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KRISLAI
Charlie Chaplin.
Serga, ar protestuoja? 
Dėdės Sarno galvosūkis. 
Senatoriaus kantrybė. 
Reikės išsikraustyti. 
Už vyrus.

Rašo A. BIMBA 
Šveicarijoje Įvyko nepapras

tas Cusitikimas. įžymusis ar
tistas Charlie Chaplinas buvo 
pakviestas i vaišes pas Kini
jos premjerą cou En-lai.

Jeigu Chaplinai tebebūtu 
gyvenę .« Amerikoje, už pasi- 
vaišinimą pas Kinijos atstovą 
būtu buvę paskelbti subversy- 
viais. Jų laimė, kad jie per 
toli nuo McCarthy ir Brow
nell.

Kalbos tebeina, kad VU Ko 
tarybos pirmininko prof, 
žalkausko liga esanti politinė, 
•lis nebesusikalbąs su prelatu 
Krupavičium. Todėl nevykęs 
Washingtonan ieškoti VLIKo 
pripažinimo “Lietuvos egzili- 
ne vyriausybe.” žalkauskas 
iš anksto numatęs tokio žy
gio kvailybę.

Krupavičiaus žygio nepa
sisekimas p rast a i pavokė 
.Amerikos Lietuvių Tarybos 
troiką Šimutį, Vaidylą ir 
Grigaiti? Juk jie iškilminga! 
prenftą nulydėjo Washingto
nan ir jam suteikė politini 
palaiminimą. Jie pasirodė di
deliais neišmanėliais .

Dabar vyrai turi gražaus 
darbo išsisukinėti.Rašo vienas, 
piškina kitas.kad jų visų misi
ja Washingtonan buvusi tiktai 
padėkavonė mūsų valstybės 
sekretoriui už jo sielojimasi 
Lietuvos “laisvinimo” raketų. 
Jie neturėję galvoje nei Lie
tuvos aukso fondo, nei eg- 
z i 1 i n ės vy r i a u sy b ės.

O gal juos prelatas apgavo?

Mūsų gerasis Dėdė Samas 
didžiausioje bėdoje. Perdaug 

• jis turi prisipirkęs maisto.net 
už septynius bilijonus dolerių i 
Vien tiktai sviesto turi prisi
pirkęs 350,000,000 svarų. 
Kviečių tuojau turės tiek, 
kiolr visas Amerikos žemės 
ūkis išaugins per vienerius 
metus.

« K u r* tą maistą padėti? Jis 
genda,jis pūsta.

žmonių alkanų visur pilna. 
TojuAzačioje Amerikoje ne
suskaitomi milijonai galėtų, 
•jeigu turėtų iš ko, daug dau
giau sviesto ir duonos sunau
doti. Bet argi Dėdė Šamas 
jiems duos iš savo sandėlių ?

Neduoda, laiko ir pūdo, ir 
dar vis daugiau iš mūsų kiše
nių ima dolerių ir vis dar dau
giau jis nž juos perka maistu!

Kada nors istorikai atsivers 
šio laikotarpio istorijos lapą, 
skaitys apie šitokius pravojus, 
skaitys apie šitokius prajovus, 
buvo pasidarę su Dėdės Šamo 
galva? Jis pirko ir pūdė mais- 

” tą, o nedavė jo savo alka
niesiems ?!

Senatoriaus Langer kantry
bė jau išsisėmė. Jis negali su
prasti, kokiems galams proku- 
loiRs Brownell vis dar reika
lauja iš Kongreso naujų pries- 
paudA/ įstatymų medžiojimui 
komunistų.

Jis sako : pats prokuroras 
sako, kad viso labo visoje 

’ Amerikoje tesiranda apie
(Tąsa 4—tame jpuslap.)

PRANCŪZAI SVEIKINA 
SAVO PREMJERĄ UŽ 
PALIAUBAS VIETNAME
Premjeras sako, per silpna buvo 
francūzu padėtis karui tęsti

Paryžius. — Kai Franci- 
jos premjeras Mendes - 
France liep. 22 d. raportavo 
šalies seimui apie paliau
bas su Vietminhu, Indoki
nijoje, tai seimo nariai 
karštai sveikino premjerą 
plojimais ir šauksmais. 
Tūkstančiai kitu francūzu 
Paryžiuje demonstravo, 
džiaugdamiesi, kad baig
tas 8-metinis kraujo lieji
mas.

Mendes - France pareiš
kė:

— Jau praėjo tas slogu
tis. Kai kurios paliaubų 
sąlygos atrodo žiaurios, 
kaip kad šiaurinės Vietna
mo pusės atidavimas Viet- '

Vakarą agentas pabėgo 
į rytinį Berlyną

Berlin. — Dr. Otto John, 
Vakarinės, Vokietijos va
das svetimiems šnipams 
gaudyti, nuvyko į rytinę, 
sovietinę Berlyno dalį, 
palikdamas rašteli, jog ne
grįš į Vakarų Vokietiją.

Pereitą savaite jis at
važiavo į vakarinį Ber
lyną dalyvauti paminėjime 
10 metu sukakties nuo to 
laiko, kai buvo padaryta 
sąmokslas bombomis už
mušt Hitleri.

’Naciai tada nužudė Otto 
Johno broli, kaip vieną iš 
sąmokslo dalyvių.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nekaršta.

KARININKAI PARDAVINĖJO 
TONUS GRYNO SIDABRO 
KAIP “VARIO LAUŽUS”

Washington. — Karinė 
valdyba buvo įsakius var
žybomis parduoti 52 iki 57 
tonų “vario laužų,” likusių 
nuo“ Antrojo pasaulinio ka
ro.

Kuomet prasidėjo parda
vinėjimas oro jėgų stovyk
loje Shelby, Ohio, žmonės 
iš pradžios pirko už penk
tuką svarui. Bet netrukus 
pirkėjai ėmė varžytis vieni 
su kitais, mokėdami po 
$1.90 už svarą. Greitai va
dinamas “vario laužas” pa
kilo iki 4 dolerių svarui.

Tuomet karininkai - par
davinėtojai ėmė .vieni kitus 
klausinėti, kame dalykas, 
ir surado, jog tai ne varis, 
bet grynas sidabras, dau
giausia sidabriniai meda
liai, nesunaudoti karo did
vyriams. Tad pardavinė
tojai užklausė Washingto- 
ną, ką daryti, ir gavo įsa
kymą tuojau “okšiną” su

minhui. Bet francūzu po
zicija buvo per silpna to
lesniam karo tęsimui. Ben
drai gi, atsižvelgiant į są
lygas, reikia laikyti šias pa
liaubas garbingomis Fran- 
cijai. '

Mendes - France dėkojo 
užsieniniam Anglijos mi
nistrui Edenui, kuris Že
nevos konferencijoje padė
jo Francijai pasiekti pa
liaubas. Seimo atstovai 
delnų plojimais už tai pa
gerbė Edeną.

Komunistai ir visi kiti 
seimo nariai atsistojimu 
pareiškė pagarbą kritu- 
siems tame kare francū- 
zams.

Sugijo vėžio ligonis, 
kuriam išpjauta 
dauguma kepeny

Sao Paulo, Brazilija. — 
Newyorkietis daktaras G. 
T. Pack pranešė tarptauti
niam vėžio gydytoju suva
žiavimui, kad jis vienam 
ligoniui išpjovė 80 procen
tų kepenų (jaknų), kur jos 
buvo vėžio sugadintos, ir 
greitai po operacijos atau
go jau sveikos kepenys. 
Dveji metai praėjo nuo to 
laiko, ir žmogus tebėra gy
vas ir sveikas.

Šią ir penkias kitas tokias 
operacijas dr. Pack pada
rė New Yorko Memorial 
Hospitalyj.

stabdyti.
Valdžia buvo sumokėjus 

po $14.80 už. kiekvieną 
svarą to sidabro; taigi 52 
tonai sidabro lėšavo val
džiai daugiau kaip pus
antro milijono dolerių.

Tūli kariniai Washingto- 
no vadai dabar “iki ausų 
rausta” dėl tokio savo žiop
lumo.
NETIKUSIŲ RADIJŲ 
UŽSAKYMAS

Oro jėgų komanda nese
niai buvo užsakius pastaty
ti kariniams lėktuvams ra
dijo duotuvų - priimtuvų 
už 100 milijonų dolerių.

/Kompanijos prigamino 
tūkstančius tų radijų, ir tik 
tuomet pasirodė, jog tai 
blogai suplanuoti ir nie
kam neverti radijai.

Tada karinė valdyba už
sakė statyti radijus pagal 
naujus, skirtingus planus.

Senatoriai svarsto sumanymą, 
reikalaujantį sutraukyt 
ryšius su Sovietų Sąjunga

Washington. — Senato 
komitetas dėl naminės sa
visaugos svarsto demo
krato senatoriaus P. Mc- 
Carrano bilių, peršantį su
traukyt diplomatijos ry
šius su Sovietų Sąjunga.

Tas republikono Williamo 
Jennerio vadovaujamas ko
mitetas pasišaukė liudyti 
ir pulkininką U. Amossą, 
direktorių “privačios” tarp
tautinės šnipijados.

Amoss, buvęs karinių 
Amerikos šnipų viršinin
kas Antrajame pasauli

Churchillas atkalbinėjęs 
Ameriką nuo atom-hombų 
vartojimo Indokinijoje

London. — Anglijos mi
nistrų pirmininkas Chur.- 
chillas privačiai sakė kai 
kuriems šalies seimo na
riams, jog jis keliavo į 
Washingtoną pas prez.- Ei- 
senhowerį, ypatingai norė
damas atkalbėti Jungtines 
Valstijas nuo atominių 
bombų naudojimo prieš 
Vietnamo komunistus, In
dokinijoje.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles pirm tos 
Churchillo kelionės siūlė,

Senatoriai net užmiega, 
besiginčydami dėl 
Eisenhowerio plano

Washington. — Jau- dvi 
dienas ir naktis kai demo
kratai senatoriai ir nepar- 
tijinis Wayne Morse be 
sustojimo kalba prieš pre- 
zindento Eisenrowerio ato
minį planą. Kai kurie pa
sistatė panešamąsias lo
veles Senato priemenėje bei 
drabužinėse, kad galėtų 
tarpais prisnūsti.

Eisenhowerio planas 
perša, kad:

Privatinė elektros kom
panija gamintų elektrinę 
jėgą atominiams reika
lams ir teiktų elektrą ap
linkiniams miesteliams bei 
farmoms.

