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KRISLAI
Pakeitė nuomonę.
Bet nepasikeitė padėtis. 
Indokinija ir Guatemala. 
Pažinkime laikotarpj.

Rašo R. M1ZARA

CEurchillas pareiškė Angli
jos i^i’lamentc, kad jis ne
pritarta priėmimui Kinijos j 
Jungtines Tautas šiais metais. 
Girdi, tenka palaukti, pama
tyti,' kaip Kinija elgsis.

ši pažiūra nėra Church il
ki — ji yra Eisenhowerio, ji 
yra D u lieso.

Pirmiau Churchillas kitaip 
galvojo. Tik jo vėliausias 
vizitas Washingtone jo nusi
statymą pakeitė.

Buvo juk rašyta, kad su
grįžus Churchillui ir Edenui 
iš Amerikos, įvyko slaptas 
Anglijos ministru kabineto 
posėdis, kuriame Edenas ir 
jo šalininkai stojo už Kinijos 
įsileidimą i Jungt. Tautas dar 
šiemet, o Churchillas buvo 
tam priešingas.

Senis laimėjo.
Dėl to Amerikos komercine 

spauda džiaugiasi, sakydama, 
jog prezidento Eisenhowerio 
pozicija esanti teisinga ii* 
tvirta, — ja net Churchillas 
parėmė.

Jeigu ^ilgliia bus priešinga, 
—o Mabar atrodo, kad ji bus 
priešinga, — tai sekamoje 
Jungtinių Tautų asamblėjoje, 
įvykstančioje š. m. rugsėjo 

.mėnesi, Kinijos Liaudies Res
publika gali būtį dar nepri
imta į Jungtines Tautas.

Aišku, tai pakenktų tarp
tautinės taikos išlaikymo mi

rkalui.
Tačiau nusiminti dėl to per 

daug neverta. Kinija ’būda
ma ir už Jungtinių Tautų sie
nos, gyvuos, kaip gyvavo. 
Kinija tai ne Guatemala, ir 
ne Korėja, ir ne Indokinija. 
Kinija — pasaulis savaime. 
Kinija — 600.000,000 žmonių 
Šalis.

Tie, kurie šiandien dar
buojasi neįsileidimui Kinijos 
į Jungtines Tautas, patys ge
rai žino, kad jie stato save 
pasaulio pajuokai.

Šiuos žodžius rašant, Že
nevoje ir Paryžiuje ryžtingai 
ir energingai diskusuojamas 
In d ok i n i j os k 1 a us i mas,—y p a- 
tingai į Vietnamo klausimas.

Ko^aiką mylinčioji žmonija 
trokšta matyti Vietname?

Ji trokšta matyti taiką.
Ji trokšta, kad mūšiai tuo

jau būtų sulaikyti.
Ji trokšta, kad Vietnamo 

ir visos Indokinijos ateities 
klausimas būtų paliktas to 
krašto žmonėms spręsti.

Kaip jie išspręs, taip bus 
gerai, Tik lai būva jiems 
suteikta laisvė spręsti, kaip 
jie nori.

Tiesa, kai kas pasakys:
■—Ogi Guatemalos žmonės 

ar neišsisprendė savo ateiti 
taip, kaip jie norėjo? O kas 

'sekė po to?
Tiesa, Guateamlos žmonės 

buvo priėmę dem o k r a t i n ę 
konstituciją ir pagal ją tai- 
ki3i\ demokratiškai buvo iš
rinkę savo vyriausybę, kuri 
rūpintį/žmonių reikalais. Tr 
dėl to, kad toji (Arbenzo) 
vyriausybė pildė liaudies va
lią, ją nuvertė Wall stryto pa
st a t y t i gaivalai. - šiandien

(Tąsa 4—tame puslajp.)

KONGRESAS ATMETA
V VEDŽIOS PARAMA 
SVEIKATOS APDRAUDAI
Daktarų trustas šaukė, kad tai 
balų “žingsnis į socializmą”

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 238 bal
sais prieš 134 atmetė pre
zidento Eisenhowerio pa
siūlymą:

Paskirti 25 milijonus do
lerių 'užtikrinimo priva
čioms sveikatos apdraudos 
kompanijoms bei draugi
joms. Tais pinigais val- 
džia iki 75 procentų atpil
dytų nuostolius, kurių tos 
organizacijos galėtų susi
laukti nuo padaugėjusių 
sirgimų bei savo įvedamų 
pagerinimų.

Republikonai šaukė, kad 
valdžia tuo sumanymu “so-
cialistiškai skverbiasi” j 
privačius sveikatos reika
lus.

Demokratai kritikavo 
Eisenhowerio pasiūlymą 
kaip moną, kuriuo jisai no
ri pastoti kelią privalomai 
valdinei sveikatos apdrau- 
dai' visiems amerikiečiams. 
Jie sakė, Eisenhowerio pla
nas tiktai užtikrintų pri
vačioms apdraudos kom
panijoms didesnius pelnus.

Darbo unijų atstovai nu
rodinėjo, kad tas planas 
nieko gero neduotų dau- 
guomenei beturčių, kurie 
neturi lėšų bent kokiai svei
katos apdraudai.
SAVANAUDŽIŲ GYDY
TOJŲ RIKSMAI

Amerikos Gydytojų Su
sivienijimas smerkė Ei
senhowerio sumanymą kaip 
“pirmąjį žingsnį į socializ
mą medicinoje.” Tas dak
tarų trustas nuolat tele
gramomis bombardavo vi-

Valčiai apsivožus, žuvo 
12 kanadiniy vaikų

Montreal, Kanada. — 
Apsivožė valtis, nuskandi
nant 12 piknikuojančių vai
kų Two Mountains Ežere. 
Keli kiti vaikai ir du suau
gę buvo išgelbėti.

Churchillo kelionė pas 
Eisenhowerj lėšavo $28,065

London. — Anglijos sei
mui raportuota, kad jos 
premjero Churchillo ir už
sieninio ministro kelionė 
pas prezidentą Eisenhowe.- 
rį lėšavo 28,065 dolerius.

Vien už skridimą čar- 
teriuotu lėktuvu buvo su
mokėta 12 tūkstančių do
lerių.

ANGLAI SUŠAUDĖ
DAR 9 NEGRUS

Nairobi, Kenya. — Ang
lų kariuomenė užklupo ir 
sušaudė dar 9 Mau Mau 
negrus, tame skaičiuje ir 
jų vadovą Kaggią* 

sus kongresmanus, reika
laudamas atmesti šį pasiū
lymą. Jungtinių Valstijų 
Verslo Rūmai taip pat 
smerkė tą planą.
63 MILIJONAI RE 
JOKIOS APDRAUDOS

Sveikatos - gerovės de- 
partmento sekretorė Ove- 
ta Culp Hobby pereitą 
penktadienį ragino Kon
gresą būtinai užgirti val
džios paramą privačiai 
sveikatos apdraudai. Ji
nai nurodė, jog 63 milijo
nai amerikiečių dar netu
ri jokios sveikatinės ap
draudos, bet su valdžios 
parama tam reikalui galė
tų ir jie apsidrausti.

Jankiai ir Sovietų kariai 
gina austrus nuo potvinio

Viena, Austrija..— Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos 
kareiviai gretimai darbuo
jasi, stiprindami Duno
jaus krantų tvenkinius, 
kad potvinis neužplūstų 
amerikinių lėktuvų stovyk
lą Tuline ir aplinkinius kai
mus.

Potviniai pražudė bent 
28 žmones Austrijoje ir 
Vakarinėje bei Rytinėje 
Vokietijoje.

Jungtinės Valstijos 
ginkluoja Thailandą

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasižadėjo gin
kluoti Thailandą rakieti- 
niais lėktuvais, tankais, 
patrankomis ir lengvesniais 
ginklais, kaip pranešė gen. 
S. Danarajata, Thailando 
karo ministro pavaduoto
jas.

Amerika, tarp kitko, ski
ria 3 milijonus dolerių 
kariniams Thailando vieš
keliams. Sako, “reikia pa
ruošti Thailandą atmušti 
Indokinijos komunistus, jei
gu jie jį užpultų.”

CLEVELAND, OHIO
Antanas Banelis mirė lie

pos 12 d. Pašarvotas Grdi- 
na Funeral Home, 65th St. 
ir Sinclair Avė. Laidos lie
pos 16 d. 1 vai., Highland 
View Park Cemetery. Ži
nią pranešė telefonu Kas
paras Gendrėnas. Prašo 
draugus suteikti velioniui 
paskutinį patarnavimą.

Banelis ilgus metus sir
go. Tačiau, kiek geresnės 
dienos suląukęs, ir iš ligo
nio lovos rašinėdavo dien
raščiams Laisvei ir Vilniai 
apie darbininkų reikalus* ,

KONGRESUI.f V41 ATMETĖ Dll 
RAGANGAUDIŠKUS BILIUS 

U

Washington. — Teisinis 
kongresmanų komitetas 
atmetė du valdžios bilius, 
taikomus prieš “neištiki
muosius” - su bv e r syvius 
pramonėje ir verslo įstai
gose. To vieton komitetas 
nutarė sudaryti 12 žmonių 
komisiją, kuri turėtų iš
tirti ir suplanuoti, kaip 
apsaugot kariniai - svar
bias įmones nuo vadinamų 
subversyvių.

Herbertas Brownell, ge- 
neralis Jungtinių Valsti
jų prokuroras, savo siūlo
muose biliuose, reikalavo:

[Įgalinti valžią pašalinti 
visus nužiūrimus .neištiki-

Senatoriai palaiko 
teisę pikietnoti 
Baltąjį Namą

Washington. — Senato 
komisija dviem • balsais 
prieš vieną atmetė republi- 
konų sumanymą — užginti 
pikietavimus palei pre
zidentinį Baltąjį Namą.

Prieš sumanymą balsavo 
nepartijinis komisijos na
rys, senatorius Wayne 
Morse ir demokratas sena
torius M. M. Neely, o už su
manymą republikonas sen. 
Sam Raynolds, komisijos 
pirmininkas.

Sen. Morse sakė, uždrau
dimas pikitetuoti būtų var
žymas žodžio bei susirinki
mų laisvės.

Kongreso Atstovų Rū
mas buvo jau užgyręs tą 
pasiūlymą.

Pasaulinis teismas remia 
pavarytus UN tarnautojus

Haga, Holandija. — Pa
saulinis Teismas 9 balsais 
prieš 3 nusprendė, kad 
Jungtinės Tautos privalo 
$179,420 atlyginti vienuoli
kai amerikiečių, kuriuos 
Jungtinių Tautų sekreto
rius pavarė iš tarnybos.

Tie Jungtinių Tautų tar
nautojai - raštininkai buvo 
pašalinti dėl to, kad nedavė 
atsakymų į ragangaudiškus 
klausimus, kuriuos jiems 
statė Amerikos valdinin
kai bei kongresiniai kvotė
jai.

Cabot Lodge, Amerikos 
delegatas Jungtinėms Tau
toms, žada pasidarbuoti, 
kad busimasis jų seimas 
atmestų Pasaulinio Teis
mo sprendimą.

Kongresas atsisako pakelt 
bedarbiam^ pensijas

Washington. — Senatas 
56 balsais prieš 30 atmetė 
bilių, siūlantį pakelt be
darbiams federates - valsti- 
jines nedarbo pensijas.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau pirmiau atmeta 
tokį pasiūlymą.

muosius iš kariniu darbu 
ir uždaryt tokias unijas ir 
biznio įstaigas, į kurias 
būtų “prasikošę” komunis
tai bei kiti įtariami sub- 

• t cversyviai.
Kongresmanų siūlomoji 

komisija ‘ dėl subversyvių 
būtų sudaryta iš 4 atstovų 
nuo darbo unijų, 4 fabri
kantu ir 4 valdininku, c- c

Darbo Federacijos pir
mininkas George Meany 
smerkė valdinius generali
nio prokuroro bilius, vadin
damas juos pavojum pi
lietinėms amerikiečių lais
vėms. ,

Vincas Andrulis, 
Vilnies redaktorius, 
ligoninėje

Chicago. — Daug kartų 
Vilnies redaktorius V. An
drulis yra turėjęs širdies 
ataką. Bene smarkiausiai 
jį sukrėtė bedirbant pra
eitą ketvirtadienį.

