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KRISLAI
Kunigu Draugo sukaktis. 
Finansiniai jo ištekliai. 
Crouch ir Brownell.
Toki pat blofe riai.
Bastilijos diena.
Ti.e patys ginklai.

* Rašo A. BIMBA

C Ori c a gos kunigu Draugas 
žymi, savo 4.5-riu motu su
kaktį. Laikraštis pradėjo ei
ti lf/09 metais Wilkes-Barre, 
Pa. Paskui persikraustė Clii- 
cagon. Ten 1916 metais pra
dėjo eiti dienraščiu.

Per visą savo gana ilgą 
gyvenimą Draugas nebuvo iš
kritęs iš kietos kunigu ran
kos. Jis jiems organauja iš
tikimai.

Politinė Draugo pozicija 
perdėm reakcinė. Atsidavu
siai laikosi, j'ei tai galima, net 
Vatikano dešinėje. Pav., ato
minės bombos ir naujo karo 
pavojaus klausimu Draugui su 
popiežiumi nepakeliui.

Jau gana seniai Draugo re
daktoriumi yra Leonardas ši
mutis, žmogus be iokiu prin
cipų. Jis tik vieną dalyką 
moka gerai atlikti: šokti pa
gal kunigų muziką.

Reikiae p a m i rš t i , kad 
Draugo leidėjų galvos niekuo
met nevargina finansiniai rei
kalai. Dienraščio biznio trū
kumus užlopo vyskupas. Se
niau, sakoma, vyskupo sub
sidijos Draugui per metus pa
siekdavo iki dešimties tūks
tančių dolerių. Viskam labai 
pabrangus, veikiausia kelerio
pai pakilo ir subsidijos.

Labai išgarsėjo Paul Crouch 
—išgarsėjo rolėje šnipo ir 
melagio. Ji šeria valstybės 
prokuroras Herbert Brownell 
ir panaudoja apriejimui ne
kaltų žmonių. Į dieną jam, 
sakoma, moka po $25, apart 
kelionių, viešbučiu ir kitokiu 
išlaidų.

Savo išmislais ir melais 
Crouch apšmeižė tiek daug 
nekaltų žmonių, jog prieš jį 
iškilo banga protestų. Ap
rietu žmonės pradėjo reika
lauti šitą melagį bausti. Ge
neralinis prokuroras Herbert 
Brownell atsidūrė nekokioje 
šviesoje. Jis pradėjo kalbėti 
apie Grouch liudijimų patikri
nimą.*

Baisiai įsižeidė Crouch. Jis 
pareiškė, kad Brownell jau 
beveik talkauja komunistams 
ir kad jis, Brownell, turi būti 
ištirtas ’

Kodėl Crouch toks drąsus ir 
taip drąsiai kalba prieš savo 
bosą ?

Dalykas štai kame: Brow
nell bijo melagį atstatyti iš 
darbo ir apkaltinti. Kas gi 
bus, jeigu Crouch bus teismo 
pripažintas melagiumi? Kas 
tada atsitiks su tomis bylo
mis, kurios pagrįstos Crouch 
parodymais? Ką reikės da
ryti su nuteistais ir Įkaitin
tais nekaltais žmonėmis? Kur 
dės akis prokuroras? Kas 
bus*'su jo politine karjera?

Ir ne vienas Crouch toje 
vietoj^./ Dar yra Budenz, 
Bentley, Johnson ir visa eilė 
kitų apmokamų - pasamdytų 
informatorių. Jų yra visa 
vilkstinė.

(Tąsa 3-me puslapyje)

CL. ATTLEE SMERKIA
CHURCHILLO NUOLAIDĄ
EISENHOWERIUI
Anglų darbiečių vadas ragina
priimt Kiniją į Jungt. Tautas

London. — Clement Att
lee, buvusios darbiečių val
džios ministras pirminin
kas, aštriai kritikavo da
bartinį premjerą Churchi
ll ą už pasidavimą prezi
dentui Eisenhoweriui svar
biaisiais politiniais klau
simais.

Attlee smerkė Churchi- 
llo susitarimą su Eisenho
weriu atmesti Kinijos 
Liaudies Respubliką nuo 
Jungtinių Tautų dar per 
neribotą laikotarpį. Attlee 
reikalavo negaišuojant pri
imti Kiniją į Jungtines 
Tautas, pašalinti Čiang 
Kai-šeką iš Formozos sa
los valdžios ir pervesti tą 
salą į Jungtinių Tautų glo
ba.

Jeigu Kinija būtų Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
ryboje, tai sklandžiau ga
lima būtų eiti prie tai
kos Korėjoje ir Indokinijo
je, sakė Attlee.

Jisai taip pat neigė 
Churchillo susitarimą su 
Eisenhoweriu suteikti Va
karinei Vokietijai ^nepri
klausomybę, nors dar ne
ginkluojant jos,” jeigu 
Francija greitai neprisidė
tų prie amerikinio plano 
dėl tarptautinės armijos 
prieš komunizmą. Nes' jei
gu, tik būtų suteikta vaka
riniams vokiečiams nepri-

Karščiai numarino 
58 amerikiečius

Nuo karščių trečiadienį 
mirė 58 žmonės įvairiose 
valstijose.

New Yorke ir apylinkėje 
karštis siekė 94 laipsnius. 
Audringas lietus naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį 
atvėdino newyorkiecius 12 
laipsnių. Vėjas, pleškėda
mas 72 mylias per valandą, 
išvartė kai kur medžius, o 
jie krisdami aplamdė .au
tomobilius ir namus; Vė
jas sulaužė net didelius 
storus kai kurių depart- 
mentinių krautuvių langus.
VAKARUOSE DAR 
DAUG KARŠČIAU

Ypač smarkūs .karščiai 
buvo vakarinėse valstijose. 
Kansas ir Missouri termo
metrai rodė iki 112 laips
nių karščio.

Nuolatinė karščių ban
ga be lietaus jau ištisą mė
nesį kepina tūlas pietiniai - 
vakarines valstijas. Su
naikinta daugybė derlių. 
Badauja galvijai.✓

Tokio, Japonija. — Nuo 
vieškelio pylimo nusirito 
tankas, užmušant vieną 
jankį ir sužeidžiant tris* 

klausomybė, tai jie ir im
tų ginkluotis.

Sykiu Attlee smerkė 
Jungtines Valstijas už gin
kluotą perversmą Guate- 
maloje ir diktavimą ame
rikinės politikos Europoje 
ir Azijoje.

Churchillas atsiliepda
mas pareiškė, kad Attlee 
“per daug užsipuldinėja 
Ameriką ir advokatauja 
komunistinei Kinijai.”

Anglai “teismiškai” 
nužudė 1,000 negrų

London. — Anglijos val
džia paskelbė, kad anglai 
mirčia hubaudė jau 1,000 
Mau Mau negrus Kėny j o- 
je, Anglijos kolonijoje ry
tinėje Afrikoje, neskaitant 
kitų, kuriuos anglų kariuo
menė bei policija užmušė 
per atviras kautynes ir už- 
klupimus.

Anglai paprastai karia 
suimamus veiklesnius Mau 
Mau kovotojus.

Maskvos radijas šaukia 
budėti prieš šnipus

Maskva. — Sovietų ra
dijas ragino piliečius aky
liau budėti prieš Amerikos 
šnipus, kurie “vis atkak
liau skverbiasi į Sovietų 
Sąjungą.”

Hong Kong.— Kamšan 
Rainio gaisre sudegė 14 ki
nų.

Susprogo “sekretnas” 
Anglijos lėktuvas

Granfield, ‘ Anglija. — 
Vos pakilęs susprogo nau
jutėlis rakietinis Anglijos 
lėktuvas, užmušant visus 
keturis lakūnus.

Tas milžiniškas ketur- 
motorinis lėktuvas buvo 
laikomas kariniu sekretu.

Anglų karininkai pasa
koja, kad tai “nekrinta
mas ir nesprogstamas or
laivis.”

Vėl bandoma atimti 
Bridgesui pilietybė

San Francisco. — Atidė
ta iki rugp. 3 d. teismas, 
kur valdžia reikalaus. at
imti pilietybę iš laivakro- 
vių vadovo Harrio Brid
ges.

Okinava. — Nuo Įniegli- 
gės čia mirė 31 asmuo. Ją
ja sergą, dar 60*

$10,000 Fondo Eiga
PRAILGINTAS LAIKAS FONDUI

Pasireiškimas nedarbo, pragyvenimo brangumas 
ir kitos priežastys sutrukdė ' sukėlimą Laisvei $10,000 
fondo užtikrinimui dienraščio gyvavimo šiais metais. 
Sukėleme viso $7138.68; dar trūksta $2861.32.

Negalime nuleisti rankų ir bedavoti, — išeis dien
raštis ar ne,—turi būti aiškus mūsų pareiškimas: Dien- 
rašįtis turi būti leidžiamas!

Fondo sukėlimui laikas prailgintas vienam mene
siui, — iki Rugpjūčio - August 15 dienos. Per tą* menesį 
turime sukelti dar arti $3,000- Sukėlimui būdai tie pa
tys: ruošti pramogas, rinkti aukas iš pavienių ir orga
nizacijų ir rūpintis gavimu naujų skaitytojų.

Dar yra kolonijų, kurios visiškai nepasirodė pra
džioje vajaus, ir yra kolonijų, ^kurios labai mažai tesu
kėlė fondui aukų. Tų kolonijų veikėjų prašome tuojau 
ir rūpestingai pasidarbuoti vajaus reikalu dabar. Taip
gi prašome visose kolonijose darbuotis kiek galint ryž
tingiau baigimui garbingo darbo.

Nuo P. Šlekaičio, Scranto, Pa., gavome sekamą lai
šką: “Gerb. Laisvės Adm-cija: — Prisiunčiu porą at
naujintų prenumeratų; taip pat geri Laisvės patrio
tai paaukojo pagal savo išgalę į Fondą. Viso $14.00. 
Štai jų vardai. Draugiškai, P. Šlekaitis.”

J. Levas......................................................$5.00
A. Petrus........................ 2.00
P. Šlekaitis...........................     2.00
R. Janušaitis...........................................    1.00
Joe Miles........... ...........................................1.00
E. Geležauskienė..................................  1.00
B. Reklaitienė ........................   1.00
Elena Sakevičiukė  ................... 1.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

Vingiuotas Dulleso, Edeno 
ir Mendes pareiškimas

Paryžius. — Amerikos 
valstybes sekretorius Du
lles, Franci jos premjeras 
Mendes - France ir Angli
jos užsieninis ministras 
Anthony Eden liepos 14 d. 
išleido bendrą pareiškimą, 
kur sako, jog susitarta, 
kad:

“Jeigu Ženevos konfe
rencijoje, dalyvautų Jung
tinių Valstijų atstovas su 
ministriniu laipsniu, tatai 
patarnautų Franci jai ir 
taikai bei laisvei toje (In- 
dokinijos) srityje, tačiau, 
nepasitraukiant nuo prin-

SYNGMAN RHEE LEKS 
PAS EISENHOWERl

Seoul, Korėja. .— Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngman Rhee ki
tą savaitę lėks į Washing- 
toną, kaip prezidento Ei- 
senhowerio pakviestas sve
čias.