Tada būtų atimamas ele
ktros gaminimas iš milži
niško valdinio TV A pro
jekto. atominiams darbams 
ir privatiniam naudojimui.

(Žymėtina, jog TVA daug 
pigiau teikia vartotojams 
elektrą, negu privatinės 
kompanijos.)

Vaiky paralyžium 
susirgo dar 1,056

Washington. — Pereitą 
savaitę dar 1,056 amerikie
čiai susirgo vaikų paraly
žium įvairiose valstijose. 
0 1953 metais tą pačią sa
vaitę buvo 1,245 tokie su
sirgimai.

niame kare, pasakojo, kad 
“Rusijos žmonės laukią 
naujo visuotino karo už 
penketo metų.” Sakėsi su
žinojęs apie rakietinių - au
tomatiniu lėktuvu bazes ir 
priešlėktuvines patrankas, 
kuriomis apstatyti visi So
vietų pajūriai ir salos. O 
automatiniai Sovietų lėk
tuvai galį pasiekti taikinius 
už 6,000 mylių ir toliau.

Amoss ragino Jungtines 
Valstijas tuojau sutrauky
ti diplomatinius santykius 
su Sovietų Sąjunga.

kad Anglija išvien su Jung
tinėmis Valstijomis įsiverž
tų į Indokiniją. O Ameri
kos karinių štabų vadas 
admirolas Radford tada 
patarė naudot jau visokius 
ginklus (taigi ir A-bombą) 
prieš demokratinį Vietna
mą, v

Taigi atominio karo pa
vojus daugiausia ir pavei
kęs Churchillą dėl to pasi
matyti su Eisenhoweriu, 
kaip praneša United Press.

Nainy statymo kontraktoriai 
apkirto valdžią 500 
milijonų dolerių r

Washington. — D. Muss 
nusuko valdžiai $2,150,000, 
o Alexander Muss $1,154,- 
000, klastingai statydami 
gyvenamuosius namus už 
valdžios užtikrintas pasko-» 
las, kaip surado tyrinėjan- 
čioji Senato komisija pe
reita ketvirtadieni. C- v

Bet kasdien aikštėn iš
kyla vis naujos kontrakto- 
rių suktybės. Tyrinėtojai 
todėl skaičiuoja, kad kon
traktoriai apgavo valdžią 
viso kokiais penkiais šim
tais milijonų dolerių.

Amunicijos sprogimas 
N. J. užmušė 3 žmones

Highstown, N. J. — Spro
go ir sudegė medinis Un- 
exelled amunicijos fabri
kas, užmušant 3 žmones ir 
sužeidžiant 10.

Fabriko patalpoje taip 
pat buvo sukrauti blogi pa
trankų šovinių padegtuvai 
(fiūsai), kuriuos armija 
atmetė.

Tai buvo jau trečias 
amunicijos sprogimas per 
savaitę. Dviejuose kituose 
sprogimuose; Chicagoj ir 
Chestertowne, Md., užmuš-

I ta 14 žmonių.

PRAVDA SAKO, ŽENEVA 
PARODĖ AMERIKINĖS 
POLITIKOS “BANKRUTĄ”
Tvirtina, kad Kinija turės būti 
priimta į Jungtines Tautas

Maskva. — Vyriausias So
vietų komunistų laikraštis 
Pravda rašo, kad Ženevoje 
padaryta paliaubų sutartis, 
baigiant Indokinijos karą, 
tai yra labai didelis laimė
jimas taikai.

Ženevos konferencija, 
anot Pravdos, taipgi paro
dė Amerikos užsieninės po
litikos “bankrūtą.”

Pravda sako:
Jungtinių Valstijų dele- 

I gacija pradiniuose Ženevos 
konferencijos posėdžiuose 
pastojo kelią taikos dary
mui Korėjoje ir suvieniji
mui dviejų Korėjos dalių 
į bendrą demokratinę val
stybę.

Sovietai sušaudė 
vadą suokalbio prieš 
15 nekaltą daktarą

Maskva. — Aukščiausio
jo Tarybų teismo sprendi
mu, tapo sušaudytas M. D. 
Riuminas už tai, kad jis 
sudarė klastingus skundus 
prieš 15 daktarų.

Riuminas, buvęs tyrinė
jimų valdininkas L. Beri jos 
laikais, tarn kitko, melavo, 
būk tie daktarai nuodiję 
politinio Kom’ Partijos 
biuro mari Andrių A. Žda- 
novą ir Al. Ščerbiakovą. 
Teismas taip pat parodė, 
kad Riuminas prievartos 
veiksmais vertė savo ap
meluotus gydytojus “prisi
pažinti.”

BILIJONAI DOL. NENUPIRKO 
AMERIKAI TIKRŲ DRAUGŲ. 
RAŠO SCRIPPS-HOWARD

Washington. — Praki- 
šus Francijai karą prieš 
demokratinį Vietnamą, pa
daugėjo Kongrese reikala
vimai — griežtai numušt 
karinę Amerikos paramą 
svetimiems kraštams prieš 
komunizmą. Siūloma ap
kapoti virš $3,000,000,000 
fondą, kurį prez. Eisenho- 
weris skyrė savo talkinin
kams prieš komunizmą.

Nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos Amerika da
vė jau apie 55 bilijonus do
lerių tiem savo “draugam,” 
stiprindama juos prieš na
minį ir užsieninį komuniz
mą. c

— Bet bilijonai dolerių 
neapsaugojo francūzu nuo 
sumušimo Vietname, — ra
šo Ludwell Denny, redakto
rius amerikinių Scripps. - 
Howard laikraščių užsie
ninio skyriaus.

— Be to, — sako jis; —

Bet toliau toje konferen
cijoje Amerika jau neį
stengė sulaikyti nuo tai
kos darymo Indokinijoje.

Visuomenės nuomonė 
dabar “reikalauja atgaivin
ti derybas” taikiam Ko
rėjos suvienijimui.
KINIJA BUS PRIIMTA 
J JUGT. TAUTAS

— Atsižvelgiant į Žene
vos pasėkas, “dabar taip 
pat aišku visiems, kokie 
bankrutiški yra ameriki
nės diplomatijos bandymai 
sulaikyti Kinijos žmones 
nuo atitinkamos vietos 
užėmimo tarp didžiųjų pa
saulio valstybių.

“Žmonės reikalauja, kad 
Kinija užimtų teisėtą sau 
vieta Jungtinėse Tautose; 
ir Kinija užims tą vieta, ne
paisant, kaip tam priešin
sis tūli bukagalviai Ameri
kos politikieriai, susiiunge 
pelnais su Čiang Kai-šeku.”

Helsinki. — Suomija pa
sirašė plačią prekybos su- . 
tartį su Sovietais.

Kini ja gavus 3 atom- 
bombas iš Sovietą

Haga, Holandija. — Ro
landų laivyno oficierių 
žuLnalas rašo, kad Sovietų 
Sąjunga davė Kinijai tris 
atomines bombas. Sako, 
tatai sužinota per Horig 
Kongą.

daugelyje kitų kraštų irgi 
pasirodė, kaip tuščiai Ame
rika svajojo doleriais pa
pirkti kitas šalis, kad at
muštų komunizmą. Dole
rinė parama jiems pagal 
Marshallo planą sukniubo 
todėl, kad rėmė nelabąsias 
sąlygas, užuot taisius žmo
nėms gyvenimą.

— Tiek daug bilijonų do
lerių buvo bergždžiai su
pilta, kaip į žiurkių urvą,— 
sako Denny. — Dabar gi 
Franciia vėl prašys pini
gų. kad galėtų atlaikyti ko- 
lonini savo viešpatavimą 
bent toie Indokinijos daly
je, kuri kol kas dar lieka 
francūzams.

Steel, Ala. — Kalnan su
dužo karinis lėktuvas, už
mušdamas 3 lakūnus.

San Diego, Calif. — Nu
skendus valčiai, žuvo trys 
žvejai.

maisto.net
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- Džiaugsmo manifestacijos
Pirmu kartu paskutinių dvidešimties metų laiko- 

.tarpyje pasaulyje nėra karo, masinių žudynių! Geros 
’ valios žmonės visur kupini vilties, jog šios paliaubos In

dokinijoje reiškia uždarymą visos žmonijos istorijoje 
kruviniausios epochos ir atidarymą naujos, kurioje tau
tos ir žmonės norės ir pajėgs visus ginčus bei nesusipra
timus išspręsti derybomis ir susitarimais, o ne prievar
ta, ginklu ir žudymais.

Ar ta viltis pasiteisins kasdieniam, praktiškame 
žmonių gyvenime, žinoma, priklausys ne vien tik nuo 
blaivaus proto, švarios sąžinės ir geros valios žmonių. 
Atsiminkime, kad pasaulyje tebėra pilna ir piktos va
lios, suteršta sąžine, tiesiog pasiutusių žmonių, kurie 
kad ir šiandien Indokinijoie paliaubas susitinka su gąs
dinimais, grūmojimais, piktais burnojimais prieš tuos, 
kurie tas paliaubas padarė galimomis. Jie propaguoja 
naujas avantiūras, stiprinimą atominio ginklavimosi, 
naujas militarines sąjungas. Nepamirškime, kad dar 
galingi imperialistai turi suleidę giliai savo aštrus na
gus i daugybės Azijos ir Afrikos tautų kūną, nežadėda
mi geruoju juos ištraukti. Reikia turėti mintyje ir 
ginklų gamintojus, galingus militarinius interesus, ku
riems taika reiškia netekimą pelnų, rango ir garbės. 
Tie nerimsta, kai taika klesti. Jie tunka tada, kada upe
liais nekaltų žmonių kraujas kur nors liejasi.

Visa tai negalima išleisti iš galvos, kai šiandien to
kiu pakeltu ūpu ir dideliu džiaugsmu pažangioji žmoni
ja sveikina Indokinijoje paliaubas ir atsteigimą visuo
tinos taikos. Tos taikos išlaikymas, jos sustiprinimas, 
užkirtimas keliu naujoms avantiūroms, įdiegimas vi
siems žmonėms ir visoms tautoms įvairiu socialinių san
tvarkų taikaus sugyvenimo sąvokos, — štai kas laukia 
taikos šalininkų, žmoniškumo ir progreso mylėtojų, ti
kinčiųjų į galimybę geresnės, lengvesnės, šviesesnės 
ateities visiems žmonėms visuose pasaulio kampuose ir 
užkampiuose.

Mūsų didžiojo poeto Juliaus Janonio žodžiais ■ta
riant, “dar ne laiks pailsėti, nes kovos dar tik pradžia,” 
— kovos už išlaikymą taikos ir ramybės.

