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KRISLAI
Laimėta.
Nauja valstybė.
Bus suvienytos.
Ženevos konferencijos 

reikšmė.
Rašo R. Mizara

f iTancūzai kolonistai Įsiran
gę Į Indokiniją 1858 metais, 
vadinsi, arti prieš 100 metu.

Daug revoliucini ii sukilimu 
Indokinijoje per tą laiką Įvy
ko prieš francūzus, bet kiek
vienas jų buvo žmonių pralai
mėtas; laimėjo Įsiveržėliai.

O visgi Indokinijos tautos 
neprarado vilties. Kiekvieną 
pralaimėtą žygi .jie lydėjo 
griežtesniu pareiškimu :

— Pralaimėjome šiandien, 
laimėsime ryto.); pergalė bus 
mūsų pusėje Į

Ir pergalė šiandien yra ju 
pusėje. Tiesa, toji pergale dar 
nėra galutina, bot .ji jau nu
matoma.

Neužilgo francūzai turės, iš 
Indokinijos visiškai pasitrauk
ti, nes ten jiems bus ankšta.

Eden, Čou En-lai, Molotov 
ir Nehru sveikina 
Vietnaminę sutartį

Kongresmanų komisija 
užgyrė hili ų - uždrausti 
Komunistų Partiją

Didžiausios svarbos turi tai, 
kad Ženevos konferencija pri
pažino, jog gyvuoja tokia ša
lis, kaip Demokratinė Vietna
mo Respublika.

ši jauna valstybė,—Tarybų 
Sąjunga. in i ja ir kitos liau
diškosios respublikos ją pripa
žino *au prieš keletą metų,—• 
bus didžiuoju Įkvėpėju visoms 
pietiniai-rytinėje Azijoje' gyve
nančioms tautoms, net ir tai- 
landiečiams.

šiai valstybei vadovauja už
sigrūdinęs kovose .apie 60 me
tų amžiaus prezidentas Ho ei 
Minh.

J šĮ vyrą Indokinijos tautos 
žiūri, kaip kadaise Rusijos 
tautos žiūrėjo Į Leniną—kaip 
į išvaduotoją, Į liaudies vado
vą.

Tai pripažįsta net ir komer
cinės spaudos rašeivos.

Daro klaidą tie, kurie sako, 
būk vietnamiečių sukilimą or
ganizavo ir ginklavo Mao Tse- 
tungas.

Kai vietnamiečiai pradėjo 
karą dėl išsilaisvinimo, Kinijo
je dar viešpatavo čiang Kai- 
šeko^lika.

Faktinai, vietnamiečių pra
dėtos kovos prieš francūzus Į- 
kvėpė Kinijos liaudį didesniam 
ryžtui kovoti prieš čiang Kai- 
šeko režimą..

Pastaruoju laiku, galimas 
dalykas, galingoji Kinija teikė 
vietnamiečiams kiek tiek pa
galbos. Būtų keista, jei nebū
tų suteikusi.

Kol kas Vietnamas perkirs
tas beveik pusiau. Ne tik jis 
vienas susilaukė tokio likimo, 
— Korėja ir Vokietija suskal
dytos.

Bet taip visuomet nebus. 
Anksčiau ai' vėliau apsivienys 
ir Vokietija, ir Korėja, ir Viet
namas.

O dabar tenka džiaugtis tuo, 
kad Indokinijoje sulaikyti mū
šiai.

Jei jie 'būtų tęsėsi ilgiau, la
bai galimas dalykas, kad ir 
mūsų šalis būtų buvusi Įtrauk
ta į tą karą, iš kurio būtų ga
lėję*,' išsiplėsti pasaulinis ką
rąs.

že??^<os konferencija pasi
liks iswrijoje viena iš žymiau
sių ir teigiamiausių tarptauti
nių, konferencijų.

Na, o mūsų valstybės depart
ments pranašavo, kad ji nieko 
gero neduos!

Ženeva. — Anglijos uz-. 
sienio reikalu ministras 
Edenas, Kinijos premjeras 
-užsieninis ministras Čou 
En-lai ir Sovietų užsieninis 
ministras Molotovas džiau
gėsi, kad Ženevos konfe
rencija derybomis sutaikė 
Franci ja su šiauriniu/ de
mokratiniu Vietnamu.

Indijos premjeras Ne
hru, kalbėdamas savo šalies 
seime, taip pat sveikino Že
nevos susitarimus, vadin
damas juos “vienu iš .di
džiausių laimėjimų taikai 
po Antrojo pasaulinio ka
ro.”

Eden sakė: — Ženevos 
(’susitarimai sumažino nau
jo pasaulinio karo pavojų.

Čou En-lai: — Paliaubos 
Indokinijoje dar sykį pa
liudija, kad remiančios tai
ką jėgos yra neatspiria- 
mai stiprios. Vis daugiau 
ir daugiau pasaulio tautų 
stoja už taikingą sugyveni
mą. .. Panašiai galima bū
tų išspręsti ir Korėjos klau
simą.

Molotov: — Čia pasira
šyti susitarimai yra svar
bus laimėjimas taikai. Tai 
didelis žingsnis, vedantis

Paleista dar 7,000 
darbininkų

Chicago. — International 
Harvester korporacija pa
skelbė, jog šį mėnesį paleis 
dar apie 5,000 iš savo < fab
rikų Ilinojuje, Indianoje, 
Kentucky bei kitur. Ta kor
poracija gamina žemdirby
stės įrankius ir auto - sunk
vežimius.

Praėjusiais metais In
ternational Harvester sam
dė 57,000 darbininkų, o da
bar tiktai 48,000.

Cleveland, Ohio. — New 
York Central geležinkelis 
paleido dar 1,350 darbinin
kų, aptarnaujančių preki
nius traukinius.

Pittsburgh. — United 
States Plieno korporacija 
neribotam laikui uždarė sa
vo angliakasyklą Muse, Pa. 
Apie 600 mainierių neteko 
darbo.

Jankiai ginkluoja ir 
muštruoja Pakistaną

Karachi, Pakistanas. — 
Jungtinės Valstijos at
siuntė grupę karinių savo 
specialistų, kurie padės Pa
kistani ginkluotis ir jo ka
riuomenę muštruoti.

žymiai pakils Francūzijos 
premjero Mendes-Francę var
das; jis, mat, buvo karo baigi
mo šalininkas. Jis stojo už 
kompromisinį karo baigimą. 
Jis įstojo už ko-egzistenciją 
tarp kapitalistinio ir komunis
tinio pasaulių.

į atliuosavimą tarptautinių 
įtempimų... Derybose ir 
sutartyje abidvi kariavu
siųjų pusės parodė gerą va
lią.

Bedell Smithas, Ameri
kos atstovas konferencijai, 
išleido atskirą pareiškimą, 
kur sako faktinai tą patį, 
kaip ir prezidentas Eisen- 
howeris (kitoje žinioje).

Vietnamo rinkimus, anot 
Smitho, turėtų .tvarkyti 
Jungtinės Tautos, o ne tri
jų neutralių šalių komisija.

Dar tebeauga didžiųjų 
kompanijy pelnai

Wilmington, Del. — E. I. 
duPontų chemikalų kom
panija per pirmąjį 1954 
ousmetį gavo 33 procentais 
daugiau gryno pelno kaip 
per tą patį 1953 metų lai
kotarpį. Kompanija šie
met mažiau savo dirbinių 
pardavė, bet jos pelnai pa
kilo todėl, kad buvo nu
mušti taksai už viršpelnius.

Chicago. — Kas pirm 11 
metų įdėjo $1,000 į St. 
Louis Southwestern (Fris
co Lines) geležinkelio kom
paniją, tai dabar gauna 
tiek pelno, kaip 230 tūks
tančių dolerių. Tatai nu
rodė geležinkelių Lokomo
tyvų Brolija derybose su 
kompanija dėl algos pakė
limo.

Sovietai vėl reikalauja, 
kad Amerika sugrąžintų 
laivą, kurį Čiang užgrobė

Washington. — Sovietų 
Sąjunga atsiuntė Jungti
nėms Valstijoms jau tre
čią notą, reikalaudama 
tuojau sugrąžint naftinį 
Sovietų laivą “Tuapse”, 
kurį užgrobė Čiang Kai- 
šeko tautininkai, kuomet 
tas laivas plaukė į Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Sovietų vyriausybė pro
testuodama sako:

Grobikai tame žygyje 
naudojo Amerikos duotus 
jiems karinius laivus. Jie 
suėmė sovietinį laivą jūro
se, kurias1 kontroliuoja 
Amerikos karo laivynas. 
Čiangininkai galėjo tatai 
padaryti tiktai su Ameri
kos laivyno žinia bei leidi
mu. Todėl Jungtinės Vals
tijos yra “pilnai atsakin
gos” už pagrobimą sovieti
nio laivo.

Jungtinės Valstijos at
metė dvi tokias pirmesnes 
Sovietų notas. Pasakoja, 
kad tas žygis — tai “tik 
pačios Čiaųg Kai - seko 
Formozos valdžios daly
kas,” su kuriuo Amerika 
“nieko bendra neturi.”

Eisenhower ketina 
neardyt sutarties 
dėl Vietnamo
Bet veikliai planuoja karinę 
talką prieš komunizmą Azijoj

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris trečiadienį sa
kė, kad jam nepatinka tū
li dalykai paliaubų sutarty
je tarp francūzų ir šiauri
nio, demokratinio Vietna
mo (Vietminho). Bet jis 
pasižadėjo ginklais neardy
ti tos sutarties.

Sykiu prezidentas pra
nešė, kad Jungtinės Vals
tijos “vekliai tariasi su ki
tomis tautomis” sudaryti 
karinę talką prieš komuniz
mą pietiniai - vakarinėje 
Azijoje.
PAREIŠKIMAS

Eisenhoweris dėl to per
skaitė tokį savo pareiški
mą- korespondentams:

“Aš džiaugiuosi, kad Že
nevoje susitarta baigti 
kraujo liejimą Indokinijoje, 
kur tūkstančiai drąsių vy
rų, gindami laisvę, mirė 
per paskutinius septyne
rius metus.
NEPRISIIMA ATSAKO
MYBĖS Už SUTARTĮ

“Jungtinės Valstijos ne
kovojo tame kare. Pama
tinė atsakomybė už susita
rimą gula ant tų tautų, ku
rios kariavo. Mūsų vaid
muo Ženevoje buvo... pa
dėti Franci jai, Kambodijai, 
Laosui ir Vietnamui gauti 
teisingą ir garbingą sutar
tį, atsižvelgiant į paliečia
mų žmonių reikalus.

“Taigi pačios Jungtinės 
Valstijos nedalyvavo dary
me tų (Ženevos) konferen
cijos nutarimų, todėl jie 
nėra mums privalomi, bet 
mes turime vilties, kad ta
tai ves į taiką, sutinkančią 
su paliečiamų šalių teisė
mis ir reikalais. Susitari
me yra dalykų, kurie mums 
nepatinka, bet daug pri
klausys nuo to, kaip jie 
veiks praktikoje.
NEREMIA KONFEREN
CIJOS PAREIŠKIMO

“Jungt. Valstijos išlei
džia pareiškimą Ženevoje, 
kad ši šalis nežada prisi
dėti prie konferencijos pa
reiškimo, bet mes, elgda
miesi sutinkamai su Jung
tinių Tautų konstitucijos 
principais... taip pat sa
kome, kad Jungtinės Vals
tijos nevartos jėgos tam 
susitarimui ardyti.”

