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KRISLAI
Apie ligonius.
Laikraščio vaidmuo.
Protinga pastaba.
Ir gražu, ir iškilminga.
Dar viena tiesa.

Rašo A. BIMBA

f» k’isgi pasitaiko atsitikimu, 
kad Ivaisvėn niekas nieko ne- 
para^o nepraneša apie ser
gančius. Kai kurie net ir nu
mirę pasilieka nepaminėti.

Labai negerai. Nepateisi
namas apsileidimas sveikųjų 
gyvųjų laisviečių.

Argi sunku eilutę kitą pa
rašyti? Argi ne tiek mūsų 
ilgametis laikraščio skaityto
jas bei organizacijos narys 
neužsitarnavo iš mūsų pusės 
pagarbos ?

Laisvė yra plačiosios visuo
menės laikraštis. Ji nori tai 
visuomenei plačiausiai tar
nauti. Laisvės tokia rolė. Ji 
tam buvo įkurta, ji tam yra 
išleidžiama. Ir todėl, kad ji 
galėtų visaip visuomenei pa 
tarnauti, nes toji visuomenė 
ją remia dvasiniai ir medžia
giniai.

Todėl, draugai, išgirdę apie 
laisviečių susirgimą ar mirtį, 
tuojau praneškite. Įdėsime. 
Tegu jų draugai, jų prietelial, 
ių gimdės apie* jų nelaime 
sužibo. ~

Dar daugiau. Labai gražu 
Laisvėje paminėti ir šiaip vie
tos susirgusius bei numiru
sius lietuvius.. Gal tas žmo
gus Laisvės neskaitė. Bet 
kas nors iš jo. giminių bei pa^ 
žįstamų skaito. Jie sužinos 
apie savo artimojo ligą bei 
mirtį.

Pavardė man negirdėta. 
Nežinau, kas jis per vienas. 
Bet A. Dimas Brook lyno sme- 
tonininkų Vienybėje daro la
bai protingą pastabą. Jis ra
šo, ’turėdamas mintyje dipu
kus:

“Visiems labai svarbu įsi
sąmoninti, kad mūsų grįžta
masis kelias į Lietuva turi eh 
ti per naują mūsų atgimimą. 
Mes negalėsime grįžti į Lietu
vą jokiais, kokiais mes esa
me * dabartinėse savo ribose. 
Jeigu mes įžengtume į Lietu
vą tokie, kokie šiandien esa
me, tai mes iš tikrųjų įženg
tume ten tik tam, kad pra
rastuose ją galutinai.”

Geriau pasakyti bei prisi
pažinti nė negalima.

'Reikia pasitaisyti, reikia 
tiesiog atgimti, pirmoje vie
toje reikia iš širdies ir iš 
galvos išvalyti fašistinį .kvai
tulį.

šfitaip atgimęs bei apsiva
lęs kiekvienas dipukas leng
vai galėtų susirasti kelią at
gal į Lietuvą.

Būtų gražu, jei pats A. Di* 
mas parodytų tokio atgimi
mo pavyzdį.

Liepos 16 d. N. Y. Timese 
ant pirmojo puslapio tilpo ne
paprastai įspūdingas paveiks
las.

Jis parodo, kąip išvien 
Austrijoje tarybiniai ir ameri- 
kijįjai kariai darbuojasi su- 
laikymui potvynio. Jauni, 
smarMiŲB, draugiški vyrukai, 
tik is uniformos gali pažin
ti, kuris kuriai pusei pri- 

. klauso.
Vienas Vakarinėje Vokie-
(Tąsa 4—tame puslap.)

Karščiai numarino dar j 
29 amerikiečius

Chicago. — Nuo karščių 
pereitą savaitę mirė 29 
amerikiečiai daugiausia vi
durinėse ir pietinėse vals
tijose. Karščiai ten buvo 
100 ir daugiau laipsnių.

Kaitros banga dabar 
plaukia į rytus.

Iranas leidžia anglam- 
amerikonam naudot jo naftą

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia padarė sutartį su 
aštuoniomis amerikonų ir 
anglų naftos - gazolino 
kompanijomis, leisdama 
joms naudoti Irano naftos 
versmes.

Iranas gaus dalį pagami
namos naftos ir tąja nafta 
atlygins anglams 196 mili
jonus dolerių už naftinius 
anglų fabrikus, kuriuos bu
vusioji Irano premjero Mo- 
ssadegho valdžia perėmė į 
Irano valstybės nuosavybę.

Tai už tą Mossadegho 
pasidarbavimą Irano ka
rininkai ir nuvertė jo val
džią su anglų - amerikonų 
pagalba ir įkalino jį patį.

, Į

Sovietą protestas Iranui 
prieš agresyvę sutartį

Teheran, Iran. — Sovietų 
Sąjunga protestavo, kad 
Iranas, pagal Jungtinių 
Valstijų komandą, eina lin
kui užpuolingos sutarties 
su Pakistanu ir Turkija 
prieš Sovietus.

Iranas atsakė, kad jis 
“niekuomet neprisidės prie 
sutarties, nukreiptos prieš 
Sovietų nepriklausomybę”, 
bet tikisi, kad ir Sovietų 
Sąjunga nieko nedarys 
prieš Iraną.

Dvejose eksplozijose 
užmušta 14 žmonių

Chestertown, Md. — Kar
totinos eksplozijos Kent 
Manufacturing amunicijos 
ir žaislinių sprogimų, fab
rike pereitą penktadienį 
užmušė 11 žmonių, sužeidė 
50 ir sunaikino didžiulį 
fabriką.

Chicago. — Eksplodavo 
ir sudegė Melrose žaislinių 
sprogimų fabrikas, užmu
šant savininką A. Guarino 
ir du darbininkus. Pavo
jingai sužeidė vieną darbi
ninką.

INDUSAI VIENUOLIAI 
UŽMUŠĖ POLICININKĄ

Kuttak, Indija. — Polici
ja buvo įsiveržus į indusų 
fanatikų vienuolyną, jieš- 
kodama pabėgusių krimi
nalistų. Vienuoliai puolė 
policininkus kardais ka
poti, kaip įsiveržėlius į 
Šventovę.

* Policininkai šaudė, nu
kaudami du vienuolius ir 
sužeisdami kelis kitus;

LAUKIAMA GREITOS PALIAUBŲ 
SUTARTIES INDOKINIJOJE

Televizijos rašytojai 
paskelbė streiką

Ženeva, Šveic. — Pra
nešama, kad greitai, gal 
jau šį antradienį, bus pada
ryta paliaubų sutartis bai
gimui karo tarp francūzų 
ir Vietminho - demokrati
nio Vietnamo, Indokinijo
je.

Francijos premjer. Men
des - France yra pasižadė
jęs apleisti valdžią, jeigu 
nepavyktų sustabdyti ka
ro veiksmus iki liepos 20 d. 
vidunakčio. Tai būtų nau
ja francūzų valdžios suiru
tė, ko bijo ir Jungtinės Val
stijos.
KODĖL TIKIMASI 
SUTARTIES

Kad einama link sutar
ties, tai galima spėti iš se
kamųjų naujų reiškinių Že
nevos konferencijoje:

Gen. Bedell Smith, Ame
rikos valstybės sekreto
riaus Dulleso pavaduotojas, 
pareiškė: N

— Jungtinės Valstijos 
“neardys susitarimo nei 
ginklais nei ginkliniais grū
mojimais, jeigu bus pada
ryta tokia sutartis, kurią 
Jungtinės Valstijos ga
lėtų gerbti.” Bet Amerikos 
valdžia “labai susirūpintų, 
jeigu*$>ūtų panaujintas už
puolimas, laužant pasiek
tus susitarimus.”

Francija ir Anglija už
tikrino, kad šiuo laiku ne-

Tūkstančiai francūzų 
bėga iš Vietnamo 
sostinės Hanoi

Hanoi, Vietnam. — Dau
giau kaip 6,000 civilinių 
jau pabėgo laivais bei lėk
tuvais iš Hanoi didmiesčio. 
Rengiasi bėgti dar 110,000 
biznierių, o paskui ir 100,- 
000 francūzų kariuomenės. 
Nes supranta, kad demo
kratiniai vietnamiečiai vi
somis pusėmis apsups tą 
miestą. 1 

Francija prašo Ameriką senatorių Joe McCarthy to- 
paskolint tiek laivų, kad ga- dėl, kad jis su savo išsišo-
lėtų. išgabent milijoną » to
nų ginklų, įvairių krovi
nių ir saviškių žmonių iš 
Hanoi srities.

Demokratinio Vietna
mo kariuomenė užėmė dar 
kelias pozicijas.

AUSTRALIJA NUŽU
DĖ “LAUKINIUS”

Wewak, Nauj. Gvinėja.— 
Anstralija savo* teismo 
sprendimu nužudė aštuonis 
vadinamas “laukinius” Te- 
rapdavit gentės gyvento
jus,- Naujojoj Gvinėjoj. 
Teismo sprendimas sako, 
kad jie užmušė keturis 
Australijos policininkus, 
“netyčia užtikusius slaptas 
tos gentės ceremonijas.”

£

ORAS. — Giedra, šilta ir 
ne taip tvankiu

Amerika pasižada neardyt 
taikos, “jeigu paliaubine 
sutartis būtų tinkama”

planuojama įtraukti Viet
namą ir dvi kitas Indokini- 
jos valstybes — Kambodi- 
ją ir Laosą — į Amerikos 
peršamą karinę sutartį 
prieš komunizmą pietiniai- 
rytinėje Azijoje.
PALIAUBŲ KOMISIJA

Francija, Anglija ir So
vietų Sąjunga bendrai su
sitarė, kad busimąsias - pa
liaubas prižiūrėtų komisi
ja, sudaryta iš Kanados, 
Indijos ir Lenkijos atsto
vų. Paprastuosius klau
simus komisija spręstų 
dauguma balsų. Bet jeigu 
atsirastų toks dalykas, kad 
gręstų panaujinti karą, tai 
reikėtų vienbalsio komisi-

Valdžia kuo pigiausiai pardavė 
471 milijoną svarą džiovinto 
pieno, kaip pašarą gyvuliams

Washington. — Valdžia 
pranešė, kad palengvino sa
vo sandėlius, parduodama 
apie 471 milijoną svarų 
džiovinto pieno miltelių. 
Pieno ’ milteliai parduoti 
kaip pašaras gyvuliams, o 
ne kaip maistas žmonėms. 
Už svarą valdžia gavo 3 iki 
4 centų.

Supirkinėdama pieno mil
telius iš farmerių, kaip per
viršius, valdžia mokėjo po

McCarthy traukia Hitlerio 
keliais, sako sen. Flanders

Washington. — Republi- 
konas senatorius Ralph 
Flanders šį antradienį krei
pėsi į Senatą, kad pasmerk
tų ragangaudį republikoną 

kimais “daro gėdą Sena
tui.”

Flanders pareiškė, jog 
McCarthy “pačia savo pri
gimtim” seka Hitlerio pė
domis, kaip “amerikinis 
fiureris.”

Sen. Flanders iš anksto 
perleido spaudai tekstą sa
vo kalbos, paruoštos saky
ti Senatui antradienį.

Sako: ' -
— Hitleris triukšmavo 

prieš komunizmą, iki už
grobė Vokietijos valdžią. 
Panašiai trukšmauja Mc
Carthy, “nustelbdamas pre
zidentą Eisenhowerį ir ar
dydamas valdinę šalies va
dovybę.”