Tikrai stebėtinu vieningumu visur žmonės džiau
giasi šiomis Indokinijoje paliaubomis. Ne tik Azijos, 
bet ir Europos žmonės sveikina taikos laimėjimą. Pir
moje vietoje, žinoma, ši taika kelia džiaugsmą Vietna
mo, Laos ir Cambodijos žmonėse. Jų aštuonerių metų 
sunkios, bet didvyriškos pastangos už laisvę ir ne
priklausomybę nebuvo veltui. Jie paklupdė ant ke
lių mperialistus ir privertė juos pripažinti jiems teisę 
patiems rūpintis savo reikalais. Neįveikė jų nė mūsų 
šalies daugiau kaip dviejų bilijonu dolerių vertės pasiųs
ti imperialistams pagalbon moderniškiaųsi ginklai*. Toks 
žmonų ryžtas, toks pasiaukojimas ne dažnai pasitaiko 
istorijoje.

Gaila, kad mūsų vyriausybė atsiskyrė iš kitu, tautų 
Ženevoje ir nepadėjo po konferencijos pareiškimu savo 
pilnutine ir nuoširdaus užgyrimo. Tokia politika nepa
dės Azijos žmonėse padidinti geros valios šaltinį linkui 
Amerikos, apie kurį kadaise kalbėjo įžymusis amerikie
tis Wendell Willkie. Priešingai, šitoks mūsų valstybės 
sekretoriaus Dulles atsiskyrimas nuo kitų aštuonių tau
tų, kurios dalyvavo Ženevos konferencijoje, dar labiau 
sumažins tą šaltinį, dar žemiau pastatys mūsų didžiojo 
kraštorprestyžą Azijos žmonėse. Kai paliaubų susitari
mą, kai šitos aštuonerių metų skerdynės užbaigimą karš
čiausiai sveikina tokios milžiniškos Azijos tautos, kaip 
Indija K. Kinija, atstovaudamos daugiau kaip trečdalį 
vsos žmonijos, tai kur politinė išmintis nesidžiaugti 
mums, amerikiečiams, ir neprisidėti prie Ženevos kon
ferencijos sutarčių pravedimo gyvenimąn?

Nejaugi mums, Amerikai, būtų buvę geriau, jeigu 
šitas Indokinijos karas būtu buvęs išplėstas į naujas 
sritis, į naujus kraštus, gal dar virtęs pasauliniu karu, 
kad apart tų dviejų su viršum bilijonų dolerių jau sukiš
tų į tą karą, būtų mums reikėję dar keleriopai daugiau 
bilijonų- sukišti, o gal dar šimtus tūkstančių mūsų jau
nų vyrų pakloti, kaip kad atsitiko su Korėja?

Kaip nepaimsi, visais požiūriais visi sveikiausi ir 
geriausi Amerikos žmonių interesai susieti su taikos 
laimėjimu. O šitas paliaubas ir politinius Ženevos kon
ferencijos susitarimus tenka skaityti didžiuliu taikos 
laimėjimu.

APIE 1940 METŲ 
ISTORINES BIRŽELIO 
DIENAS LIETUVOJE

Lietuvos Mokslų akademi
jos vice-prezidentas Juozas 
Žiugžda savo straipsnyje 
“Žymi data lietuvių tautos 
istorijoje” plačiau nušvie
čia 1940 metų 'birželio mė
nesio įvykius Lie t u v o j e . 
Kaip žinoma, tų metų bir
želio 15-tą dieną “Lietuvoje 
buvo nuversta fašistinė val
džia ir įsteigta liaudies vy
riausybė.”

Juozas Žiugžda buvo vie
nas dalyvių tuose audrin
guose veiksmuose, todėl jis 
pasakoja iš savo patyrimų 
ir atsiminimų. Jis rašo:

“1939 metų spalio 10 d. 
Maskvoje buvo sudaryta 
sutartis dėl Vilniaus mies
to bei Vilniaus krašto per
davimo Lietuvai ir dėl sa
vitarpio pagalbos tarp Lie
tuvos ir Tarybų Sąjungos.

Bet fašistinė Lietuvos 
valdžia ėjo Hitlerio politi
kos keliu ir sudarius sutar
ti su TSR Sąjunga.

Lietuvoje buvo varoma 
plati fašizmo propaganda. 
Netrukus po to, kai buvo 
pasirašyta sutartis su Ta
rybų Sąjunga, prasidėjo ak
tyvus bendradarbiu v i m a s 
tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos fašistinių vyriausy
bių. Buvo surengti slapti 
generalinių štabų viršinin
kų pasitarimai. 1939 metų 
gruodžio 7-8 dd. įvyko šių 
šalių užsienio reikalų minis
trų konferencija. Šių dery
bų išdavoje buvo sukurta 
Pabaltijo valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos —■ 
karinė sąjunga, nukreipta 
prieš Tarybų' Sąjungą, bet 
užtat visiškai remianti hit
lerinę Vokietiją.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos generalinių štabų ben- 
dradabiavimas bei slaptos 
jų derybos be paliovos vy
ko ir toliau. Smetonos vy
riausybė sudarė su Vokieti
ja naują prekybos sutartį, 
pagal kurią visa Lietuvos 
ekonomika buvo atiduota 
Vokietijos kariniams reika
lams. Tuo pat metu organi
zuojamos įvairios provoka
cijos prieš Raudonosios Ar
mijos dalinius, dislokuotus 
kai kuriuose Lietuvos rajo
nuose sutinkamai su pasi
rašytąja savitarpio pagal
bos sutartimi.

Taip visa Lietuvos diplo
matija, visa jos ekonominė 
politika, visa oficialioji pro
paganda ir vidaus politika 
buvo nukreiptos į tai', kad 
su Tarybų Sąjunga sudary
toji savitarpio pagalbos su
tartis būtų sužlugdyta ir 
kad Lietuva būtų paversta 
hitlerinės Vokietijos baze 
prieš Tarybų Sąjungą.

Lietuvos darbo žmonės 
ryžtingai protestavo prieš 
išdavikišką Smetonos vy-< 
riausybės politiką ir reika
lavo griežtai prisilaikyti su

Indija ir Kinija
Beveik meteoriškai pasaulio tautų santykiuose iš

kilo vardai Indijos ir Kinijos. Dabar jau aišku, kad joks 
klausimas visoje Azijoje be šių dviejų milžiniškų tautų 
balso ir pritarimo neįmanomas ateityje.

Nehru ir Gou En-lai neseniai išleistas pareiškimas 
apie šių dviejų kraštų bendradarbiavimą ateityje, įeis 

* istorijon pačiu įžymiausiu šių laikų įvykiu. Ne kas 
kitas, kaip tas susitarimas, kaip dabar paaiški, buvo

nulemiamuoju faktoriumi pasiekimui paliaubų ir Indo
kinijoje.

Tik prieš keletą trumpų metų Indija buvo tiktai 
Britanijos kolonija, pastumta į šalį, slegiama svetimų 
valdovų, su Gandhi ir Nehru uždarytais kalėjime. Šian
dien šita Indija turi galingą balsą visoje Jungtinių Tau
tų šeimoje. Visi skaitosi su Nehru balsu, nes jis kal- 
b#. vardu didžiulės tautos, pakilusios nepriklausomam 
gyvenimui. . ,

Sunku net ir tikėti, kad skaitlingoji. Kinija, kuri 
tiktai prieš keletą metų buvo trempiama japonų, pada
linta ir valdoma beprincipinių generolų, su gen. Čiang 
Kai - šėku priešakyje, su didmiesčiais ir uostais beveik 
svetimšalių rankose, — šiandien suvienyta tauta, su vie
na įtakinga vyriausybe, su generolų^ sauvaliavimo pa
naikinimu, ir įžengia į tautų areną su įtaka ir garbe !

Visiškai nauja ir daugeliui visiškai nesuprantama 
fenomeną. Bet tai tikrovė, su kuria ilgainiui turės rim
tai skaitytis net ir tie, kurie dar ir šiandien tebesilaiko 
Oiango skverno įsikibę.

Tarybų Sąjunga pasirašy
tos sutarties, nes jos prisi
laikymas laidavo Lietuvos 
nepriklausomybės išsaugo
jimą. Lietuvių tauta matė, 
jog fašistinis režimas vedė 
šalį į pražūtį, ir todėl ji rei
kalavo pašalinti išdavikų 
vyriausybę ir suformuoti 
tokią vyriausybę, kuri gin
tų Lietuvos nepriklausomy
be, v

Neįstengdami savo jėgo
mis nuslopinti antifašistinį 
darbo žmonių judėjimą, 
tuometiniai Lietuvos valdo
vai ruošė tiesioginį hitleri
nės kariuomenės dalinių 
įvedimą į Lietuvą. Savo iš
davikiškus veiksmus Sme
tonos valdžia norėjo užmas
kuoti vokiškojo “Kulturfer- 
bando” sporto švente. Tą 
dieną Kaune knibždėte 
knibždėjo dabišių rudomis 
uniforminėmis pala i d i n ė - 
mis. Po šia uniforma sly
pėjo ne tik lietuviškieji vo
kiečiai — “kulturferbandi- 
ninkai,” bet taip pat hitle
rininkai, atvykę iš Vokie
tijos, ir kiti fašistiniai ele
mentai. Šie rudamarškiniai 
turėjo 1940 metų birželio 16 
dieną įvykdyti Lietuvoje 
hitlerinį perversmą ir pa
daryti pradžią, hitlerininkų 
kariuomenės dalinių įženg- 
ma i Lietuva. C- C. L-

Prieš fašistinius išgamas 
stojo liaudis. Lietuvos dar
bo žmonės birželio 15 jr 16 
dd. išėjo j gatves. Jie išėjo 
su reikalavimais — likvi
duoti fašistinį režimą ir 
duoti atkirtį hitlerinei grės
mei. Kaune susirinkę rud- 
marškiniai, išsigandę darbo 
žmonių judėjimo, jau bir
želio 15 d. pradėjo sklaidy
tis. Smetona ir jo minis
trai,- o taip pat visa eilė to
kių budelių, kaip Plechavi
čius, Grigaliūnas - Glovac
kis ir kiti, panikos apimti, 
tą pačią dieną paspruko pas 
savo globotojus į hitlerinę 
Vokietiją.

Pabėgus fašistinei vyriau
sybei, Lietuvos darbo žmo
nės įsteigė naują, liaudinę 
vyriausybę, kuri turėjo už
tikrinti reikiamą Tarybų 
Sąjungos - Lietuvos savitar
pio pagalbos sutarties vyk
dymą ir Lietuvos nepri
klausomybės apgynimą.