Rhee pareiškė: .
“Aš labai patenkintas tuo 

pakvietimu, bet keliausiu į 
Jungtines Valstijas ne 
asmeniniais sumetimais, o 
tikrais, svarbesniais reika
lais.”

Rhee sake, Jungtin. Val
stijos turėtų susitarti su 
juo daryti' vienminčius 
veiksmuą prieš Šiaurinės 
Korėjos komunistus - liau
dininkus “dėl laisvės.”

Amerika yra apginklavus 
Syngman 'Rhee 20 divizijų 
armijos, apie 400,000 ka
reivių. Dabar jis prašo ap
ginkluoti dar 15 divizijų. 

cipų, kuriuos p. Dulles iš
reiškė... Jis pilnai išaiški
no savo valdžios poziciją 
linkui Ženevos konferenci
jos ir atsirubežiavimus, ku
riuos jo valdžia nori išlai
kyti, kaipo neturinti pir
minės atsakomybes Indoki- 
nijos kare.

*
i “Taigi ir prašoma, kad 

prezidentas Eisenhoweris 
ir sekretorius Dulles ne
trukus sugrąžintų valsty
bės sekretoriaus pavaduo
toją gen. Walter} Bedell 
Smithą į Ženevą.”

Tuomet Rhee turėtų 700 
tūkstančių reguliarės ar
mijos ir dar daugiau kari
niai išlavintų atsarginių.

8,000 streikuoja prieš 
atominius projektus

Knoxville, Tenn. — Su
streikavo 8,000 ' paprastų 
statybos darbininkų prieš 
du didelius naujus atomi
nius projektus. Reikalau
ja pakelti uždarbį 15 centų 
valandai. Iki šiol jie gau
davo po $1.40 už valandą.

Streikieriai akmenimis 
apdaužė automobilius ir 
“nosis” kelių šimtų streik
laužių.

Federacijos unijos va
dai smerkia streiką kaip 
“neteisėtą.”

EISENHOWERIS SIUNČIA 
TIKTAI W. SMITHS I 
ŽENEVOS DERYBAS
Smithas, Dulleso pavaduotojas, 
negali duot jokių užtikrinimų

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris siun
čia gen. Walter} B. Smithą, 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotoją, į Ženevos kon
ferenciją dėl taikos dary
mo Indokinijoje. O Smi- 
thas, būdamas tiktai ant
rinis valdininkas, neturi 
ealios vardan Jungtinių 
Valstijų duoti pasižadėji
mų bei užtikrinimų, kad 
konferencijos nutarimai 
būtų vykdomi. Tatai ga-

Sustreikavo 10,000 
Pa angliakasiu

Pittsburgh. — Streikan 
išėjo 10.000 mainierių prieš 
tryliką United. States Plie
no 'korporacijos angliaka- 
syklų ir dvi kitas.

Streikas kilo todėl, kad 
plieno korporacija neteisė
tai paleido 239 angliakasius 
iš darbo.

Bet mainierių Unijos va
dai apšaukė patį streiką 
“neteisėtu.”

Jungt. Valstijos ginkluoja 
Čiangą naujais lėktuvais

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos jau pirmiau 
davė rakietinių Thunder
jets lėktuvų Čiang Kai- 
šekui, kinų tautininkų val
dovui Formozos saloje. Da
bar gį skubotai siunčia 
Čiangui naujuosius, daug 
smarkesnius Saberjets lėk
tuvus.

Guatemalos karininkai 
įkalino 4,000 žmonių

Guatemala. — Karine 
pulkininko Armo valdžia 
pranešė, kad ji įkalino jau 
4,000 guatemaliečių už “ko
munistinę veiklą.”

Armo policija tęsia ab- 
lavus prieš rėmėjus buvu
sios progresyvės valdžios. 
Suimamuosius žiauriai 
kankina.

RYTU VOKIETIJA ATI
DAVĖ 145 NACIUS 
VAKARŲ VOKIETIJAI

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka paleido 145'nacius ka
rinius kriminalistus, kurie 
buvo įkalinti nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos.

Rytinė Vokietija atida
vė juos vakarinei Vokieti
jai, kontroliuojamai ang
lų ir francūzų.

ORAS. — Giėdra ir vi
dutiniai šilta* 

lėtų daryti tiktai pats Du
lles.
PASKELBTA DULLESO 
POZICIJA

Savaite pirmiau Dulles 
užreiškė, jog nei jis nei jo 
pavaduotojas Smithas ne
dalyvaus Ženevos konfe
rencijoje. Ir dar tik pirm 
trejeto dienų Dulles sa
kė, kad jis laiko tą konfe
renciją “gana žemos rū
šies sueiga.” Todėl užtek
sią, kad šią šalį ten at
stovautų tiktai . Alexis 
Jonhnson, Jungtinių Val
stijų ambasadorius Čeko
slovakijai.

Pereitą pirmadienį, ta
čiau, Dulles nulėkė Pary
žiun ir per dvi dienas tarė
si su Francijos premjeru 
Mendes - France ir Angli
jos užsienio reikalu minis
tru Edenu. Anie prašė 
Dullesą grįžti Ženevon, o 
jei ne, tai duoti ten kitą 
“gana aukštą” valdininką, 
kaip kad Smithą. Tad Du
lles per telefoną ir susitarė 
su Eisenhoweriu pasiųsti 
Smithą.

(New Yorko Daily News 
dėl to rašo: “Eisenhowerio 
valdžia apsivertė nesupran
tamu amerikiečiams rago
žium kas liečia Ženevos 
konferencija. Dar iki va
kar (trečiadienio) ryto 
Dulles atsikalbinėjo nuo 
Ženevos, sakydamas, kad 
francūzai faktinai pasiduo
da Indokinijos komunis
tams, o Jungtinės Valsti
jos nenori dalyvauti tokio
je sutartyje. Eisenhoweris 
gi neseniai sakė, jog nie
kuomet nedalyvaus tokio
je sutartyje, kuri bent ką 
pavergtų. Dabar gi jau 
matoma, kad šiaurinė Viet
namo dalis bus užleista ko
munistams.”)

Gaisras sunaikino 20,000 
akru New Jersey miško

Trenton, N. J. — Bur- 
lingtono apskritvje sudegė 
20,000 akru išdžiovinto per 
sausra miško. Bet paspė
ta išvežti mergaites iŠ 
Mount Misery vasarojimo 
“kempės,” kuomet miškas 
ėmė aplinkui pleškėti.
TRŪKSTA VANDENS

Dėl ilgos sausros jau pri
trūko geriamojo vandens 
keliolikoje Union County, 
NrJ., miestelių.

Sergantis V. Andrulis
Vilnies redaktorius* V. 

Andrulis, kuris serga šir
dies liga ir randasi ligoni
nėj e, gali būti pasiektas se
kamu jo buto adresu: 2846 
N? Mozart St., Chicago, Ill*
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Užbaikime garbingai
Nemalonu prisipažinti, kad duoto žodžio neištesėjo

me, kad paskirtu laiku Laisvės finansinio sustiprinimo 
vajaus negalėjome užbaigti. Liepos 15-ta jau prabėgo, 
o iki dešimties tūkstančių dolerių dar beveik viso treč
dalio trūksta. Todėl administracija priversta vajų 
pailginti vienu ištisu mėnesiu. Su rugpiūčio 15-ta tu
rime pasiekti pasibrėžtąjį tikslą, — vajų užbaigti pilnai 
ir garbingai.

Dar karta norime prabilti į visus skaitytojus, į vi
sus laisviečius. Čia pat keliais atvejais esame kalbėję i 
apie tai, kaip Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavi- i 
mas, paskui suvažiavimo išrinktieji direktoriai ir visas i 
dienraščio štabas rimtai apsvarstė-visą padėtį, ir tik iš • 
didžiausio reikalo paskelbė dešimties tūkstančių dole- j 
rių vajų. Tai minimum suma, kurios reikia Laisvės iš- i 
leidimui dienraščiu šiemet. Nėra reikalo tai visa iš 
naujo pakartoti.

Šiandien svarbu visų pajėgų mobilizacija tolimes
nei vajaus eigai. Labai, labai daug laisviečių vajaus ' 
pradžioje paaukojo mažesnę ar didesnę sumą. Bet taip 1 
pat labai daug jų dar nėra prisidėję nė vienu doleriu.

Visus prašome dar kartą rimtai pagalvoti. Dau
gelis jau aukojusių draugų ir draugių be didelio apsi- 
sunkinimo galėtų savo auką padidinti. Nemažai dien
raščio prietelių tai jau yra padarę. Kiti turėtų juos 
pasekti. Visiškai ‘neaukojusius prašome nebedelsti. At
likite savo darbininkišką pareigą!

Prašome kuopas, organizacijas dr draugijas iš nau
jo apsvarstyti vajaus reikalus. Gal galite iš savo iždo 
vėl paaukoti? Gal galite greitomis suruošti vajaus 
naudai sueigą - parę?

Suraskite būdus ir priemones prisidėjimui prie sėk
mingo vajaus užbaigimo su rugpiūčio 15-tąja!

Nepaprastas pasiskubinimas
Mūsų vyriausybė be didelių ceremonijų jau suteikė 

Guatemalos fašistinei generolų klikai pripažinimą. Ne- | 
svietiškas pasiskubinimas. Kodėl? Šis klausimas kils | 
daugelio žmonių galvose.

• Palyginkime ši mūsų vyriausybės žygį su jos at- 
sinešimu linkui Kinijos. Ten jau kelinti metai įsitvirti
nusiai laikosi vyriausybė, bet iki šiol tebėra nepripažinta.

Daugeliui žmonių bus neaišku: kam ir kodėl toks 
didelis skirtumas!

Taikus sugyvenimas
Prieš metus kitus tiktai pažangioji spauda ir vi

suomenė kalbėjo už taikų sugyvenimą tarp socializmo 
ir kapitalizmo. Reakcionieriai sakė, jog tai yra nau
jas komunistų išmislas mus visus apgauti, nuginkluo
ti, užsivilioti ant savo aštrios meškerės.

Šiandien dalykai stovi kitaip. Šiandien taikios ko
egzistencijos (taikaus sugyvenimo) šūkis nebėra nei 
pažangiosios visuomenės abelnai, nei komunistų mono
polija. Jis jau prigijęs labai plačiai. Už taikią ko-eg- 
zistenciją griežtai kalba Indijos premjeras Nehru. Dar 
ne taip drąsiai ir atvirai, bet vistiek už taikų skirtingų 
sistemų sugyvenimą kalba Britanijos premjeras Chur- 
chillas ir užsienio, reikalu ministras Eden. ,

* i

O kas svarbiausia mums, amerikiečiams, kad tai
kaus sugyvenimo šūkis pradeda laimėti vis 'daugiau ir 
daugiau pasekėjų po visas Jungtines Valstijas. Jau ir 
komercinės spaudos dalis sako, kad prieš mus šian
dien stovi tik vienas pasirinkimas: atominis karas, ar 
taikus sugyvenimas su socialistiniais kraštais. Net toks 
konservatyvus Providence, Rhode Island, “Journal” pa
sisako už ko-egzisenteiją. šis komercinis didlapis ei
na dar toliau ir atvirai pripažįsta, jog didelė Amerikos 
žmonių dauguma, jeigu turėtų progą, balsuotų už tai
kų sugyvenimą. Jo supratimu, tiktai nedidelė dalis 
amerikiečių norėtų prevenjtyvio karo!