“Hitlerį taip pat rėmė kai 
kurie turtingi biznieriai.”
COHN IR SCHINEI

— McCarthy andai pa

jos nutarimo tam klausi
mui išspęsti. Vadinasi, bi
le vienas komisijos narys 
galėtų vetuoti (atmesti) 
daugumos sprendimą.

Jungtinės Valstijos pir
miau reikalavo nepriimti į 
paliaubų komisiją jokios 
komunistinės šalies, kaip 
kad Lenkijos. Dabar gi 
Amerikos atstovas pripaži
no, kad negalima būtų 
visai atmesti komunistinę 
valstybę nuo dalyvavimo 
paliaubinėje komisijoje, 
tik pageidavo, kad jokia ša
lis komisijoje negalėtų ve
tuoti daugumos nutarimo.

Amerika, tačiau, dar ga
lutinai nenusprendė, kaip 
laikysis kas liečia veto.

16 centų svarui.
.Dabar tuo pieniniu pro

duktu bus šeriama kiaulės, 
šunes, karvės ir naminiai 
paukščiai.

Parduodami pieno milte
lius gyvuliams šerti, valdi
ninkai užgynė tuos milte
lius net “aiskrimui” nau- 

j doti.
Pieno milteliai gi yra ge

ras žmonėms maistas, ge
riausias po šviežio pieno.

siuntė du skandališkus sa
vo agentus R. Cohną ir 
Schąne į vakarų Europą, 
kur jie fantastiškais veiks
mais sukėlė žmonių panie
ką link Amerikos.

(Jie ten, cenzūruodami 
neva komunistines kny
gas amerikiniuose knygy
nuose, ištaškė bei sudegino 
daugybę knygų, neturin
čių niekyv bendra su ko- 
munizrfiu.)

Paryžiaus viešbutyje, 
Cohn ir Schine susimušė ir 
paspruko, neužmokėdami 
už kambarius ir valgį. Apie 
tai rašė vokiečių ir fran
cūzų spauda.
McCarthy gyrė 
NACIUS ŽUDIKUS

Kuomet senatoriaus Ray
mond H. Baldwino komisi
ja tyrinėjo, ( kaip ginkluoti 
naciai žudė amerikiečius 
belaisvius Malmedy, tai 
McCarthy veržėsi įrodinė
ti, kad beginkliai amerikie
čiai buvę užpuolikai, kad 
Amerikos kareiviai kanki
nę nacius ir tuo būdu pri-

RINKIMAI
I

Aišku, kad jeigu tuojau 
būtų leista visiems Vietna
mo gyventojams balsuoti, 
renkant valdžia ištisai ša
liai, tai rinkimus laimėtų 
demokratinis Vietnamas - 
Vietminhas.

Francija todėl reikalavo 
dvejiems metams atidėti 
rinkimus.

Pranešama, kad Sovietų 
užsienio reikalų ministras 
Molotovas gal sutiksiąs pa
laukti pusantrų metų iki 
visuotinų rinkimų. Balsa
vimus turėtų prižiūrėti ta 
pati paliaubine komisija— 
Indija, Lenkija ir Kanada.
LAIKINAS VIETNAMO 
PADALINIMAS

Francija siūlė, kad Viet
namas būtų padalintas pa
lei liniją tarp 17-tos ir 18-į 
tos geografinių paralelių.' 
Tuo būdu’didesnioji, šiau
rinė Vietnamo pusė su dau
guma gyventojų tektų de- 
mokratin. Vietnamui vai-1 
dyti, iki įvyktų rinkimai 
dėl viso krašto sujungimo j 
vieną valstybę.

Molotovas sakė, kad de
mokratiniai vietnamiečiai 

j yra atkovoję nuo francūzų 
į plotus bent iki 14-tos para
lelės. Todėl, atsižvelgiant į 
faktus, reikėtų pavesti de- , 
mokratiniam Vietnamui 
daug didesnę jo dalį — iki 
14-tos paralelės.

Informacijų’ agentūra 
džiaugiasi sabotažu 
prieš Ryty Vokietiją

Washington. — Jungtin. 
Valstijų Informacijų agen
tūra su džiaugsmu pra
neša, jog per tris paskuti
nius mėnesius Rytinėje Vo
kietijoje sabotažuotojai pa
darė 327 sprogdinimus bei 
ardymus geležinkeliuose, 
fabrikuose ir kitose įmonė
se.

Komunistų priešai to
kiais veiksmais užmušė 46 
važiavusius traukiniais žmo 
nes ir sužeidė 248, kaip gi
riasi kenkėjai, perbėgę į 
Vakarų Vokietiją.

vertę juos melagingai pri
sipažinti, kad “naciai kan
kino amerikiečius belais
vius,” kaip sakė McCar
thy.
LAIŠKAI

Sen. Flanders gavo tūk
stančius laiškų bei telegra
mų, kur amerikiečiai iš vi
sų užsiėmimų bei profesijų 
atvirai smerkia McCarthy, 
pasirašydami savo vardus 
ir pavardes.

Antra vertus, “atėjo ga
na daug laiškų be parašų 
nuo tokių asmenų, kurie, 
užtardami McCarthy, fa
natiškai kursto prieš žy
dus*”

Hollywood. — Veikaliu- 
kų rašytojai televizijai pa
skelbė streiką, pradedant 
nuo trečiadienio. Už veika- 
liuką pusei valandos vai
dinti reikalauja $425 iki 
$715. Kompanijos siūlo 
tiktai $215 iki $415.

Nušovęs pačios mylėtini, 
dentistas buvęs “pamišęs”

v

Allegan, Mich. — Teismo 
džiūrė surado, kad poniš
kas dentistas Kenneth B. 
Small buvo laikinai pami
šęs, kuomet jis nušovė sa
vo pačios mylėtinį Julių 
Lack, turtingą biznierių iš 
New Yorko.

Dentistas todėl bus pa
siųstas į pamišėlių įstaigą, 
“iki atgaus protą.” Po to 
jis galėtų būti baudžiamas 
kalėjimu.

Dentisto pati, trijų vai
kų motina, prisipažino teis
mui, kad ji beprotiškai my
lėjo Laęką.

Viena iš Dionne “penkiukių” 
pabėgo iš klioštoriaus

Montreal, Kanada. — 
Marie Dionne pabėgo iš 
klioštoriaus, surasdama, 
kad jai per sunku melstis 
visą laiką. Jinai pirm 20 
metų gimė sykiu su ketu
riomis kitomis Dionne 
mergaitėmis.

Klioštoriaus viršininke 
sako, Marie “dėl nesveika
tos paliuosuota iš vienuos 
lyno, bet galėtų grįžti.”

Dionne penkiukėm yra 
suplaukė milijonas dolerių 
dovanų į Kanados valdžios 
įsteigtą fondą.

Nepaprasta sausra 
N. Yorko apylinkėje

New York. — Sausra 
New Yorke ir plačioje apy
linkėje šiemet sunaikino 
daug medžių, vaisių ir dar
žovių.

Per pirmąjį 1954 pusme
tį žemė čia gavo tiktai 8 
colius lietaus bei sniego, tai 
6 coliais mažiaus, negu bet 
kada tuo pačiu laikotarpiu 
per paskutinius 83 metus.

CHAPLIN APLANKĖ 
ČOU EN-LAI

Ženeva, Šveic. — Pasau
liniai išgarsėjęs judamų 
paveikslų aktorius Char
les Chaplin su žmona ap
silankė pas Kinijos Liau
dies Respublikos premjerą' 
Čau En-lai, kuris iškėlė 
Chaplinams pietus. Čou En- 
lai yra Kinijos atstovas Že
nevos konferencijoje.

Maskva. — Tarybinės Es
tijos teismo sprendimu, ta
po sušaudyta M. A. Koko- 
vakina ir jos sėbras už 
dviejų kaimiečių apiplėšt 
mą ir nužudymą.
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Reikia piano, o ne apgavystės
Prezidentas Eisenhoxyeris nepatenkintas. Jis ba- 

Yasi ant Kongreso Atstovų Butū{ kam jis atmetė jo, 
♦prezidento, “sveikatos planą,” sugrąžindamas jį komisi
jai. Už jo plano atmetimą balsavo demokratai, bet 
taip pat pakėlė ranką visa eilė ir republikonų.

- Prezidentas sako, kad jis nesiliaus kovojęs už to 
--plano pravedimą. Jis šį klausimą stengsis padaryti ker
tiniu klausimu kongresiniuose rinkimuose.

Betgi nė viena ašara neištekės iš akių nė vienam 
amerikiečiui, tikrai norinčiam matyti gerą, praktišką 
sveikatos planą, įvesta visiems žmonėms pasinaudoti, 
dėl likimo Eisenhowerio “sveikatos plano.” Tai ne pla
nas, bet pasityčiojimas iš Amerikos žmonių sveikatingu
mo problemos. Eisenhowerio planas padėtų tiktai dar 
didesnius pelnus apdraudos kompanijoms pasidaryti.

Ką gi prezidentas pasiūlė? Jis pasiūlę, kad fede
ralinė valdžia būtu įgalinta paskirti iš iždo $25,000,000 
suteikimui finansinės paramos apdraudos kompani
joms, jeigu jos kartais negalėtų išsiversti ir turėtų nuos
tolių, apdrausdamos žmones.

Kokia nauda iš tokio plano žmonėms? Beveik jo
kios naudos nebūtų. Apdraudos kompanijos mokėtų 
tuos dvidešimt penkis milijonus dolerių panaudoti sa
vo pelnų padidinimui. Gal tik doleris kitas galėtų “nu
varvėti” į apsidraudusių žmonių kišenę.

Amerikos žnhonėms labai reikia ^plačios ir išmintin
gos sveikatos apsaugos programos. k Reikia, kad fe
deralinė valdžia išleistų ne desėtką kitą milijonų, bet 

‘šimtus milijonų ir bilijonus. Reikia, kad kiekvienam 
amerikiečiui būtų užtikrintas gydytojo ir ligoninės pa
tarnavimas susirgus, kad vaistų trustas negalėtų žmo
nes apiplėšti. X

Tokį planą sveikatos apsaugai yra pasiūlę Kongre
sui ir vyriausybei- Amerikos Darbo Federacija ir CIO. 
Kųlėl prezidentas Eisenhoweris ne kovoja už tokios 
programos pravedimą gyvenimai!?

Reikia spaudimo, kad Kongresas, atmetęs prezi
dento apgavingą planą, tuojau paimtų svarstymui ir 
priėmimui tikro, gero, naudingo darbo unijų siūlomo 
plano Amerikos žmonių sveikatos apsaugai.

Ar derybos sugrius dėl rinkimų?
Francūzijos premjeras Mendes - France esąs paža

dėjęs pasitarime su Edenu ir Dullesu, kad jos jokiu 
būdu nedasileis, kad paliaubų sutartyje būtų nustatytas 
visuotinų Vietnamo rinkimų pravedimo laikas. Kaip 
žinia, Vietnamo liaudiečiai reikalauja, kad po paskelbi
mo paliaubų už šešių mėnesių bešališkos komisijos prie
žiūroje būtų įvykdyti demokratiški slapti balsavimai 
išrinkimui parlamento.

Tas klausimas, matyti, labai svarbus abiems pu
sėms. Francūzai išsigandę, bijo Vietnamo žmonių bal
so, bijo visuotinų rinkimų. Juos, sakoma, nutarė griež
tai palaikyti Eden ir Dulles.