Demokratinių vietnamie
čių kovą prieš francūzus 
prezidentas vadino komu
nistiniu užpuolimu ir pa
reiškė :

“Mes taipgi sakome, kad 
jeigu pasinaujintų bet ko
kia komunistinė agresija, 
į tai" mes su dideliu rūpes
čiu žiūrėtume...

“Jungtin. Valstijos veik
liai tęsia diskusijas su kito

mis laisvomis tautomis, kad 
galėtų greitai suorganizuo
ti kolektyvinį apgynimą 
pietiniai - rytinei Azijai, 
idant užkirstų kelią toles
nei tiesioginei ar netiesiogi
nei komunstų agresijai toje 
srityje apskritai.” 
neva6ina 
UžGERlNIMU

Tūli korespondentai už
klausė prezidentą: — Ar 
ta sutartis nėra panašus 
užgerinimas komunistų, 
kaip kad naciai buvo užge- 
rinti Muniche?

Prezidentas atsakė, jog: 
Jis nedrįstų šią’sutartį 

vadint užgerinimu, nes 
tokie žodžiai turi daug 
skirtingų prasmių. Sutar
tis nėra tokia, kad Jungti
nėms Valstijoms patiktų, 
bet jis nežino, ką kita ga
lima būtų vieton jos pasiū
lyti. Todėl jis ir nekriti

muos tos sutarties'.
Vietnamo padalinimas, 

sakė prezidentas, tačiau, 
Į sudaro labai nepatenkinan
čią padėti, panašią į Korė
jos ir Vokietijos padalini
mą.
KOMUNISl'AI 
NENORI KARO

Eisenhoweris taip pat 
sakė, jog jis netiki, kad ko
munistinis pasaulis šiuo 
laiku norėtų karo.

Bet prezidentas pareiškė 
rūpestį, kad komunistai nu- 
nuverstų esamąsias “lais
vųjų” šalių valdžias per vi
dujinius sukilimus.

Nupuolė paštaženkliu 
branginimo bilius

Washington. — Kongres- 
manai atmetė valdžįos siū
lymą pabranginti pašta- 
ženklius paprastiem laiš
kam iki 4 centu ir oru siun
čiamiem laiškam iki 7 cen
tų.

Sykiu atmetė sumanymą 
5 procentais pakelti algas 
laiškanešiams bei kitiems 
paštininkams.

Gutemalos karininkai 
savaip perdirba unijas

4

Guatemala. — Karinė 
pulkininko Armo valdyba 
pašalino bei suėmė progre
syvius darbo unijų vado
vus.

Atvykę Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO pasiun
tiniai duoda patarimus taip 
perorganizuoti unijas, kad 
jose neliktų jokios komu
nistų įtakos.

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo teisminė 
komisija parėmė republiko- 
no Louis Grahamo suma
nymą — visai uždrausti 
Amerikos Komunistų Par
tiją ir bausti iki 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės baudos kiekvieną as
menį, kuris dar priklausys 
šiai partijai arba artimoms 
iai organizacijoms už 30 
dienų po to, kai jfis bilius 
galutinai taps įstatymu.

Prieš bilių balsavo tiktai

Republikonai ragina 
ginkluot vokiečius

Washington. — Senato
rius Wm. Knowland ir kiti 
vadovaujantieji republiko
nai senatoriai ragina val
džią pasistengti, kad tuo
jau būtų rekrutuota ir nau
joviškai apginkluota vaka
rinių vokiečių armija prieš 
komunizmą.

Jie sako, Amerika jau 
ir taip per ilgai bergždžiai 
lauke, kad Franci ja užgir- 
tu karini Amerikos pla
ną, kur francūzų kariuo
menė būtu sujungta su vo
kiečiais ir kitais vakarų 
europiečiais į tarptautinę 
armiją prieš Sovietų Sąjun- • i ;

ORAS. — Giedra ir šil
čiau.

Kongresmanai nubalsavo 
nupilietint amerikiečius 
nuteistus už “suokalbi”

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas, visai ne
svarstydamas ir be vardo- 
šaukio, užgyrė prezidento 
Ensenhowerio bilių, rei
kalaujantį atimt amerikinę 
pilietybę ne tiktai atei- 
viems, bet ir čiagimiarfis 
amerikiečiams, kurie bus 
nuteisti už “suokalbavimą 
nuverst Amerikos valdžią.”

(Čia kongresmanai darė 
tik bergždžią ceremoniją, 
sako New York Times, nes 
jau esamasis Smitho įsta
tymas nupilietina nuteis
tus už “suokalbiavimą” 
žmones.)

Senatas paveda TVA 
elektros trastui

Washington. — Senatas 
55 balsais prieš 36 užgyrė 
prezidento pasiūlymą, kad 
jau privačios kompanijos 
gamintų atominiams dar
bams elektrą, kurią milži
niškas valdinis TVA pro
jektas dabar teikia tiems 
darbams.

Senatorius Lehman ir 
tūli kiti demokratai smer
kė šį ir kitus republikonų 
pasimojimus atiduoti visas 
valdines įmones keliems di
diesiems trustams.

r
vienas Emanuel Celler, de
mokratas kongresmanas iš 
New Yorko.
KAIP BUS KALTINAMI

Bilius sako, jog teismo 
džiūrė, pagal teisėjo pa
tvarkymus, spręs, ar žmo
gus tebėra narys Komu
nistų Partijos bei “komuni- 
tinio fronto” organizacijų, 
atsižvelgiant į sekamus pa
rodymus, kad:

Su jo žinia jis buvo įra
šytas kaip narys į tokios 
organizacijos knygas, laiš
kinius adresus bei kitus do
kumentus.

Finansiniai rėmė organi
zaciją duoklėmis, paskolo
mis ar aukomis.

Pasidavė organizacinei 
disciplinai.

Vykdė organizacijos pla
nus bei įsakymus.

Veikė kaip organizacijos 
atstovas, pasiuntinys ar 
korespondentas.

Tarėsi su organizacijos 
viršininku ar kitu nariu 
apie planus organizacijos 
naudai.

Kalbėjo, rašė, telefonavo 
ar telegrafavo, remdamas 
organizacijos planus.

Gamin\ lapelius, doku
mentus bei rašė knvgas, 
tarnaudamas jos tikslams, 
ir tt., ir tt. •
PASIPRIEŠINIMAI

Šiam biliui priešinosi net 
Herbertas Brownell, ge- 
neralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras. Sakė, jeigu 
bilius taptų įstatymu, tai 
komunistai “dar giliau pa
sislėptų” ir juo sunkiau bū
tų juos susekti.

Kongresmanas Celler 
nužiūrėjo, kad toks įstaty
mas gal peržengtų šalies 
Konstituciją. Bilius, anot 
Cellerio, taip pat sukliūva 
su jau esamuoju McCarra- 
no įstatymu dėl komunistų 
suregistravimo kaip “suo
kalbininkų prieš, valdžią.” 
Nes Komunistų Partija 
apeliuoja prieš registravi
mo įsakymą.

Tunisiečiai ir morokiečiai 
atakuoja francūzus

Tunis. — Tautiniai Tuni^* 
sijos maištininkai keturis 
kartus atakavo bombomis 
bei šaudymais valdinius 
francūzų rūmus, užmušda
mi 4 asmenis. Paskui su
sėdo į valtį ir paspruko jū
ron.

Fez, Moroko. — Moro
kiečiai užmušė savo tau
tietį kaip francūzų patai
kūną. Kiti morokiečiai at
sisakė francūzams apie tai 
liudyti.

Louisville, Ky. — Ken
tucky valstijoj yra 125,000 
bedarbių, ir daugelis jų ne
turi ko valgyti.
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Pagaliau taika!
-Per ilgus aštuonerius metus Indokinija liepsnojo. 

Kovos buvo labai žiaurios, labai kruvinos, kaip ir kiek
viename kare. Kiek mūšiuose žuvo jaunų vyrų iš abie
jų pusių, niekas nesuskaitė ir nežino. Spėjimų yra viso
kių. Vieni mano, kad užmuštais nuostoliai pasieks 
300, 000, kiti kalba apie nuo 600,000 iki 700,000. O Viet
namo (vienos iš Indokinijos valstybių), kur ilgiausi ir 
žiauriausi mūšiai Įvyko, sunaikinimas baisus.

Dabar turime paliaubas. Sutartį užgyrė Ženevos 
konferencijoje dalyvavusios astuonios valstybės. Mū
sų vyriausybės atstovybė išleido pareiškimą. Jame sa
koma, kad mūsų šalis nesistengs sutartį pakeisti jėga. 
Ją gerbs. Gerai ir tiek.

Apie paliaubas ir karo rezultatus nuomonių dau
gybė. Beveik visa prūsų šalies komercinė spauda suri
ko: “Nauja pergalė raudoniesiems!” Bet tai tiktai pu
sė tiesos. “Raudonieji” laimėjo tiktai tiek, kiek laimėjo 
visas taikos reikalas, visa žmonija. Ta spauda nebenu
simano nė tiek, jog kiekvieną taikos laimėjimą padary
dama “raudonųjų” laimėjimu, jinai juos prieš savo no
rą populiarizuoja, garsina, jų prestyžą pakelia. Tai ji 
daro, žinoma, savotiškais išrokavimais- Tai ji daro 
pagąsdinimui Amerikos žmonių. Žiūrėkite, mums di
dėja pavojus! Reikia geriau ruoštis, daugiau ginkluo
tis. Reikia daugiau pinigų militariniams reikalams! 
Štai kokius turi išrokavimus, Indokinijoje paliaubas 
skelbdama kažin kokiu specialiu “raudonųjų” laimėji
mu.

Paliaubų sutartyje Vietnamas padalinamas beveik 
pusiau — truputį daugiau gyventojų tenka Vietnamo 
Respublikai. Už poros metų turės įvykti visuotini rin
kimai - balsavimai, kurių tikslas bus Vietnamą suvie
nyti. Susitarta, kad visoje Indokinijoje neprivalo būti 
leista kurtis svetimų kraštų mlitarinėms bazėms. 
Tas, matyt, mūsų komercinės spaudos yra skaitoma di
džiausiu smūgiu Amerikos politikai, nes, kaip žinia, 
mūšų vyriausybė kalbėjo apie tokių bazių steigimą.-

Reikia tikėtis, kad paliaubų sutartis bus nuošir
džiausiai-pravesta gyvenimam Jos pravedimą prižiū
rės ir tvarkys komisija, kurią sudaro Indija, Kanada 
ir Lenkija.

Bile koks bandymas bei kėsinimasis iš kur nors pa
liaubas sugriauti ir atnaujinti skerdynę bus visos žmo
nijos pasmerktas. Įsteigtoji pietrytinėje Azijoje taika 
turėtų būti pastovi. Visos kalbos apie sudarymą kokio 
ten bloko kokiam ten apsigynimui tiktai provokuoja 
naują konfliktą. Nei Indija, nei Kinija nepakęstų tokio 
peilio po kaklu. Ko dabar tame pasaulio kampe reikia, 
tai konstruktyvaus, taikaus darbo pakelti ne tik Indoki
nijos, bet Thailando, Burmos, Indonesijos žmonių eko
nominio ir kultūrinio gyvenimo lygį. Bile kuri tų kraš
tų stengtis paversti militarine baze nesuderinama su 
Azijos žmonių atbudusia tautine sąvoka ir geriausiais 
jų ekonominiais interesais.