Arba štai kongresmanas Franklin D. Rooseveltas, 
siekiąs demokratų partijos nominacijų į New Yorko gu
bernatoriaus vietą, pasisako už taikų sugyvenimą. Tuo
jau, pamatysite, kils daugiau panašių balsų. Pradės 
įsidrąsinti ir viešai paremti tąikaus sugyvenimo obalsį 
politikieriai ir visuomeninkai, kurie iki šiol buvo pri
trenkti makartistinio chuliganzmo.

Tai puiku! Tai sveikas reiškinys — sveikas ne tik 
Amerikai, bet visai žmonijai.

Naujo karo kurstytojai turės trauktis šalin. Svei
kas blaivus protas paims viršų.

_ -______ -r - _______ __________ __ _ r j ; Ij ■« IMI—.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Liepos (July) 16, 1954>

ĮVAIRUMAI
DANTIES GRĘŽIMAS GARSU 

- BE JOKIO SKAUSMO
Išrasta toks grąžtelis, 

kad dantį gręžiant ne tik 
neskaudina, bet net ‘ramina 
žmogų, kuriam dantys tai
somi, kaip sako Columbijos 
Universiteto dentistikos pro 
fesoriai.

Tą išradimą jie rodė laik
raštininkams šią savaitę. 
Pavyzdžiuodami, jie taip 
gręžė dantis šunim, katėm 
bei žmonėm. Ir gyvuliai ir 
žmonės visai ramiai laikėsi. 
Iš to buvo matyti, kad jie 
nieko blogo nejuto. , 4

Naujasis dantų grąžtas 
pavardintas Kavitronu.

Yra didelė dėžė su elekt
roniškais įrengimais, prie 
kurių prijungta plona viela 
iš lauko, o viela pritaisyta 
prie vamzdelio apie 8 colių 
ilgio. Vamzdelio gale įtai
sytas metalinis “snapukas.”

Kuomet atidaroma elek
troniška jėga iš dėžės veik
ti, tai ji virpina vamzdelio 
snapuką 29 tūkstančius sy
kių per sekundą. Virpėji
mas sudaro labai aukštą— 
ultrasonišką garsą. O tai 
toks garsas, kad jokio žmo
gaus ausis negali* girdėti. 
Tik naudojant tam tikrus 
mokslinius instrumentus 
galima tokį garsą išgirsti.

.Kavitronas tokiu garsu 
labai smarkiai virpina grą- 
žtinį snapuką į visas puses, 
bet virpėjimas , visai smul
kus. Garsas pajudina sna
puką vienon bei kiton pusėn 
tiktai tiek kai]) kraštukas 
plonyčio popierio

Bet snapukas dirba, visai 
neprisiliesdamas gręžiamo 
danties.

PAREIŠKIMAS DEL SKIRTINGOS NUOMONES
II

O kas link dr. H. Kar- 
powskio suradimo kokių 
ten čiepijimo stebuklų, tai 
nėra reikalo diskusuoti, nes 
dabar kalbame apie čiepus 
nuo raupų, jų reikšmę ir 
vertę dėl sveikatos.

Einam toliau. Pilietis A. 
Šilėnas norite didesnių fak
tų įrodymui čiepų netinka
mumo. Rodosi, yra gana 
aiškiai išdėstyta, kas at
sitiko anglų armijoj Egip
te 1943-44 metais arba Sir 
Henry Hollando medikali- 
niame tyrinėjime. Taipgi 
neginčijami įrodymai tų 
40,000 daktarų, nesutin
kančių su raupų čiepais.

Dar noriu41 pažymėti, kaip 
pradžioje šių metų prie 
New Yorko miesto rotušės 
(City Hali) būrys tamsių 
moterėlių reikalavo gam
ma - globulin o, kad gelbė
tų jų bespėkius nekaltus 
vaikučius nuo kūdikinio pa
ralyžiaus. O sveikatos de- 
partmentas, . vadovauja
mas medikalių alopatų, ta
tai matydamas, monijo ne
kaltus žmones, sakydamas, 
“neturime, pritrūkome.”

Bet, galų gale, pasirodė, 
kad tie nuodai buvo nie
kam neverti.

Turime pripažinti, kad 
medikaliai alopatai yra mo
kyti žmonės; todėl jie tu
rėtų duoti žmonėms pamo
kas - patarimus kas link 
sveikatos, kaip ją pastoviai 
užlaikyti, o ne praktikuoti 
su niekam nevertais iš
rastais nuodais.

Kalbant apie natūrapati- 
jos daktarui, arba natūra
listus, mes visada sakome, 
kad žmogus turi pažinti 
pats save, ir bile sunegalia- 
vimą lengvai prašalinti. *

Kaip gi tai galėtų būti?
Ant danties varva skys

tis—vanduo, į kurį įmaišy
ta chemikalo aliumino oksi
do. Garsas iš vamzdelio 
snapuko smarkiai ir neap
sakomai tankiai, kaip tūks
tančiais mažyčių plaktukų, 
muša chemikalo miltelius į 
tą danties vietą, kurią rei
kia gręžti. Taip garso va
romi milteliai nejučiomis ir 
gręžia, tikriau sakant, iš
kala, visokios rūšies skylę 
—tiesią, įžulnią, kryžmiš
ką, žvaigždės pavidalo ir kt.

Tuo tarpu žmogus negir
di jokio įkyraus garso, kurį 
daro paprastas den tįsto 
grąžtas.

Garsinis gręžimas Kavit
ronu taip pat neįkaitina 
danties, kaip kad būna nuo 
paprasto dantinio grąžto.

Šiam išradimui padaryti 
daugiausia pasidarbavo 
profesoriai dr. Gari R. 
Oman ir Edmund Appleba
um.

Jie tvirtina, kad net maži 
vaikai nerėkia, kuomet dan
tys jiem taisomi, naudojant 
KaVitrona.C-

Išradėjai, tačiau, sako 
reikės dar , daug plačiau 
Kavitroną išbandyti, negu 
bus galima pilnai užtikrin
ti visuomenei, kad šis in
strumentas nedaro jokio 
nesmagumo.

O jeigu taip, tai tuomet 
jau mažiau, negu šiandien, 
matysime žmonių su ištru
pėjusiais, nuskilusiais bei 
aplūžusiais dantimis.

N. M.

Dabai’ kas link sveikatin
go maisto. Mes stojame už 
nenupališiuotą, nekomer- 
cializuotą; tada mes vadi
name sveiku maistu.

Einant prie aiškinimo pa
baigos, A. Šilėnas sako, kad 
aš turiu misticizmo ant- 
spalvį. Galima. įvardinti 
mano supratimą taip, kaip 
jums atrodo: Bet sakau, ne- 
dvejotinai laikausi ir lai
kysiuos to supratimo, kad 
rtatūropatijos mokslas yra 
arti surištas su gamta ir 
natūralistinėmis gydymo 
priemonėmis, tiktai reikia 
žinoti, kaip ir kur.

Kalbant apie laukinius 
žvėris, nenorėčiau tikėti, 
kad A. šilėnas bandytum 
palyginti šių amžių pasiek
tą aukštą civilizaciją ir 
suvelti sykiu su laukiniais 
gyvūnais. čia išeitų ban
dymas nukreipti mano pa
keltą klausimą, kad išmis- 
lyti niekam neverti raupų 
čiepai ir atiminėjimas tam 
netikintiems žmonėms lai
svės.

Tačiau nemanau, kad mu
du prieisime prie bent šio
kios tokios išvados, vesda
mi kalbą apie laukinius 
žvėris, o palikdami civili
zacijos surezgintas. sukty
bes.

Turiu priminti tą, kur 
mane vadinate su galūne 
‘e’. Čia ne vieta. Nesu
tinku. Bet kaip nebūtų,-sa
kau, intelektualių žmonių- 
laisvė ir jų supratimas ne-, 
turėtų būti varžomas per 
medikalius alopatus. Todėl1 
sakau, jaunų motinų yra 
pareiga daryti iš to tikrą, 
teisingą išvadą. Ilgiau gy
vensime, daugiau į gyveni
mą įdėsime.

K* Depsas

Nusipjovė liežuvį
Iš Pakistano p r a n e š ė, 

kad gegužės 29 d. indusų 
tikybos religinis fanatikas 
besimelsdamas nusip jovė 
liežuvį ir “afieravojo” die- 
vienei Mahalakšmi, žmonai 
dievo Višnu. Kuomet jį ve
žė ligoninėn, tūkstančiai 
kitų fanatikų sveikino jį už 
tokį jo^pasišventimą.

Nuolatinis religijos ir 
baimės pomirtinio gyveni
mo brukimas į žmonių gal
vas išvaro daugelį iš pro
to. Kitas “dievo pašauki
mu” išpjauna visą šeimą, 
bijodamas, kad ji begriešy- 
dama neužšoktu velniui ant 
šakės. J. N.

Ir katės kariauja
Malajų raistuose prisivei

sė tiek daug žiurkių, kad 
jos pridaro Britanijos ka
reiviams “daugiau žalos, 
negu teroristai,” suprask, 
komunistai, partizanai.

Tad anglai praėjusią sa
vaitę lėktuvais nugabeno 
šimtus kačių ir parašiutais 
nuleido raistuose, idant jos 
išpjautų žiurkes ir apsau
gotų kareivius.

Vadinasi, ir katės ka
riauja, kad išlaikius Brita
nijos imperiją čielybėje su 
visomis jos kolonijomis. Ar 
ilgai taip bus?

SAUGOKITĖS NUODIN
GO VANDENS

'■x Dabar, kuomet yra va
sara ir važiuojate į farmas, 
miškus, paupius praleisti 
vakacijas, nesimaud y k i t e 
bet kokiame v a n deny je. 
Vietoje stovintis vanduo — 
pilnas nuodų. Jame išsi
maudęs, gali gauti kūno 
niežėjimą, spuogus, šunvo
tes.

Taip pat saugokitės gerti 
vandenį iš bet kokio šuJLi- 
nio bei upelio, nes ir juose 
ne visur sveikas vanduo.

J. .

TARAKONŲ MYLĖTO
JAS

Doncaster, Anglija. —* 
William Buning taip myli 
tarakonus, kad jis tyčia 
juos veisia. Už tai buvo iš
mestas iš vienų nuomojamo 
namo. Bet išeidamas jis iš
sigabeno ir 500 tarakonų į 
kitą namą-

GUBERNATORIAI BIJO 
FEDERALeS PARAMOS 
VIEŠKELIAMS

Bolton Landing, N. Y.— 
Daugumos valstijų gu
bernatorių suvažiavimas 
pasipriešino prezidento 
Eisenhowerio pasiūlymui, 
kad šalies valdžia paskir
tų 50 bilijonų dolerių se
niesiems vieškeliams tai
syti ir naujiems pravesti; 
bet valstijos turėtų su tiek 
pat pinigų prisidėti tam 
darbui.- Prezidentas pasa
kojo, kad pats- šalies gyni
mas1 reikalauja taip tobu
linti vieškelius.