Galimas daiktas, kad dėl nesusitarimo šiuo reikalu 
neįvyks nė paliaubos.

Ar galimas koks nors kompromisas? Nežinia.

ANTISEMITIZO 
APAŠTALAI q

Hitlerio nebėra, bet anti
semitai tebevaro juodašim
tišką anti-semitišką propa
gandą ir tebenuodija lietu
vių galvas. Pirmosiose ei
lėse stovi So. Bostono Ke
leivio redaktoriai. Bando 
jie gudravoti. Savo nuodin
gas mintis įdeda į “Tėvo” 
lūpas. Prašome pasiklausy- 
ti: ,

“Bet gazietos rašo, k a d 
jų lyderis Gutmanas jau pa.- 
bėgo. Mačiau ir jo pikčerį 
peiperiuose. Išrodo tikras' 
joškė.. Ir pasakyk tu man, 
kodėl beveik visi žydai yra 
Maskvos agentai? .Juk, 
rodos, komunizmo mokslui 
žydiškas noturas turėtų būt 
priešingas. Žydai nemyli 
darbo. Aš niekad nemačiau 
žydą mainose anglis kasant, 
arba giriose medžius ker-; 
tant. Jie myli tiktai biznį, 
kur nereikia darbo dirbti. 
Na, tai kodėl jie stoja už 
komunizmą? Juk komunis
tai biznierius naikina?”

Atsiminkime, kad šitie 
biaurųs, juodašimtiški žo
džiai nėra Keleivio iš kur 
nors cituojami, bet paties 
redaktoriaus nukalti.

REIKALAUJA 1 
UŽSIČIAUPTI

Klerikalų spauda ima na- 
’gan smetonininkus ir “še
fo” Lozoraičio pasekėjus. 
Chicagos Draugas grūmo
jančiai rašo:

“Reikia laukti, kad bent 
dabar, kai visas reikalas 
dar aiškiau yra išryškintas, 
Vliko ir, apskritai, bendro- 

; jo Lietuvai laisvinti darbo 
I priešai liausis neigti gerai 
i ir sėkmingai atliktus žygius 
Bonnoje ir kenkti svarbiam 
Lietuvos reikalui. Negrą-1 
žu, nepadoru, nepatriotinga i 

e ir žalinga šiuo momentu i 
milti Vliką ir tiesiog būtų į 
išdavikiška, jei kas bandy
tų neapgalvotais protestais 
ar kitais būdais jo gerai at

liekamiems žygiams kenkti. ’ 
Reiktų laukti ir to, kad ir ' 
p. Lozoraitis ir kiti diplo
matai, nors ir laiką jį savo 
šefu, pasveikintų Vliką.”

Ką į tai atsakys Lozorai- į 
tinę klika? Nesinori tikėti, 
kad jie prisipažintų kaltais 

‘ ir prašytų prelato Krupavi
čiaus malonės.

Tarpe republikonų
Reikia tik pasidžiaugti, kad pačiuose republiko- 

nuose atsiranda žmonių, kurie nebegali pakęsti sen. 
McCarthy išdaigų. Vienu iš tų yra senatorius Flan
ders iš Vermonto. Jis .reikalauja, kad McCarthy bū
tų išmestas iš' Senate Permanent Subcommittee on In
vestigations pirmininko vietos. Jis sako, kad šis sutvė
rimas iš Wisconsin o minėtą komitetą pavertė savo įran
kiu persekiojimui žmonių, terorizavimui savo oponentų, 
žeminimui Senato ir puldymui Amerikos vardo viso pa
saulio ak y st.

Sen.' Flanders nusistatymas labai nepatinka ne tik 
sen, McCarthy, bet visai republikonų frakcijos .Senate 
vadovybei. Prieš jį griežtai išstojo republikonų frakci
jos pirmininkas senatorius Knowland. Jis neduosiąs 
senatoriui Flanders “nukryžiuoti” sen. McCarthy.

Dar nėra žinios, ką pasakys demokratų frakcija, 
jeigu senatoriui Flanders pavyktų savo pasiūlymą iš
kelti Senate diskusijoms. Ar jie palaikys reikalavimą 

.McCarthy mesti laukan? Reikia nepamiršti, kad vi
sa eilė demokratų senatorių nemažiau aršesni už \Mc
Carthy ragangaudžiai. Gal tik sen. Lehman vadovau
jama šiek titk liberališkesnė frakcija parems sen. Flan
ders pastangas. y

Kaip ten nebūtų, šitas republikonuose sukilimas 
prieš McCarthy rodo stiprėjimą Amerikos žmonių pasi
piktinimo makartizmu.

2 pusi.—Laisve (Liberty)* Antrad., Liepos (July) 20, 1954

DIDELIS SUSMUKIMAS
Henrikas Nagys skaito

mas naujai pribuvusiųjų 
lietuvių dideliu autoritetu 
grožinės literatūros reika
luose. Todėl bus įdomu iš
girsti jo nuomonę apie jo ir 
jo kolegų praėjusių metų 
kūrybą. Nagys nusiminęs, 
nepasitenkinęs. Jis, tarp 
kitko, rašo (Nepriklauso
moje Lietuvoje, birželio 30 
dieną):

“Peržvelgiant dabartinę 
kultūrinę situaciją tremty
je, deja, matosi labai liūd
nas paveikslas: laikraščių 
kultūriniai priedai taip su
liesėję, kad juos redakto
riai užkamšo vertimais ir 
reklamomis, o knygų gau
sybes ragas baigia visiškai 
išsekti. Negera būti pasi- 
mistu, bet anie, regėję blo
go ženklus, vargas mums, 
buvo teisūs. Tiktai peržvel- 
kim 1953 metų knygas ir la
bai lengvai pasidarysime iš
vadas. Jų nedaug ir dau
gumos kokybė skaitančioje 
nedžiugina. Poezija visai 
ima merdėti, bet ir proza 
(tasai leidyklų ir kioskų di
dysis ramstis) aiškiai apsi
krėtusi džiovos bacilomis. 
Skundžiasi leidėjai (-tiktai 
paskaitykime Terros, Gabi

jos, lietuviškos Knygos Klu
bo vedėjų atsišaukimus!), 
skundžiasi rašytojai, skun
džiasi ir tie, kurie, lietuviš
kos knygos likimu rūpinasi, 
ją skaito, ir jos laukia. Tik
tai pastarųjų, nebedaug liko 
—ir kaip tik čia, taip mums 
atrodo, yra visų ligų ir blo
gybių šaltinis.”

Kiek toliau Nagys jau 
šaukte šaukia:

“Taigi, 1953 metų groži
nės literatūros bąlansą ap
tariant, norėtųsi po pagrin
dine antrašte užrašyti tokį 
skaudų motto: Gelbėkime 
lietuvišką knygą, kol nevė
lu! Kultūrinė stagnacija ir 
indiferencija yra pirmieji 
baisaus paralyžiaus reiški
niai, kuriais turime susido
mėti visi — ir visi prieš 
juos kovoti. Nei prakalbos, 
nei, pagaliau, straipsniai 
čia nieko nepadės. Yra vie
nas vaistas — skubus ir pa
prastas, ir efektingas: rei
kia pirkti lietuvišką knygą, 
žurnalą, laikraštį. Rašyto
jai. dar teberašo, tebekalba 
mums. Sava kalba. Išgirs
kime jų žodį.”

VISGI MILŽINIŠKAS 
PLANAS

Brooklyno pranciškonų 
Darbiniu kas netiki, kad 
Tarybų Sąjungos dideli že
mės ūkiui pakelti planai 
bus įvykdyti gyvenimam 
Bet tai ateities klausimas: 
pamatysime, kai nustatytas 
laikotarpis jų pravedimui 
praeis.

Bet ir Darbininkas turi 
pripažinti, kad tas planas 
yra tikrai milžiniškas. Pa
vyzdžiui :

“Komunistų partija nu- Į 
sprendė 1954 metais ir 1955 
metais dirbamosios žemės 
plotus K a z a c hstane, Si
bire, Urale, Volgos srityje- 
ir iš dalies šiauriniame 
Kaukaze naujais plėšiniais 
padidinti 13 milijonų hekta
rų. Pagal komunistinį pla
ną nustatyta, kad šių sri
čių naujieji plėšiniai turi 
1955 m. papildomai duoti 
nuo 1,100 iki 1,1200 mil. pū
dų grūdinių javų. 800-900 į 
mil. pūdų turi būti perves
ti prekybai. Dar šiais me
tais naujieji plėšiniai turi 
duoti 2.3 mil. hektaro dirvų 
kviečiams ir ankštiniams 
javams, o lakusieji 10.7 mil. 
hektaro turi būti apsėti at
einančiais metais.

“Svarbiausias dėmesys bu
vo nukreipta į miškų ir žo
lės stepių zonas. Mat, ru
sų mokslininkai apskaičia
vo, kad — pagal bolševi- 
nius planus — pvz., Ukrai
noje ir kitur europinėje Ru
sijoje dirbamosios žemes 
plotas tik 80% teišnaudo- 
tas. Volgos srity išnaudo
jama grūdams tik apie pusę 
naudingo ploto, o pietinia
me Urale, čeliabinske, Čka- 
love ir kitur vietomis dirba
mosios žemės plotas tesie- 

' kia 30%. Dar geresnės per
spektyvos . “naujiesiems. plė^ 
šiniams įsišavinti” bolševi
kams rodosi vakariniame 
Kazachstane, . Kųstnajaus, 
Kokčiitavo, Aktiuvinsko, 
Akmolinsko, Karagandos, 
Pavlodaro srityje, vakari
niame Sibire ^pie Otfiską,f 
Novosibirską, Kemerovą, 
Tomską ir iš dalies Altajų.

“Ypač daug tikimasi iš 
Kuibiševo srities ir čkalo- 
vo.

“Šios rūšiesžygį bolševikai 
nori pravesti tokiu mastu, 
kokio ‘dar nebuvo ligšioli
nėje istorijoje.’ Be abejo, 
viskas turi būti sumecha
ninta. Tam tikslui į mini
mąsias sritis-pagaT planą

“Daily Worker” rašo, kad 
Komunistų Partija šaukia 
nacįonalę konferenciją rug- 
piūcio 7 ir 8| dienomis, New 
Yorke. Tikimasi turėti virš 
150 atstovų iš visų Jungti
nių Valstijų.

Rugpiūčio 6 d. vakare 
įvyks komunistų masinis 
mitingas Jugoslavų Name, 
405 W. 41st Street, New 
Yorke.

Komunistų vadas Pettis 
Perry praneša spaudai, kad 
šioje konferencijoje bus 
1954 metų rinkimų klausi
mas ir bus priimta rinki
mams pritaikyta progra
ma.

Vyriausias šiuose rinki
muose klausimas, kaip Pet
tis Perry nurodo, tai išrin
kimas tokių atstovų, kurie 
yra makartimo priešai.

Makartizmas yra fašisti
nis veikimas, kurio tikslas 
yra panaikinti demokrati
nes žmonių teises ir įtrauk
ti Ameriką į karą prieš so
cialistinius kraštus-

L

Indijos premjeras Nehru 
aiškino savo krąštp^ žmo
nėms, kas atsiekta/pasitari- 
me su Kinijos premieru 
Čou En-lai. Nehru nurodė, 
jog abi šalys, taipgi ir Bur
ma, pasižadėjo kooperuot i 
taikos išlaikymo' ir kitais 
svarbiaisiais klausimais.