Sekmadienio rytą gydy
tojas įsakė jam pasiduoti 
ligoninėn. Andrulis randa
si St. Marys ’ ligoninėje, 
1120 N. Leavitt St. Sekma- 
dieno popietį'žmona ir duk
tė Nancy atlankė ligonį ir 
rado jį jau geresnėje pa
dėtyj^. Sako, tik kosulys 
ėmė. varginti. Gydytojas 
patarė keliolika dienų pa
būti ligoninėje.

Andruliu namu adresas: 
2846 N. Mo art/ Tel. EV- 
erglades 4-7809

Linkiu Vincui pasekmin
gai pasveikti ir reiškiu gi
lią simpatiją U. Andrulie- 
nei, kurios ir pačios sveika
ta ne kokia.

Kaimynas

Planuojama dar 485 
radaro stotys

Washingtonas. — Karinė 
valdyba planuoja pa
statyti dar 485 radaro sto
tis aplink Jungtines Valsti
jas. Tam skiria 110 milijo
nų dolerių.

Tų radarų, sakoma, rei
kią, kad galima būtų iš to
lo nutėmyti ir atmušti ypač 
sovietinius atom - bombų 
lėktuvus, jeigu jie kada 
nors mėgintų atakuot šią 
šalį.

Nashua. N. H.
Liepos 13 d. mirė Karolis 

Barauskas, 67 metų am
žiaus. Pašarvotas Kaz
lausko Šermeninėje; bus 
palaidotas penktadienį, lie
pos 16 d., 9 vai. ryto.

Šermeninė atdara" nuo 2 
vai. po pietų iki 10 vai. va
karo. z _ 1 ;-*l

(Šią liūtjną žinią telefo
nu pranešė Vilkauskas)*

VAKARAI PRIPAŽINSIĄ 
VIETMINIIUI DAUGUMĄ 
VIETNAMO VALSTYBĖS
Dulles gal užtikrins Irancūzų 
sieną su demokratiniu Vietnamu

Paryžius. — Pranešama, 
jog Trys Vakarų Didieji 
susitarė “užleisti” Viet- 
m Ln h u i - demokratiniam 
Vietnamui daug didesnę ir 
svarbesnę Vietnamo vals
tybės dalį, iki linijos tarp 
16-tos ir 17-tos geografinių 
paralelių.

Teigiama, kad Francijos 
premjeras Mendes- France 
ir Anglijos užsienio reika
lų ministras Anthony 
Eden įprašė Amerikos val
stybės sekretorių Dullesą 
sutikti su tokiu Vietnamo 
padalinimu. Nes kitaip de
mokratinis Vietnamas ne
darytų taikos su francū- 
zais.

(Tatai suprato ir pre-

Bijoma vaiky paralyžiaus 
paplitimo iš anglu laivo

New York. — Beplau
kiant Anglijos laivu Queen 
Elizabeth į New Yorką, 
amerikietis studentas Ro
bertas Arone staiga su
sirgo vaikų paralyžium ir 
už poros dienų mirė.

Jungtinių Valstijų svei
katos Valdyba todėl įsake 
ištirti visus laivo tarnauto
jus ir 1,826 keleivius, ar 
nebus dar kurie apsikrėtę 
tąja liga.

Amerika užgiria karinius 
Guatemalos valdovus

11,1 11 '■

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pripažino trijų 
Guatemalos karininkų 
grupę - juntą kaip teisėtą 
to krašto valdžią.

Juntos vadas pulkinin
kas Armas yra pasiskelbęs 
Guatemalos “prezidentu.” 
Tai jis buvo komandierius 
įsiveržėlių, kurie nuvertė 
pažangią prezidento Jacobo 
Arbenzo ' Guzmano valdžią.

Jungtinės Valstijos, už- 
girdamos naujuosius val
dovus, žada jiems piniginės 
ir ginklinės paramos.

ŠVEICARIJA ATMETĖ 
JANKIŲ KVOTĖJUS

Bern. — Šveicarijos val
džia uždraudė Amerikos 
agentams kvosti “ištiki
mybę” amerikiečių, tar
naujančiu esamose Švei
carijoje Jungt) Tautų įstai
gose.

ČEKOSLOVAKIJOS PRE
KYBA SU KANADA IR 
INDONEZIJA

Peking. — Kinijos liau
dies radijas pranešė, kad 
Čekoslovakija padarė su
tartis su Kanada ir Indo
nezija dėl prekybos papla
tinimo* 
/

zidentas Eisenhoweris po
kalbiuose su Anglijos mini
strų pirmininku Churchillu 
Washingtone.)

(Demokratiniai vietna
miečiai iš tikrųjų yra atė
mę iš francūzų bent du 
trečdalius viso Vietnamo 
ploto.)

,Mendes - France ir Ede
nas taipgi primygtinai ra
gino Ameriką užtikrinti 
busimąją sienos liniją tarp 
Demokratinės Vietnamo 
Respublikos ir francūzam 
liksiančio Indokinijos plo
to.

United Press ir New 
Yorko Times koresponden
tai sako, jog Dulles, “ma
tomai, jau linksta” duoti 
tokį užtikrinimą.

New Yorko Daily News 
praneša, kad Kinijos Liau
dies Respublikos premje
ras - užsieninis ministras 
Čou En-lai būtinai reikala
vo amerikinio užtikrinimo. 
Nes kitaip “Amerika galė
tų užpulti demokratinį 
Vietnamą ir po taikos su
tarties pasirašymo.”

Jeigu būtų galutinai su
sitarta taip padalinti Viet
namą, tai demokratiniai 
vietnamiečiai, tarp kitko, 
gautų Hanoi didmiestį, jo 
uostą Haifongą ir derlin
giausią j į ryžių plotą — 
Raudonosios Upės Deltą.

Prancūzai rengiasi 
bėgt iš Hanoi

Hanoi, Vietnam. — .De
mokratiniai vietnamiečiai 
užėmė naujas pozicijas už 
keliolikos bei 20 mylių nuo 
sostinės Hanoi ir vis la
biau suveržia francūzus iš 
vakarų, ’ šiaurės ir ^ietų. 
Hanoi yra 600,000 gyvento
jų miestas.

Kartojasi pranešimai, 
kad francūzai ruošiasi 
bėgti iš Hanoi į Ėaifongo 
uosta, o iš ten laivais iš
plaukti. Todėl jie ypač 
gina pasprukimo geležin
keli ir plentą nuo Hanoi iki 
Haifongo.

Jugoslavija taipgi sako, 
priimt Kiniją j J. Tautas

Belgrad. — Borba, val
dančiosios partijos laik
raštis Jugoslavijoje, taip 
pat ragino priimti Kinijos 
Liaudies Respubliką į Jun
gtines Tautas. Sako, “at- 
šalinimas Kinijos nuo Jun
gtinių Tautų kenkia ne tik 
pačiai Kinijai, bet daro ža
lą ir Jungtinėms Tautoms.”

ORAS. — Giedra ir vis 
karšta
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Neapsižiūrėjimo pavojus
< Mūsų krašto darbo unijos bei jų lyderiai nepasimo

kė iš praeities. Jie klaidžioja tais pačiais klaidingais 
keliais, kurie prieš keletą metų davė Taft-Hartley įsta-’ 
tymą. Tik vėliau apsižiūrėjo ir pamatė, kad tas įstaty
mas yra- pančiai ant darbo unijų rankų ir kojų.

Ką gi jos daro naujai iškilusiam pavojui formoje 
prokuroro Brownell pasiūlytų Kongresui bilių atmušti? 
Labai bažai, beveik nieko. Tiesa, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas George Meany pasiuntė Atsto
vų buto Teisdarystiniam Komitetui savo nuomonę. Tie
sa, kad jis sako, jog Federacija negali užgirti Brow- 
nellio bilių, nes jie gali ateityje būti nukreipti prieš vi
sas darbo unijas. Bet tame pačiame “proteste” George 
Meany pasisako, kad jis pilnai sutinka su tų bilių tiks
lais ir siekimais. Tikslas sunaikinti darbo unijas, “pa
tekusias komunistų įtakon,” esąs garbingas. Meany 
tam siekimui pritariąs visu šimtu procentų.

Ko dar daugiau reikia, jeigu Meany užgiria valsty
bės prokuroro bilių tikslus? Belieka menkos vertės 
formalus dalykas .tuos bilius vienoje kitoje'vietoje pa
keisti, kad jie atitiktų Meany supratimui. Taip gali pa
daryti Kongreso vadai. Jie gal bandys prisitaikyti prie 
Federacijos lyderiu nuomonės ir pageidavimų. Todėl 
Meany neva protestas gali tiktai padrąsinti prokuroro 
Brownell pasekėjus Kongrese duoti Amerikai tokius 
žiaurius priešunijinius įstatymus, kokiu šis kraštas dar 
nebuvo matęs.

Khr protas Federacijos lyderių sutikti,, kad reikia 
valdžios ranka sutriuškinti “komunistų įtakon pateku
sias darbo unijas?” Nejaugi jie negali permatyti, jog 
tą “komunistų įtakon patekimą” spręs ne Meany, ne 
Reuther, bet valdžios organai su valstybės prokuroru 
priešakyje? Bile streiko metu prieš bile darbo uniją bus 
nesunuku iškelti “komunistų kontrolės” apkaltinimą. 
Juk šiandien mada kiekvieną Amerikos darbo žmonių 
pasinio j imą pagerinti .savo gyvenimą apšaukta “raudo
nųjų suokalbiu.” Tegū tik Kongrese praeina “prieš ko
munistų itaka darbo unijose” biliai ir tampa įstatymu, 
nė viena darbo unija nebus saugi nuo pasmaugimo.

Brownellio biliuose pasakos apie “komunistų įta
ką”, yra niekas daugiau, kaip apmaskavimas tikrųjų 
siekių uždėti naujus retežius ant viso Amerikos organi
zuoto darbininkų sąjūdžio. Tai aišku, tai turėtų įma- 

- tyti visi darbo unijų lyderiai ir visomis pajėgomis 
ningai priešintis minėtiems biliams.

ligomis. ,
Jis taipgi tyrinėjo per 

pustrečių metų 1 8 7,7 6 6 
žmones tarp 50 ir 70 metų 
amžiaus ir surado, kad ci- 
garetų rūkytojų amžius yra 
penkiais metais trumpesnis.

Dr. Hammond nuošir
džiai pataria rūkytojams 
nors sustoti rūkius sulau
kus apie 50 metų amžiaus, 
nes nuo to laiko pasidaro 
didesnis rūkytojams pavo
jus gauti širdies ar vėžio 
ligas.

Gregorio Lope Raimundo, 
Barcelonos 1951 metų gene- 
ralio streiko vadas, šiomis 
dienomis buvo iš Ispanijos 
kalėjimo, paleistas ir gavo 
leidimą’ apsigyventi Meksi-

Galingi iš įvairių šalių 
protestai išgelbėjo jo gy
vastį, nes fašistinė valdžia 
ruošėsi jį ir kitus streiko 
vadus nužudyti. Dabar jis 
pasiekė laisvę. Tai didžiu
lė pergalė prieš fašizmą.