Pennsylvanijos guberna
torius John S. Fine ir kiti, 
ypač republikonai, kritika
vo šalies valdžios “lindimą” 
j darbus, kuriuos gali at
skiros valstijos atlikti. Jei
gu Eisenhowerio sumany
mas būtį užgiftas, tai 
“kaip debesim aptemdytų 
visą 48-nių valstijų vieškę- 

, lių sistem^,” sakė Fine.
Gubernatoriai reikalavo, 

kad federalė valdžia nuim
tų savo taksus nuo gazoli
no ir kūrenamojo aliejaus. 
Tuomet pačios > valstijos 
rinktų tokius taksus,- už 
kuriuos galėtų išvystyti 
savo vieškelius.

S T O RIJ O S
laš(pD.yM. šolomskas

ROLĖ ROMOS POPIEŽIA US IR ŽYDŲ LAIKE SU * 
KILIMO 1863 METAIS LIETUVOJ IR LENKIJOJ

Būna laikas, kai tūli da
lykai pasidaro “madoje” 
arba jie bandomi nuslėpti. 
Viešpataujanti klasė taip 
elgiasi, vadovaujantis sau- 
myliškais reikalais.

1935 metais Mussolinis 
žiauriai užpuolė Ethiopiją 
(Abissiniją). Jo karo lėktu
vai žiauriausiai žudė tos ša
lies gyventojus, jų tarpe 
moteris, senelius h' vai
kus. Pasaulis piktinosi 
fašistų užpuolimu. Buvo 
net kalbos apie “kultūriš
kų šalių” karą — sudraudi- 
mui fašistų.

Tuo laiku Romos popie
žius pareiškė apgailestavi
mą “dėl karo žiaurumų,” 
bet sykiu teisino Mussoli- 
nio užpuolimą, kuris būk 
atliktas ne vien Italijos ri
bų praplėtimui, bet kartu 
ir “abissiniečių dūšių išga
nymui.” Mat, Abissinijo- 
je maišyta religija. Sup
rantama, dabar Romos po
piežiaus šalininkai nutyli 
tą faktą, nes nėra Mussoli- 
nio ir jo galios.

1918 metais buvo paskelb
ta nepriklausoma Lenkija 
(poniška Lenkija, kuri gro
bė ir kitų šalių plotus). 
Tuojau Romos popiežius 
Benediktas XV pasigyrė, 
būk Romos popiežiai visa
da buvo už Lenkijos laisvę 
-nepriklausomybę.

Suprantama, jis nuslėpė 
faktus, kad laike sukilimo 
Lenkijoje 1831 metais Ro
mos popiežius Leonas XIII 
blokavosi su caro režimu; 
popiežius Pijus VIII dėjo 
pastangas, kad sulaikyti 
katalikus nuo revoliucijos 
Lenkijoje. Gi 1832 metais 
naujas popiežius Grigorius 
XVI išleido “bullą”, kurio
je pasmerkė 1831-1832 me
tų sukilimą Lenkijoje.

Tokia pozicija Romos 
popiežių buvo., ir laike 1863 
metų sukilimo. Laikinosios 
Lenkijos valdžios organas 
“Ozas” 1863 m. balandžio 
14 d. rašė:

“Skausmingai suspaudė 
mums širdį žinia iš Romos, 
.. .kur skaito sukilimą Len
kijoje prasikaltimu.” Ir ca
ro vidaus reikalų ministras 
Valjev, darydamas carui 
pranešimą, po šių įvykių, 
tarpe kitko, raportavo: 
“Aukštoji katalikų dvasiš- 
kija atsisako aktyviai da
lyvauti lenkų sukilime.”

Gi lenkų dvasiški jos pre
latas Romoje prisiuntė 
Lenkijos kunigams laišką,’ 
įsakydamas .šį' skaityti vi
sose bažnyčiose, kuriame^ 
sakė: “Mano broliai, būki
te ištikimi ir sutikite patys 
su1 savimi ir su aukštesne 
vyriausybe.” Ir jis reika
lauja paklusnumo valdžiai 
ir ponams. Jis nurodinėja, 
kad “Francijoje revoliu
cionieriai, išstodami prieš 
karaliaus valdžią, sukėlė 
biednuosiųs' ir prieš ponus 
ir prieš tvarką.”

Na, o kur dabar stovi 
Rom^s x popiežius liaudies 
masių kovoje prieš saujelę 
senovinių valdovų kolonijo
se Azijoje ir Afrikoje, taip 
pat Centralinėje Ameriko
je ir kitur?

žydai buvo su liaudimi
Lenkijos ir Lietuvos dvar

poniai buvo prieš lygių tei
sių suteikimą žydų tautos 
žmonėms. , Bet Laikinoji 
Lenkijos valdžia pritarė

suteikimui lygių teisių. To
dėl žydų tautos buržuazija 
teikė finansinės paramos 
sukilėliams. Žydų tautos 
žmonės sugebėjo gabenti 
ginklus ir jais aprūpinti 
sukilėlius. Ypatingai prieš 
žydus piktai išstojo caris- 
tinis generolas Čerevinas. 
Jis sakė:

“Žydai visokiais būdais 
pagelbsti sukilėliams, kaip 
tai, pinigais, pristatyda
mi paraką, ginklus^ mais
tą, slėpdami sukilėlius ir 
jų naudai šnipinėdami.”

Varšavoje tarpe gelžke- 
liečių agitaciją vedė du 
broliai Epšteinai. Ir ka
da po sukilimo nuslopinamo 
pirmasis traukinys išvyko 
į Sibirą su tremtiniais, |tai 
tremtinių tarpe buvo daug 
žydų tautos žmonių..

Sukilėlių tarpe buvo daug 
oficierių, kilusių iš žydų 
tautos, kurie karo mokslą 
buvo baigę Ženevos ir Pa
ryžiaus karo mokyklose. 
Mervin Bart savo veikale 
atžymi, kad daug jų padė
jo galvą laike sukilimo ko
vų, kiti katorgoje mirė 
arba buvo pakarti.

Laikinosios Lenkijos val
džios pranešimu, mūšyje 
netoli Varšavos, 1863 m. 
kovo 16 dieną, žuvo 9 žy-, 
dai ir 90 lenkų. Polocko 
srityje buvo nubausta už 
revoliucinį judėjimą 804 
asmenys, jų tarpe 197 žy
dai. Tas parodo, kad žy
du tautos kovūnu buvo di
delis nuošimtis sukilėlių ei
lėse. Bentkowskis. savo 
atsiminimuose žymi: “žy
dai persergėdavo mus mio 
įvairių pavojų ir su noru 
suteikdavo protingų patari
mu.” v

Muravjovas, norėdamas 
atgrasinti žydus nuo revo
liucinio judėjimo, sušaukė 
Vilniaus miesto žydų tau
tos atstovus; smerkė juos 
už palaikymą “buntaušči- 
kų” ir grurtiojo, kad pakels 
taksus ant įplaukų iki 20 
procentų vietoje esamų 10 
procentų.

— Tiesa, — rašė žydų 
tautos veikėjas Afagonas 
Giller, — kad žydai nebuvo 
vieningi klasiniai, kad pra- • 
džioje sukilimo daugelis jų 
nė nesuprato sukilimo tiks-- 
lų, bet, kaipo persekiojama 
ir beteisė tauta, kovojo, 
siekdama laisvių ateityjtr

1863 metų sukilimas Len
kijoje iv Lietuvoje jau tu
rėjo demokratinę antspau
dą, nes jo vadai nuo tpat 
pradžios stojo už visų tau
tų lygybę ir vienybę.

Kada 1863 metų sukili
mas buvo pasmaugtas, tai 
Francijoje Napoleono val
džia sutiko įsileisti sukilė
lius, o Rusijos caro valdžia 
sutiko juos išleisti, kad at
sikratyti “nenuoramų,” tai 
į Paryžių sukilėlių tarpe 
atvyko nemažiau 300 žydų 
tautybės “prasikaltėlių.” 
Jie ir ten atvykę' nesudėjo 
rankų, bet' surado vien
minčius ir su jais įsiliejo 
į bendrą demokratinį Fran
ci jos žmonių judėjimą.

Kaip žinoma, vėliau re
akcininkas Napoleonas III- 
čiasis labai apgailestavo, 
kad įsileido “Lenkmečiu” 
sukilėlius, nes laike Pad
žiaus Komunos 1871 nitais 
daug lenkų sukilėlių, — 
kaip Dombrowskis, Vrub- 
levskis, Okolovič, Raz- 
vadovski, — buvo Pary
žiaus Komunos vadovai.



D-re O. B. Lepešinskaja

^Ląstele, jos gyvenimas
4 ir atsiradimas

(Tąsa)
Atremiant Hertvigą, nori

si primint vieną Engelso 
mintį pasakyta anksčiau: 
“Daiktas—judanti medžia
ga... tik judėjime pasireiš
kia kimų savybės; apie kū
ną, kuris nejuda, nėra ko 
sakyti” (Engelsas, Gamtos 
dialektika). Arba dar:

- “Augalas, gyvulys ir kiek
viena ląstelė kiekvienu sa
vo gyvenimo akimirksniu 
yra tolygūs patys sau ir vis 
dėlto skiriasi patys nuo sa
vęs dėl medžiagų įsisavini
mo ir išskyrimo, dėl kvėpa- 

. vimo, ląstelių susidarymo ir 
apmirimo, dėl vykstančio 
cirkuliacijos proceso — žo
džiu, dėl sumos molekulinių 
nenutrūkstamų paki t i m ų , 
kurie sudaro gyvybę...” 
(Engelsas, Gamtos dialekti
ka).

Klausimams, ar ne ente- 
lechijos gyvoje medžiagoje 
reguliuoja visus procesus 
ir ar kinta gyvoji medžia
ga, laikas būtų nueiti į le
gendų sritį. Mūsų laikų 
mokslininkai turi kelti sau 
ne klausimą, “ar kinta gy
voji medžiaga,” bet klausi
mą, kaip ji kinta, dėl kieno 
įtakos, kokiomis išorinėmis 
sąlygomis ir per kokias sta
dijas, kokį vaidmenį vaidi
na gyvosios medžiagos vys
tymesi vidiniai ir išoriniai 
veiksniai, kokia tarp jų 
priklausomybė.

Dabar pereisime prie ki
tos rūšies duomenų, tokių 
kuriais jau galima pasinau
doti tiriant gyvąją medžia
gą

S^idniČka pateikia dau
gybę literatūrinių duome
nų, nušviečiančių “gyvosios 
medžiagos” problemą. Taip; 
pavyzdžiui, jis cituoja vie
no mokslininko žodžius:

“Ne ląstelė gyvybės nešė
ja, bet gyvybė vidiniu po
žiūriu yra būdinga kiekvie
nai gyvai dalelei iki smul
kiausio molekulinio ryšio, 
kuris dar turi būti pažymė
tas kaip gyvas.”