Taip lietuvių tauta išgel
bėjo Lietuvą iš hitlerinės 
vergovės, išsivadavo iš ne
apkenčiamo fašistinio reži- 
md. Lietuva tapo tarybi
nė.”

VALDŽIOS PARAMA 
NUSVILINTOM 
FARMOM

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris paskelbė didžios 
nelaimės sritimis sausros 
nusvilintus plotus Texas ir 
Wyoming valstijose. Val
džia todėl duos greitos pa
galbos farmeriams tose 
vietose. .

Pasidairius po 
Laisvės pastoge

BETHLEHEM, Pa. -At- 
lankiau dienraščio Laisvės 
spaustuvę ir išleistuvę, 110- 
12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Apėjau ir na
mą. Namas gražus, saulės 
apšviestas; bet iš lauko du
rys Ir langų rėmai dažų 
šaukiasi.

Darželis aprūpintas, ma
tyt ne tinginio rankomis.

Atsimenu, kiek metų at
gal, Eastone, Senkevičienė 
sakė: k^da eini pro D. M. 
Šolomsko stubą, ta jo rašo
moji mašinėlė plekši ir plek
ši. Dabar įėjęs į spaustu
vę pirmiausia suėjau D. M. 
Šolomską. Paklausiau, gal 
aš tau kliudau darbą? Ne, 
jisai atsako, aš jau papra
tęs.

Stebėjau jo darbą. Tūks
tančiai antrašų į plačios 
Amerikos įvairias vietas 
reikia atsispausdinti, susi
dėlioti. Ant visų laikraščių 
tuos antrašus sulipdyti. Pa
vienius dar . kožną atskirai 
gražiai suvynioti. Didesnių 
miestų suadresuotus lai- 
raščius suvynioti ir suriš
ti į atskirus pundus, sudėti 
į maišus ir uždaryti. Pa
čiam priruošti kožnam eg
zemplioriui apvynioti po
pierius, klijų .ir laikraščius 
į paštą nuvežti.

Patys darbininkai ir sa
vo darbo vietą apvalo.

Sakau Šolomskui: čia rei
kia kokių dviejų, trijų pa
daryti tiek darbo. Atsakė, 
kad nėra ištekliu. Mažai 
uždirbam, viskas labai bran
gu, tai kai tik išmokinam 
darbininką spaustuvės ama
to, išeina ten, kur išgali 
duoti daugiau mokesties.

O mes, kai kurie skaity- 
| tojai, manome, kad Laisvės 
I leidėjai gyvena poniškai, 
i Jei mes kada paaukojau) 
dolerį kitą, tai tik lašas ma
riose. Atsiminkime, drau
gai, kad redaktoriams ir 

’ spaustuvės technikams rei
kėjo daug laiko ir pastan
gų pasiekti tam darbui rei
kalingų žinių. O dabar, 
žiūriu, ir tūli redaktoriai 
orisisupę. prijuostes, palin
kę prie spaustuvės mašinos, 
kaip motina, prie sdvo kūdi
kio, kad tik laikraštis išei
tų laiku. Tuo tarpu spaus
tuvėje dirbančių suskaičiau 
7, su administratoriumi. Ji
sai ruošė biznieriams 1955 
metams labai gražius ka
lendorius.

Raštinėje dirba tik 1 
knygvedė. Redakcijoje pa
našiai mažai darbo rankų 
likę tūliems redaktoriams 
diena dienon turint pagel
bėti ir spaustuvėje, tad visi 
labai užimti.

Nežinau, kam, ale man 
jie labai draugiški ir mieli, 

i _ •__•

Laisvės fondas dar ne
baigtas, prailgintas iki rug
pjūčio 15 d. Kiek aš žinau, 
mūsų apylinkėje randasi tu
rinčių gerus darbus ir už
darbius, savo namus, maši
nas. Žodžiu, turtingi gy
ventojai. Jei aš būčiau toks 
turtingas, tai šimtinę paau
kočiau savo spaudos ir ki
tiems visuomeniškiems rei
kalams. Vistiek, jei būsiu 
sveikas, vėl paaukosiu, kiek 
galėsiu. Ką jūs manote, 
draugai? ;

Napoleonas yra pasakęs, 
kad su jokiu kalaviju nepa
sieksi taip toli, kaip su li
teratūra. Ką mes žinotu
mėm be savo darbininkiš
kos literatūros? '

Debsas gyvas būdamas 
sakė:

—Mes turime kooperaci
ją su kapitalistais. Ką mes 
padirbame, jie' turi; Mes

PASTABOS
Izraelio gynybos minis

tras Pinhas- Labon kaltina 
Jungt. Valstijas, Angliją ir 
Francūziją už teikimą mi
litarines pagalbos arabams, 
kurie dabar užpuldinėja iz
raeliečius.

Gerai apginkluotos arabų 
valstybės sudaro didžiulį 

.pavojų mažytei žydų respu
blikai. Arabai yra pasimo
vę savo kaimyną Izraelį su
naikinti.

Nepaisant to, jie gauna iš 
Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cūzijos gausybę įvairių gin
klų.

Tai parodo, kaip didžio
sioms imperialistinėms vals
tybėms apeina mažųjų tau
tų laisvė ir nepriklausomy
bė.

N. Y. Daily News kolum- 
nistas John O’ Donnell ra
šo iš Washingtono, kad 
Jungtinės Valstijos dabar 
apginkluoja ir mokina ja
ponų orlaivininkus, kurie 
daužė Pearl Harbor ir daug 
žalos Amerikai padarė an
trojo pasaulinio karo metu.

Jis taipgi primena, kad 
Amerikos ginklais yra ap
rūpinti ir paruošti vokie
čiai karininkai, kurie šiuo 
metu sudaro Vakarų Vokie
tijos armijos branduolį. Tai 
patyrę hitleriniai karinin
kai.

“Fantastiška? Kvaila? 
Taip, bet tai tiesa,” rašo 
John O’Donnell.

Ginkluodami savo di
džiausius priešus, mes gali
me susilaukti jų atkeršiji
mo už antrojo pasaulinio 
karo pasekmes.

•_
• » •

Antrojo karo metu John 
Dulles, dabartinis valstybės 
sekretorius, ir kiti žymūs 
pramonininkai ir politikie
riai simpatijas reiškė Hit
leriui ir Mussolįniui. Jiems 
buvo visai nesvarbu, jeigu 
hitlerininkai nugalėtų 
Francūziją; Angliją, jeigu 
Japonija užimtų visą Kini
ją. Jiems būvo svarbiausia 
sudaužyti Tarybų Sąjungą, 
bet to nesulaukė.

Dabar daugelis tokių fa
šistinių elementų sėdi val
diškose vietose ir Kongre
so suoluose, veda visokius 
ragangau d i š k u s tyrinėji
mus, ruošia dirvą hitleri
niam diktatoriui Ameriko
je.

Makartizmas yra kopija 
hitlerinio veikimo pirm už
grobimo .Vokietijos valdžios 
galios.

Kuomet New Yorke lan
kėsi šachmatistai, tai čia 
juos varžė ir ignoravo val
dininkai. Bet kuomet pora 
šachmatistų apsilankė Lon
done, tai 20 parlamento na
rių pakvietė juos šachma
tais lošti. Vienas tarybinis 
šachmatistas turėjo lošti su 
10 parlamento narių vienu 
ir tuo pačiu pradėjimu.

Tarybiniai šachmatistai 
laimėjo 17 lošimų, vieną 
pralaimėjo, du išėjo lygio
mis. Tada parlamento na
riai pasispaudę dešines su 
tarybiniais šachmatistais ir 
palinkėjo jiems geriausių 
laimių;

Tai koks didelis kirtu- 
ma tarp Amerikos valdinin
kų ir anglų. Pastarieji ne

per daug padirbam, tai jie 
perdaug turi. O kadangi 
jie nieko nedirba, mes nie
ko neturim, tik kupras ir 
pūslėtus delnus.

Viešpataujančioji klasė 
Debsą įkišo į kalėjimą.

H. P. Zavis
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sibijo, kad belošiant ^šach
matais jie galėtų apsiimti 
komunizmu. '

•

Boston Post aną dieną pa- 
kelbė didžiausią moterims 
pavojų. Komunistai, girdi, 
kai užimą kokį kraštą, tai 
pirmiausia išžaginą visas 
moteris iš eilės nuo 12 metu 
amžiaus iki 72 metų. Jau
nesnių ir senesnių neliečią.

Tai jau sena ir visai nu
dėvėta pasakaitė — tik vai
kams gązdinti. Juk niekas 
niekur negalėjo įrodyti, kad 
taip kur nors būtų atsitikę.

Tais, savo melais minimas 
laikraštis bando nugązdinti 
savo skaitytojus ir padary
ti juos karinės politikos rė
mėjais.

Japonijos Darbo Ųįnijų 
Generalė Taryba 140 įtaisų 
prieš 107 ir vėl išrink<xuni- 
ju general iu sekretowm 
Hinoru Takano, kovotoją 
už taiką ir artimus santi
kins su Kinijos liaudiška 
respublika.

Tai didžiulis taikos šali
ninkų laimėjimas. Unijos 
turi virš trijų milijonų na
rių. Tai galinga jėga. Uni
jos reikalauja pilnos Japo
nijai nepriklausomybės ir 
Amerikos karinių jėgų išsi
kraustymo iš Japonijos.

Guatemalos klausimu 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė, vietoje eiti bendrai su 
Jungtiniu Tautų organiza
cija, pasirinko paremti 
Jungtinę Vaisiu Kompani
ja (United Fruit Co.) ir pa
dėjo jai nuversti žmonių iš
rinktą vyriausybę.

Dabar skelbiama, kad tai 
daryta “laisvojo pasaulio” 
naudai.

“Laisvojo pasaulį” nau
dai Amerika padėjo nubalti 
retežius ir jais sukaustyti 
Guatemalos žmones, kad ir 
vėl vergijoje juos palaiky
ti. Gri-kis

Los Angeles, Cal.
Anglijos darbietis už Kiniją

Neseniai čionai lankėsi ir 
kalbėjo Anglijos parlamen
to narys darbietis Michael 
Stewart. Jis kalbėjo Ame
ricans for Democratic Ac
tion sueigoje. Įdomu tas, 
jog šita organizacija yra 
griežtai nusistačiusi remti 
Eisenhowerio vyriausybės 
politiką neįsileisti Kinijos į 
Jungtines „ Tautas, tačiau 
leido minėtam darbiečiui 
pareikšti priešingą, skirtin
gą nuomonę.

