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KRISLAI
Per mažai kalbame.
Apie vaikus ir jaunimą. 
Kodėl toks sužvėrėjimas? 
Mokyti galvočiai be vilties. 
Socialinės šaknys.

Rašo A. BIMBA

ta 
m c

'paėjusį pirmai li<-n į n et ik ė- 
rus aplankė labai mvli-

svečias veikėjas Jonas
Skliutas iš Worcester. Mass.

Pasidalinę mintimis apie 
sveikatą ir vitaminus, užkbu
vome už Laisvės vajaus rei
kalų.

Jonas mano, kad patys Lais
vės redaktoriai per mažai te- 
kalba-rašo apie vajų. Reikia 
daugiau agitacijos, daugiau 
propagandos.

Tiesos jis turi daug. Gal 
mos ir nedakainuojame agita
cijos rolės visu o s o musų 
veiksmuose.

Bot prie jos turėtu dau
giau prisidėti ir mūsų kolo
nijų veikėjai.

Man labai patiko Michael 
Singer kolumna praėjusio 
sekmadienio “The Work ory
je.*' Jis sako: “vaikai žmog
žudžiai pritrenkė teisėjus ir 
teisininkus.“

Visa kolumna apie vaikus, 
apie jaunimą. Singer dalyva
vęs labs i mokytų teisėjų ir 
advMatų pasitarime apie jau
nimą. Jis paduoda keletą 
minčių bei išsireiškimu. Tai 
mintys ir kalbos mokytų be
vilčiu.

Pasiklausykime :
“Kai mes buvome vaikais, 

jaunamečių prasižengimai ne
turėjo tokio pobūdžio, koki 
jie turi šiandien. Kai kada 
mes išdaužydavome langus, 
pasivokdavome Truktų nuo 
standų, lošdavomo ‘crap’ ir 
net susidarydavome i gouges 
ir vieni prieš kitus kariauda
vome. Bet mes neužsiimdi- 
nėdavomo brutališkumu tik 
tam, kad užgauti žmones. Mes 
buvome vaikais, kurie iškryp- 
davome iš kelio dėl biednat- 
vės bei lūšnynų: lai buvo kas 
nors tokio, kas turėjo pa
grindą; mos nebuvome dali
mi T.'ocialinio išsigimimo pro- 

. ceso. Mes neuž.mušinėdavo- 
rne žmonių.“

štai liepos 3 d. trys nepil- 
namtjįiai jaunuoliai brutal iš- 
kai nužudo Thomas A. Con
don, 40 metu amžiaus, štai 
liepos 5 d. du jaunuoliai pir
ma nusuka sprandą, paskui 
nužudo 29 motų amžiaus, 
vaikų tėvą, Howard Bngland- 
er, jam žuvaujant.

Pakelia balsą advokatas. J j 
gąsdina jaunimo tarpe chuli
ganizmas. “Aš gale d a va u 
uždėti pirštą ant priežasties 
tokių poelgių, surasti pra
džią vaiko nukrypimo,’’ bet 
dabar nebegaliu!

Xa<3 neaišku ir nesupran
tama, girdi, kad tie “sugedę” 
jaunuoliai šiandien pareina iš 
visų luomų bei klasių. Kai 
kurie jų yra gerai mokyti, 
net jau turėję gerus darbus. 
Virto žmogžudžiais, subruta- 
lėjįJv

Kodėl? Kas pasidarė?
“JctHai kiltų iš vargo,“ kal

ba vienas iš teisėjų ir teisinin
kų. “Betgi net Murder Inc. 
gengsteriai niekuomet neuž- 
mušinėdavo žmonių tik iš mė-

(Tąsa 3-me puslapyje)

JAU PASIRAŠYTA PALIAUBŲ SUTARTIS INDOKINIJAI
Amerika “iš principo” 
pripažįsta Indokinijos 
paliaubas, kaipo faktą

Vietminhas gauna šiaurinę 
pusę Vietnamo su dauguma 
gyventoju ir kasyklomis

Washington. — Jungti
nės Valstijos išleido pareiš
kimą, jog iš principo pri
pažįsta paliaubinę sutartį 
Indokinijai. Esą, Amerika 
galės gerbti tą sutartį 
tiek, kiek ji sutinka su 
Jungtinių Tautų nuosta
tais.

Antra vertus, Jungtinės 
Valstijos neužgiria sutar
ties, kuri “komunistams

Anglijos darbiečiai 
sako, Amerika vaidino 
mizerną rolę Ženevoje

London. — Anglijos so
cialistų laikraštis Daily 
Herald rašo, kad Jungti
nės Valstijos suvaidino 
“mizerną rolę” Ženevos 
konferencijoje.

Daily Herald, oficialis 
Anglų Darbo Partijos or
ganas, sako:

— Anglija ir Francija to
je konferencijoje dėjo ge
riausias pastangas, kad pa
siektų “garbingą susitaiky
mą” Indokinijoje, su nuo
laidomis iš francūzų ir 
Vietminho pusės. Bet Ame
rikos valstybės sekreto
rius Dulles “vis paniuręs 
slankioja savo šėtroje. Jis, 
tiesa, nenori, kad Amerika 
kariautų Indokinijoje. Bet 
atrodo, kad jis dar labiau 
nenori daryti taiką tenai.”

Pabėgo dar vienas 
McCarthy’© agentas

Washington.— Vieną die
ną pasitraukė R. Cohn kaip 
advokatas McCarthy’© va
dovaujamos senatinės ty
rinėjimų komisijos. O ant 
rytojaus pabėgo kitas ra- 
gangaudžio McCarthy’o 
šnipas Donaldas Sūrine iš 
tos komisijos.

Cohn ir Sūrine žinojo, 
kad trys demokratai komi
sijos nariai ir vienas repu- 
blikonas, sen. Potter, iš
mes juos kaip skandalistus. 
Nes komisijoje yra tiktai 
trys tikri makartistai.

Bet McCarthy tiek sura
mino Surine’ą, kad tuojau 
pasisamdė jį kaip asmeninį 
savo sekretorių, kuriam 
valdžia taip pat mokės al
gų.

Šio mėnesio pabaigoje se- 
natinė komisija balsuos, ar 
palaikyti ar pavaryti dar 
vieną McCarthy’o šnipą, 
Thomą Lavenią.

Karinė valdyba yra at
metus Surine’ą ir Lavienią, 
surasdama juos nepatiki
mais. To nepaisant, Mc
Carthy vis tiek juos, sam-

atiduoda” šiaurinę Vietna
mo pusę.

Ženeva, liep. 21. — Gen. 
Bedell Smith, Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas, pareiškė: '

“Jungtinių Valstijų de
legatai labai džiaugiasi, 
kad padaryta svarbus žing
snis linkui užbaigimo krau
jo leidimo Indokinijoje.”

Valdiniai Amerikos 
atomistai išjuokia 
japonų mokslininkus

Hirošima, Japonija. — 
Atvykę Amerikos komisi
jos nariai dėl atom-bombi- 
nių nelaimių tyrinėjimo 
užreiškė, kad /‘atominiai 
nemokšos yra tie japonų 
mokslininkai,” kurie su
rado, kad amerikonai, 
sprogdindami hydrogeni
zes bombas, apkrėtė ato
miniais nuodais daržoves 
Japonijoje.

Tie valdiniai Amerikos 
atomistai išjuokia japonus 
atominius mokslininkus, 
kurie tyrinėjo ir paskelbė, 
kad hydrogeninės bombos 
savo šiukšlėmis užnuodijo 
lietų jr jūrų žuvis per tūk
stančius ketvirtainių my
lių nuo Marshall salų, kur 
tos bombos buvo išsprogo 
dintos.

(Aplinkinių salų gyven
tojai, ne japonai, davė net 
Jungtinėm Tautom skun
dą, kad hydrogeninės dul
kės apnuodijo šimtus tų 
salų žmonių.)

Kenkėjai deginę skerdyklas 
Rytinėje Vokietijoje

Hamburg, Vokietija. — 
Čionaitinis radijas skek 
bė, kad kenkėjai Rytinėje 
Demokratinėje Vokiečių 
Respublikoje per tris pir
muosius šių metų mėnesius 
pagadino daugiau kaip 
300 fabrikų bei dirbtuvių.

Tuo pačiu laiku jie, sa
koma, 73 sykius sprogdino 
bei degino valdines gyvu
lių skerdyklas Rytinėje 
Vokietijoje, padarydami 
joms $3,500,000 nuostolių, 
ir užkūrė 488 gaisrus.

Jamaika salos, anglų ko
lonijos, premjeras Busta
mante žadėjo “per kelias 
dienas apsidirbti su komu
nistais.”

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šilta. • 

dė kaip savo komisijos 
agentus^

$10,000 Fondo Figa
FONDAS PRAILGINTAS IKI RUGP. 15-tos

Fondo sukėlimui laikas mėnesiu prailgintas, bet tas 
mėnuo greit praslinks, turime suskubti, norėdami garbin
gai vajų baigti. Būtinai reikia ruošti pramogas, nes tai 
geriausias būdas sukėlimui finansų.

Šiuom laiku pasirodymai gražūs. Rūpinkimės, kad 
taip pasilaikytų iki pabaigos. Vėliausi pasirodymai yra 
šie: i

Prašome pasiskaityti įdomų laiškelį nuo J. Skliuto, iš 
Worcester, Mass., kuris pridavė (jis laišką ir pinigus pri
davė asmeniškai, kai lankėsi raštinėje liepos 19) $178 ir 
sako:

“Daug Gerbiama Laisvės Administracija: Šitame 
laiške rasite pinigų; tai reiškia, kad nuo gerų Worceste- 
rio patriotų jau gauta $621.00. Gal bus ir daugiau, nega
liu užtikrinti...” ;

Tai iš tikrųjų gražus worcesterieciu pasirodymas. 
J. Skliutas uoliai darbuojasi šiame reikale, ir jam priklau
so didelis ačiū už tai. Aukojo:

Pelnas nuo! pikniko..................... $95.00
J. U. Jaškevičiai............................................ 10.00
J. Skeltis.........................................................10.00
J. B. Jokaičiai (Westboro) ........................ 10.00
Draugas...............................................  5.00
Eva Turskis ............     5.00
P. Grimavičienė ..........       5.00
M. Šupenienė ................................................ 5.00
Worcesterio Jonas ... .<............................... 5.00
N. J.................................................... 5.00
J. Krukonis ................................................. 5.00
J. Žilinskas ................................................... 5.00
Laisvės patriotas $3, V. M. Navikai $2, P. Viz
barą $2, J. Kižys $2, P. Jočius $2, F. Blukatyk 
$1, P. Skers $1.
Kitas gražus laiškas iš St. Petersburg, Fla., nuo J. 

Greblick.
“Gerbiamieji: Mes matome, kad jums labai sunkiai 

einasi dešimties tūkstančių vajus, taigi Petras Butkevi- 
(Tąsa ant 3 puslapio)

300,000 KAREIVIŲ ŽUVO 
INDOKINIJOS KARE

Indokinijos karas tarp 
francūzų ir demokratinių 
vietnamiečių siautėjo be
veik 8 metus. Skaičiuoja
ma, jog viso užmušta dau
giau kaip 300 tūkstančių 
kareivių iš abiejų pusių.

Demokratinio Vietnamo 
(Vietminho) kovūnai, va
dovaujant savo prezidentui 
Ho Či Minhui, atėmė iš 
francūzų daugiau kaip pu
sę Vietnamo, svarbiausio 
iš trijų Indokinijos kraš
tų.