Eugene Moy, “China 
Daily News” redaktorius, 
nuteistas dvejis metus iš
būti kalėjime, o jo redaguo
jamas laikraštis priteistas 
pasimokėti $25,000 tik to
dėl, kad minimame laikraš
tyje tilpo dviejų H o n g 
Kong bankų paskelbimas, 
sutinkąs persiųsti amerikie
čių pinigus savo giminėms

vie

Valstybes sekretorius išskrido
.Sekmadienį valstybės sekretorius John Foster 

lies pareiškė, kad jis nė iš vietos nesijudiųs ir kad.. ?s 
nė negalvoja apie dalyvavimą Ženevos konferencijoje. 
Pirmadienį jau radijas pranešė, kad mūsų sekretorius 
lėktuvu išlėkė į Paryžių tartis su Mendes - France ir 
Anthony Eeden. O iš. ten gal patrauksiąs ir Ženevon, 

.jeigu jį Mendes - France ir Eden įtikins, kad “komu
nistai nuoširdžiai siekia Indokinijoje paliaubų.”

Komercinė spauda šią valstybės sekretoriaus misi
ją išplečia ir tvirtina, kad jis Paryžiuje sieks dar dau- 

- giau. Jis ten sieks. atnaujinti ir atgaivinti pakrikusią 
tarpe Amerikos, Francūzijos ir Britanijos vienybę. -Du
ties taipgi bandys paveikti Francūzijos premjerą, kad 
Francūzijos parlamentas užgirtų Europos armijos pro
jektą, į kurį įeina Vokietijos militarizmo prikėlimas. 
Tiktai gavęs dar ir tokį užtikrinimą Paryžiuje, Sekreto
rius lėks.Ženevon dalyvauti užbaigime konferencijos.

Kodėl mūsų vyriausybė taip staiga pakeitė savo 
nuomonę? Sakoma, kad prezidentas Eisenhoweris gavo 

"nuo Mendes - France ir Anthony.Eden skubų raginimą 
atsiųsti sekretorių Dulles. Jie pasakę, kad bile koks su
sitarimas Ženevoje be Amerikos palairhinimo nebūtų 
vertas ne išvalgyto kiaušinio. Tik Amerikos doleriai ir 
ginklai bile kokiam susitarimui suteiktų reikalingą pa-

< stovu m ą. . *

? Atsisveikino
Ethiopijos “karalių karalius”, imperatorius Haile 

Selassie pasakė sudiev.^/Jis dar užsuksiąs Europon, o iš 
ten patrauksiąs namo. ~ Atsisveikindamas, imperatorius 
paliko mums vieną giliausį .troškimą: kad Jungtinių 
Valstijų kapitalas smarkesne srove plauktų Ethiopijon.

Imperatorius Selassie čionai viešėjo apie mėnesį 
laiko. Važinėjo po visą šalį. Komercinė spauda buvo 
visiškai jį pamiršusi. Net ir jo išvykimą ir atsisveiki
nimą tik keliomis eilutėmis N. Y. Times paminėjo tiktai 
ant tryliktojo puslapio. . *
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Miestas Coventry
Anglijos miestas Coventry atsisako’ dalyvauti civi-» 

; liniame apsigynime. Miesto viršininkai sako, kad vis- 
tiek nėra jokių apsigynimo priemonių nuo atominių bom
bų. Tai kam dar rūpintis ir pinigus eikvoti? Tegu, sa-

Virš tūkstantis Osaka 
mieste šilko darbininkų 
skelbė streiką, kuriame 
kompanijos prezidentas 
kuji Natsukawa gavo 
mušti.

Jie streikuoja todėl, kad 
negali pakęsti kompanijos 
prezidento kišimosi į j ų 
šeimyniškus reikalus.

Mat, K. Natsukawa savo
tiškai cenzūruoja darbinin
kus, vedusius neleidžia kar
tu gyventi ir net 
darbo išmeta.

tūlus iš

Anglas Robert 
34 metų amžiaus, 
duobę, pasistatė paminklą, 
papuošė duobę gražiais la
pais, atsigulė į ją, išgėrė 
bonką nuodų ir ten amžinai 
užmigo.

Nesurasta, dėl ko jis sau 
galą pasidarė.

Gwilym, 
išsikasė

6 die-

Pakistano valdžia paskel
bė Rytiniame Pakistane 
Komunistų Partiją nelegale 
ir suvaržė civilines žmonių 

.laisves.
Rytų Pakistane komunis

tai gavo daugiausia balsų. 
To krašto Seimas pasisakė 
prieš federalinės valdžios 
karinę programą.

Federalinė valdžia, gavu
si Amerikos ginklų ir pini
gų, jaučiasi galinga prieš 
savo neginkluotus žmones 
kariauti.

Kaip Guatemaloje, taip ir 
Pakistane Amerikos ginklai 
ir doleriai pagimdė fašiz
mą, c.

Mūsų dienraščio finansi
nis vajus dar toli gražu nuo 
užbaigos. Visi pasistenkim : 
tuojau prisidėti ir laiku jį 
baigti Gri-kis.

Informacinis laikraštukas 
anglų kalba, Jei d ž i a m a s 
Berlyne, “Democratic Ger
man Report,” duoda vise? 
eilę pavardžių, kas dabar 
yra Vakarų Vokietijos val
džioje ir kuom jie buvo pir
miau, būtent:

Specialėm pareigom mi
nistras Werner von Bar- 
gen, laike karo ėjo okupaci
jos gubernatoriaus parei
gas Francūzijoje ir 
joj&

1944 m. balandžio 
na jis telegrafavo iš
žiaus į Berlyną užsienio 
reikalų ministerijai:

“Kuo. greičiausiai pra
neškite vardus tinkamų su
šaudymui žmonių, kad iš
vengus pasipr i e š i n i m o 
F r a n c ū z i jos išlaisvinto
jams” (naciams).

Herbert Blankenhorn, už
sienio ministerijos politinių 
reikalų vedėjas. Karo me
tu specialiai važinėjo Len
kijoje, Baltgudijoje ir Lie
tuvoje, studijuodamas me
todas, kaip trumpiausiu 
laiku išnaikinti žydus tose 
okupuotose šalyse. vėliau 
Hitlerio pasiųstas šnipavi- 
mo tikslais į Šveicariją, iš 
kur deportuotas.

Friedrich Flick, galva tuo 
pačiu vardu trusto. Už ka
ro kriminalystes aliantų 
nuteistas 7 metam kalėjimo 
Nuernberge. Paleistas iš 
kalėjimo pirm atlikimo 
bausmės, dabar finansų mi
nistras Adenauerio kabine
te.

Feldmaršalas Albert Kes
selring, pasmerkęs mirtin 
335 italus civilius 1944 m. 
aiž partizanų veiklą. Vėliau 
britų militarinio 'teismo 
pats pasmerktas mirti, bet 
greitai pasigailėtas ir pa
leistas. Dabar vyriausias 
militarinis patarėjas Ade
nauerio valdžioje.

Hans von Markatz, Va
karų Vokietijos parlamen
to lyderis. Laike karo vado
vavo Hitlerio šnipų moky
klai, kuri prirengė šnipus 
Lotynų Amerikos valsty
bėm.

Theodore Oberleander, 
perkeltųjų vokiečių reika
lams ministras. Karo me
tu ėjo pareigas Reichfų- 
rerio okupuotuose, kraštuo
se Rytuose, įskaitant ir 
Lietuvą. Po karo jis daug 
kartų yra viešai pareiškęs, 
jog vokiečiai vėl atsistos 
ant tos žemės, kurią “lai
kinai praradom.”

Ir taip visa litanija, kaip 
kriminalistų fotogra f i j ų 
galerija, Vakarų Vokietijos 
valdžioje mirgėte mirga 
hitlerininkai, buvę teisti ir 
nubausti Už karo krimina- 
lystes ir žmogžudystes.

Eiliniai piliečiai vokie
čiai jų taip jau neapken
čia, kaip ir visas demokra
tinis pasaulis. Bet Vaka
rų Vokietija dar nėra savi
stovi valstybė. Ji dar oku
puota Britanijos, Jungtinių 
Valstijų ir Francu z i j o s . 
Kaip voki-etijos, taip ir oku
pantų finansiniai interesai 
susikalba.

(Iš. “Vilnies”)

ARCHEOLOGINĖS
EKSPEDICIJOJ 

VILNIUS.—šiemet ypadfcgai 
plačiai vykdomi respublikos is- 
torinių-archeologinių paminklų 
tyrinėjimai. Balandžio mėnesį 
pradėti kasinėjimai Trakų sa
los pilyje, surišti su ręsta u ra- 
ciniais-konservaciniais darbais. 
Baigiamas atkasti priešpilio 
šiaurės vakarų 'bokštas. Nuo 
gegužės 19 dienos vyksta kasi
nėjimai Kauno pilyje. Juos 
vykdo Mokslinės-restauracinės 
architektūrinės dirbtuvės kartu 
su Kauno Valstybinio dailės 
muziejaus archeologais.

Gegužės mėnesio antroje pu
sėje Lietuvos Mokslų akademL 
jos Istorijos ir teisės institutas 
atliko Veršvų kapinyno, Kau
no miesto teritorijoje, kasinėji
mus. Atidengta eilė 9—12 a. 
degintinių kapų ir griautinių 
žirgų palaidojimų. Šiomis die
nomis instituto darbuotoju at
liko žvalgomąją archeologinę 
ekspediciją. Surinkti du< 
apie Alytaus, Veisiejų, '
Kalvarijos, Marijampolės 
Prienų rajonų 
paminklus. Atlikti 46 piliakal
nių matavimai, .surinkta daug 
keramikos iš gyvenviečių prie 
piliakalnių.

šiuo metu Lietuvos Mokslų 
akademijos Istorijos ir teisės 
institutas vykdo archeologinius 
tyrinėjimus dar trijose vietose. 
Tęsiami Nemenčinės piliakal
nio tyrinėjimai, kurie buvo pra
dėti 1952 m., ir Kapitoniškių 
pilkapių, Kaišiadorių rajone, 
tyrinėjimai. Be to, kartu su 
Kauno Valstybiniu dailės mu
ziejumi vykdomi akmens am
žiaus stovyklų Varėnos ir .Dru
skininkų rajonuose tyrinėji
mai.

nenys 
lihmo, 

ir 
archeologinius

A. Tautavičius.

I Kinijoje.
f Teisėjas Ryan, uždėda-
j mas bausmę, aiškino, kad
!šis laikraštis palaiko per
A^Hkos'ZS kr£su Klausimai ir Atsakymai

Minimas laikraštis yra , Gerbiamieji:
progresyvus ir įtakingas ! Prašau, jei galite, man at- 
tarp Amerikoje gyvenančių išakyti per Laisvę Į keletą se- 
kiniečiu I karnų klausimų:

__ •__ _ Ar dar vis tebeveikia “Re-

Thomo Jeffersono namai

Republikonų administra- Įfugee Relief Act”? 
ei ja giriasi, kad jina/į pa
naikino 216,243 
nius darbuSj kaip 
dingus.

Vadinasi, tiek darbininkų 
neteko valdiškų darbų. JCa- 
dangi privatinės gamybos 
įstaigos taipgi laipsniškai 
mažina darbus, tai dėl to 
bedarbių skaičius nuolatos 
didėja, o vyriausybė jų pa
dėtimi nenori rūpintis

kai p ilgai dar jis veiks, jei
federali- tebeveikia?

nenau-! ^ar v’s parsi
traukti iš Europos pabėgėlius 
ir kokiomis sąlygomis?

Ar, tau parsitraukus tokį 
pabėgėlį ir tau numirus, tavo 
nuosavybė yra atsakinga už 
pasižadėjimą pabėgėliui su
teikti darbą ir butą?