Mr. Stewart pradėjo pa
stabas tokiu klausimu:-“Jei 
kas atmeta komunistinėš 
Kinijos pripažinimą, ar jis 
siūlo vietoje to paskelbti 
karą išlaisvinimui Kinijos 
ir Rusijos?’* Ir jis atsako: 
“Jeigu taip, tąi jisai siūlo 
užleidimui ant žmonijos di- 

.džiausios tragedjos visoje 
jos istorijoje.”

Toliau Stewart pasakė: 
“Sugyvenimas laisvojo ir 
komunistinio pasaulių yra 
galimas. Bet toks sugyve
nimas apima pripažinimą 
Kinijos. Gi Amerikos po
litika regimai atmeta Kini
jos pripažinimą be suteiki
mo alternatyvo.”

Kai kam šis darbiečio 
Stewart pareiškimas labai 
nepatiko. Jis nepatiko 
tiems, kurie sapnuoja ir 
galvoja apie palaikymą aut 
žmonijos galvos naujo įuaro 
grėsmės. Bet, žinoma, to
kia sveika mintis patinka 
ne tik Los Angeles, bet vi
sos Amerikos darbo žmo
nėms. Koresp.
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Ląstelė, jos gyvenimas 
ir atsiradimas

FESTIVALIUI PARUOŠIMO 
DARBAI

Smagu buvo susitikti Chicagoj-e su 
būriu rytiečių LMS veikėjų, o dar sma
giau išgirsti, jog rytiečiai visu smar
kumu ruošiasi prie festivalio ir suva
žiavimo.

Vidurvakarai neatsiliks, tą galima 
užtikrinti remiantis tuom kas jau atlik
ta, nors dar neturime “pavelijimo” vis
ką Lskelbti...

; KULTŪRINIS FESTIVALIO
{ ANTSPALVIS
Daina, muzika, liaudies šokiai, abel- 

nai menas nušviečia kultūros lygį. Tas 
viskas bus akvvaizdžiai demonstruota 
LMS festivalyje spalių 12-tą-17-tą die
nom, Mildos teatro patalpose Chicagoje. 
Bet dar kas daugiau, būtent:

Piešinių, literatūros ir meniškų rank
darbių paroda visas 6 dienas vienoje di
desniųjų Mildos salių.

Ir tai dar ne viskas. Centro komite
tas ir festivalio rengimo komisija nuta
rė turėti prelekcijas-forumą. Numato
mi sekami prelegentai ir į juos bus atsi
kreipta asmeniškai paruošti prelekcijas 
ir vadovauti diskusijose sekamomis te
momis:

R. Mizara—Drama ir jos įtaka lietu
vių išeivijos gyvenime;

R. Baranikas—Tapyba;
J. S. Jokubka—Literatūra ir menas.
M. Stensler—Muzika lietuvių išeivijo

je;
L. Jonikas—Konstruktyvė kritika mu

sų menininkų veikloje.
4KAS KĄ JAU NUVEIKĖ

Rytiečiai, ypatingai LMS III-čios ap
skrities rybose, festivaliui ruošiasi ne
juokais. Jie jau turėjo kelis platesnius 
pasitarimus ir mobilizuojasi “šturmuo
ti” vidurvakarius.

Pasitarime su jais laike LDS seimo 
gavome nemaža gerų patarimų. Vienas 
jų, tai rengti lokalinius mažus f esti va
liukus kiekvienoje apylinkėje. Juose iš
statyti parodai rankdarbius, piešinius, 
literatūrą ir parinkus geriausius ekspo
natus pasiųsti festivaliu Chicagoje.
- Tokiuose lokaliuose pobūviuose nesun
ku bus ir lėšų sukelti pasiuntimui kuo 
didesnės reprezentacijos į festivalį ir 
suvažiavimą.
KITI ŠALTINIAI SUKĖLIMUI LĖŠŲ

Jau senokai į visas kolonijas išsiunti
nėta pavyzdinė' programos knygelė su 
prašymu, kad vietiniai' liaudies meno 
mėgėjai parinktų į ją sveikinimų, skel
iamų, linkėjimų iš savo apylinkės orga
nizacijų, biznierių, profesionalų ir pa
vieniu asmenų. . a. v f

Brooklynietis Jonas Juška pirmiausia 
atsiliepė iš rytų: jis kaip bematai surin- 
koJpo dolerinę nuo 40 kitų brooklyniečįų 
ir grąžino knygelę centrui su $40.

• Chicagoje jau yra keliolika entuzias
tų, kurie pralenkė ir Joną Jušką. Rock- 
fordietė Alvina Lucas viename tik LDS 
bankete pripildė čielą lapą knygos svei
kinimais (vienas lapas—$40).

Būtų labai gražu, jei visų kolonijų 
darbuotojai pasektų Juškos ir Alvinos 
Lucas pavyzdžiu: Pripildytų lapą—dau
giau ar mažiau—ir grąžintų centrui su 
pinigais.

Katrie neturi pavyzdinės knygelės, 
gali patys prisiųsti savo ar ir kelių me
no mėgėjų sveikinimus tiesiai centrui.

Viena pastabėlė sveikinimų rinkėjams 
į programos knygą: Kadangi sąryšyje 
su rinkimu sveikinimų susidaro smul
kių išlaidų, centras yra nutaręs duoti 10 
nuošimčių komiso visiems, katrie su- 
ijįnks už $50 ar daugiau.

DUOKLĖS /
• / į
7r vėl esame priversti priminti LMS 

nariams, jog dar ne visi pasimokėjo me
tinę duoklę šiemet. Yra skolnų dar ir 
už praeitus metus.

Tiesa, pastaruoju laiku nariai gero-

By Mildred Stensler
wur brotherly organization, the ĮJOS, 

has. a* spirited Convention in Chicago, 
Judy 12-14. The LDS’ers came there to 
discuss matters pretaining to their fra
ternal order.
ptill, one of the highlights of the 3-day 

sojurn was the Tuesday evening Con
cert. Music, dancing, art in one form 
or another, is a part of everyman’s be- 
in g._ v

Since the LMS. National Festival and 
'įCohyention is to be held in Chicago too, 
(October 12-17), we found quite, a bit 
of interest in the event prevailing 
f/mong the various delegates as well as 
ampng the localities.

Here was.-a wonderful opportynity to 
discuss with many people the coming 
LMS Festival. Members of the LMS 
Center and J the Festival Committee 
called a special meeting. Helen Yeske- 
vich and I represented our' LMS 3rd 
district, MrsJ Klivington and. Mr.Kras- 
nickas spoke for Cleveland, Sophie Pe
čiulis for Wisconsin, and there were se
veral representatives from Detroit, 
Pittsburgh and Mass.

There was quite‘a bit of discussion on ( 
the length of the Festival. Many be
lieved 'that a 6-day festival would in
volve too much hardships on the local 
people and a great outlay of finance. A 
full three or four day program would 
be easier to handle. However, we were 
assured that they were prepared for the 
work and had already laid plans along 
those lines. All we out-of-towners have 
to do is to rally our local artists and art 
enthusiasts in seeing that the National 
Festival and Convention will be well at
tended and financially assisted.

The program planning Committee 
asked all those present at the small 
meeting to act as advance agents in their 
home towns. Make a list of any and 
all Lithuanian musical, artistic > and 
handcraft talents we know. See them 
personally and ask them to participate - 
in the Festival, or, send their names into 
the LMS Center so that they could con
tact them.

The 3rd district delegation outlined 
the plans they had made to stimulate 
greater interest in the Festival in the 
East, suggesting some of the other larg
er communities like, Pittsburgh, Cleve
land, .Detroit, Los Angeles try a similar 
plan.

The suggestion was to hold miniature 
pre-festival exhibits in these towns. 
Nearly everyone has same artistic ta
lent or is adept at same craft. Yet every
one cannot participate at the National 
Festival or even send all of his creations 
to a far-distant town. The plan then is 
simply to have yiur own Arts Festival 
in your home-town. Then from this 
large showing a picked representative 
number can be send on to Chicago.

Such a local display should arouse 
more interest in the National Show. It 
could help raise fin'ances to send the ma
terial to Chicago — a small charge to 
view the exhibit or the selling of some 
of the articles can be used to raise the 
money. But above all, it would be a 
worth while local activity that every
body can participate in.

kai sparčiau mokasi duokles, bet kitus 
reikia pakartotinai raginti. O tas nege
rai. Besiruošiant tokiam dideliam įvy
kiui kaip nacionalis festivalis ir visuoti
nas suvažiavimas, centre ir be to susi
kaupia nemaža darbo. O apmokamo dar
bininko neturime.

Beje, organizacijos ir pavieniai liau
dies meno mėgėjai nenusidėtų ir nenu- 
biednėtų paaukodami dolerį kitą.

• L. Jonikas.

(Pabaiga)
•Y

Riebaliniai lašeliai, ilgai 
pasilikdami nepasikeitę, pa
laipsniu ištirpsta ir išnyks
ta. Bespalviai ir bestruk- 
tūriški protoplazminiai ru
tulėliai per 3-4 valandas 
taip pat lieka be pakitimų. 
Bet po 3-4 valandų juose 
atsiranda blizganti vakuo- 
lė, kuri auga ir virsta bran
duoliu, ir štai prieš mus 
ląstelė, kuri, prieš pradėda
ma dalintis, juda vienoje 
vietoje: ji tai susitraukia, 
tai išsitiesia, vartaliojasi, 
išsitempia ir, pagaliau, pra
deda dalintis tiesioginu da
linimus!, sudarydama ru- 
rutulį, susidedantį iš maž
daug 30-35 ląstelių.

Virchovo pasekėjai pa
reiškė, kad tai ne ląstelės, o 
tiktai modeliai, atsitiktinė 
kombinacija cheminių me
džiagų, primenančių ląste
les.

Tuomet mes paruošėme 
naują metodiką, kad galė
tume gauti ilgalaikes kul
tūras, kuriose vystymasis 
vyksta be pakartotino užsė- 
jimo — per tri-keturis mė
nesius nuolat keičiant mai
tinamąjį tirpalą. Ir šiomis 
sąlygomis mums pavyko 
stebėti, kaip protoplazmi- 
niuose rutulėliuose susidaro 
naujos ląstelės, kaip, toliau, 
iš šių ląstelių, dalinimosi 
būdu, susidaro sluoksnis, 
ištisa plokštelė ląstelių su 
branduoliais. Tuo bū d u 
mums pavyko pateikti nau
jų įrodymų to, kad tai yra 
gyvos ląstelės, sugebančios 
daugintis, duoti ištisą ląs
telių sluoksnį, t. y. jau iš
tisą audinį. ,

Visą ląstelių susidarymo 
procesą ir visas jų vysty
mosi ir dalinimosi, stadi
jas mes mikrominoaparato 
pagalba nufotografavome 
su ceitraferiu, t. y. su tokiu 
prietaisu, kuris įgalina au
tomatiškai daryti nuotrau
kas pageidaujamais tyrinė
tojui laikotarpiais. Mes fo
tografavome kas 5 sekun
dės.