Kas liečia Jungtines Vals
tijas, tai jis pasakė, kad 
Indija yra neutrali ir Ame
rikos politikai nepritaria. 
Dėl to, kad ji gauna iš 
Amerikos paskolų, negali 
savo nusistatymo pakeisti. 
Nes paskolos turi būti duo
tos besąlyginiai.

Indijos nusistatymas yra: 
su kaimynais s u g y v e n t i 
draugiškai.

• *

Jungtinių Valstijų val
džia pardavė Anglijai 14,- 
600,000 svarų sviesto už 
šešis milijonus dolerių. Bet 
ir tie pinigai palikti kaip 
paskola Anglijoje sunaudo
ti. Galima sakyti, Anglija 
gavo sviestą veltui.

Bet kuomet Tarybų Są
junga andai pasiūlė po 60 
centų už svarą sumokėti, 
tai gavo atsakymą, kad ne
galima parduoti pigiau, ne
gu pardavinėjama Ameri
kos rinkose.

•

Imigracijos Biuras sulai
kė elektrikininkų unijos or
ganizatorių Alan McNeil ir 
ruošiasi jį išdepor t u o t i. 
Kaltina, kad jis tūlą laiką 
buvęs komunistas. .

ŽINIOS IŠ
Raudonojo Kryžiaus 
aktyvistą sąskrydis

KAUNAS. — šiomis die
nomis čia įvyko .miesto įmo
nių. Raudonojo1 Kryžiaus pir
minių organizacij ų\akty vistų 
sąskrydis. \

Pranešimą apie Raudonojo 
Kryžiaus organizacijų veiklą 
Kauno mieste’ padarė miesto 
Raudonojo Kryžiaus draugi
jos komiteto pirmininko pa
vaduotojas čygaitė.

Lietuvos. Raudonojo Kry
žiaus draugijos Centro Komi
teto pirmininkas Brigmanas 
už žymius pasiekimus, vystant 
ir gerinant draugijos veikią 
įteikė draugijos Centro Ko
miteto pereinamąją Raudoną
ją vėliavą "Geriausiai’ įmonės

I »■ ....... . ■'* .. -

šiais1 metais pasiųsta 120,- 
000 vilktuvų, 10,000 kulia-. 
mųjų ir atitinkami kiekiai 
traktorių, kasamųjų maši
nų ir kt. ‘Prieš įveiki t’ 
pasiųsta dešimtys' tūkstan
čių komjaunuolių iš Mask
vos, Gudijos ir kitur.’’

Valdžia skelbia, kad Mc
Neil esąs gimęs Indijoje, 
taipgi be leidimo dalyvavęs 
Ispanijos ei viliame kare, 
kovojęš prieš Franco. Mc
Neil aiškina, kad jis yra gi
męs Minnesotos valstijoje. 
Todėl jis esąs pilietis.

Paleistas po $5,000 kau
cija, McNeil ruošiasi save 
ginti teismuose-

• i

Kompozitorius ir orkes- 
tros vadas Moises Vivaneo 
ir jo žmona Urna Sumac, 
Peru respublikos žymi dai
nininkė, parvykę iš Euro
pos, buvo sulaikyti-Ellis 
Saloje ir kvočiami, ar jie 
nėra subversyviai.

Dėl tokio su jais elgesio 
jie jaučiasi nepatenkinti.

30,000 General Electric 
Co. darbininkų, priklausą 
prie nepriklausomos -elek
tros darbininkų unijos, lai
mėjo algų pakėlimą ir kitus 
pagerinimus.

San Francisco laivų sta
tytojai laimėjo streiką, 
pakelta algos po 6 centus į 
valandą.

•

Yale profesorius Ham
man teigia, kad netrukus 
matysime moteris pypkes 
rūkant. Kuomet jos dau
giau patirs, kad cigaretei 
yra jų sveikatai pavojingi, 
gali išvystyti širdies ligas 
ir vėžį, tada daugelis mes 
ciganetus rūkyti, o tūlos 
griebsis už pypkės.

Dar nėra įrodymų, kad 
pypkoriams yra pavojus dėl 
rūkymo gauti širdies ar vė
žio ligas.

•

Toin Linder, vienas kan
didatų Georgia valstijos 
g u be r n a t o riaus vietai, 
smerkdamas Aukščiausiojo 
Teismo nutarimą panaikin
ti mokyklose rasinį paskirs
tymą, vienoje savo kalboje 
pasakė, kad tie baltieji stu
dentai, kurie lanko moky
klą bendrai su negrais stu- 

I dentais, esą protiniai ligo
niai ir jie turėtų būt egza
minuojami. Tam turėtų 
būt įsteigtos klinikos.

Tai matote, kokių politi
kierių mes turime Ameri
koje. Nepaisant to, kad 
mūsų krašto konstitucija ir 

I kiti įstatymai pripažįsta ly
gias teises visoms rasėms, 
rasinė diskriminacija dar 

i vis palaikoma ir ji net vie
šai ginama, kitų rasių žmo
nės žeminanti ir niekinami.

Gri-kis.

LIETUVOS
Raudonojo Kryžiaus organi
zacijai” — "Koton” fabriko 
pirminės organizacijos komi
tetui. Geriausi įmonės akty
vistai apdovanoti Raudonojo 
Kryžiaus Garbės raštais ir 
asmeninėmis dovanomis. Gar
bės raštais apdovanoti ir ki
ti miesto Įmonių Raudonojo 
Kryžiaus organizacijų akty
vistai, jų tarpe—Stachovičie- 
nė, Laurinavičiūtė, Selelionis 
ir daugelis kitų. »

L šjmelionis

Lietuvos profsąjūngy 
spartakiada

VILNIUS. — Liepos 3 d., 
Jaunimo stadione Vilniuje 
pasibaigė antroji respublikinė 
Lietuvos profsąjungų sparta
kiada.

\
Bendrąją komandinę pirmą 

vietą laimėjo medicinos dar
buotojų profsąjungos sporti
ninkai, užėmusieji pirmąsias 
vietas lengvosios atletikoj 
bei krepšinio varžybose ir an
trąją vietą tinklinio varžy
bose. Antrojoje vietoje ko

mandinėje įskaitoje kultūros 
darbuotojų profsąjungos spor
tininkai, trečiojoje vietoje — 
švietimo darbuotojų profsą
jungos atstovai. ’į

Gaminamas ankstyvasis 
silosas

MARIJAMPOLE. — Rajono . 
kolūkiuose sparčiai gamina
mas ankstyvasis silosas. “Pir
myn” kolūkyje silosas rau
giamas betoninėse, gerai iš- 
dezinfektuotose duobėse. Si
losui gaminti išskirta 12 žmo
nių, 4 vežimai bei kiti įran
kiai. Agronomui Martinavi
čiui vadovaujant, čia jau pa
gaminta dešimti y s tonų anks
tyvojo siloso.

• Organizuotai ruošiamas si- ' 
losas J. Laukaitytės vardo 
kolūkyje, kuriame jau paga- 
-rninta 100 tonų ankstyvoje si
loso. Daugiau kaip po 50 
tonų siloso užraugė “Vil
ties,” V. Montvilos vardo ir 
kiti rajono kolūkiai. /

\ f
DeŠrnit tūkstančių ru&^u 

pajamų iš kiekvienose 
motininės kiaulės

. VILIJAMPOLE. — K. Po
žėlos . vardo kolūkis pernai 
gavo kiekvienam šimtui hek
tarų ariamos žemės po 19.5 
centnerio prekinės kiaulienos.

Kiaulininkės - kandidatai j 
Visasąjunginę žemės ūkio pa
rodą nutarė pakelti fermos 
produktyvumą, užsiti krinti 
teisę ir ateityje dalyvauti pa
rodoje.

Raudondvario MTS specia
listams vadovaujant, kiault- 
ninkės pagerino darbą. Nau
joviška; organizuotas kiaulių 
veisimas. Dabar kolūkis kas 
mėnesį realizuoja ne mažiau 
kaip 10 bekonų, sveriančių 
90-100 kilogramų. Iki šio 
svorio kiaulės nupenimos per 
6 mėnesius.

Nuo spalio 1 d. — per 8 
mėnesius prekinės kiaulienos 
realizuota beveik tiek, kiek 
per visus 1953 mete T- Kiek
viena motininė kiaulė jaugda
vę kolūkiui 10 tūkstančių ru
blių pajamų.

Gyvuliniu k ystės d a i b u oto j ai 
sėkmingai kovoja, siekdami 
kiekvienam šimtui hektarų 
ariamos žemės gauti šiais me
tais pb 25 centnerius preki
nės kiąulienos, pakelti kiek
vienos motininės kiaulės paja- 
mingumą iki 15 tūkstančių 
rublių.

Operetė mokyklos scenoje

UKMERGĖ.—Žvirblio var
do pedagoginės mokyklos 
dėstytojų ir moksleivių meni-, 
nines saviveiklos kolektyvas 
pastatė ' 3 veiksmų operetę 
“Perikola.” Veikalą režisa
vo mokytojas V. Norkus, šo
kius paruošė mokytoja A. 
Bieliūnaitė, dekoracijas piešė 
mokytojas J. Verbickas, mu
zikinis vadovas — L. Antga
lis.

Spektaklį aplankė šimtai 
ukmergiečių. Saviveiklinin
kai su šiuo veikalu aplankys 
taip pat artimiausius rajono 
kolūkius.

I. Petrauskas

Botanikos sode i
KAUNAS. — Miesto bota

nikos sode niekada netrūksta 
lankytojų. čia dažnai atsi
lanko ne tik miesto gyvento
jai, bet taip pat ir svečiai iš 
rajono kolūkių. Jie su įdo
mumu stebi čia auginamas 
naujų veislių^ daržoves, vai
sius bei grūdines kultūras. 
Sode ^yra daugiau kaip. 10(1 
veislių., obelų, 35 veislės kriau
šių; ilyvų, vyšnių, daug įvai
rių dekoratyvinių medžių bei 
krūmų. šiuo metu čia akli- 
matizuojami juodieji šer
mukšniai, abrikosai ir migdo
lai. Botanikos sodas aprūpi
na vaismedžiais V i Ii j ampulės 
rajono Karolio Požėlos vald. 
Panemunės rajono S t i p n o 
vardo ir kitasi žemės ūkio ar
teles. Kolūkiuose taip pat 
bandomi auginti sode išvesti 
valerijonai ir kiti vaistingiejj 
augalai. T. Balkeyičitu



D-re O. B. Lepešinskaja

Ląstele, jos gyvenimas 
ir atsiradimas

(Tąsa)
Priešingai, plazmogonija 

mes vadiname, — rašo He
kelis, — pirminį atsiradimą 

( tuo atveju, jeigu organinis 
individas kyla iš organinio 
sudaromojo skysčio, turin-1 
čio tirpale reikalinguosius 
elementus sudėtingų ir ne
pastovių anglies junginių 
pavidalu (baltymai, rieba
lai, angliavandeniai ir tt.).

Tuo būdu Hekelis skirsto 
ląstelių atsiradimą į du eta
pus: gyvos medžiagos susi-

ros” (Engelsas, Gamtos di
alektika).
LĄSTELIŲ VYSTYMA
SIS IS GYVOSIOS ME

DŽIAGOS (MŪSŲ STE
BĖJIMAI)

Ontogenetinis ląstelės vys
tymasis jau iki tam ti
kro laipsnio yra ištirtas, ir 
mūsų bandymai įnešė pa
pildomus duomenis, apie 
kuriuos žemiau papasakosi
me.