Skaitytojas
Atsakymas

Taip, minėtas Kongreso ak
tas tebeveikia ir dar jis veiks 
iki 1956 metų gruodžio 31 d. 
Pagal šitą aktą, per šitą lai- 

! kotarpi bus Amerikon įleista 
j užsienie

čių. Aktas sako, kad šitame 
skaičiuje tūri būti 186,000 pa-

Maskvos savaitraštis “O- 
goniok” rašo, kad Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos šach- 
matistai žymiai prisidėjo' 209,000 nekvotinių 
prie abiejų šalių santykių hi 
pagerinimo '

Šachmatų lenktynes pra- bėgėlių. 
įėjo draugiškoje atmosfero
je. Nors Tarybų šachma- traukti 
tįstai ‘ir laimėjo lenktynes, ; reikia, kaip jau žinoma, 
bet Amerikos'šachmatistai i d valdžiai užtikrinimą, 
dėl to nieko nekaltina. Jie 
pripažįsta, kacF tarybiniai 
šachmatistai yra smarkesni 
tame užsiėmime.

Pradžioje kalbėta, kad ta
rybiniai šachmatistai yra 
tame užsiėmime profesiona
lai, tai sunku prieš juos 
kam nors atsilaikyti. E-et 
kai paaiškėjo, kad tie šach
matistai turi kitus profesi
nius užsiėmimus ir šach
matais lošia tik savų liupsu 
laiku, kuomet amerikiečiai 
šachmatistai net daugiau 
laiko tam užsiėmimui pa
švenčia, tai tada ir visoki 
užtnetimai greitai nupuolė.

Taip, dar galima parsi- 
pabėgėlius. Tiktai 

duo- 
kad 
čiS 

kito 
gaus

i atvykęs pabėgėlis gaus 
darbą, nepraš alinant 
žmogaus iš darbo, ir 
butą, neatimant kitam buto.,

Kaip su tavo nuosavybe po 
tavo mirties: ar prie jos turi 
kokią nors teisę pabėgėlis? 
Dar daugiau: ar kiti tavo šei
mos nariai bei giminės turi 
toliau pildyti tavo apsižądėji- 
n;ą dėl pabėgėlio? Pagal 
“Refugee Relief Act” tavo 
obligacijos pasibaigia su ta
vo mirtimi. Pabėgėlis negali 

''reikalauti jokių teisių prie 
tavo paliktos nuosavybės bei 
atsakomybės už jam darbą ir 
butą nuo tavo pasilikusios 
šeimos bei giminių.

ko, šalies valdžia daugiau dėmesio kreipia į taikos . iš
laikymą, o ne į negalimą ir neįmanomą civilinį apsigy
nimą nuo bombų, kurių pustuzinio užtektų nušlavimui 
beveik visos Anglijos.

čia neseniai
toks didelis

itališkai vadi-

Pakilumoje netoli Char- Monticello reprezentuojąs 
lottesville, Virginijoje, ran- vieną gražiausių to laiko- 
dasi Monticello, Thomo Jef
fersono gyvenvietė, kuri 
pagrindiniai pertvarkyta ir 
neseniai buvo atidaryta vi
suomenei. Monticello, bet
gi, nebuvo taip pertvarky
ta, kaip Baltieji Rūmai; 
stengtasi čia viską palikti 
taip, kaip buvo, net imi
tuojant namo plytas, pasta
to architektūrą ir laiko 
dvasią. Lankytojai nė ne
pastebi, kad 
buvo atliktas 
remontas.

Monticello,
na kalnelį — Little Moun
tain. šitaip gi vadinosi Jef
fersono tėviškė, kurią jis 
pats taip mielai prisimin
davo —- Alber marle Gra
fystėje, Virginijoje, tėvas 
buvo nupirkęs 1735 metais. 
Ten Thomas mėgdavęs nu
bėgti ant, netoliese esančio 
kalnagūbrio. Jefferson as 
buvo dūr visai jaunas, ka
da jis apsisprendė kurtis 
savo gyvenvietę.

Per 30 mėtų Jeffersonas 
nuolat plėtė, taisė, gerino 
pats Monticello vilą išpro- 
jektavęs ir pasistatęs. JAV 
trečiasis Prezidentas, Ne
priklausomybės Deklaraci
jos autorius ir Virginijos 
Universiteto steigėjas įrodė 
turėjęs nemenkus ir ardhi-' 
tekto gabumus (lygiai kaip 
jis buvo ūkininkas, muži
kas ir aistringas literatūri
nių laiškų bei mokslinių 
studijų rašytojas). Plėsda
mas namus Jeffersonas 
naudojo užsienio kelionės-e 
susirinktą patirtį, todėl ga
lutinė namo architektūra 
pasidarė iš tikro kompli
kuota. Iš piriiio žvilgsnio 
Monticello atrodo kaip ita
liška vila, tačiau ją remia 
graikiškos kolonos, išskiria 
domas, ir galiausiai išryš
kėja kolonijalinės architek
tūros įvairūs elementai. Ži
novai sako, jog išvadoje

tarpio kūrinių.
Thomas Jeffersonas buvo 

ir nemenkas išradėjas, su
koncentravęs savąjį šį ta
lentą daugybei prietaisų, 
padarančių Monticello pa
togesniu tada gyventi. Jo 
namo židinys, specialių 
gaubtų pagalba teikdavo 
kur kas .daugiau šilumos 
negu kiti to laiko židiniai, 
stiklinės durys pačios užsi
darydavo; vynas būdavo 
pristatomas iš rūsio specia
liu keltuvu, maistas patek
davo iš virtuvės valgoma- 
jan per specialią angą su- 
taupant tarnams daug 
vaikščiojimo. / Kad žinotų 
iš kur vėjas pučia Jefferso
nas stoginį vėjarodį buvo 
sujungęs su kambariniu.

Nors namas ir labai ele
gantiškas, baldai iš tikro 
gana kuklūs. Jeffersonas 
nemėgo lovų ir dėl to visos 
lovos pas jį dienos metu bū
davo pridaromos prie sie
nos į specialią angą. Visi 
šie išradimai tais laikais 
jam brangiai kainuodavo ir 
vienais metais Monticello 
vos nebuvo išvaržytas. Jef- 
fersonui pasiryžus verčiau 
likviduoti savo vertingą bi
blioteką negu namus ir pa
dedant. draugams Monticel
lo buvo išgelbėtas.. Tačiau 
jam mirus šeima vistiek tu
rėjo savo tėviškę parduoti 
skoloms išsimokėti.

1923 metais Monticello 
buvo nupirktas patriotinės, 
ne pelno orga n i z a c i j o s 
“Thomas Jefferseon Foun
dation.” Fondas pavertė 
Monticello tautos šventove 
ir prave’dė nuoseklų remon
tą. Praėjusiais metais Jef
fersono namus aplankė dau
giau kaip 22,000 turistų, 
kurie troško pamatyti vie
tą, kurioje gyveno nuo 1770 
m. iki 1826 m. liepos 4-tos

LIUDUI GIRAI ATMINTI
VILNIUS.— Lietuvos darbo 

žmonės gerbia liau<Z4^es poeto 
Liudo Giros atminimą. Vilniu
je prie namo, kuriame ^irieš 
mirtį gyveno ir kūrė Liudas 
Gira, įrengta memorialinė len
ta ryšium su aštuntosiomis po
eto mirties metinėmis.

įvyko iškilmingas lietuvių 
liaudies poeto Liudo Giros me
morialinės lentos atidengimas. 
Prie namo, Malonioji gatvė Nr. 
13, .susirinko rašytojai, parti
nių bei tarybinių organizacijų 
atstovai, Liudo Giros šeimos 
nariai, žodi tarė rašytojas pro
fesorius K. Korsakas:

— Mes 'stovime prie namo, 
kuriame savo paskutiniąsias 
gyvenimo dienas praleido ir 
prieš 8 metus mirė žinomasis 
liaudies poetas Liudas Gira. 
Iki paskutinio jo širdies plaki
mo čia buvo kuriami kūriniai, 
kuriais jis įkvėpė darbo žmo
nes į kovą prieš vokiečius-oku- 
pantus, ugdė kiekvieno šūkyje 
vilties didžiąja pergale kibirkš
tėlę. Iš čia jis siuntė jautrius 
sveikinimo žodžius pirmojo ra
šytojų suvažiavimo dalyviams. 
Jis gyveno ir mirė kaip didelis 
rašytojas, liepsningas ± savo 
krašto, savo didžiosios tėvynės 
patriotas.

Po to nuleidžiamas uždanga
las nuo memorialinės lentos, 
kurioje Įrašyta: “šiuose na
muose gyveno ir 1946 m. liepos 
4 d. mirė lietuvių liaudies poe
tas Liudas Gira”.

29 racionalizatoriniai 
pasiūlymai

KLAIPĖDA. — Faneros fa
brike pagyvėjo racionalizato
rių ir išradėjų judėjimas. 
Per šešis šių metų mėnesius 
gamybos novatoriai čia patei
kė 29 racionalizatorinius pa
siūlymus.

Juos Įdiegus Į gamybą, bus 
sutaupyta arti 200 tūkstąnčių 
rublių. -F'

U 
didysis amerikietis Jeffer
sonas.

Common Council

2 pusi.—Laisvė. (Liberty)-Ketvirta d., Liepos (July) 15, 1954
1
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D-re O. B. Lepešinskaja

Ląstele, jos gyvenimas
> ir atsiradimas

CHICAGOS ŽINIOS Baltimore, Md. MONTREAL, CANADA

aiškiai 
sąvokos 

turini.

biologija sudavė 
triuškinantį smū-

KAS YRA GYVOJI 
MEDŽIAGA?

Vienas svarbiausiu užda
vinių materialistams - dia
lektikams yra negailestinga 
kova su “mokslininkais,” 
kuriuos V. I. Leninas va
dino diplomuotais klerika
lizmo liokajais.

Nemaža dar gamtos moks
luos yra tokių sričių, kur 
prisiglaudė metafizika, o 
biologijoje, neretai, ir vita
lizmas.

Kiekvienas gamtos tyrinė
tojas, kuris nemoka mąsty
ti dialektiškai, neišvengia
mai įkliūva į metafiziką ir 
idealizmą.

/Engelsas griežtai kriti
kuoja mokslininkus - meta
fizikus ir Virchovą pajuo
kia už tai, kad šis savo ce- 
Huliarinėje (ląstelinėje) pa- 
talogijoje (moksle apie li
gos procesus) savo bejėgiš
kumą dangsto bendromis 
frazėmis.

Norint tinkamai išaiškin
ti ląstelės atsiradimą iš gy
vosios medžiagos, pirmiau
sia būtina ištirti pačią gy
vąją medžiagą ir 
sau įsivaizduoti 
“gyvoji medžiaga”
Įvairūs tyrinėtojai skirtin
gai supranta terminą “gy
voji medžiaga.” Mes pir
miausia atmesime žalingas 
doktrinas.

.Ties religiniu gyvosios 
medžiagos kilmės aiškinimu 
apsistoti nėra prasmės. Bet 
netoliau už religijos atsto
vus gilėjo ir vitalistai, 
aiškindami gyvybės reiški
nius ypatingos gyvybinės 
jėgos (vitalis — gyvybinis) 
— nematerialinių entelechi- 
jų (iš vidaus veikiančių 

. pradų) gyvuose organiz
muose buvimu.

Vitalistai mano, kad gy
vam organizmui negalioja 
bendrieji gamtos dėsniai, o 
biologiniai -dėsniai negali 
būti ištirti ir pažinti, ka
dangi jie reguliuojami ne
materialinių veiksnių — en- 
telechijų.