Mes dar ištyrėme kai ku
rias išorinės aplinkos įta
kas ląstelių vysty m u į s i. 
Jeigu mes imame gyvą me
džiagą iš hidrų, prieš tai 
badavusių, tai rutulėliai 
neišsivysto, bet suyra, ir vi
sas matymo laukas esti pri
sėtas tik mikrobų.

Tuo būdu mes Įrodėme, 
kad trynio grūdeliai besi- 
vystydami duoda naujas 
ląsteles. Trynio rutulėlių 
grūdeliai sudaro kraujo 
elementus (indus, užpildy
tus krauju). Gyvo jį medžia
ga, išskirta iš gyvų, sveikų 
hidrų, taip pat besivysty- 
dama duoda naujas ląsteles, 
kurios dalinasi ir net suda
ro audinį.

Remdamiesi savo gausiais 
stebėjimais, kurių dalis čia 
pateikta, mes darome išva
dą, kad ląstelės susidaro ne 
tik iš ląstelių, bet ir iš gy
vosios medžiagos, esančios 
organizmuose arba ne juo
se. Ikiląsteliniu laikotar
piu taip pat vyksta gyvosios 
medžiagos vystymosi proce
sas, evoliucija. Tuo būdu, 
mes šioje srityje papildome 
Darviną. Mūsų eksperi
mentai sugriauna mecha- 
ųistinę reakcingąją Vircho
vo doktriną.
$ Mūsų bandymai taip pat 
patvirtina teorinius Engel
so samprotavimus apie tai, 
kad “visur, kur yra balty
miniai kūnai ne irimo pro
cese, mes sutinkame gyvy
bės’ reiškinius,” arba “pa

čios žemiausios mums žino
mos būtybės yra paprasti 
baltymų gumulėliai, o juk 
jie rodo visus esminius gy
vybės reiškinius.”

Gyvąja medžiaga mes su
prantame ne tiktai medžia
gos masę, į kurios sudėtį 
įeina baltymai ir kuri suge
ba vystytis. Gyvoji me
džiaga prasideda nuo bal
tyminės molekulės, suge
bančios vykdyti tokią me
džiagų apykaitą, kuriai 
vykstant ši molekulė, išsi
laikydama ir besivystyda- 
ma, duoda naujas formas, 
auga ir dauginasi.

Mūsų tyrimai buvo vyk
domi visais galimais šiuo
laikiniais mikrosk opinės 
technikos metodais. Mes nau
dojomės histologiniais seriji
niais piūviais, audinių kultiva
vimo metodais, stebėdami 
juos normalioje būklėje, gy
vame organizme ultrapako 
pagalba. Ląstelėmis ir gy
va medžiaga op e r a v o m e 
mikromanipuliatoriaus pa
galba, kuris leidžia po mi~ 
krospoku atlikti operacijas 
su bet kuria ląstele arba jos 
priešstadija.

Vystymosi nuoseklumas 
ir visos jo stadijos ir buvo 
sekamos vieno ir to paties 
objekto (trynio rutulėlio), 
ir visos jo vystymosi stadi
jos užfiksuotos mikrofoto- 
grafijos pagalba ir, paga
liau, net mikrokinonuotrau- 
kos pagalba. Kino kadrai 
nuoseklia tvarka surinkti 
vienoje lentelėje.

, Mūsų eksperiment i n i a i 
duomenys ilgą laikotarpį 
buvo spausdinami, ir per šį 
laika nė vienas iš mūsų 
bandymų eksperimentiškai 
nebuvo sugriautas. Prie
šingai, visa eilė mokslinin
kų — Makarovas, Neįma
nąs, Etel Harvei ir Galus- 
tianas — mūsų išvadas pa
tvirtino. Detaliai mūsų 
bandymai nušviesti autorės 
knygoje “Ląstelių atsiradi
mas iš gyvosios medžiagos 
ir gyvosios medžiagos vaid
muo organizme.”

Kadangi ląstelės susidaro 
ne tiktai dalinimosi būdu, 
bet ir iš gyvos. medžiagos, 
tai, be abejonės, ir jų chro; 
mosomos taip pat turi savo 
vystymosi istoriją, ir, kaip 
mes parodėme, šis vysty
masis yra glaudžiai susijęs 
su išorinių sąlygų povei
kiu. Vadinasi, mūsų ban
dymai suduoda smūgį taip 
pat ir formaliajai geneti
kai — mendalizmui - m or
ganizmui.

Darbai mūsų pasirinkta 
kryptimi atveria plačias 
perspektyvas bendrai visų 
vystymosi procesų tyrimui 
ikiląsteliniu laikotarpiu, iki 
pat gyvybės atsiradimo, ar
ba negyvo perėjimo į gyvą 
— kristalizacijos reiškinio 
vaidmuo gyvybės vystymosi 
vystymosi procese, nuklei
ninių rūgščių, t. y. bran
duolinės medžiagos vaid
muo ląstelių ir gyvybės 
vystymosi proces-e ir tt.

Baltimore, Md.
For Sale

Parduodame galvijų ir pienininkys
tės ūkį. 649 akrų lygaus kalkak- 
mens žemės; puikus Washington Co. 
ūkis; 12-kos kamb. moderninis mū
rinis namas, trim šeimom namukai, 
3 barnūs, viena barnė 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. COPLEĮf, Realtor, 
Ravenwood Hts., Hagerstown, Md. 
Tel. 41556 ir 5511-W.

(142-144)

HIGGANUM, CONN. I

MIRUS I
JUOZUI KALVAIČIUI I

■
Reiškiame gilią užuojautą mūsų maloniai I 

draugei Elenai Kalvaitienei, dukteriai Elenai, I 
žentui Louis ir sūnui Juozui ir visiems gimi- I 
nėms. Juozas Kalvaitis buvo puikus mūsų drau- I 
gas neužmiršime mes jo per ilgus laikus. I

Tegul tau, Juozai, būna ramu šios šalies že- I 
mėje. I

t (Agnūs Bučionienės duktė su žentu) I 
Mildred ir Merit Solyer, I 

Miami, Florida.- I

Laisves pikniko Motery Stalui . 
dovanos pinigais ir daiktais !

PINIGINĖS DOVANOS:
Montello, Mass.:

K. Merkeliene ir S. Raš
tikienė—po $2.
So. Boston, Mass.:

Per H. Tamašauskienę: 
Moterų Stalo rėmėjai—$10, 
V. Vaškienė — $3, A. Liau- 
danskienė — $1, Southbos- 
tonietė—$1.

J. Bedordiškė—$2.
Lawrence, Mass.:

O. Čiuladienė—$1; po 50 
centų: S. Penkus, S. Shupe- 
tris, A. Kodienė, G. Zula, A. 

'Čiuladienė.
Lowell, Mass.:

M; Čiuladienė—$5.
DOVANOTI IR IŠLEISTI 

DAIKTAI
Cambridge, Mass.:

O. Gricienė — 1 kvortą 
degtinės, N. Grigaliūnienė 
—1 kv. degtinės, M. Staš- 
kienė—sūrį.

J. Rainardienė ir M. Mas- 
teikienė išleido tas 2 kvor
tas; pelno padarė $20. I. 
Niaurienė išleido sūrį; pel
no padarė $10.
Norwood, Mass.:

N. Grybienė ir Ilsa Bim- 
bienė išleido kvortą degti
nės ir pyragą; pelno pada
rė $25.

P. Sarapienė dovanojo 
“lounging pajamas.”

H. Žilinskienė ir O. Zaru- 
bienė pasidarbavo išleisti; 
pelno padarė $12.50.
Worcester, Mass.:

Dovanojo keptą vištą ir 
sūrį. Išleidus, pelno pada
rė $25.

E. Kralikauskienė ir M. 
Bereišienė dovanojo abrū- 
sus ir kavai perkuliatorių. 
Pačios ir išleido; pelno pa
darė $14.70.

E. Kanapkienė ir A. Va> 
silienė—2 baksus, ausukių?

M. Kižienė — 2 tuzinus 
kiaušinių.

155-ta moterų kuopa—10 
pyragų.

M. Petkunienė — keiką. 
Danvers, Mass.:

M. Bereišienė — kavos ir 
pieno.
Sn. Boston, Mass.:

P. Yasinskas — lOį sva
ro kėnuotą hamę.

M. Masteikienė—pyragą.
LLD 2 kuopos moterys— 

5 pyragus ir 5 svarus varš
kės, žalių daržovių salad.

P. Žukauskienė ir K. Kaz
lauskienė—2 blėtas kugelio. 
Lawrence, Mass.:

M. Dvareckienė — 3 tu
zinus donatų.
Easton,'Mass.:

V. Mineikienė — 2 kvor
tas Smetonos, sūrį, 6 dėžes 
uogų.
West Medway:

Laisvės rėmėja — 2 sva
rus kenuotos hamės.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Liepos (July) 24, 1954

Prie moterų stalo gaspa- 
doriavo K. Čereškienė. Bet 
gaspadinės — P. Sinkevi
čienė, H. Tamašauskienė, 
Shukienė, O. Stankienė, M. 
Paurienė — labai sunkiai 
dirbo. Visą dieną, kaip bi
tės, bėgiojo aplink stalą, 
kad tik publikai patarnauti, 
kad svečiai būtų užganė
dinti. Kai užbaigė darbą, 
vakarą, jos sakė: “Kad; ir 
sunkiai dirbom per dieną, 
bet tai dėl Laisvės.

K. čereškiene
P. S. Jeigu netilpo kurios 

darbininkės vardas, ar ką 
aukojusios, mėginsime pa
taisyti, jeigu pranešite.

K. č.

MONTELLO, MASS.: 
Dovanos ir darbas virtuvėj 

Laisvės piknike
Kastancija Kalvelienė — 

2 pyragus, 2 sūrius ir bon- 
ką agurkų.