Taikos šalininkai nuoširdžiausiai sveikina visus tuos 
vyrus, kurie Ženevoje neprarado sveiko proto, bet rim
tai ir šaltai darbavosi pasiekimui paliaubų. Tose pa
stangose istorija minės vardus Mendes - France, Čou 
En-lai, Anthony Eden ir Molotov. Jiems eina didžiau
sias kreditas.

Mr. Roy Cohn rezignacija
Kadangi Senato komisijos dauguma vistiek gal bū

tų išprašiusi Mr. Roy Cohn laukan, tai jis pasiskubino 
rezignuoti. McCarthy jo rezignaciją priėmė su dideliu
apgailestavimu. Mat, Cohn buvo McCarthy dešinioji ; 
ranka visuose ragangaudiškuose žygiuose. Jis dar gu- ! 
dresnis ir gabesnis nachalas buvo už patį bosą.

Bet ar Cohn rezignacija pataisys dalykus iš esmės? 
Nieko nepataisys. McCarthy pasilieka komisijos pirmi
ninku. Jau tas vienas pasako, kad komisija toliau tęs 
savo nepateisinamą medžiojimą ir persekiojimą žmo
nių. Ji jau atnaujino savo neva tyrinėjimus Bostone. 
Lygiai taip pat, kaip ir pirmiau, terorizuojami pašauk
ti liudininkai. Lygiai taip pat nesiskaitoma su žmogaus 
teisėmis atremti kaltinimus ir apsiginti. Neleidžiama 
apkaltintam bei apšmeižtam žmogui akis akin susitikti 
su kaltintojais, šmeižikais, kurie yra pasamdyti ir rie
biai apmokami šnipai. i i

Ilgas nagrinėjimas McCarthy konflikto su armija ■ 
nieko nepataisė, nieko nepakeitė, nieko nepamokė.

Gera mintis užbaigimui vajaus i
Tenka nugirsti, kad kai kurių kolonijų veikėjai ruoj 

šia pares bei parengimėlius užbaigimui dienraščio Lais
ves finansinio vajaus. Juos už tai reikia pagirti. Va
jus turės baigtis viduryje rugpjūčio, todėl laiko turime 
ne per daugiausia.

Vajaus pabaigtuvėms parės - sueigėlės duotų gra
žios paramos. O tokias pares galima suruošti kiekvie
noje kolonijoje.

Labai prašome veikėjus tuomi pasirūpinti.

ĮVAIRUMAI
AU ŽINOTE, KAD?-

Ant Veneres planetos 
esą vandenynų
Harvardo Universiteto as

tronomai D. H. Menzel ir
Fred L. Whipple nutemijo, 
kad ant Veneros (Venus)
planetos gali būti vandeny-
nu. Todėl manoma, galėtų 
ten augti tam tikri augalai.

Venera yra mažesnė už 
žemę. Arčiausias Veneros 
atstumas nuo saulės yra 
36,738,000 mylių, o trum
piausias žemės tolis nuo 
saulės — 91,342,600 mylių.

Tūkstančiai amerikiečiu
4.

miršta nuo pagydomo vėžio
95 procentai paviršinių 

vėžio opų yra pagydoma, 
jeigu žmonės, per ilgai ne
gaišuodami, kreipiasi Į gy
dytojus, kuomet pastebi ne
gyjančius spuogus ar žaiz
das ant veido, lūpų arba ki
tur ant odos.

Bet 3,000 amerikiąčių kas
met miršta nuo tokių pa
viršinių vėžio opų. Už tai 
kaltas nerangumas dr ati
dėliojimas.

Tamsiai-rudi ir mėlsvai- 
juodi spuogai pavojingesni 
už šviesius.

Jeigu, nuėmus šašą nuo 
spuogo, pradeda bėgti krau- 
ias, tai reikia nužiūrėti vė
žį.

New Yorko klinika pigiai 
suranda, kas serga vėžiu

Jei einama pas privačius 
; daktarus, kad patikrintų, 
ar žmogus turi vėžį, tai iš
tyrimai gana brangiai lė- 

; šuoja. kartais iki kelių šim- 
I tų dolerių.i
; Bet Montefiore Hospita- 
lio klinika Bronxe, New 
Yorkp dalyje, tatai ištiria 
ir pasako už 15 dolerių per 
porą savaičių. Žmogui ke
lis sykius dėl to tenka ap
silankyti klinikoje.

Gydymuisi prasiskolinama 
9 bilijonais doleriu kasmet

Amerikiečiai įsiskolina 9 
bilijonais dolerių- (9 tūks
tančius milijonų) per me
tus. 63 milijonai žmonių 
šioje šalyje neturi jokios 
sveikatinės apdraudos.

Aišku, jog reikalinga pri
valoma valdinė sveikatos 
apdrauda visiems, kaip kad 
siūlė buvęs prezidentas Tru- 
manas. Bet Kongreso re- 
publikonai, susibūrę su tū
lais reakciniais demokra
tais, “užmušė” tą pasiūly
mą.

Austrą profesorius sako, 
arbata paveiklina protą

—Arbata geriau pažadina 
protą veikti,, negų kava, — 
rašo Jungtinių Tautų Buk 
lėtinė austras dr. Erich 
Knaffl-Lenz, Vienos Uni
versiteto profesorius.

O jau prieš 20 metų su
rasta, jog arbatoje yra 
svarbaus vitamino Biotino. 
Kavoje gi nieko tokio nėra. 
Kai kurie Amerikos moksli
ninkai tada sakė, “nedyvai, 
kad rusai gali gyventi, tik 
valgydami juodą duoną ir 
gerdami arbatą.” Taigi Bi- 
otinas ir buvo pramintas 
“gyvybės vitaminu.”

Tačiau arbata gali suer
zinti nęrvūs, jeigu per daug 
jos vartojama.

Kiek sykiu atomo branduo
lys sunkesnis užr vandenį?

Atomo branduolys i yra 
130 trilijonų sykių tirštes
nis - kietesnis už vandenį, 
kaip neseniai surado Stan- 
fordo Universiteto moksli
ninkai H. R. Fechter ir 
John A. McIntyre, vartoda
mi jautriausius mokslinius 
“svarsčius.”

Trilijonas yra tūkstantis 
bilijonų, arba, numeriais iš
reiškiant — 1 su dvylika ze- 
ru, nuliu. z

Jeigu vanduo būtų toks 
sunkus-tirštas, kaip atomo 
branduolys, tai vienas van
dens lašas svertų apie 2 mi
lijonus tonų, kaip teigia 
tiedu profesoriai.

Nuovargis dėl silpnos 
kaldinęs liaukos

Jei kaklinė - thyroidine 
liauka silpnai veikia, tai 
žmogus jau vien dėl to gali 
jaustis visuomet, nuvargęs. 
Gyduolė tokiame atsitikime 
yra thyroidiniai vaistai.

Kai kaklinė liauka per 
mažai sulčių gamina, del te 
gali atsirasti ir mažakrau
jystė.

Tai buvo “velnio gripas,” 
o ne influenza

Pereitą pavasarį milijonai 
žmonių Amerikoje ir visur 
pasaulyje sirgo sunkiomis 
slogomis, kurios atrodė kaip 
influenza. Bet tai nebuvo 
influenza, o tiktai “velnio 
gripas,” moksliniai vadina
mas pleuTodyirtia.

i Gamma spinduliai sulaiko 
mėsą nuo gedimo

•Nepastovūs, vadinami ra- 
dio-aktingi elementai nuo
lat keičiasi, leisdami iš sa
vęs gamma spindulius bei 
kitas daleles. Gamma spin
duliai panašūs į X-spindu- 
lius, tik dar giliau eina per 
medžiagas.

Chicago Universiteto 
mokslininkai neseniai leido 
gamma spindulius per žalią 
bei virtą mėsą.

Tais spinduliais perleista 
šviežia, nesūdyta mėsa išsi
laikė tris savaites be gedi
mo laboratorijos ore su tiek 
šilumos, kaip paprastame 
gyvenimo kambaryje.

Dar turės būti ištirta, ar 
tie spinduliai nesudaro mė
sėje atominių nuodų.

1 N. M.

KODeL senstame?
Tarptautinis gerontolo- 

gų daktarų suvažiavimas 
Londone šią savaitę visa
pusiškai svarstė, kodėl 
žmonės sensta, ir nesurado 
jokio tikro atsakymo. — 
Gerontologas yra senatvės 
žinovas ir ligų gydytojas.

Suvažiavime dalyvavo 600 
specialistų iš kelių dešim
čių šalių.

Buvo pranešta apie ban
dymus, kurie rodė, kad se
ni pastoviau dirba fizinį 
darbą negu jauni. Jaunie
ji gali sparčiau dirbti, bet 
labiau tingi.

Keli kalbėtojai tvirtino, 
kad senieji yra “drąsesni 
ir filosofiškesni” už. jau
nuosius, bet dažniau- ser
ga.

Madras, Indija. — Buvęs 
Indijos general - guberna
torius Ch. Rajagopalačaris 
atsiuntė suvažiavimui te-

ŽEMČIŪGAI, PERLAI 
TURI SAVO ISTORIJĄ

Daug girdėjome apie žem
čiūgus, perlus, briliantus, 
bet nedaugelis juos matė
me. Tiesa, Amerikoje dau
gelio pirštus puošia dei
mantiniai žiedai, arba gra- 
žiuolių kaklą dabina dei
mantais įsagstyti puošalai. 
Bet vis tai menkniekis prieš 
tikruosius deimantus, žem
čiūgus ir perlus, kurie pa
saulyje viešpatauja, kaip 
senovėje karaliai.

Yra žemčiūgai, kurie tu
ri keisčiausias istorijas. Pa
imkime nedidelį, bet gražų 
ir paskilbusį “Regentą.” Jis 
atkeliavo į Europą žmo
gaus kūne, savo laiku buvo 
Napoleono kardo rankeno
je; už jį varžėsi karaliai, 
karalienės, princai ir prin
cesės. Gi savaime tai ne
didelis akmenėlis, • tik 136 
karatų. (Karatas — mažas 
svoris brangakme n i a m s, 
apie 2,500 svaro dalelė). Bet 
šis akmenėlis yra įkainuo
tas $2,500,000.

Įvairūs akmenėliai
Gamta sutvėrė viską, bet 

tūlų dalykų yra taip ma
žai, kad jų visiems neuž
tenka. Auksas yra brangus 
todėl, kad tai parankus me
talas ir jo pasaulyje nėra 
daug. Jeigu aukso būtų 
tiek, kiek molio, tai jis tu
rėtu molio kaina.

Deimantai, perlai, visoki 
žemčiūgai yra brangesni ir 
už auksą. Mat, jų dar ma
žiau pasaulyje yra. 1947 
metais deimantų Afrikoje 
buvo surasta 9,389,000 ka
ratų; Pietų Amerikoje — 
362,000, kitur tik 4,000 ka
ratų. Bendrai, vieno kara
to kaina yra nuo $8 iki $15; 
priklauso nuo to, koks tas 
deimantas.

Brangakmenių yra labai 
daugelio spalvų ir įvaireny
bių. Jie turi apie 100 skir
tingiausių vardų.

1892 metais Anglijos tur
čiai priešakyje su DeBeers 
suorganizavo Almazų sindi
katą. Ir dabar kapitalisti
niame pasaulyje tas sindi
katas stengiasi apgrobti 
brangakmenių gamybą (su
radimą).