Darvino teorija ir ekspe
rimentinė 
vitalizmui
gį, ir šiuo metu neužmas
kuotų vitalistinių svaičioji
mų yra maža.

Kovo je su vitalizmu moks- 
l^atsirado kitas kraštuti
numas—mechanistinė kryp
tis, kuri, iš esmės, netoli 
nuo idealizmo tenuėjo. Me- 
chaniįstai žiūri į gyvybinius 
procesus tiktai kaip į kie- 
kywnjius nuo amžių esamų 
nekintamų dalelių derinius. 
Neigdami savaiminį vysty
mąsi gamtoje, mechanistai 
tuo pačiu turi pripažinti 
kažkokį nematerialinį, ku
riantį ir varantį pradą.

Į organizmą jie žiūri kaip 
• į atomų arba ląstelių sumą, 

tuo tarpu kai organizmas— 
tai sudėtingiausia sistema 
su daugeriopais vidiniais ir 

/ išoriniais ryšiais.
Mechanistinė - doktrina 

' nepripažįstanti kokybinių, 
revoliucinių šuolių gamtos 

v ir visuomenės vystymesi; 
i , yra žalingiausia antimark- 

• sistinė doktrina, su kuria 
turi būti griežčiausiai kovo- 
#ma.
*Deja, mechanicizmas bio- 

logįįpje ir iki šio laiko uži- 
| msTgana daug vietos. Iki 
į' šiol dar kai kurie biologai 

aklai lankstosi mechanisto 
Virchovo autoritetui. Dar 

• iki šiol naujus darbus cito-

viso
Be

"e 
bet 
Ki-

Žinutes iš Mildos pastoges

Birželio 25 d. Įvyko Dailės 
ir Dramos Klubo narių susi
rinkimas priėmimui Klubo 
Konstitucijos. Susirinkimą a- 
tidarė Klubo pirmininkė 
Frances Jordan-Yurgcliutė. 
Susirinkimą vesti buvo išrink
tas St. Vėšys. Konstituciją 
skaityti buvo pakviesta Luiso 
Remeikienė. Narių Į* susirinki
mą susirinko

Kiekvienas 
punktas
dugniai taip, 
ja tapo 
kaip 
mažų 
vesta

Po 
plačiai buvo apdiškusuota 
apie lėšų sukėlimą pastato 
skiepų Įrengimui. Reikėjo tik

I džiaugtis girdint, kaip Klubo 
| nariai 
klausimu
net pasižadėjo aukoti bei pa
skolinti šiam tikslui stambias 
sumas. Ir iš visko buvo aišku, 
kad greitu laiku bus pinigų ir 
šiam darbui pradėti.

Norvaišienės dovana

nienė iš Tampa, Florida.
. Lapenai ilgus metus išgy
veno Chicagoje ir čia turi la
bai daug pažinčių. Be to, 
Kenoshoj gyvena jų duktė ir 
augina, dvi mergaites. Lapė- 
nienė ten išbuvo apie du mė
nesius ir tik išvažiuojant 
atvyko su giminėmis ir chi- 
cagiečiais . pasimatyti.

Iš visko atrodo, kad Flo
ridos klimatas ir visos aplin
kybes gerai veikia į Lapenie- 

sveikatą: atrodo gan ge-

61

ir išauklėjusi 
Vienas sūnus 
kariuomenėje 
(major). An

gele- 
Com- 

W orks, 
susilaikė

apie šimtas.
Konstitucijos 

apdiskusuotas • nuo- 
kad .Konstituci-

priimta viebalsiai, 
parašyta, tik su pora 
pataisymėlių, kas pa- 

d Lektoriams pataisyti. 
Konstitucijos p r i ę m i m o, 

buvo 
sukėlimą

entuziastiškai šiuo
diskusavo. Nekurie

Rose land i etė Norvaišiene 
per Budri pridavė šimtą do
lerių, kad Dailės ii- Dramos 
Klubas pradėtų kelti fondą 
AŽV Draugijėlės rėmimui. 
Kaip pasirodo. Dailūs ir Dra
mos Klubas yra pasiryžęs su
kelti tam tikrą fondą, iš ku
rio pagal išgalę kartas nuo 
karto rems Ateities žiodo 
Vaikų Draugijėlę. O ateity
je. kai Klubas sustiprės fi
nansiniai .tai tą vaikų draugi-! 
jėlę rimtai imsis globoti, au
klėti būsimus Dailės ir- Dra
mos Klubo narius.

tes 
ra i

Julijos kaimyne

Kenosha, Wis.
Mirė Charles Pečiura

Birželio 29 d. mirė Charles 
Pečiura, 76 metų, kuris gy
veno 6411 — 31st Avė. Bu
vo gimęs Lietuvoje, 
ąhoje gyveno 
metus.

Jis dirbo 
kompanijoje, 
traukė birželio 1 d. Buvo 
narys Šv. Petro parapijos ir 
draugijos ir Brass and Coo
per Workers Unijos, lokalo 
19322.

Liko 
nūs ir 
broliai

Keno-
per pastarus 46

American Brass 
iš kurios pasi-

žmona Mary Ann, 
4 dukterys, taipgi 
ir sesuo. K-tis

šū
du

Worcester, Mass

pašalpinėje 1WO. 
valdininkai, pa- 

ateivy- 
savaitės 

ją i§- 
kraštą,

Senatorius Bell (R.) 
užtarė bobutę 

t
Mrs. Matrana Karpuk, 

m., yra išgyvenusi Amerikoje 
virš 40 metų 
gražią šeimą, 
yra pasiekęs 
ląipsnį majoro
trame’ pasauliniame kare ves
damas karius smarkiai triuš
kino fašistus. Tai. fašizmą 
mylintieji ir skundė Mrs. 
Karpuk Imigracijos įstaigoms, 
būk 20 metų atgal matę ją 
komunistų partijos susirinki
me. Bet jie nežino, ar jinai 
priklausė toje partijoje. Ji 
prigulėjo 
Imigracijos
gal Walter-McCarran 
bes Įstatymą, kelios 
atgal buvo patvarkę 
vežti Į jos gimtąjį 
Lenkiją.

Senatorius Bell patyrinėjęs 
apie tariamuosius Mrs. Kar
puk “prasikaltimus,” nieko 
blogo nerado. Patyrė, kad ji 
yra dora\ moteris. Visą lai
ką dirbusi kriaučių industri
joje ir niekuo neprasikaltusi. 
Senatorius Bell pasakė — aš 
pats pasįstengsiu paduoti 
prašymą, kad Mrs. M. Kar
puk gautų pilietybes popieras.

Organizacijos pasiuntė se
natoriui Bell padėkos laiškus 
už gražų 
parašiusių 
Industrial
(CIO), Baltimore Federation 
of Labor (AFL), National 
Association, for the Advance
ment of Colored People, Ma
ryland Civil Liberties Com
mittee, Women’s Internation
al League for Peace and 
Freedom, Americans for De
mocratic Action.

Geiležies Darbininkai 
gina savo teises

Apie 250 darbininkų 
žies išdirbystėje, Steel 
pany of Canada’s 
pereitą penktadienį
nuo darbo. Taipgi 350 tos 
pačios įmonės, Notre Dame 
Works sekcijoje, atėjo į dar
bą dviem valandom vėliau. 
Tai buvo jų protestas prieš 
samdytojus, už tai, kad sam
dytojai nesutiko išleisti dar
bininkų atstovą į unijos su
sirinkimą. Kuomet jis visvien 
išėjo iš darbo dalyvauti susi
rinkime ,tai sekančią dieną jis 
buvo Įtrauktas Į sąrašą kaipo 
be pasiteisinimo išlikęs iš 
darbo.

Toks darbininkų išstojimas 
ginti savo teises samdytojus 
privertė tartis 
klausimu, ir, 
bus išrištas 
pateisinimu.

Taip pat kompanijos Domi
nion Works Lachin’ėje apie 
250 darbininkų susilaikė nuo 
darbo už tai, kad vienas 
darbininkas samdytojų buvo 
paleistas iš darbo už taria
mą nešvarią kalbą ir panau- 

prieš

su unija tuo 
veikiausiai, jis 
unijos atstovo

(lojimą fizinės jėgos 
formaną.

aplankyti savo tėvelius ir se
sutę. Buvusieji montrealle- 
čiai Petras ir B'ronė Garneliai 
su dukrele iš Ontario provin
cijos atvažiavo čia praleis
ti savo atostogas. Jie apsisto
jo pas Charlie ir Alice Juš
kus jų vasarvietėje, Golden 
Lake. Juškai turėjo ir dau
giau svečių, Alice giminaičiai 
iš JAV. Taipgi iš New Yor- 
ko atvažiavęs pasisvečiuoti 
Antanas Simanavičius.

Nereikia nė abejoti, kad yra 
ir daugiau svečių iš kitur, 
bet korespondentui tiek tik 
pavyko sužinoti, todėl dova
nokite, jei kiti nebus paminė
ti.

SERGA. Jonas Mikalaus
kas turėjo operaciją ♦'Royal 
Victoria ligoninėje. Dabar li
gonis randasi namie ir jau 
sveiksta. J.

Cleveland, Ohio

logijoje, nuKreiptus pries 
pasenusias tradicijas, įnir
tingai užpuola vir.chovinin- 
kai.

O kaip ši mokslininkų da
lis žiūri j gyvosios medžia
gos problemą?

Kizelis, tiriantis proto
plazmą ir baltymus chemi
niu atžvilgiu, pareiškia, kad 
“gyvo baltymo negalima 
gauti” todėl, kad “jis su
darytas iš 18 amino rūgš
čiu, kurios duoda tokią 
daugybę kombinacijų, jog 
pagaliau maža šansų tėra 
tam, kad būtų gauta pa
geidaujamoji kombinacija, 
kuri duotų gyvą baltymą.”

Tai tikriausia mokslo vul- 
garizacija. Juk baltymo ar
ba gyvosios medžiagos su
sidarymui turi būti savi 
dėsningumai, kuriuos ir rei
kia tirti, o ne šiaip sau mai
šyti amino rūgštis.

Beveik kiekviename savo 
knygos “Protoplazmos che
mija” puslapyje Kizelis pa
reiškia, kad to mes nežino
me. ir niekuomet nesužino
sime. Kad mes dar daug 
ko nežinome tai ne bėda: 
blogai, kad, Kizelio nuomo
ne, daugelio mes iš 
“niekad nesužinosime.” 
reikalo jis apibendrina 
vo paties nepajėgumą.

Protoplazmai galioja 
į vien fiziniai-cheminiai, 
I ir biologiniai dėsniai, o 
įzelis sako, kad proto)
ma yra cheminių medžiagų 
suma. Vadinasi, jis yra 
Virchovo pasekėjas.

Engelsas, nebūdamas bio
logas *- eksperimentininkaS; 
pasinaudojo ta didžiule me
džiaga, kuri buvo sukaupta 
mokslininkų-metafizikų, j ą 
susistemino ir padarė tokią 
išvada: <r

“Baltymo egzistavimo są- 
lygis be galo sudėtinges
nės, negu bet kurio kito 
mums žinomo anglies jungi
nio egzistavimo sąlygos, 
nes čia mes turime reikalą 
ne tiktai su naujomis fizi
nėmis ir cheminėmis savy
bėmis, bet ir su mitybos bei Į 
kvėpavimo funkcijomis...” 
(Engelsas, Gamtos dialekti
ka).

Panašiai kaip ir Kizelis, 
profesorius Lebas mano, 
kad “kiekvienas gyvosios 
materijos pavidalas yra su
dėtingas cheminių medžia
gų mišinys.”