Jie sykiu su Laoso ir 
Kambodijos partizanais 
taip pat užėmė dalis šių 
dviejų Indokinijos šalių.

Amerikos valdžia gau
singai rėmė francūzus lėk
tuvais, karo laivais, tan
kais, patrankomis ir viso
kiais kitais ginklais bei 
amunicija. Amerika davė 
ir1 apie 300 savo mechanikų, 
kurie taisė francūzams 
bombonešius ir mokė jais 
kariauti.

Jungtinės Valstijos su
mokėjo 78 procentus visų 
francūzų karo lėšų.

Prez. Eisenhoweris pe
reitą pavasarį reikalavo, 
kad Kongresas paskirtų 
dar 1 bilijoną, 800 milijonų 
dolerių tam francūzų karui. 
O ir pirmiau Amerika duo
davo jiems po bilijoną iki

9

Dviejose Laoso provin- 
pusantro bilijono dolerių; ei jose, arti Vietminho sie- 
per metus vien tiktai karuF-^os, dar pasiliks “komuni- 
Indokinijoje, neskaitant ki- stinė valdžia.” Panaši dė
tų šimtų milijonu, kuriais 
Francija kasmet buvo ka
riniai stiprinama Europo
je prieš Sovietų Sąjungą.

Demokratinis Vietna
mas gaudavo patrankų bei 
kitų ginklų iš Kinijos ĮJau- 
dies Respublikos, apart lai
vų, kurių jis visai neturėjo.

Sugrįžę iš Kinijos, japonai 
šaukia nuverst Yošidą

Tokio. — Iš Kinijos Liau
dies Respublikos sugrįžo 
japonų žvejų grupė ir de
monstravo su obalsiniais 
plakatais bei vėliavomis, 
šaukdąmi nuverst pro - 
amerikinio Japonijos prem
jero Yošidos valdžią ir su- 
megst' draugystės ryšius 
su Kinija.

Tie žvejai buvo suimti ir 
laikomi nelaisvėje per tūla 
laika todėl, kad valtimis 
plaukiojo palei Kinijos 
krantus ir buvo nužiūrimi 
kaip Japonijos šnipai.

Washington. — Prezid. 
Eisenhoweris laukia Syng- 
mano Rhee, Pietinės . Korė
jos tautininkų prezidento, 
atlėksiančio liepos 26 d*

Ženeva, liep. 21 d. — Ka
riniai Francijos, Vietminho 
(demokratinio Vietnamo) 
ir Laoso atstovai pasirašė 
paliaubų sutartį apie 4 
valandą trečiadienio ryto, 
pagal europinį laiką (o pa
gal New Yorko laikrodį — 
9:42 vai. antradienio va
kare).

Sutartis tarp Vietminho 
ir Kambodijos, trečio In
dokinijos krašto, pasirašyta 
keliomis valandomis vėliau.

Laos ir Kambodija 
taps neutraliais 
kraštais

Ženeva,’ liep. 21. — Pa- 
liaubinė francūzų sutartis 
su demokratiniu Vietnamu 
nustatė, kad:

Laos ir Kambodija, du 
kiti Indokinijos kraštai, 
turi tapti neutralėmis val
stybėmis. Jiems bus lei
džiama laikyti ne daugiau, 
kaip tiktai tiek kariuome
nės, kiek būtinai reikia ap
sigynimui.

Užginta Kambodijai ir 
Laosui priimti karinę pa
ramą iš svetimų šalių. Tai
gi ir Jungtinės Valstijos 
negalės duoti Laosui bei 
Kambodijai ginklų ar ka
rinių mokytojų.

mokratinė valdžia pašilai- 
kys ir tam tikrame Kam
bodijos plote.

1,000,000 kiny kovoja 
prieš potvinius

Hankow, Kinija. —Dau
giau kaip milijonas sava
norių darbininkų dieną ir 
naktį dirba, statydami 
krantu užtvankas Han ir 
Yangtze upių. Stengiasi 
suvaldyti jų potvinius Hu
peh provincijoj, Kinijoj.

Potviniai, sakoma, da
bar užplūdo platesnius plo
tus, negu bet kada istori
joje.

Porto Riko gubernatorius 
laužo laivakroviu streiką

Porto Riko gubernato
rius Luiz Munoz Marin 
kreipėsi į savo kongresą, 
kad leistų valdžiai užimti 
prieplaukas, kur laivakro- 
viai jau ketvirtą savaitę 
streikuoja.

Amerikinės laivų kom
panijos reikalauja, kad 
gubernatorius laužytų lai
vakrovių streiką.

ŠALIES PADALINIMAS
Šiaurinė Vietnamo pu

sė, pradedant nuo linijos 
ir Kambodijos, trečio In- 
tarp 17-tos ir 16-tos geo
grafinių paralelių, tapo 
pripažinta Vietminhui, tai 
yra, Demokratinei Viet
namo Respublikai su 12 
milijonų gyventojų.

Pietinė Vietnamo pusė 
nuo tos linijos palikta fran
cūzams.

Vietminhas, tarp kitko, 
gauna didmiestį Hanoi, jo 
uostą Haifongą, dideles 
lėktuvų stovyklas Hanoi ’ 
ir Haifongo priemiesčiuose, 
derlingiausią ryžiais Rau
donosios Upės Deltą ir di
džiąsias Hongay kietosios 
anglies kasyklas.

Francūzams tenka pie- ' 
tinė Vietnamo dalis su 10 
milijonų gyventojų. Tura- 

! ne uostas su didžiule lėk
tuvu baze; pietinis didmies
tis Saigon su uostu ir lėk
tuvų stovykla ir gausingi 
ryžiu laukai.

Vietminho žmonės ge
riau apsišvietę ir darbin- 
gesni, negu paliekamo 
francūzams pietinio Viet
namo gyventojai.
PALIAUBŲ
VYKDYTOJAI

Visi karo veiksmai su
stabdomi už 48 valandų po 
paliaubų sutarties pasira
šymo.

Paliaubų vykdymą prižū- 
rės trijų neutralių šalių 
komisija — Indija, Lenki
ja ir Kanada.
RINKIMAI

Visuotini rinkimai su
darymui vienos bendros 
valdžios ištisam Vietna
mu! ivyks po dviejų metų. 
Rinkimus taipgi tvarkys 
Indijos, Lenkijos ir Kana
dos komisija.

Vietminhas, Sovietų Są
junga ir Kinijos Liaudies 
Respublika siūlė surengti 
rinkimus po 6 mėnesių. Bet 
francūzai bijojo, kad komu
nistai (demokratiniai viet
namiečiai) tikrai laimėtų 
greitus rinkinius.
FRANCŪZŲ 
KRAUSTYMASIS

Francūzam duodama 300 
dienų laiko išsikraustyti 
laivais bei išgabenti savo 
šalininkus iš Hanoi - Hai
fongo srities.

Tiek pat laiko gauna de
mokratinis, šiaurinis Viet
namas sugrupuoti savo ka
riuomenę ir rėmėjus ketu
riose ar penkiose vietose 
pietiniame Vietname, kad 
galėtų juos persiųsti į šiau
rini Vietnamą.

Abiejų pusių belaisviai‘ 
bus paleisti per 30 dienų po 
paliaubų sutarties pasira
šymo.
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Amerikos laimėjimas
Mes, amerikiečiai, irgi galime pasidžiaugti ir pa

sididžiuoti. Džiugu,/kad pasibaigė Indokinijos karas. 
Didžiausias taikos politikos laimėjimas. Taikos šalinin
kai visur gali save pasveikinti jų pastangų pasisekimu.

Šias Indokinijoje paliaubas reikia skaityti didžiau
siu Amerikos žmonių laimėjimu. Kai baigėsi karas Ko
pėjoje, naujo karo kurstytojai sušilę darbavosi Indoki- 
jos karą paversti Amerikos karu, 
kimus apie “masinę retaliaciją.” 
bes sekretoriaus misijas Paryžiun.
dus prisidėti prie Indokinijos karo militariškai, 
tik tam mūsų krašto žygiui pritars britai ir prancūzai.

O išplėstas Indokinijoje karas būtų turėjęs visas 
galimybes pavirsti pasauliniu karu. Visas pasaulis ga
lėjo užsiliepsnoti. .Nė mūsų kraštas nebūtų išlikęs nuo 
baisiausio sunaikinimo.

Štai kodėl paliaubos, pasiektos prieš karo kurstyto
jų grupės valią ir pastangas, yra Amerikos laimėjimas, 
— laimėjimas Amerikos žmonių.

Bet ar pavojaus jau nebeliko? To negalima saky
ti. Tie patys interesai ieškos progos įtraukti Ameriką 
į naujas avantiūras. Jau ateina žinios iš Pietinės Ko
rėjos sostinės, kad ten spauda reikalauja laužyti paliau
bas ir atnaujinti karą. Amerikon pribūna Pietinės Ko
rėjos diktatorius Rhee. Jo tnisija tokia pat. Jis pribū
na reikalauti daugiau militarinės paramos savo režimui. 
Jis reikalaus mūsų vyriausybę atsisakyti paliaubų ir pa
traukti linkui Kinijos.

Komercinė spauda sveikina Rhee ir jo misiją. Ruo
šiama opinija naujiems žygiams Korėjoje.^ Pasisekimas 
Guatemaloje padilgino naujo karo šalininkų apetitus.

• .Amerikos žmonėms tenka budėti. Su paliaubomis 
Indokinijoje tepasišalino vienas pavojus. Kiti pavojai

Atsimenate pareiš-
Atsimenate valsty-
Atsimenate paža-

jeigu

aukso fondu. Kiek milijonų dolerių I ko:

korės-
Liausa

krikščionys demokra- 
Vlikui diplomatinių tai tikrai rizikuoja, nes an

tikomunistinę katalikių ma
sę gali pakrikdyti, o suskal
dyti sucementuotą ir sufa
natizuotą komunistinį blo
ką tikrai nepavyks.”

KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI?

Savo laiku Amerikos 
spaudoje buvo plačiai kal
bama apie pasidalinimus 
Italijos krikščionių' demo
kratų partijoje, kuri šiuo 
tarpu yra viešpataujanti 
partija. Paskutiniais 
kais apie tai nieko 
girdi.

Kunigų Draugo 
pondentas Romoje 
rašo apie minėtos partijos 
neseniai įvykusį kongresą. 
Iš jo pateiktų informacijų 
sužinome, kad kongresas 
krikščionių demokratų jar- 
tiją pasuko į “kairę”. Su
sidaręs “vidurio blokas” iš 
de Gasperi, Fanfani ir Scel- 
ba. Kongresas pasisakė 
“prieš blokavimasi su deši
niosiomis partijomis val
džioje.”, Scelba, de Gasperi P 
ir Fanfani blokas komitete . 
laimėjo didelę daugumą. ! nininkų Vienybėje.

Liausa rašo:
“Suprantama, kad ši nau

ja kryptis rado atbalsio ki
tose partijose. Socialkomu- 
nistai triumfuoja ir Nenni 
siūlo savo paramą, kartu 
tvirtindamas, kad jis seniai 
buvo įsitikinęs, jog katali
kai gali veikti kartu su jais, 
tik buržuazinis fašizųias tai 
kliudęs. Jie dabar mano, 
kad toks krikšč. demokratų 
palinkimas į kairę jų pozi-

I cijas sustiprina, o katalikus
■ padaro nebeatsparius jų 
j propagandai. Togliatti jau 
! reikalauja naujų rinkimų, 
i kad galutinai “išryškintų” 
j padėtį- Dešinė deklaruoja
■ partijos dekadensą, įspėja Į vą1- 
dėl gresiančio komunistų I uis.