Didžiausias brangakme
nis yra “Cullinan” Franci- 
joje. Jis sveria 3,025 kara
tus, arba svarą ir trečdalį 
suvirš. Diametriškai vie
naip jis turi keturis colius, 
o kitaip du ir pusę. Jis 
įkainuotas aukso verte pen
kis milionus franku.

1934 metais Brazilijoje 
buvo surastas stambokas 
deimanto gabalas, kurį ap
šlifavus dar liko 126 kara
tai. Jį pavadino “Preziden
tas Vargas” vardu.

Daugybė brangių ir gar
sių “akmenėliu” buvo Ru
sijoje. kaip tai “Didvsis 
Mogolas,” “Orlovas,” “Ša
chas” ir kiti. Savo laikais 
brangūs “akmenėliai” puo
šė carų ir carienių karūnas. 
Turėjo jų pakankamai ku
nigaikščiai ir dideli ponai. 
Mat, tais laikais Rusijoje 
saujelė turtingųjų skendo 
turtuose, o milžiniška dar
bo' liaudis — varguose ir 
skurde.

Įsikūrus tarybinei san
tvarkai, daug tų “akmenė
lių” atsidūrė užsienyje — 
bėgdami turčiai išsivežė. 
Bet daug jų pasiliko Tary- 

legframą, linkėdamas “ne
pasisekimo.” Sako, tai “bū
tų nelaimė, jeigu moksli
ninkai surastų receptą am
žiui pailginti.”

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

bų Sąjungoje. Valstybė su
organizavo speciali “Alma- 
-zų Fondą,” į kurį buvo su
gabenta visi likę deimantai, 
žemčiūgai ir perlai. Dalį jų 
vyriausybė, pardavė užsie
niui, tai yra, juos išmainė 
ant šaliai reikalingų daly
kų. Bet patys gražiausi ir 
turį istorinę svarbą yra 
laikomi tame fonde. Kiek
vienas pilietis juos gali ma
tyti, kaip ir kitus svarbius 
istorinius dalykus.

Mano supratimu, ateis 
gadynė, kada nebus varžy
mosi pasaulyje dėl tokių da-
lykų, kaip brangakmeniai. 
Nebus pasididžiavimo ne
šioti žiedą su žvilgančiu ak
menėliu. Toki dalykąi bus 
pritaikyti taip visuomenėje, 
kad jie suteiks visiems pi
liečiams pasigrožėjimo pa
sitenkinimą.

Paimkime, kad ir gėlių 
parką. Tūkstančiai žmonių 
praeina; kiekvienas ir kiek
viena * pasigėri, pasigroži, 
pasidžiaugia, ir gėlės pasi
lieka savo vietoje. Kas gi 
būtų, jeigu kiekvienas imtų 
jas savintis ir raškyti?

TEN, KUR ATTILA 
NUSIGANDO

Maničio upes “stebuklai”
Tarpe žemutinės Dono 

upės ir Kaspijos Jūros yra 
vandens srovė, kuri nei tai 
upė, nei tai jūra. Ji vadi
nama Maničiu, o jos srity
je nuo senovės plotai vadi
nami “Dykumų Lauku.”

Savo laiku Europą drebi
no gunnų gaujos, vadovys
tėje jų karaliaus Attilos. 
Gunnai - klajokliai gyveno 
Centralinėje' Azijoje. Apie 
du šimtai metų pirm dabar
tinės gadynės jie apsijungė 
i vieną jėgą ir pradėjo nu
kariauti kaimynus.

Vakariniai gunnai antra
me amžiuje mūsų gadynės 
jau buvo Pavolgėje, 375 me
tais perėjo Dono upę ir nu
siaubė iki Karpatų Kalnų. 
Nuo to laiko prasidėjo 
žiauriausios kovos Europo
je.

Pradžioje gunnai nugalė
jo vieną po kitai šalį. Tik 
451 metais bendros jėgos 
romiečiu, frankų, vestgotų, 
burgundų sumušė Attilos 
jėgas, ir po to gunnai pa
kriko. Bet pirm negu jie 
pasiekė Europa, tai ilgai 
juos sulaikė Maničo upės 
keistybės.

Attila su savo jėgomis 
priartėjo Maničio upės sri
tį. Toje gadynėje ten gy
veno klajokliai ir turėjo 
daug arklių. Gunnai išžudė 
žmones, o arklius pasisavi
no. Bet jie nedrįso pereiti 
Maničio upę. Jie pastebėjo, 
kad nuo jos šalinasi žvėrys 
ir paukščiai. Prieš gunnus 
buvo gamtos užtvaras.

Maničio upėje vanduo 
kartus ir sūrus ir niekados 
neužšaląs. Upės šalimis tę
siasi klampios balos — liū- 
lynai, keisti ežerai. Žmo
nių ir gyvūnų lavonai plau
kiojo, -žvilgėdami saulėje— 
apsidengę druskos sluoks
niu. Iš -upės, balų ir ežerų 
kilo dvokiantis oras. Tik 
po kelių metų ir ilgesnio ty
rimo, gunnai persikėlė per 
Maničio upę.

Dabar tarybinė valdžia 
pagilino Maničio upę, pa
darė daug “šliuzų” (van
dens gurbų jo pakėlimui ar
ba nuleidimui). Atlikta dau
gelis kitų įrengimų, taip 
kad Maničio upė sudaro 
naują vandens kelia (kana
lą) apie 200 mylių ilgio, ku-
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ris jungia Azovo ir Juodą
ją Jūrą per Doną su Kas
pijos Jūra.

Kanalo darbai tęsiami to
liau ,kad jis būtų tinkamas 
ir didelių laivų perleidimui. 
Susmuko ir Hitlerio viltys

Kada Hitlerio jėgos buvo 
apsuptos Stalingrado srity
je, ir Tarybų armijos kiti 
daliniai leidosi pietine puse 
Dono upės linkui Azovo Jū
ros, tai apie pusė milijono 
Hitlerio armijos Priekau- 
kazėje atsirado tokiame pat 
pavojuje — būti apsupta, 
kaip ir Stalingrade.

Hitleris ir jo komanda, 
nusitvėrė už vilties, kad 
Tarybų armiją bus galima 
sulaikyti ant Maničio upės 
ir suteikti pakankamai^ lai
ko savo jėgoms pasitraukti 
iš Priekaukazės 1 iūkui Ros
tovo prie Dono. T

Tai buvo 1942-1943 metų 
žiema. Maničio srityje kau
kė vėjai, buvo didelės snie
go pusnys, o Maničio liūly- 
nai ir ežerai atviri, kaip 
kokis stebuklas. Hitleris ir 
jo komanda paruošė įvairių 
įsitvirtinimų ties kiekvienu
persikėlimu per upę.

Užsienyje “karo specialis
tai” tvirtino, kad “nėra ga
limybės Tarybų armijai per
kelti per tas kliūtis artile
riją, tankus, įvairią sudė
tingą šių dienų karo tech
nika.” c

Bet kovūnai, kurie kovo
jo už savo šalies ir visos 
žmonijos laisvę, nugalėjo 
visokias kliūtis. Vietomis 
pėstininkai knisosi po snie-! 
gu, artėdami prie priešo 
įrengimų, kad staigiai iškil
ti ir pulti. Hitlerininkai ap
sigynimo linijas įrengė 15- 
kos mylių pločio. Jei vTeną 
įveikia, tai kita pastoja ke
lią priešakyje.

1943 metu sausio 7 dieną 
Tarybų armija pradėjo ge- 
neralį ofensyvą sulaužymui 
priešo įsitvirtinimų išilgai 
Maničio upę. Gabūs lakū
nai maišė hitlerininkų įsi
tvirtinimus su žemėmis. In
žinieriai surado būdus nu
galėjimui vienos po kitos 
Maničio vandens kliūčių. Ir 
tarybinė armija persikėlė 
per Maničio kliūtis. Netru
kus ji pasiekė Azovo Jūrą 
ir užtvėrė Hitlerio jėgoms 
kelią pasitraukimui iš 
Priekaukazės linkui Rosto
vo prie Dono.

Su apsuptomis Hitlerio 
jėgomis Kubanėje kova dar 
tęsėsi kelis mėnesius Įaįko, 
bet jos diena po dienosmu- 
vo naikinamos. Ir tik labai 
neskaitlingi jų likučiai iš
trūko per Kerčio Per taką į 
Krymą. <

Čiangininkai pagrobė savo t 
konsulą, bėgant jam Kinijon

Tokio, Japonija. — Sen 
Či, Čiang Kai-šeko vice
konsulas, su savo žmona ir 
dviem sūnumis bandė An
glijos laivu pabėgti į Kini
jos Liaudies Respubliką. 
Bet ginkluoti čiango agen- 

. tai iš Formozos salos įsi- 
briovė į anglų laivą, pagro
bė bėglį su pačia ir vai
kais, suvarė juos į- lėktuvą 
ir pargabeno Formozon. 
Ten čiangininkai juos teis 
kaip “išdavikus.”

Peking. — Prancšitnia, 
jog upių potviniai svwiki- 
no javus keliuose tūkstan
čiuose akrų Hunan provin
cijoje, Kinijoje.
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Ląstele, jos gyvenimas 
<* ir atsiradimas

(Tąsa)
Engelsas glaudžiai sieja 

kuris
Engel- 

me- 
kur

gyvybę su baltymu, 
nėra pradėjęs irti, 
sas tvirtino, kad gyvoji 
džiaga yra net ir ten, 
nėra jokios ląstelės.

Tokios pat pažiūros 
toplazmos gyvybingumo or
ganizme atžvilgiu laikosi ir 
visa eilė histologų, tirian
čių organizmo audinius: V. 
K. Šmidtas, Bogdanovas, 
Lepioškinas, Rubaškin a s , 
Negeli, Studnicka, Heiden- 
hainas ir kt. Jie pripažįs
ta, kad “ne ląstelė yra pa
skutinis morfologinis ele
mentas, sugebantis atlikti 
gyvybinę veiklą,” kaip tai 
tvirtina Virchovas, o kad 
pačios smulkiausios proto- 
pladfenos dalelės, esant pa

rodo

įspūdžiai iš LDS šeiminio bankieto bučiai Meksikos architektūros, 
su daržais ir sodais viduje jų 
kiemų. Palm Springs mieste
lis yra dykaduonių miestelis. 
Meksikiečiai, su kuriais man 
teko kalbėtis Los Angeles^ sa
kė, kad Palm Springs yra ka
valierių ir kavalierkų mieste
lis. Apie tą laikotarpį, kai 
mes ten buvome, rodosi viena 
savaite anksčiau mūsų, ten 'bu.- 
vo atvažiavęs daugiašypsnis 
prezidentas Eisenhoweris golfo 
lošti ir kaitinosi tais pačiais 
saulės spinduliais, kaip ir mes.

Aplink Palm Springs ran
dasi tuštuma - desertai, auga 
daugiausia palmos, kaktusai, 
tartum telegrafo stulpai, viršū
nės išaugę į dvi-tris arba ke
turias šakas. Aplink Palm 
Springs taipgi randasi Warm 
Springs ir “Desert Hot 
Springs.” Iš, tų šaltinių teka 
šiltas vanduo per žemės gys
las — sunkiasi iš gigantiškų 
kalnų, rodosi, iš Santa Rosa 
kalnų, ir čia žmogus mechaniš
kai išsibudavojo savo sveika
tai gerinti prūdus, kuriuose 
jis maudosi, ir stiprina savo 
sveikatą.

