
No. 144

KRISLAI
t

Ką darys Francūzija?
Jos kolonijos.

J I.ndokinijos?
Lenkija švenčia 

didžią Šventę.
Rašo R. MIZARA

rūpesčiai 
ją pilną

Ji turi

ri daug kolonijų, išsimėčiusių 
po visą pasaulį.

Francūzija, atsiminkime, tik 
Amerikos žemyne valdo 66,- 
0 11 ketvirtinių mylių terito
riją — Franrūzišką Guianą, 
salas (i n a d e l o n pe. Marti
nique. St. Pierre. — su 27,-
000 gyventoju.

liją, Tahiti ir kitas 
i 167,000 gyventojų.
o Afrikoje Francūzi-
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Kinija per klaidą nušovė 
angly lėktuvą; už tai 
atsiprašo, žada atsilygint

I Sovietai siialo 
Didžiųį^ sueigą dėl 
taikos Europoje

Metai 43-tieji. Dienraščio 35-tiep

Vakarų policijos vadas, 
pabėgęs į rytus, šaukia 
suvienyti Vokietiją

nukritusius

amerikiniai 
kiti karo

ne-

Amerika ir kiti vakarų kraštai 
tariasi atmest sovietini planų

Maskva. — Sovietų užsie- j miniu - hydrogeniniu ka-

uų ketvirtainių mylių žemės 
plotus su apie 51 milijonu 
gyventojų: Alžyrija, Moroko. 
Tu nisi ja. Fra n c ū z 
nė Afrika, Fra m 
vatorinė Afrika, 
ras ir k t.

Kai kurios tų 
tos turi platesnes 
kuries ivr 
pa.v e rgToš

fiziška Ek- 
Madagaska-

kraštų tau 
laisves, kai 

žiauriai slegiamos.

no rs

Tip
ipie

Tūlu tų kraštų žmones pra
dėjo žūtbūtinę kovą už pla: 
tesnę laisve, — jei ne už pil
ną nepriklausomybę, tai 
už didesnę autonomiją.

Kasdien pranešimai iš 
Misijos ir Moroko .skelbia
tu kraštų žmonių kovą prieš 
fiancūzus ir jų pastumdėlius. 
Tiesa, tos kovos siauros, daž
nai ribojasi tenori s t i n i a i 9 
veiksmais, tačiau jos gali iš
siplėtoti į platesnės apimties 
kovas, į kurias įsitrauks ma
sės žmonių.

Vietnamo žmonių kovos 
įkvėpė tunisiečius ii’ maro
kiečius r y ž t i n gesniems žy
giams už savo laisvo.

Jei Francūzijos valdovai 
būtų išmintingesni, tai jie 
luUriuktų, iki atsitiks taip, 
k aTų atsi tiko I n d o k i n i j o j e: 
jie suteiktų kolonijų žmonėms 
platesnes laisves, savivaldy
bes, jei ne visiškas nepriklau
somybes (kai kurios salos h’ 
srit’jį., esančios Francūzijos 
“globoje,” galimas daiktas, 
dar - negalėtų nepriklausomai 
būti, nes jos permažos arba 
dar toli atsilikusios).

Tolesnio numatymo 
zai sako:

francū-

tokią 
k tiri oje 

tau-
F ranc ū z i j os Sa ju n gą, 
būtų pripažinta visoms 
toms lygybė ir teisė pačioms 
valdytis. Tuomet jos bus pa
sitenkinusios ir nekils.

Premjeras Mendes - France 
turėtų apie tai labai rimtai 
pagalvoti, jei jo valdžia no
ri išvengti “nesusipratimų,” 
kokius turėjo su Indokinija.

Lenkija pradėjo minėti de
šimties metų sukaktį nuo to, 
kai ji išsilaisvino iš vokiškų
jų napių okupacijos.

Lenkija — viena labiausiai 
nukertėjusių kraštų nuo hit- 
leririno. Milijonai jos piliečių 
buvo tiesiog nužudyti, miestai 
išgriauti, pramonė sunaikinta.

Dešimties pastarųjų metų 
bėgyje lenkų tauta stebuklus

as-

ats-

KINUOS LAKŪNAI MA
NĖ, KAD TAI ČIANGO 
LĖKTUVAS

Peking, liep. — 26 d. — 
Kinija atsiprašė Angliją, 
kad du sargybiniai Kinijos 
lėktuvai pereitą penktadie
nį per klaidą nušovė kelei
vinį anglų lėktuvą “Sky- 
master,” skridusi pro Kini
jos salą Hainaną.

Kinijos lakūnai palaikė jį 
vienu iš Čiang Kai - šėko 
lėktuvų, kurie užpuldinėja 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, veikdami iš Formozos 
salos.

Kinijos valdžia pareiškė
virš keturių mili.io- apgailestavimą dėl tos ne

laimės ir pasižadėjo atly
ginti anglams’ už lėktuvą 
ir už žuvusius su juo žmo
nes.
' Su lėktuvu nuskendo 3 

amerikiečiai ir 7 kiti 
menys.

Amerikos orlaivis,
kridęs iš Filipinų, nusileido 
ant vandens ii’ išgelbėjo |9 
kitus žmones.
AMERIKOS KARO LAI
VAI GRASINA KINIJAI

Amerikos valstybės se
kretorius Jorn Foster Du
lles grūmodamas pasmerkė 
“Kinijos komunistus ir gra
sino daryti atitinkamus žy
gius” už trijų amerikiečių 
pražudymą su anglų lėktu
vu. Ir Jungtinės Valsti
jos tuojau pasiuntė du di
delius karinius savo lai
vus - lėktuvnešius į Hainan 
salos vandenis, kur įvyko 
ta nelaimė. Sako, lėktuv-

nėšiai gelbės 
jūron.

Tuo tarpu 
lėktuvnešiai bei 
laivai darė manevrus 
toli Hainano.

Suprantama, kad Jungti
nės Valstijos reikalaus 
lyginti už nuskendusius 
vo piliečius.
KINIJA SMERKIA 
AMERIKĄ Už ČIANGO . 
ORO BANDITUS

Kuomet Anglija užpro
testavo prieš jos lėktuvo 
nušovimą, Kinija iš pra
džios dar tebemanė, jog tai 
Čiang Kai-šeko lėktuvas; 
todėl per radiją pareiškė:

“Mes esame, pasiryžę ap
saugoti savo orą nuo už
puolikų. Jeigu Jungtinių 
Valstijų imperialistai įsa
kys Čiang Kai-šeko ban
ditams siųsti daugiau lėk
tuvų provokaciniams veik
smams prieš mus, tai mes 
vėl juos šaudysime, kaip 
ir pirmau.”

Francuos seimas 
užgiris paliaubas

sa-

nio reikalu ministras Mo
lotovas liep. 24 d. kvietė 
Jungtines Valstijas, Angli
ją ir Franciją, kad sureng
tų naują konfreneciją iš
vien su Sovietų Sąjunga 
taikai palaikyti Europoje.

(Amerika jau tariasi su 
didžiasiais savo talkinin
kais atmesti ši Sovietu 
siūlymą.)

Molotovo pasiūlymas 
kė:

Konferencijoj turėtų 
dalyvauti ir visos kitos 

kurios

pa-

sa-

da-
eu-

Dulles šaukia tuoj Į 
karini bloką Azijai

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Du
lles pareiškė, jog Amerika 
ir kiti vakariniai kraštai 
privalo kuo greičiausiai 
sudaryti karinę sąjungą 
pietiniai - rytinei Azijai 
ginti nuo komunizmo.

“Vyriausia Indokinijos 
paliaubų pamoka, — sakė 
Dulles, — tai ta, kad iš' 
anksto reikia pasiruošti 
prieš komunizmą.”

Paryžius. — Franci jos 
seimas entuziastiškai 462 
balsais prieš 13 užgynė 
premjero Mendes - France 
padarytas Ženevoje pa
liaubas su Vietminhu, In
dokinijoje. Seimas karštai 
sveikino premjerą už pa
sidarbavimą taikai.

George Bidault, katali
kų partijos vadas, buvęs 
užsieninis ministras, ban
dė pasmerkti paliaubas, va
dindamas jas “miunchiniu 
pasidavimu,” bet mažai 
tesiklausė Bidaulto.

(Amerikos atstovas 
dell Smith, sugrįžęs 
Ženevos, pareiškė, jog “pa
tys nežino ką šneka žmo
nės, kurie apšaukia Žene
vos konferenciją Miunchi- 
nu. Nes Miunchine Hitle
ris buvo užgerintas be ka
ro, o Ženevoje padaryta slp 
tartis karui baigti.” )

kas

Be
is

Tęsiasi filibusteris prieš 
atominį Eisenhowerio planą

parode, atstatant sugriautąją

Šiandien Lenkija turi 26,- 
500,000 gyventojų. Neužilgo 
ji pataps pirmaeiline šalimi 
Europoje.

Jos pramonė tebesiplečia 
greitais tempais; žmonių ger
būvis kyla aukštyn ir aukš
tyn.

Dėl to laisva ir demokrati
nė Lenkija taip iškilmingai at
žymi šį jubiliejų, kuris tęsis 
per ištisus metus.

Washington. — Jau tris 
dienas ir naktis nepartiji- 
nis senatorius Wayne Mor
se. ir kai kurie demokratai 
be paliovos kalbėjo, rei
kalaudami atmest atominį 
Eisenhowerio planą. Jie 
įrodinėjo, kad Eisenhowe- 
ris mojasi palaipsniui per
vesti elektros trustui
žiniškąjį valdinį TVA pro
jektą. ,

Tokios begalinės kalbos 
yra vadinamos filibusteriu.

Filibustęris buvo per
trauktas sekmadieniui, bet
pirmadienį vėl pasinaujino. įkaršta

mil-

Mūsų tėvų kraštas, Lietuva, 
taipgi šiemet švęs dešimties 
metų .sukaktį nuo savo išsi
laisvinimo iš hitlerinės oku
pacijos.

ru.
Amerika, rengdamasi 

karui, prisisteigė lėktuvų 
bazių įvairiuose pasaulio 
kampuose.

Aukštieji politiniai ir ka
riniai Amerikos vadai at
virai grasina tokiu karu 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Jie nesidrovėdami

SMERKIA NACIUS 
VAKARŲ VOKIETIJOS 
VALDŽIOJE

Berlin. — Vyriausias Va
karinės Vokietijos slapto
sios policijos - žvalgybos 
vadas, dr. Otto John su sa
vo draugu dr. Wolfgangu 
Wohlgemuthu pereitą sa
vaitę pervažiavo automobi
liu į rytinį, sovietinį Ber
lyno ruožtą, palikdami raš
telį, kad jau negrįš į Vaka
rų Vokietiją.

Paskui John kalbėjo per
vie- rytinio Berlyno radiją, aiš- 

šai kursto dar pasmarkinti kindamas, kodėl jis tą žygį 
kenkėjų ir teroristų veiks- padarė, būtent: 
mus Sovietų Sąjungoje ir 
Liaudies 
lyse.”

ta, kad Amerika galėtų 
naudoti Vakarų Vokietiją 
kaifPpapėdę planuojamam 
karui prieš Sovietų Są
jungą.

Adenauerio valdžioje jau 
per daug įsigalėjo naciai, 
kurie tempia ją “atkeršy
ti” Sovietų Sąjungai už 
sumušimą pereitame ka
re, sakė John.

John, buvęs vyriausias 
karinės žvalgybos vadas 
Vakarinėje Vokietijoje, da
bar ketina plačiau raštu 
išdėstyti žalingą jos politi-

ropinės valstybės, 
to pageidauja.