Lietuvos aukso fondas
Iš ginčų tarpe Vliko ir Lozoraičio paaiški vienas da

lykas: smetoniniai diplomatai dar nėra pilnutinai susi
doroję su Letuvo 
tame fonde dar randasi, nežinia, nes jį kontroliuoja mū 
sų vyriausybė, o ji tokių dalykų viešai neskelbia.

Iš karto ne visai buvo aišku, kodėl taip sušilusiai i kad 
prelatas Krupavičius reikalauja 
privilegijų. Atminkime, kad jis, pribuvęs Amerikon, 
pasiskelbė “egzelinės Lietuvos vyriausybės” atstovu ar
ba prezidentu. Nuvykęs Washingtonan reikalavo iš 
mūsų vyriausybės tokio jam pripažinimo.

Dabar aišku, kad visas reikalas sukasi apie tą Lie
tuvos aukso fondą. Jeigu Vlikas laimės mūsų vyriau
sybės, pripažinimą, pasibaigs visi Krupavičiaus, Žalkau- 
sko ir visos tų raketierių klikos finansiniai negalavimai. 
Jų raketas bus finansuojamas iš minėto Lietuvos auk
so fondo!

Su šiais Krupavičiaus - Žalkausko žygiais linkui 
Lietuvos aukso fondo siejasi Amerikos Lietuvių Tary
bos politika. Tuos žygius labai entuziastiškai palaiko 
Šimutis ir Grigaitis. Jie gi vyrai ne iš medžio iškritę. 
Jie nėra nė piršto pridėję prie “Lietuvos laisvinimo” vel
tui. Bet jiems pradeda dasiėsti tie nuolatiniai per Nau
jienas ir Draugą prašymai žmonių aukoti Tarybai ir 
Vilkui. Žmonės vis mažiau ir -mažiau aukų siunčia. Ry
tojus prastas, tamsus.

Kas kita, jeigu Vlikui pavyktų diplomatiškai Wash
ingtone įsipilietinti ir uždėti ranką ant Lietuvos aukso 
fondo. “Laisvinimo” raketas praturtėtų. Šiandien Ta
ryba šelpia Vliką, rytoj Vlikas finansuotų Tarybą! Ran
ka ranką mazgoja...

Mes nenorime būti pranašais. Ginčai tarpe diplo
matijos “šefo” ir Vliko nesustos, kol arba visi jie nepri- 
prisiplaks* prie Lietuvos aukso fondo, arba tasai fondas 
neužsidarys.

Makartistinė spauda (pav., 
Naujienos) paskelbė neva 
V. Krėvės - Mickevičiaus 
“priešmirtinį žodį Lietu- 

Tiktai keistas tas žo- 
Pilnas jis nesąmonių, 

pavojaus ir kiekvieną patri- Na, kad ir toks kliedėji- 
jotą bei antikomunistą Į mas: 
kviečia jungtis su jaisJ”

Kas toliau?
•entuziastiškas. Jis sa-

“Amerikoje esu čia para-
Liausa nela- š?s apysakų, iš kurių ‘Pa- 

gimdoje’ vaizduojama, kaip 
i ir kokiu būdu Maskvos ko- 
I munistai patraukia savo 

Stebint iš šalies atrodo,i pUSėn iš Laisvojo Pasaulio

Visi to paties trokštame
Nerasi tokio laisviečio, kuriam nerūpėtų Laisvės 

išlaikymas. Vargiai rasi tokį dienraščio skaitytoją, ku- 
. ris nebūtų suinteresuotas dienraščio vajaus eiga.

Bet ar dvasinio susiinteresavimo užtenka? Ne
užtenka. Pasiskaitymas pranešimų iš vajaus eigos ne
duos dešimties tūkstančių dolerių. Tai privalome, visi 
gerai suprasti.

Iš tokio supratimo išplauks mintys ir planai vajaus 
užbaigimui su pilniausiu laimėjimu.

Tokių minčių ir planų verkiančiai reikia, jeigu no
rime pasiekti pasibrėžtąjį tikslą. O kad visi to norime, 
tai niekas neabejoja.

Pirmoje vietoje stovi kiekvieno asmeniška atsako
mybė. Kiekvienas galime prisidėti. Ar paaukojimas do- 

, levinės, penkinės bei dešimtinės pradžioje vajaus, prieš 
trejetą mėnesių, jau reiškia, kad mes pilnai atlikome 
savo pareigas ir jau daugiau neištęsiame? Pagalvokime 
apie tai.

LIETUVAI NEBEREIKIA 
NEI KRUPAVIČIAUS 
NEI LOZORAIČIO

Kanadiečiu Liaudies Bal
sas pateikia labai sveikų 
minčių apie rietenas tarpe 
“Lietuvos laisvintoji}.” 
Laikraštis rašo:

“Vlikas ir diplomatų še
fas Lozoraitis susirovė dėl 
visai mažo mažmožio: Vli
kas paskyrė savo atstovą 
Bonnai, o šefui tas labai ne
patiko. Dabar vienos ir ki
tos pusės šalininkų lyderiai 
rauna vienas kitam plau
kus.

“Iš šalies žiūrint, atrodo 
labai keista. Žmonės titu
luojasi daktarais ir kito
kiais aukštais titulais, bet 
elgiasi kaip dideli neišma
nėliai. Juk ir visai mažai 
nusimanančiam aišku, kad 
užsienin išbėgusieji negali 
kalbėti Lietuvos vardu, o 
ypatingai turėti valstybinį 
aparatą. Viskas, ką jie ga
lėtų turėki, logiškai elgian
tis, tai komitetus, kurie, jei
gu jiems patinka, galėtų, va
dintis ‘Lietuvos išlaisvini
mo’ vardu. Kas gali už
drausti bent kuriai žmonių 
grupei vadintis ir ‘laisvinto- 
jais?’

“Rusai turėjo ambasado
rius ir kitus panašius 
paukščius, bet ką gi jiems 
tie titulai padėjo? Jų se
niai nėra. Gyvuoja tik tos 
organizacijos, kurios savo

I

veiklą derino su užsienyje
esančių tautiečių reikalais.

“Tiesa, Ainius įsivaizduo
ja, kad visi, ‘laisvintojai’ 
yra ‘galingesni’ ir už hidro- 
atomus, bet jam reiktų tru
putį prasiblaivyti. Tie, ku
rie galingesni už hidroato- 
mus, randasi anoj pusėj- 
tvoros. Tai matėm Korėjoj, 
matom Indokinijoj ir kitur.

“Tie laikai, kada žmonės 
aklai sekė ponus, praėjo. Ir 
jie nebegrįš. Juo labiau 
Lietuvoje, kur žmonės gali 
apsieiti be tų ponų. Ir kam 
jiems reikalingas toks Kru
pavičius arba Lozoraitis? 
Jie buvo reikalingi Smeto
nai, bet jo seniai nebėra.

“Pešasi ponai dėl dalykų, 
kurie greičiau sutirps gyve
nimo eigoj, negu spės 
ponai nuplikti.”

tie

MELUOJA PER AKIS
Pr. Stirbys gieda smeto- 

' ‘ : “Metė
dalgius, paliko žagrę ir ne
baigtą vagą lietuvis arto
jas. Staklėse liko nebaigti 
drobės rietimai...” Taip 
visi bėgę iš Lietuvos Vokie
tijon pas Hitlerį.

Kam toks negražus me
las? Gal nebuvo nė vieno 
iš šimto bėgusiųjų tokio, 
kuris buvo žemės artojas 
arba audėjas fabrike. Tai 
žino visi, tai parodo skai
čiai. Tai pripažins kiekvie
nas dipukas.

atvykusius į Tarybų Sąjun
gą žurnalistus, ypač tuos, 
kurie anksčiau buvo pasi
reiškę kaipo komunistinės 
ideologijos priešai. Gausiai 
vaišindami ir didelius pini
gus įsiūlydami, sugeba tuos 
žurnalistus paverst savo 
agentais, pakišti jiem Mas
kvoje komunistų pagamin
tus straipsnius, kuriuos vė
liau tie žurnalistai skelbia 
savo kraštu laikraščiuose 
savo vardu, išgirdami tokiu 
būdu Maskvos komunistų 
‘laimėjimus,’ pasiektus vi
sose gyvenimo srityse, ku
riuos jie neva savo akimi 
gsa matę.”

Šimtai laikraštininkų ir 
žurnalistų yra aplankę so
cialistinį kraštą. Sugrįžę 
jie yra pareiškę visokių 
nuomonių. Visi jie, matote, 
buvo apgauti, suvedžioti, 
suvilioti, a d m u 1 k inti. tik 
Krėvė - Mickevičius išliko 
nesuteptas. padėjęs Hitle
riui griauti, naikinti ir nio
koti Lietuvą. Juk tai bjau
rus įžeidimas laikraštinin
kų ir žurnalistų. Jie pada
romi m inkš t ako šiais ir 
minkštapročiais.

' Keista, kad žmogus mir
damas dar apie tokias nesą
mones galvojo. O gal Gri
gaičio ar šimpčio kabine
tuose šitie sapaliojimai bu
vo iškepti?

NESITIKI, BET LAUKIA
Pranciškonų Darbininkas 

džiaugiasi, kad Kersteno 
komisija sugrįžusi iš Euro
pos ir parsivežusi maišus 
medžiagos prieš komunis
tus. Tik, girdi, reikia, kad 
tie visi zladiejai būtų su
imti ir nubausti. “Betprak-

LDS Seimo įspūdžiai
-„wiwip

LDS 11-tasis Seimas, įvy
kęs liepos 12, 13 ir 14 dieno
mis, Chicagoje, buvo vienas 
skaitlingiausių ir įspūdin
giausių seimų.

Delegatai ir‘Centro Val
dybos nariai pradėjo rink
tis į Mildos klubą jau šeš
tadienį, o sekmadienį jų 
jau buvo gražus skaičius.

Apie sekmadienio pus
dienį jau buvo prie Mildos 
teatro nemažai vietinių L. 
D. S. narių su savo automo
biliais. Jie pasikvietė sve
čius ir nuvežė juos į pikni
ko vietą.

Piknikas buvo skaitlingas 
ir gražus. Chicagiečiai 
draugiškai sveikinosi su 
atvykstančiais delegatais, 
juos vaišino, kitus vedėsi 
parodyti Tautiškas kapines, 
kuriose ilsis nemažai ir 
LDS narių.

Su chicagiečiais susieiti 
ir pasisveikinti, mintimis 
pasidalinti —tai buvo sma
giausias momentas. Jie ap
rūpino nakvynėmis visus 
delegatus..

Pirmadienį jau renkamės 
į pirmąją LDS Seimo sesiją. 
Būriai delegatų traukia į 
Mildos teatrą. Tarp jų 
matosi nemažai ir svečių- 
viešnių, vietinių ir iš toliau 
atvykusių. Visi linksmi, 
sveikinasi, komplimentais 
dalinasi.

Pirmojoje Seimo sesijoje 
buvo raportuota, kad da
lyvauja viso i91 delegatas. 
Bet vėliau dar keletas pri
sidėjo. Abelnaj imant, bu
vo arti šimto delegatų.

