbus auklėjimo momen
tas yra teisingas motinos 
elgimasis su kūdikiu.

MIEGAS
Pirmąsias 3-4 savaites po 

gimimo kūdikis beveik visą 
laiką miega, nubusdamas 
tik pavalgyti ar išsituštinti, 
bet ir tai ne visuomet. Jei 
motina kūdikio n-emaitina, 
o jis kažkodėl nemiega, va
dinasi, jį kažkas jaudina.

Kuo kūdikis vyresnis, tuo 
jis mažiau miega. Dviejų 
iki 2 ir pusės mėnesių kū
dikis paprastai miega 3 
kartus po 2 valandas dieną 
ir 10 valandų naktį, nubus
damas tik vieną kartą pa
valgyti ; iš viso jis miega ne 
mažiau kaip 16 valandų. 
9-nių mėnesių kūdikis die
ną miega vis dar 3 kartus, 
tačiau bendrai paėmus jau 
tik 4 ir pusę — 5 valandas, 
o' iš viso apie 15 valandų 
per parą. Vienerių metų 
vaikai paprastai miega die
ną 2 kartus — 2 ir pusan
tros valandos—ir nakti 10 
valandų, o iš viso per parą 
13 ir pusę vai.

Geriausiai ir kiečiausiai 
vaikai miega ore. Todėl 
dienos miegui kiekvienu 
metu laiku kūdiki reikia iš
nešti į orą. Mažyčius pa
prastai išneša ant rankų, o 
vyresnius vaikus paguldo Į 
vežimėlį. Jei kūdikis šiltai 
aprengtas ir sotus, jis greit 
užmiega ir kietai miega iki 
pat valgydinimo.

Jei dėl kurios nors prie
žasties kūdikio išnešti į orą 
negalima, reikia jį pagul
dyti kambaryje, šiltai už
kloti, uždėti ant galvos 
megztą kepuraitę ir atidary
ti orlaidę. Jeigu dėl kitų 
vaikų ar suaugusių to pa
daryti negalima, tai prieš 
guldant kūdikį reikia labai 
gerai ’ išvėdinti kambarį — 
tada kūdikis greičiau už
migs ir kiečiau miegos.

SUPIMAS
Iš senų laikų yra užsiliku

si labai žalinga atgyvena— 
užsupti vaikus..

Supimas sukelia kūdikiui 
svaigulį. Kūdikis įpranta 
užmigti tik jausdamas tą 
svaigulį; jis darosi labai 
nervingas. Jei kūdikis ne
miega ir verkia, reikia su
rasti to priežastį ir -ją pa
šalinti, o nekvaišinti jo su
pimu- Sveikas kūdikis už
miega dėl to, kad jo nervų 
sistema reikalauja poilsio. 
Labai dažnai slaugantieji 
kūdikį patys kalti, kad 
jis blogai užmiega: kuo 
nors prieš miegą jį sujaudi
no, šiurkščiai su juo pasi
elgė, per prievartą valgydi
no; gal kambaryje per 
karšta arba, atvirkščiai, 
kūdikiui šalta, o gal jis ir 
serga-. Yra daug priežas- 
rai. užmigti) ir nė viena iš 
jų neduoda pagrindo jį sup
siu, kliudančių kūdikiui ge- 
ti.

DIENOTVARKĖ
Remiantis dideliu tarybi

nių vaikų auklėjimo įstaigų 
patyrimu nustatyta, kad 
dienotvarkė turi būti šito
kia: pirmiau miegas, pas
kui valgis. Kai kūdikis iš
simiegojęs ir sotuą, jis žva
liai ir linksmai nusiteikęs, 
žaidžia, o prisižaidęs vėl no
ri miego . Įvedusi tokią die
notvarkę motina greit įsiti
kins jos teisingumu.

Kūdikiui augant ir die
nos miegui mažėjant) pro-

Šeimininkėms
Vidurvasario karščiais 

skanu visokį šalti gėrimai. 
Tačiau jokios sodės nepava
duos pieno. Gi pienas gali
ma p a d a r y ti patraukliai 
gražiais ir skoningai vilio
jančiais gėrimais pridėjus 
šiek tek skanskonių. štai 
vienas tokių:

4 šaukštai cukraus 
kvorta gerai atšaldyto

pieno
ketvirtadalis šaukštelio 

peppermint skoniui pa
įvairinti

žaliu daržovių dažu 
(vegetable coloring)

puskvortė vanilla šaltai- 
nės

putelę padaryti iš suplak
tos grietinės (kam grietinė 
per brangu, puteleę suplak

ei iš kiaušinio baltymo su 
cukrum). > <

Ištirpyk c u k r ų pv?ne. 
•Įmaišyk prieskonį ir dažų 
I pageidaujamą kiekį. Supilk 

į stiklines. Įdėstyk šaltai- 
i nę. Uždėk po krūvutę pute
lės, po vyšnią ir užbarstyk 
i šokoladinių ar kokių spal
vingų pagražinimui varto
jamų saldumynų. Bus apie 

■4 didžiosios ar 6 mažosios 
aukštos stiklinės.

1 PIENAS TIK
SU MEDUI

Kvorton šalto pieno įdėk
2 šaukštus medaus. Skonį 
paįvairina ketvir t a d a 1 i s 
šaukštelio mace. Gerai su- 
.plak inde su plaktuvu arba 

, sandariai uždaromoje sti- 
1 klinėje kratant.

Gražu paduoti, skanu ir sveika gerti

Kas atsitiko su ta 
ugningąja artiste?

“Gražuolė,” “ugningoji;” 
“žavingoji” ir daugybėmis 
kitų gražiavardžių aprašy
toji Yma Sumac aną dieną 
sugrįžo iš Europos laivu 
United States. Atitinka
mai, ji buvo pasitikta imi
gracijos distrikto direkto
riaus Shaughnessy ir tardo
ma. Pagaliau, ją paleido 
namo, bet įsakė liepos 12 d. 
dar atvykti į tardymą.

Tai žymiai (iš Peru ki
lusiai) koncertų, scenos, 
filmų ir rekordų artistei 
aprašyti komercinė spau
da neištekdavo žodžių. O 
dabar tardymais šiūruoja 
jos sąžinę. Kas žino, gal 
dar atras, kad “subversy- 
vumais” kunkuliuojančioje 
Europoje ir ją' “subverti- 
no.”

Įvairūs išsireiškimai
Būti laive tai tas’pats, 

kaip būti kalėjime, tik dar 
su viltimi gaut progą nu
skęsti.

Samuel Johnson.
—o—

Doras aprūpinimas ne
turtingųjų yra tikriausias 
civilizacijos ženklas.

Sam. Johnson

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos fabrikan
tai prašo leist plačiau pre- 
kiaut su Kinija.