Kinijos Liaudies Respu
blika dalyvautų konferenci
joj kaip tėmytoja. Konfe
rencija turėtų būti sušauk
ta keleto mėnesių eigoje.

Konferencijoj būtų ap
sikeista nuomonėmis, kaip 
europiniai kraštai galėtų 
kolektyviai išlaikyti tai
ką ir savisaugą.

Tikia sueiga nuramintų. 
Europos žmones, baisiai bi
jančius atomnio - hydroge- 
ninio karo. Galima būtų 
susitarti dėl taikaus sugy
venimo ir ekonominio ben
dradarbiavimo tarp Sovie
tų Sąjungos ir naujųjų 
liaudies demokratijų, iš 
vienos pusės, ir kapitalisti
nių Europos kraštų, 
antros.
' Sovietų pasiūlymas Jung
tinėms Valstijoms dėl tos 
konferencijos kritikuoja 
karinę Amerikos politiką: 
Sako:

— Amerikinė politika pa
remta grūmojimais ato-

Jis, apsistodamas Ryti-
Vo- 
dar- 

*ir 
Rytinė Vokietija būtY su
jungta į vieną bendrą vo
kiečių valstybę.

Vakarinės Vokietijos 
premjero Adenauerio val
džia, sekdama karinį Ame
rikos planą, stengiasi pa
laikyti Vokietiją suskaldy-

Demokratijų ša- nėję Demokratinėje 
kiečių Respublikoje,

Jungtinės Valstijos nau- buosis, kad Vakarinė 
doja Šiaurinio Atlanto 
Kraštų Paktą kaip karo 
įrankį prieš Sovietų Są
jungą, — sako Molotovas.

iš

VAKARAI ŠALTAI ŽIŪ
RI Į SOVIETŲ SIŪ
LOMĄ KONFERENCIJĄ

Washington. — Amerikos-
j0-!inn?AU” Harriman kandidatuoja atmesta Sovietų siūlomoji J

konferencija. Jie primena, 
kad Anglijos, Amerikos ir 
Francijos užsieniniai mi
nistrai jau pirmojoj šių 
metų daly j atmetė panašų 
sovietinį pasiūlymą bu
vusioje Keturių Didžiųjų 
sueigoje. Berlyne.

Teigiama, kad Anglijos ir 
Francijos valdovai taip 
pat šaltai atsliepia į naująjį 
Sovietų pasiūlymą.

Jungtinių Valstijų val
dininkai nužiūri plana, ku
ris reikalauja sudaryti 
■tarptautine francūzų, 
kiečiu ir kitų vakarinių 
ropiečių armiją prieš 
munizma. ' c

i N. Y. gubernatorius

vo-
eu- 
ko-

Indija sutinka 
vadovaut paliaubų 
komisijai

Vietminhas tikisi. 
išlaisvinti ir 
pietini Vietnamą

Indi-
pra-

Ajmier, Indija. — 
jos premjeras Nehru 
nešė, kad jo valdžia sutinka 
pirmininkauti trijų valsty
bių komisijai, kurią Žene
vos konferencija paskyrė 
paliauboms prižiūrėti Viet
name, Kambodijoj ir Lao
se, Indokinijoje.

Nehru šį pareiškimą pa
darė suvažiavimui Visos 
Indijos. Kongresinio Komi
teto, vadovaujančios valdi
nės
mas už tai sveikino 
hru griausmingais 
plojimais ir šūkiais.

Kiti du paliaubinės ko
misijos nariai yra Lenkija 
ir Kanada.

Indija šaukia jų atsto
vus greitai sueiti ir aptar
ti paliaubinius reikalus.

Tokio. — Kinijos radijas 
paskelbė kalbą Ho Či Min- 
ho, šiaurinio Vietnamo - 
Vietminho prezidento, ku
ris sakė:

Mes

tai-

partijos. Suvažiavi-
Ne- 

delnu v

ORAS. — Ujedra ir ne-

“Ženevos konferencijoje 
mes laimėjome didžią per
galę su Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos pagalba, 
turime ir toliau dėti visas 
pastangas, kad šiuo
kos metu laimėtume suvie
nijimą, nepriklausomybę 
ir demokratija ištisai Viet
namo tautai.”

Ženevoje padaryta pa
liaubų sutartis pripažino 
Vietminhui svarbesniąją, 
šiaurinę Vietnamo pusę, 
bet dar paliko francūzų 
globai pietinę to krašto 
pusę, iki busimieji visuoti
ni balsavimai išspręs klau
simą apie šalies suvieniji
mą ir bendrą jai valdžią.

New York. — Averell 
Harriman, buvęs preziden
tu Roosevelto ir Trumano 
valdžių pareigūnas, pa
skelbė, jog kandidatuos į 
New Yorko valstijos gu
bernatorius ateinančio ru
dens rinkimuose, jeigu De
mokratų Partija nominuos 
jį-

Demokratų valdžiose jis 
buvo savitarpinio apsigy
nimo direktorius, naujosios 
dalybos NRA administra
torius, Amerikos ambasa
dorius Sovietų Sąjungai ir 
kt.

Harriman smerkė esamą
jį republikoną gubernato
rių Tom Dewey kaip di
džiojo kapitalo tarną, nors 
ir pats Harriman turtin
gas.

Velionio prezidento sū
nus, kongresui anas F. D. 
Rooseveltas' taip pat skel
bia savo kandidatūrą į gu
bernatorius. Harrimanas 
gražiai atsiliepia ir apie jį.

SUMIŠIMAS ANGLŲ - 
AMERIKONŲ IR ADE
NAUERIO ŽVALGYBOSE

Washington.;— Dar šio 
mėnesio pradžioje dr. John, 
Vakarinės Vokietijos žvaF 
gybos vadas, lankėsi Wash
ingtone ir turėjo slaptus 

1 pasitarimus su variausiais 
karinės Jungtinių Valsti
jų žvalgybos valdininkais.

John žinojo giliuosius 
anglų - amerikonų karinius 
ii’ sabotažo sekretus prieš 
Sovietų Sąjungą, Rytinę 
Demokratinę Vokietiją bei 
kitus liaudiškus kraštus.

Johno perbėgimas į Ry-‘ 
tinę Vokietiją todėl labai 
sujaudino Amerikos ir An* 
glijos valdžias.

AREŠTAI
Berlim — Vakarinės Vo

kietijos valdžia suėmė daug 
savo slaptosios policijos 
agentų,/ypač artimų Johnui 
žmonių.

United Press praneša, 
kad Rytinė Vokietija areš
tavo ir nuteisė kalėjiman 
9 amerikinius šnipus. Sa
koma, suėmė ir 300 kitų 
įtariamų Amerikos agen
tų, tame skaičiuje kelioliką 
valdininkų.

Manoma, jie suimti pa
gal Johno parodymus, kaip 
kenkėjai ir teroristų ben
dradarbiai.

Neregią sėdėjimo streikas 
prieš dirbtuvės uždarymą

Makartistai laiko valdžios 
atmestą agentą

Washington. — Nors gy
nybos ir teisingumo depart
mental atmetė Thomą La 
Venią kaip nepatikimą as
menį, tačiau ragangaudžio 
senatoriaus McCarthy’o 
komisija nutarė pasilaiky
ti La Venią kaip savo agen
tą tyrinėjimams prieš 
munistus.

Oujda, Moroko. — 
rokiečiai nušovė vietią 
tautietį biznierių 
francūzų padėjėją.

ko-

Mo- 
savo 
kaip

Pittsburgh. — 27 nere
giai šluotų darytojai jau 
trečią dieną sėdėjimu strei
kuoja dirbtuvėje, protes
tuodami, kad jos vadai nu
tarė uždaryti dirbtuvę.

Pirmiau buvo mokama 
$1.13 už tuziną šluotų. Bet 
pastaruoju laiku* Pa. Aso
ciacija-Akliems sumanė nu
mušti uždarbį iki 78 centų 
už tuziną.

Neregiai reikalavo bent 
90 centų tuzinui. Asociaci
ja atmetė reikalavimą; pra
nešė, jog pernai turėjo 
$70,000 nuostolių; todėl 
ir nusprendė uždaryt dirb-

Stockholm. —z šve^iioie * 
paplito falšyvi amerikiniai 
doleriai.
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Su arba be Francūzijos
Mūsų Kongrese, sakoma, darosi labai populiarus 

šūkis: Vokietija turi būti apginkluota — su Francūzijos 
pagalba, arba be jos! Senate susidariusi dauguma 
spausti administraciją griebti konkrečių žygių pravedi- 
mui tokios programos Europoje.

Mūsų valstybės sekretorius turįs parsivežęs iš Pa
ryžiaus Francūzijos premjero Mendes - France pasiža
dėjimą, kad jis tuojau, pasiekęs paliaubas Indokinijoje, 
pristatys parlamentui reikalavimą užgirti jau seniai iš
dirbtą “European Defense Community” planą, kuria
me įeina Vokietijos apginklavimas iš naujo. Tačiau 
Mendes - France pažadėjimas dar nesanti garantija, 
kad Francūzijos parlamentas tą planą ims ir užgirs. Ki
ti premjerai bandė parlamentui padiktuoti, kad jis pa
sisakytų už vokiečių militarizmo prikėlimą, bet iš jų 
pastangų, kaip žinia, niekas neišėjo. Mūsų Kongreše 
prisibijoma, kad panašaus likimo gali susilaukti ir Men
des - France pasirodymas su minėta programa. Todėl 
toks šūkis keliama^ dabar, kad paskatinus Francūzijos 
parlamentą ilgiau nebedelsti. Dar priduriama, kad jeigu 
vokiečiai būtų iš naujo apginkluoti be francūzų dalyvavi
mo tose pastangose, tai jie, vokiečiai, pasidarytų fran- 
cūzams daug pavojingesni. Girdi, anglai ir francū- 
zai dar gal galėtų nors šiek tiek vokiečių' militarizmą 
prilaikyti nuo siekimo ekspansijos po visą Europą, pir
moje vietoje Francūzijos kaštais, kurios Hitleris siek
damas uždegė pasaulį karu.

Kalbama, kad šitoks pagąsdinimas gali smarkiai pa
veikti francūzus už priėmimą “European Defense Com
munity” plano.

• Kaip ten nebūtu, mūsų Kongresas esąs tos nuomo
nės, kad dabar puikiausia proga lamėti Francūzijos par
lamente, kol dar Mendes-France prestyžas, po Ženevos 
konferencijos, tebėra, nesužlugdytas. Atidėliojimas vo
kiečiams atliuosavimo visų varžtų nuo apsiginklavimo 
esąs lošimas į komunistų rankas.

Bet kaip su taikos reikalu? Ar toks vokiečių mili
tarizmo galios atsteigimas nesudarytų naujo karo pavo
jaus?

Sudarytų, bet apie tai, matyt, mūsų senatoriai ne
pagalvoja. Gi apie tai labai rimtai galvoja ne tik fran- 
cūzai, bet visos Europos tautos, kurios tebėra nepamir- 
šusios to baisaus sunaikinimo, kokio jos susilaukė nuo 
vokiečių militarizmo siautėjimo net per du karu.

Vienuolika kunigų svečių
Labai didelis sujudimas mūsų sostinėje. Kongreso 

Atstovų Buto komisija, kuriai pirmininkauja atstovas 
Bentley, pradės naują tyrinėjimą. Smerkiama vyriau
sybė, o pirmoje vietoje valstybės departmentas. Nau
jas, didelis “pavojus” mūsų galingai Amerikai, mūsų 
garbingai demokratijai!