Lepioškino nuomone, “nė
ra gyvos molekulės, bet yra 
tiktai gyvoji materija — tai 
gyvas cheminių medžiagų 
mišinys.” •

Lepioškino nuomone, “ne
su mechanistais Kizeliu, Le- 
bu ir Virchovu.

Profesorius Hertvigas sa- 
; vo dideliame straipsnyje 
apie gyvąją medžiagą (1928 
m.) labai naiviai kelia klau
simą apie skirtingumą tarp 
gyvo ir negyvo: “...ar jis 
pagrįstas struktūros skir
tingumu, ar čia yra ypatin
ga gyvybinė jėga?”, ir to
liau: “Ar yra elementari
nės gyvosios masės sudeda
mosios dalys, kurios pasižy
mi tokia didele tvarka, ar 
jos pastovios, ar kinta- 

. mos?”
(Bus daugiau)

Frances Jordan-Yurgeliūtė

Klubo pirmihinkė Frances, 
• kaip žinome, po vestuvių su 
I savo draugu Edvardu buvo iš- 
j važiavę 
Į nėšiui į 
ir kitas 
vietas..

Praėjusiame Klubo 
Į susirinkime Frances

nuo Edvardo 
pradžiai

ilgam “medaus" mė- 
New Orleans, Texas 
pietinėse valstijose 

Dalyąr jie jau grižo, 
narių

nuo sa
vęs ir nuo Edvardo Įteikė 
Klubui $70, pradžiai fondo 
pastato skiepų Įrengimui. Di
delis .jiems >ičiū ! t

Klubas gausiai lankomas

Mildos pastate antro aukš
to svetainėje Klubo bufetas 
kiekvienas mielas vakarėlis 
esti gausiai žmonių lankomas. 
Susirenka ne tik bridgeportie- 
čiai atsigaivinti šiomis šilto-

i mi$ dienomis šaltu alučiu, bet 
i atvažiuoja ir iš kitų Chicagos 
priemiesčių ne tik Klubo na
riai, o ir svečiai ir klubiečių 
pažįstami. Susitinka vieni su 
kitais, pasikalba, pajuokauja, 

ir tt. 
> sma-

Šiupčną prisiminus

Muziką tinkamai vadina 
angelų kalba. Carlyle

Bet kodėlgi velnias savi
nas! visas gražiausias me
lodijas? Rowland Hill

užtarimą. Tarpe 
yra: Marly land

Union Council

Amerikos žydų Kongreso 
baltimorietis skyrius išsiunti
nėjo minėtoms organizacijoms 
laikus Mrs. Karpuk reikalu ir 
gavo pažadą, kad visos rems 
republikoną senatorių Bell.

Sviruonėlis

iš jų

Sergančios drauges

M. Simonienė buvo smar
kiai susirgusi, turėjo būti li
goninėje 6 dienas.

O. Bokesienė taipgi buvo 
ligoninėje.

Frances Turauski turėjo 
operaciją.

Dabar visos randasi savo 
namuose. Geriausi liiikėji- 
mai greitai sudrūtėti visoms 
draugėms. A. R.

Skaito automobilius 
nustatymui važiuotės

Trisdešimtys vyrų, 22 
universiteto studentai, pereitą
savaitę tirštesnėse miesto ju
dėjimo dalyse pradėjo skaity
mą pravažiuojančių automo
bilių, kad padarius sutrauką 
važiuotės susikimšimo ir tuo 
parodyti, kad mieste paleng
vinimui važiuotės turėtų būti 
kas nors daroma. Studentai 
savo darbo dalį baigs pabai
goje vasaros, bet astuoni sa
vivaldybės darbininkai 
darbą per ištisus metus.

Skaitytojai aprūpinti me
chaniškais inst r u m e n t a i s . 
Koks mieste automobilių ju
dėjimas, tai parodo tik .vienos 
dienos darbas, būtent, prie 
Jacques Cartier tilto suskai
čiuota,’ kad per vieną dieną 
pervažiavo 28,000 automobi- Į 

Tių.

tęs

I pasižiūri
: Dabar j Klubą nuėjus 
|gu, jauku ir malonu.

Daugelis sako: ką pas sve- 
į timus lindėti liuoslaikio me
tu, tai geriau savo Įstaigoje 
su savo draugais ir pažįsta- 

; mais. Rodos, labai teisingai 
pasakyta. Tai turėtų daryti 
kiekvienas klubietis.

Marcelė Vasiliauskienė

M. Vasiliauskienė, Klubo 
pirmininkės Frances motina, 
kaip žinia, turėjo sunkią ope
raciją. Billings ligoninės gy
dytojai jai išpiovė skrandžio 
opą. Nors jau tūlas laikas 
Vasilauskienė namie, bet dar 
nesijaučia stipri, kad galėtų 
mestis į darbą Dailės ir Dra
mos Klubo labui, 
operacijos jinai 
Tačiau 
sveikata gerėja.
kėtis, nebetruks jai susveikti 
ir vėl būti kartu su klubie- 
čiais. k

Smagu girdėti'' tokia nau
jiena. Linkiu * jai kuosku- 
biausiai sustiprėti.

Reporteris

televizijos

kaip pirm 
darbavosi, 

diena po dienos jos 
Ir reikia ti-

Emilija Lapinienė
Pas Miką ir Juliją 

žus buvo atvykus 
(Skeberdy'tės) sesuo

Mara- 
Julijos 
Lapė-

Igną

Liepos lodą sukanka, se
serį metai, kai Ignas šiupėnas 
nepermaldaujamos mirties ta
po išskirtas iš gyvųjų tarpo. 
Vienok Ignas, kaip šeimai, 
taip ir, jo bendraminčiams pa
žangiųjų organizacijų dar
buotojams, pasilieka atmin
tyje. Jis gyvai atmenamas 
ypatingai tiems, kurie visuo
met bendrai veikė ilgą metų 
eilę meno srityje. Tiems la
bai dažnai teko veikti su Ig
nu šiupėnu. x

Sunku, labai sunku užmirš
ti jo malonų, atsidavusį cha
rakterį. Po įvairių pareigė- 
lių atlikimo niekad nesiskun
dė, kad jo asmeniniai reika
lai jam kliudo. Ypatingai my
lėjo, įkainavo meną - dainą. 
Prisimindami Igną, Jasilionio 
eilėmis pagerbiame jo 
buotę:

Banguokite, dainos, 
-Po platų pasaulį,
Nešioki! paguodą,

Gaivinkit jausmus.
Kai rūpesčio, vargo 
Užmiršti negalim, 
Jūs kįldntį ūpą

Atneškit Į mus.
Skrajokite, lėkit
Kaip paukštės laisvūnės, 
Jums kelio nestoja 
Didieji miškai;
Aidas teskamba
Ir medžių viršūnės, 
Ir žydinčios lankos,

Ir platūs laukai!
Banguokite, dainos, 
Nešiokite viltį, 
Paskaidriukit, švieskit

Jūs mūsų takus;
Padėkite ruoštis- 
Iš vargo pakilti, 
Ir mums tenušvinta

Rytojus puikus!

Rockford, Ill

Pavasario-vasaros sulaukę 
daug mirė Čia lietuvių. Iš 
progresyvių, rodos, tik vienas 
žymus lietuvis mirė—P. Sla
vinskas, balandžio 28 d. Lai
dotuvės buvo didelės ir gailes
tingos, nes velionis Povilas 
buvo sąmoningas žfmogus.
Prigulėjo prie Piliečių Klubo, 
Vytauto Draugijos, LDS ir
Lietuvių Literatūros Draugi
jos . Visada lankydavosi su
sirinkimuose, 
tavęs, drauge, 
mus ’

Birželio 30
geras progresyvis lietuvis, 
Baltrus Kazmiskas. Jis išgy
veno mūsų kolonijoje 25 me

 

tus. ^Trys metai atgal išsikė

 

lė gyventRant ūkio į Gleason^ 
ęs Įvyko ,Rock- 

. Apeigos bu- 
Buvo narys 

įjos. Vienas iš 
tinkamai pakal- 

Povilo Sla- 
irgi

Gaila mums 
kad apleidai

d. mirė kitas

dar-

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į nathus 
svarbiausias žinias iš viso pa- 
eaulio.

Verdunas vėl planuoja 
naują miesto rotušę

Wis. Laidotu 
ford e liepos 3 
vo be prietai 
Vytauto Dra 
V. D. narj 
bėjo laidotuvėse, 
vinsko laidotuvės 
laisvos. \ ♦

Kitų lietuvių laidotuvės bu
vo su kunigo prietaringa kal
ba. žymėtina, kad tie lietu
viai nebuvo parapijonai. Ko
dėl jiems kvietė kunigą pa
sakyti paskutiniame patarna
vime pamokslą, nežinau.

Bus i metai laiko atgal čia 
mirė progresyvis lietuvis Juo
zas Jankauskas. Jo laidotu
vės buvo didelės ir pirmei
viškos.

žymiu apie laidotuves su 
pastaba tinkamumo ■ ir. netin
kamumo apeigų, nes tai gy
venime daug reiškia. Gyveni
me prietarai daug kenkia. 
Prietarų toleruot nepridera.

Rep.

buvo

Ką planuojate rengti šį ru« 
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

Detroit, Mich.
Amerikos Darbo Federaci

jos politiniams veiksmams 
įstaigos (League for Political 
Action) paskelbti daviniai 
rodo, kad senatorius Homer 
Ferguson buvo nedraugingas 
darbo žmonėms. Jis Senate 
25 kartus balsavo prieš dar
bininkams naudingus bilius, o 
du kartu balsavo gerai.

Michigano du kongresma- 
nai, žinomi kaip McaCrthy*o 
bičiuliai, Bentley ir Clardy, 
nei vieno sykio nebalsavo ge
rai. AFL raportas rodo, kad 

; Bentley balsavo “klaidingai” 
11 kartų, Clady — 9, Don- 

i dero iš Pontiac — 30, Oak- 
1 man’as iš 17-tojo distrikto— 
į 16 kartų balsavo nenaudingai 

D-tis 'Gandai eina, kad Verduno darbo žmonėms.
vėl planuoja 
miesto rotušę 

kuri, apskait- j

miesto taryba 
statyti 
(City 
liuota, 
joną 
metai 
kai buvo pasišovę statyti nau- i 
jus, didelius, moderniškai 
Įrengtus pastatus, bet patei
kus gyventojams, nekilnojamo 
turto savininkams, slaptu bal
savimu planą užtvirtinti, di
dele dauguma balsų buvo at
mestas.

šis naujas projektas daug 
mažesnis ir pigesnis, todėl 
Inahoma, kad šiuo tarpu jis 
bus užtvirtintas.

li au ją
Hall),
kainuotų apie 1 mill-! 

dolerių. Apie keturi i 
atgal miesto viršinin-

Montello, Mass.
Pranešimas visiems pikniku 

lankytojams ■ ';' '*
Liepoš-July 18, Lietuvių Tautiš

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

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

So. Bostono pikniko komitetas or
ganizuoja busą, kuris išeis nuo 318 
Broadway lygiai 12 vai. dieną. Bo- 

‘stoniečiai tubjau kreipkitės užsisa
kymui vietos buse vykti j šj pikni
ką..

Pranešėjas Geo. Shimaitis.

d

GIMĖ. Mr. ip Mrs. Nick 
Uettel (Jeannie Juraitytė) 
birželio 28 d., Reddy Memo- 

ligoninėje, susilaukė svei- 
ir gražios dukrelės. Mo
ir naujagimė jaučiasi ge

rial 
k os 
tina 
ra i.