šioje Kalifornijos apylinkėje 
draugai Pūkiai apsigyveno. 
Rodosi, toli nuo lietuviu cen
trų, tačiau jie suranda būdus 
pasiekti Los Angeles, kada ten 
jie yra reikalingi. Daugiausia 
jie draugauja ir veikia su Yu- 
caįpos lietuviais ūkininkais. Iš
moko gyventi, gerbti kitus žmo
nes, tai ir jie yra gerbiami vi
sų progresyvių žmonių Kali
fornijoje, nepaisant kuriame 
Kalifornijos kampe jie begy
ventų.

SO. BOSTON, MASS.

P1 K N I KA Š
Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 62 kuopa

Sekmadienį, Liepos 25 July 
Lietuviu Tautiškame Darže

Pri^Winter St. ant Keswick Rd., Montello, Mass. • 
Pradžia 1 vaL dieną

Kviečiame Southbostoniškius ir iš visos apylin
kės dalyvauti šiame piknike. Bus parūpinta gar
džių valgių, šalto alučio ir gros gera qrkestra. 
Visi būsite užganėdinti.

— Rengimo Komitetas.

clevelandietis žebrys, worces- 
terietis Jusius, pittsburgiete 
šėrbinienė, milwaukietis Neu- 
mannas, Mildos namo mana- 
džeris Budris ir jo preziden
tė Jurgeliūtė, LDS preziden
tas Gasiūnas ir sekretorius 
Siurba, “Vilnies” redakto
rius Prūsei ka ir kiti.

Prie šios progos reikia pri
minti, kad už atsižymėjimą, 
prirašymą naujų narių į LDS, 
buvo teikiamos dovanos. Ju
lius Neumannas ne tik aplai- 
kė čekį, bet 
trofeją.

Ant galo 
Jersey rytų
chorų vadovė, jauna delegatė 
Mildred Stensler.

Ji chicagiečiams ir kitiems 
tikrai padarė surprizą 
gyvumu 
gus ant 
pianą, Į 
nizavo 
vius. 
d re d,
publika, iš 
tų choras, užtraukė “Kai 
turėjau kaime mergelę 
tas daineles,
na —- “Namo, broleliai.”

Anot Stensler išsireiškimo, 
sulyg technikos tobulumų, juk 
mūsų dainavimą Clevelandas 
girdėjo;

Abiejose viršutinėse svetai
nėse iki vėlyvo vakaro ėjo 
daugelio delegatų atsisveikini
mai ir tą patį vakarą neku- 
rie išvyko j namus, kiti išvy
ko anksti ketvirtadienio ry
tą, kaip tai clevelandiečiai... 
dainininkas Krasnickas, Mar
tinaičiai, Šimkienė ir Ambro- 
zaičiai. Nemažai dar pabuvo 
Chicago.) e ilgiau. R. S.

talpinsime rutuli u k u s 
į vandenį, nepridedami į jį 
maitinamosios medžiagos, 
tai jie, pradėję gana spar
čiai vystytis, netrukus, ne
pasiekę pilnos išsivystymo 
stadijos, žūva. O jeigu mes 
pridedame į vandenį mais
to medžiagos, išskirtos iš 
ciklopų, kuriais paprastai 
hidros minta, tai rutulėliai 
praeina eilę vystymosi sta
dijų, kurių nuoseklią , eigą 
mes užfiksavome mikroki- 
nofilme (fotografuodami 
kas 5 sekundės). Susidaro 
ląstelė, kuri, pradėjusi da
lintis, duoda rutulėlį, susi
dedanti iš 30-35 ląstelių, 

č 4- V

Kas gi tokie šie rutulėliai, 
iš ko jie sudaryti, kokia jų 
struktūra ir chemizmas? 
Šiam klausimui išaiškinti 
mes paėmėme lašą nuosė
dų, kur be išlikusiu laste- 
lių nusėda daug ir tokių 
rutulėlių. Todėl nuosėdų 
lašas yra patogus šių rutu
lėlių prigimties tyrimo ob- 

ir jektas.

pro

pačios smulkiau 
plasnos dalelės, 
lankioms sąlygoms, 
gyvybines savybes.

O jeigu taip, tai proto
plazma, išskirta iš organiz
mo ląstelių jas mechaniškai 
suardant, palankiomis są
lygomis gali vystytis 
duoti kokybiškai kitą, aukš
tesnę formą, t. y. ląstelę.

Remdamiesi tuo, mes ir 
nutarėme tirti gyvos me
džiagos, išskirtos iš orga
nizmo, vystymąsi, ir čia są
moningai pasirinkome, filo- 
genetiškai žemesni organiz
mą, susideda ntį iš dvi- 
sluoksnio maišelio,—hidrą.

Kai kurie tyrinėtojai, pa- 
trynę hidras pro šilkinę 
medžiagą, pastebėjo, kad iš 
šios .beformės košelės susi
darydavo rutulėliai, o iš ru
tulėlių vėl išsi vystydavo hi
dros. Kokie gi čia rutulė
liai? jBuvo spėjama, kad 
jie^sąTsudaryti iš ląstelių, 
kunos prasiskverbė pro šil
kinės medžiagos angeles, 
bet detaliai s i ii i u t u 1 ei i vi 
susidarymas nebuvo tirtas.

Mums rūpėjo gauti ne at
skiras ląsteles, bet ląstelių 
protoplazmą ir ne branduo
lius, bet branduolinę me
džiagą, t. y. visišką ląsteli
nio sandaro suardymą. To
dėl mes hidras sutrynėme 
grūstuvėlyje, o kad atskir
tume išlikusias ląsteles nuo 
protoplazmos ir branduoli
nės medžiagos, šią drebučių 
išvaizdos masę centrifuga- 
vome, prieš tai sumaišę ją 
su vandeniu (sterilu). Sun
kesnieji forminiai elemen
tai, t. y. išlikusios ląstelės, 
pasilikdavo nuosėdose.

Stebėjimui mes ėmėme 
neg nuosėdas bet viršutinę, 
vauinamąją centripetalinę 
dalį, kuri pro mikroskopą 
yra permatoma drebučių 
pavidalo masė, visiškai be 
jok/ia forminių padarų.

Tuo tarpu nuosėdose mes 
matome įvairias ląsteles, 
ramstinės plokštelės, suda
rančios hidros kūno dalį, 
skaidulų likučius.

Praėjus valandai po vir
šutinio šio skysčio sluoksnio 
paėmimo, mes javi pastebi
me atsiradimą smulkiausių, 
dulkučių pavidalo, segtuko 
dūrio pėdsako dydžių, bliz
gančių taškučių, kurie be
matant pradeda didėti. Vi
sas matymo laukas mikro
skope padengtas visiškai be
spalviais, blizgančiais, Įvai
raus dydžio rutulėliais. Yra 
matomas nedidelis kiekis 
oranžinės spalvos rutulėlių, 
kurie lengvai tirpsta spiri
te eteryje ir ksilole — tai 
rm>alų lašeliai.

Męs stebėjome blizgan
čiu^ A homogeniškus rutulė- 

us, tyrėme, kaip ir kokio- 
sąlygomis iš jų susida- 

naujos ląstelės.
Pasirodo, kad, jeigu pa-

kur viskas naujutėliai 
tviska, stalai su vazo- 

gražių gėlių laukė svc- 
Rinkosi ir viešnios ir

Sudiev, giruže, sudiev, ža
lioji! Trečiadienį, liepos l i
tą, Mildos viršutinėj svetai
nėj, tik Seimui užsibaigus, 
Įvyko atsisveikinimo iškilmin
ga puota. Mat, cfhicagiečiai 
turėjo daug svečių, kurie bu
vo suvažiavę iš -daugelio 
valstijų laikyti savo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Sei
mą.

Apie 6-tą valandą ant trečio 
aukšto, ką tik išpuoštoje sa* 
Įėję, 
žiba, 
n a is 
čių.
svečiai delegatai ir patys chi- 
cagiečiai. Apart senimo, oh ! 
kiek daug gražaus jaunimo! 
Tokį gausų ir įspūdingą ban- 
kietą retai tenka matyti. Ga
lėjo būti virš 4 šimtai malo
nių, linksmais veidais daly
vių.

Darbščiosios gaspadinės su 
pagelbininkais nukrovė stalus 
vištiena ir visokiu kitu skaniu 
maistu; jaunuolės sumaniai ir 
greitai visus aptarnavo. O 
tiek šimtų momentaliai ap
tarnauti—tas judėjimas, bruz
dėjimas... ramumo’ nei ne
lauk. Ruošėjai bent kiek pa
vėlavusius mėgina sutalpinti, 
prašo susispausti.

Kada mieli svečiai jau ta
po sotūs ir bagoti, bankieto 
komisijos narys Montvilas 
prakalbėjo sveikindamas su
sirinkusius į puotą ir progra
mą vesti pavedė Julijai 
razienei. Ji perstatinėja. 
ž.’ai kalba newyorkiete 
kevičiūtė, baltimorietis
.naitis, shenadorietis daininin
kas Kuzmickas, detroitietis 
Dr. Palevičius ir jo duktė,

Išdžiovinę lašą, jį fiksavę 
struktūrai išlaikyti, o po to 
nudažę branduoliniu dažu 

į —karminu ir protoplasm i - 
niu žaliu dažu — lichtgriu- 
nu, mes įsitikinome, kad 
didesnioji rutulėlių dalis 
dažosi žaliai ir, palyginti 
nedideliamee rutulėlių kie
kyje, smulkiai išsklaidyti 
grūdeliai dažosi r y š k i a i 
raudona spalva.

Taigi, dažant boro karmi
nu ir lichtgriunu nepavyks-, 
ta nustatyti visiškai susi-1 
formavusio branduolio ti- i 
namuose rutulėliuose, o iš- į 
sklaidytąją branduolinę me- ■ blomi. 
džiagą jokiu būdu negalima Į tampių mylių ^Mumą. 
laikyti branduoliu. •- . , , . ~ v -> > . ,: randasi labai gražus jnieste-

Į klausimą, kokia šių ru- jjK Redlands. Jo apylinkėje 
.kilmė, Bogdanovas randasi gamtiškai * Įdomi Ka

lifornijos dalelė, rodosi, San 
šioji dalelė (protoplazmos, j Bernardino apskrityje ; ir ne 
—O. L.), atskirta nuo ben-IPftl'toli nuo S. B'ernardino gi- 
clros masės ir bet kaip dir
ginama, stengiasi įgauti ru
tulišką formą.

Mūsų atvejais yra ir dir
ginimas, atliekamas sutri- 
nant, ir vanduo, t. v. visos : 
sąlygos šiems rutulėliams I 
susidaryti. Ir mūsų nusta
tyta, kad iš pradžių jie yra Ne per toli nuo Redlands taip- 
ne kas kitas, kaip be galo 
mažyčiai blizgą rutulėliai. 
Bet mes nustatėme, kad 
vystymasis vyksta toli gra
žu ne visuose rutulėliuose, 
o daugiausia tik tuose, ku
riuose ištirpusiu arba iš
sklaidytu pavidalu yra nu
kleininės rūgštys.

Norėdami ,įsitikinti, ar ti
krai šiuose rutulė 1 i u o s e 
yra baltyminių kūnų, mes 
atlikome eilę cheminių re
akcijų, kurios parodė, ‘kad 
nuo spirito, tanino — me
džiagai, sukrešinančių bal
tymus, — rutulėliai iš ti
krųjų sukreša ir duoda fi
brino siūlus.