Ne už ilgo pas mus svečiuosna pribus vienuolika 
kunigų iš anapus “geležinės uždangos”, iš socialistinių 
kraštų. Jie pakviesti dalyvauti Pasaulinės Bažnyčių 
Tarybos Konferencijoje, kuri įvyks Evanston, Ill. 
Jiems išduota viza, jie galės per mūsų uždangą įkelti ko
ją į mūsų šąli. Kas pasidarė su mūsų valstybės sekretb- 
riumi arba su prezidentu, kad jie tuos kunigus įsileidžia?

Kur garantija, šaukia Bentley, kad bent vienas jš tų 
sutonuotų žmonių nėra komunistas?

Ką toks vienas vargšas galėtų padaryti mūsų kraš
tui ir demokratijai, dar neaišku. Bet Bentley ir jo ko
legos permato baisiausi pavojų, ir reikalauja visiems ku
nigams užtrenkti Amerikos duris. Reikia nubausti 
visus už vieną!

Bentley kreipsis į pabėgėlius ir pas juos teirausis, 
ar jie minėtų kunigų nepažįsta, ar jie nematė vieną ku
rį “raudonuojant.” Kad tokių smarkių liudininkų Mr. 
Bentley suras tiek ir tiek, netenka abejoti.

Nebegalima pasitikėti nė kunigais!
Blaivaus proto žmogui skamba juokingai. Pana

šiais argumentais buvo bandoma sugriauti amerikiečių 
* šachmatistų lenktynes su tarybiniais šachmatistais. Ge

rai, kad idijotiškų balsų nepaklausė mūsų prezidentas ir 
valstybės departmentas. Gerai, kad lenktynės įvyko. 
Nei Amerikai, nei Amerikos demokratijai nuo to nė vie
nas plaukas nuo galvos nenukrito.

Dar mažiau pavojaus, mums atrodo, galima tikėtis 
iš vienuolikos dvasininkų atsilankymo. Jeigu astuoni 
vyrai su šachmatais nenuvertė demokratijos, nesugriovė 
mūsų santvarkos, tai juo mažiau pajėgs mums padaryti 
žalos ne pilnas tuzinas dvasininkų su rožančiais ir pote
riais.

Gerai, kad atvyksta. Gerai, kad tų socialistinių 
kraštų bažnyčios juos atsiunčia. Gerai, kad mūsų vy
riausybė juos įsileidžia. Bet koks žmonių draugiškas 
susitikimas padeda taikos reikalui, nes mes netikime, 
kad šita bažnyčių- tarybos konferencija arba minėtų 

- vienuolikos kunigų misija turi už tikslą pakurstyti tau- 
' tą prieš tautą, kraštą prieš kraštą, tikėjimą prieš tikė
jimą.

AR TUReS PRELATAS 
KRUPAVIČIUS SPA- 
VIEDOTIS?

Žmonės sako: Kai šuo 
žmogų įkanda, nėra jokia 
naujiena. Bet kai žmogus 
šunį įkanda, tai jau di
džiausia naujiena.

Taip pat nebūtų jokia 
naujiena, jeigu Grigaitis 
pradėtų eiti išpažinties pas 
prelatą Krupavičių, bet 
visas lietuviškas pasaulis 
sudrebėtų, jeigu Krupavi
čius atsiklauptų prieš Gri
gaitį ir jį prašytų griekų 
atleidimo!

Bent jau, mums atrodo,, 
to labai norėtu makartisti- 
nių . menševikų v Chicągos 
orakulas.

Kad prelatas Krupavi
čius yra sunkiai nusidėjęs, 
tai sužinome iš liepos 19 
d. Naujienų. Nežinia, ar 
begales jis gauti išrišimą.

Dalykas ve kame. Pre
latas Krupavičius kalbėję 
Kanadoje ir, tarp kitko, pa
sakė, kad Lozoraičio “Ky
bartų Aktai” yra biaurus 
falsifikatas. Tai gerai, tai 
nėra jokiu nusidėjimu. Bet. 
taip pat tas pats prelatas 
pasakęs, kad su laiku ir 
tam tikrose sąlygose su 
šitais falsifikatais Lozo
raitis galėtų ir turėtų pa
sirodyti tarpe “pasaulio 
galiūnų”, reikalaudamas 
pripažinimo Lietuvos at
stovu. Ir tokį žygį Krupa
vičius pasveikintų.

Čia jau toks baisus grie- 
kas, kad nė visokių “Lietu
vos laisvinimo” raketų pra- 
vadorius iš Naujienų 'nebe
gali suprasti. Girdi, “ne- 

; svarų daiktą reikia mesti 
laukan,” o Krupavičius jį 
užgiria, tiesiog palaimina.

Tai viena prelato nuode- 
i mė. Kita jo nuodėmė susi- 
Į deda iš jo tikėjimo, kad 
į “pasaulio galiūnai” pasi- 
j remtų • falsifikatais, juos 
I pripažintų ir su jais skai- 
; tytųsi. Nejaugi prelatas 
i taip suvaikėjo, jog tiki to
kia kvaila nesąmone?

Eikime toliau ir atideng- 
kime dar ir kitą tokią pat 
kvailą prelato nuodėmę. Te
gu kalba Grigaitis. Jis sa
ko:

“Tiesiog nesinori tikėti, 
kad jisai (prelatas Krupa
vičius) galėjo taip kalbėti. 
Jisai ne tik pripažino, kad 
galima naudoti falsifikatus, 
kreipiantis į pasaulio ga
liūnus, kurie spręs Lietu
vos likimą; bet-jisai prilei
džia, kad išlaisvintai Lie
tuvai galėsiąs būti gražin
tas ir buvusis Lietuvos an
tidemokratinis režimas.”

Argi Grigaitis Amerikos 
lietuviams nepasakojo, kad 

' Amerikos Liet. Tarybos ir 
Vliko pastangos neturi jo
kio tikslo sugrąžinti Lie
tuvon ,smetoninį režimą? 
O dabar išlenda prelatas 
Krupavičius, Vliko galva, ir 
palieja barščius. Jis pasa
ko “laisvintojo” tikslus. Jis 
demaskuoja Grigaitį. Jis 

! parodo ji didžiausiu mela
giu ir Amerikos lietuvių 

' apgaudinėtoju.
To jau, žinoma, perdaug.
Todėl mes ir sakome, kad 

arba prelatas Krupavičius 
prisipažins papildęs nuo

Tiktai trejetas savaičių
Mūsų dienraščio finahsiniš vajus turės pasib.aigti su 

rugpjūčio 15 d. Laiko nedaug beturime. O dar stokuoja 
virš poros tūkstančių dolerių iki dešimties tūkstančių.

Labai rimta problema. Negalime dasileisti, jog kas 
nors sakytų: laisviečiai neištesėjo savo žodžio, nepasiekė 
savo tikslo, neatliko prideramai savo pareigų linkui 
spaudos!

Apie tai prašome pagalvoti kiekvieną skaitytoją.

dėmę ir prašys Grigaičio 
atleidimo, arba gali įvykti 
didžiausia eksplozija \ visa
me “laisvintojų” rakete.

“AZIJA ATBUNDA”
Tai milžiniškas faktas, ku

rio nebegali užmozoti savo 
laikraščiuose nei lietuviškieji 
ma k artistai.

Chicągos Draugas posmuo
ja:

“Azijos tautoms šiandien 
nesvarbu, kokiais būdais ir 
priemonėmis jos siekia savo 
tikslo. Joms svarbu esamus 
šeimininkus išstumti ir viskas, 
o koks bus krašte režimas— 
antraeilis reikalas. Todėl jos 
dedasi su tais, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu jų reikalus 
judina...”

Kunigams, žinoma, nepatin
ka tas Azijos atbudimas, nei 
jos tautų siekimas nepriklau
somybes ii* laisvės. Jie šau
kia, kad “demokratinis pa
saulis” ieškotų išeities. “Kad 
ir pavėluotai,’’ girdi, tas pa
saulis “turėtų greitai peržiū
rėti Azijoje vedamą politiką 
ir ją kreipti ta kryptimi, ko
kios nūdieninis gyvenimas rei
kalauja.”

Betgi, kaip žinoma, tasai 
“demokratinis pasaulis” kaip 
tik ir yra tais šeimininkais 
ant Azijos tautų, apie kuriuos 
Draugas kalba. Jis dantimis 
įsikandęs nori atsilaikyti, kad 
jo atbudę Azijos žmonės ne
išstumtų. O kai tie žmonės, 
geruoju nebegalėdami su sve
timais šeimininkais apsidirbti, 
kaip Indokinijoje, stoja griež
to n kovon, ką apie Juos dū
moja klerikalai? Jie juos 
pasrtierkia. Jie' reikalauja, 
kad jie būtų ginklais, paklup- 
dyti.

Nesąmonė, beje, pasakoti, 
kad tie ' atbudę žmonės busi
mojo savo krašto režimo po
būdį laikę antraeiliu reikalu. 
Šią filosofiją labai gražiai vi
siems laikams palaidojo di
džiosios Kinijos ir Vietnamo 
žmonės. Tiesa, jie kovojo 
prieš svetimuosius šeiminin
kus ir juos išstūmė laukan, 
l>et taip kovodami jie nepa
miršo savo režimo. Toje ko
voje jie susikūrė tokius reži
mus. kuriuose paprastosios 
liaudies balsas, . o ne balsas 
stambiųjų savininkų, fabri
kantų, bankininkų, yra nu- 
sveriamas balsas. Tame reži
me nudievinima ir dvasiški- 
ja. Jame žmogus laikomas 
žmogumi; nepaisant jo rasinės 
kilmes.

JUOS LENGVA SUPRASTI

Antrojo pasaulinio karo me- 
■ tu Ispanijos diktatorius Fran
co buvo pasiuntęs savo “Mė
lynąją diviziją” talkon Hitle
riui prieš Tarybų x Sąjungą. 
Keletas! šimtų tų galvariezų 
pateko i karo nelaisvėn. Tik 
dabar Jie tapo sugrąžinti Is
panijon.

Kunigų Draugo korespon
dentai Alfonsas Tai k Cinas tu
rėjęs. su jais pasikalbėjimą. 
Jiems baisiai nepatikusi Tary
bų Sąjungos santvarka. Jie 
ten nebuvę glostomi, neigi 
r»ripažinti didvyriais už jų 
kiiminalystes.

Churchill darys atominę 
sutartį su Eisenhoweriu

London. — Anglijos mi
nistrų pirmininkas Chur- 
chillas sakė savo seimui, 
kad darys atominę sutartį 
su prez. Eisenhoweriu, nors 
Sovietai ir neprisidėtų prie 
tos sutarties.

Čou En-lai pareiškimas 
spaudos konferencijoje 
New Delhi mieste

D-elhi, birželio 28 d.—Va
kar Indijos prezidento rū
muose įvyko Kinijos Liau
dies Respublikos Valstybi
nės administracinės tarybos 
premjero ir Centrinės liau
dies vyriausybės užsienio 
reikalų ministro Čou En-la- 
jaus spaudos konferencija. 
Jis davė tokius atsakymus 
į žurnalistų klausimus:

Klausimas: Ar jūs turi
te kokius nors teigiamus 
pasiūlymus tarptautiniam 
įtempimui sušvelninti? .