Svečiuojasi čia ir ten
Prasidėjus vasaros sezonui 

(nors šiemet vasara, bent jau 
Montreal© apylinkėje, gana 
apyšaltė ir lietinga), prasidė
jo ir žmonių pasivažinėjimai- 
p'asisvečiavimai. Taip, pavyz
džiui, Milė Chesna (Kavaly- 
Iė) išvažiavusi svečiuose Į At
lantic City, o Jonas ir Julė 
Bobeliai į Detroitą, Jungtinė
se Amerikos Valstijose. Taip
gi Alekas ir Julė Tomasoiliai 
buvo nuvažiavę į Ontario pro
vinciją; nors jų kelionė nebu
vo maloni, kadangi jie nuva
žiavo Julės brolienės laidotu
vėms.

Į Montrealą yra atvažiavę: 
Jane Petronytė su savo vyru

V.'.’

F THIS IS A

JUSNUT

SHE’S JUST NOT GOING J 
TO REGISTER ANO VOTE; 
EITHER. LET OTHERS 
PULL THE JUSNUTS <XjT 
OF THt FIRE. <(•

©ONT BE A JUSNUT.'

f.

Give A BUCK te PAf
MG/srcRt vojs

S3-E——9=■ . I -— !_L— 'UI ■■ w —T--—-g»E=s=Jiav—t-.n 1' a^ir.'Į m——»

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Liepos (July) 15,1 ^54
. ■ ■



Svečiai
Taikėsi susitikti jaunus 

svečius iš Kanados. Apsikei
tus žodžiu kitu, svečiai sakė
si- norį atlankyti savo arti
muosius, gyvenančius Ilgojoje 
Saloje, o šeštadienį sugrįžti 
pas savo giminaitį, gyvenantį 
Richmond Hill. Tik juos iš
leidus atėjo mintis, kad tai 
Jono Grybo giminaičiai, at- 
Vykstantieji dalyvauti jo gim
tadienio pobūvyje.

Tas pobūvis įvyks jau šio 
šeštadienio prievakarį, 6 vai., 
liepos 17, Liberty Auditori
jos restaurane. Rengia pat
sai jubiliejantas ir kviečia 
visus gimines, prietelius pasi
vaišinti, pabuvoti su juomi. 
Prieteliais jis skaito visus, su 
kuriais jis susitinka darbe ar 
lietuvių sueigose. Jokio spe
ciali© kvietimo ar įžangos bi
lieto nereikia turėti.

Rep.

NewYorko^/WaZliihn
Mažas šeimos atstovas 

laimėjo teisme
Williamsburgo 

Eugenia Gawronski 
šaukimų į teismą, 
mynai apsiskundę,

gyventoja 
gavo pa
jos kai- 

kad gai
džiai jų kieme neduoda ra
mybės. Būdama užimta su 
būriu mažų vaikų, Gawrons- 
kienė pasiuntė vyriausią iš 
septynių, Danielių, 13 metų, 
atstovauti šeimą.

Tikėdamasis pabaudų, Da- 
nieliukas atsinešė d ė ž e 1 ę 
smulkių pinigėlių, $3. Papy- 
les prieš teisėją, papasakojo 
visą gaidžių istoriją, pro aša
ras pažymėdamas, kad jis na
mie gaidienos nevalgys. Dėl 
ko?

Koks gerų norų, bet neap-  
rokavęs padėties prietelius
Velykomis atnešęs vaikams New Yorko CIO 
tuziną viščiukų. šeši nugai
šo, o likusieji šeši visi i 
į gaidukus kaimynams nepa
geidaujamus koncertus kelti.
Pajutusi, kad bus Įdogai, 
inotina gaidukus pakišo po 
kirviu ir sudėjo i šaldytuvą. 
O vaikams tokia naminė gal- 
diena... tik ašaros.

Atsilygina dėl nebuvi
mo Laisvės piknike

Iš priežasties lietaus dau
gelis neatsilankė į Laisvės 
pikniką liepos 4 d., Woodside, 
L. I. Iš neatsilankiusiųjų šie 
asmenys užsimokėjo, kaip jie 
sako, “pabaudą“ į Laisvės 
fondą:

Ona Titanienė ........ $3.00
V. Tauras .............. 2.00
Dėkojame už rūpestingu

mą dienraščio palaikymui ir 
už aukas. Yra daugelis, ku
rie pabūgę lietaus susilaikė 
nuo pikniko. Būtų, gražu, 
kad visi pasirūpintų taip, kaip 
tie, kurių vardai aukščiau 
padubti.

Grįžo iš svečiavimosi 
Izabelė Sutkienė

į Illinois valstiją į 
Izabelė Sutkienė. 
besisvečiuojant 
mylima

Browderienes byla Amerikonai nori žinoti
atidėta

Liepos 12-tą turėjo Įvykti l( 
Browderiu teismas. Juos kai- į'ti 
tino, būk jie neteisingai liū 
diję, kai 
pilietybės. 
Rogge prašė teisėjo bylą iš 
mesti. Jis sako, kad Brow 
derįenė yra serganti f ir ka< 
jinai “gal niekad nesikeis i 
lovos.“

Prokuratūra 
derienės teismui dieitos nenu
statyti. Tačiau reikalavo, kad 
patsai Browderis vis viena 
būtų teisiamas. Rogge prie
šinosi jų teismui kiekvieno 
atskirai, tad teisėjas pažadėjo 

i tą. bylos padalinimo klausimą 
i persvarstyti.

apie Indokiniją
Amerikos liaudis nori hžino- 
tikrąją padėtį Indokinijo

je. Neseniai išleistos Joseph
prašė Browderienei Starobino knygos 10,000 kė-

J ų a d v o k a t a s

Naujas pieno produktas į 
New Yorke

pijų baigiama išpirkti. Taip j 
praneša knygos leidėjai Ca- į 
meron & Kahn.

Greta faktų knygoje, žmo
nės noi'i išgirsti gyvuoju žo
džiu paaiškinimus.

pasiūlė Brow- j autorius Starobin 
p r ak a 1 b ų g astro 1 ė n 
šalį. Jis išvažiavo 

birželio 17

Miesto Sveikatos 
mentas užgyrė pieno 
nijų prašymą leįsti 
ir pardavinėti naują 
tą, kuris susidės iš
pieno ir pusiau Smetonos. Tas 

būsiąs naudin- 
kavos. Kai- 
tarpo

i

NEW YORK
HELP WANTED-MALE(Tasa iš pirmo pusi.)

I
• 1 i Guatemaloje vyksta baisus, 

i vargiai beįsivaiz d n o j am a s 
I “baltasis“ teroras.

Indokinija, tačiau, yra skir-
! tinga nuo Guatemalos.

Guatemala mažytė šalelė—- 
su trimis milijonais žmonių.

Indokinija turi apie 30 mi
lijonu žmonių.

Guatemala buvo lengva už- 
blokaduoti, gi Indokinijos jo
kia United Fruit kompanija 
užblokaduoti niekad negalės.

Poji aštuonerius metus ka- 
! viavusi, Indokinijos liaudis 
išmoka ginklą vartoti ir juo 
gintis.

Depart- 
kom pa
gamini i 
produk- 

pusiau

HAND ENGRAVfiR
Dirbti prie džiulerių ir tr^ph^hcups. 
Nuolat gera mokestis, puikios sąly
gos.

HOCK & MANDEL %
03 Nassau St., rm. 407, N Y. C<

(135-136)

šeimų
Y. Tu-
Reika-

SUPERINTENDENT
Patyręs. Aptarnavimui 24 

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

ši nuosavybė parsiduoda už. 
$85,000, jmokėjimas $27,000. Nupi
ginamas 20% ant investmento.

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

11 W. 42 St., N. V. C.
pieno

Knygos i 
iškviestas 

po visą 
iš New 

Yorko birželio 17-tą, San 
Francisco pasieks rugpiūčio 
10-tą. Mat, Starobinas ne
seniai lankėsi Indokinijoje.

Nuvykusi sakyti prakalbas 
Starobiną žmonės

! glausimais. Vyriausia 
ri žinoti, ar galima 
artimu laiku atsteigti 
nijoje taiką. Amerikonai bi
josi, kad tęsimasis ten karo 
gali karą praplėsti ir pražu
dyti dešimtis tūkstančių 
r.iĮ amerikonų, kaip kad 
žudė Korėjoje. T

iSaug0 nori balso politikoje

Vaikui gaila buvo ir tų $3. 
Centais, nikeliais mesdamas 
dėželėn buvęs susitaupęs beis- 
bolės pirštinę pirkti.

Išklausęs visko, teisėjas 
pė tuos $3 neštis namo. 
D od geriu 
tė vaiką 
prižadėjo 
Bloga su 
pasibaigė 
siems.

lie- 
O I 

viršininkai pakvie- j 
pamatyti žaismę ir j 

dovanoti 
gaidukais 
patenkinančiai

gal i on tiktai (134-136)

išvy-
sve

numirė 
pusseserė Ona 
gyvenusi Ja- 
Jai buvo pa-

telegrama, prašant 
Onos Aidukaitienės 
Bet Mrs. Sutkienė jau 

kelyje į namus tuom 
ir telegramos negavo.

Pradžioje liepos buvo 
kusi 
čius 
ten 
jos
Aidukaitienė, 
maica, L. I. 
siųsta 
apie 
mirtį, 
buvo 
tarpu
tačiau į šermenis dar suspėjo.

•Izabelė Sutkienė yra žmo
na - Igno Sutkaus, savininko 
Republic Bar & Grill, 492 
Grand St, Brooklyn,-N. Y.

apipila 
jie ne
tik ėtis

Indoki-

mišinys ypač 
gas pabaltinimui 
na būsianti irgi 
ir Smetonos.

Leidimas įeis
kada nors rudenį.

Chicaga ir kiti 
iriai tokį pieno iv ; 
mišinį pardavinėja. 
Yorke buvo uždrausta.

miestai se- 
smetonos 

N e w

Bronxe liguista 57 m. 
toris užsimušė nukritusi 
5 aukštų namo stogo.

mo-
nuo

Užgyrė Melish pažiūrą 
ir liūdymą

Gyvenamc įdomų laikotarpį.
Pažinkime jį!
O jį pažinti padės mūsų 

dienraštis, kurį privalome bū
tinai išlaikyti, duosniau prisi
dėdami su dovana $10,000 
fondui.

HELP WANTED—FEMALE
BARMAID

Pasitikima ir patyrusi. Dieną dar
bas. Kreipkitės:

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

Telefonas:
RA. 9-9450

(£02-193)
REAL ESTATO

Newark, N. J.
Pasibaigė streikas

Arklys pralaimėjo 
prieš mašiną

New Yorke susidūrė karie
ta po parką vežiojęs arklys 
su automobiliu. Automobilius 
nugalėjo arklį, kaip kad nu
gali pėstininkus žmones. Su
žalotą arklį* pribaigė pašauk
tas gyvulių globos įstaigos 
agentas.

Donovan pritaria 
makartistams

MARINERS HARBOR-bS. 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

(135-142)

čionai buvo kilęs streikas 
bravaro Anheuser-Bushc kom
panijos darbininkų. šis bra-1 
varas gamina Budweiser alų. ; 
Darbininkai priklauso prie I 
Amerikos Darbo Federacijos į 
BreweVy Workers unijos, 
cal 192. Streikas kilo 
kohnpanijos pasimojimo 
mesti keletą darbininkų.

Po 14 dienų streikas 
užbaigtas. Susitarimas ,

. , . . .. ,v ... i transportacijos.siektas nusileidimu is abiejų j ^jnys Už<$2 
pusių. Rep.

iai!- 
pra-

Liepos 11-tą svečias dva
siškis sakė pamokslą'' Brook
lyne, Šv. Trejybės bažnyčio
je, kurioje dvasiškis William 
Howard Melish yra pastorių-' 
mi. Tuo pamokslininku bu
vo Dr. Joseph E. Fletcher, 
krikščioniškosios etikos pro
fesorius episkopalų teologinė
je mokykloje, Cambridge, 
Mass. Jis pagyrė Melish io 
liūdymą kaip išmintingą ir 
sakė, kad daug kitų žymių 
dvasiškių panašiai atsako į to
kius klausimus.