Šių protoplazminių rutu
lėlių vystymosi centripetali- 
niame skystyje ištyrimui, 
mes ipiame lašą emulsijos 
ant plono dengiamojo sti
klelio ir pridedame ten ek
strakto iš ciklopų, apverčia
me stiklelį žemyn ir užde
dame ant storo objektyvinio 
stiklo su įdubimu. Izoliavę 
mūsų gyvąjį preparatą nuo 
išorės aplinkos, mes sekame 
pro mikroskopą rutulėlyje 
vykstančius pakitimus.

Iš pradžių protoplazmos 
rutulėliai turi smulkiausio 
dulkučių pavidalo grudi il
gumo išvaizdą, vėliau stam- 
bėja, nors ne visi vienodai.

(Bus daugiau)

Ma

les-

tavo ir auksine

kalbėjo iš New 
menininkė, kelių

savo 
ir judrumu. Užbė- 
estrados ir palietus 
vieną minutę suorga- 
visus bankieto. daly-

Na, ir su viešnia Mil- 
jai diriguojant, visa 

apie penkių Šim
as

ir ki- 
Paskutinė dai-

REDLANDS, CALIF
Rašo Dr. F. Borisas

Kalifornijos valstija yra
Turi 158,693 ketur-

i rineje Kalifornijos į dalyje 
: randasi labai gražus jnieste-

l tu lėlių
rašo, kad net pati mažiau-:

1 gantiškų kalnų, šioje apylinkė
je randasi N- Palm Springs ir 
Palm Springs. Taipgi ■ tuštu
mos, 
niai,
Biski toliau randasi gigantiš
ki kalnai “Chocolate Mts,” sū
raus vandenio ežerai “Salton 
—Sea” ir “Lake Henshow.”

Taipgi tuštu- 
“Deserts,” karšti' šalti- 
‘Desert Hot Springs.”

gi randasi Yucaipa miestelis, 
kuriame gyvena mokslinin
kas Nikunas-Ostupas ir daug 
lietuvių ūkininkų, vienas jų 
Charles Širvinskas, buvęs ka
daise bostonietis. Visi Yucai- 
pos ūkininkai yra pavyzdingi, 
gabūs ūkininkai, myli progre
są ir viską, kas yra daugumui 
žmonių gerai ir naudinga.

Taipgi Ne per toliausia nuo 
šios Redlands apylinkės ran
das iir Meksika, San Jocinto 
kalnai, Industrija šioj apylin
kėje yra Įvairi, žmonės pa
žangūs, eina pirmyn, nežiū
rint persekiojimų ir reakcijos, 
kuri siaučia po visa mūsų ša-

Redlands universitetas pri
klauso Baptistų Bažnyčių Są
jungai, randasi labai gražioje 
vietoje. Taipgi Redla(nds 
Community ligonine, su apie 
100 lovų, didumo, Įdomi. Mek
sikos architektuūros ligoni
nes ir universiteto budinkai.'

Redland's miestelis turi apie 
20,000 
miestelio 
Iš visų 
miestelis
žmones pasakoja, kaip “žemes 
Rojus.” Namai visi gražūs, so
dai užpakalyje namų, Kuriuose 
orančiai gražiai žiemos laiku 
auga su kitais vaisiais.

M. ir O. Pūkiai yra plačiai 
žinomi veikėjai ne tik Los An
geles apylinkėje, bet ir po visą.

gy ventoj ų. Vidu ryj e 
yra gražių krautuvių.

atžvilgių Redlands 
taip gražiai atrodo,

iš korespondencijų, štai juodu 
Įsigijo savo namą šiame7 “žemės 
rojuje’ ir šildosi žiemos laiku 
karštais saulės spinduliais. Už
pakalyje jų namo randasi dar
žas, kuriame auga orančiai, 
gėlės ir iš to jų darželio mato
si gigantai kalnai, tartum su
pilti piramidai, ne žmogaus, bet 
pačios gamtos.

Redlands miestelis randasi 65 
mylios nuo Los Angeles, ta
čiau draugai Pūkiai niekados 
neapleidžia progresyviškų pa
rengimų, kurie Įvyksta Los 
Angeles. Drg. Pūkis neblogas 
oratorius, tačiau mes čionai ne
sigilinsime Į veikimą. Ona Pu- 
kienė mus su draugais Berno
tais priėmė ir greitai, su ma- 
lonia-linksma šypsena, papasa
kojo, kad Pūkis maudosi saulės 
spinduliuose. Ji kalbėjo ir ran
komis rodė, kad jis maudosi už
pakalyje jųjų stubos, šalia 
orančių ir darželio gėlių.- Iš 
pat pradžios rodosi keista, kad 
žiemos laiku žmogus deginasi 
kosmiškais spinduliais, “infra
red” bangomis, kurie turi il
gesnes raudonas bangas ir be 
kurių gyvybė negalėtų gyvuo
ti, nei žmogus nei augmenys. 
Gi “ultra-violet,” kurie turi 
trumpesnes baągas, irgi žmo
gaus akimis nematomi, tačiau 
“ultra-violet” šalti-nejaučiami, 
bet jais galima smarkiai nusi
deginti. šių spindulių bangos 
keliauja iš saulės 186,000 mylių 
per vieną sekundą, degina vi
sus medžius, augmėnis, visas 
medžiagas, kurios randasi joms 
ant kelio. Tačiau mūsų drau
gai, kurie gyvena Kalifornijo
je, apsipratę su saulės spindu
liais, išmokę, žino, kiek laiko 
reikalinga “spragintis.”

Mes taipgi su Pūkiais ir Ona 
Bernotiene aplankėme Palm 
Springs miestelį, kuris randasi 
apie 45-50 mylių nuo Redlands. 
Palm Springs miestelis yra 
tartum apgultas milžiniškais 
kalnais, kurie jį “daboja” iš 
vienos pusės. Gi iš kitos pusės 
tuštumos — “desertai”, ir ga
lingi • saulės spinduliai degina 
kalnų viršūnes ir pakalnes 
taip, kad kalnų akmenys su
deginti atrodo 'kaip šokolado

Kaliforniją ir Oregono vaisti- j miltai.
ją, taipgi ir rytinėse valstijose |' Krautuvės išpuoštos. Vieš-

Chicagos Žinios
Keliaudamas Į Michiganą 

pas vaikus, Chicagoje buvo 
sustojęs J. Stasiūnas iš Ar
kansas. Taipgi lankėsi A. 
Peters iš Missouri.

Liepos mėnesio pradžioje 
Amerikos lietuvių metropolį 
atlankė daug svečių iš ryti
nių valstijų. Tai daugiausia 
LDS Seimo delegatai ir jų 
šeimų nariai, atvykę sykiu su 
delegatais stebėti Seimą ir jo 
pramogas, taipgi atostogauti 
pas gimines ir draugus.

Kai kurie dar pasiliko ir 
po Seimo atostogauti ar šiaip 
pasimatyti su draugais. Dau
gelis atlankė vilniečius.

Binghamtonietė Paulina Ja- 
silionienė atlankė ligoninėje 
esantį Leoną Valančių ir ža
dėjo pasimatyti su jo “bro
liuku” dailininku Mockape- 
triu, gyvenančiu Indianoje.

Iš daugelio miestą suvykę 
delegatai ir svečiai meninin
kai šia susitikimo proga pa
sinaudojo susišaukti susirinki 
mą LMS Festivalio reikalais. 
Festivalis įvyks spalio 12-17 
dienomis, Mildos Teatre.

Clevelandiečiai delegatai 
laike išleistuvių bankieto su
sitarė pasiųsti ligoninėje esan
čiam Andruliui linkėjimą pa
sveikti, Linkėjimus dar pa-, 
stiprino su dešimke.

Felix Sabutis po operacijos 
pamažu stiprėja.

Naujavedžiai Adolfas ir 
Viktorija Kaukai buvo nuvy
kę Į Rochesterį susipažinti su 
Viktorijos giminėmis. Taipgi 
lankėsi Niagara Falls, Ha
miltone, Londone (kanadiš- 
kiame). Kaukienė pasidar
bavo parduoti Vilnies rudeni
nio pikniko bilietų.

Stasiui Višniauskui. su žmo
na išvykus atostogų dviem sa
vaitėm, vagys jų . bute padarę 
apie $600 nuostolių.

Jaunuole Dolores Pažai’ 
(Paža^skaitė), Alice Stepona
vičienės konservatorijos mo
kinė, laimėjo prizą už gerą 
pasižymėjimą. Už? tai jinai 
kas savaitė per ištisus mokslo 
metus gaus po vieną pamoką 
nemokamai.

Joniškiečių Klubo nariai 
neskaitlingi; mirtis mažina ir 
tuos. Tačiau turtu klubas au
ga. Turtą jis didinasi ne tik-

Los Angeles, Cal
Svarbi unijos vado nuomonė

“Ne mūsų unijos narių, 
neigi/Jungtinių Amerikos 
Valstybių darbas kariauti už 
išgelbėjimą nykstančios ir su
gedusios kolonijalės siste
mos,” pareiškė Amerikos Dar
bo Federacijos Retail Clerks 
International unijos Lokalo 
770 sekretorius Joseph DeSil- 
va. Jis tai pareiškė, rašyda
mas prieš Amerikos kišimąsi 
i Jndokinijos karą.

Jis primena amerikiečiams, 
kad kadaise ir jie patys ko
vojo prieš kolonijalę sistemą 
už savo krašto laisvę ir ne
priklausomybę. DeSilva sako:

“Kai Indokinijoje prasidė
jo revoliucinis karas, tos. ko
lonijos žmonės turėjo rimtu 
skundų prieš francūziškus 
viešpačius. Nepamirškime, kad 
mūsų pačių šalis pergyveno 
kadaise tokias pat sąlygas...” |

Dar daugiau. DeSilva nu
rodo, kad Indokiniją tarpe 
1945-1947 metų valdė tie pa
tys Vichy generolai, kurie 
bendradarbiavo su fašistais 
laike Antrojo pasaulinio karo. 
Visas Indokinijos-režimas bu
vo suėstas teroro ir korup
cijos.

Nereikia, žinoma, Įsivaiz
duoti, kad DeSilva simpa
tizuoja komunistams. Jis juos 
aštriai įmerkia. Nuo kitų 
konservatyviškų urfijų vadų jis 
skiriasi tiktai tuomi, kad jis 
nepritaria siuntimui Amerikos 
jaunimo gelbėjimui imperia
listų viešpatavimo Azijoje. 
Jis pats turi du sūnus, kurie 
priklauso unijai ir kurie yra 
tokio pat amžiaus, kad gali 
būti pakloti svetimoje žemėje 
galvas už francūzų ir kitų im
perialistinius interesus. Rep.

Detroit, Mich.
Sugautas meluojant

Čionai federaliniame teis
me eina byla prieš žinomąjį 
pažangų veikėją, buvusį 
Michigano valstijos senato 
narį, Stanley Nowak. Val
džia nori atimti iš jo pilie
tybę. Jis kaltinamas, kad 
jis, anais metais imdamasis 
pilietines popieras, nepažy
mėjęs, kad jis yra komunis
tų partijos narys.

Teisėju yra Frank A. 
Picard.