Atsakymas: Aš manau, 
kad pagrindinis būdas tarp
tautiniam įtempimui su
mažinti yra stoti prieš ka
rą ir už taiką. Paliaubos 
Korėjoje tam tikru laipsniu 
sušvelnino tarptautinį įtem
pimą. Jeigu karas Indoki
nijoje galės būti nutrauk
tas ir taika ten^bus atkur
ta, tai tarptautinis įtempi
mas toliau švelnės. Tačiau 
mes neturime išleisti iš 
akių to fakto, kad dar yra 
žmonių, kurie kliudo tam, 
kad abi kariaujančios pusės 
Indokinijoje pasiektų gar
bingas paliaubas. Todėl tai
kingosios nacijos ir tautos 
turi toliau stengtis ir ne
leisti, kad ši obstrukcionis- 
tinė veikla būtų sėkminga.

Klausimas: Ar jūs .turi
te kokius nors teigiamus 
pasiūlymus bendradarbia
vimui tarp Azijos šalių su
stiprinti?

Atsakymas: Aš manau, 
kad ministras pirmininkas. 
Nehru vykusiai pasakė, jog 
5 principai, įrašyti pream
bulėje Kinijos ir Indijos 
šių metų balandžio mėnesį 
pasirašyto susitarimo dėl 
prekybos ir santykių tarp 
Kinijos Tibeto rajono ir In
dijos, turi būti taikomi ir 
santykiams tarp Kinijos ir 
Indijos. Tie principai yra: 
vienas kito teritorinio vien
tisumo ir suverenumo savi
tarpio gerbimas, savitarpio 
nepuolimas, savitarpio ne
sikišimas į vienas kito vi
daus reikalus, lygybė bei 
savitarpio nauda ir taikus 
sambūvis. Šie principai ge
ri ne tik dviem mūsų ša
lims, bet taip pat ir kitoms 
Azijos šalims ir visoms pa
saulio šalims. Jeigu šie 
principai bus pritaikyti pla
tesnėje sferoje Azijoje, tuo
met karo pavojus sumažės 
ir galimybė bendradarbiau
ti Azijos nacijoms padidės.

Klausimas: Kadangi yra 
didelės ir mažos, stiprios ir- 
silpnos nacijos pasaulyje, 
kokiu būdu jos gali taikiai 
egzistuoti viena šalia kitos?

Atsakymas: Mūsų nuo
mone, remiantis penkiais 
principais, kuriuos aš ką 
tik paminėjau, visos pasau
lio nacijos gali taikiai eg
zistuoti viena šalia kitos, 
nepriklausomai nuo to, ar 
jos yra didelės ar mažos, 
stiprios ar silpnos ir nepri
klausomai nuo to, kokią so
cialinę sistemą turi kiekvie
na iš jų. Reikia gerbti 
kiekvienos šalies tautos tei
ses į nepriklausomybę ir 
apsisprendimą. Kiekvienos 
šalies tauta turi turėti tei
sę pasirinkti savą valstybi
nę sistemą ir gyvenimo bū
dą, kitoms nacijoms nesiki
šant. Revoliucija negali bū
ti eksportuojama, tuo pačiu 
metu negalima leisti išori
nio kišimosi į bet kurios ša
lies tautos išreikštą bendrą 
valią. Jeigu visos pasaulio 
nacijos pagrįs savo savitar

pio santykius šiais princi
pais, tai negali būti grasi
nimų ir agresijos vienos na
cijos prieš kitą, ir visų pa
saulio nacijų taikus sambū
vis pavirs iš galimybės ti
krove.

Klaztsimas: Ar pageidau
tina, kad svarbiausiųjų A- 
zijos šalių ministrai pirmi
ninkai kartkarčiais susitik
tų, kad ieškotų bendrų prie
monių taikai ir saugumui 
Azijoje palaikyti?

Atsakymas: Mano nuo
mone, norint siekti bendru 7 v
priemonių taikai ir saugu
mui Azijoje palaikyti, pa
geidautina, kad atitinkami 
atsakingi svarbi a u s i ų j ų 
Azijos šalių asmenys kart
karčiais susitiktu ir kon- 
sultuotųsi tarp savęs.

Klausimas: Kaip gali 
būti sustiprinti santykiai 
tarp Kinijos ir Indijos?

Atsakymas: Mano nuo
monėj santykiams tarp Ki
nijos ir Indijos stiprinti bei 
vystyti mes turime dėti mū
sų ■ pastangas įvairiais bū
dais. Tarp Kinijos ir Indi
jos du tūkstančius metų 
yra tradicinė draugystė. 
Neseniai, remiantis vienas 
kito teritorinio vientisumo 
ir suverenumo savitarpio 
gerbimo, savitarpio nepuoli
mo ir* savitarpio nesikišimo 
į vienas kito vidaus reika
lus, lygybės bei savitarpio 
naudos ir taikaus sambū
vio principais, mūsų dvi 
šalys sudarė susitarimą dėl 
prekybos ir santykių tarp 
Kinijos ir Tibeto rajono ir 
Indijos.

Tai sudaro naują pagrin
dą santykiams tarp mūsų 
dviejų šalių - stiprinti ir 
vystyti. Šiuo nauju pagrin
du glaudus bendradarbiavi
mas ir nuolatiniai ryšiai 
tarp mūsų dviejų šalių vy
riausybių ir tautų taikos vi
same pasaulyje interesais, 
o taip pat ekonominių san
tykių vystymas ir kultūri
nis pasikeitimas tarp dvie- 
iu šalių leis nuosekliai sti
printi ir vystyti santykius 
tarp mūsų dviejų šalių. 
Kalbama, kad dabartinė 
prekybos tarp mūsų dviejų 
šalių apimtis palyginti ne
didelė. Aš manau, kad, at
sižvelgiant į vienas kito no
rus ir teikiant vienas kitam 
pagalbą lygybės ir savitar
pio naudos pagrindu, gali
ma surasti būdus prekybos 
apimčiai išplėsti.

Aš esu įsitikinęs, kad ma
no derybos su ministru pir
mininku Nehru per pasta
rąsias keletą dienų prisidės 
prie taikos Azijoje ir visa
me pasaulyje reikalo. Čou 
En-lajus pareiškė, kad bus 
paskelbtas bendras komuni
katas apie jo derybas su 
Nehru.

Farmington, Me.
APIE LIGONĘ

Pranešu, kad Mary Shumen 
(Siinčnienė) sunkiai susirgo. 
Dabar randasi ligoninėje, St. 
Vincent Hospital, Worcester, 
Mass. Mat, ją tenai nusive
žė jos dukterys, kad gajčtii 
Ją matyti ir jai patarnauti. 
Jos dukterys yra Aldona Lar
son ir Anela Crockett. Gir
dėjau, kad ją aplanko Mike 
Lukas žmona. Ačiū jai už 
gerą širdį

Felix Shumen
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Ar galima 
planuoti savo 

“susirgimą^”
Aną dieną skaitau Ameri-

kos Darbo Federacijos či- 
kagiškių unijų organą, 
“Federation News,” ir ran
du jame pajuokimą Čeko
slovakijai. Tos šalies ko
munistai, girdi, ragina dar
bininkus planuoti savo sir
gimą, jog juo mažiau rei
kėtų išlikti iš darbo. Ko
dėl, sako, nesuderinti susir
gimą su vakacijomis?

Skamba juokingai. Argi 
žmogus gali žinoti, kada ji
sai susirgs?

Bet toliau skaitydamas 
šito unijų laikraščio paduo
tas ištraukas iš Čekoslova
kijos laikraščio “LidovaDe- 
mokracie,” sužinojau visai 
ką kitą. Ten kalbama anįe 
labai rimtą reikalą. Tęm 
kalbama apie darbininktte, 
kurie galvoja apie pasiu
vimą patikrinimui savo 
sveikatos. Kodėl, sako, toks 
patikrinimas nesud e r i n a - 
mas su vakacijų laikotar
piu? Visiškai nieko nesa
koma apie susirgimą ir gy
dymąsi.

O ar sveikatos patikrini
mą bei pasidavimą ilges
niam poilsiui galima sude
rinti su vakacijomis? Nors, 
tiesa, ne visuomet, bet la
bai galima. Štai mano žmo
na turi nesusipratimų su 
sveikata. Ji ruošiasi pasi
duoti ios pilnam patikrini
mui. Bet ji nenori išlikti 
iš darbo. Todėl lauka savo 

< atostogų. Kaip tik prasidės 
atostogos, eis pas gydytoją 
ir prašys abelno patikrini
mo. Tam reikalui ji žada 

i praleisti visą pirmąją ,vaka- 
I ei jų savaitę.

Kaip tik panašius atsitįfr 
kimus turi mintyje ir čeko- 

' slovaku laikraštis “Lidova 
Demokracie,” o Chicągos 
darbo unijų “Federation 
News” laikraštis negražiai 
dalykus iškraipo. Labai 
keista, kad unijų laikraštis 
tokiais negražiais darbais 
užsiimdinėja. .

Ričmondietis

Hartford. Conn.
Mūsų choro reikalai ir veikla

Laisvės Choras neturėjo, pa
mokų per dvi savaites, nes 
mokytoja buvo išvažiavus j 
vakaci j as. Dabar jau sugrį
žo, todėl turėsime pamokas. 
Todėl visų pareiga yra lan
kytis į pamokas. .

Laisvės Choras rengia VJ 
važiavimą pas Gailiūnus aut 
ūkio, Windsor, Conn. Įvyks 
rugpjūčio 1 d., pradžia 1 vai.

i po ’pietų.
Choristams ir garbės Ai

riams bus viskas veltui. Paša
liniams Įžanga $3.

Choras stengsis visus priim- 
.t; kuogeriausia, kiek galima, 
tiek su valgiais, tiek su gėri
mais, tiek su simpatija. Pra
šomo visus, choristus ir paša
liečius dalyvauti.

Pastaba: Jeigu lytų iki 12 
vai. iš ryto, tai parengimas 
Įvyks svetainėje, 157 Hung
erford St.

Choristas

POLICININKAI SKUN
DŽIASI NEGALI 
PRAGYVENTI

Kingston, N. Y. — New 
Yorko valstijos policijos 
konferencija surado, jog 
policininko alga yra nį 
daugiau kaip $4,000 per me
tus, tai esą per maža, At
sižvelgiant į dabartinę 
brangenybę.



Akies fiziologija—3 Už taiką ir visuotinį
J. J. Kaškiaitčius, M. D.

Žnu|fiami truputį apie 
akies^ anatomiją, pasižiūrė
kime dabar bent kiek apie 
akies fiziologiją, apieSgyvy- 
binius akies reiškinius. Pir
ma to dar užkliudyk! me 
vokus (“eyelids”). Viršu
tinis ir apatinis vokas turi 
suraukiamuosius raumenė- 
lius. Kai jie susitraukia' 
jie kiek paspaudžia akies 
obuolius, truputį pamaigo 
juos, pamasažuoja, o akim 
tai labai naudinga.

Vokų krašteliais eina ei
lė skylelyčių bei atvarų, pro 
kurias į akis sueina slidus 
lipnus skystis, kurį nuolat 
gamina tam tikros vokų 
liaukutės. Tas vilgomasis 
skystis truputį riebus ir sli
dus, gražiai suvilgo ir akį 
ir vokų vidų, gaivina su
jungiamąsias plėves.

Po 'viršutiniais vokais yra 
ašarvflLęs liaukos, kurios ga
mina ašaras. Ašaros tru
putį aitrios, padeda praša
lint nuo akių kokį nereika
lingą daiktą, dulkes, bakte
rijas, dūmus, garus, dujas. 
Kai ašarų susidaro pervirš, 
tai jos subėga ašariniais la
takėliais bei kanalėliais į 
nosis. Tų kanalėlių skyle- 
lės nemažos, apatinių vokų 
nosiniam gale. Jei katra 
ašarinė skylelė užanka ar 
užsikemša,^tai ašaros bėga 
ant veido. Tokį užakimą 
galima kartais pataisyt. 
Okulistas, akių specialistas, 
tam vartoja virbaliukus ir 
operaciją padaro.