Darbininkų judėjimas “atsi
sakys priimti demokratų vir
šenybės parinktą gubernato
riuj demokratų partijos kan
didatą.“ Taip pareiškė CIO 
Transport Workers Unijos 

i viršininkas Michael Quill, ku- 
i ris taip pat yra 
Į ko Miesto CIO 
į zidentu.

Kalbama, kad 
k. imas taikomas

! vus, kad jie nebandytų statyti
' priešdarbininkišką kandidatą.

jog jis kalba 
pirštinę. ' tiktai už save, ne už CIO Ta- 
istorija , rybą. Kad nuo jos priklau- 

įsys demokratų pastatyto į gu
bernatorių kandidato užgyri- 
mas ar atmetimas. Tačiau 
tuo pat sykiu galima buvo 
suprasti,' kad ta nuomonė 
yra ne jo vieno:

“Galiu jums pasakyti tiek, 
k a d m es> n e pr i i m s i m o b i 1 e k o, 
ką demokratų, partija mums 
primes. Vieton priimti pa
kištą demokratų partijos po
litikierių, aš rekonąenduočiau 
New Yorko Miesto fclO Tary
bai, kad mes susinėtume su 
David Dubinskiu ir liberalų 
partija pastatymui nepriklau
somo kandidato.’’

Quillas neminėjo, 
demokrato 
Tačiau yra 
darbininkiškasis 
gresmaną Franklin D 
seveltą, velionio prezidento 
sūnų, skaito aAimiausiu pri
imtinu kandidatu iš. , demo
kratų.

ir New Yor-
Tarybos pre-

Quillo pareiš- 
į spėt i valdo-

Jis 
ren

tyri-

Nesą įstatymo sudrausti 
aukų rinkėjus

Valstijos senatorius Tomp
kins paklausė, dėl ko nesu
valdomi visokiausi neva lab
darybės aukų rinkėjai, kurie 
ubagauja prie teatrų ir kitų 
viešų vietų. Tompkins aiški
no, kad jo pastangomis įves
tas valstijinis įstatymas, ku
ris užd.audžia aukas rinkti, 
liečia tik organizacijas, 
visai neliečiąs tų, kurie 
ka privatiškai.

Neseniai įvykdytuose
riejimuose buvo parodyta, kad 
tie gatvėse renkantieji iš to 
gauna sau 25 iki 30 ir dau
giau procentų. Apie tiek pat 
pasilieka tų rinkėjų samdy
tojai, įvairūs agentai. Tikslui 
lieka pusė ar mažiau iš kož- 
no dolerio.

Miestiniam Labdarybės De- 
partmentui patarėjas Philip 
Sokol pripažino, jog miesto 
valdžia yra bespėkė visokius 
raketieriškus aukų rinkėjus 
suvaldyti, nes valstijinis įsta
tymas padarė išimtį religi
nėms organizacijoms, 
visoki aukų rinkėjai
truojasi religiniais rinkėjais.

Dabar 
regis-

VitoBuvęs kongresmanas 
Marcantonio paskelbė visuo
menei Donovano laišką, kur] 
dabartinis 18-to distrikto kon
gresmanas Donovan siuntinė
jąs kai kuriems piliečiams.

Donovanas laiške sako, kad 
McCarthy apsiginąs, jam nesą 
reikalo jį apginti. Tačiau jis 
“remsiąs kiekvieną žygį,“ ko
kius dabartiniai ragangau- 
džiai vykdo. Laiškas rašytas 
atsakymui į piliečių paklau
simą, kaip jis laikosi santyky
je su McCarthy.

Louis Nugai, 47 m., viešbu
čių darbinipkų unijos loka- 
lo 6-to biznio agentas, tapo 
traukinio užmuštas IRT 
Broawday stotyje. Važiuotę 
sustabdė 45 minutėms.

Paminės Ispanijos 
respublikos gynimą

Abraham Lincoln Brigados 
Veteranai rengia paminėjimą 
18 metų sukakties, kai liau
diška Ispanijos respublika iš
stojo ginti savo šalį prieš 
tarptautinį fašizmą. Kalbėto
jais skelbia žurnalistą I. F. 
Stone ir Dr. Edward K. Bars
ky, kuris sumobilizavo Ispa
nijai medjkališką pagalbą. 
Taipgi kalbės\ veteranų orga* 
nizaciją apgin 
Homer C. 
tono.

Masinis 
pos 22-ros
pitol Carnival Room, . 51U St. 

, ir 8th Ave., New Yorke. 'Įžan
ga $1. Salė vėsinama, gera 
pasėdėti vasaros karštą va
karą. V* B.

Ar statys Wagneri 
į gubernatorių? '

Politiniuose rateliuose 
b am a, kad Wagner is norėtų 
kandidatuoti į gubernatorių 
ir kad demokratuose esančios 
pasidalinusios nuomonės, 
rį statyti) — Rooseveltą 
Wagner į.

Unijose, 
se, taipgi 
Jeigu iš 
spaudimo 
tarpe

kai-

k li
ar

1.0- 1 
dėl

tapo

Sveikinimas iš Meksikos

kurio
jis pageidautų, 

nuomonių, kad 4 Z 
blokas" kon-

Roo-

ypačiai viršininkuo- 
esą pasidalinimo.

unijų bloko nebus 
nominuoti Wagnerį,

' žymiausių priežasčių 
būsiančios šios dvi:

1) Amalgąmeitų ir trans
portininkų aukštieji viršinin
kai pageidauja; kad Wag- 
neris pasiliktų majoru;

2) Visoki apklausinėjimai 
(šiaudiniai balsavimai) rodą, 
kad už Rooseveltą gautų 
daugiau balsų demokratams, 
daugiau galimybės laimėti 
prieš Dewey ar kurį kitą re- 
pyblikoną (jeigu kitas bus 
statomas). Dewey irgi lau
kiąs, ką pastatys demokra
tai. Tik po to jis spręs savo 
kandidatūrą.

D r. Fletch ęr užgyrė Meli- 
shio liūdyme pasakytą min
tį, kad tūlose sąlygose “as
muo gali vienu ir tuo pačių 
laiku būti krikščioniu ir ko
munistu.“

Bronxe 16 metų jaunuolis 
bus teisiamas už įsilaužimą 
nakčia į fabriką. Kitas su 
juo sykiu .ėjęs berniukas, 14 
metų,1 mirtinai susižeidė kris
damas nuo stogo per stoginį 
angą.

Su Lemonadu—
Tai Gorimas Karščiuose

ASTORIA
Gerai budavotas mūrinis,

• 7 metų senumo namas, 
į 4 ¥2 rūmų apartmentai ir 
i rūmų.
i nesj. 

šildomas ir kiti ekstra įrengimai.
i Gera kaimynyste 
i cijoje.

2 šeimų, 
2 gražūs 
vienas 3 

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

Ditmars sek- 
pa_ i cijoje. Arti mokyklų, krautuvių ir 

i ---- , Tikrai geras pir-
- . j kinys tik už<$23,000.

Šaukite Savininką: 
Tel. AS. 8-2349

(131-137)

Sveiki gyvi, draugai lais- 
viečiai! Sveikiname iš Mek
sikos. Mes čia leidžiame va- 
kacijas, Tijuana, Mexico. Ke
lionė visur buvo linksma ir 
laiminga. / 
vietų ir draugų.

J. M. Alvinai

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

For Sale

DRY CLEANING STORE
Pilnai įrengtas, gera veikli, sekci-y 

ja. Žema randa, lysas, daro gera 
; gali būti gerai 

padidintas esant kriaif\ui. darant 
lan 4 r. « >w« i i n Q? <■» • • » » » 1 <’ GaH V/Il 1 ĮY '«•

įai.

Aplankėme dau^ pragyvenimą. Biznis
1 nndidintnc n<;ant ki

Virtuvėje gaso kranelį ne
jučiomis užkabinus ir atida
rius, New Yorke užduso 70 
metų moteris. Jos vyrą dar 
atgaivino, gal pasveiks.

Paskiausiomis keliomis die
nomis New Yorke areštavo 16 
asmenų, įtartų pardavinėjime 
narkotikų, ar jų vartojime.

pataisymus. Savininkas'pardu.
rą biznio progą labai pricing

Dėl platesnių informacijų kreip*
kites:

Tel. TE. 8-0250 [
(136-139)

Cleveland, Ohio

Saužude užkliuvo už 
drabužių virvės

Elmhurst gyventoja Mrs. 
Ida Stapler norėjusi nusižu
dyti nušokimti nuo 6 aukštų 
na.mo stogo. Bet jos koja 
įkliuvo į tą pačią virvę, su 
kuria ji norėjo dasigauti prie 
krašto, kad galėtų nušokti. Ji 
pasiliko pakibusi ore ties 5- 
tu aukštu ir pradėjo šauktis 
pagalbos. Išbudo visi to na
mo ir apylinkės gyventojai. 
I£as nors pašaukė gaisrage- 
sius. Ją nuvežė į ligoninę 
tirti protą.

Brooklyne sulaikyti teismui 
be kaucijos Raymond. Sanzo
ne, Ronald Loesch ir Thomas 
Wysokowsky kaip užmušėjai 
Th o am s Condon, 40 metų. 
Vyrukai yra 15, 16 ir 17 me

to,

Dainininkė Yma Sumac iš
leista iš Ellis Island. Ji buvo 
sulaikyta sugrįžtant iš kon
certų gastrolės Europoje.

Moterų Kliubas rengia pikniką, 
kuris įvyks 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 
me gerą muziką norintiems 
linksminti tyrame ore.

turėsi- 
pasi- 
A. R.

tų. Mušę ir spardę dėl 
kad jis jiems nepatiko.

pa-• New Yorke suimtas ir 
siųstas J ligoninę tyrinėti 
metų vyras, kurį užtikę apart- 
mentiniame name po laiptais 
prie rusenančio laužo. Sakęs, 
kad norįs išrūkyti jam pra
sikaltusį asmenį.

tis advokatas
Clay\iš Washing-

mitingas įvyks lie- 
vakarą, Hotel Ca-

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

Bronxe suimtas Arthur 
Manes, 29 m., įtartas apvo
gus 
kai 
mu. 4-

apie 100 namų dienomis, 
šeimininkės išeina iš na-

Mrs. Eileen Rogers iš St. 
Louis, 25 m., buvusi atrasta 
keliaujant Į Europą slapuku, 
imigracijos viršininkų tardo
ma.

Bitininko Končiaus Medus 

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ 
Už PUSĘ GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

Keturiems auto susidūriua 
prie 253rd St. ir Horace 
Harding Blyd. 11 asme^ su
žeisti.

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. -EVergreen 7-6868

Bravaro aukšta sostinė
Praneša, kad New Yorke 

ant Parlr Avė. tarpe 52nd ir 
53rd sts. bus pastatytas 34 
aukštų- moderniškas ^pastatas. 
Tai bus Seagram bravarų 
korporacijos būstinė. Pasta
tymas atsieis 15 milijonų 
lerių.

do-

Ty-
ša-

Automobilistas Johnne 
son tarėsi pasukęs auto į 
lutinį Kelią, bet įdrožė į Mrs. 
Vogeley namų gonkas, 800 
Newbridge Ave., East Mea
dow, L. L Įdomu tai, kad 
jo auto “užlipo“ visus 23 
laiptus.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

ĮrengtąUžlaiko Puikiai

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

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

& TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

3avjninkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai^

EDWIN LANE, Ph.’G.
^TeL EV. 7-6288
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