------------- ' |
Triest. — Tūkstančiai čia 1 

demonstravo prieš anglų-' 
amerikonų politiką.

tarpis tarp maitinimo ir! 
miego, tai yra nemiegojimo 
laikotarpis, darosi ilgesnis, 
šiuo laikotarpiu kūdikis 
įgyja įvairių įgūdžių, susi
pažįsta ,su aplinka, — žo
džiu, vystosi fiziškai ir pro
tiškai. Auklėjimo uždavi
nys yra ir čia sudaryti kū
dikiui pačias geriausias są
lygas. Motina turi nestik 
maitinti savo kūdikį, mau
dyti ir vystyti jį, bet taip 
pat ir auklėti.

(Iš Motina ir Vaikas)

Pattern 9115 (for short, fuller, 
figures)': Half sizes H’a. 
18VŽJ. 20Vį. 22Vj. 24’/2. Size 16’,3 
takes 4% yards 35-inch fabric.

Užsakymą su 35 ceiūajĮfc ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite? Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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D-re O. B. Lepešinskaja

Ląstele, jos gyvenimas
1 ir atsiradimas

Engelsas apie Pastero 
klaidą taip rašė:

“Šiuo atžvilgiu Pastero 
bandymai nenaudingi: 
tiems, kurie tiki savaiminio 
gyvybės atsiradimo galimu

je Paryžiaus mokslų akade
mija paskelbė premiją u»ž 
įtikinantį ir neginčijami 
klausimo apie savaiminį gy
vybės atsiradimą išsprendi
mą. Šito ėmėsi Pasteras, c

Ta pačia tema dirbo pro
fesorius Puse, Paryžiaus 
mokslų akademijos kores
pondentas. Jis, prisilaiky
damas visų atsargumo prie
monių, atliko daugybę ban
dymų ir, pagaliau, po ilga
mečio darbo, 1858 metais 
pranešė Paryžiaus mokslų 
akademijai apie tai, kad mi
kroskopiniai gyviai ir auga
lai atsiranda ir vystosi šie-

Engelsas į tai jam atsa
kė:

“Tai, ką Helmholcas sako 
apie visų mėginimų dirbti
nai sukurti gyvybę nevai
singumą, skamba tiesiog 
vaikiškai” (Engelsas, Gam
tos dialektika).

Virchovo ir Nemilovo pa
sekėjai, sakydami, kad kiek
viena ląstelė tik iš ląstelės, 
matyti, galvoja, kad jeigu 
kartą ląstelė susiformavo, 
tai tolesnis gyvosios me
džiagos, o iš jos ląstelių su
sidarymas turėjo staiga ir 
sustoti vien dėl to, kad ląs
telės jau yra. Kokį mes tu- 
rimet pagrindą panašiai iš
vadai..?

Ojkas gi atsitiko su gy
vąja protoplazma, apie ku
rią Engls. rašo, kad ji nuo
lat naujai susidaro ir yra 
gyvybinga? Daug teisin
giau yra* manyti, kad gre
ta esamu ląstelių dalinimo
si vyksta gyvosios medžia
gos vystymasis susidarant 
jai iš negyvosios, ir ląstelių 
dauginimasis vykstą ląste
lių dalinimosi keliu bei jų 
susidarymo iš gyvosios me
džiagos keliu.

Kur tas galas, ta riba, už 
kurios gyvoji medžiaga nu
stoja vystytis ir liaujas: 
naujai susidaryti? Ir ko
kios fizinės-cheminės prie
žastys galėjo vienu kartu 
sustabdyti gyvosios medžia
gos vystymąsi iš neorgani
nės materijos?

Juk elementai, iš kurių 
k susidaro gyvoji protoplaz- 

|ma, totali egzistuoja, tem- 
yoeriKūraJ ir oras pasilieka 
tokie pat arba labai mažai 
tepasikeitę. Ir senais lai
kais gyvoji medžiaga galė
jo vystytis tiktai tokios 
temperatūros ribose, 
ir šiuo metu, j 
baltymai sukrešėja ir žūva

Tuo būdu, negalimas da- 
lykas, kad po ląstelių susi
darymo sustotų gyvosios 
medžiagos vystymasis. Kur 
yra gyva protoplazma, ten 
turi ir ląstelės naujai susi
daryti.

XVII amžiaus pabaigoje 
“mikrobų medžiotojas” An
tenas Levenhukas atidengė 
vandens laše ištisa mikros
kopinių gyvių ir augalų pa
saulį. O tuojau po to jis 
rado, kad begalės šių pa- 
Drūčiausių organizmų vys
tosi nepaprastu greičiu bet 
kuriame, pavyzdžiui, kad ir 
šieno, antpile.

Kilo klausimas: iš kur šie 
mikdporgan i z m a i atsiran
da? vieni mokslininkai ma
nė, .kad mikroorganizmai 
susidaro pačiame antpile iš 
jame plaukioj a n č i o s me
džiagos dalelių, ir sukūre | plokšti, žalsvi, i 
“savaiminio gyvybės atsi- 

. ^radimo” teoriją.. Kiti spė- 
liojo, kad ore skraido dau
gybė kiaušinėlių ir sėklelių 
kurie, patekę i« oro i antpi-

- lą, ten išsivysto; šis 
las buvo pavadintas pan- 

’. spermi ja, arba visus
čių gemalų teorija.

Savaiminio paprasčiausių ' 
organizmų atsiradimo iš or- j O Pasteras savaiminio gy- 
ganinės medžiagos idėja la-1 vybės atsiradimo klausimu

mu, jis tik šiais bandymais 
niekad neįrodys jo negali
mumo (t. y. savaiminio gy
vybės asiradimo negalimu
mo. — O. L.).” Engelsas, 
Gamtos dialektika.)

O kur gi buvo Pastero 
klaida? Kodėl jis savo ban
dymais neįstengė įrodyti, 
kad savaiminis gyvybės at
siradimas yra negalimas?

Pasteras šieno antpilą vi
rino ir izoliavo jį nuo iš
orinės aplinkos, kad gema
lai nepatektų iš oro. Iš ti
krųjų, šiomis sąlygomis pa- 
ramecijos nesusidarė.

Bet Pasteras neatsižvelgė 
į tai, kad šieno antpilą vi- 

; arba dezinfek-

$10,000 Fondo Eiga
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Sasnauskienės Draugė ............................. 5.00
M. N., Hartford, Conn........ ........................5.00
K. .....................................'. .................... 5.00
A. Apšegienė, Auburn, Me......................... 5.00
George Andrula, Brockton, Mass............ 5.00
Antanas Raila, Stoughton, Mass..............5.00
J. ir A. Skirmontai, Brockton, Mass. ... 5.00
E. Belekevicz, Brighton, Mass. .....?.. 2.00
J. Gustaitis, So. Boston, Mass................ ‘ 2.00
R. Chuberkis, So. Boston, Mass................2.00
J. Rudminas, Mattapan, Mass.................... 2.00
A. Kaulakis, Auburn, Me......................... 2.00
F. Kazeliūnas, Bridgewater, Mass............2.00
W. Jurkevičius, Brockton, Mass............ .  2.00
M. Albert, Lowell, Mass........................... 2.00
Paul Baron, Brockton, Mass...................... 2.00
P. Galinis,...............................................  1.00
A. Navickas, Haverhill, Mass.................. ' 1.00

Mexico, Maine

Draugo Juozapo A. Venckaus 
gyvenimas ir mirtis
Juozą ištraukė iš mūsų 

tarpo staigi mirtis. Mirė bir
želio 4 d.

no antpiluose tokiomis saly- rinkamas arba dezinfek- 
gomis, kuriomis mikrobų tuodamas jį tokiomis nuo- 
pasirodymas gali būti pa- dingomis medžiagomis, kaip
aiškintas tik “savaiminiu 
atsiradimu.”