Vokų pakraščiais eina ei
lės blakstienų, m a ž y č i ų 
plaukelių, kurie apsaugo 
akį nuo kokio žalingo daik
to. O viršum akių, palei 
kaktos apačią, nusidriekia 
antakiai. Antakiai irgi pa
deda apsaugot akis, nuo 
prakuto ar kokio skystimo. 
Antakiai pabrėžia akių gro
žį ir veido ryškumą.

Akiai vartyt veikia bent 
keli plonučiai raumęnėliai.

ROCHESTER. N. Y.
2

Muzikantų bėdios ir vargai
Rochesteris yra gana pla

čiai išgarsėjęs kaipo muzi
kos miestas. Kai dėl nela
bai didelio miesto, tai dide
lis dalykas, kad Rocheste
ris užlaiko simfoninį orkes
trą. Be to, čionai randasi 
gana garsi Eastman School 
of Music, kuri kasmet iš
leidžia nemažai muzikantų.

Rochesterio muzika n t a i 
yra organizuoti. Jie pri- 
klaūįo AFL American Fed- 
eratioh of Musicians, Local 
66. Unijos, prezidentu yra 
Thomas R. McCarthy, ku
ris, sakoma, neturi jokių ry
šių išgarsėjusiu ragan- 
gaudziu McCarthy iš Wis- 
consino.

Šiomis dienomis vietinia- 
i me savaitraštyje “Roches
ter Labor News” pasirodė 
labai įdomus muzikantų 
prezidento McCarthy pra,- 
nešimas. Jis skundžiasi, kad 
ne tik Rochestery, bet vi
soje Amerikoje muzikantų 
likimas apverktinas. Tikė
site ar ne, bet nė vienas iš 
muzikantų unijos narių, ku
rių esama net 1,200, nepa
sidaro pragyvenimo vien tik 
iš muzikos! Padėtis tikrai 
tragiška. Muzikantai me
ta savo profesiją ir ieško 
kitokio užsiėmimo pragyve- 

*Įnnuu.
Įdomu ir tas, kad muzi- 

kantujt/skriaudžia ir radijo 
bei televizijos stotys, štai, 
sako, radijo stotis neva 
sartido vieną muzikantą, bet 
net ir jam retai teleidžia 

Akiniai jų galiukai priaugę 
prie akies obuolio, po viršu
tinių plėvių, palei tą vietą, 
kur prasideda išsigaubti ra
genos kraštai.- Kiti—kauli
niai raumenėlių galai, pri
augę prie kaulinės duobės.

Jeigu katros akies rau- 
menukas, tas ar kitas, esti 
bent kiek trumpesnis, tai 
jis tą akį laiko patraukęs 
truputį iš vietos. Taip ir 
pasidaro kreiva, akis. Krei
vą akį lengvai pataiso ma
žytė operacijukė. ' Okulistas 
arba kiek sutrumpina ilges
nįjį raumenėlį, arba jis pa
ilgina, kitam akies šone, 
trumpesnįjį raumenėlį.

Akis primena fotografinį 
aparatą. Kad suprastum, 
kaip akis veikia, turi atsi
mint ši ta iš fizikos. Yra 
žinoma, kad šviesos spin
duliai, patekę į tirštesnę 
tarpą, truputį “įlūžta” ir 
pasitraukia artėliau to tirš- 
tesnio tarpo. Paprasti aki
niai stiklai arba lenzos kaip 
tik ir veikia taip. Taip vei
kia ir akies lenza — lęšiu
kas, kaipo tirštesnis daik
tas, negu oras ir vanduo.

Kai tu žiūri į kokį daiktą, 
tai to žiūrimojo d a i k t o 
spinduliai, perėję akin per 
vyzdžio skylukę, persi lauži a 
akies lenzoj, taip kad per
ėjęs per lęšiuką daiktas at
rodo mažutis. Toks jis ir 
pataiko į akies veidrodį — 
tinklainę. Tinklainėje regi
masis daiktas atrodo mažy
tis ir apsivertęs viršun. To
kį atvaizdą optiniai nervai 
ir nuneša į smegenis.

O ten, optiniuose smege
nų centruose, įvyksta gyvy
bingas stebuklas: regimasis 
daiktas pasidaro vėl atgal 
stačias ir normalaus, natū
raliniai didumo bei formos 
ar spalvos.

Tokia esti ir taip veikia 
normali, _ sveika akis. Apie 
akies trūkumus ir nenor
malumus — kita karta, v V 

pasirodyti. Per ištisą die
ną radijo bei televizijos sto
tis groja iš Įdainuotų rekor
du. Nors tie rekordai aiš
kiai pažymėti, kad juos ga
lima naudoti tiktai savo na
muose, o ne per radiją ar 
televiziją, bet niekas nepai
so. Muzikantai ir jų unija 
neturi galios pastoti tam 
kelią. Girdi, tas stotis ga
lėtų suvaldyti tiktai rekor
dų kompanijos, bet jos į tai 
nekreipia dėmesio.

McCarthy pasakoja, kad 
praėjusiais metais įvąirios 
rekordų darymo kompani
jos išleido rekordų už $171.,- 
000,000. Bet ar žinote, jis 
klausia, kiek iš. tos sumos 
teko Amerikos muzikan
tams? Ogi viso labo tiktai 
2 procentai! Visa ta mlži- 
niška suma nuėjo į kompa
nijų pelnus.

Dar vienas dalykas, ku
rį primena muzikantų uni
jos prezidentas. Jis sako, 
kad 1945 metais buvo išleis
tas taip vadinamas “The 
Lea Act,” kuris uždraudžia 
muzikantų unijai reikalau
ti, kad radijo bei televizijos 
stotys turi samdyti muzi
kantus atlikimui savo pro
gramų. Todėl visos stotys 
paleido muzikantus iš dar
bo, o naudoja muziką iš re
kordų.
• Rezultatas: vis daugiau 
ir daugiau jaunu žmonių 
šalinasi nuo muzikos profe
sijos. Koks išrokavimas 10 
ar 15 metų praleisti besimo
kinant muzikos, jeigu gavęs

Rašo O. R.
Gegužės pabaigoje Ber

lyne įvyko Pasaulinės Tai
kos Tarybos Nepaprasto
ji sesija. Pasaulio visuo
menė skiria daug dėmesio 
sesijos priimtiems nuta
rimams. Ir tai visiškai su
prantama. Šie nutarimai 
paliečiai aktualiausias šių 
dienų tarptautinės padė
ties problemas, jie liečia 
kiekvieną paprastą žmo
gų, jo likimą, jo šeimos 
židinį. Iš tikrųjų, ar ga
lima būti abejingiems, kai 
iš Pasaulinės Taikos Ta
rybos tribūnos nuskambėjo 
rūstus protestas prieš ato
minį karą, gresiantį • žmo
nijos sunaikinimu?

Prieš atomini ginklą

Rezoliucijoje atominio gin
klo klausimu Pasaulinė Tai
kos Taryba tautą vardu pa
reikalavo .sudaryti tarptautinį 
susitarimą, kuriame būtų Įsi
pareigojimas daugiau neat
likti atominių ir vandenilinių 
bombų ir 'nenaudoti šių gin
klo rūšių. “Toks susitarimas, 
—pabrėžiama rezoliucijoje, — 
paruoštų ir palengvintų pri
ėmimą veiksmingų priemonių, 
užtikrinančių jų visišką už
draudimą. Jis padėtų arti
miausioje ateityje susilpninti 
tarptautinės padėties įtempi
mą. atvestų į visuotinį apsi
ginklavimo sumažinimą, at
vertų kelią bendradarbiavi
mui, siekiant panaudoti ato
minę energiją taikiais tiks
lais.”i

Berlyno sesija paragino vi
sus veikėjus, kuriems brangi 
taika, visas politines, profsą
jungines ir religines organi
zacijas, visų šalių vyrus ir 

I moteris — bendrai nacionali- 1I aiu ir tarptautiniu mastu ieš- 
j Roti priemonių tam, kad bū- 
j tu pasiektas susitarimas tarp 
vyriausybių • šiais pagrindi
niais punktais: visų masinio 
naikinimo ginklo rūšių ga- 

’ mybos. laikymo ir naudojimo 
j uždraudimas ir griežta kon
trolė šiam uždraudimui. I’a- 

| saulinės Taikos Tarybos ragi- 
Įnimas rodo kelią j paprastojo 
žmogaus širdį. Sveikas pro
tas sako jam:, reikia padary
ti viską, kad būtų likviduota 
atominio karo grėsmė.

Saugumas visoms tautoms
No mažesnio plačiųjų vie

šosios nuomonės sluoksnių 
pritai'imo susilaukė kitas Pa- 

j saulinės Taikos Tarybos Ne- 
1 paprastosios sesijos nutari
mas — rezoliucija saugumo 
klausimu. ši rezoliucija pa
liečia įvykius, paaštrinančius 
dabartinę tarptautinę padėtį. 
Nesureguliuotas galutinai kon
fliktas Korėjoje, siaučia kru
vinas karas Indokinijos džiun
glėse. Prisidengiant “Euro
pos gynybinės bendrijos” su
darymu, perginkluojami Va
karų Vokietijos revanšistai. 

j Europos centre vėl atgaivina
mas itin pavojingas vokiško
sios agresijos židinys, agresi
jos, dukart atnešusios tau
toms nesuskaitomas nelaimes

■ ir kančias.
Kaip padėti teisingai iš

spręsti visas šias aktualias 
šių dienų problemas? Atsa- 

i kymas duotas. Pasaulinės Tai
kos Tarybos rezoliucijoje sau
gumo klausimu. Joje sakoma: 

• “įvairiu saliu viešosios nuo
monės judėjimas, kuris pa
siekė, kad būtų sudarytos pa
liaubos Korėjoje ir pradėtos 
derybos Europos ir Azfjos 
problemoms išspręsti, šian
dien gali pasiekti:

—Sėkmingą Ženevos pasita
rimo užbaigimą, tai yra ug
nies Indokinijoje nutraukimą 
ir taikų konfliktų Korėjoje ir 
Indokinijoje sureguliavimą:

diplomą žmogus tikisi tik
tai nedarbo!

Korės p.

saugumą
Šiurpulingi vaizdai 

Guatemaloje
—Bonos ir Paryžiaus sutar

čių atmetimą ir derybų dėl 
taikaus Vokietijos problemos 
išsprendimo atnaujinimą.”

Ar gali žmonės, nuoširdžiai 
suinteresuoti taikos užtikrini
mu, prieštarauti prieš tai? 
Ne uždaros grupuotės, pana
šios į “Europos gynybinę ben
driją,” o jungtinės kolektyvi
nės pastangos yra pajėgios 
užtikrinti tautų saugumą. 
Vokiškieji utilitaristai ir re
vanšistai, kaip moko istorijos 
patyrimas, yra vienodai pavo
jingi visoms tautoms. Indo
kinijos kare žūva ir prancū
zai, ir vietnamiečiai, ir kitų 
tautybių atstovai. Karas Ko
rėjoje padarė nelaimių dau
gelio pasaulio šalių motinoms. 
Pasaulinė Taikos Taryba vi
siškai teisingai nurodė, kad, 
nepaisant politinių ir sociali
nių sistemų skirtumo, visos 
tautos turi bendrų interesų. 
Negalima ginti šių bendrų in
teresų, negalima užtikrinti 
kiekvieno žmogaus saugumo 
ir tautų nepriklausomumo 
atominio šantažo būdu, pa
saulio suskaldymo i karinius 
blokus būdu.
Kultūrinis bendradarbiavimas

Noro prisidėti prie tautų 
bendradarbiavimo yra kupi
na Berlyno sesijos priimtoji 
kultūros komisijos rekomen
dacija. ši rekomendacija sie
kia sustiprinti kultūrinį kei
timąsi tarp tautų, pašalinti 
kliūtis ir užtvaras, kurios vis 
dar kliudo šiam keitimuisi.