Pirmoji sesija praėjo pa
ties Seimo suorganizavimu, 
pirmininko ir komisijų iš
rinkimu, delegatų prakal- 
bėlėmis ir kai kuriais Cen
tro Valdybos raportais.

Antrojoje sesijoje buvo 
baigti Centro Valdybos na-1 
rių raportai skaityti ir pra-1 
dėta naujoji konstitucija j 
skaityti ir svarstyti. Ji bu-' 
vo skaityta ištisai sekcija 
po sekcijos ir kiekviena at
skirai apsvarstyta.

Antradienį įvyko trečio
ji ir ketvirtoji sesijos, ku
riose beveik išimtinai buvo 
skaitytas konstitucijos tek
stas. Tūli paragrafai bu
vo ilgai ir nuodugniai ap- 
diskusuoti. Daugelis dis
kusijose dalyvavo. Nema
žai jose dalyvavo ir čiagi- 
mių delegatų (jaunuolių). 
Po plačių diskusijų naujo
ji konstitucija, buvo beveik 
vienbalsiai priimta (tik vie
nas delegatas balsavo 
prieš). Tai pirmas toks sei
mas, kad nauja konstituci
ja būtų beveik vienbalsiai 
priimta.

Trečiadienį penktoji ir 
šeštoji (paskutinė) sesijos 
buvo pašvęstos abelnais 
LDS reikalais, kaip tvirtin
ti ir auginti LDS, kaip gau
ti daugiau naujų narių, 
ypač čiagimių, jaunuolių ir 
vaikų. ’ Tais klausimais 
taipgi buvo daug diskusijų.

Priimta pora rezoliucijų. 
Viena rezoliucija kviečia 
visus ir visas daugiau dirb
ti LDS labui. Kita — pro
testuoja prieš generalį 
prokurorą Brownell, kam 
jis įtraukė LDS į savąjį 
subversyvį sąrašą. Pasi- 
brėžiama viską daryti, net 
eiti į Aukščiausią Teismą, 

tiškai to nebus,” sudejuoja 
Darbininkas, “kol nusikal
tėliai yra laisvi ir savo nu
sikaltimus tęsia toliau.”

Dabar prieš mus visus 
stovi klausimas: kaip tuos 
visus komunistus visame 
pasauly suimti? Išeities ne
pasiūlo nė galvočiai iš Dar
bininko.

jei reikės, kad savo organi
zacijos vardą ir garbę ap
ginti. Rezoliucijos priim
tos vienbalsiai.

Rankų plojimu užgirti 
sekami Centro Valdybos
nariai: prez. J. Gasiūnas, 
pirmas vice-prezidentas J. 
J. Mockaitis, antras vice
prezidentas J. Žebrys, sek- 
ret. J. Siurba, ižd. J. Weiss, 
daktaras kvotėjas Dr. M. 
D. Palevičius, iždo globėjai 
S. Kuzmickas, Wm. Malin 
ir V. Bunkus.

Įstatų ir Apeliacijų Ko- 
mitetan išrinkti V. Čepulis, 
Frank Yakštis' ir Amilija 
Yuskevich. '

Sekamas seimas nusitar
ta laikyti Worcester, Mass. 
Už dviejų metų pasimatysi
me gražiajame Olympia 
Parke.

Trečiadienio vakare įvy
ko didžiulis šeiminis ban- 
kietas, o antradienio vaka
re — žavėjantis koncertas. 
Pavyko geriausia.

Pirmadienio vakarą dele
gatai sunaudojo, su chi- 
cagiečių pagalba, pamatyti 
įspūdingiausių Chicagoa 
vietų.

Nerangiai ir nenorom 
delegatai skirstėsi ir išva
žinėjo į savo namus dau
giausia ketvirtadienį, lie
pos 15 č|., kiti pasiliko net 
iki šeštadienio ir sekma
dienio. Niekad jie neuž
mirš šio gražaus sąskri- 
džio, tų pergyventų įspū
džių, kuriuos jie įgavo sei- 
mavodami Chicagoje.

Lauktasis LDS 11-tas 
Seimas greitai prabėgo. 
Dabar tik galime jo įspū
džiais pasidalinti, LDS 
kuopose plačiau apie jo ta
rimus pakalbėti ir visiems 
bendrai juos vykinti gyve
nimam

Šio Seimo tarimais LDS 
nariai gali pasidžiaugti. 
Naujoji konstitucija yra 
daug visiems parankesnė. 
Ji suteikia nariams tam 
tikrų lengvatų. Jinai su
stiprina lėšų fondą, kad na
riams tuo klausimu nerei
kėtų rūpintis. Padarytas 
tarimas No. 2 blankų klau
simu sergantiems nariams 
pildyti tik kartą į mėnesį 
(pirmiau reikėdavo kas dvi 
savaites). Už moteriškas 
ligas pailgintas mokėjimo 
laikas iki šešių savaičių.

Dabar tik meskimės dar
ban. Paimkime iš Juliaus 
Neumanno pavyzdį, kaip 
įrašyti naujus narius. Sei
me jis laimėjo pirmą va
jaus dovaną ir čampijono 
trofeją. Jis parodo, kad 
galima gauti naujų narjų, 
jeigu tik dirbama.

Delegatas

Streikuoja Singapore 
miesto darbininkai

Singapore, Malaja. — 
Streikuoja 10,000 darbinin
kų prieš Singapore mies
to elektros ir geso įmones. 
Anglų valdžia žadėjo pa
kelti paprastiems . darbi
ninkams uždarbį 17 pro
centų nuo dabar. Strei- 
kieriai reikalauja mokėti 
uždarbio priedą ir už pe
reitą laikotarpį, prade
dant nuo 1953 metu birže- % v
lio mėn.

Valdžia pašaukė streik
laužius ir kareivius.

Tokio. — Japonijos val
džia protestavo, kad Ame
rikos karo laivai “netei
sėtai daro pratimus,” šau
dydami į taikinius žvejo
jimo vandenyse.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Liepos (July) 22, 1954

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Įmonės padeda kaimui

KAUNAS.—RuošiantjĮ pa
vasario sėjai ir sėjos įmetu 
eilė miesto įmonių suteikė ne
mažą pagalbą kolūkiams ir 
mašinų-traktorių stotims.

“Drobės” vilnonių audinių 
fabriko kolektyvas sudarė 
statybininkų brigadą, kuri Vi
lijampolės rajono Salomėjos 
Nėries vardo kolūkiai pastatė 
308 kvadratinių metrų ploto 
Šiltnamį. Fabriko darbinin
kai, ‘ atėję į talką kolūkie
čiams, i laukus 'išvežė didelį 
kiekį mėšlo, o racionalizato
rius Rutkauskas racionalizavo 
bulvių sodinimo mašiną, su 
kuria bulvės sodinamos kva- 
dratiniu-lizdiniu būdu. “Dro
bės” fabriko darbininkų ii* 
specialistų talka Salomojds 
Nėries vardo kolūkiai padė
ję paspartinti sėją.

“Drobės” fabriko kolekty
vas nemažą pagalbą feėjos 
metu suteikė taip . pat Vei
siejų MTS. , Įmonės dirbtl/vės 
pagamino traktoriams įvai
rių detalių, o fabriko .me
chanikai padėjo remontuoti 
MTS traktorius.

“Kotono” kojinių fabriko 
kolektyvas sėjos metu talki
ninkavo šakių, Jiezno ir Prie
nų rajonų kolūkiams. Šakių 
rajono “Slavikų” kolūkiui ko- 
toniečiai savo automašinomis 
atvežė sėklinių grūdų, trąšų ir 
kitų krovinių, daugiau kaip 
60 tonų. “Slavikų” kolūkis 
Imvo laiku ir sparčiai aprū
pintas sėklomis, jis grūdinių 
kultūrų sėją užbaigė vienas 
iš pirmųjų rajone.

Gyvenamųjų namų statyba 
rajonų centruose

Dar prieš kelerius metus 
Šalčininkai atrodė lyg kai
mas. Čia buvo vienintelis 
mūrinis pastatas. Dabar šio 
rajono centro nebeg&dma at
pažinti. Sutvarkytos im^tap- 
želdintos gatvės, nutiesti ša
ligatviai, pačiame centre iš
augo gražus administracinis 
pastatas. žymiai padidėjo 
butų fondas. Vien per pa
staruosius trejus metus pa
statyta 15 mūrinių gyvenamų
jų namų, šiomis dienomis bus 
perduotas naudoti naujas 
dviejų aukštų namas, kuria
me įsikurs daugiau kaip de
šimt darbininkų ir tarnauto
jų šeimų!. Statomas naujas 
viešbutis.

šiemet respublikos kaimo 
vietovėse plačiai vykdoma ko
munalinių gyvenamųjų namų 
statyba. Eišiškėse ir Rietave 
statoma po tris daugiaaukš
čius mūrinius gyvenamuosius 
namus. Molėtuose, Varniuo
se ir kituose rajonų centruo
se — po du. Viso šiemetėms 
pastatyta 46 komunaliniai ma
mai. Jų statybai išskirta 10 
milijonų rublių.

Kreipimosi paskatini

ŠILUTE. — žinia apie Vil
kijos rajono “Kelias į komu
nizmą” kolūkio narių kreipi
mąsi “Raudonosios vėliavos” 
artelės kolūkiečius pasiekė 
pjaunant užliejamas Nemu
no pievas. Atsiliep|dami į 
vilki jiečių kreipimąsi, “Rau
donosios vėliavos” kolūkio 
nariai įsipareigojo šiemet iš 
kiekvienos karvės primelžti 
vidutiniškai po 2,400 litrų 
pieno. Melžėjos M. Hopienė, 
J. Černiauskaitė iš kiekvienos 
karvės jau primelžė viduti
niškai po 1,300 litrų pieno.

Kolūkiečiai pasiryžo kielcį 
vienai karvei paruošti po 42 
centnerius \stambiųjų pašarų, 
tame tarpe \io 30 centnerių 
šieno, po 5 tonas siloso, šiuo 
Pietų speciali brigada iįau 
pagamino 60 tonų ankstyvojo 
siloso, o iki rugiapiūtiM sil°' 
so bus pagaminta dar 200 to
nų. Baigiama įrengti kelioli
ka naujų tranšėjų silosui.



D-rė O. B. Lepešinskaja

Ląstelėj jos gyvenimas 
ir atsiradimas

vesniųjų stebėjimų teisin
gumu. Trys trynio rutu
lėliai, be jokių branduolio 
požymių,, buvo nufotogra
fuoti, o vėliau po U valan
dos ir 35 minučių, kai jie 
pasikeitė, mes vėl juos nu
fotografavome: vienas ru
tulėlis dabar buvo linino 
griaučių stadijoje, kitas 
jaunos ląstelės stadijoje, o 
tretysis pasiliko visai ne-

jokių abejonių, mums įrodė, 
kad trynio rutulėliai išsi
vysto i visiškai susiforma
vusią jauną ląstelę.