Pusė ėmė šieno antpilą iš 
5 g šieno ir 300 g vandens 
ir paskui mikroskopo pa
galba stebėjo vykstančius 
jame procesus. Jis taip juos 
aprašo:

“Iš pradžių organizuojan
čioji medžiaga yra visiškai 
ištirpusi tame skystyje, ku
ris ją savyje laiko, ir pats 
tobuliausias mikro s k o p a s 
ten nieko neparodo. Tik po 
tam tikros ramybės, po 15- 
20 valandų, jeigu tempera
tūra pakankamai aukštai 
pakilo, veikiant orui ir ši
lumai, paviršiuje pasirodo 
kūneliai, arba mikroskopi
nės molekulės, nepaprastai 
mažyčiai rutulėliai, kurie, 
matyti, absoliučiai, neorga
nizuoti.”

Sekančia diena antpilde 
ligi, tol buvęs rutulėlių ne
judrumas pasikeičia nepa
prastu judrumu. Puše juos 
pavadino pirminėmis ju
driomis molekulėmis. To
liau, lengvai paspaudus plė- 

kaip nelę, matyti, kaip vietomis 
nes kitaip susidaro masė grūdingumo, 

susirinkusio į tamsesnes 
krūveles. Ši grūdelių grupe 
apsupta šviesios zonos.

• Trečią dieną grūdelių su
sikaupimas virsta sferiš- 
kais kiaušinėliais, kurie yra 
visiškai apibrėžti ir turi 
9.420 mm diametrą.

Ketvirta diena kiaušinė
liai prisipildo judrių ir la
biau susiglaudusių grūdelių. 
Kiaušinėlių viduje grūde
liai juda ratu, o taip pat 
yra susitraukiančioji va- 
kuolė. Penkta diena kiau
šinėliai išlaiko savo forma, 
bet jų spalva darosi tamses
ne ir po plonyčiu apvalka
lėliu lengva išskirti embrio- 
oną, kuris juda ir šliaužio
ja lyg stengdamasis išeiti 
iš savo apvalkalėlio. Po 
keleto valandų šie gyviai 
įgauna normalų dydį, įgyja 
kriaušės pavidalą, darosi 

ir jų pirma- 
i galyje atsiranda burnos' 
' ruimas su blakstienėlėmis, 
centre branduolys, o stora
jame gale susidaro maiste 
.virškinanti vakuole.

6-tą dieną antpilas knibž
dėte knibžda didelio skai
čiaus naujai išriedėjusių 
mažyčių žalių paramecijų.

sublimatas, jis užmušdavo 
ne vien gemalus, bet ir tą 
gyvąją medžiagą, iš kurios 
jie galėjo susidaryti.

Darvino pasekėjas Pleke
lis sako:

“Neigti spontaninį (sa
vaiminį. •— O. L.) gyvybės 
atsiradimą—tai reiškia pri
pažinti stebuklą, dieviškąjį 
gyvybės sukūrimą. Arba 
gyvybės ausi randa savai
mingai vienų ar kitų dės
ningumų pagrindu, arba ji 
sukurta antgamtinių jėgų.”

Panašiai yra ir Engelso 
pasisakyta:

“Gyvybė... yra savaimin
gai vykstantis procesas, bū
dingas,įgimtas savo nešėjui 
— baltymui...” (Engelsas, 
Anti-Diuringas).

Taigi, ar galima abejoti 
tuo, kad ir šiuo metu vyks- 

i ta savaiminis org a n i z m ų 
vystymasis?

Jeigu baltymas egzistuoja* 
ir sugeba vystytis bei suda
ryti būtybes, tai kodėl gi 
negali būti paprasčiausių 
organizmų savaiminio atsi
radimo?

Engelsas rašo:
“Bet tiktai stebėjimo ke

liu galima išaiškinti, kokiu 
būdu vyksta vystymasis 
nuo paprasto plastinio bal
tymo į ląstelę ir, vadinasi, 
į organizmą...” (Engelsas, 
Anti-Diuringas).

TSRS Medicinos mokslų 
akademijos citologinė labo
ratorija ir ėmėsi stebėjimo 
keliu tirti ląstelių susidary
mą iš gyvo plastinio balty
mo, t. y. iš gyvosios

(Bus daugiau)

Filipinų ministrai rėmė 
sovietinį pakvietimą

me-

moks-

esan-

. bai prieštaravo idėjai, kad
Y pasauli sukūręs dievas, to

dėl aplink spontaninio c (sa-
- yAminio) pirmuonių kilimo 

teoriją įsiliepsnojo smarkus 
ginč||į# Kadangi šis klau-

V simas buvo glaudžiai susi- 
' jęs su gyvybės atsiradime 
? problema ir dieviškojo pra- 
. do dalyvavimu šiame reika- 
> 1e, tai XIX amžiaus vidury-

r

padarė didelę klaidą, dėl 
kurios jis šio klausimo neiš
sprendė, bet, pareiškęs, kad 
paprasčiausių org a n i z m ų 
savaiminis gyvybės atsira
dimas yra negalimas, savo 
autoritetu ilgam sulaikė mi
kroorganizmų kilmės tyri
mą ir, tuo pačiu, veiksmin
giausių kovos metodų su in
fekcijomis paruošimą.

Bimba parvežė aukų ir nuo kitų asmenų, kurie 
jam pridavė.
J. Shukys, So. Boston, Mass., pridavė $81.00. Au
kojo :
J. S.......................................................... $30.00
LLD (Moterų) .......... 10.00
M. K.......................................................... 10.00
X Bostonietė ..................................  10.00
G. M...............................   10.00
P. Shake .....................  5.00
J. Smalski .................................................  5.00
M.  1.00

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., pridavė 1 $47.00.
Aukojo:
C. H. W. Bostonietis......................... $30.00
J. Vaitaitis ................................................ 10.00
F. M. Markevičiai ..................................... 5.00
Y. A., Montello, Mass............................... LOO
M. Urbon ................................................. 1-00