Kur kas sunkiau yra iš- 
i ląstelės . filogenezę.

j^ko. v vjo uivvizjieifį vo ouoi |

darymas iš neorganinio pa-1
(gyvybes atsiradi-1 Mat, šis procesas vyko n-šaulio 

mas) ir ląstelių vystymasis 
iš gyvos protoplazmos.

atsiradimo) bandymai iki 
* šiol,^~rašo Hekelis, — šiaip 
ar tviip nedavė jokio teigia
mo rezultato... Tačiau iš 
neigiamo rezultato šių ban
dymų, atliktų grynai dirb
tiniu būdu, nenatūraliomis 
sąlygomis, niekaip negali
ma daryti išvados, kad pir
minis atsiradimas iš viso 
yra negalimas.”

Hekelis skyrė didžiulę 
reikšmę hipotezėms apie 
pirminį gyvybės atsiradi
mą, monerų (paprasčiausių 
organizmų) egzistavimui, 
vadindamas jas “... orga
nizmais be organų. Tiktai 
tokie homogeniški (vientisi. 
O. L.), visai dar nediferen
cijuoti organizmai, savo 
molekuline sudėtimi priar- 
tėjantieji prie neorganinių 
kristalų, galėjo kilti ir pir
minio atsiradimo keliu ir 
pasidaryti protėviais visų 
kitų organizmų. Šių probi- 
ontų (Utelių pirmtakų. — 
O. *L) tolesnio vystymosi 
svarbiausias procesas buvo, 
pirmiausia, branduolio susi
darymas bestruktūriniame 
plasono gumulėlyje. Fiziš
kai tai galima įsivaizduoti 
įvykus centrinių vidinių 
baltymo dalelių sutirštėji- 
mui ,kurį lydėjo drauge su 

• tuo cheminės sudėties paki
timai” (Hekelis).

Taigi, Hekelio nuomone, 
reikia skilti dvi elementa
rinių organizmų rūšis pagal 

- jų istorinę eilę: plazminius 
gumulėlius be branduolio, 
kuriuos jis vadina monero- 
mis, arba citodomis (ląste
lių pirmtakai), ir ląsteles— 
plazmos mases, jau turin
čias branduolį (nukleus).

Biologai, Virchovo pase
kėjai, žinoma, stengiasi pa- 
nmgti monerų egzistavimą. 
Nemilovas rašo, kad “nie
kas -nėra stebėjęs monerų 
atsiradimo.” Tai labai be
jėgis argumentas. Nemilo- 
vasAtiar sako: “Memeros 
nėra taip paprastos, kaip į 
tai atrodė Hekeliui. Dau
gumas monerų, nors ir ne
turi griežtai diferencijuoto 
branduolio, vis dėlto turi 

-.branduolinę medžiagą, iš
sklaidytą grūdelių pavidalu 
protoplazmoje.”

Pirmiausia, tokie grūde
liai dar nėra branduolys, o 
antra, galimas dalykas, kad 
šiuo atveju Nemilovas ste
bėjo monerą labiau išsivys
čiusioje stadijoje, kai joje 
jau pradėjo susidaryti 
branduolys. Mes matome, 
kad Nemilovo įrodinėjimai 
visiškai nepagrįsti ir neįti
kinami.
^Engelsas monerų klausi
mu taip rašo:

^Reląsčiai pradeda savo 
vystymąsi nuo paprasto 
baltyminio gumulėlio, ištie- 

ĮS siančio ir įtraukiančio vie
nokia ar kitokia forma pse- 

T udopodijas, — nuo mone-

/kutogonijos (gyvybes 
iiyadimo) bandyi

dabar, o prieš milijonus me
tų. Kaipgi mes galime iš
tirti ląstelėj 
to riją, kuri 
niai?

Turimieji 
tymosi stebėjimai sako, kad 
ontogenezė yra trumpas 
filogenezės pakartojimas, t. 
y., kad daugialąsčio organi
zmo vystymosi procese pa
sikartoja pagrindiniai gen
ties istorijos momentai.

Pavyzdžiui, vadinamoji 
gastrulos stadija (dvi- 
sluoksnio maišelio stadija), 
būdinga visai eilei gyvu
lių embrionaliniu jų vysty
mosi laikotarpiu, yra ne
paprastai panaši į sandarą 
polipo arba hidros, kurie 
yra žemoje filogenetinių 
laiptų pakopoje. Tokių pa
vyzdžių yra daug.

Remdamiesi panašiais 
! stebėjimais, Miuleris ir He
kelis paskelbė vadinamąjį 
biogenetinį' dėsnį, nusa
kanti tai, kad kiekvienos 
būtybės individualinis vys
tymasis (ontogenezė) vyk
sta per tą formų eilę,' kurią 
įvykdė savo .evoliucijos pro- 
cese (filogenezėje) jo rūšis 
nuo paprasčiausios iki 
skutinės, jam būdingos for- ' 
mos.

Štai kodėl mes pasirinko
me stebėjimams varlių, žu
vų ir paukščių kiaušinius, 
o šalia to, gyvą medžiagą, 
išskirtą iš hidrų, kurios, 
pirma pagal savo vystymą
si yra žemesnėje filogeneti
nių laiptų pakopoje, o ant
ra, pasižymi nepaprastai 
dideliu regeneracijos, t. y. 
atsistatymo ’ sugebėjimu. 
Mažiausias hidros gabalėlis 
labai greitai duoda naują 
hidrą, net sutrintos hidros 
atsistato.

Gyvoji protoplazma, ku
ri yra ♦ organizmo ląstelėse 
arba iš jų išskirta,' bet su
gebanti vykdyti medžiagų 
apykaitą, negali pasilikti 
nepakitusi. Jeigu sąlygos 
yra palankios, ji turi vys
tytis ir duoti naujas, aukš
tesnės eilės formas, pa
vyzdžiui, morTeras, o po to 
ir ląsteles.

Taigi, mes galime tirti 
gyvosios medžiagos vysty
mąsi pačiame organizme, 
arba išskyrę ją iš ląstelių.

Amfibijų (varlių), žuvų 
(svarbiausia ganoidinių), 
įvairių paukščių kiauši
niuose mes sukaupėme dė
mesį ypatingai į trynio ru
tulėlius, kurie, mūsų many
mu, yra ne ką<"kita, kaip 
maišymosL keliu išsiskyru
sios iš trynio masės Hekelio 
moneros.

Reikia pasakyti, kad try
nio, kuris iki » paskutinio 
meto buvo laikomas išimti
nai kaip maitinamoji me
džiaga, tyrimas yra nepa
prastai reikšmingas. Ar iš 
tikrųjų trynys yra tiktai 
maitinamoji terpė besivys
tančiam embrionui, ar jis 
yra dar ir sudaromoji me-

vystymosi iš
vyko taip $e-į•

ląsteles vys-

Philadelphia, Pa.
Net iki Aukščiausiojo Teismo

Philadelphijos miesto Ap
švietus Taryba birželio 29 d. 
atstatė iš vietos mokytoją 
Mrs. Goldie E. Watson, ši
ta gabi moteriškė mokytoja
vo Martha Washington 
School per p'askutinius 23 me
tus. O ją atstatė iš vietos 
tiktai todėl, kad jis atsisakė 
atsakyti Į neteisingus jai sta
tomus klausimus vienos kon
gresinės komisijos. Mokyklų 
superintendentas Dr. Louis P. 
Moyer rėk o m e n d a v o Mrs. 
Mrs. Watson pašalinti iš dar
bo, o Apšvietos Taryba 12 
.balsų) prieš 3 užgyrė jo' pa
siūlymą.

Mrs. Watson atsisakė at
sakinėti į tūlus klausimus, pa
siremdama mūsų šalies Kon
stitucijos Pirmuoju pataisy
mu. Vadinasi, už palaikymą 

i Konstitucijos ji tapo išmesta 
i iš darbo!

Gal dar prisidėjo ir tas, 
kad Mrs. Watson yra negrė. 
Baltieji šovinistai Apšvietos 
Taryboje negrų mokytojų ne
apkenčia ir ieško priekabių, 
kad kuomažiausia jų būtų 
mokyklų sistemoje.

Dabar dalykas atsidūrė teis* 
Mrs. Watson turi pa- 

Ją plaiko visa šio 
miesto pažangioji visuomenė.

Mrs. Watson pareiškė, kad 
ji eis, jei bus reikalas, su sa
vo byla net iki1 šalies Aukš- 
Čiausojo Teismo. Rep.

muose. 
sekėju.

būti 
nau- 
Stu- 
prie 
kai

šu

Jau kelis kartus teko 
Vinco ir Onos Globičių 

, jai įsikurtoje vietoje; 
i ba graži, moderniška ir 
gero kelio, ant gražaus
n ei i o ; du akrai žemės, 
įvairiais vaisiniais medeliais ir 

: visokiais uogynais. ši vieta 
i buvus pusėtinai apleista, tad 
draugai Globičiai ... rūpestin
ga i d a r b u o j a si, k a d $u tvar k i u s 
kius ir pagražinus. rIr reikia 
pasakyti, kad jau gana daug 

į atlikta, kas liečia pagerinimą 
Pa“ i bei pagražinimą aplinkos.

' Taip pat jau spėjo pasisodin- 
į ti visokių daržovių, 
jau naudojasi.
n j kartą 
Globičiai 
uogauti, 
darbą.
yra, bet dar tik mažuma pri- 
sirpusios; serbentų labai daug 
ir jau prisirpusios. Taigi, pa- 
si uogavome.

Taip pat Globičiai jau turi 
ir gyvūnų : vištukų, antukų ii* 
kraliku, — zuikiu ir iš miško 
gana daug ateina pasisve
čiuoti. Su viršminėta.is gyvū
nais jie nemano jokio biznio 
daryti, o tik patys sau sunau
doti.

Širdingai dėkojame 
Globičiams 
svetingumą ir uogas. j 

V. ir O. Žilinskai

kuriomis 
Kai paskuti- 

buvome, tai draugai 
liepė mums pasu 
Na, tai ii* stojome į 
Aviečių gana daug

dd.
už draugiškumą,

džiaga, iš kurios susidaro 
pats embrionas?

Trynyje, vykstantieji pro
cesai visai neištirti. Net 
kiaušinių skaidymosi aiški
nimas paprastu kiaušini n ių' 
ląstelių kariokinetiniu da-^ 
linimusi yra nepatenkina
mas. Mes žinome, kad prieš 
kiaušininės ląstelės apsivai- 
sinimą joje yra tiek mažai 
brhnduolinės med ž i a g o s 
( c h r o m atino), kad kyla 
klausimas, kieno sąskaita 
šio chromatino kiekis didė
ja, kai auga embrionas?

Mes taip pat žinome, kad. 
kiaušininės ląstelės bran
duolys praeina labai sudė
tingą pakitimų procesą, pir
miau negu kiauši n į nė ląste
lė yra apvaisinama. Iš pra
džių branduolys joje būva 
išsklaidytas, o po to jis for
muojasi, t. y. vyksta ne kas, 
kita, kaip ląstelės vystyma
sis, kuris labai mažai yra 
ištirtas.