Prieš Nowaka pastatytas 
liūdyti šnipas William Odell 
Nowell. Jis sakė, kad jis la
bai puikiai pažinęs Nowa- 
ką. Jis tikrai žinąs, kad 
Nowak buvo partijon pri
imtas slaptame susirinkime. 
Bet N o w a k o advokatas 
Goodman atvertė rekordus 
ir phrodė, kad tas pats šni
pas Nowell 1939 metais bu
vo liudininku Neamerikinės

tai iš duoklių, bet iš sėkmin
gų pramogų.

— , •______ t

B. Juškauskui padaryta 
operacija Columbus ligoninė
je. ‘ ' i. v.

veiklos komiteto. Tada jis 
griežtai tvirtino, kad tas 
pat Nowak buvęs priimtas 
partijon viešame, masinia
me susirinkime! Čia jau 
Nowell sugautas negražiai 
meluojąs.

Be to, Nowell pasakojo 
teisėjui Picard, kad jis No- 
waką Detroite dažnai susi
tikdavo ir sykiu partijoje 
veikdavo 1929, 1930 ir 1931 
metais. Bet kitas valdžios 
liudininkas prieš Nowaką„ 
Mrs. Frances Soetefs liudi
jo, kad Stanley Nowak pir
mu sykiu pribuvo į Detroi
tą paskutinėje dalyįe 1931 
metų. Čia vėl Nowell pada^ 
romas melagiumi. Rep.

San Francisco, Cal.
Apkaltino unijos vadą
Šiame mieste federaline 

džiūrė išdavė apkaltinimą 
prieš jūrininkų unijos vadą 
Ole Fagerhaugh. Jis kal
tinamas ’pažeminime kon
gresinės Neamerikinės veir 
klos komisijos, kuri čionai 
terorizavo pažangiuosius 
unijistus 1953 metais. Uni- 
jistų vadas tada griežtai at
sisakė komisijai pasisakyti, 
kur jis dirba. Išleistas įsa
kymas Fagerhaughą areš
tuoti.

Jeigu jis būtų teisme pri
sipažinęs kaltu, tai gali bū
ti nubaustas vienerių metų 
kalėjimu ir pasimokėti $1,- 
000.

Kadangi tada ir daugiau 
unijistų atsisakė v minėtai 
komisijai atsakyti į, jos 
įvairius klausimus, tai labai 
galimas daiktas, kad ta pati 
džiūrė išneš apkaltinimus 
pažeminime k o m i s i j os ir 
prieš visą eilę kitų pažan
gių unijistų. Korespv-

{vairūs išsireiškimai
Nesibijok gyvenimo. Ti

kėk, kad gyvenimas yra 
vertas gyventi — ir tava
sis tikėjimas pagelbės pada
ryti tai faktu. '

William James.

Geradaris, — Jisai yra 
vienas tų išmintingųjų lab
darių, kurie visuotinio bado 
laike balsuoja tik už tokią 
pašalpą, kad suteikti ba- 
duoliams ganėtinai dantims 
krapštukų.

. Douglas Jerrold., 
Surinko Kas Kitas.

Baltimore, Md.
For Sale

Parduodame galvijų ir pienininkys
tės ūkį. 649 akrų lygaus kalkąk- 
mens žemės; puikus Washington Čo. 
ūkis; 12-kos kamb. modeminis mū
rinis namas, trim šeimom namukai, 
3 barnčs, viena bamė įtaisyta dėl 
60 melžiamųjų karvių, 3 title silos 
Ir viena metalinė. 7% mailių nuo 
Hagerstown, geras juodo paviršiaus 
kelias. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės: D. C. COPL’EY, ’Realtor, 
Ravenwood Fits., Hagerstown, Md. 
Tel. 4556 Jr 5511-W.
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Gyvatė ant palangės
Gyvenanti pirmame aukšte 

pastato prie 24'6 E. 87th St. 
moteriške pamanė, jog jai 
vaidinasi. Pasirodė,< kad ji 
matanti gyvatę ant palangės. 
Patrina akis, prieina arčiau. 
Nusprendė, jog čia jau ne 
sapnas. Pašaukė policiją, o 
ta—gyvuliu globos draugiją.

Pajutusi, kad bus blogai, 
gyvatė Įsmuko Į palangėje 
Įtaisytą vėdintuvą. Bandant 
ją ištraukti, vargšei nutrau
kė uodegą. Galop turėjo vė
dintuvą išardyti, kad ją ten 
Įsipainiojusią ištrauktų. Sa
ko, kad buvusi nuodingoji 
“copperhead.”

Nori vėl pakelti 
telefono kainas

New York Telephone Co. 
vėl pasimovusi pakelti kai
nas. Kadangi pakėlimas kal
nų paliečia ir miestines Įstai
gas, paima dideles sumas iš 
miesto iždo, majoras Wagne- 
ris Įgalinęs miesto advokatą 
veikti, kad pakėlimo nebūtų.

Jeigu valstijos valdinė Pub
lic Service komisija leistų 
kompanijai prašomą pakėli
mą, firma gautų 68 milijonus 
ir 850 tūkstančių dolerių me
tinio priedo. Gi eiliniam var
totojui tas priedas kainuotų 
po $9 ir biznio Įstaigoms po 
$25 metams.

Majoras priminė, kad kom
panija jau gavo du priedu 
nuo 1950 met ir kad visu tuo 
laiku darosi virš 6 procentus 
pelno ant savo Įdėtų Į biznį 
] »nigų.

Užstreikavo geležies 
gaminių šapos

■ Liepos 19-tos- rytą New 
Yorke užstreikuotos šapos, 
kur gaminami Įvairūs geleži
niai pastatų vidui reikmenys. 
Tų amatų unija mieste turin
ti apie 4,000 narių, tačiau ne 
visi iššaukti Į streiką, nes tū
los nepriklausomos firmos 
susiderėjusios su unija.

Stre'kas iššauktas staiga, 
kompanijoms nutraukus de
rybas su unija. Darbininkai 
buvo atėję Į šapas pasiruošę 
darbui. Gavę informaciją, 
kad derybos nutrūko, jie 
tuojau metė darbą ir išėjo pi
ki etų oti.

faarcantonio pradėjo 
rinkimini darbą

Darbininkų užtarėjui, tai
kos šalininkui Vito Marcan- 
tonio apsiskelbus norint būti 
kandidatu Į kongresmanus, 
tarsi atgimė judėjimas 18- 
me New Yorko Kongresinia
me Distrikte.

Apie pasiryžimą būti kan
didatu jis distrikto piliečiams) 
pranešė laišku. JĮ statanti 
organizacija — Good Neigh
bor Party — jau suruošė ke
lis mitingus, kurie lankomi 
masiniai, nežiūrint vidurvasa
rio karščių. Jau turėjo kelis 
mitingus salėse ir gatvių san
kryžose. Visi pavyko. Ma
tosi, kad juos lanko visų par
tijų eiliniai nariai. Visa tai 
rodo Į galimybę Marcantoni- 
jui sugrįžti Į Kongresą, kur 
jis taip pavyzdingai ir ko
vingai tarnavo žmonėms.

Žada įvesti peštiem 
trafiko kontrolę

Važiuotės kontrolės valdi
ninkai New Yorke jau turj 
planus Įvesti ir pėstininkams 
trafiko kontrolę. Uždraustų 
pereidinėti skersai gatvę bile 
kur, taipgi eiti priešais raudo
nas šviesas, su bausme, prasi- 
kaltusiems.

Brooklyne 6 metų berniukas 
tapo užgautas automobilio, 
kai jis staiga užbėgo ant gat
vės pro stovinčių auto tarpą.
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New Yorko^/A^lZlnlot
Liudyti stojo 78 mėty 
senukas Kingsbury

Dr. John Adams Kingsbu
ry, ilgametis medikališkų ir 
labdaringų Įstaigų darbuoto
jas, stojo sekamu liudytoju 
SACB posėdžiuose. Jis yra 
dabartinis National Council of 
American - Soviet Friendship 
pirmininkas, antrasis liudyto
jas.

Pirmasis liudytojas kunigas 
William Howard Melish, ’se
niau buvęs tos organizacijos 
pirmininku, baigė savo liūdy- 

5ną liepos 20-tą. Jo liūdymas 
tęsėsi-nuo liepos 6-tos.

Kingsbury pareiškė, kad jo 
organizacijos tikslas yra “sti
printi susipratimą ir drau
gingumą, kuris remtųsi paži
nimu vieni kitų tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos, taikos interesams.”

Jis sakė, kad jo organizaci
jos tikslus gerai išreiškė pre
zidentas Eisenhoweris savo 
kalboje šių metų liepos 4-tą, 
kai jis sakė, jog jis norįs, kad 
“teisėtumo pergalės nebūtų 
siekiama per spėką.”

“Toks yra mano gyvenimo 
siekis,’’ sakė Dr. Kingsbury, 
“saugoti šį pasaulį nuo karo, 
kuris sunaikintų civilizaciją.” 

Advokatas Rein klausė Dr. 
Kingsbury, ar jis stodamas 
organizacijos pirmininku 1949 
metais klausėsi pas komunis
tų partijos viršininkus ar na
rius direktyvų.

“Tikriausia ne,” atsakė jis, 
“nusitariau nei su vienu apart 
savo šeimos.” Jis neėmė jo
kių direktyvų).

National Council yra įtartas 
kaip “komunistų fronto” or
ganizacija. Melish savo ba
dymuose parodė, kad organi
zacija nėra jokiu frontu. 
Panašus atrodo ir dabartinio 
pirmininko Kingsbury iiūdy- 
mas. Rep.

Padrąsina vaikus
Vaikai (taip pat ir suaugę) 

į ligoninę žiūri kaip į skaus
mų vietą. Jie išlieja d a u g 
ašarų, kai tenka į ligoninę ei
ti. Kad vaikai jaustųsi drą
sesni, vienas brook 1 y n i e t i s 
klubas suruošė šimtui berniu
kų išvyką Į ligoninės labora
toriją. Norėta parodyti, kad 
ne viskas daroma skaudini
mui, ir sudominti berniukus 
siektis mokslo toje darbo 
srityje.

Į pelnagrobystės namų sta
tyboje skandalą esą Įvelti ir 
žymūs Queens politikieriai.

Apvogė jstagas
Sugrįžę i darbą po šventa

dienio poros dienų, Įstaigų 
savininkai pastate prie 655 
Sixth Ave., New Yorke, at
rado savo Įstaigas sužaloto
mis ir visą kas buvo vertin
gesnio, išvogta.-

Išneštų prekių pilnoji ver
tė gal esanti apie $20,000, 
bet žalos Įstaigoms padaryta 
už apie $10,000.

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS 

f
Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 

Brooklyno lietuviais.

Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 
Kasmočiaus parke, 91 Steam
boat Rd., Great Necke, Įvyks 
smagus Apskrities piknikas. 
Apskritis šią vasarą neturėjo 
pikniko; šis bus pirmas ir 
paskutinis ši sezoną pikni
kas. Reikia priminti ir tai, 
kad šioje apylinkėje mos ne
turėjome daug piknikų, tad 
šia proga prašome visus pa
sinaudoti ir būti piknike.

GreatxNeckas gamtos at
žvilgiu — graži vieta. Ir 
kadangi jis yra tolokai .nuo 
labiau lietuviais apgyventų

Įspėjo N. Y. unijistus 
budėti ir veikti 
prieš skebu įstatymą

New Yorko Valstijos Darbo 
Federacijos konvencijoje de
legatai buvo įspėti, kad uni
jos skyriai privalo budėti ir 
veikti prieš įvedimą “teisės 
dirbti” Įstatymo. Apie tai 
įspėjo organizacijos finansų 
sekretorius Harold Hanover, 
savo raporte.