Nuo Chuberkių 42 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių parės, įvykusios pas Mineikius, So. 
Bostone, birželio 27 d. $40.80. Taip pat svečiai to
je parėję suaukojo $72.00 sekamai:
J. ir M. Masteikiai................................. $10.00
Laisvės mylėtojas ................................... 10.00
Iš Islington .....................  5.00
Jaunavedžiai................................................5.00
J. Matulevičius ........................................ 5.00
Arėjas ......................... •........ 5.00
Ch. Žukauskas ........... ;...*.................... . 5.00
Elizabeth Vilkaitė .................................. . 5.00
K. Kazlauskienė..........................................5.00
B. Tamašauskas ..............   2.00
j. ir E. Belekevičiai ............................... 2.00
J. Petruškevičius.........................................1.00
J. Žekonis .................................................  1.00
V. Vaškis..................................................... 1.00
F. K............................................................... 1.00
C. Boston.............................................. ... 1.00
Norkus................ . . . ..................................... 75
Smulkiais .................................................. 7.25

J. Krasauskas, iš Norwood, Mass., pridavė 
$53.00 ir blanką ant kurios pažymėti sekami au
kotojai:
M. Uždavienė.......................................... $10.00
N. Grybas ..’.............................................. 10.00
L. Trakimavičia .........   5.00
A. ir O. Zarubai..........................................5.00
Moterų Klubas............................................ 5.00
Mano kaiminka................................. \ . 5.00
Laisvės patriotai....... .............................. 3.00
J. Pasternak ............      3.00
M. Krasauskienė '.................................... 2.00

Manila. — Filipinų mi
nistrų kabinetas patarė 
priimti Sovietų Sąjungos 
pakvietimą — atsiųsti de
legaciją, kuri galėtų, tėmy- 
ti Sovietų pramonės ir žem
dirbystės išsivystimą.

Bet Filipinų prezidentas 
Magsaysay atmetė . minis
trų patarimą, sakydamas, 
kad Filipinai “galį daugiau 
pasimokyti iš Jungtinių 
Valstijų ir kitų vakarinių 
kraštų, negu iš Rusijos.”

J. Blažonis, iš Lowell, Mass., pridavė $50.00.
Aukojo: i
J. Blažonis............................................... $10.00
J. ir U. Lowellietis.............................  10.00
A. Drazdauskas ..................................... 10.00
Ch. Kayutis ......................   10.Q0
J. Karsonas ..........................................  5.00
J. Stantonas......... .................................... 5.00• »

5

Pranešimas moterims kliubietems. 
Mūsų Kliubas nusitars padaryti po
ros mėnesių pertrauką. Sekantis su
sirinkimas įvyks rugsėjo (Septem
ber) 16 d. Taigi, draugės, įsitėmy- 
kite, kad nepadarytumėte klaidos.

Moterų Kliubas rengia pikniką, 
kuris įvyks liepos-July 18 d., Rūbų 
Ukėje, visiems gerai žinoma vieta, 
prie 422 vieškelio. Taigi, gerbiamie
ji clcvelandiečiai 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 norintiems pasi
linksminti tyrame ore. A. R.

(134-135) . '

'C. K. Urban, iš Hudson, Mass., pridavė $29.57.
Aukojo:
J. Seskauskas ...............................  $10.00
Charles K. Urban.......................   10.00
Adam J. Sikorski .. . . ..............................   5.00
P. Vaitekūnas ........................................ .' 2.00
T. Orlauskis................................................. 1.00
G. Huličk............ . ...................................... 1.00
M. Kazlauski.................................................. 75

J. Grybas parvežė $56.00. Aukojo:
Senas skaitytojas, Norwood, Mass. .. $25.00
M. Žiedelis (Nashua-Lowell buso) .......10.00
Julia Družienė, Norwood, Mass.......... . .  5.00
Michael Žiedelis, Nashua, N. H.............. 5.00..
W. C. Lowellietis ..................................... 2.00
M. Virbickienė, Nashua, N. II................. 2.00
K. V. Vitartai, Norwood, Mass.............. 2.0Q

, Draugas, Lawrence, Mass. ............ 2.00
Iš anksščiau gauta $6000.90'. vDabar įplaukė $745.37.

Viso iki šiol gauta $6746i27.
Širdingai ačiū už dovanas. Laisvės Adm-—cija

Velionis gimė Lietuvoje, 
Kauno rėdyboje. Jo tėvas 
buvo bežemis, tad Juozas nuo 
jaunų dienų turėjo užsidirbti 
sau duoną. Nuėjęs į dvarą 
tarnauti, tame dvare susipaži
no su jauna, gražia mergina. 
Neilgai laukus ir apsivedė. 
Aplinkybės buvo sunkios. 
Juozo vyresnis brolis jau bu
vo Amerikoje, tad prašė bro
lio, kad jį Amerikon parsi
trauktų. Brolis išpildė jo pra
šymą, tad Juozas, palikęs sa
vo jauną žmoną Lietuvoje, at
vyko į Ameriką pas savo bro
li} Pranciškų. Tai buvo 1905 
metais.

Atvykęs į aukso šalį, Juozas 
| rieškutėmis dolerių nepasisė- 
mė, kaip seniau mes Lietuvoje 
manydavome Turėjo sunkiai 
dirbti. Palikus Lietuvoje žmo
ną ir sūnų, rūpėjo jiems pa
gelbėti. Juozas buvo nusi
statęs tik valgyti, miegoti, 
dirbti ir į bažnyčią eiti, nes 
tuomet buvo karštas katali
kas. O kai sutaupys 5 šim
tus dolerių, grįš pas žmoną Ir 
sūnų, kurio dar nebuvo ma
tęs, nes Juozui išvažiuojant į 
Ameriką sūnus dar nebuvo 
gimęs, fimė 2 metus sutaupy
ti $500. Jis išvažiuoja į Lie
tuvą 1907 m.

Parsivežęs Lietuvon 10 šim
tų rublių, jautėsi turtingu, 
bet tas turtas pradėjo greit 
mažėti. Mato, jog gali būti 
blogai, kada ' pinigai išsi
baigs, 1908 m. grįžta į Ame
riką pas brolį, tikėdamasis 
žmoną su kūdikiu parsitrauk
ti vėliau. Darbą gavo, dirbo 
sunkiai. Siunčia žmonai ir 
vaikams ši p kartę, kad jie at
važiuotų į Ameriką. Bet taip 
neišėjo, kaip Juozas norėjo. 
Gauna laišką iš Lietuvos kad 
ji negali atvažiuoti dėl jos 
nesveikatos. Taip Juozas nuo 
1908 metų ir nebematė sa
vo šeimynos. Bet jisai jos 
neužmiršo, visados siuntė pi
nigų jiems, kai buvo galima 
siųsti. z

Juozas buvo geros širdies 
žmogus. Manė sau, kai parsi
trauks savo šeimyną, po to 
parsitraukti ir *savo jaunesnį 
brolį Povilą, nes žinojo, kad 
jo brolis vargsta1 Lietuvoje. 
Taip ir padarė. Kai tik jo 
žmona neatvažiavo, jis pa- 

j siuntė šipkartę broliui Povi- 
llui. Brolis su dideliu džiaugs
mu ir dėkingumu • priėmė 
Juozo tą malonę ir atvažiavo 
j Ameriką. Vyriausias bro
lis Pranciškus tą syk turėjo 
savo šeimyną Amerikoje, tad 
.Juozas ir Povilas gyveno pas 
jį. Neilgai trukus Povilas 
parsitraukė iš Lietuvos į A- 
meriką savo šeimyną, tai gy
veno visi 3 broliai vienoje 
stuboje: du broliai su šeimo
mis ir Juozas. Vėliau Povi
las įsigijo savo stubą ir Juo
zas apsigyveno su juo. Rodos, 
tai buvo 1914 m. Nuo to lai
ko Juozas ir gyveno pas Po
vilą iki mirties.