(Bus dčtugiau)

/

Žmogus žmogui tapo draugu
Rašo P. GUDMONAS

■ * Kelmės rajono
■ “Pergalės” žemės ūkio artelės
■ kolūkietis

1951 metų lapkritis. Pui
kiai atsimenu — Vilniaus i . .stoties peronas, lynoja, pu- 

! čia žvarbus vėjas. Bet sie- 
, loję šilta ir džiugu. Prieša- 
, ky — beveik mėnuo keliau- 
. ti, susipažinti su broliško

sios Ukrainos kolūkiais.
Šalia manęs vagone — 

. žemiečiai iš Kelmės rajono: 
• “Laimės” kolūkio pirminin-
■ kas Pileckas, MTS agrono

me Jurkūnienė. Čia ir trak- 
torinės brigados brigadi-

' ninkas iš Šeduvos Verbliu- 
čevičius, kolūkietis iš Pa
bradės rajono “Naujo ke
lio” kolūkio Patrinas, Jur- 

Į barko, Vilijampolės, Mari
jampolės kolūkiečių atsto
vai. Daugiau kaip penkias
dešimt žmonių važiuoja ek-

1 skursijon į Sumų sritį.
Ukraina sutiko mus ne- 

rudeniškai karšta saule, di
džiulėmis šiaudų kaugėmis 
stepėje, vešliai žaliuojan
čiais žiemkenčiais, paskuti
nius rudeninio arimo hek
tarus ariančių traktorią 
gaudesiu.

Sveciuose
Iš pradžių Sumai — sri

ties miestas, skendintis ru
dens apsvilintų medžių au
kse. Paskui vėl geležinkelis 
ir, pagaliau, mūsų kelionės 
tikslas — Achtyrka. Bet 
kas tai per žmonės atėjo į 
stotį? Kodėl groja armoni
ka? Kas peryzmogus baltais 
išsiuvinėtai/ marškiniais, 
šypsodama/s, spraudžiasi 
pas mus į vagoną, klausda
mas :

— Ną, na, kur čia bran
gūs sveteliai?

Kažkieno draugiškos ran
kos apkabina mus. Ir štai 
kolūkinės mašinos jau lekia 
į kaimą, kur yra įsikūrusi 
viena Sumų srityje išgarsė
jusių žemės ūkio artelių— 
Chruščiovo vardo kolūkis. 
Ir vėl groja armonika, 
sbamba melodinga ukrai
niečiu šneka, kažkur tolu- 
moję girdėti širdinga dai
na. :

— Na, kaip reikalai pas 
jus Lietuvoje? — kreipiasi 
į mane pagyvenęs žmogus 
žilais apkirptais ūsais.

Kaip sugebėdamas pasa
koju apie pirmuosius mūsų 
kolūkio žingsnius, apie pir
mus laimėjimus. Ir galvo
ju, koks nuostabus pasida
rė gyvenimas, kaip susigi
miniavo per tą laiką žmo
nės. Žmogus žmogui tapo 
draugu. Ir apie tai ryškiai 
bylojo kiekviena mūsų vie
šėjimo Ukrainoje diena-

Viskas nauja
— Ilsėkitės, brangūs sve

teliai, kiekvienų namų du
rys atviros jums, — pasakė 
mums vaišingi šeimininkai.

Bet argi norės kas ilsėtis, 
jeigu viskas aplink tave 
nauja ir su viskuo tu nori 
susipažinti arčiau, apie vis
ką sužinoti. Tą pačią dieną 
mes apžiūrime puikiai su
tvarkytą kolūkinę gamybą. 
Didelis gražus ukrainiečių 
kaimas driekiasi tarp sodų 
stepėje. Nauji pabaltinti 
namai su darželiais, ku
riuose tebežydi astros. Nau
ja mokykla, Kultūros rū
mai, naujas gyvulininkys
tės miestelis. Viskas nauja. 
Ir sunku patikėti, kad vo
kiškųjų fašistų okupacijos 
metu čia nebuvo likę nei 
vieno namo, viskas buvo su
deginta, viską buvo išnaiki
nęs karo viesulas.
Pirmieji įspūdžiai kolūkyje

Chruščiovo vardo kolūkis 
nustebino mute ne tik savo

didumu — dešimt tūkstan
čių hektai*ų, bet, svarbiau
sia, viešpataujančia ten 
tvarka. Metinės kolūkio pa
jamos tada buvo pasieku
sios beveik penkis milijonus 
rublių. Artelės.fermose bu
vo du tūkstančiai galvijų, 
tūkstantis trys šimtai kiau
lių, pusantro tūkstančio 
avių, apie dvidešimt tūks
tančių įvairių paukščių.

Šitie skaičiai pas mane 
tiksliai užrašyti blonknote. 
Kiek kartų, sugrįžęs į savą
jį kolūkį, aš galvodavau 
apie juos, matydamas kiek
viename iš jų pasiaukoji
mą, didvyriškumo kupiną 
žmonių darbą.

Man ypač patiko ukrai
niečių kolūkyje aukštas me
chanizacijos laipsnis. Me
chanizuoti visi lauko dar
bai, pašalų ruošimas fer
mose, karvių melžimas. Vi
sur darbą atlieka mašinos, 
kolūkiečiai tik vairuoja jas.

Šokdavo ir dainuodavo
Vakarais mes susirinkda

vome dideliuose kaimo Kul
tūros rūmuose ir klausyda
vomės saviveiklos • kolekty
vų koncertų. Paskui šok
davo ir dainuodavo vaikai 
— ten pat kaime esančios 
kolūkio muzikos mokyklos' 
auklėtiniai. Apsilankėme 
mes ir švarumu žybsinčiuo
se Chruščiovo vardo artelės 
poilsio namuose.

... Bekeliaujant po Ukrai
ną mums teko būti ir ki
tuose Sumų srities kolū
kiuose: Lenino vardo, Sta
lino vardo, laikraščio “Pra
vda” vardo žemės ūkio ar
telėse. Ir visur mūsų lau
kė džiaugsmingas priėmi- > 
mas, visur mus pasitikdavo 
su plačių ukrainietišku vai
šingumu, visur mums rodė 
savo ūkį, aiškino, kaip or7 
ganizuotas darbas, kokie 
nauji agrotechnikos meto
dai panaudoti. Kai ką iš 
šių naujovių mes vėliau pa
naudojome pas save.

Po pustrečių metų
Tai, ką pamačiau 

draugus ukrainiečius,
rte sugebėjo per trumpą lai
ką pastatyti’ naują kaimą, 
pakelti ūkį, stovėjo man 
prieš akis, kai pasakojau 
kolūkiečiams apie savo ke
lionę.

Nuo tol praėjo pustrečių 
metų. Per tą laiką daug 
kuo į gerąją pusę pasikeitė 
mūsų artelės gyvenimas. 

; Auga, turtėja kolūkis. 
1951 metais jo pajamos su
darė tik 476 tūkstančius 
rublių, o pernai — jau dau
giau kaip milijoną. Nedalo
mieji fondai per tą patį lai
ką padidėjo beveik penkis, 
kartus.

Mūsų pasididžiavimas
Mes parodytume bran

giems svečiams statomą ko
lūkinę gyvenvietę — pir
muosius dešimt mūrinių 
namų, kurie stovi ant kal
vos netoli mažo tykaus upe
lio. Kartu su kitais kolū
kiečiais mes .nuvestumę mū
sų draugus ukrainiečius į 
naują mechanizuotą dien
daržį, pasigirtume nauja 
arklide, veršide, plytine, 
rėminiu pinklu, grūdų džio
vykla, ką tik nupirktais į- 
rengimais elektrinei, kuri 
artimiausiu laiku bus pa
statyta ir ims teikti srovę 
fermorps bei gyvenamiems 
namams.

It aš esu. tikras — drau
gai ukrainiečiai kartu su 
mumis iš širdies- džiaugtųsi 
mūsų pasiekimais, lygiai 
kaip prieš dvejus su viršum 
metų mus karštai džiugino 
jų laimėjimai įr kaip jie

pas 
ku-

■ ' '*
■ •.•■■u.

ST. PETERSBURG, FLORIDA

ATMINČIAI

Mano Brangios Onutės
18 d. liepos suėjo trys metai kai netekau savo 

mylimos gyvenimo draugės. Liūdnas mano gy
venimas, tai vien tik širdies skausmas....

GYVENIMO DRAUGEI I
(Eilės A. Dagilio) ' .

Gyvenimo drauge širdinga: 
Nuo laiko, kai mane apleidai, 
Tai taip, kaip saulutė didinga: 
Tu man amžinai nusileidai!...

Taip puikiai, kaip saulė šiltoji, 
Mums spindulius savo nuskyrė: 
Taip Tavo esybė kiltoji, 
Gyvenime mane vis yrė.

Dabar man tamsa nusileido, 
Juoda, aklina, be rubežių...
Ir ašaros byra ant veido, 
Nuo sunkių likimo retežių.

Tavo vyras, 
Petras Butkevičius.

CHICAGOS ŽINIOS
IŠ LDS SEIMO KONCERTO

Liepos 13 d. Mildos teatre 
įvyko, reikia pasakyti, tikra 
dainų šventė.

Nežiūrint karšto oro, da
lyvių buvo apie 500. žino
mi, ta graži publika susidė
jo ne vien dėka pačių chica- 
giečių, bet laimingam momen
tui atėjus, kuomet suvažiavo 
iš daugelio Amerikos ' įpiestų 
ir miestelių į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Seimą 
gerbiami delegatai-delegatės, 
tai mielų svečių ir viešnių 
dar labiau užsipildė svetainė.

Buvo matyti atvykusių iš 
Michigan A. ir E. - Drobiai, 
C. Rimkus; iš Indiana M. Ba
cevičius, V. Vasys ir kiti.

Lygiai 8-tą valandą prasi
dėjo programa.’ Pirmininkui 
Olsonui paaiškinus apie pro
gramą ir visus dalyvius, pir
miausiai pasirodė ant estra
dos Ex - Mainierių Choras ir 
jo vadovė Anna Tilvikas. Po 
Amerikos Himno, sudainavo 
“Sveiki, Broliai” ir kitas dai
neles.

Seka 
dideliais 
muzikos
kelis piano kūrinius.

Štai Connie Stanevich ir A. 
Dočkienė (duetas) atlieka 
keletą dainų. Seka solistė 
Elena K Vainauskienė su Gi- 
annina Mia ir Staccato Polka.

Išeina clevelandietis Julius 
Krasnickas ir sudainuoja dvi 
dainas. Ciceros Moterų Cho
ras pasirodo su Daratėle Yu
den. Kada ji pareiškia, kad 
jos choras dainuos Bronės ša- 
linaites kompoziciją, brookly- 
niečiai ir nevvyorkiečiai 
čiai smarkiai suploja.

Seka solistė Estelle 
ci e n ir anglų ir lietuvių 

! bomis dainuoja, štai 
| iš Shenandoah, Pa., 

Kuzmickas ir po jo

Vince Bogden, kuris 
žingsniais žygiuoja į 
viršūnes. Jis išpildė

sve-

Bog- 
kal- 

svečias 
Stasys 

"ekstra
duetas”: Kuzmickas su savo

džiugina mus dabar. Mes 
papasakotume, kaip nuosta
biai per keletą pastarųjų 
metų kolūkyje išaugo kul
tūra. Pas mus veikia 2 klu- 
bai-skaityklos, kolūkio bib
liotekos lentynose — keli 
tūkstančiai knygų.