L. B. — sūrį ir pyragą.
M. J. Gutauskai — 2 ga

lionus pieno.
PINIGAIS:

A. M.Valentukevičiai—$2.
A. Kukaitienė—$1.

B ridge water, Mass.:
Anna Kirslienė—pyragą.
Minnie Šimanskienė—ku

gelį.
Virtuvėje dirbo po dvi 

dienas Kastancija Kalvelie
nė ir M. Markevičienė. Prie 
barrčekių liepos 4 dirbo K. 
Volungevičienė, liepos 5 d. 
dirbo P. Mickevičienė. Iš 
Worcesterio virtuvėje dir
bo E. Pilkauskienė, M. Mi- 
cus. Iš Norwoodo—J. Bru
žienė, iš So. Bostono — Li- 
kienė, iš Dorchester — An
na Višniauskienė. Visos su
tartinai darbavosi.

Pikniko gaspadoriumi 
darbavosi Geo. Shimaitis.

G. S.

Bethlehem, Pa.
Katinų sūnaus užeigą api

plėšė $200 pinigais ir daug 
degtinės.

•

Liepos 11 d. turėjome ba
lių Ęastone, Piliečių Klubo 
patalpose. Už $1.50 davė 
valgyti ir gerti. Gražiai pa
silinksminome. Ir linksmas 
kunigas Gudynauskas su 
mumis buvo. H. P. Zavis

Cleveland, Ohio
LLD 22 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks liepos 28 d, 7:3O v. v., L. 
D.S. Klubo salėje, 9305 St. Clair 
Avc. Visi esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime, nes yra svarbu išrink
ti komisiją rudeniniu! parengimui 
ir kitokiems reikalams. Po susirin
kimo, turėsime užkandžių; silkių ir 
kitokių dalykų. Būkite visi.

Valdyba.
(143-145)

Ar jau rengiate ką Laisvei 
paradai?



e

f

New Haven, Conn
Įvairios naujienos

LLD 32 kp. laikė susirinki- 
liepos 20 d. Narių nedaug tea
tėjo. Tur būt šiluma juos su
laikė. Nutarta paraginti tuos 
narius, kurie nepasimokėjo 
duoklių ųž šiuos metus, kad 
pasimokėtų.

Draugė Eva Rudman laukia 
nuo daktarų, kada jie ją pa
šauks Į ligoninę, nes jai turi 
padaryti mažą operaciją. 
Draugai linki Evai laimingai 
iš tos ligos išeiti.

Kaip girdisi, tai 
draugų randasi 
Laisvei aukotojų, 
patys aukoja, bet 
gina tą padaryti, 
turėtų būti.

tarpe mūsų 
daug gerų 
Jie ne tik 
ir kitus ra- 
Taip visur

jūrų pa-
baksą su

Policija surado 
kraštyje geležini 
vogtais brangakmeniais. Mat, 
ir vagys neturi kur padėti pa
vogtus daiktus.

Blogos naujienos greitai 
plinta. Girdėjau iš vieno SLA 
nario, kad jis labai pasipikti
nęs praeito seimo tarimais ir 
aukojimais. Sako, kad page
rinti nariams sąlygas, tai po
nai neturi pinigų, bet nereika
lingiems išaukoj imams tai 
š\aisto šimtines. Jiems nariai 
nerūpi. Taip sakė šis narys.

Mūsų j kolonijoje tautiečiai 
traukia\d. p. į lietuvių Įstai
gas, kųyias vietos lietuviai už
laiko per virš 30 metų. Mano 
manyjmu, reikėtų
ypač draugijoms, kurios turi 
serus, kad jie neprarastų sa
vo vertės. J. S. K.

apsižiūrėti

Vairuotojas skleidęs 
narkotikus

Areštuotas New Hyde par
ko gyventojas Dominick An- 

• netta kaip pardavinėtojas 
narkotikų jaunuoliams. Įtar
tas,kad jis tuo tikslu net dar
bą gavęs vairuoti busą,kuriuo- 
mi naudojasi daug Florai 
Park miestelio vidurinės mo
kyklos mokinių.

Prie 108 St. ir 70 Avė., 
Queens, busas pavojingai su
žeidė Mrs. Mary Hoffman, 30 
m. Nelaimė ištiko einant j 
darbą.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
25,000 komunistų. Juos sekio
ja arba medžioja 10,000 FBI 
agentų. Juos taip sekioja 
McCarthy komiteto sekiotojai, 
Jenner komiteto sekiotojai ir 
Veide komiteto sekiotojai. Vi
sus juos sudėjus krūvon, turė
sime apie 25,000 žmonių se- 
kiojant apie 25,000 žmonių I 

Ar ne juokinga? Ar ne 
kvaila ?

Gerai senatorius Langer da
ro, kovodamas prieš naujus 
Amerikos žmonėms retežius.

Dar gal ir mes sulauksime, 
kai iš visos Azijos ir iš visos 
Afrikos turės kraustytis lau
kan visi imperialistai su viso
mis savo karinėmis bazėmis.

Francūzų imperialistų nelai
mė Indokinijoje

. / paskatins Azijos 
sius žmones mušti 
sus imperialistus.

Afrikoje įrgi visur neri
mas, nepasitenkinimas.

dar labiau 
pavergtuos 
laukan vi-

Profesorius Sweeney iš 
Stanfordo universiteto nenusi
leidžia tiems, kurie bando mo
terims pripažinti tiek pat pro
to, kiėk jo turi vyrai. Jisgi iš
tyręs, ir tikrai suradęs, jog be
veik penkiasdešimt procentų 
jauni vyrai geriau ir greičiau 
už jaunas moteris išsprendžia 
sunkiąsias problemas. Su ma
žais dalykais, girdi, ir mote
rys.gerai susidoroja, bet ne su 
dideliais ir sunkiais.

NewYorto^yK^feZlnlof
Prašo automobilistu 
draugiškos talkos

LDS Apskrities metinis 
piknikas jau tik už savai
tės. Jis įvyks rugpiūčio 1 
d., sekmadienį, Kasmočių 
sodelyje ir salėje, 91 Steam
boat Rd., Great Neck. Pik
nikas įvyks nors diena bū
tų ir ūkanota, nes ten yra 
pakankamai vietos po sto
gu, jeigu užeitų būrys lie
taus. Piknike bus visko, ko 
reikia — valgių, gėrimų, 
linksmybių.

Liekasi svarbiausioji pro
blema, kaip pasiekti pikni
ką. Dauguma mūsų žmonių 
nenori važiuoti traukiniais. 
Dėl to apskrities ir kuopų 
valdybos prašo visų i__

į Dr. Kingsbury vadino 
Brownellio sąrašą 
nėkonstituciniu

Liepos 2.1 -mą jau an
tra diena liudijo Dr. John 
Adams Kingsbury, dabarti
nis National Council of 
American - Soviet Friend
ship pirmininkas.

Wagner sako, kad N. Y. 
darbininkai turi 
teisę stoti i uniją

Wagner is išleido savo ra
portą, kuriarhe Įdėti metme
nys nuostatų santikiams tai]) 
jo valdžios ir miestinių Įstaigų 
darbininku.

Užgyrė panaikinimą 
diskriminacijos

New Yorko Valstijos Dar
bo F'ederacija savo konven- 
cijojeM, užgyrė valstybė s 
Aukščiausiojo Teismo nuo-

diskriminaciją ir skirstymą

NEW YORK
MALE and FEMALE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

----------------------------z------------------------------------------------------------

Domestic Help
FINNISH EMPLOYMENT AGENCY

Mrs. Hilda Kotila, Prop.
860 Madison Ave.

kamp. 70th St., New York City 
Telefonas: BU. 8-6562

Švarūs, Patikimi Namų Darbinin
kai. Parūpina Vasarinius Darbus. 
Darbai pinigėliui Lietuviu. Kreipki- 
lės Tuojau.

HELP WANTED MALE

BARMAID
Pasitikima ir patyrusi, IxJrj^Jar- 

bas. Kreipkitės: y ‘
BILL’S BAR & GRILL
44-69 21st St., L. I. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)

didelę dalį savo graazus 
(78 metų) vadovybėje vi
suomenės sveikatos i)’ gero
vės organizacijų ir įstaigų. 
Jis tarnavo majoro Mitch
ell administracijoje. Taipgi 
buvo patarėju Works Pro
gress Administracijoje 

t Ll i velionio prezidento Roose- 
valdybos prašo visu auto Įvelto laikais. Nuo 1949 m. 
savininkų draugiškos tai- yra National Council visa-

šąli šk u o j u pirmininku.
Teisdarybės Departmento 

advokatas Troy B. Conner

kos, nuvežti į pikniką sve
čius. O keleiviai turėtu at
silyginti vežėjams maždaug 
apie tiek, kiek kainuotų ke- | jo klausinėjo, kokiose kito- 
lionė traukiniu.

Komisija prašo, kad ga
lintieji nuvežti į pikniką 
svečius sustotu su auto 
Brooklyne prie Piliečių Klu
bo 1 vai., prie Liberty Au
ditorijos 1:30.

Iš pirmosios kuopos

Marininktj rinkimai
Paskelbtos galutinos mari- 

ninkų valdybos rinkimų pasė
kos. Laimėjo Curran ir visas 
jo sąrašas.

Curranas gavo 19,722 bal
sus iš apie 27,000 balsavusių. 
Priešiško kandidato i prezi
dentą nebuvo

McDougal išrinktas sekre
torių su 13,661 balsu, jo apo- 
nentas Warner gavo 6,618 b.

Stone
12,718
Hanley

Hunt
su 11,176 b 
arty gavo 5,167.

Curranas buvo grasinęs pa
sitraukti iš prezidentystės, jei 
visas jo pasirinktų i kitus vir
šininkus sarašas nebūtu 
tu.

išrinktas iždininku su 
balsais, jo oponentas 

gavo 8,406 b.
išrinktas uosto agentu 

oponentas M. ori-

išrin-

ESTATE OF 
JOHN KIELA, DECEASED

Žemiau pasirašę advokatai nori 
susisiekti su giminėmis bei įpėdi- 
niais-paveldėtojai JOHN KIELA 
kuris atvyko j Jungtines Valstijas 
iš kaimo Vadokliai, Lietuvoj, 
žinome, kad jis turėjo seserį 
Viktoria Klebonas. Jeigu jūs 
ką nors apie velionio Jono 
šeimą, ar jeigu esate giminė,

tuoj susirašinėti su mumis.
SONKIN & GLASSMAN, 

Attys at Law
Spring St., Hastings-on-IIudson,

Mes 
vardu 
žinote 
Kielo 

prašo-
me

16

(139-148)

j

Į se organizacijose jis yra 
i nariu. Specifiškai užklaus
tas, ar jis yra sveturgi- 
jmiams apginti komiteto na
iviu, jis atsakė:
I —Nemanau, kad, būčiau 
nariu. Esu rėmėju.