Juozas labai mylėjo skaity
ti laikraščius ir knygas. At
važiavęs Į Ameriką skaitė 
laikraščius tokius, kokius ga
lėjo gauti, nežiūrint, kokių 
pakraipų anie bebūtų. O kai 
pradėjo Laisvė išeidinėti, ją 
skaitė iki paskutinės dienos. 
Skaitydamas knygas ir Lais

vę pasiliuosavo nuo bažny
čios ir tabako, o alkoholio 
nemėgo. Jeigu kas jam siū
lydavo, dėl draugiškumo pa
ims vieną stikliuką, bet dau
giau tu jam nėįduosi. Lai
kėsi daktaro KaškiauČiaus 
patarimo.

Jis turėjo štai dar kokią 
ypatybę: užrašinėti viską. 
Kas tarpe lietuvių čia pas 
mus atsitikdavo, jis tuojau 
ir užrašo į tam tikrą knygą: 
kas ir kada gimė ar mirė, 
kas apsivedė ar divorsą paė
mė, kas kada stubą statė. 
Kartais kas tarpusavyje susi
ginčijo dėl kokio dalyko, 
na pas Juozą Venckų, oTąs 
tuojau atsineša knygą ir su
randa, kada tas buvo atsiti
kę.

1905 metais Juozas pradėjo 
dirbti Oxford Paper Kompa
nijai ir dirbo iki 1943 m., iš
imant 2 metus, kuriais buvo 
išvažiavęs į Lietuvą. Būtų 
dar ilgiau dirbęs, bet pradėjo 
sirguliuoti. Daktaras jam 
patarė apleisti fabriką, jis 
taip ir padarė, išėjo ant pen
sijos. Po daktaro priežiūra 
išbuvo nuo 1943 m. ligi mir
ties.

Paprašytas aukų^Juozas 
neskūpėdavo duoti, jeigu ma
to reikalinga Bet jeigu kur 
jam atrodydavo neverta, tai 
tuojau į akis Tr pasakydavo, x 
ką mano. Savo brolienei sa
kydavęs, kad jam numirus ir 
jį palaidojus visus patarna
vusius ger^i pavaišintų ir 
Laisvei pasiųstų $10. žinorp&, 
brolis ir brolienė išpildė jo 
pageidavimą. Jis seniai buvo 
apsirūpinęs su savo turtu, 
padaręs testamentą, kas, kiek 
turi gauti jo turto.

Juozas priklausė LLD pa
vieniu, taipgi prie Lietuvių 
Ūkėsų Kliubo.

Mirė sulalukęs 78 metų, 
staiga. Birželio 3 d. dar bu
vo nuėjęs pasisvečiuoti pas 
savo kaimyną. Parėjęs namo 
vakare sėdėjo prie televizijos. 
Apie 10 vai. nuėjo gulti. Jis 
visados keldavosi 6 vai. pus
ryčių. Birželio 4 d., kaip ir 
kožną rytmetį, jo brolienė 
padarė jam pusryčius ir lau
kia, kada ateis valgyti. Bet 
'tą rytmetį neateina. Jo bro
lienė pradarė kambario du-- 
ris, žiūri, lempa dega, lango . 
užlaidos užtrauktos, o Juo
zas gražiai rankas sudėjęs 
ant šono guli. Jo broliėnė 
manė, kad jis miega,' tai 
lempą užgesino, išėjo, kafnbt- 
rio duris uždarė. Manė saui 
lai pamiega dar valandą. Vie
nok jis ris neateina. Eina jį 
prikelti. Pakelia lango už- 
trauką, pamatė keistą ^uozo 
išvaizdą, žiūri, kad jis jau 
miręs.

Juozas buvo pašarvotas 
puikioje Meadero šermeninė
je, o aplinkui daug gražių, 
gyvų gėlių. I kapus palydė
jo daug žmonių. Tas liūdija, 
kad jis turėjo daug draugų. 
Buvo labai mandagus žmo
gus, su visais gražiai sugyve
no, jį visi mylėjo. Tapo pa
laidotas 6 dieną birželio, 
1954 m., be religinių apėigų, 
lietuviškose puikiose kapinė
se. Jis turėjo seniai pasipir- • 
kęs sau vietą ir pasistatęs pa
minklą.

Jo laidotuvėmis rūpinėsi jo 
brolis ir brolienė.

Paliko Lietuvoje žmoną ir 
sūnų, 2 anūkus ir 1 prbaftū- 
ką. Vienas sūnus mirė Lie-r 
tuvoje. Turėjo . 2 seseris, 
viena dar gyva. Vienas bro
lis Lietuvoje mirė. O Afhe- 
rikoje liko 1 brolis Povilas, < 
brolienė ir jų 2 sūnūs, abU- 
vedę, taipgi kito brolio Pran
ciškaus (kuris jau miręs) liko 
3 dukterys.

Ilsėkis, Juozai, atgyvenęs 
ne visai trumpą savo amžių. 
O tavo šeimai, giminėms ir 
draugams liūdesio valandoje 
reiškiu gilią- užuojautą.

V> PadgMsičas

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Liepos (July) 14, 1954.
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Prisiimti įsipareigojimai 
įvykdyti

SKUODAS. — šiomis die
nomis Valstybinio malūno ko
lektyvas garbingai Įvykdė pri
siimtus įsipareigojimus — ga
mybinis pusmečio planas j- 
vykdytas pagal visas gamy
bos rūšis, šiuo metu gamina
ma produkcija viršum plano. 
Jmonėje pirmauja II-oji val
cuotoji] brigada, vadovauja
ma Ivanausko.

Išvystęs socialistinį lenkty
niavimą, įmonės kolektyvas 
palyginti su pereitais metais 

'žymiai pakėlė darbo našumą. 
Šiuo metu per parą išleidžia
ma produkcijos 4 tonomis 
daugiau, negu pereitais 
tais.

nie-

J. Yuotė

Mokslininkų parama 
žemės ūkiui

VILNIUS, Lietuva.-Moks- 
akademijos darbuotojai 

metų laikotarpyje tyrė 
i Lietuvos rajonų garny

je ėgų. išvystymo gal imu- 
šiais metais kompleksi

nė ekspedicija, vadovaujama 
akademiko J. Kriščiūno, pra
dėjo darbą Lietuvos Žemaiti
jos aukštumų rajonuose. Bus 
tiriami Mažeikių, Skuodo, Se
dos, Plungės, Telšių ir Varnių 
rajonai. Ekspedicijoje daly
vauja žemdirbystės ir dirvo
žemio, Gyvulininkystės ir ve
terinarijos, Biologijos, Geolo- 
gijos-geografijos, Melioraci
jos, Miškų ūkio ir kitų institu
tų darbuotojai.