Siekia aukštojo mokslo
O argi galima nutylėti a- 

pie mūsų kaimo žmonejs, ku
rie semiasi žinių respubli
kos aukštosiose mokyklose! 
Buvusio bežemio valstiečio 
duktė Sigita Šukauskaitė 
mokosi Vilniaus 
niame institute,
tapti gydytoju kolūkiečio 
sūnus Kajetonas 
kas, Šiaulių mokytojų insti
tute mokosi Kęstutis Pieni- 
kas. .Kiek tokių pavydžių!

pedagogi- 
ruošiasi

Meškaus-

Ve, pasirodo dvi

senu draugu Vytautu Judzen- 
tavičium. Sudainuoja dvi dai
nas. Jir dainos krito į šir
dį klauso vams ir pasigirdo 
audringi aplodismentai. Tie
sa, kiekvienas solistas ar du
etas ar choras buvo lydimas 
ir nuoširdžiai sveikinamas 
gausiu katučių plojimu.

Seka Roselando Aido Cho
ras vadovybėj Mildred Kel
ler. Po jo dainuoja Povilas 
Dauderis.
“sesutės” E. Bogden ir H. 
Kwain iš vieno didelio mies
to, kaip delegatai svečiai iš
sireiškė. Dar viena .graži 
viešnia pridėjo: “Oh, kaip 
gražiai dainuoja!’’

Laisves Kanklių Mišrus 
Choras, vadovybėje C 1 e m 
Deffner, išpildo paskutinį 
numerį einančios programos. 
Po- kelių dainų, nesiliaujant 
plojimui, nors jis kitatautis, 
bet pramokęs ir lietuviškai, 
Deffneris pasako, “padainuo
sime ‘šienapiūtę’.”

J. Stulgaitis priminė apie 
artėjančią kitą didelę meno , 
šventę, vadinamą Festivaliu, 
kuri atsibus Chicagoje ir Šioje 
pačioje vietoje. Prašė sve« 
čių, Seimo delegatų, primin
ti visur kitiems, kuomet su- 
gįš Į savo buveines.

Pildant programą akompa- 
nistai buvo: Anna Petrutienė, 
C. Deffner ir D. Yuden.

Po koncerto, kitoje salėje 
ėjo vaišės: ir prie bufeto ulio* 
jo ir stalus apsėdo. Kalbė
josi, mezgė tvirtesnius ry- 

draugiškumo pažintis.
kuomet .

sius,
Buvo gražu tėmyti, 
susibūrus didelė grupė daini
ninkų, muzikų juokavo it 
vaišinosi pile stalų, taipgi it 
viešnios ir svėšiai / su vieti
niais. Tarp jų šnekučiuojan
tis teko matyti Eleną Jeske- 
kevičiūtę ir mezgant naujas 
pažintis ir senas atnaujinant.

Nors karštis šiomis dienomis 
tikrai kamavo, bet koncertas 
praėjo įspūdingai gausiu pu
blikos atsilankymu.

Ant rytojaus įvyksta ban- 
kietas ant 3-čių lubų ir atsi
sveikinimas su Seiman atvy
kusiais svečiais-delegatais.

Pittsburgh, Pa.
Eilinių mainierių streikas
Jau išėjo į streiką septyni 

tūkstančiai mainierių. Strei
kas uždarė devynias kasyklas 
va karinėj e Pennsylvanijoje. 
Kasyklos yra pikietuojamos.

Įdomu tas, kad šis streikas 
yra eilinių mainierių streikas. 
United Mine Workers autori
tetai atsisako streiką užgir- 
ti. Jie skelbia, kad. šis strei
kas yra neautorizuotas eilinių 
mainierių “sukilimas.”*

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Liepos (July) 20, 1954



Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

tijoje laikraštis po tuo pa
tim atvaizdu padėjęs tokį pa
rašą :

“Kodėl ne visuomet taip? 
Kodėl taip negalėtu būti ir 
pasaulinėje politikoje?”

Galėtų taip būti, ir turėtų 
taip būti!

Kaip tik tokia yra sąvoka 
taikaus sugyvenimo, taikios 
koegzistencijos f Uos o f i j o s , 
kurią pradėjo skelbti “rau
donieji” ir kuri kasdien lai
mi naujus rekrūtus visuose 
žmonėse.

New Yorke būsią pradėti 
žygiai pašalinimui rasinės se
gregacijos bei diskriminacijos į 
valdiškųjų namų projektuose. 
Būsią pradėti su pora pro
jektu Bronxe.* c

Tam žygiui pritaria ir mies
to majoras Wagneris.

Kaip tiktai už tą jau se
niai kovoja pažangioji visuo
menė. •

Tuose projektuose toleravi
mas bile kokios rasinės segre
gacijos yra pikčiausia kriml- 
nalystė.

San Francisco, Cal.
NORS TIEK LAIMĖTA
Jūrininkų unijos vado Har

ry Bridges persekiojimas ne
siliauja. Jis yra iš naujo už
pultas. Vėl yra vyriausybės 
pasimojimas jį nupilietinti, 
kad būtų galima išdeportuot. 
Prieš jį argumentai yra pa
remti melagingais parody
mais.

Bridges advokatams pavyko 
iškovoti iš teismo atidėjimą 
įteikti apsigynimo parodymus 
iki rugpiūčio 3 d. Tas reiškia, 
kad apsigynimo advoktai tu
rės daugiau laiko paruošimui 
savo argumentų.

Laikas prailgintas tik todėl, 
kad Bridges apgynimo bylon 
įstojo advokatas Telford Tay
lor iš New Yorko. Jam rei
kia laiko susipažinti su visais 
bylos reikalais. Teismas su
tiko, kad Mr. Taylor turi gau
ti nors savaitę kitą laiko pa
ruošimui savo argumentų už 
Harry Bridges. Rep.

Worcester, Mass
Liepos 6 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų; pašalpinės 
draugystės susirinkimas. Val
dyba ir įvairios biznio komi
sijos davė raportus iš drau
gijos veikimo. Viskas tvarko
je-

Svetainę prie Endicott St. 
jau pabaigė taisyti. Dabar 
iš visų pusių atrodo labai 
gražiai. Taip pat ir Olym
pia Park gražiai nupentytas 
namas ir maudynės. Atrodo 
kaip nauji pastatai.

““““ • ’
Anelė Barauskienė mirė 

birželio 17, palaidota 19-tą. 
Barauskienė išgyveno šioje 
šalyje 49 m. Mylėjo lietu
vių draugijas, todėl ir buvo 
nare daugelio pašalpinių ir 
socialių draugijų. Taip pat 
priklausė ir Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijoje kaipo 
garbės narė. L. S. D. suteikė 
Barauskienei paskutinį patar
navimą, gražių gėlių vainiką 
ir grabnešius.

# Barauskienė paliko savo 
šeimyną, gimines ir draugus 
dideliame nuliūdime. Draugi
jos susirinkime suteikė drau
gei paskutinį pagerbimą at
sistojimu. Lai tau būna leng
va šios šalies žemelė!

Nemažai žmonių lanko mū
sų vasarnamį ir mūsų įstaigą 
prie Endicott St. Bet dar 
ne visi yra nariais. Draugija 
pageidauja jūsų. Ateikit j 
sekamą susirinkimą ir prisi- 
rašykit. Susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 3 d., 7:30 vai. va
karo, 29 Endicott St. Rep.

Sveikina iš Chicagos
Mildred Stensler, Aūlo ir 

Sietyno Chorų vedėja, Tiesos 
angliško skyriaus redaktorė, 
rašo:

Sveikinu visus! Konvenci
ja atrodo pakili, ūpinga'. 
Džiaugiuosi, kad galėjau at
vykti.

Marininkai užbaigė 
valdybos rinkimus

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES

For Sale

Tarp Lietuviu
Aidiečiai prašo priminti, 

jog rugpiūčio peskutinį sek
madienį įvyks choro metinis 
piknikas. Jie sako: rugpiū
čio 29-tą susieisime Great 
Necke po atostogų atsipa- 
žinti, pasipasakoti, ką nau
jo matėme, sužinojome ir įsi
smaginti būsimai darbymetei.

Williamsburgietė Ona Rau
džius mirė liepos mėnesio 
pradžioje, palaidota 6-tą. 

» ——
Ne už ilgo f Radio City at

eis naujas filmas, “Septynios 
nuotakos septyniems bro
liams.” Jame vaidina Rūta 
Kilmonytė.

New Yorko ir apylinkės 
šachmatininkai laimėjo trečią 
vietą Metr o p o ] i t a n Chess 
League B' pirmenybėse.

E. Vaitukaitis atostogavo 
pas dukterį Genovaitę ir žen
tą šiaurinėje Karolinoje.

Ar jau turite buso vietą 
važiavimui i LDS kuopų pik
niką Great Necke rugpiūčio 
1-mą ? Ž. R.

Baigia surinkti New 
Yorko miestui fondą

Didžiojo New Yorko Fon
dui pinigais ir pažadais jau 
gauta $5,747,993. Kampa
nijos vedimo pirm i n i n k a s 
Coleman sako, jog tikimasi 
pralenkti pernykštę sumą. 
Pernai buvo surinkę $6,300,- 
000. Fondą paskirsto keliems 
šimtams labdarybių, daugiau
sia religinių, po visą miestą.

Duktė temps mirusį 
tėvą teisman

Buvusio garsaus ir turtingo 
daktaro George A. Blakeslee 
duktė Mrs. Genevieve Scand- 
lerv palikimų teisme užpro
testavo savo tėvo testamentą. 
Sako, kad testamentas esąs 
pasėka suktybių. Kas nors 
į tėvą neigiamai paveikę.

Testamente tėvas neužra
šęs jai jokio turto,, bet di
džiumą palikęs kitai dukte
riai.

Sunkvežimis sužeidė 
du vaikus

Būriui berniukų keliaujant 
į pikniką, Brooklyne ant gat
vės prie Broadway ir Marcy 
Ave. du berniukai tapo pa
vojingai sužeisti. Menama, 
kad berniukai pateko po 
sunkvežimiu ne iš vairuotojo 
kaltės, jo neareštavo.

Įtartas piktnaudojime kai- 
šekininkų valdžios pinigų, 
Chih Ku Chang traukiamas 
teisman New Yorke. Tačiau 
prikišusdam pirštą prie $21Q,- 
000 čia niekas nelinki blogo. 
Jis paleistas po $1,000 kau
cija.

Dešimtis brooklyniečių ir 
apylinkės gyventojų pašaukti 
į teismą už nepirkimą gemble- 
rių taksų stampos. Ji kai
nuoja’$50. Federalis įstaty
mas reikalauja tokią štampą 
turėti visiems, kurie veda 
gemblerišką biznį.

Pasibaigė National Mari
time Unijos valdybos rinki
mai. Jie buvo vykdomi re
ferendumu, Honest Ballot 
Association priežiūroje. Vi
so balsavime dalyvavę 27,000 
unijistų. Viename New Yor
ko uoste balsavimuose daly
vavę 12,628 nariai.

Newyorkieciu didelis nuo
šimtis balsų paduota už tuos 
kandidatus, kurio buvo pasta
tyti prieš Currano parinktuo
sius. Tačiau opozicijos kan
didatai neišrinkti. Prieš patį 
Currąną kito kandidato ne
buvo. Jis gavo 9,358 .balsus. 
Bet prieš jo sleito kandida
tą į kasininkus, Stone, buvo 
eilinių pastatytas Hanley. 
Stone tapo išrinktas su 5,- 
720 b,alsų, bet ir Hanley gavo 
3,802 ablsus.