Arba:
“Ne ląstelė sudaro pirmą 

gyvybės pasireiškimą, kurio 
paslaptingą organ i z a c i j a 
mes vadiname gyvybe, gy
vybė prasideda jau proto- 
merose.” “Vietoje ląstelinės 
teorijos turi iškilti proto- 
merinė teorija.” (Protpme- 
ros— tai smulkiausios pro- 
topjuzmos dalelytės, turin
čios gyvybines savybes.)

Kitas mokslininkas tvirti
na, kad:

“Ne ląstelė yra paskuti
nis ^vybingas morfologi
nis elementas, bet kiekvie
na smulkiausioji gyvos pro
toplazmos dalelė yra taip 
pat gyva.”

Yra dar V. K. Šmidto dar
bai, kuriuose jis laikosi to
kios pat pažiūros.

Labai įdomūs stebėjimai 
Svamerdamo, kuris, dar 
1658 metais matė mažylius 
gyvos medžiagos' kūnelius 
sutrintame buožgalvių kū
ne. j

Liutroše nuomone (1837 
m.), “įvairaus pavidalo grū
deliai turi išsivystyti iki 
mažyčių pūslelių ir, paga
liau, • iki ląstelių.” Pasta
rieji du autoriai gana pa
viršutiniškai apsistoja ties 
tajr klausimais, kuriuos mes 
tiriame, tačiau jų idėjos, pa
reikštos prieš daugelį metų 

. ir vėliau užmestos bei už- 
įmirštos, yra labai vaisin
gos.

O dabar reikia supažin
dinti skaitytoją su tuo, kokį

turini mes, marksistai,, ide- c 7 T V
dame į “gyvosios medžia
gos” supratimą, kokios, mū
sų manymu, jos būdingos 
savybės.

Šis uždavinys — labai ne
lengvas. Mes neapsistosime 
ties gyvosios materijos che
mine sudėtimi, palikdami 
tams - chemikams, o pa- 
šią klausimo dalį specialis- 
sistengsime suformuluoti, 
kaip mes suprantame “gy
vosios medžiagos” sąvoką 
biologiniu požiūriu.

Visa eilė mokslininku 
tvirtina, kad protoplazma 
yra pagrindinė gyvosios 
medžiagos forma, bet nie
kas iš jų nesako, kai gyvo
ji medžiaga—tai protoplaz
ma. Gyvoji medžiaga, be 
abejo, daug sudėtingesnė. 
Mūsų bandymai parodo, kad 
gyvojoje medžiagoje, be 
protoplazmos, vienokia ar 
kitokia forma dalyvauja 
branduolinės rūgšties, di
fuziškai persunkiančios pro
toplazmą, arba pavidalas iš
sklaidytų nukleopr o t e i d ų 
(nukleininės rūgšties jungi
nio su baltymais).

Taigi, iš viso to, kas 
aukščiau išdėstyta, galima 
padaryti išvadą, kad gyvo
ji medžiaga — tai proto- 
olazminė masė, neturinti 
ląstelės formos ir talpinan
ti savyje vienokiu ar kito
kiu pavidalu branduolinę 
medžiagą. Ją galima nu
statyti specialia branduoli
ne (felgcnme) reakcija ir 
“branduolinių” dažų pagal
ba. Gyvoji medžiagą, netu
rinti ląstelės formos, suge
ba vykdyti medžiagų apy
kaitą, vystosi, auga ir dau
ginasi.

AR YRA GYVOJI ME
DŽIAGA ŠIUO METU, 

KUR JI IR KAIP 
VYSTOSI?

Chemija dar neatrado 
kaip dirbtiniu, cheminiu bū
du sukurti gyvą baltymą, 
kuris vystydamasis duotų 
ląsteles, arba sudėtingesnę 
gyvą protoplazmą. Tačiau 
ši aplinkybė neturi būti 
kliūtimi eksperimentiniam 
gyvosios medžiagos tyrimo 
darbui. Gyva protoplazma 
gamtoje yra, ji — kiekvie
name organizme, kiekvie
noje ląstelėje ir už jos ribų.

Mes galime tyrinėti gy
vosios -medžiagos gyvybinę 
veiklą ir organizme, ir ląs
telėse, ir už j u ribų, išsky
dę gyv^ medžiagą, mecha
niniu būdu suardžius ląste
lės struktūrą. Ypatingai 
įdomūs bandymai su jau
nų kiaušininių ląstelių me
džiaga.

Visiems'yra žinoma, kad 
po mirties žmogui dar kurį 
laiką tebeauga nagai, t. y. 
ląstelės dar gyvos ir net 
dauginasi. Panašiai ir su
ardytos ląstelės protoplaz
ma tebegyvena ir tebesivys
to.

Anatolijus Bogdanovas 
pateikia labai įdomius duo
menis apie žaliąją proto- 
miksę, kuri yra gabalėlis 
gatavos vientisos masės be 
branduolio: ji turi netaisy
klingą ameboidinę formą ir 
sušideda iš labai skystos 
butelio žalsvumo spalvos 
protoplazmos. Protomiksę 
galima sudraskyti į dalis nė 
kiek nesuardant jos gyvy
binių vyksmu. Kiekviena 
atplėšta protomiksės dalis, 
lyg niekur nieko, išleidžia 
netikrąsias kojytes, minta 
ir auga. ?

Taigi, suardžius ląstelę 
jos gyvoji medžiaga te bėgy-

Atviras laiškas lietuvių 
dienraščių redaktoriams

BRANGŪS DRAUGAI!
Aš-''buvau labai nustebintas 

pastaruoju laiku, kada paty
riau, Jog beveik nei vieno iŠ 
sveturgimių paėjimo piliečio 
nėrąApįukviesta į f e d erai ės 
d žiūrės tarnystę, iš kurių bus 
reikalas išrinkti prisaikintuo- 
sius Teisėjus federaliame teis
me, Clevelande. O kas yra 
gerai žinoma, kad tarpe Cle
veland o gyventoju yra dide
les dalis iš sveturgimių paė
jimo: lietuvių, cechų, lenkų, 
kroatų ir kitų. Diskriminuo
ti tokią didelę žmonių grupę 
yra iš tikrųjų pasibjaurėtinas 
prasižengimas prieš demokra
tinius principus.

Jungtinių Valstijų Konsti
tucija nusako, kad mos visi 
turime lygią teise gauti’teisin
gą ir bešališką teismą nuo 
prisaikintųjų teisėjų. kurie 
turėtų susidėti iš ihūsų kaimy
nų, mūsų bendrų. Bet faktas 
yra, kad sveturgimių paėji
mo žmonės retai yra teisiami 
nrisaikintųjų teisėjų, kurie 
nors dalinai susidėtu iš jų 
kaimynų. Daugumoje prisai- 
kintieji teisėjai yra sudaromi 
iš anglo-saksų elementų, ge
rai pasiturinčių biznio vadų, 
kurio gyvena puikiuose prie
miesčių distriktuose, .turčių 
žmonių ir bosų, kurie neap
kenčia tų, kurie darbuojasi už 
darbininkų gerovę, taiką ir 
demokratiją.

Tokia padėtis yra nedaleis- 
tina niekados; o ypatingai da
bar. kada tiek daug svetur
gimių yra tęsiami i federalius 
teismus apkaltinimais McCar- 
ran Aktu. Ar mes galimo ti
kėtis, kad prisaikintieji teisė
jai (džiūrė), .susidedanti iš 
lokiu žmonių, kaip viršuj pa
žymėti, gali duoti mums tei
singą nuosprendi?

Tik paskutiniu laiku Jungt. 
Valst. Aukščiausias Teismas 
perspėjo Hermandez byloje, 
kad yra prioškonstitucinis 
prasižengimas neprileisti jo
kio asmens dėl jo paėjimo 
vietos ar rasės. Nors tas 
Aukščiausio Teismo perspėji
mas nėra naujas dalykas, bet 
tik pakartojimas, priminimas’ 
seno principo. Bet pasirodo, 
kad teismų tvarkdariai, kurie 
vra atsakingi už sudarymą 
džiūrės, visai mažai kreipia 
atydos, ką Aukščiausias Teis
mas turi nustatęs dabar ar 
praeityje.

11 Ohio darbo vyrų ir mo
terų, areštuotų sulyg Smith 
minčių kontrolės aktu, buvo 
pasiryžę iškelti aikštėn fede- 
lalės džiūrės sistemą kaipo 
neteisėtą ir priešdemokratiš- 
ką. Jie buvo pasiryžę su
rinkti faktus ir iškelti juos 
žmonių atydai.

Bet visos pastangos ati
dengti tą neteisingą džiūrės 
sudėtį šiame distrikte tapo 
sutiktos Tcisdarystės Depart
ment© pasipriešinimo su visu 
atkaklumu. t

Kodėl Mr, Brownell bijosi 
leisti publikai sužinoti teisy
bę ? Ar jis bijo, kad pama
tytų, kaip Įstatymų prižiūrė

vena ir tebesivysto.
Ar yra kokių literatūri

nių duomenų apie gyvosios 
medžiagos vystymąsi ? 
Kreipsimės į žinomą XIX 
amžiaus antrosios pusės 
gamtininką profesorių He- 
kelį. Jis nurodo du visiškai 
skirtingus ląstelių atsiradi
mo procesus: autogoniją .ir 
plazmogoniją. Pir m u o j u 
procesu, papras č i a u s i a s 
plazminiu kūnas atsiranda 
neorganinįame sudaroma
jame. skystyje, kuriame yra 
ištirpę visi reikalingi ele
mentai'jų paprasčiausių ir 
pastovių junginių pavidalu 
(kaip, pavyzdžiui, anglia
rūgštė, amoniakas, dvigu
bos druskos ir tt.).

(Bus daugiau)
/ ’ • 

tojų agentija yra pati kalta 
peržengime įstatymų ?

Tą begėdišką diskriminaci
ją prieš sveturgimių paėjimo 
ir rasių piliečius darbo žmo
nes reikia matyti makartiz- 
mo šviesoje. Ji gręąia pavo
jumi paneigimo teisių svetur
gimių darbininkų, kurie suda
ro didelę dalį mūsų gyvento
jų. Pasekmingas padarymas 
galo tokiam net e i s i n g a m 
praktikavimui mūsų teismuose 
būtų didelis smūgis visokios 
rūšies makartizmui ir ragan- 
gaudžiams. Todėl aš noriu 
paraginti jūsų dienraštį, kuris 
laikosi tokio prakilnaus nusi
statymo apgynime demokrati
nių teisiiiĮ, garsiai pasisakyti 
prieš tą neteisingą, ir nede
mokratinį elgimąsi.

Su nuoširdumu,
Martin Chancey,
Cleveland, Ohio.

Redakcijos Pastaba
šiame savo laiške Martin 

Chancey iškelia didžiausios 
svarbos klausimą. Diskrimi
nacija, / parenkant d žiūrim e- 
uus prieš sveturgimius pilie
čius, seniai jaučiama ne tik 
Clevelande. Politinėse bylo
se tiesiog -vengiama įsileisti 
sveturgimius. Aišku, jog tai 
yra paneigimas ne tik Ameri
kos piliečių konstitucinių, tei
sių, bet ir Aukščiausio Teis
mo potvarkių.