Žemaitijos aukštumų rajo
nai turi savo specifines gam
tines sąlygas. Ekspedicijos 
tikslas yra ištirti šias sąlygas, 
išaiškinti nepanaudotus ga
mybinius rezervus, numatyti 
kompleksinės gamybos išvys
tymo galimybes.

J. GrigalaUskas

lų ; 
trejų 
pietų

mus.

Apylinkių tarybų sesijos

VIEVIS. — įvyko Auseniš- 
kių apylinkės tarybos sesija, 
kuri sudarė apylinkės vykdo
mąjį komitetą iš 5 narių. Vyk
domojo komiteto pirmininku 
išrinktas J. Pratusevičius, jo 
pavaduotoju VI. Cikanavičius, 
sekretoriumi J. Pupalaigytė ir 
nariai — “Stalino keliu” kol
ūkio pirmininkas II. Rama
nauskas ir fermų vedėjas VI. 
Šumskas, 
nuolatinės 
ūkio, kelių, 
ros.

Išrinktos keturios 
komisijos: žemės 
finansų ir kultū-

Kviečia i pobūvį 
gimtadienį minėti

—Gimtadienis, tai gimtadie
nis. bet keno jis?

Tokiais klausimais, užbom- 
bardavo jūsų reporterį kiek
vienas, kurį susitikau po to, 
kai paskelbiau, jog liepos 
17-tos vakaro 6 vai. bus gim
tadienio vakarienė, Liberty 
Auditorijos restaurane. Nu
sprendžiau daugiau netylėti.

Gimtadienį minės Jonas 
Grybas. Sužinojęs, kad bū
rys jo prietelių iš kitų mies
tų atvyks jį pasveikinti, Jo
nas nusprendė, jog bus daug 
gražiau, kai šiame smagiame 
susitikime ^dalyvaus ir jo nau
jieji prieteliai brooklyniečiai. 
r i c h m o n d h i 11 iečiai ir visi, 
kas tik nori su juomi ir jo 
svečiais iš toliau smagiai pa-i 
buvoti jo gimtadienio proga.

Pobūvis yra draugiško po
būdžio, jokio įžangos 
nebus. Vakarieniaus 
Prašo nepavėluoti.

L.

Pattersoną perkėlė Į 
Danbury kalėjimą

Įkalintasis devynioms < 
šimtims dienų William
Patterson iš West St. dabo
klės pasiųstas Į Danbury ka
lėjimą. Išbugdentas, nežiū
rint, kad jo byla yra apeliuo
jama. Tokiose sąlygose yra 
Įprasta smulkiose bylose tel- 
siainąji paleisti visai be kau
cijos arba po maža kaucija.

vykdomuosius ko-Sudarė 
mitetus ir nuolatines komisi
jas Paparčių, Jageloniu apy
linkių tarybų sesijos. Papar
čių apylinkės vykdomojo ko
miteto pirm, išrinktas V. Rau- 
myla, Jageloniu 
vyk. kom. pirm. - 
kas.
s Sesijos vyksta ir kitose apy
linkėse.

apylinkės
J. Korsa-

t'i kieto
6 vai.
Rep.

♦ v
IS

Linksmai atostogavo 
mainą srityje

Ona Titanienė sugrįžo
atostogos, kurią jinai pralei
do pas brolį ir brolienę Ži
linskus, Plymouth, Pa. Sy
kiu buvo nuvažiavusi jos 
duktė Julia, žentas Tommy 
ir anūkė Joannie Manning.

Jaunieji daugiausia laiko 
praleidę vasarvietėje Black 
Walnut, Pa. Gi Titanienė su 
energingu savo broliu Vincų 
ir broliene veik visą laiką 
praleidę svečiuose po visą 
artimą ir nelabai artimą apy
linkę pas jiems žinomus f ar
mėnus, biznierius ir šiaip 
gyventojus. Taipgi aprodė jai 
įdomias vietas.

Turbūt toliausią išvyką tu
rėję pas abiejų draugus Ma
čiukus, Johnson City, N. Y. 
Lankęsi pas Fini Straznik, 
Black Walnut vasarvietėje, 
taipgi pas jos sūnų ir jos 
seserį Barofskį; pas Mary 
Krutulienę, o sykiu su ja pas 
Vincą ir Oną Globičius, pas 
farmerius Krimus, Juškienę, 
Kalvaitienę, beer g a r d e n c 
pas Mankauskus; pas farme- 
riu Kazlauskus, Dobilus, Ma- 
tukaičius, Macknawich ir dar 
kai kur kitur.

Beje, Globičiai ir Žilinskai 
įsakę parvežti visiems jų 
prieteliams brook lyniečiams 
gerų linkėjimų.

Titanienė sako, 
farmerius 
venant. 
kos senu 
tebedaro
čielo pieno, skanius sūrius. O 
apylinkės miesčionys lietuviai 
tuos sūrius išperka tuzinais 
savo įvairioms puotoms, šei- 
myniškoms ir visuomeniš
koms.

Kaip pas farmerius, taip ir 
pas miestiečius visur buvę la
bai maloniai, priimti ir svetin
gai vaišinami. Sako: — to
kios linksmos atostogos nebu
vau turėjusi savo gyvenime. 
Susirašiau atminčiai visus, 
bus malonu prisiminti visuo
met. Rep.

Weinfeld atmetė prašymą pa
leisti po kaucija, kol tebėra 
vykdoma apeliacija.

Pattersonas yra Įbruktas j 
kalėjimą už tai, kad jis ne
galėjo suteikti vardų ir adre
sų tų, kurie aukojo Civilinių 
Teisių Kongresui. Patterso
nas sako, kad jis tokio daly
ko visiškai neturi ir dėl to ne
gali duoti.

Civilinių teisių apgynėjai 
sako, jog reikalavimas vardų, 
tai naujas ragangaudžių iš- 
mislas persekiojimui teises ir 
persekiojamus apginančių or
ganizacijų. Tokios organiza
cijos neturi ištekliaus išlaiky
ti erdvius brangius ofisus ir 
didelius tarnautojų štabus. 
Nėra nei reikalo vesti vieną 
dolerį per devynerias knygas. 
Kartą išrašė pakvitavimą ir 
užbaigta.

Liepos 13 tos vaakrą su
šaukta Pattersonui ir organi
zacijoms apginti konferencija 
Cornish Arms Hotel, 31 I W. 
23rd St., New Yorke (prie 
pat 8th Ave.). Civilinių Tei
sių Kongresas atsišaukė i vi
suomenę gyvai susidomėti ta 
byla ir prisidėti darbu.

T-as

Transportininkai jau 
susitarė dėl kontrakto

Liggett irgi susitarė 
su savo darbininkais

CIO Retail Drug Employes 
Unijos Lokalas 1199 paskel
bė, kad pavyko susiderėti su 
firma. Prižadėjo darbinin
kams algos priedo po $4 ir 
iki $6 per savaitę. Taipgi pa
žadėjo pensijų planą. Pradi
nę mokestį padidins nuo 
50 iki $4 per savaitę.

