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KRISLAI
Krevė-Mickevičius.
Pražuvusio kelias.
Baltimoriečiai.
Knowland galvosena.
Dar turime padirbėti.

Rašo A. BIMBA

Niekas negali užginčyti, 
jog Krevė-Mickevičius buvo 
dide.lu gabumu žmogus, ta-
lentingas rašytojas, plunks
nos meistras. Didelę dalj sa
vo gyvenimo jis pašventė sa- 

' vo tautai, pažangai, lietuvio 
kultūrinio lygio pakėlimui.

Juo labiau, tuo būdu, gaila 
ir liūdna, kad jis savo gyve
nimo dienas baigė tokiose su
temose, tokiame visiškame a- 
titrūkime nuo savo tautos, 
nuo savo žmonių, nuo pažan
gos ir nuo visko, kas turi atei
ti. kas kelia ir puoselėja so
cialinę dora ir žmoniškumą.

Krevė-Mickevičius pakly
do, suklupo ir pražuvo tau
tai ir žmonijai, kai jis pasau
linio karo metu atliko politi
nę išpažinti hitlerininkams. 
Kai kruvinieji žmogėdos 
draskė, kankino, naikino ir 
niokojo mūsų senąją tėvynę 
Lietuvą, jis pasmerkė Lietu
vos pasirinktąjį socialistini 
kelią irjf.avo vaidmenį istori
nėse Umetu dienose. Pa
galiau palikęs savo tautą ir 
savo žmones bėgo pas* Hitle
rį globos ieškoti !

Nustebo kiekvienas, pado
rus, su žmoniškumu neatsis
veikinęs lietuvis. Daugelis 
mūsų to nelaukėme ir nesiti
kėjome iš to seno, talentingo 
rašytojo. Savo elgsena jis pa
gilino ir padidino hitlerinių 
plėšikų padarytas lietuvių 
tautos kūne žaizdas, nebeat- 
leistinai nusidėjo prieš visą 
žmoniją, kuri suvienytomis 
pastangomis pasipriešino hit- 
lerizmui, pasimojusiam pa
vergti visą pasauli, sužvėrinti 
žmogų, j trąšą paversti ne tik 
Lietuvą, bet visas mažąsias 
tautas.

• ■

Atvykęs Amerikon Krėvė- 
Mickevičius nepataisė savo 
klaidos. Nė nebandė ją pa
taisyti. čia jis susidėjo su vi
sokiais iš VLIKo ir ALTo ra- 
ketieriais, kurie po šūkiu ‘’iš
laisvinti Lietuvą” darbuojasi 
užt/j’J kimui ant Lietuvos ir 
viso& k \onijos naujo karo pa
vietrės. Susidėjo su tais, ku
rie ištroškę laukia Lietuvon 
sugrįžtant priespaudos ir iš
naudojimo.

•
Krevė-Mickevičius davė 

mums dar vieną įrodymą, 
kaip atitrūkimas nuo savo 
tautos, nuo savo žmonių, ne
tekimas pasitikėjimo tauta ir 
liaudimi sunaikina žmoguje 
talentą ir nuvedo šuntakiais.

Tik pagalvokime, kaip ki
taip lietuvių tauta būtų pri
siminus velionį Krevę-Micke- 
vičių, jeigu jis Šiuos paskuti
nius virš tuziną metų būtų 
panaudojęs savo tautos labui 
ir žmonijos progresui I

Puįkiai, gražiai pažangi e- 
i Btfjtimorės lietuviai dar- 
uojasLsavo spaudos palai- 
onui.^Jie surengė pikniką, 
ris davės geros paramos 
svei. Pastebėjau, kad mūsų 
•s baltimor. moterys su- 
ė tėvų pagerbimui pobu- 
^sa 4—tamę puslap*)

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

DULLES ŽADA VETUOT 
KINIJA NUO PRIĖMIMO 
I JUNGTINES TAUTAS
Bet tikisi suburti Jungtinių 
Tautų dauguma prieš Kiniją

Washington. — Jei Jung
tinių Tautų seimas (asamb
lėja) nutartų priimti Kini
jos Liaudies Respubliką į 
Jungtines Tautas, tai 
Amerika vetuotų (atmes
tų) jų nutarimą, kaip už- 
reiškė John Foster Dulles, 
Eisenhowerio valstybės se
kretorius, pokalbyje su 
spaudos atstovais liepos 8 
dieną.

Amerika, būdama viena 
■ iš Penkių Didžiųjų, nuola
tinių narių Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryboje, turi 
teisę vetuoti tokius daugu
mos nutarimus, kaip sako 
Dulles. ,
DAUGELIS ABEJOJA 
APIE VETO TEISĘ

United Nations, N. Y.— 
Daugelis Jungtinių Tautų 
diplomatų abejoja, ar Ame
rika turėtų teisę, pagal 
Jungtinių Tautų Konsti
tuciją, atmesti Kiniją, jei
gu Saugumo Tarybos dau
guma nutartų ją priimti.