Be to, mes dar nustatė
me, kad trynio rutulėliai, 
patekę ne į pogemalinį rui
mą, o tarp dviejų gemalo 
ląstelių sluoksnių, kitaip 
vystosi: ląstelės susidaro 
ne iš viso ištiso trynio ru
tulėlio, bet iš kiekvieno grū
delio, esančio šiame trynio

M-es pasekėme, kaip iš 
pradžių gemale susidaro 
kraujo salelė iš patekusio 
tarp jo sluoksnių trynio ru
tulėlio, kaip paskui ši krau
jo salelė auga, sudaro indo 
sienelę, o vidinis grūdinga
sis darinys išsisklaido i at
skiras ląsteles, ir, pagaliau, 
prieš stebėtojo akis — pil
nai susiformavęs indas ir 
jo viduje kraujo ląstelės — 
eritrocitai.

Kraujo išsivysty

(Tąsa)
Lęšio formos trynio grū

deliai suyra į dvejopos rū
šies grūdingumą: į proto- 
plazminj ir branduo 1 i n į. 
Branduolinis grūdingumas 
dažosi pagal Feilgeną bran
duoliniais dažais, o proto- 
plazminis — tiktai proto- 
plazminiais rūgščiais da
žais.

O koks gi tolesnis šio 
dvejopos rūšies grudi n gu
rno likimas?

Trynio grūdelių masėje 
susikaupia protoplazmi n i s 
g r ū d ingumas, o jo centre 
krūvelėmis renkasi bran
duolinis g r ū d i n g u m a s. 
Branduolinio grūdingumo 
krūvelės ima sudaryti va- 
kuote; iš šių pastarųjų su- 
sida^'O branduolio dalelės, o 
vėliau ir visas branduolys, 
kuris po to kariokinetiškai 
dalinasi. Visas šis proce-j
sas vyksta vegetatyvinėje i rutulėlyje, 
kiaušinio dalyje. Tuo būdu 
mes matome, kaip ląstelės 
susidaro iš grūdingumo, at
siradusio susiskaldžius try
nio grūdeliams, susi dedan
tiems iš protoplazmos ir 
branduolinės med ž i a g o s 
(apvalkalėliuose). Mes pa
sakėme visą ląstelių susida
rymo procesą eršketro kiau
šinyje.

O kaip vyksta ląstelių su
sidarymo procesas vištos ir 
kitų paukščių kiaušiniuose?

Paukščių trynys taip pat ! mui iš trynio rutulėlių pa- 
susideda iš trynio grūdelių,; tikrinti mes atlikome ban- 
t. y. protoplazmos gumule-l dymą pagal mūsų naują 
lių, apsuptų apvalkalėlių, si 
turinčių savo sudėtyje bran
duolinės medžiagos. B e t termostate 
paukščių trynyje trynio 
grifeliai su protoplazma, 
kurioje jie išsklaidyti, vei
kiami sąlyčio su pogemali- 
nio ruimo skysčiu, sudaro 
“trynio rutulėlius.” Šie ru
tulėliai, patekdami iš try
nio masės į pogemalinį 
skystį, besi vystydami praei
ni tas pačias stadijas, ku
rias mes pasekėme- erške
tro kiaušinyje. Rutulėlio 
viduryje, tarp trynio grū
delių, susidaro protoplaz- 
minis centras (branduo
lys), susidedantis iš smul
kaus grūdingumo; po to 
grūdingumas išsidėsto spin
duliais, ir jo centre atsi
randa iš pradžių labai ma
žytė, taško išvaizdos, pūs
lelė, kuri dažosi protoplaz- 
miniais dažais; po to ji au
ga ir pasiekia suaugusio 
branduolio dydį. Tokią pūs
lelę mes, pagal Minčiną, 
v a d i n a me “linino griau-

■ čiais,” t. y. branduolio už
uomazga; šis pastarasis po 

z to išsipildo b r a n d u o 1 io 
grūdingumu ir pagal Min- 

/ čino terminologiją sudaro 
“kariozomą,” o pagal mūsų 
terminologiją — “grūdin
gąjį , branduolį.” Stebėto
jas, tirdamas šį gyvą pro
cesą kultūroje, mato, kaip 
branduolinis grūdingumas 
išeina, iš branduolio vėl i 

“protoplazmą ir kaip yra 
gaunama jauna ląstelė su 
branduoliniu grūding u m u 
protoplazmoje bei su bran
duoliu, beveik neturinčiu 
ebromatino, o tai yra bū- 

| dingą jaunai ląstelei.
Tuo būdu mes pasekėme, 

kaip vystosi ląstelė iš try
nio rutulėlio vištos kiauši- 

: nyje. Bet mums prikišo tai, 
k||d mes šias vystymosi sta
dijas stebėjome ne viename 
ir čj^nc pačiame trynio ru- 

; tuleiyje. Ištaisydami šią 
klaidą mes ėmėmės stebėti 

g vieną ir tą patį rutulėlį 
> po . mikroskopu termostate, 
.J ir įsitikinome mūsų anksty-

Keliones
Pabaigoje birželio mėne

sio sumanėnle apleisti tū
lam laikui savo mėgiamą 
Miami Springs. Per ketve
rius metus niekur nebuvo
me išvažiavę, tai nutarėme 
packardukui papustyti pa
dus. Gerai visas dalis pa- 
šmeravę, nuo pat ryto lei
domės vieškeliu 27 numeriu 
linkui valstijos miesto Tal
lahassee. Šį kartą visi vals
tijos laukai ir pakraščiai 
mums atrodė tvarkingi. 
Nebuvo matyt brūzgynų 
nei prastų išvaizdų kaip 
kad pirmiau matydavome.

Davažiavus sostinę Ta- 
lahassee, įpešus kelionės 
515 mylių, kaip tyčia lietus 
pradėjo pilt kaip iš kibiro, 
tad nebuvo progos pamatyti 
šaunų miestą. Išvažiuoda
mas iš miesto aš dairiausi 
į visas puses, kad nepaklys
ti. Patruliuojantis policis- 
tas tai pastebėjo ir pasivijo 
su savo mašina, sustabdė ir 
pasiteiravo,-ko ieškau ir ar 
nepaslydau. Pasakiau, kad 
važiuoju i Plot Springs, Ar
kansas. Policmanas su ma
nimi draugiškai kalbėjo ir 
juokavo. Pasakė, kad aš 
stoviu ant tikro kelio, o už 
8 mylių jau bus Alabamos 
valstija. Davė daug pata
rimų. Tuoipi ir atsisveiki
nome.

Tą dieną mes įvažiavome 
670 mylių. Už nakvynę pa- 
simokėjomę $5. Ant ryto
jaus, saulei leidžiantis, da- 
važiavome Hot Springs, 
Ark. Tai dviemis dienomis 
Įvažiavome 1,250 mylių. 
Bet tos dienos buvo gana il-

tebejimo metodą pro žėru-1 g°s.
čio langelį, padarytą gyvo, i

besivystančio Not Springs susiradome, 
kiaušinio kevale. Stebėji-! Antaną Sakalą, tai pas jį 
mas buvo atliekamas naujo į ir apsinakvojome porai nak- 
prietaiso, vadinamojo ui-1 tų. Ant rytojaus išsimaudė- 
trapako pagalba, prietaiso, Į tuose karštuose minera- 
kuriame tiriamasis daiktas Į lakuose vandenyse. Už vie- 
apšviečiamas ne iš apačios, ną kartą ima $1.75. Tas ap- 
kaip kad mikroskope, bet iš | simokejo, ypač patirti ir to- 
viršaus, o tai leidžia tirti pvios rūšies-biznų Aptarnau- 
nepermatomus daiktus ir Į j<b nuprausia, išmasažuoja, 
ne vien tik pjūvius, bet ir | daugumoje, išsilavinę, man-
ištisą gyvą objektą. Gali
ma po ultrapaku padėti 
ranką ir pamatyti jos ląs
teles, odos kraujo indus ir 
juose judantį kraują.

Remdamiesi visais šiais 
bandymais mes įsitikinome, 
kad ir gyvame vištos kiau
šinyje galima stebėti ląste
lių vystymąsi iš trynio ru
tulėlių ir iš trynio grūde
lių.

Mūsų stebėtasis' ląstelių 
susidarymas vegetatyvinėje 
kiaušinio dalyje pasitvirti
no Etel Karvei bandymuo
se,^ Ji išskyrė iš jūros ežio 
kiaušinių gemalą ir stebė
jo, kaip iš šių kiaušinių 
trynio, t. y. iš vegetatyvi
nės kiaušinio dalies, susida
rė daugiau kaip 500 ląste
lių, kurios toliau vystėsi ir 
dauginosi.

Tuo būdu mes parodėme 
ląstelių susidarymą iš gy
vosios medžiagos organiz
me, mums belieka dar pa
sekti ląstelių susidarymą iš 
gyvosios medžiagos, išskir
tos iš suardytų ląstelių, t. 
y. ne organizme.

Šios krypties tyrimai ga
li nušviesti ne tiktai gyvo
sios medžiagos vystymosi 
procesą, bet ir visą eilę ki
tų teorinių ir praktinių bi
ologijos ir medicinos klau
simų.

Pagal Engelsą, “...visiš
kai bestruktūrinis baltymas 
vykdo visas esmines gyvy
bės funkcijas: maisto virš
kinimą, išskyrimą, judėji
mą, reagavimą į dirgini
mus, dauginimąsi” (Engel
sas, Gamtos dialektika).

(Bus daugiau)

dagūs negrai. Imant dau
giau tokių maudynių, 
na truputi žemesnė.

Tą pačią dieną Sakalas 
aprodė vi-są miestą, o prie
dui dar važiavome į tą auk
štą kalną, (jo vardą aš pa
miršau). Maniau, kad tas 
mano auto nusisuks sau 
sprandą vežant tokiais 
trumpais užsisukimais auk
štyn, kaip į dangų. Pasie
kus viršūnę, radome geleži
nių balkių bokštą (tower). 
Užsimokėjus po 20 centų 
nuo galvos, keltuvas mus į- 
kelė į pačią viršūnę, kur 
buvo pažymėta 1,285 pėdos 
aukščiau jūros lygio. • Ma
tyt visa apylinkė, miestas 
ir laukai. Vaizdai neišpasa
kytai gražūs.

Dėlei išbandymo savo se
nos sveikatos, tyčia nulipau 
laiptais'žemyn. Ale ir apsi
gavau, nes per dvi dienas 
blauzdų muskulai , labai

Įėjo. Sakalas paaiški
no, kad į kalną kelias ir 
bokštas sumanytas prezi
dento Roosevelto, bedar
biams darbai depresijos ląi- 
ku.

Tą patį vakarą pas Saka
lą susirinko, lietuviai: Jo
nas Stasiūnas, 
kus su žmona, 
kelis. Nekurie 
Vilnies bilietų.
rūpino du stalus lošimui pi- 
naklio. Laiką linksmai pra
leidome iki vėlyvai nakčiai.

Ant rytojaus atsigėrėme, 
kiek tilpo, to karšto minera
linio vendenio 
bonkas prisipylėme. 
pasipirkome specialiai 
taisytą gorčių už 35c,

t

kai-

Įspūdžiai
visi sakė, kad tas vanduo 
geras nuo visokių ligų ir 
“kvarabų.”* * *

Tą pačią dieną patraukė
me linkui Chicago Heights, 
pas buvusius philadelphie- 
čius Joną ir Marijoną Vo- 
gonius. Kalbų turėjome la
bai daug dienos klausimais. 
Naktį pernakvojus, pasilsė
jus, kartu su Vogoniais ma
no mašina patraukėme į 
Chicagą, į Vilnies įstaigą.