—Ar žinai, kad ta orga- 
mizacija generalio prokuro- 
i ro sąraše yra pažymėta 
kaip subversyvė? — klausė 
Conneris.

—Suprantu, kad yra apie 
200 organizacijų. Tas man 
nedaro skirtumo. Tai ne- 
konstitucinga ir sulaužo vi
sas mūsų tradicijas. Gene- 
ralis prokuroras yra poli
tikierius ir jisai sako, kad 
saugumas yra svarbesnis už 
laisvę. Thomas Jefferson 
sakė, kad tikslu turėti sau
gumą, mes turime turėti

Valdžios advokatas įteikė 
Dr. Kingsbury kopija mi- 
meografu atspausdinto są
rašo ir įsakė jam sugrįžti 
liepos 22-ros rytą pasiruo
šus parodyti visas organi
zacijas, kuriose jis yra bu
vęs nariu ar rėmėju.

Daktarą taipgi klausinėjo 
apie tuos mitingus, kuriuo
se jis kalbėjo po sugrįžimo 
iš vizito 'Tarybų Sąjungoje 
ir Kinijoje 1952 m. Ypačiai 
norėjo žinoti, ar tuose mi
tinguose buvę komunistų, 
ar jie pirmininkavę. Dr. 
atsakė, jog jis to nežino. Jo 
klausė, ar jis būtų kalbėjęs, 
jei būtų žinojęs ten kėmu- 
nistus esant.

—Nežinau, — atsakė dak
taras. — Priklausytų nuo 
sąlygų. Dabartinėse saly-

L. I). S. 3-čios Apskrities

Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 1 Augus!
Prasidės 1-mą valandą popiet

Įžanga 75c (taksai įskaityti)

Steamboat Inn Park
91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.

Gera muzika šokiams ir labai gražus parkas, 
daug puikių medžių, gražus žolynas:

Automobiliai važiuos iš Brooklyno nuo L. Am. Pil. 
Klubo, 1-mą vai. dieną.

Nuo Liberty Auditorium, Richmond Hill, 1:30 vai.

Raporte sakoma, .jog “pa
matinis nusistatymas” esąs 
toks, kad kiekvienas darbinin
kas turi teisę būti nariu savo 
pasirinktos organizacijos. Kad 
turi teisę būti atstovautu tikrų 
savo išrinktų atstovų. Ir kad 
taip pat turįs teisę nestoti į or
ganizaciją ar veiklą, jeigu jai 
nepritaria.

Tuo pat sykiu raportas rodo 
daug nuolaidų 
Esą, darbininkus 
čios atstovauti 
kontroliuojamos 
ja mos“ grupės.

Kadangi makartistaį kiek- 
i j

vieną darbininkų reikalus tei
singai ginančią organizaciją 
ar asmenį tuojau pakrikštija 
kojmunistais, tad daugelis 
žino, kaip suprasti majoro 
portą. Numatoma, kad jis 
Įima pataikyti darbininkų 
šių siaurinimui, kai]) ka< 
stiprinimui.

makartizmui.
negalėsian-
“komunistų 

ar (lomiuuo

ne-
ra-
ga- 
tei-

gose nekalbėčiau.
—Ar darai skirtumą tarp 

komunisto ir ko m u n i s t u 
partijos nario?

—Suprantu asmenį kaip 
komunistą, kuris tiki į vi
suomenišką valdymą gamy
bos įrankių, o nėra komu
nistų partijos nariu.

—Ar žinai komunistų par
tijos narių?

—Pažįstu gana daug žmo
nių. Gal pažįstu ir kai ku
riuos komunistų partijos 
narius.

Jo dar klausė, ar jis tu
rįs tokį supratimą, kad ko
munistai ima savo direkty
vas iš Maskvos. Daktaras 
atsakė, jog tokio suprati
mo neturįs. Rep.

NftRA GERESNES VERTĖS
IR PATARNAVIMO NIEKUR „ 

PARSIDUODA
NAUJI IR NAUDOTI KARAI
U-IIauI Trailer Išnuomavimai 

Prieinamos kainos 
Išmokite Vairuoti

Ttio.jau Patarnavimas Prie Jūsų Durį) 
Aptarnaujame ir Westchester County 

RAY TIMNEY
.129 Central Ave., White Plains 

Tel. WIL 8-4660

MATRASAI—KALDROS— 
PADUŠKOS 

Atnaujintos ir Sterilizuotos 
Mes taipgi laikome naujus lovom 
aprėdalus ekonomiškom kainom. 

MAIN BEDDING
205 New Main St., Yonkers 

(arti Nepperham Ave.) 
Tel. Yonkers 8-2370 
...................Ill II ■
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zoliucijoje pareiškia, kad 
unijistai tuomi “džiaugiasi” 
ir kad “visos liberališkos jė
gos” turėtų kooperuoti tam 
tarimui įgyvendinti.

Kita rezoliucija reikalau
ja, kad valstiiinė prieš dis
kriminaciją komisija būtų 
įgalinta veikti šalinimui dis
kriminacijos ne pelnui gy
vuojančiose sąjungose ir 
klubuose. Sako, kad yra dar 
daug vietų, kur negrai ir 
kitu mažumu nariai diskri
minuojami.

Dar kita rezoliucija stir 
priai pasisakė remti N e w 
Yorko Health Insurance 
Planą (HIP). Tame plane 
yra apsidraudę 405,000 val
diniu ištaigų darbininkų ir 
jų šeimų. Rezoliucija 
kė American Medical 
ciation pastangas tą 
sunaikinti.

Taip pat priimtos 
Uncijos, reikalau j a n
kad gubernatorius Dewey 
skirtų ir darbininku atsto
vus į valstijinę švietimo ta
rybą ir į vietines švietimo- 
tarybas, taipgi kitoms svar
bioms visuomeniškoms par
eigoms.

Politinėje srityje mažai 
kas kalbėta ir tarta. Pra
dėta kampanija gauti po $1 
nuo nario rinkimams.

SUPERINTENDENT
Brooklyne. 16 šeimų namas; ang

lis ir išmatoms pečius. Alga, pri- 
skailant 3 kambarių apt., su gesu 
ir elektra. Kreipkitės tuo jaus po 
390 VERNON AVE., BROOKLYN. 
Ar tel. Šeši, ir Sekm. tarpe 10 A.M. 
ir 4 P. M. WII. 8-5558, taipgi šiuo 
pačiu numeriu galima skambinti iš
tisų dienų savaitėje. Vakarais: Tel. 
i N. 2-8416.

(143-145)

smer-
Asso- 
planą

rezo- 
č i o s,

Jaunuoles susitarė 
nusižudyti

Dvi jaunos ir gražios mergi
nos, 18 ir 19 metų, tapo atras
tos be* sąmonės laikiname jų 
bute, New Yorkė. Viena jau 
buvo mirusi, kita dar gyva, 
bet š karto mažai buvo vilties, 
kad ji pasveiktų.

Merginos parašiusios notas 
tėvams ir atsidariusios gazą. 
Gerokai patraukusios vynelio. 
Dar neišaiškinta, ar nusižudy
mo mintis atėjo jau gerai pa
sistiprinus vynu, ar vyno jos 
gėrė po nuosprendžio nusižu
dyti, pasistiprinimui savęs 
n) irti.

Neaiškinama, kas joms ga
lėjo kenkti. Bent viena iš jų 
nebuvusi biedniokė, advoka
to duktė, čionai lankė univer
sitete vasarinius kursus. Mi
rusiosios motina esanti našlė. 
Motina žinojusi dukters polin
kį Į saužudystę. Jai dingus iš 
namų, Įspėjusi policiją stebėti 
savižudžių pasirenkamas vie
tas.

SLAUGES
Registruotos ir praktiškos, los 

kur gali įsigyti New York valstijos 
laisnius. Taipgi reikia geros registr. 
slaugės užimti vietų 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
STATEN ISLAND

Arli 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 plumeryste, 
garas; 2 karam garadžius. Plotas— 
150x150 su medžiais ir žalumynais. 
Tuoj galima užimti. Gera rrvidenci- 
jinė vieta; arti visų patogurfių. Tik
ras pirkinys už $23.000. Sueikite sa
vininkų: SA. 7-6433. *

(W1-146)

5TH & MADISON AVĖS.
Puikūs 16 fornišiuotų kambarių. 

Dideli ir šviesūs. Arti 96th St. Ar
ti krautuvių, bažnyčių ir mokyklų. 
Central Plaza. Tiktai pirkėjai kreip
kitės.

FO. 5-6652—rytais
(142-143)

BOATS
Parsiduoda

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

(142-144)

New Yorke suimtos 2 jau
nos merginos kaip Įtartos, kad 
jos atėjo į Ritz Towers vieš
butį prostitucijos tikslams. 
Taipgi areštuota Mrs. Lucille 
Malin, kaip pristati n ė t o j a 
merginti prostitucijai.

Elektrai padegus trečio- 
ios relės pridangą, apie 5,000 

žmonių 
valandą 
Central

grįžtančių iš darbo 
buvo sustabdyti arti 
laiko ant New York 
gelžkelio, Bronxe.

NEW VOLKSWAGEN 
$1495.— 

Tuojau Pristatomas 
Sedans—“Sun Roof’’ Bus 

THOMAS G. FAY 
“Autorizuotas Dealcris” 

155 W. Sunrise Highway 
Freeport, L. I.

Tel. FReeport 9-8700

ŠIAURINIU JŪRŲ 
VEŽELIA1 (Shrimps)

Išvirtų, su lukštais ir šviežiai su
šaldytų. Gatavi valgymui.

Pagaminame
Viešbučiams ir Restaurantams

RICHARD B. FRENKEL
64-05 Kissena Blvd., 

Flushing, N. Y.
Tel. FLushing 8-0053

Ideališka Viela Vakari jom
z

šią vasarą praleiskite savo vakacijds gražiai 
apšviestame

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

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -opt lipui his tiąp[ ĮpSnup 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

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

Telefonas 5-2338

❖

❖
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Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174 .

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

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

Dr. A. Petriką TONY’S
UP-TO-DATE ~

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. ¥.

Gerai Patyręs Barberis

• MATTHEW A. < 
t BUYUS :<

(BUYAUSKAS) <

»
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

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 gręžtai žemas kainas.
MAX PtlST, Ph. G.K

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph?G.

TeL EV. 7-6238

4 psl.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Liepos (July) 24, 1954
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