Susitarimas Įvyko unijai 
jau visiškai pasiruošus skelb
ti streiką.

Sutartis 
tuvių, 321 
miestyje ii

paliečia 14 krau- 
darbininkus did- 

artimose apylinkė
se, Unijistai vienbalsiai nu
tarė pasiūlymą priimti. Kon
traktas skaitysis galiojančiu 
nuo liepos 1 dienos, dvejiems 
metams.

Lok al as jau turi sutartis su 
1,350 nepriklausomų vaistinių 
krautuvių, kuriose viso dirba 
apie 4.000 darbininkų.

Draudžia vakarais 
deginti atmatas

kon
trolės Įstaiga skelbia, kad de
ginimui atmatų valandos yra 
tarp 7 ryto ir 5 po 
Deginantieji vakarais 
baudžiami.

Mieste esama apie 
tokių Įstaigų,
sunaikina savo 
čiuos-e, neduoda išvežti, 
pastatų išleidžia daug 
kiančių dūmų, dujų ir

Valdinė oro švaros

būsią

1 Q,000 
kurios atmatas 

pastatų pe
ls tų 
dvo- 
suo-

jog visus 
atrado gražiai gy- 
Tos srities farmer- 
įpratimu vis dar 
tikrai lietuviškus,

vie-
Party

Lapeliai sako, kad 
firma puola uniją

Prie Republic Aviation 
brikų Farmingdale, L. L, 
tinis American Labor 
skyrius išdalino lapelius,
pelyje išspausdintas laiškas 
jau atstatyto iš darbo darbi
ninko. Darbininkas rašo, kad 
jis yra vienu iš tūkstančių tų, 
kuriuos firma ruošiasi atsta
tyti neteisėtu būdu.

Lapelyje Įspėja, kad kom
panija jau turi sudariusi pla
ną atstatyti bent 3,000 svar
biausių unijos gyvybei dar
bininkų neatsižvelgiant į jų 
seniority (ilgiau išdirbusių) 
teises. ■ Greta svarbiųjų uni
jos gyvybei yra ir kiti seni 
darbininkai. Tai tie, kurie 
kaip ilgiau išdirbusioji turi 
aukštesnę algų skalę.

Atstatytasis įspėja, jog 
išravėjimą unijos veikėjų
senųjų/, geriau apmokamų 
darbininkų kompanija vykdo 
ne liesioginian Tam vartoja 
makartistų išradimą, žmogų 
žeminančias išpažintis neva 
“patikrinimui darbininko lo
jalumo ir šalies saugumui.”

-------------------

Nesuprato jo valios
Senyvas St. Albans gyven

tojas Cabey išsiėmęs iš ban
ko $3,000. , Ruošęsis eiti su 
stubelę pirkti, senatvėje pa
gyventi savoje. Tačiąu savo 
planus buvęs plačiai apsi
skelbęs. Kelyje iš banko jį 
ir pasitiko plėšikas.

Apiplėštas žmogelis su aša
romis ir guodėsi, kad
lis padės blogdarį suimti. 
R ū pestyje būdamas 
•r pagalvoti, kad jei-dievu
liui tokių smulkių pinigų sa
vininkas būtų buvęs prie šir
dies, jis būtų pirm visko ne
leidęs nuo jo tuos pinigus 
atimti. K-nas

tą 
ir

Gale praėjusios savaites 
buvo skelbiama, kad miesto 
važiuotos linijų autoritetas ir 
Transportininkų Unijos virši
ninkai susiderėjo dėl sąlygų 
naujam kontraktui. Tikėjosi 
pasirašyti liepos 14-tą.

Mokesties priedų unija suti
kusi priimti 
centų per
apmokamiems, 
lavinto darbo 
t is galiotų iki 
želio 30-tos. 
darbininkų.

Pasiūlymai ] 
Ii lokalo 100 i 
unijos nariams.

New York o miesto gyven
tojai vis daugėja, bet popa- 
skiausio pakėlimo važiuotos 
fėro liinijos prarado 
procentų kelevių.

nuo (> ir pusės 
valandą mažiausia 

iki 11 centų 
srityse. Šutai*-' 
1956 metų bir- 
Paliečia 35,000

pateikti svarsty- 
tarybai, paskiau

11.14

Ragina tirti pirkimą 
linijoms reikmenų

CIO Transport Workers 
Unijos viršininkas Michael J. 
Quill pareiškė, kad jo unija 
griežtai priešinsis tolimesniam 
fėro kėlimui. Jis sako, kad 
linijoms galėjimo išsiversti iš 
esamojo fėro reikia ieškoti 
kur kitur.

Pirmoje vietoje, sakė jis, 
reikia ištirti supirkimą lini
joms mašinų, įrankių ir reik
mėm]. Jis sako, kad jis nieko 
neįtaria. Tačiau bešališkų 
tyrinėtojų darbas galėtų at
rasti galimybių taupyti.

Great Neck, N. Y.
Barbora Vainauskienė mi- 
liepos 12 d. Pašarvota 

pas graborių Arendale (?) 
Avė. Laidos liepos 15-tos ry
tą, Port Washington kapinė
se.

Liko sūnus Povilas ir duk
tė Paulina šu šeimomis, se
suo Teresa Eimutienė, Great 
Necke, brolis Juozas Pure
nąs, gyvena Richmond Hill. 
Jiems ir kitiems velionės arti
miesiems reiškiame užuojau-

šią žinią telefonu prane- 
velionės sesuo Eimutienė, 
prašo gimines, draugus ir 

kaimynus atvykti i šermenis 
ir palydėti.

šė

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 4G 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

“dievu TONY’S

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

HAND ENGRAVER
Dirbi i prie džiulerių ir troph^ĮF cups, 
Nuolal g°ra mokestis, puikios sąly- 
gos.

IIOCK & M AN DEL
93 Nassau St., rm. 407, N Y. C. 

w <135-136)
VYRAS

Mokantis mechanikas, kuris turėjęs 
patyrimo 
čia yra

1417

prie tekstilinių mašinų, 
puiki proga. Kreipkitės: 
Lafayette St., N. Y. C.

2-ros lubos
Tel. GR. 7-3672

(133-135)
MĖSININKAI—PATYRĘ

Turi būti greitas trirneris. šešta
dieniais nedirbama. Patyrimas.

MACK BROS.
97-11 — 57th Ave., Corona

NE. 9-4766
(134-135)

šeimų
Y. Tu-
Reika-

SUPERINTENDENT
Patyręs. Aptarnavimui 24 

namo. Namas West 60’s, N. 
ri mokėti 'naudoti įrankius, 
lingi geri paliudijimai. $10ty į mėne
si, pridedant\3 rūmų sklep- • apt.

Ši nuosavybe parsidvioda už 
$85,000, jmokėjimas $27,0010. Nupi- 
ginimas 20% ant investmeiJFo.