Įstaigoje atlikau savo 
priedermes. Mes visi pasi
sveikinome • su Mažeika, 
Senkevičių, Joniku, Joni
kiene, Andruliu ir su kitais. 
Buvo labai gaila, kad nera
dome L. Pruseikos, o ir sa
vo pažįstamos B. Senkevi- 
čienės, kuriai taip labai no
rėta paspaust ranką.

Mažeika mus visus nuve
dė į Mildos pastatą-teatrą, 
aprodė svetaines, estradą. 
Pamatėme ir artisto Moc- 
kapetrio piešinius. Viskas 
atrodo šauniai. Turi ir ba
rą su gėrimais. Vogonis iš
metė penkinę “ ant alaus, 
įsigerti ant drąsos.” Susi
pažinome su Mildos darbuo
tojais J. Budriu ir P. Mi- 
kulėnu. Chicagoje vairuoti 
mašiną sekėsi, jokių nesma
gumų neatsitiko.

Parvažiavus atgal į Chi
cago Heights, Vogonių švo- 
geris St. Andrekas su žmo
na pavaišino mus visus su 
šaunia vakariene, antras 
Vogonio švogeris A. Kive
ris pavaišino su bulviniu 
kugeliu. Ačiū jiems visiems 
už vaišes ir draugiškumą.

Kokių sviete yra gerų 
žmonių!

Važiuojant Chicagos lin
kui, pervažiavus Ohio upės 
šaunų tiltą, Kentucky pusė
je, mes paklydome. Sustojo
me prie vienos “šekės” ka
vos įsigerti ir pasiteirauti 
kelio į Chicagą. Tuoj jau
nas vyras su žmona ir vai
kučiu pasisiūlė mus palydė
ti 32 mylias iki Paducah 
miesčiuko ir vieškelio nu
merio 37. Aš sakau: ir 
pats patropysiu. Na, ne, sa
ko jis, tu paklysi, sek mane. 
O. K. Jis lekia su mašina 
iki 80 mylių į valandą. Aš 
jį vydamasis mielinu sau: 
velnias bus. Mat, aš papra
tęs tiktai po 60 mylių į va
landą važiuoti. Po kokių 
šešių pasisukimų, jis susto
jo ir juokėsi, nes, pagal jų 
rokundą, jie patarnavo dėl 
“grand pap.” Jiems pasa
kiau didelį ačiū.

* ♦
Liepos 5 d. nuo pat ryto 

atsisveikinome su Vogo
niais ir patraukėme linkui 
Floridos. Važiuojant Illino- 
jaus valstija matėme šau
nius ūkius ir derlingus lau
kus. Vietomis rugiai nu
pjauti ir kviečiai , atrodė 
prinokę. Tiktai rugienos 
paliktos labai aukštos. Tai 
sulaikyti sniegui laukuose.

Važiuojant per Kentucky 
ir Tennessee valstijos kal
nus/mes pamatėme daug vi
sokių įvairumų ir kempių 
turistams. Ežerų, margo 
svieto.pilna visur kur. Jei
gu ne žvejoja, tai kokį kitą 
šposą krečia^ ir turi gerus 
laikus ir atostogų poilsius.

Po dviejų dienų, nakties 
laiku, mes jau ' buvome 
Jackson vi lie j, Floridoj. Ap
sistojome pas savo seną ko
legą A. Krost-Krasauską, 
kuris buvo išvežtas į ligoni
nę. Ten ir aplankėme jį, 
76 metų senuką. Ten pat 
skersai gatvę aš aplankiau 
naują bažnyčią — Holly 
Brook Missionary Church. 
Apart poros giesmių ir 
trumpo pamokslo, komite
tas išdavinėja raportus-' į-

*

s

Petras Sin- 
Juozas Vaš- 
pasipirkome 
Sakalas pa-

o ir kelias' 
Kitas 

pa-, 
nes

plaukų ir išlaidų, paskelbta 
net ir alga kunigužiui, $120 
už visą mėnesį. Pamislinau, 
kad pas mūsų Romos kata
likus tokio demokratišku
mo nėra.

Sekantis mūsų apsistoji
mas buvo pas ūkininką 
Stumskį, Sparr, Fla., ir Jo
ną Grinką, OScala, Fla.

Užsukome ir į Silver 
Springs, kurio jau nebega
lima nei pažinti, nes iš ma
žo kaimelio pavirto miestu. 
Laivuku pasivažinėjimas 
valandą lėšuoja $2.20 vie
nam. Čionai yra pastatytas 
paminklas čyfui Osceola, 
kuris buvo seminola indijo- 
nams vadu karuose pirm 
1835 metų. Jis buvo balta
sis.

Važiuojant artyn namų 
užsukome į Cypress Gar
dens, įžanga $1.25. Tas gė
lių ir visokių medžių-mede- 
lių daržas-parkas randasi 
prie didelio ežero, tai ant 
ežero būna keturi gražuolių 
lošimai per dieną. Jos 
sklando ant čiužių, trau
kiant botuku. Labai vikriai 
lošia. Šiaip daugybė viso
kių daiktelių dovanoms ar 
suvenirams-atminčiai -par
siduoda.

Prie Singing Tower va
saros laiku nėra koncertų, 
tačiau į parką prie bokšto 
leidžiama įvažiuoti už 50c.

Per pustrečios savaitės 
pakankamai “pašeikinom” 
senus kaulus pervažiuoda
mi keturis tūkstančius my
lių. Namie parvažiavę ra
dome viską tvarkoje, nes 
mūsų geri kaimynai- viską 
padabojo.

V. J. Stankus.

'■’V}?/

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

g-imo užmušinėti. Jie buvo 
žmogžudžiai, kurie gavo už 
užmušimą užmokėti.”

Kas dar.yti? Kaip tuos jau
nus prasižengėlius suvaldyti, 
nubausti ?

Niekas nežino. Niekas ne
turi išmintingo, konkretaus 
pasiūlymo. Kalėjimas nepa
taiso. Jaunuoliai tik juokiasi 
kad ir iš aštriausios bausmes.

Michael Singer suteikia sa
vo nunomonę tiems mokytiems 
galvočiams. Gal kalta H- 
bombos politika ? Ir suaugę 
ir aukštose vietose sėdį žmo
nės nebepaiso žmogaus gyvy
bės. Kalba apie milijonų ne
kaltų žmonių nušlavimą nuo 
žemės, — kalba šaltai, atvi
rai, ciniškai, brutališkai.

Gal prie to prisideda ma- 
kartizmas su savo žiaurumais 
ir nesiskaitymais su žmoniš
kumu, su žmogaus teisėmis?

Kodėl jaunimas, kodėl mū
sų vaikai, turėtų būti žmoniš
kesni, negu mes, tėvai?

s Tos mintysi labai nepatiko 
daugeliui susirinkusių moky
tų galvočių, mūsų jaunimo 
“gelbėtojų iš pražūties.” Jie 
pradėjo šaukti, rėkti, pulti to
kių “sugedusių” minčių įne
šė jus.

Tilt vienas kitas, sako, iš
sitarė, kad verta apie tai pa
galvoti. Gal tame ir yra 
šiek tiek tiesos.

O tame, žinoma, tiesos la
bai daug. Radijas, televizija, 
laikraščiai, žurnalai, kunigai 
sakyklose, oratoriai salėse 
kasdien propaguoja brutalia
is urna, bet mes norime, kad 
mūsų vaikai, mūsų jaunuoliai 
išliktų, nesugadintais. Nega
lima, neįmanoma...

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

Čius atvažiavęs pas mus labai susirūpinęs šiuo reikalu, 
Kadangi jo sveikata taip jau susilpnėjus, kad pats nepa
jėgia pasiųsti pinigus, tai paprašė manęs, kad aš jam tą 
malonę padaryčiau. Mielai sutikau; prie to—dar para
ginau LDLD 45 kp. valdybą, kad prisidėtų prie fondo. 
Tad čia rasite $35.00 nuo Butkevičiaus ir $25.00 iš kuo
pos iždo... Viso gero jums, J. G.”

Wm. Patten, iš Gloucester Hts., N. J., prisiuntė blan
ką ir $34.00. .Aukojo:

Šinkūnas, Barrington, N. J........................$25.00
Tony Yuris, Philadelphia, Pa.................. . 5.00
U. Guzonienė, Gloucester City, N. J.......... 2.00
Camdenietis, Gloucester Hts., N. J. .... 2.00 
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J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė blanką 
ir $96.00. Aukojo:

U. Walins, Stratford ................................. $20.00
J. Ragauskas, Shelton.............................. 12.00
A. Mureikienė, Milford............................. 10.00
Laisvės patriotas.......................................... 10.00
J. J. Bridgepor.tietis................................... 10.00
A. Katinas ................................................... 7.00
A. Pudinis r.................................................. 5.00
M. Kairis ..............................................     5.00
S. Laisvietis .......................................  5.00

. Juozas Bedarbis, Milford .......................... 5.00
J. Petrušaitis, Fairfield................................. 5.00
J. Shilling ..................................................... 2.00

P. Walant, iš Philadelphija, Pa., prisiuntė blanką ir
$13.00. Aukojo:

Pauline ir Frank Walant ... h......... ....... $5.00
Charles Stašis (Perkasie) ..........  5.00
John Masko ..................    3.00

.Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
Lauktuvių nuo Torontiečių (Ont., Can.) $45.00 
P. ir O. Čliftoniečiai (N. J.) ..............  20.00
Z. Klebienė, Roseland (Chicago, Ill.) ......... 20.00
Senas Laisvietis, Cleveland, Ohio.............20.00
L. Skaitytoja, Ossining, N. Y...................... 12.00
Onutė S., Binghamton, N. Y........................10.00 ■
A. ir S. Kazilionis, Cleveland, Ohio......... 10.00
Juozas Sabaliauskas, Valhalla, N. Y/....... 10.00
LDLD 72 kp. Great Neck, N. Y.*'.............. 10.00
Konstancija Karlonienė, Maspeth, N. Y. .. 10.00 
Mažas Mikutis, Detroit, Mich.................... 10.00
Wm. Lecky, Hartford, Conn..........................5.00 ’
H. Williamson, Huntington Sta., L. I., N. Y. 5.00 
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla.............. 5.00
Dipuko Dėdė, Bridgeport,'Conn.................... 5.00
Marytė, Laisvės draugė, Johnson City, N. Y. 5.00 
Pittsburghietė ........................................... 5.00
J. Bendokaitis, Chicago, Ill...................... 5.00
V. ž., Richmond Hill, N. Y.............................5.00
G. F., New York City ................................ 5.00
Rozalia, Maspeth, N. Y. ................................5.00
F. J. Repšys, Hartford, Conn..................  5.00
Anna Krusman, Linden, N. J........................5.00
Eva Čereškiėnė, Warrior Run, Pa.............5.00
B. Mulerys, Hartford, Conn...................... 5.00
Dovana iš Bucknerio ................   5.00
Peter Karsok, Pittsburgh, Pa........................3.00

J. Wanagas, Great Neck, N. Y.....................2.00
St. Veshys, Chicago, Ill. .. ...............................2.00
Ona Krutulienė, Plymouth, Pa...................... 2.00
Juozas Pikilingis, Auburn, Ill.................... 2.00
John Zaleske, Brooklyn, N..Y...................... 2.00
J., Bellingham, Mass................................... 2.00
Joe Zdapavich, Brooklyn, N. Y. •............. 2.00
J. Alonis) Brooklyn, N. Y............................... 2.00
J. White, So. Ozone Park, N. Y.................... 1.00
Henry Sakovich, W. Frankfort, Ill............ 1.00
A. Burt, Raymond, Wash........................... 1.00

Iš anksčiau gauta $7,138.68. Dabar gauta $655.00. 
Viso iki šiol įplaukė $7,793.68.