Ypatingą klausimą mūri
ninkams pastato tas, kad la
bai didelis skaičius dalyvavu
siu rinkimuose susilaikė nuo 
balsavimo už vyriausius kan
didatus. Nuo Currano susilai
kė 3,270. Tam urėdui nebuvo 
pasirinkimo. Iždininko atveju 
pasirinkimas- buvo. Vienok 
dėl kokių nors priežasčių nei 
pusė nebalsavo už opozicijos 
kandidatą Hanley.

Panašiais skaičiais išrinkti 
kiti valdybos nariai.

Demokratai statys 
Anfuso į Kongresą

Kings apskrities (Brookly- 
no) demokratų b vadovybė 
statys kandidatu Į kongres- 
luanus teisėją Victor L. An
fuso, buvusį kongresmaną. 
Tačiau prieš ji taip pat sta
tomas ir kitas. Taigi, užsi
rašę demokratų partijos bal
suotojais piliečiai turės pasi
rinkti vikrią iš dviejų nomina- 
ciniuose balsavimuose (pri
maries). Jie įvyks rugsėjo 
14-tą. Tuo kitu yra Joseph 
P. Marcei!e, buvęs taksų sū
ri n k i m o k omisi j on i eri u m i.

Anfuso yra pasisakęs už tai
ką per susitarimą su Tarybų 
Sąjunga, reikalavęs uždrausti 
vartoti atomines bombas, taip
gi yra viena žymiausių figū
rų darbe už atšaukimą Wal- 
ler-McCarran Akto. Piliečiai 
demokratai darbo žmonės ir 
taikos šalininkai sako, kad 
reikėtų Anfuso paremti nomi
nacijose, nepraleisti nebalsa
vus rugsėjo 14-tą.

Kiti demokratų jau numa
tyti statyti Brooklyne yra 
Emanuel Celler, Vincent R. 
Fitzpatrick, Edna F. Kelley, 
Eugene J. Keough, Abraham 
J.^Multer, John J. Rooney, 
Donald L. O’Toole.

Panaikins 3rd Avė. EI
Miestinis Transit Autorite

tas 4 balsais prieš vieną nu
tarė su pradžia ateinančių 
metų panaikinti New Yorko 
Third Ave. aukštąjį gelžkelį.

Li n i j os trau k i n i a i k u rsu o j a 
nuo Chatham Square salos 
žemutiniame smaigalyje iki 
119th St., Bronxe. Yra. ati
tarnavęs 77 metus. Aiškina
ma, kad pataisos kainuotų 
apie $40,000,000. Gi netai
sytas — negražus, senieniš- 
kas ir, būk, darusis per /se
nu, galinčiu tapti pavojingu.

Linijos jau ii’ dabar var
tojamos tiktai darbadieniais 
ir darbo valandomis. Vaka
rais ir gale savaitės nevarto
ja. Dėl to dar labiau suma
žėjęs skaičius keleivių, su
renkama per dieną tiktai 59,- 
600 fėrų. Dėl to, girdi, ne
apsimoka laikyti.

Vienas pasipriešinusis na
rys Klein sakė, jog jis bal
suoja prieš uždarymą dėl to, 
kad linija turi būti išlaiky
ta žmonių, patogumui iki bus 
išvestas' 2nd Avė. požeminis. 
O tas nebūsiąs gatavas bent 
per devynerius metus.

DRY 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 progąnnbai prieinamai.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės:

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

BAR & RESTAURANT
Pilnai įrengtas, gera veikli seksi ja, 
žema randa, 9 metam lysas, nuo 
$700 iki $750 savaitinių jeigu. Biznis 
gali būt padidintas. Savininkas par
duoda šią puikią biznio progą labai 
prieinamai.

Matykite Savininką
22-52 Jackson Ave , L. I. C.

Tel. ST. 4-9788
x (138-139)

Darbiečiai pasiruošia 
Kongreso rinkimams

American Labor Party se
kretorius Morris Goldin pa
skelbė, kad jau ruošiamos no- 
minacinės peticijos. Sako, jos 
sieks “didžiausio rinkiminio 
vieningumo tikslu pastiprinti 
kovą prieš makartizmą ir 
taikos reikalą.”

Pranešime sako, kad steng
sis surasti tinkamus kandi
datus kiekviename distrikte ir 
sudaryti sąlygas jiems būti 
ant baloto. Tačiau darbinin
kų partijos kandidatai ne visi 
pasiliks ant baloto. Pasiliku
sieji, paprastai, irgi no vi
suomet ir no visur kalba už 
savo. Jie laikosi nusistatymo 
paremti ir kitų partijų, kan
didatus.

Kur kitų partijų pastatyti 
darbininkams priimtini kari- 
datai, ten darbiečiai kandida
tai darbuojasi už kitos par
tijos kandidatą. O kur kitos 
partijos pastato nepriimtinus 
darbininkams, darbiečiai dar
buojasi už savus kandidatus, 
nežiūrint, ar jie bus ar ne
bus išrinkti šiuose rinkimuo
se.

Gaisras šapoje padarė 
$500,000 nuostoliu

Williamsburge prie Kent 
Avė. ir So. 6th St. užsidegė 
šapomis ir ’sandėliais užim
tas pastatas. Įvyko eksplozi
jos. Nelaimė buvo laimin
ga tuo, kad apie 150 pasta
te dirbusių darbininkų jau 
buvo išėję. Po pirmojo pa
tikrinimo, spėjama, kad gyvy
bių neprarasta. Tačiau dau
guma gal bus praradę ilgam 
laikui darbus.

Menama, kad gaisrą ir eks
plozijas padarė chemikalai.

ESTATE OF
JOHN KIEEA, DECEASED

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

SONKIN & GLASSMAN, ”
Attys at Law

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

(139-148)

HELP WANTED—FEMALE

BARMAID
Pasitikima ir patyrusi. dar

bas. Kreipkitės-. W
BILL’S BAR & GRU.I.
44-69 21st St., L.J. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)

SLAUGES
Registruotos ir praktiškos, tos 

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

Kreipkitės:
THE BRONX HOSPITAL

1276 Fulton Ave., Bronx
z LU. 8-7000 Ext. 237

(139-145)

HELP WANTED-MALE

Mirė
Liepos 15 d. mirė Konstan

tas Sabaliauskas. Palaidotas 
liepos 17 d., Alyvų Kalno ka
pinėse.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas, gyveno 
Elmhurst, L. I. Po sunkios ir 
ilgos ligos, velionis mirė pa
likdamas nuliūdime du sūnus, 
dvi dukteris, žmoną ii’ brolį 
Juozą. • J. K.

Nušoko nuo tilto
Gražiai^, apsirengęs jaunas 

vyras nušoko į East upę nuo 
Manhattan tilto ties Brook- 
lynu. Per pusdienį ieškoda
mi nesurado jo kūno.

Du tilto darbininkai matę jį 
ant tilto, bandę sustabdyti. 
Jis nusviedęs link jų pinigi
nę ir dingęs iš akių.

• Sakoma, kad piniginėje ra
dę $280 ir dokumentus su 
vardu Alessio Colombo, taip
gi adresą. Tačiau patikri
nant po tuo adresu, žmonės 
sakę, kad Colombo ten negy
veno jau dveji metai.

Motina išmėtė.vaikus 
ir iššoko pro langą

Mrs. Lucille Kennedy, 28 
m., išmėtė pro langą nuo 4-to 
aukšto savo du vaikus ir pa
ti- iššoko. Devynerių metų 
amžiaus dukrytė mirė ligo
ninėje, pasikankinusi 7 va
landas. Sūnelis, 6 metų, pa
vojingoje padėtyje.

Atgavusi sąmonę ligoninėje, 
motina plėšėsi, rėkė, reika
lavo leisti mirti, bandė pasi
smaugti. Jeigu pasveiktų, jos 
ateitis nemaloni: teks stoti Į 
teismą ar eiti į beprotnamį.

Negalėdamas atsirakinti bu
to durų, newyorkietis Migu
el Rivera1 nusprendęs į butą 
nulipti nuo 5 aukštų namo 
stogo, įsigauti pro langą. 
Jis nukrito ir užsimušė.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174 ,

Atlantic City, N. J.

Į Ideališka Vieta Vakaeijom
O ,

X šia vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 
4* apšviestame4* 
4^” 4*

Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū- 
41 sų porčių; taipgi matysite ( -opt iųoui fųs tųią ĮpSnup 

mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
X mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

Ž Su Virtuvės Privilegijomis& • •
Ž , ir Virtuviniais Reikmenimis
4* Tuojau Užsisakykite Vakaeijom Vietą Pas

J VIOLET RAKTIS
X 125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Ž Telefonas 5-2338 4I į

PRECISION SHEET METAL 
MECHANIKAS

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

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

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

REAL ESTATE;
MARINERS HARBOR 4" S. L

Gerai budavotas 2 šeimų niurnas. 4 
ir 5 rūmų, prisideda skiepai 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)

BAYVILLE
PARDAVIMUI -r- $8,500 

JEIGOS $1,500
4 rūmų bungalow, garadžius, ugnia
vietė. Privatinis Beach. Gražiai ap
augta žalumynais. Arti visų patogu
mų.

Šaukite Savininką: 
TW. 5-2147 R

(138-139)
f
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Atsidarė rendauninku 
organizacijos Įstaiga

New Yorke,-112 W. 116th 
St., baptistų bažnyčios patal
pose, atsidarė naujas ren
dauninku organizacijos sky
rius. Teiks patarimus tos 
apylinkės gyventojams ket
virtadienių vakaraus nuo 8 
valandos.

QUEENS
$7,000. Pigiau negu man kainavo 2 
metai atgal. Vien tik virtuvė kaina
vo $5,000. Aukšta vieta L. I., žavin
tis vaizdas, milžiniški medžiai, atr 
conditioned iš gamtos namai vasa
rai ir žiemai. 4 miegrūmiai, 2% 
maudynės. Autentiška Cape Cod. U3 
500 pėdų nuo naujo žydiško jauni
mui veiksmų ir Temple. $33,700.

Šaukite Savininką:
BA. 9-6333

(138-140)

Wilkes-Barre, Pa.
Labai svarbus susirinkimas yra 

šaukiamas Plymouth’o Liet. Laisvės 
kapinių, liepos 21 d. Taut. Parap. 
Salėje, 206 Parrish St., 7val. vak 
Nors diena neparanki, bet nebuvo 
galima gauti salės kaip kitais lai
kais. Tad komisija šaukia šį susi
rinkimą virš minėtoj dienoj. Prašo
me visus narius dalyvauti ir loto sa
vininkai dalyvaukite, nes randasi 
labai svarbus reikalas aptarti.

P.L.L. Kapinių Sekr.
(139-140)

For Rent 'I
ATEIKITE IR INSPEKTUOKITE

Nauji Lindhill vienai ir dviem 
šeimom namai Maspcthe, ant 59th 
Lane ir 60th Avė. Taipgi turime 1- 
2-3 ir 6 šeimoms namus kitose vie
tose. Šaukite:

III. 6-9886 — MR. MILLER
(139-141)

MIDLAND BEACH
Geriausia vieta. Lincoln Avė., ar

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

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimų namas; alie

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

(139-141)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

>
»

»

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. T,A. 8-7938. .

(BT-139)

TONY’S
UP-TO-DATE Y

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y., 

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172 1

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. k

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph
TeL EV. 7-6238

4 psi,—Laisve (Liberty)- Antrad., Liepos (July) 20, 1954