Įvairiausios organizacijos, 
žmonės, priklausantys prie 
įvairių gyventojų sluoksnių, 
dabar kelia savo balsą Pa
saulinės Taikos Tarybos re
zoliucijoms paremti.

Liaudies susirūpinimas
Visaliaudiniu, pasauliniu, 

masiniu judėjimu tampa ko
va prieš atominio ginklo pa
naudojimą. Antai, Prancūzi
joje vien per pastarąsias sa
vaites prieš atominį karą pa
sisakė Vilžiuifo miesto gyven
tojai, Prancūzijos moks
lo darbuotojų asoci a c i j a , 
tūkstančiai paryžiečių — tai- 
k o s šalininkų konferenci
jos dalyvių, buvusių fronto 
kovotojų sąjunga. Daugėja 
pasisakymai prieš atominį ka
rą Anglijoje, Italijoje ir ki
tose Euroops šalyse. Nė . ma
žiau ryžtingai, negu Europo
je, prieš masinio naikinimo 
ginklų panaudojimą, už tautų 
saugumo užtikrinimą kovoja
ma kitose pasaulio dalyse, ki
tose šalyse. Atgarsiai į Pa
saulinės Taikos Tarybos nuta
rimus girdėti iš Čilės, kur pa
prastieji žmonės remia Berly
no sesijos nutarimus. Visiškos 
paramos šie nutarimai susi
laukė Indijoje, indoneziečių 
tautos tarpe, Japonijoje ir ei
lėje kitų Azijos šalių.

Reikia atskirai pažymėti, 
kad reikalavimą uždrausti 
masinio naikinimo ginklus 
remia tokia tarptautinė orga
nizacija, kaip *Raudonojo Kry
žiaus draugijų lygos taryba, 
kurioje atstovaujama 61 pa
saulio šalis. Gegužės pabai
goje Oslo mieste įvykusios 
šios Tarybos 23 sesijos daly
viai paragino visas valstybes 
“pasiekti susitarimą dėl ab
soliutaus ir efektyvaus už
draudimo naudoti troškinamą
sias bei nuodingąsias dujas ir 
bakteriologinį ginklą; Įsteigti 
efektyvią tarptautinę atomi
nės energijos panaudojimą 
vien tik taikiems tikslams; 
imtis skubių ir efektyvių žy
gių, siekiant apginti visas 
•tautas nuo žalos ir nuostolių, 
kurias daro atominio ginklo 
bandymai.”

Pasaulinės Taikos Tarybos 
Nepaprastosios , sesijos nuta
rimus , vieningai remia tarybi
nė liaudis.

Pasaulinės • Taikos Tarybos 
Nepaprastosios sesijos nuta
rimai — svarbus žingsnis iš
vystant' galingą judėjimą tai-

Fašistiniai pabaisos tui'i 
laisvas rankas. Jie šiandien 
Guatemalos viešpačiai. Jų 
rankose valdžia ir ginklai. Už 
jų nugaros stovi ne tik Ame
rikos ambasadorius Puerifoy, 
bet ir Vatikano pasiuntinys. 
Popiežiaus nuncijus palairpi- 
na visus fašistinių teroristų 
žygius.

Tas informacijas randame 
Lotynų Amerikos Darbininkų 
Konfederacijos pran e š i m e . 
Pranešimas sako, kad tero
ras prieš demokratus Guate
maloje toks žvėriškas, toks 
baisus, jog net ir įžymiausi 
naciškieji žmogžudžiai atrodo 
nublukusiais, palyginus jų te
rorą su dabartiniu Guatema
los fašistų teroru.

Darbininkų Konfederacijos 
pranešimas sako:

“Darbo unijų nariai, kovin
gi valstiečiai, kurie aktyviš- 
kai dalyvavo pravedime že
mės reformos, ir demokratai 
abelnai torturuojami (kanki
nami), nulupant jiems odą 
nuo kojų padų ir nupiaustant 
jiems jų lytiškus organus. O 
paskui, kai jau jų, fašistų, 
sadistiniai apetitai būna pa
tenkinti, savo aukas jie ran
kinėmis granatomis sunaiki
na arba sušaudo.

“Stambiųjų žemės feodalų 
ir visų reakcionierių siautėji
mas abelnai jau pareikalavo 
daug aukų. Nužudytųjų są
rašas kasdien didėja. Tarpe 
daugybės nužudytų kitų> ran
dame šiuos: Felix Moreno, 
Fruktų Kompanijos Darbinin
kų Unijos generalinį sekreto
rių ; Luis Gudiel; Hermino 
Duque; Ildefanso Veras; Ai
de Godoy de Veras, Guate
malos Moterų Sąjungos se

Mūsų kultūriniai centrai
Dalyvaudamas LDS Sei

me turėjau gerą progą pil
nai susipažinti $u chicagie
čių įsigytu Lietuvių Kultū
riniu Centru—Milda./

Liepos 10 d. pasiekęs Chi- 
cagą skubinausi aplankyti 
dienraščio “Vilnies” įstaigą 
ir Mildos namą. Vietiniai 
draugai noriai aprodė abi 
įstaigas ir, priedu, pavai
šino. Jie draugiškai mane 
ten priėmė ir puikiausią 
vietą nakvynėms parinko. 
Už tai jiems širdingai ačiū.

Apie Mildos nardą jau bu
vo nemažai pirmiau rašyta, 
bet dar norisi keliais žo
džiais tai paminėti.

Namas yra taip įrengtas, 
kad jis geriausiai atitinka 
visokiems kultūrinių sueigų 
reikalams. Teatro įtalpa, 
kur LDS delegatai seimayo- 
jo, geriausia tinka koncer
tams, vaidinimams, masi
niams mitingams ir tt. Ant 
trečio aukšto graži bent 300 
žmonių salė taipgi viso
kiems mažesniems parengi
mams. Antrame aukštyje 
randasi klubas su virtuve ir 
gerai įrengtų baru, su vi
sais gėrimų leidimais.

Viską bendrai sudėjus ga
lima sakyti, kad tai didžiule 
kultūrinė įstaiga, sutei
kiant milžiniškos naudos vi
sam mūsų pažangiajam vei
kimui.

Bet šios įstaigos įrengi
mas ir užlaikymas, aišku, 
sudaro didžiulių išlaidų. 
Jos vedėjai Budris ir Miku- 
lėnas apskaičiuoja turėsią

kai ginti. Tai, kad šios sesi
jos nutarimai plačiai remia
mi, rodo, jog visų žemės ru
tulio šalių (taikingosios jėgos 
yra pasirengusios įvykdyti 
savo didžią misiją? pasirengu
sios kovoti už taikos ir pažan
gos užtikrinimą. 

kretorę, ir Antonio Molina, 
T. E. X. A. C. O. Darbininkų 
Unijos veikėją.

“Prie jų reikia pridėti fa
šistų papildytas kriminalystea 
prieš Malaostan gyventojus, 
šalia Meksikos rubežiaus, kur 
visi miestelio Ayuntamiento 
tarybos nariai buvo sušaudy
ti.”

Lotynų Amerikos Darbinin
kų Konfederacijos pareiški
mas nurodo, kad įsigalėję fa
šistiniai teroristai užpuolė ir 
apiplėšė visų demokratinių 
grupių centrus ir buveines. O 
Generalinės Darbininkų Kon
federacijos ir Nacioriaiės Vals
tiečių Konfederacijos buvei
nes okupavo armija.

Dar daugiau: “Guatemalos 
Nacionalis Radijas kasdien 
paduoda kunigų raginamus 
išnaikinti visus demokratus. 
Toks dvasininkų atsinešimas 
yra logiška pasėka tos rolės, 

Įkuria sulošė šioje krizėje po
piežiaus pasiuntinys.

“Visur sostinėje pasirodė 
iškabos su užrašais: ‘Religija 
triumfuoja!’ ir ‘Dievas, šalis 
ir Liuosybė!’ ”

Toliau Lotynų Amerikos 
Darbo Konfederacijos prane
šime kalbama apie septynis 
šimtus demokratų pabėgusių 
ir pasislėpusių Įvairiose amba
sadose — Meksikos, Argenti
nos, Čilės, Ecuadoros ir EI 
Salvadoros. Jų padėtis pavo
jinga/ Generolų klika, suda
ranti valdžią, kepa prieš tuos 
demokratus apakltįnimus ir 
reikalauja juos išduoti. Ar
tos ambasados atsilaikys? 
Tai klausimas. Jeigu šitie 
šimtai žmonių bus išduoti bu
deliams, jiems gręsia mirtis.

metinių išlaidų iki 22 tūks
tančių.

’Smagu girdėti, kad jie-tu
ri gražios kooperacijos iš 
senosios ir jaunosios lietu
vių kartos. Keli šimtai jau 
prisidėjo su šimtinėmis, ki
ti žada vėliau prišldėti, kad 
pilnai viską ten įrengti ir 
šią įstaigą operuoti.

Nežinau, kiek jie para
mos turi iš kitų miestų. 
Aišku, kad didžiausią naštą 
turi nešti patys chicagie- 
čiai. Bet' kitos kolonijos 
taipgi turėtų prie šio gar
bingo darbo prisidėti—tam 
tikslui paskirt po šimtinę 
niekam nėra tafy jau Sun
ku.

Rytiečiai, kiek žinoma, 
dar visai mažai susidomėjo 
vakariečių kultūrinių cen
tru, mažas skaičius teprisi- 
dėjo su šimtinėmis. Reikė
tų taipgi tuo reikalu dau
giau susidomėti ir vakarie
čiams daugiau padėti.

Tiesa, rytiečiai turi savo 
milžinišką Lietuvių Kultū
rinį Centrą Richmond Hill, 
N. Y. Bent 13 šimtų yra 
prie šios įstaigos prisidėję. 
Jie žino, kad be jų dosnios 
paramos tokia įstaiga neį
manoma išlaikyti.

1 Bet męs nenusiskriausi- 
me, jeigu ir abi įstaigas tin
kamai paremsime.

Kalbindamas vieną kitą 
chicagietį prisidėti su, šimti
ne prie rytiečių kultūrinio 
centro, patyriau, kad tokių 
draugų galima rasti. Chi- 
cagietis A. Grigas be jokio 
argumento pridavė savo 
šimtinę, taipgi keli kiti pa
sižadėjo vėliau - prisidėti.

Tai patyręs ir aš nepali
kau jiems skalnas. Su sa
vo šimtine prisidėjau prie 
chicagiečių centro, o kitą j 
šimtinę dovanojau dienraš-1

3 p$l.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Liepos (July) 27, 1954

čio “Vilnies” namui. Tai 
padaręs aš visai nesijaučiu 
nusiskriaudęs. Kaip t i k 
priešingai. Jaučiuosi atli
kęs savo pareigą.