Širdingai ačiū visiems už paramą dienraščiui. Ne
pamirškime, kad vajus pratęstas iki rugpiūčio 15 d., 
ir dar reikia virš dviejų tūkstančių, kad pasiekti kvo
tą. Laukiame daugiau gražių dovanu.

Laisves Administracija

Jėi Tamsta dar neprenu
meruoji diettrastf Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums Į n am ii š 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

BINGHAMTON, N. Y.
ŠIRDINGAS UŽKVIETIMAS

LDS 6-ta kuopa rengia links
mą išvažiavimą, kuris Įvyks 
sekmadienį, liepos 25-tą die
ną, dd. I. E. Vėžių ūkyje. 
Pradžia 12 vai. dienos.

Šis išvažiavimas yra ren
giamas, kad suvažiuoti vietos 
ir apylinkės lietuviams ir 
linksmai praleisti laiką, kad 
susitikti draugus, pasikalbėti, 
pasidiskusuoti dienos klausi
mais, pakvėpuoti tyru oru, pa
sigrožėti gamta, na, ir pasi
vaišinti. O pasivaišinimui mes, 
rengėjai, būsime pilnai prisi
rengę. Ir galima užtikrinti, 
kad visi dalyviai bus maloniai 
priimti ir draugiškai aptar
nauti, kaip gėrimais, taip ir

valgiais. Mūsų gerosios šei
mininkės bus prigaminusios 
Įvairių valgių dėl pietų ir va
karienės. • Apart kitų valgių, 
dar bus ir silkių.

Kaip nuvažiuoti Į išvažiavi
mo vietą? Iš miesto reikia 
važiuoti Court St. iki priva
žiuosite Mill Rd. ir Colesville 
Rd. Tada sukite po kairei ir 
tiesiai iki pamatysite Vėžių 
ūki ir išvažiavimo vietą.

Jeigu būtų ūkanota ir lytų, 
išvažiavimas vis viena įvyks, 
nes yra daug vietos po stogu, 
ir išvažiavimas eis savo keliu.

širdingai visus užkviečiame 
dalyvauti. Rengėjai

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisyės spaustuvė pigia) 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

3 psl.—Laisvė (Liberty)-ketvirtad., Liepos (July) 22,1954



Šniukštai įkišę nosį 
net į bažnyčios 
privatinius reikalus

Subversyviu Veiksmų Kon
trolės Board© posėdyje liepos 
15-tą iškilo aikštėn toks da
lykas, kuris supurtė ne vie
ną giliai religingą žmogų. 
Paaiškėjo. kad Teisdarystės 
Department© Šniukštai rekor- 
davę protestoniškų episkopa- 
Jų bažnyčios kongresą, Įvyku
si Seabury House, Greenwich, 
Conn., 1951 metų lapkričio 
mėnesį.

Kongresas buvo šaukiamas 
privatiniams tos religijos rei
kalams aptarti.

Tas išsiaiškino, kai valdžios 
advokatas Butler paklausė 
kunigo William Howard Me- 
lish apie tą konferenciją. 
Pirmu kartu šiuose posėdžiuo
se, kuriuose jis liudijo jau 
kelinta diena, Melish parodė 
aiškų pasipiktinimą ir pakel
tu balsu atsakė:

“Man tas tikrai pasibaisė
tina, kad klausimas galėjo iš
eiti iš religinio mitingo ir at
sidurti jūsų rankose. Tai bu
vo uždaras mitingas atvirai 
padiskusavimui problemų...”

Butleris skaitė būk tai iš 
Melishio sakytos kalbos toje 
konferencijoje: “Komunizmas 
ir krikščionybė abieji siekia 
tų pačių socialių reformų.” 
Tai paskaitęs, klausė Meli
shio: Ar taip sąkei ?

Melish atsakė, jog Tai galė
jo būti — dalimi to, ką aš 
sakiau, išpaša iš to, ka sa
kiau. Aš manau, kad yra 
tokios reformos, kurių siekia 
abi pusės.

Valdžios advokatas spaude 
kunigą kalbėti, kas ir kaip 
buvę toje konferencijoje. Ku
nigas atsakė, jog kadangi ten 
buvo d iškukuojama krikš
čionių etikos klausimai; ka
dangi tai nebuvo net spaudoje 
skelbta, diskusijos buvo pri
vatinės, tad jis skaito jas vi
gai neapeinančiomis Teisda
rystės Departmental. Jis sa
kė, jog jį piktina ir stebina 
valdžios įsikišimas į privati
nius religinius reikalus.

Butleris stengėsi kaip nors 
gauti iš Melishio pareiškimą, 
būk Amerikos su Tarybų Są
junga draugingumo organi
zacija gavusi direktyvų iš Ta
rybų Sąjungos ambasados. 
Tačiau jo pastangos buvo 
bergždžios.

Melish sakė, kad jis yra 
buvęs Tarybų ambasados su
eigose svečiu, kad yra buvęs 
konsulate, kol tas nebuvo už
darytas. kad susitikęs Gromy
ko. Bet ten niekada nebuvo 
kalbama amerikinės tos ar bi
le kurios organizacijos reika
lais. 1

Vienu tarpu advokatas vėl 
sugrįžo į amerikinius klausi
mus. Melishio klausė apie jo 
pirmininkavimą Juliaus ir 
Ethelės Rosenbergų apgyni
mui mitinge.

Melish atsakė, jog jis pa
kvietimą priėmė po to, kai 
popiežius Pius, taipgi žymus 
mokslininkas ir daugelis kitų 
žymių asmenų po visą pa
saulį įsikišo su prašymais ne
žudyti.

—Ar tu gerbi popiežių ?—. 
klausė advokatas.

—Taip,—atsakė Melish
—Bet tu ne visuomet ger

bei popiežių ?
—Aš priešinuosi tam klau

simui ir- reikalajrtu išbraukti 
iš rekordo tą darbidimą, būk 
aš turiu kokį kitokį atsineši- 
iną kaip tik pagarbą virši
ninkui didžios religinės orga
nizacijos.

Melish vis dar tebeliūdija 
tikslu parodyti, kad Ameri
kos su Tarybų Sąjunga drau
gingumui organizacija nėra 
jokiu “komunistiniu frontu.”

Rep.

Miesto mokyklų viršenybei 
pasiūlyti planai statyti amatų 
mokyklą Brooklyno Brighton 
Beach srityje. Joje būtų mo
kinama 33-jų skirtingų ama
tų.

NewYorto^MfeZInkH
Kultūrinio Centro 
virtuvės reikalais

Praėjusį sekmadienį lan
kiausi pas žmones, kurie sa
vo virtuvėje turi automatišką 
indams plauti mašiną? Ir tai 
stebėtinai naudinga esanti 
mašina. Suverto i j on indus 
ir, kaip beregint, visi ir šva
rūs ir sausi. Jie sako, kad 
rankomis jokiu būdu taip gra
žiai ir švariai indų neišplausi.

Tuojau mano galvoje ir kilo 
auksinė mintis. Kodėl tokia 
mašina negalėtų būti Įtaisyta 
Kultūrinio Centro virtuvėje? 
Mačiau savo akimis, kiek pra
kaito mūsų sesės gaspadinės 
išlieja, prie plovimo dišių po 
kiekvieno parengimo. Koks 
palengvinamas būtų, jeigu 
ten joms būtų automatiška 
dišėrns plauti mašina.

Gal mūsų darbštusis Mote
rų Klubas sugalvotų kokį iš
mintingą būdą sukėlimui pini
gų tokią mašiną įsigyti?

Aš jau iš savo pusės tokiam 
gražiam reikalui .nepasigailė
čiau keleto dolerių.

Kaimynas

TARP UETUVIŲ
Skaniai apdovanojo

Petras Šolomskas grįžda
mas iš atostogų parvežė dide
lį, tikrą lietuvišką sūrį, ku
rio užteko visai didelei lais- 
viečių šeimai pasidalinti po 
gabalą. Sūris, tai dovana 
Marijonos Smitrevičienės. Pe
tras pas Joną ir Marijoną 
Smitrevičius atostogavo Mi- 
chigane. Vaišinusi jį, neuž
miršo per Petrą atsiųsti vai
šių ir visiems.

LaisvieČius atlankė Jonas 
Skliutas iš Worcester, Mass. 
Kaip ir visuomet, atvyko ne 
tuščiomis, dienraščid reika
lams vėžinąs stambiu pluoš
tu pinigų. 

f

Jis čia buvo sustojęs savo 
vizitu Pennsylvanijoje,’ kur 
jis lankėsi giminės reikalais.

Sugrįžo iš LDS Seimo V. 
Čepulis. Patenkintas Seimu. 
Plačiai apipasakojo apie chi- 
cagieČių naująjį kultūros cen
trą — Milda pastatą ir kitas 
įstaigas ir veiksmus. Kaip 
pastabus tokiems reikalams, 
jis daug matė, daug sužino
jo.

Gi Ona Čepulienė tą laiką 
(kada mes skaitėme ją vie
šint Chieagoje) praleidusi pas 
savo draugus Joną ir Sofiją 
Thomsonus ūkyje, Connecti
cut valstijoje.

Pil. Klubo darbuotojas Va
lys Bunkus su žmona Vera 
praleido savo atostogas pas 
gimines Kanadoje, netoli
Montrealio. ž. R'.

i Minėkite 10-metinę Sukaktį
Lenkijos Liaudies Respublikos

PREMJERA — SPALVINIO JUDŽIO RODYMAS

Adventure in Mariehsztat
Atlantic City, N. J.

Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

(Prietikiai Marienštate)

Žavėtina Lenkiška Filmą su daug juoko 
/ ir puikiu vaidinimu. \ 
IR DAR — VĖLIAUSIOS ŽINIOS 

IR KITAS
SPALVINIS JUDIS LENKIŠKŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ 

taip pat
MR. STANLEY NOWAK, buvęs Michigano Senatorius, 

1 svečias kalbėtojas

STANLEY THEATRE 586 Seventh Avenue Times Square

Penktadienį Liepos 23, 1954—8:15 P. M.
Visi kviečiami prisidėti prie mūsų šioje kultūringoje Lenkiškoje 

vakaro programoje patogiame teatre su atvėdintu oru. ,
Įėjimas $1.00, įskaitant taksus 

RENGĖJAI: Komitetas paminėjimui Lenkijos Liaudies Respublikos j
Dešimties Metų Sukakties. >
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Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -opt ūpui fits ūjpį Įįo.3m?p 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

3^ Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis f&>

Tuojau Užsisakykite Vakaeijom Vietų Pas

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

Telefonas 5-2338 '

IDS TREČIOS APSKRITIES PIKNIKAS
Sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 

Kasmočiaus parke, 91 Steam
boat Rd., Groat Necke, įvyks 
smagus Apskrities piknikas. 
Apskritis šią vasarą neturėjo 
pikniko; šis bus pirmas ir 
paskutinis šį sezoną pikni
kas. Reikia priminti ir tai, 
kad šioje apylinkėje mos ne
turėjome dgiug piknikų, tad 
šia proga prašome visus pa
sinaudoti ir būti piknike. .