“Teisės dirbti” įstatymas 
jau Įvestas keliose atskirose 
valstijose. Jis vartojamas įve
dimui streiklaužių į užstrei- 
kuotas dirbtuves. Nevalia at
kalbinėti ar kitaip trukdyti 
skebams. Trukdantieji gali 
būti aštriai baudžiami.

Hanover suminėjo eilę dar
bo žmonėms žalingų žygių, 
kuriuos įvykdė valstijinė^ re- 
P u b 1 i k o n i š k a gubernatoriau s 
Dewey administracija. Pat
sai būdamas republikonu, 
Hanoveris tiesioginiai guber
natoriaus ar jo administraci
jos vardais neminėjo, tačiau 
jo minėti pabloginimai darbi
ninkams sąlygų yra visiems 
žinomi kaip republikonu ad
min i st ra c i j os p a d aras.

Hanover primine visą eilę 
buvusių drausmių streikuoti 
(injunction); National La
bor Relations Board o atsisa
kymus pripažinti legaliai gy
vuojančias industrijose unijas 
ir jų balsavimus; trukdymus 
pradėti ir užbaigti derybas 
unijų su samdytojais.

Daugybė buvusių uždraudi
mų pikietuoti užstreikuotas 
šapas jau buvo didelis žings
nis link Įvedimo “teisės dirb
ti.” Ir jeigu jiems pavyktų 
galutinai atimti" unijistams 
teisę pikietuoti, tuomi apgin
ti savo darbus, uždarbius ir 
uniją, tas praktikoje reikštų 
uždraudimą ' streikuoti, sake 

Hanoveris. , ReP.

ESTATE OF
JOHN KIELA, DECEASED

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

SONKIN & GLASSMAN,
Attys at Law

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

(139-148)

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

kolonijų, o arčiausias Brook- 
lyno lietuviams, tai nuo jūs, 
gerbiamiej i brookly n iečiai,
priklauso pikniko sėkmingu
mas.

Tie gi, kurie važiuosite sa
vomis mašinomis, Apskrities 
komitetas prašo jūsų nuošir
džios talkos: važiuodami pa
siimkite savus kaimynus, 
draugus bei pažįstamus. Pa
darykime šį pikniką vienu iš 
Apskrities istorijoj sėkmin
giausių piknikų.

Apskrities Komitetas

Komisijonierius sakė, 
kad New Yorke viskas 
gerai darby srityje

Valstijinis industrijai ko- 
misi jonierius Edward Corsi 
savo kalboje šios valstijos 
AFL konvencijai sake, jog 
darbo atžvilgiu N. Y. valsti
joje1 padėtis ęsanti gera. B iš
keli gal pakenksiąs iškėlimas 
šapu į pietines valstijas, bet 
čia atsirasiančioš kitos indus
trijos. Tačiau atrodė, kad 
tas padrąsinimas "didelio ūpo 
nesu kėlė.

Iš jo kalbos galėtumei ma
nyti, jog čia “prosperity” bu
joja. Tiesa, sakė jis, nedar
bo apd raudos reikalavimai 
padaugėjo 62 procentais lygi
nant su pernai metų tuo pat 
laikotarpiu. Tačiau visos ša
lies plotme padaugėjo 111%.

Stevie Mills, 4 metų., tapo 
paimtas prieglaudon, kai jo 
motina nesugrįžo namo, 150 
Lincoln PI. Jo tėvas esąs lai
vyne.
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Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Ideališka Vieta Vakaeijom 
šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

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

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -optjųoui fųs lupi ĮpSnvp 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo .svečių, namuose.

Su Virtuves Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakaęijom Vietą,Pas

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

Telefonas 5-2338

4*
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Gerai pasipelnę iš 
suktą statybų

šiomis dienomis girdėjome 
daug žinių apie suktybes ir di
delius pelnus namų statyboje 
tūliems su politikieriais gimi
ningiems asmenims. Vienu to
kių buvęs Norm an K. Winston. 
Jisai Queens apskrityje pasta
tymu 7 apartmentų pelnęs 
$613,000 neuždirbtų pinigų.

1 Nužudytasis gal būsiąs 
newyorkietis

New Jersey atrastasis ties 
I Morristown vyriškio kūnas gal 
j esąs newyorkiecio asmens. Ta
čiau patikrinę pirštų nuotrau
kas su daugybės numatytų as
menų nuotraukomis, nužudy- 

į tojo dar neatpažino.
Iš visko spėlioja, kad asmuo 

galėjęs būti nužudytas Man- 
hattane ai* Newarke ir ten nu
vežtas ' išmesti. Asmuo esąs 
apie 40 metų, juodruvis, 200 
svarų.

Civiliu Laisviy Unija 
užtarė rendauninkus

Civili)] Laisvių Unija įteikė 
valstijos apeliaciniam teismui 
dokumentus, jog stos teisman 
kaip “friend of the court” ap
ginti rendauninkų teisę gyven
ti projektuose be ėj'imo “loja
lumo” išpažinčių.

Dabartinė apeliacinė byla 
yra tęsinys tos pačios, kurią 
išvedė Williamsburg projekto 
gyventoja Mrs. Peters ir keli 
kiti, to projekto gyventojai. 
Kol byla vykdoma, gyventojų 
negali priversti prie tų išpa
žinčių nei e vikiu oti.

T > '
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Filmos-Teatrai
X 

Penktadieni proga matyti 
naują Lenkijos filmą

M ė gst autiems r o m a n t i š k a s, 
linksmas filmas verta nueiti į 
Stanley Teatrą New Yorke šio 
penktadienio vakarą, liepos 
23-čia. Ta vakara nuo 8 vai. 
(tik tą vieną vakara) rodys 
1.-ą tik gautą iš Lenkijos fil
mą “Adventure in Marien- 
sztat.” Bus ir trumpu kalbu. 
Stanley Teatras randasi 7th 
Avė. prie pat Times Square.

Lenkų programa rengiama 
paminėti 10 metu sukakti nuo 
įsikūrimo Liaudiškos Lenkijos.

Per dieną, pirm lenkų pro
gramos, taipgi sekamą dieną 
vis dar rodys jau kelinta sa- 

• vaite ten rodomą tarybinės 
Albanijos filmą “Skandcr- 
beg.”

Baronet Teatro, 3rd Avė. 
prie 59th St., rodo “Daugh
ters of Destiny.” Tai atskiros 
trys trumpos, bet labai įdo
mios filmos, kurios bendrai 
sudėtos sudaro bekalbį pareiš
kimą. Viena vaizduoja, am ori- 
konę karo našlę, antroji- tra
diciniai žinomą francūzų kar
žygę, trečioji—senovės graikų 
Lysistratą.

Visos kovoja už. ką nors, 
bet tik Lysistrata laimi—ji ko
voja už taiką ir laimingą gy
venimą.

į Matęs

ROXY THEATRE— šitiem i 
laiku rodoma filmą užvadinta 
“Garden of Evil”—kurioje fi
gūruoja Gary Cooper, Susan 
Hayward, Richard Widmark ir 
kiti artistai. Rodoma Cinema
scope, Paprasta istorija, vaiz
duoja apie aukso ieškojimą 
Meksikos kalnuose ir aišku, 
už ta auksa ir moteriškę vi
suomet įvyksta tragedija.

Apart viršminėtos filmos, 
priedas yra —“Piano En
cores”, tai labai gražus nume
ris. Čia matosi keturi gerai iš
silavinę pianistai, kurie prie 
puikiausių scenerijų geniališ- 
kai paskambina koletą malo
nių muzikos kavalkų. Buvo la
bai žavejautis numeris!

' iRpp.

Radio City Muzic Hali pra
dėjo rodyti “Seven Brides for 
Seven Brothers, ” kurioje da
lyvauja ir jaunuolė lietuvaite 
Rūta Kilimonytė, po vardu 
Rūta Lee,kilusi iš Montrealio, 
dabar gyvenanti Hollywoode.

Stadium Concertas pradeda 
paskutinę savaitę Lewisohn 
Stadiume. Paskutinė progra
ma Įvyks liepos 31-mą. Tie 
žvaigždžių po žvaigždėmis 
koncertai yra Įdomus. Visuo
met groja simfoninis orkestras 
ir dainuoja ir groja dainos ir 
muzikos solistai, pasaulinio 
masto menininkai. Įžanga nuo 
30 centų.

Paskutinį vakarą programa

; MATTHEW A. j
J BUYUS :» <
» (BUYAUSKAS) <
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» <
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BARMAID 4
Pasitikima ir patyrusi. WntjWtlar- 

bas. Kreipkitės: ' 
BILUS BAR & GRILL 
44-69 21st St., L. I. C.

Telefonas: 
RA. 9-9450 

(102-193)

SLAUGES
Registruotos ir praktiškos, tos 

kur gali įsigyti Now 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 budavotas 2 šeimų namas. 4 
ir 5 rūmų, prisideda skiepas, gara- 
džius, Storms, screens, Venetians if 
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

(Jj35-142) 

STATEN ISLAND f
Arti N. Y. Ferry. 20 kdtfnbariij, 

duplex namas puikiame stovyje. Ge
rai dėl išnuomavimui kambarių pro
fesionalams ar privatiniam gyveni
mui. Moderninė virtuvė ir vonios. 
Dideli saliono ir valgymo kambariai, 
knygynas ir poilsio kambariai; iš
taisytas skiepas. Vario plumeryslė, 
garas; 2 karam garadžius. Plotas— 
150x150 su medžiais ir žalumynais. 
Tuoj galima užimti. Gera rezidenci- 
jinė vieta; arti visų patogumų. Tik
ras pirkinys už $23.000. Saukite sa
vininką: SA. 7-6433.

(140-146)

5TII & MADISON AVĖS.
Puikūs 16 fornišiuolų kambarių. 

Dideli ir šviesūs. Arti 96th St. Ar
li krautuvių, bažnyčių ir mokyklų. 
Central Plaza. Tiktai pirkėjai kreip- 
kites.

FO. 5-6652—rytais 
______________________ (142-143)

BOATS
Parsiduoda

CHRIST—■CRAFT speed boat 1953 
22’ Sportsman, 145 H. P., convertible 
viršus. $3,650. Matomas Vogt’s 
Beach, gale Philip Ave., Bronx. 
Klauskite Otto J. George, Tel. TA. 
8-7933.

(142-144)

Areštavo lenktynių 
patronu apgavikus

New Yorko po visą miestą 
sumedžioti 22 vyrai ir 6 mo
terys, Įtarti skeidime “infor
macijų” apie galinčius lenk
tynes laimėti arklius. Tai ne
buvusios informacijos, bet 
daugelio suktybių kombinuoto 
tikslu gauti “betus”.

susidės iš Rodgers ir ITamers- 
teino kūrinių.

Didžiojo New Yorko par
kuose ir aikštėse dažnai būna' 
koncertinės ir šokių muzikos. 
Mėgstantiems vakarus ar 
šventadienių liuosvalandžius 
praleisti atvirame ore prie 
muzikos puiki progia. Kur ka
da gros, galima sužinoti pasi
klausius miestinės radio sto
ties WNYC pranešimų. Mies
tinė stotis gaunama 830 punk
te ant priimtuvo.

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, PK gM

Receptų Specialistai^

EDWIN LANE, Ph.'G.
TeL EV. 7-4J288