įtaikia, kad pakeltuoju 
klapsimu susidomėtų plačiau
sia Amerikos visuomenė, o 
c- ypač milijonai sveturgimių. 
Reikia, kad Teisingumo De- 
partmento ir valstybės proku
roru toks antidemokratinis 
elgesys pasibaigtų. Mes nuo
širdžiai remiame visas pastan
gas pašalinti visokias 'ra
sines bei tautines diskrimina
cijas visose mūsų gyvenimo 
srityse. Bile kokia diskrimi
nacija siaurina demokratiją, 
tiesiog griauna demokratijos 
pagrindus.

Philadelphia, Pa.
<

10,000 parašų sU reikalavimu

Pietinėje dalyje Philadel- 
phijos yra didelis susikimši
mas. Ten yra apie trys šim
tai tūkstančių gyventojų. Pa
sirodo, kad toje visoje apy
linkėje žmonės randasi dide
liame pavojuje dėl prastos 
gaso teikimo sistemos. Po 
žeme susirenka gaso ir įvyks
ta eksplozijos. Tokių eksplo
zijų jau buvo kelios ir jose 
žuvo penki žmonės.

Apylinkės gyventojai susi
rūpino ir pradėjo kovoti prieš 
pavojų, Buvę sudarytas ko
mitetas, kpris surinko 10,000 
parašų ant peticijos, reikalau
jančios, kad miestas tuojau 
imtųsi priemonių pavojui pra
šalinti. Komitetas turėjo pa
sikalbėjimą su miesto majoru 
Clark. . Majoras me d avė jo
kio užtikrinimo, kad kas nors 
bus daroma. Tik jis pasakė, 
kad nereikia -.įpulti isterijon, 
nes didelio pavojaus nesi
randa.

The Phil a d e 1 p h i a Gas 
t

Works Co. sako, kad pakeiti
mas gaso teikimo sistemos 
kaštuotų dešimtį* milijonų do
lerių. Gyventojai sako: Te
gu ir, taip, tegu valdžia ir 
kompanija išleidžia tą sumą, 
žmonių gyvybė svarbesnė už 
dolerius. Be to, toksai projek
tas suteiktų; vietos darbinin
kams darbo, nes daugelis jų 
jau seniai vaikštinėja be dar
bo.

Kas bus daroma toliau 
prieš žmonių gyvybei pavojų, 
dabar sunku pasakyti. Tik 
vienas dalykas aiškus: So. 
Philadelphijos gyventojai ne
tylės. Rep.

Jei Tamsta • dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias is viso pa- 
sauMb.

Pittsburgh, Pa.
Ruošiasi streikuoti

Čionai gali išdilti didžiulis 
streikas. Taip^bent atrodo. 
Atrodo, kad . Westinghouse 
Electric korporacijos- darbi
ninkai jau ' pasiruošę streikuo
ti. Darbininkai priklauso CIO 
International Union of Elec
trical Workers, Local 601;

Trys tūkstančiai darbinin
kų atlaikė susirinkimą ir nu
tarė atmesti korporacijos pa
siūlymą pakelti algas tiktai 
tarpe 3.5 ir 7 centų t per va
landą. Jeigu' korporacija ne
patenkins darbininkų v unijos 
reikalavimų, 'streikas pasida
rys neišvengiamas:

Kol kas žodį tarė tiktai 
East Pittsburgh dirbtuvės dar
bininkai. Bet reikia žinoti, 
kad Westinghouse korporaci
ja samdo 47,000 darbininkų 
ij* turi Visą eilę fabrikų. Dalis 
korporacijos darbininkų pri
klauso prie pažangiosios Unit
ed Electrical, Radio and Ma
chine Workers unijos. Dar 
ir kitos dvi'mažesnės unijos 
veikia tarpe tų pačių darbi
ninkų.

Didžiųjų unijų centrai dar 
nepasisakė dėl korporacijos 
pasiūlymų. Jeigu nebus su
sitarta, tai streikas kils vi
suose Westinghouse korpora
cijos fabrikuose. . Rep.

BINGHAMTON, N. Y.
IŠVAŽIAVIMAS

LDS 6-ta kuopa, rengia 
linksmą išvažiavimą, kuris 
įvyks sekmadienį, liepos 25- 
tą dieną, pas I. E. Vėžius ant 
ūkio. Pradžia 12 vai.

'šis išvažiavimas yra ren
giamas tikslu suvažiuoti vie
tos ir apylinkės lietuviams ir 
praleisti linksmai laiką, pa
kvėpuoti tyru oru ir pasigro
žėti vasaros gamtos grožy
bėmis. O prie to dar bus 
proga pasikalbėti ir su dele* 
gatėmis, ką tik sugrįžusio- 
mis iš LDS 11-to Seimo. Ren
gėjai bus pilnai pasiruošę pa
vaišinti dalyvius įvairiais gė
rimais. O mūsų gerosios šei
mininkės pasirengę pagamin
ti įvairių valgių dėl pietų ir 
vakarienės. Apart kitų val
gių, dar bus ir silkių.

Daugumai jau yra žinoma, 
kaip nuvažiuoti pas Vėžius, 
bet atsargumo dėlei čia pažy
mėsiu, kaip važiuoti. Iš mies
to reikia važiuoti Court St. 
iki privažiuosite Sirall Mill 
Rd. ir Colesville Rd. Tada 
sukite po kairei ir tiesiai iki 
pamatysite Vėžių ūkį ir iš
važiavimą.

Jeigu būtų ūkanota ir lie
tus lytų, išvažiavimas vis vie
na įvyks, nes yra daug vie
tos po stogu ir išvažiavimas 
eis savo keliu.

Širdingai visus užkviečia- 
me dalyvauti. Rengėjai

Oakland, Cal.
Darbininkai neteks darbo

Pranešta, kad čionai grei
toje ateityje, kada nors rug
sėjo mėnesį, užsidarys Cali
fornia Cotton Mills vietinė 
dirbtuvė. šiuo tarpu ten 
dirba du šimtai darbininkų. 
Pradžioje metų dirbo keturi 
šimtai, bu šimtai jau atleis
ta, ir paskutiniai d ir šimtai 
bus išmesti iš darbo rugsėjį.

Kompanijos direktorius Ha
milton pareiškė, kad dirbtu
vė turės užsidaryti dėl sun
kios padėties medvilnės pra
monėje. Dirbtuvė turinti už
sidaryti, nes1 jinai nebeduo- 
danti kompanijai pelno.

Bet ką darys1 netekę dar
bo darbininkai? Kur jie pa
sidės? Niekas jais nesirūpi
na. KeP-

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

$iorooo Fondo Eiga 
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

vKitas laiškas skamba šitaip: “Gerbiemieji: jšis če
kis, kurį čia randate, dalinasi sekamai: $58 tai uždarbis 
Moterų Klubo įvykusiame Tėvams pagerbti parengime, 
o $5 tai nuo Motiejaus Kučinsko, Viso $63. Draugiškai, 
V. Stankevičius, Baltimore, Md.”

A. P. Dambrauskas, iš Haverhill, Mass., prisiuntė
blanka ir $82.00. Aukojo:

ALDLD 85 kuopa................................... $20.00
B. Brown...........,.............................    10.00
A. Navickas....... ................................  10.00
A. P. Dambrauskas.................................. 10.00
A. ir M. Kazlauskai ...............•...........  10.00
Laisvės patriotas........................................ 5.00
C. W. ......................................................... 5.00
Laisvės skaitytojas.............................  5.00
R. Šileikienė .................................... .... 3.00
Ilgametis Laisvės skaitytojas ................... 2.00
S. Paplauskas.............................................. 1.00
Haverhillietis......................................  1.00

Nuo P. Paserskio, Baltimore,/ Md., gauta $51.41.
Aukojo:
LLD 25 kuopos parengimo pelnas .... $45.41
Svečias iš Pa.................................................5.00
Laisvės rėmėjais......................................... 1.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
a. a. Juozas A. Venckus, Mexico, Me. . $10.00 
Sophie Žukas, Portland, Oreg................. 10.00
LLD 162 kp., Toronto, Canada ........... 10.00
Is Valkaviznos ...........................................10.00
M. Kavaliauskas, So. Beliot, Ill...........10.00
Jos. Steponaitis, Brooklyn, N. Y............ 10.00
G. Martin, W. Roxbury, Mass................10.00
A. Pranaitis, Camden, N. J....................... 10.00
Romulus, Mich., gyventojas.....................10.00
Dr. F. J. Borisas, New York City......... 5.00
LLD 92 kuopa, Chicago, Ill........................5.00
M. Motejunas, E. Coulee, Alta, Canada . 5.00 
K. K., Detroit, Mich.................................... 5.00
Elzbieta Wiciniene, Homestead, Pa. ... 5.00 
Svečias, Chenango Bridge, N. Y............ 5.00
A. M., Brooklyn, N. Y................................ 5.00
Geo. Steponauskas, Montello, Mass........ 5.00
A. Bakšis, Philadelphia, Pa........................5.00 •
Ona Martuzienė, Nanticoke, Ba.........  4.00
Stella Zastar, Montreal, Canada ........... 3.00
P. ir M., Detroit, Mich. ............................... 3.00
A. ir S. Titaniai, Woodhaven, N. Y........ 3.00
Aug. ir Uršulė Veličkai, Gilbertville,

Mass, (per Mazurką) .....................'. 3.00
J. V. Žilinskas, Worcester, Mass. ....... 2.00 
Joe Raulinaitis ........................................  2.00
J. Chapas, Des Moines, Iowa ...................2.00 .
J. Vaikas,Homestead, Pa..................... 2.00
P. ir M. Yocumskai, Haverhill, Mass........ 2.00
V. Bingelis, Paterson, N. J........................2.00 .
Kauno Dzūkas......................................  2.00
V. Tauras, Brooklyn, N. Y............ ............. 2.00
Vershyla, So. Boston, Mass........................ 2.00
Frank Netsel, Gardner, Mass..................... 2.00
J. Bonza, Danbury, Conn............................ 2.00
Bevardis, Danbury, Conn............................2.00
Eva ir Ant. Žvingilai, Jewett City, Conn. 2.00 
Jos. Solomon, Schuyler Lake, N. Y.......... 1.00
B. Minotas, Toronto, Canada ................. 1.00
Geo. Daugėla, Richmond Hill, N. Y. ... 1.00 
R. Mickevičius, Toronto, Canada...........1.00
A. Bender,. Collegeville, Pa...................... 1.00

Klaidos atitaisymas: Liepos 14 d. laidoje buvo pa
skelbta “W. C.,‘ Lowellietis $2.00”, o turėjo būti $5;00. 
Atsiprašome!

Iš anksčiau gauta $6746.27. Dabar įplaukė $392.41. 
Viso iki šiol gauta $7138.68.

I Širdingai tariame visiems už gražias dovanas dide- 
| lį ačiū!