Great Neckas gamtos at
žvilgiu — graži vieta. Ir 
kadangi jis yra tolokai nuo 
labiau lietuviais apgyventų 
kolonijų, o arčiausias Brook
lyno lietuviams,' tai nuo jūs, 
gerbi a m i e j i brook 1 y n i eČ i a i,
priklauso pikniko sėkmingu
mas. Iš Brooklyno važiuos 
b ūsas,—vienas ar du, tai pri
klausys nuo to, kiek norin
čių važiuoti susirašys.

Tie gi, kurie važiuosite sa
vomis mašinomis, Apskrities 
komitetas prašo jūsų nuošir-

MEANY KRITIKAVO EISENHOWER!
Amerikos Darbo Federaci- 

cijos prezidentas Meany kri
tikavo J. V. prezidentą Ki- 
senhowerj. Jis sakė, kad Ki- 
senhov orio administracija lai
kosi nusistatymo davinius 
“varvinti po lašą” kas liečia 
darbininkus. Jis sakė, kad 
Washington© ponų nusistaty
mas yra:

‘‘Jeigu palaikysi stambųjį 
biznį nutukusiu ir sveiku, jie 
duos pakankamai darbų pa
laikyti ekonomiją sveika. Mos 
jaūčiame, jog yra kaip tik 
priešingai.”

Meany tai sake kalbėda
mas New York© Valstijos 
Federacijai,' kuri susirinko 
savo metinei konvencijai Ho
tel Commodore. Jis priminė 
1,300 delegatų, atstovaujan
čių 1,300,000 nariu, kad yra 
unijistų galiojo šiais rinki
mais lapkričio 2 d. pakeisti 
visą padėtį, išrinkti darbi
ninkams prielankius kongres
ui anus.

Didžiojo Now York© Cen
tral Trades and Labor Coun
cil prezidentas Martin T. La
cey konvencijai sveikinti kal-

ESTATE OF
JOHN KIELA, 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 Kiele 
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)

Policijos komisijonierius 
Adams vėl perkaitaliojo 48 
pareigūnus iš vienos vietos i 
kita.

f

džios talkos: važiuodami pa
siimkite savus kaimynus, 
draugus bei pažįstamus. Pa
darykime šį pikniką vienu iš 
Apskrities istorijoj sėkmin
giausių piknikų.

Gi Now Jersev valstijos LDS 
nariai ir LDS simpatikai, pra
šomo ir jūsų nuoširdžios tal
kos. Jūs, gerbiamieji, kiek
vienais praėjusiais metais sa
vo skaitlingu atsilankymu pa
darėte Apskrities piknikus 
sėkmingais, kuomet jie įvyko 
New Jersey valstijoje. Ačiū 
jums ’

Tačiau aplinkybėm susidė
jus, šią vasarą pikniką turė
sime New Y o r k o valstijoje. 
Jūs, gerbiamieji, važiuodami 
į pikniką savomis mašinomis 
ar traukiniais, paimkite savus 
prietelius. A t s i m o k ė k i t c 
brooklyniečiams už tai, kad 
jie visuomet atvykdavo į New 
Jersey rengtus piknikus.

Apskrities Komitetas

c

boję kritikavo gubernatorių 
Dewey ir jo administraciją 
kaip priešiška darbo žmo
nėms. Jis sakė:

“Mos turime atlikti darbą 
Washingtone, kaip kad ir Al
bany įe. Abiejose vietose 
mums menkai kreipiama dė
mesio.”

Greta atsišaukimo į dele
gatus darbuotis už darbinin
kams prielankią šalies ir vals
tijos valdžią, Lacey ragino 
paskubėti organizavimą neor
ganizuotų. Jis šake, kad iš 
apie 48,000,000 dabar esan
čių darbuose tiktai apie treč
dalis yra organizuoti.

—r-

4* Ideališka Vieta Vakaeijom 
šių vasarų praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame
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Priminė Eisenhowerio 
pagyra Taryboms

Liepos' 19-tą kunigas Willi
am Howard Melish vis dar 
tebebuvo Ii ūdytoju SACiB p(J. 
sodžiuose, kur jis liudija nuo 
liepos G-tos, šiame posėdyje 
jis perskaitė Eisenhoworio 
(tuomet buvusio mūsų gią. 
kluotųjų jėgų vyriausiuoju 
komandicriumi E u r opoje) 
Madison Square Garden mi
tingui atsiųstą pasveikinimą. 
Tame pasveikinimo sakoma:

“Linkiu jūsų Tarybai ge
riausio pasisekimo jūsų ver
tingame darbe, kurį jūs dir
bate.”

Gi tuo darbu kaip tik ir 
buvo pastangos palaikyti ge
rus santykius Amerikos su Ta
rybų Sąjunga.

Minėtasis mitingas įvyko 
1954 metų lapkričio 7-tą. Jį 
surengė National Council of 
A m e r i c a n - S o v i e t Fr i e n d sh i p, 
kurį to paties Eisenhowerio 
generalis prokuroras Brow
nell dabar nori priversti re
gistruotis “subversyviu.” O 
tas “subversyvumas” tai ir 
yra tie patys veiksmai, už 
kuriuos adais metais sveiki
no.

Melish parodė šiuose posė
džiuose, kad užpultoji orga
nizacija nepasikeitė. Pasi
keitė tik jos užpuolikai — 
anuomet sveikino, o dabar no
ri nusmerkti už tai, ką anais 
laikais sveikino.

Melish dar liudija ir to
liau. Rep.

Coney Islande įveda, pir
muosius 150 parking myterių. 
Prie 3G bus galima auto lai
kyti tik 30 minučių ,pr>e kitų 
po valandą. Vienų ir kitų 
mokestis yra 10 centų.

4
44
44
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Bostonas ir Apylinkė
BOSTONO IR MONTELLOS 

APYLINKEI
> Dienraščio Laisvės oiknikų atskai
ta įvyks liepos 25 d., Liet. Taut. 
Namo Parke, Winter St., Keswick 
Rd., Montello, Pradžia 1 vai. dieną 
Tą dieną So. Bostono LDS 62 kp. 
turės pikniką viršminėtame parke 
tai mums gera proga turėti Laisvės 
piknikų (įvykusių 4 ir 5 dd. liepos) 
raportų išklausymą ir taipgi daly
vauti pikniko.

Piknikų gaspadorius,
Geo. Shhnaills.

Apdovanojo LKC 
gėlyną

Neseniai Jonas Velička 
Įteikė gėlyno' reikalams $1, 
o iš LDS Seimo sugrįžęs 
Vincas Čepulis parvežė $2 
nuo aidietės Bell Ruth mo
tinos.

Širdingas ačiū abiem!
Už šiuos $3 gėlininkas 

žada nupirkt trąšos papil
domai patręšt pievutei ir 
sėmenų aliejaus nutept gė
lyno tvorai. S. V.

Jaunuolį areštavo 
kaip plėšiką

Jackson Heights srityje su
imtas 16 metų vyrukas, Ja
maica gyventojas, kaip plėši
kas. Jį sulaikė po $5,000 
kaucijos iki tardymo. Sako, 
kad jis užpuolęs žiauriai 
mušti 67 metų moteriškę jos 
krautuvėlėje, kur buvęs atė
jęs apiplėšimo tikslu.

Teisėjas siūlė mušti 
pasipriešinusius

Teisėjas Ramsgate tardė 
porą grupių asmenų, kaltina
mų, kad jie neklausę poli cistų 
įsakymo, kai jiems buvę įsa
kyta skirstytis. Vieni nusi
keikė, o kiti ir fiziškai atsi- 
kritę. Teisėjas pasiūlė at- 
steigti senybinį vartojimą laz
dos, įrodymui policijos galios.

Lautin Plastics fabrike 
Brooklyne naktį iškilęs gaiš- 

l ras padaręs daug nuostolių.

Bronxe Mrs. Hazel Grant, 
35 m., pagimdė trejukus. 
Gimę pirm laiko mažyčiai lai
komi inkubatoriuose. Didžiau
sias sveria 3 svarus ir 8 un
cijas. šeimų jau turėjo vie
ną sūnelį, 8 metų.

Jau duodama blankos ap
likacijoms gauti butą Forest 
Houses projekte, Bronxe.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimų namas; alie

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

(139-141)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

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

Į MATTHEW A. i 

: BUYUS :
> Z 4
» (BUYAUSKAS) 4
’ /I
• LAIDOTUVIŲ '«
J DIREKTORIUS J
į :
5 426 Lafayette St. ;
I Newark, 5, N. J. j
1 MArket 2-5172 J
• 4
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NEW YORK
ŲELP WANTED—FEMALE

BARMAID , 
Pasitikima ir patyrusi. vte-’įjL dar

bas. Kreipkitės-, f 
BILL’S BAR & GRILL 
44-69 21 st 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 vietą * kaipo Asst. 
night supervisor. 11—7 P. M.

Kreipkitės:
THE BRONX HOSPITAL 

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

(139-145)

REAL ESTATE

MARINERS HARBOR —S. I.
Gerai būdavot as 2 šeimų namas. 4 
Ir 5 rūmų, prisideda skiepas, gara- 
džius, storms, screens, Venetians ir 
kiti ekstra įrengimai. Arti mokyklų, 
krautuvių ir t ran sport aci jos. Tikras 
pirkinys tik už $8,OCX). Matykite ar 
šaukite savininką tarpo 4 -8 P. M.

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

4135-142)

For Rent

ATEIKITE IR INSPEKTUOKITE
Nauji Lindhill vienai ir dviem 

šeimom namai Maspethe, 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)

STATEN ISLAND
Arti N. Y. Ferry. 20 kambarių, - 

duplex namas puikiame stovyje. Ge
rai dėl išnuomavimui kambarių pro
fesionalams ’ar privatiniam gyveni
mui. Modernine virtuvė ir vonios. 
Dideli saliono ir valgymo kambariai, 
knygynas ir poilsio /kambariai; iš
taisytas skiepas. Vario plumerystč, 
garas; 2 karam garadžius. Plotas— 
150x150 cu medžiais ir žalumynais. 
Tuoj galima užimti. Gera rezidenci- 
jinė vieta; arti visų patogumų. Tik
ras pirkinys už $23,000. šaukite sa
vininką: SA. 7-6483.

(140-146)

Sulaikė už girtų 
vairavimą

Areštuotas Jamaica gyven
tojas Douglas Gut^eil. jį kai* 
liną, kad dėl jo vairavimo au
to girtu esant įvyko komi auto 
vienas, ant kito užvirtimai, su
sidūrimai. Septyni asmenys 
sužeisti, du iš jų pavojingai.

Policija sako, kad jis dūmė 
per miestą ties Flushing^ po 
80 mylių per valandZgirtai 
zigzaguodamas su auto. Taip 
prašovė pro raudonas šviesas. 
Kai jį suėmė, policijos drun- 
kometeris rodęs, kad jis visiš
kai girtame stovyje.

Penki greenpointiečiai jau
nuoliai areštuoti kaltinimu, 
kad girti būdami jie pavojin
gai sumušė norvegą marinin- 
ką. Juos areštavo Norvegi
jos konsulatui pareikalavus 
teisėtumo ' sumuštam mari- 
ninku i.

New Yorko Gaisragesybos 
Departmentas paaukštino 32 
gaisragesius ir pasamdė 60 
naujų.

F’” TONY’S ’
up-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 11

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, PkZ G.

Tci. EV. 7-6288
..... --’i