Būtų labai smagu matyti 
daugelį rytiečių su šimtinė
mis paremiant chicagiečių 
centrą, o vakariečiai ture-' 
tų tuo patim atsimokėti ry
tiečiams—prisidėti prie ry
tiečių centro.

Kadangi abu mūsų kultū
riniai centrai yra nepava- - 
duojamai reikalingi pažan
giečiams lietuviams, tai jų 
išlaikymu turėtume visi rū
pintis. Rytietis

Chicagos Žinios
Jau registruoja unijislus

šio didmiesčio darbo uni
jos jau pradėjo rūpintis atei
nančiais kongresiniais rinki
mais. Amerikos Darbo Fede
racijos unijų vadovybė išlei
do patvarkymus, kad visi na
riai būtų suregistruoti ir pa
ruošti rinkimams. Lokalų 
vadovybėms Įsakyta savo na
rių registraciją rinkimams 
pravesti iki liepos 31 dienos.

Visam darbui vadovauja 
Labor’s League for Political 
Education — Darbo Federa
cijos politinė organizacija.

Didelis plieno gamybos 
nusmukimas

Plieno pramonės organas 
“Iron Age” praneša apie pa
dėtį plieno pramonės Chica- 
gos apylinkėje. Padėtis esan
ti prasta ir dar vis einanti 
prastyn. Suėmus visus plie
no fabrikus, apimant kr Gary, 
Ind., sritį, gamyba juose nu
krito 10.5 punkto. Jeigu ga
myba eidavo 79 procentų sa
vo pajėgumo, tai šiandien 
beina 68.5 procento. Iš to 
aišku, kad labai daug dar
bininkų yra netekę darbo.

Baigėsi mėsinyčių streikas

Keturi tūkstančiai Armour 
& Co. mėsinyčių darbininkų 
liepos 12 d. buvo išėję į strei
ką. Streikas buvo paskelb
tas prieš kompanijos pasimo- 
jimą užkrauti tūliems darbi
ninkams dvigubą naštą.

Streikui vadovavo CIO 
United Packinghouse Work
ers unijos Lokalas 347. Strei
kas užbaigtas susitaikymu 
tarpe unijos ir kompanijos. 
Susitaikymo sąlygos nepa
skelbtos.

Kova prieš nepaprastai 
aukštą kauciją

F’ederalinis teisėjas Perry 
patvarkė, kad komunistų va
das Claude Lightfoot turi 
užsfetatyti $30,000 kauciją, 
jeigu nori išeiti iš kalėjimo 
iki teismo. Tai nesvietiškai 
aukšta kaucija. Lightfoot ad
vokatai duoda apeliaciją prieš 
teisėjo patvarkymą.

Padėkite savo va j įninkama 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

. .Z - - . . ___

Baltimore, Md.
For Sale

Parduodame galvijų ir pienininkys
tės ūkj. 649 akrų lygaus kalkak- 
mens žemės; puikus Washington Co. 
ūkis; 12-kos kamb. moderninis mū
rinis namas, trim šeimom namukai, 
3 bąrnės, viena bamė įtaisyta dėl 
60 melžiamųjų karvių, 3 title silos 
Ir viena metalinė. 7l/z mailių nuo 
Hagerstown, geras juodo paviršiaus 
kelias. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės: D. C. COPLEY, Realtor, 
Ravenwood Hts., Hagerstown, Md. 
Tel. 4556 ir 5511-W.

(142-144)

Cleveland, Ohio
LLD 22 kp. pusmetinis susirinki

mas jvyks liepos 28 d., 7:30 v. v., L. 
D.S. Klubo salėje, 9305 St. Clair 
Ave. 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.



IŠ LIETUVOS
Plečiamas asortimentas

Vilniaus Marytės Melnikai- 
tės vardo konditerijos fabrk 
ko kolektyvas Įvykdė mėnesio 
planą. Iki birželio pabaigos 
papildomai bus pagaminta 
daugiau kaip 25 tonos aukš
tos kokybės sausainiu ir bis
kvitu. Rekonstruavus fabri
ką, produkcijos gamyba čia 
padidėjo pustrečio karto.

žymiai išplėstas gaminių 
asortimentas. Dabar išleidžia
ma 15 naujų rūšių sausainių, 
kurie anksčiau nebuvo gami
nami, jų tarpe “Mozaika,” 
“Sveikinimas,” “Spalvotas mi
šinys,” “Arbatiniai” ir kt. 
Šiomis dienomis respublikos 
prekybinis tinklas gaus pir
mas partijas pieniškų bis
kvitų “Maskvos duonytė” Ir 
“Migdoliniai.”

Disertacijų gynimas
LTSR Mokslų akademijoje 

Įvyko viešas Vilniaus Valsty
binio universiteto vyresniosios 
laborantės Domicėlės Mika
lauskaitės disertacijos “C vi
tamino Įtaka kraujo plazmos 
baltymams” gynimas. Eks
perimentinės medicinos in
stituto mokslinė taryba sutei
kė D. Mikalauskaitei biologi
jos mokslų kandidato laipsnį. 
Tos pačios tarybos posėdyje 
Kauno Valstybinio medicinos 
instituto vyresnysis dėstytojas 
Jurgis Danys apgynė diserta
ciją tema “Inkstų srities dia- 
termijos veikimo Į organizmą 
klausimu” medicinos mokslų 
kandidato laipsniui Įgyti.

Naujos mašinos kūgiams 
krauti

ROKIŠKIS. — “Plūgo” ga
mykla pradėjo masinę gamy
bą arklinių mašinų kūgiams 
krauti. šių mašinų kelia
moji galia siekia 150 kilogra
mų, pakėlimo aukštis — 8 
metrai, ši mašina patogi dar 
ir tuo, kad ją aptarnauja du 
žmonės ir vienas arklys.

Kūgiams krauti mašinų ga
mybos brigadai vadovauja ge
riausias gamybininkas Zyzas.

Hartford, Conn.
Ligonis

Jau kelinta savaitė serga 
Petras Giraitis. Buvo ligoninė
je. Bet Laisvėje neteko nieko 
apie jo susirgimą matyti. Tai 
draugų apsileidimas. Petras 
dabar jau randasi namie. ‘Gir
dėjau, kad po biski vaikščio
ja apie stubą. Kurie turite lai
ko, aplankykite ligonį.

Nors Petras jau yra peržen
gęs per septintą dešimtį metų, 
bet sveikas būdamas atlikda
vo tam tikrus visuomeniškus 
darbus. Todėl mes vėliname 
jam greitai pasveikti, nes da
bartiniu laiku mums reikalin
gas kiekvienas draugas, ka
dangi ir taip mūsų eilės pra
retėjo.

Ger»i pažįstamas

Montello, Mass.
Laisvės piknike liepos 4-tą 

dirbo prie gėrimų: Helen Že
konis, southbostonietė; B. Na
vickienė, montellietė; antrą 
dieną dirbo K. čereškienė, 
montellietė.

Virtuvėje antrą dieną dir
bo A. Kukaitienė.

Prie tikietukų antra dieną 
pagelbėjo U. Zaleskaitė, Hel. 
Žekonis, EI. Stepanauskienė.

c Geo. Shimaitis
■ *

Shimaičiui: Jūsų prašyme 
patenkinti negalėjome. At
skirai siųstas šis papildoma
sis sąrašas dirbusių piknike 
atėjo didįjį sąrašą jau iš
spausdinus. Red.

. Brooklyne 7 asmenys su
laikyti teismui kaip suokaL 
bininkai vogti ir pardavi
nėti vogtus auto. Bendra 
kaucijos suma nustatyta 
$62,500.

' . » v

NewWto^8Kžžfe7iiil(H^
Šį sekmadienį piknikas 
Great Necke s

I

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.

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

Iš pirmosios kuopos

NUŽUDYTASIS BUVO 
Iš WILLIAMSBURGO

Atrastasis netoli Morris
town nužudytas jaunas vy
ras atpažintas esant Hyman 
Goldstein, 29 m., gembleriu- 
kas. Gyvenęs 356 S. 1st St., 
trečiame aukšte, su tėvu ir 
motina.

Jo Brolis sake policijai, 
jog Hymanas buvęs prasi
lošęs arklių ir kitokiais 
“betais/’ skolintojų baigia
mas sunaikinti. Brolis siū
lęs jam pagelbėti, norėjęs 
sužinoti skolintojus. Bet 
Hyman atsisakęs nuo jo as
menišką paskolą imti. “Tu 
sunkiai dirbi, už savo pini
gus,” atsakęs broliui į jo 
pasiūlymą jam pagelbėti.

Reikalavo tarybos 
posėdžių užrašų

Subversyvės veiklos kon
trolės tarybos (SACB) ad
vokatas David J. Coddaire 
liiepos 21-mos posėdyje, 
pirm pradėjimo tardyti Na
tional Council dabartinės 
valdybos narius, pareikala
vo pristatyti tardomos or
ganizacijos užrašus.

Įdomu tai, kad pareika
lavo ne paskiausių laikų. 
Reikalauja už 1945 ir 4 6 
metų tūlus mėnesius. Ta
rybos advokatas David Rein 
tuojau pareiškė, kad orga- 
nizaciios direktorius kuni
gas Richard Morford tų 
protokolų nepristatvs.

Tarp stebėtojų eina spė
liojimai. kad tardytojai ir 
čia bandys panaudoti"pana- 
šią taktiką, kokią panaudo
jo Civilinių Teisiu Kongres- 
so reikale. Pareikalavo to, 
ko gali neturėti. Retai ku
ri veiklos organizacija iš
gali vietos taupyti senus 
užrašus po porą metų, juo 
mažiau išgali taupyti po 8-9 
metus.

Už nepristatvma senu do- 
kumehtų Civilių Teisių Kon
greso vadas Pattersonas 
dabar yra įkalintas 90 die
nu. c

Brooklyne du narkotikai 
nuteisti eiti į kalėiimą už 
apiplėšimą mažamečių. Iš 
jaunuolių atėmę 15 centų ir 
mažniekius. Vieno nuteis
tojo motina išdavinėjusi sū- 
hui tūkstančiui dolerių, kad 
jam užtektų savų, bet nepa
sotinamas troškimas dau
giau narkotikų vis viena 
privedė prie to gėdingo 
laipsnio.

AFL konvencija ragino 
veikti prieš pavojus

New York o Valstijos Darbo 
Federacijos konvencija past 
baigė. Paskutiniu veiksmu 
buvo priėmimas rezoliucijos, 
kuri užgiriu finansų sekreto
riaus Harold *II’anowerio ra
portą apie darbo unijas lie 
čiančius Įstatymus. Rezoliuci
ja įspėja AFL narius, jog uni- 
jizmui gresia pavojus iš Wa- 
sningtono jr iš Albany. Ragi
na veikti auginimui unijizmo 
ir jo laimėjimų :

“Mes kovojame perdaug 
sunkiai i)’ perdaug kovų, ne
sitrauksime be kovos ir dar
bo.” pareiškia rezoliucija.

Kalbant apie pavojus iš 
Washingtono, rezoliucija Įs
pėja, .jog ir iš gubernatoriaus 
Dewey administracijos jau 
gauta ir taikoma suduoti uni- 
jizmui daugiau smūgių r

“Darbininkų šviturys pra
dėjo kristi ant \alstijų sosti
nių ir, ar mums patinka, ar 
nepatinka, mūsų diena dienon 
veiksmai vis daugiau ir dau
giau paliečiami nuosprendžių, 
kuria padaromi Įstatymų lei
dyklose, valstijos teismuose ii 
valdininko palociuje.”