Laisves Administracija’
---------v--------------------------------------------------------------  

♦

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Memmingeno mieste, Vo
kietijoje, pabėgėliai turėjo 
susirinkimą. Jame kalbėjęs^ 
koks ten V. Natkevičius. Per 
ašaras jis pasakęs: “Anks
čiau ar vėliau vistiek grįšime 
į tėvynę. Tenai reikės visą 
gyvenimą kurti iš naujo.” 
Karštai raginęs savo pasekė
jus. tai misijai gerai pasi
ruošti.

Tas tik reiškia, kad dar ne 
visi bloferiai susikraustė 
Amerikon. Dalis jų pasiliko 
Vokietijoje. Jie tebeapgau- 
dinėja savo nelaimingus pa
sekėjus pažadais sugrąžinti 
Lietuvon smetoninį režimą.

Pas mus liepos 4-ta, o Pran
cūzijoje liepos 14-ta yra tau
tinė šventė. Prancūzai kas
met iškilmingai paminėdavo
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Bastilijos sugriovimą.
šiemet valdžia uždraudė 

liaudiškoms organizacijoms 
liepos 14-tą gatvėse demon
struoti. Tas* esą reikalinga 
parodymui “tautos vienybės.”

Prancūzijos vyriausybė pa- 
lirodė bijanti žmonių.

Indokinijos liaudiečiai gin
kluoti Amerikos ginklais! Jie 
juos atėmėiš francūzų> o 
francū^ams J pasiuntė mūsų 
vyriausybė. ?

. ■—.v . A. .•

Įvairūs išsireiškimai
Jokis žmogus nįe k a d o s 

netapo iš karto visiškai blo
gu. Juvenal

Vertas pamatymo?—taip; 
bet nevertas keliauti, kad 
pamatyti. Sam. Johnson.

Surinko Kas Kitas



i _

Atvykę į gimtadienio 
pobūvį vėsiai, smagiai 
praleis vakarą

Visiems turintiems liuos- 
laikio šio šeštadienio prieva
karį, liepos 17-tfą, reikėtų at
vykti į Liberty Auditorijos 
restaurantą. Vėsesnės vietos 
nerasi visame mieste, išsky
rus šaldytuvus.

Tikslas tai pgį yra geru 
akstinu ten būti. Išgirdęs, 
kad pas jį atvažiuoja svečių 
iš toli (Naujosios Anglijos, 
Kanados), Jonas Grybas su
manė mus supažindinti su sa
vo giminaičiais, atvykusiais 
iš toli, o tuo patimi suteikti 
jiems progą susipažinti su 
mumis. Tad ir nusprendė sa
vo gimtadienį paversti viešu 
susipažinimo pobūviu.

Jonas čionai dar ne senas 
gyventojas. Tačiau jis visur 
dalyvauja, tad jau turi pla
čių pažinčių ir draugų. Dau
gelis jo drangų yra išvykę 
atostogų. Tačiau tiems, kurio 
pasilikę namie, ar spės su
grįžti, patartina atvykti sykiu 
su svečiais ir su jubiliejantu 
vakarieniauti vėsiose Audito
rijos patalpose.

Įžanginės jokios mokesties 
" nėra ir tikietų nereikia. Kvie

čia visus. Būsiu

Tarp lietuvių
Didžiojo New Yorko kolo

nija, viena iš toliausių nuo 
Chieagos, pasiuntė į LDS Sei
mą vieną skaitlingiausių de
legacijų. Už tai jie gavo ge
ro kredito. Laukiama su
grįžtančių.

Linkėtina, kad rugpiūčio 1- 
mą įvyksiančiame šios srities 
kuopų bendrame piknike na
riai ir prieteliai susirinktų 
skaitlingai pasveikinti dele
gatus ir išgirsti jų praneši
mus. Jie ten per tris dienas 
šiuose karščiuose posėdžiavo 
salėse. Mes jų pranešimų pa
siklausyti galėsime Kasmočių 
sodelio pąvėsyje. Narys

Dr. V. Kanauka išlaikė 
New Yorko ir Ohio valstiji- 
nius egzaminus.

• ■
Jonas Buivydas kriaučių 

rinkimais nusivylęs. Keleivy
je jis vis dar tebegiria save, 
koks jis buvęs geras, o bara 
kriaučius, kad nerinko valdy
bos pagal jo ir Balkūno įsaką.

Atostogų proga lietuviška
sis Brooklynas jautėsi lyg ir 
ištuštėjęs.' Ypač kriaučiai pa
sklidę po visą plačią šalį ir 
net užsienin, Kanadon. Ten 
atostogų; išvyko ir daininin
kas Stankūnas. Taipgi Ka
nadoje atostogauja inžinie
rius Pranas Kunigėlis su žmo
na.

Liepos 17-tą susituokia Ele- 
norė Stakovaitė su Diek 
Wetzler. Prieš porą savaičių 
jos draugės Geraldine ir Ma
ry Ann Wilsonaites ir Ruth 
Bell surengė būsimajai nuo
taka, pagerbti pobūvį. Jame 
dalyvavo gražus būrys jauno
sios ir vyresnėsės kartos mo
terų ir merginų. Palinkėjo 
laimes ir apdovanojo. Ž. R.

________ »•
Mrs. Ziząs vėl ligoninėje. 

Ją ištiko skaudi nelaimė/ il
gai negyjančią koją daktarai 
turėjo nupiauti. Neteko pa
tirti, kurioje ligoninėje ji ran
dasi. Tai galima būtų su
žinoti užėjus į Piliečių Klubą, 
ar pas patį Zizą. Jis gyvena 
306 Union AVe.

Harleme buvo atrastas pa
klydęs _6 metų berniukas, ar 
bent manyta, kad jis buvo 
paklydęs. Nuvestas prieglau- 
don, vaikas naktį iš ten dingd.

Eidamas skersai gatvę New 
Yorke tapo užmuštas John 
Haynes, gyvenęs 288 Devoe 
8t., Williamsburge.

NewYorto^i^ferZlnloi
Linkėjimai Dr. J. Repšiui 
ir Elzbietai Vilkaitei

sil
nutarėme aplankyti li- 
Evą Mizarienę. Smagu 
su Eva p a s i k a 1 b ėti. 
balsas malonus ir jau 
stiprus; tas ženklina,

ir širdis sveiksta.
dar ligonė ■fiziškai

besikalbant, sugiųzo 
Mizara. 
Dr. Jo-

Liepos 11 dieną mudu 
Ona 
gonę 
buvo 
Evos 
gerai 
kad žaizda po operacijos ge
rai gyja 
Tačiau 
silpna.

Mums
iš Bostono ir Rojus 
Jis papasakojo, kad 
nas Repšys su kaliforniete 
slauge Elzbieta Vilkaite susi
tuokė. Tai buvo mums su 
Ona įdomi žinia. Abudu Jo
nas ir Elzbieta yra seni drau
gai, gabūs savo profesijose, 
todėl galės vienas kitam daug 
pagelbėti. Mudu su Ona 
Širdingai- linkime nauja ve-
džiams laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

Dr. J. F. Borisas

neamc-

Kunigas Melish vis dar 
buvo būdytojo kedeje

Liepos 13-tą SACB posėdy
je liudytoju vis "dar tebebuvo 
kunigas William How a r d 
Melish, šv. Trejybės bažny
čios pastorius, Brooklyne.

Tarpe kitko, jo klausė, ar 
jis pasirašęs laišką, prašan
tį amnestijos įkalintiems ei
nant Smith Aktu. Kunigas 
atsakė:

“Aš manau, taip. Tokį laiš
ką pasirašiau dėl to, jog aš 
manau, kad jie yra nuteisti už 
jų idėjas—o tai yra 
rikoniška.”

Melisho pasirašytas 
reikalavo išlaisvinti 
Dennis, Benjamin Davis ir 
kilpa darbininkų vadus komu
nistus, kurie tapo įkalinti už 
skelbimą marksizmo -leniniz
mo.

Kitu atveju jo klausinėjo, 
ar lankęsis Daily Workerio 
raštinėje. Melish atsakė, jog 
jis ten lankėsi nunešdamas 
prašyti įtalpinti laikraštin 
pranešimus. Kai jo paklau
sė, ką jis žino apie Daily 
Worker!, jis atsakė:

“Kiek aš žinau, tai yra 
laikraštis.”

Organizacijai patarėjas Da
vid Rein priešinosi tardymui 
apie laikraštį, kuris neįeina 
čia tardomos organizacijos 
nei jos darbų sritin. Tačiau 
tardytojas Co d d aire tardė to
liau. Klausė, ar kunigas bu
vęs kitų laikraščių įstaigose. 
Melish atsakė, kad ‘ buvęs 
Brooklyn Eagle ir New York 
Times raštinėse gal apie po
rą kartų. Tiems laikraščiams 
nešęs tų pat pranešimų ko
pijas, kokias nešė ir darbi
ninkų laikraščio Daily Worke
rio raštinėm

Subway vagonai su 
šilima ir šalčiu

New Yorko miestas užsisakęs 
ir Mineapolyje jau gaminami 
vagonai, kuriuose vasarą pa
laikysią šilimą 10 laipsnių že
mesne, negu ore, o žiemą ši
lima būsianti visuomet vie
noda, 70 laipsnių. Vienas to
kio vagono įrengimas kainuo
jąs $12,000. Sako,kad pirmų
jų tokių 200 bus gauti bėgiu 
sekamų 5 mėnesių, kiti 400 
irgi jau užsakyti.

Buvęs Jersey City majoras 
Frank Hague pasislėpęs Now 
Yorko viešbutyje nuo teismo, 
kur jis šaukiamas įtarimu, 
būk būdamas, valdininku im
davęs nuo tarnautojų “kick- 
backs” (dalį jiems išmokamų 
algų turėdavę atiduoti majoro 
politiniams reikalams, o gal 
ir asmeniniams).

Skustuvelhj dirbėjai 
neikia apsaugoti 
savo darbus ir duona

itmesti
atsta-
O VI-

nrieš

su šau k ė d arb i n i n k ų 
ant greitųjų, kai tik 

firma nušpren- 
v o d a r b i
Unija jau 
žinojo

American Safety Razor 
Korporacijos darb i n i n k a i 
Įvykdė savo susirinkimą St. 
James bažnyčioje, Brooklyne. 
Vienbalsiai nutarė 
kompanijos pasiūlytas 
tymui iš darbo sumas, 
somis spėkomis kovoti 
iškraustymą šapų.

Unija 
mitingą 
sužinojo, kad 
dė iškelti s a 
Staunton, Va. 
iriau kai ką 
gręsmę, bet nežinojo, kur ša
pu iškraustoma. Paliestų virš 
800 darbininkų. * 

se
tąapie

Hotel paskelbti 
planą pirmiau, ne- 

viršin inkai spės 
jį ir ką nors veik-

pani.jos planą, tuo pat sykiu 
firma pašaukė darbininkus Į 
St. George 
jiems savo 
gu unijos 
perskaityti 
t i. Darbinihkams nutarus ko
voti už palikimą šapų čio
nai, pradėjo vydkyti unijos su 
kompanijos atstovais derybas.

United Electrical, Radio & 
Machine Workers Lok alas 
475.