Tel. LE 5-2888
Ra&yklte Ju-9- Rrn. 830,

11 W. 42 St., N. Y. C.
(131-136)

HELP WANTED—FEMALE
BARMAID

Pasitikima ir patyrusi. Dieną dar
bas. Kreipkitės:

BILL’S BAR & GRILL
4įn69 21 st St., L. I. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)
REAL ESTATE

Dvokiantis “smog”
G a i sr a g e sy b o s D e p a rtm e li

tas studijuojąs galimybes ii?- 
eksploduoti prie Ralph ir 
Avenue L suverstą šiukšlyną. 
Menama, kad tai būtų pigiau, 
negu nuolatinis budėjimas 
prie šiukšlyno gaisrų.

Kai tie gaisrai iškyla, vė
jui pučiant link miesto, drėg
nomis dienomis dūmai susi
jungę su drėgme pavirsta 
dvokiančiu smog, erzina akis, 
nosį, šleikštu darosi skilvyje. 
O kai pasuka link pajūrio, 
tiršta pelenų ir miglos buiza 
sustabdo trafiką

li žin^iršo UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MARINERS HARBOR —S. I.
Gerai budavotas 2 šeimų namas. 4 
ir 5 rūmų, prisideda skiepas, 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 
, Tel. SA. 7-3855 I

(13^-142)
ASTORIA

Gerai budavotas mūrinis, 2 šeimų, 
7 metų senumo namas. 2 gražūs 
4V2 rūmų apartmentai ir vienas 3 
rūmų, 
nesį.
šildomas ir kiti eksh 
Gera kaimynyste — Wit mari 
cijoje. Arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Tikrai geras pir
kinys tik už $23,000.

Šaukite Savininką: z
• Tel. AS. 8-2349

(131-137)

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

įrengimai, 
s sek-

Naujavedžiai Shirley Ka- ‘ J *
lish ir Edward Koganai pasi
statė auto netoli Granada 
Motei, Brooklyne, kad tuojau 
po ten Įvykusios puotos galėtų 
sėsti ir važiuoti atostogų. Už 
apie valandos išėję atrado au
to langą atplėštą. Visi dra
bužiai išvogti.

Dr. A. Petriką-
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

BAYRIDGE—59TH ST.
6 šeimų semi-detached, naujai iš- 
dekoruotas, aliejum šildomas, brass 
plumbing, 4 rūmai tušti. $3,600 
jeigu. Apkainuota $20,000.

Tol. G E. 8-6289
(133-135)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Dainų šveritė rajone
PLUNGE. — Miesto 

one įvyko penktoji rajoninė 
dainų šventė. Joje dalyvavo 
4 mišrūs chorai, 10 kolūkių 
chorų, 10 vaikų chorų ir 18 
liaudies šokių ratelių. Bendrą 
dainų šventės dalyvių skaičių 
sudarė apie 1,300 žmonių. 
Dainų šventėje pirmą kartą 
pasirodė Vorošilovo vardo, 
“Aleksandravos” ir Vlado Re
kašiaus vardo kolūkių chorai. 
LKP Plungės rajono komite
to sekr. Pletkus pasveikino 
dainų šventės dalyvius ir pa- 

' linkėjo sėkmingai vystyti ta
rybinį liaudies meną.

. Dainų šventės repertuaras 
pradedamas Tarybų Sąjungos 
ir Lietuvos himnais. Daugiau 
kaip 1,000 dainininkų krūti
nių galingai nuaidi kompozi
toriaus Muradeli daina. Pasi
rodo rajonų mokyklų vaikų 
chorai, diriguojami mokytojo 
Edinto. Jie sutartinai atlieka 
Kačinsko “Linelius,” Duna-

stadi-

Vyrukai susikirto su 
policija; 13 suimti

JBrooklyno Borough Park 
srityje policija areštavo 13 
jaunų vyrukų. Sako, kad jie 
būriavosi į grupes grėsmin
gai, kaip ruošdamiesi karui 
vienos gaujos prieš kitą. Po
licijai paliepus jiems skirsty
tis, jie puolę policiją. Dviem 
policistams į pagalbą pribuvę 
kiti du ir tik šaudymu iš
skirstę gaują, keturis suėmė 
tuojau, o kitus surankiojo pa
skiau.

kūnas

Atrado nužudytą 
žuvautoją

Howard Englanderio
tapo atrastas plūduriuojant 
netoli Fire Island praėjusį 
sekmadienį, kaip kad buvo 
liudiję įtartieji žmogžudystė
je. Nužudytąjį atpažino jo 
brolis. Nežiūrint, kad apie jo 
nužudymą buvo daug apipa
sakota, jo kūnas paimtas 
m i r t i n i am tyri n ė j i m u i.

Atradus kūną, įtartieji 
vyrai, Richard Connors,
metų ,ir Ernest Lee Edwards, 
24 m., bus oficialiai kaltina-

Abu bu- 
iš Philadelphijos 

šventė
ti žmušę 
Pinigų 

ir gavę

po

du 
.23

mi žmogžudystėje.
vę atvykę
p aš u m yti did m i e sty j e 
mis. Englanderi jie 
tikslu gauti jo auto, 
daug iš jo nesitikėję 
tik $1.

Little Neck Bay srityje lai
kantieji savo laivukus van
dens sporto mylėtojai skun
džiasi, kad daug laivukų ap
vagiami ir pavagiami. Rei
kalauja daugiau policijos. 

/

Bronx atrado užmuštą 
bedarbį vyrą

Ant Bronx River Ave. ne
toli nuo Westchester Ave. 
atrado* nužudytą Harry Wat
son, 53 m., Bronx gyventoją. 
Kūno apžiūra rodanti, kad 
sutriuškinti galvos kaulai ir 
keli šonkauliai. Buvęs už
muštas kur nors kitur ir at
vežtas ten pamesti.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai? '

• MATTHEW A
BUYUS '

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

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtu

i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: E Vergreen 4-8174

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

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

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Farinos 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)

Montello, Mass.
Pranešimas visiems piknjjuj 

lankytojams
L'iepos-July 18, Lietuvių Tautiš

ko Namo Parke, lietuvių pikniko 
NEBUS. Tą dieną kitataučiai (siri- 
jonai) rengia pikniką.

Liepos 25 d. minimame parke bus 
didelis piknikas, rengia ŪD S. 62 
kuopa iš So. Bostdho. Pradžia 1-mą 
valandą dieną.

So. Bostono pikniko komitetas or
ganizuoja busą, kuris išeis nuo 318 
Broadway lygiai 12 vai. dieną. Bo
stoniečiai tuojau kreipkitės užsisa
kymui vietos buse vykti į šj pikni
ką..

Pranešėjas Gco. Shimaltls.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti sū 
Brooklyno lietuviais. 

%  /
Puiki Salė išnuomuojama Baliams

jg

Banketams, Vestuvėms ir Parems.
VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS >

JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

4 psl.—Laisvg (Liberty)- Trečiad., Liepos (July) 14, 1954