Konvencija baigėsi nepasiū
liusi kandidatų. Menama, jog 
viršenybė norėjo kandidatų i 
valdžią parinkimą palikti val
dybai spręsti, sulyg to, kokios 
susidarys sąlygos.

Konvencija neparodė en
tuziazmo. Turėjusių būti 
1.300 delegatų pilnas skaičius 
nedalyvavo nei vienoje sesijo
je, /būdavo po apie trečdalį. 
Gi i paskutinę, 45 minutes už
trukusią sesiją visai mažai be
at vyko.

'Užgirta ta pati valdyba. 
Tik vieton buvusiojo laivakro- 
vių Ryano, vice prezidente 
tapo Moe Rosen, iš metalistų.

Atmetė brooklyniečiy 
planą mokyklai

Brooklyno gyventojų dele
gacija, daugiausia moterys, 
lankėsi miestinės Budžeto Ta
rybos posėdyje prašyti, kad 
numatytai statyti mokyklai 
62-rai parinktų kitą vietą, vie
ton numatytosios.

Toji 150 asmenų delegacija 
parodinėje, jog net keturios 
miesto reikalams Įstaigos .pri
taria delęgacijos planui.Jomis 
yra Miestui Planuoti Komi
sija, Budžeto Direktoriatas, 
Real Estate Biuras ir švietimo 
Taryba.

Budžeto Taryba nori tą mo
kyklą statyti tarp Cortelyou 
Rd., E. 7 St. ir 8 St. Delega
cija ragino statyti tarp New
kirk ir Webster Avės, ir E, 
3 St. Sako, kad ten plotas 
yra pusiau/ tuščias. Gi tą prie 
Cortelyou vartojant daugeliui 
žmonių atimtų namus. Dar sa
koma, kad plotas yra mažes
nis, mokyklai ir žaismavietei 
būtų ankšta.

Helene Jacobs tebebuvo 
neatgavusi sąmonės, bet 
manoma, kad ii išliks gyva. 
Prie ios lovos laukia detek
tyvai ją tardyti. Jos tėvai 
sako, kad ii negalėjo ban
dyti pati žudytis, neturėjo 
tam priežasties.

ESTATE OF
.JOHN KIELA, DECEASED

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

SONKIN & GLASSMAN, 
Attys at Law

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

X (139-148)

Daktarui Kingsbury 
“perdaug kreditų”

Liepos 22-rą SACB posė
dyje Ii ūdytoju vis dar tebe
buvo Dr. John A. Kingsbu
ry. Jo klausinėjo, kurių 
organizacijų jis buvęs na
riu, kurias rėmęs. Posėdvie 
vartotas 255 organizacijų 
sąrašas, general,io prokuro
ro Brownellio paruostas ap
šaukimui tu organizacijų 
.'ubversvvėmis.

Dr. Kino-sbury liūdymas 
parodė, kad gražiame 78 
metu gyvenime iis nepa
prastai daup’ nudirbęs tai
kai, ■ medikališkos pagalbos 
ii* gerovės pažangai, taipgi 
apgynime civiliu teisių. Ta
čiau organizaci ias, su ku
riomis veikė, iis pripažino 
savomis tik 8. Kad spaudo
je jam buvo priskaitvta 
daugiau, Kingsbury pareiš
kė: i

“Kas nors greit ir palai
dai žaidė mano vardu.”

Raštai apie rinkimus
e

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker liepos 
22-ros laidoje pradėjo spau
di n ti serija raštų apie rin
kiminę padėtį New Yorke 
valstiioje. Raštai įdomūs ir 
svarbūs piliečiams ir vi
siems, nes juk nuo rinkimų 
priklauso visas gyvenimas.

Laikraštis gaunamas ant 
daugelio standų darbinin
kais apgyventose miesto da
lyse. S-s

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei nauja skaitytoja? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

(I,

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 > -opi fųoui fųs fųp[ tpSnup 
niurnu. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo ,svečių namuose.

US'* •—

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

i :
t

Tuojau Užsisakykite Vakacijoin Vietą Pas

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

Telefonas 5-2338

4
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4*

a •

$
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Ar gali dvi sistemosM
sugyventi taikoje?

Tuo klausimu rengiamas 
masinis mitingas rugpiūčio 
5-tos vakarą New Yorke. 
Yugoslavų salėje, 405 W. 
41st St. (netoli Times Sq.). 
įžanga 60c.

Tikimasi nepaprastai Įdo
mios programos. Kalbės žy
miausieji liudytojai, kurie 
liūdi io dabar vykdomame 
SACB tardvme tu, kurie 
tiki ir skelbia, kad Ameri
ka ir Tarybų Sąjungą gali 
.ir turi sugyventi taikoie. 
Jie sako, kad viso pasaulio 
taika- ir gerovė galima iš
saugoti tom dviem valsty- 

i bėm sugyvenant taikoj. Kad 
karas tarn tu dvieių vals
tybių neišvengiamai fantu 

I pagulimu karu, pražūtimi 
milijonams žmonių ir civili
zacijai.

Kalbėtojais skelbia kuni- 
oa William Howard Melish 
kunigą. Richard M Oxford ir 
Dr. John Adams Kingsbu- 
rv. . T-as

Bvooklynietis auto vai- 
ruotoias sulaikytas' teismui 
po SLOGO kaucija. Jį kalti
na, kad. jis sviedė alaus bon- 
ka į kita automobilistą, ku
rio vairavimas i am nepati
ko. Tas kitas buvęs advo
katas.

Baldwin miestelyje 2 vai. 
nakti kas ’nors Įvykdė eks
ploziją medyje. Trenksmas 
išdaužė artimų namu langus 
ir girdėjosi 12 mylių plote. 
Pirmą dieną nepavyko su
sekti, kas tai padarėVC-J

'Suėmė vaistininką kaip 
narkotikų skleidėją

Į
New Yorke areštuotas 

vaistininkas Arnold Feld
man ii' vaistų firmos agen
tas Edward Cheresh, įtarti 

i pardavinėjime narkotikų. 
Sako, kad jie iš to daryda
vęs] tūkstančius dolerių pel
no. Policija buvusi gavusi 
pilnas informacijas. Slapta 
policistė ten gavusi nusi
pirkti narkotikų. Laike to 
pirkinio ji ir suėmė. Krau
tuvė randasi 51 W. 106 St. 
Cheresh buvęs tuo tarpu 
vaistininkui atnešęs dau
giau narkotikų.

Taipgi areštavo dar kelis 
smulkius agentėlius ir var
totojus, kuriuos šauks liu
dytojais prieš pardavėjus.

Prastas vairavimas , 
išdavė vagis

Ozone Park policija pa
matė porą jaunų vyrų šau
nant su auto priešais rau
donas šviesas. Pradėjo vy
tis. Bėgliai tvojo i kita au
to. Su s to iu si auto palikę, 
iie leidosi bėgti pėsti. Bet 

' iuos policija sugavo. Aute 
buvęs pavogtas Great 
Neck diena anksčiau. Su- 
i m tie i i vra William Lupo ir 
Tosenh Russo. Lupo gyve
no^ 133 Ellery St.

Tuo pat kartu pasitaikiu
si sustoti pažiūrėti auto ne
laimės jauna moteris paži
nusi vyrus kaip plėšikus, 
kurie apipiešė Sportswear 
firmos raštinę liepos 9-tą.

Tyrinėsią Manhattane 
statysimą projektą

Senatims bankiniams veiks
mams komitetas esąs pasimo- 
jęs tyrinėti numatytą New 
Yorke statyti Manhattantown 
projektą. Statyboj skandalą 
tyrinėjantis komitetas buvęs 

, jau pasišaukęs į slaptą sesiją 
turinčius ryšių su tuo projek
tu. Tačiau nesakoma, ar ten 
jau kokių blogumų atrasta, ar 
tik bandoma ieškoti.

Komiteto pirmininkas sena
torius! Capehart pasakė tiktai 
tiek, kad gal vykdys viešus 
posėdžius tam svarstyti. Nu
matoma, kad Įvyks galop rug
piūčio mėnesio, New Yorke.

Vyriausias miesto teisėjas 
Murtagh žada prasikaltu
sius trafiko taisyklėms 
siųsti į vairuotojų mokyklą. 
O pakartojanČius prasikal
timą reikalauti pereiti dar 
proto ir bendrai sveikatos 
egzaminus.

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

j MATTHEW A. i
: BUYUS :
» 4
• (BUYAUSKAS) . 4
I 4

J LAIDOTUVIŲ J
5 DIREKTORIUS J
> :
; 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BARMAID
Pasitikima ir patyrusi. ^Dieną dar

bas. Kreipkitės* W-
BILL’S BAR & GRllSL
44,69 21st St., L. f. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

. (102-193)

SLAUGES
Registruotos ir praktiškos, tos 

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

Kreipkitės:
THE BRONX HOSPITAL 
1276 Fulton Ave., Bronx

LF. 8-7000 Ext. 237
(139-145)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT
Brooklyne. 16 šeimų namas; ang

lis ir Išmatoms pečius. Alga, pri- 
skaitant 3 kambarių apt., su gesu 
ir elektra. Kreipkitės tuojaus po 
390 VERNON AVE., BROOKLYN. 
Ar tel. §ešt. ir Sekm. tarpe 10A.M. 
ir 4 P. M. UTĮ. 3-5558, taipgi šiuo 
pačiu numeriu galima skambinti iš
tisą dieną savaitėje. Vakarais: Tel. 
IN. 2-8446. »

*(143-145)
REAL ESTATE

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

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 plumerystė, 
garas; 2 karam garadžius. Plotas-— 
150x150 su medžiais ir žalumynais. 
Tuoj galima užimti. Gera rezidenci- 
jine vieta; arti visų patogumų. Tik
ras pirkinys už $23.000. Šaukite sa
vininką: SA. 7-6433.

(140-146)

BOATS
\ , Parsiduoda

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

(142-144)

RICHMOND HILL—PRAŠO $15,500 
Savininkas parduoda su nuostoliu— 
apleidžia miestą. North Jamaica 
Avė., dailus vienos šeimos namas, G 
garadžiai, 50 per 100 žemės plotas, 
aliejus, šiltu vandeniu šildymas, ar
ti prie visko. Geras kontfaktoriams 
Šaukite šeštadieniais ir sekmadie
niais; darbo dienom ^)p 5:30 P. M. 
Tel. VI. 9-8076. Rašantį Jų. 23, 
Rm. 830, 11 W. 42nd Si., Y. C.

(144-146)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BAR A’ GRILL
Pilnai įrengta. Gera, veikli sekcija 
South Bronx. Žema randa—lysas. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Savininkas par
duoda šią puikią biznio progą labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

McGOWAN’S BAR & RILL
411 E. 188th St., Bronx

Tel. FA. 4-8484 ar MO. 9-8568
(144-146)

Parėjusi namo newyor- 
kietė šeimininkė atrado at
plėštas duris ir daiktų iš
vogta. Atsargiai vaikščio
dama, ji išgirdo judėsi gre
timame bute, žinodama, kad 
kaimynas tuo laiku; būna 
darbe, pašaukė policiją. 
Kaimyno bute atradowagis 
ir jos daiktus. *

[a'~'t6ny’s~
I UP-TO-DATE i

j BARBER SHOP 
I ANTANAS LĖIMONAS

Savininkas x 1

- 306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

| Gerai Patyręs Barberis H

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. z

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas, kainas.
MAX PEIST, Ph. a, 

Receptų Specialistai:^

EDWIN LANE, Rjf? G.
Tel. EV. 7-6238
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