Sakoma, kad firma savo 
pasiūlymuose unijai sutinkam 
ti atstatomiems 65 metų am
žiaus darbininkams (ar se
nesniems), kurie išdirbę 25 
metus, duoti pensijos, taipgi 
po vieną savaitę atstatymo iš 
darbo mokesties nuo kęžnų 
išdirbtų firmai metų.

Kompanai ramino, kad jie 
i priimsiu darban tuos, kurie 
norėtų važiuoti i Stountoną. 
Tačiau finmos darbininkai, 
kurių apie ketvirtadalis yra 
negrai, sako, jog naujai ten 
nuvykusiems, keliems organi-. 
zuotiems tarp neorganizuotų 
nėra prospektų išsilaikyti dar
bo, jeigu nenorės 
dirbti. žadamas 
gyvenimui, sako, 
kambario pašiūrė visai šeimai, 
žadamieji “maudynėms prū
dai,’’ negrams bus fabrikų 
užteršti grioviai.

Pensijų planu irgi darbi
ninkų neužžavėjo. Ant grei
tųjų patikrinus tuos punktus, 
unijistai patyrė, kad tas pla
nas pagelbės tik saujelei dar
bininkų, o daugumai liksis 
tuščias pažadų maišas ir ne
darbas.

uz dyką 
“cottage” 

bus vieno

Kviečia lietuvius 
matyt gražią filmą

New Yorko lenkai ruošia 
rodymą naujutėlės, ką tik iš 
Lenkijos atvežtos filmos. Ji 
turi gražią, intriguojančią is
toriją, kai tuo pat sykiu pa
rodo ir naujosios Lenkijos 
šiandieninę tikrovę. Yra ro
manso, draminių pažibų., yra 
ir juokelių.

Specialus rodymas įvyks 
liepos 23-čios vakarą, Stanley 
Teatre, nežiūrint, ar dabar 
rodomo j i Albanijos filmą 
“Skanderbeg” bus baigta ro
dyti, ar ne. Stanley randasi 
prie 7th Avė, už jousės blo
ko nuo Times Square. Vėsi
namas.

Visa lenkiška programa 
prasidės 8:15 vakaro. Įžan
ga $1, įskaitant taksus. Greta 
rodymo “Adventure in Mari- 
ensztat,” bus ir žiniškos, taip
gi koncertinės - trumpos fil
mos. Ruošia paminėjimui Liau
diškos Lenkijos 10 metų su
kakties.

Douglastone dvi Schaefcrių 
dukrytės tapo įkąstos nežino
mo šunies. Jei neatras šu
nies, mergaitės turės kentėti 
skausmingus įčirškintus nuo 
pasiutimo' ligos.

Rooseveltas ragina 
sugyventi su kitaip 
gyvenančiomis šalimis 

v
Colgate Universiteto konfe

rencijai, svarstančiai užsie
niams politiką, kalbėjo N e w 
Yorko kongresmanas Franklin 
.D. Roosevelt, buvusio prezi
dento sūnus. Jis pareiškė, 
jog yra “tikri prospektai” iš
vengti karo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos.

Rooseveltas patarė per
svarstyti, “kokiu pamatu kova 
tarp tų dviejų, vienai kitai 
priešiškų sistemų turi būti ko
vojama.”

Jo manymu, nepaisant kuo 
baigtųsi pasaulinis karas* (.jei
gu .jis įvyktu), net jeigu J. V. 
ir laimėtų fronte, vistiek tu
rėtu nelaimingas pasėkas. Ru
sai esą tą supratę. Del to jų 
politika paskiausiais laikais 
remiasi tuo, kad “tokio karo

Jis sakė, kad vyriausiu 
Amerikos siekiu turėtų būti 
“auklėti ir drąsinti ieškoti 
nepriklausomybės ir progreso 
visiems žmonėms ir valsty
bėms, kurios randasi šioje 
pusėje geležinės uždangos.”

Kitas siekis turįs būti su
gyvenimas- tarpe kapitalistinių 
ir socialistinių valstybių. Jis 
nesutinkąs kyžleisti dirvą ko
munizmui, tad' esą reikalinga 
jį nukovoti, bet ne kare.

“Nukovojimas” ateisiąs iš 
socialistinių valstybių vidaus, 
jeigu mes pavyzdžiais paro
dytume, kad pas mus žmonės 
geriau gyvena ir yra laisvesni.

Stebėtojai sako, jog šis pa
sisakymas už gretimai sugyve
nimą (co-existęnce) dviejų 
sistemų yra naujas tarp de- 
mokrdtų. Rooseveltas lig šiol 
kalbėdavo tik namines poli
tikos klausimais.

Policijos Department© tar
nautojai sudėję savo aukomis 
ir iš žmonių surinkę $10,758 
metiniam PAL fondui. Fon
das finansuoja įvairius veiks
mus biedniokų vaikams.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

------ u
Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ii/ Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Kriaučiai irgi rengs 
savo pikniką

Ne veltui lietuvių patarle 
sako: “reikalas yra geriau
sias mokytojas.” Skundėsi 
svietas, kad nėra parW, kai 
užsidarė seniau vanotieji. 
Kai pradėta ieškotis atsirado 
naujų. Dienraštis Laisvė “at
rado’’ National Hali ir Park, 
Woodsideje. Lietuviams par
kas patiko ir' juomi naudoja
masi jau ir parapiją! pikni
kams.

Dabar kriaučiai skelbia kitą 
“atradimą.” Jie savo pikniką 
rengia Jamaica Polish Na
tional Parke, 108-11 Sutphin 
Blvd., Jacaica. Gros Pavy
ti žio orkestras.

Kalbant apie “atradimus” 
parkų piknikams, noriu pri
minti, kad Laisvė nesisaviira 
kredito už atradimą National 
Hali ir Park, Woodsideje. Jį 
lietuviams atrado darbuotojai 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitete, laike karo. Ton 
Įvykdė bene /porą piknikų. Ta
čiau,. kol buvo lietuvių valdo
mu parkų, dienraštis Laisvė 
savo piknikus rengė lietuvių 
parkuose, kada tiktai tokius 
buvo galima gauti. Rep.

Pfefferio bylą atidėjo
Teisėjas atidėję Pfefferio 

bylos persvarstymo klausimą, 
prašė įkalintojo Pfefferio ad
vokatai. Bylą atidėjo (kažin 
kokiais, sumetimais) atk v i estas 
iš Watertown teisėjas Wiltse, 
kuris buvo teisėju kai Pfeffo- 
ris tapo nuteistas.

Pfeffeis buvo nuteistas įta
rimu, būk jis nužudęs mari- 
ninką Bates. Tačiau nužudi- 
mą dabar prisipažino neseniai 
areštuotas Roche.

nešėją netoli b a n k o p r i c 
j Eastern Parkway iv Kingston
Ave., atėmė $4,000.

‘ Coney Islande išstatytoji 
parodai bangžuvė buvo užsi
degusi. i Jai gesinti iššaukti 
gaisragesiai.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

1 Viešbučių darbininkams 
i įveda pensijų planą

Viešbučių darbininkų unija 
< (AFL) ir industrijos savinin- 
į kai paskelbė, kad nuo ateį- 
’ nančio rugsėjo 1-mos pradės 
i mokėti pensijas pasitraukian- 
; tiems iš darbo 65 metų ar se
nesniems darbininkams.

Viešbučių savininkai, pagal 
pirmesnę sutartį su unija, per 
pastaruosius dvejus metus Į tą 
fondą jau mokėjo 2 procen
tus. Dabar fondas jau turi 
pakankamą išteklių pradžiai.

Sakoma, kad apie 900 dar
bininkų bus teisėti pasitrauk
ti ant pensijos. Pasitrauki
mas iš darbo yra savanoris iki 
70 motų. Po 70 metų, jei
gu samdytojas nori, gali dar
bininką atstatyti. Bendrai 
planas paliečia apie 35,0(0 
narių.

Pensija bus mokama pagal 
kiekį po pensija išdirbtų me
tų,’ bet ne daugiau 40 dolerių 
mėnesiui (priedui prie gauna
mosios iš social security) ir 
ne mažiau $12.

Kadangi daugumos viešbu
čių darbininkų algos yra ma
žos (daugumos uždarbis re
miasi tipsais), tad aprobuoja
ma, kad jų abu gavimus (iš 
unijos ir social security) su
dėjus kartu vargiai sieks virš 
$100 mėnesiui, o kai 
gaus ir po mažiau.

kurie

Pagerbė policistą
Policistas George L. DeNyse, 

i motore iki istas, apdovanotas 
į pažymiu ir $100 už išradimą 
pagerinto speedoimeterių pą- 
tikrintojo. Policijos Depart- 
mentas vartoja 442 motorci- 
klius: DeNyse pagerinimas 
sutaupysiąs departm e n t u i 
apie 3,0.00 darbo valandų per 
metus.

ilf Ideališka Vieta Vakacij6n> 
šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

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

*

<s> •

A

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -opi fųaui ius fvų>[ tpgnup 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo .svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

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

Telefonas 5-2338

4* ’

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS

1 221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS.

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BARMAID | 
Pasitikima ir patyrusi.

oas. Kreipkitės: i 
BILL’S BAR & GR1LI 
44-69 21 st St., L. L C 

Telefonas: 
RA. 9-9450

lar-

(102-193)

REAL ESTATE

MARINERS HARBOR —S. L
Gerai budavotas 2 šeimų namas. 4 
ir 5 rūmų, prisideda skiepas, gara- 
džius, storms, screens, Venetians ir 
kiti ekstra įrengimai. Arti mokykhr 
krautuvių ir transportacijos. Tikra? 
pirkinys tik už $8,000. Matykjl-e'ar 
šaukite savininką tarpe 4—8 P. M.

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

(135-142)

ASTORIA
Gerai budavotas mūrinis, 2 šeimų, 
7 metų senumo namas. 2 gražūs 
4% rūmų apartment ai ir vienas 3 
rūmų, 
nesį. 
šildomas ir 1 
Gera kaimynyste 
cijoje. 
transportacijos. 
kinys tik už $23,000. f

Šaukite Savininką7\ 
Tel. AS. 8-2349 • 

(731-137)

Jeigos iš rendų $287 j mė- 
Žalvariniai plumbing, • gesti 

kiti ekstra įrengimai 
— Ditmars sek- 

Arti mokyklų, krautuvių ir 
Tikrai geras pir-

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

For Sale

DRV CLEANING STORE
Pilnai įrengtas, gera veikli sekci

ja. Žema randa, lysas, daro gerą 
pragyvenimą. Biznis gali būti gerai 
padidintas esant kriaučiui, darant 
pataisymus. Savininkas parduoda ge
rą biznio progą labai prieinamai.

Dėl platesnių informacijų kreip-

Tel. TE. 8-0250

BOATS

Parsiduoda
CHRIST—CRAFT 1923 22‘ Sports
man, 145 H.P., convertible viršus 
$3,650, Matomas Vogt’s Beach, gale 
Philip Ave., Bronx. Klauskite Otto 
J. George, Tel. TA. 8-7933.

(137-139)

< TONE’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

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 genias kainas.
MAX PEIST, Ph. G>

Receptų Specialistai

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