(Iki 1951 metų visi Jung
tinių Tautų atstovai, apart 
Čiang Kai-šeko pasiuntinio, 
tvirtino, kad jokia didžioji 
valstybė Saugumo Tary
boje negalėtų vetuoti dau
gumos nutarimą dėl Kini
jos priėmimo.)

Bet Dulles tikisi taip su
telkti daugumą Jungtinių 
Tautų seimo delegatų prieš 
Kiniją, . kad ji taptų at
mesta net be amerikinio 
veto.

Jis todėl s^kė, nereika
lingi yra (Knowlando ir ki
tų) siūlymai, kad Kongre
sas iš anksto nutartų iš
traukti Ameriką iš Jungti
nių Tautų, jeigu jos pri
imtų Kinijos Liaudies Res
publiką į savo narius. Nes 
Amerika, anot Dulles, “ne
turi jokios intencijos ap
leisti Jungtines Tautas,

Lattimore dalinai 
laimi apeliaciją

Washington. —• Federa- 
lis apeliacijų teismas iš
mėtė du svarbiausius ap
kaltinimus prieš Oweną 
Lattimore, John Hopkins 
Universiteto profesorių, 
specialistą Tolimųjų Rytų 
klausimais.

Tiedu kaltinimai pasa
koja, kad Latimore kreivai 
prisiekęs tyrinėjančiai Se
nato komisijai, užsiginda
mas, kad jis “pritarė ko
munizmui ir rėmė komu
nistinius reikalus.”

Bet apeliacinis teismas 
palaikė penkis kitus “krei
vos priesaikos” kaltinimus, 
kurie, tačiau, silpnesni už 
du atmestuosius.

bet tik užkirsti Kinijai ke
lią į jas.

Dulles kartojo prezidento 
Eisenhowerio kaltinimus 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką, vadindamas ją 
“užpuoliku • Korėjoje ir 
Indokinijoje,” kur . Kinija 
duoda ginklų demokrati
niams vietnamiečiams prieš 
francūzus.

Didžiąją valstybių 
ministrai grįžta Į 
Ženevos konferenciją

Ženeva, šveic. — ženevon 
sugrįžo Molotovas, So
vietų užsienio reikalu mi
nistras, deryboms dėl tai
kos darymo Indokinijoje.
Franci jos premjeras Men

des - France ketina atvyk
ti šį šeštadienį ir asmenini 
tarsis su Molotovu, o gal 
ir su Kinijos premjeru 
Čou En-lai, pirm negu for
maliai atsidarys didžiųjų 
ministrų konferencija.

Savaitės pabaigoje taip 
pat atlėks Anglijos užsie
nio reikalų ministras Ede
nas, o gal ir Amerikos val
stybės department© atsto
vas.

Kuomet ministrai buvo 
išsiskirstę, tai jų pavaduo
tojai vedė derybas dėl pa
liaubų Indokinijoje. Molo
tovas sako, jog pavaduoto
jai naudingai pasidarbavo.

“Nesirūpinkite,” pata
ria 191 metų vyras

Sacramento, Calif. — 
Asadoras Bagdazian minė
jo 101-metinę amžiaus su
kaktį, patardamas kitiems; 
“Nesirūpinkite, jei norite 
ilgai gyventi.”

Demokratai siūlo numfišt 
karinę paramą svetimiem

Washington. — Demokra
tai senatoriai W. George ir 
B. Maybank siūlė pusiau 
nukirsti valdžios skiriamą 
pinigų sumą svetimiems 
kraštams ginkluoti prieš 
komunizmą.

Valdžios bilius reikalau
ja 3 bilijonų, 338 milijonų 
dolerių tiem kraštam per 
metus.

Komiųform užgiria moro- 
kiečių ir tunisiį kovą prieš 
francūzus pavergėjus.

Bucharest, Rumunija. —' 
Kominformo laikraštis pil
nai remia einamąją Tuni- 
sijos ir Moroko gyventojų 
kovą prieš Francijos kolo- 
ninį, karinį viešpatavimą 
tuose kraštuose* V

$10,000 Fondo Figa
Prašome prisiminti, kad yra nusistatymas sukelti 

viršpažymėtą sumą iki liepols 15-tosios. Tas turėtų rū
pėti kiekvienam laisvę branginančiam žmogui.

Laisvės piknike, įvykusiame liepos 4 d., Woodside, 
N. Y., aukų gauta sekamai:

Prie knygvedės stalo $51;
aukojo:

F. Zavis,
Bethlehem, Pa. .. $10.00
W. L. B’klyn, N. Y. 10.00
Nuo waterburieciu (iš

Conn.) per K. D.—
V. Banevičius .... 10.00
P. Yuskevičjus .... 5.00

' J. V. Laisvietis ... 5.00
J. Zeleniakas ......... 5.00
V. Krasnitskas....... 3.00
P. Bokas ................ 3.00

Per rinkliavą, laike pro
gramos gauta $172.00. Au
kojo:

J. Ažys ..............  $15.00
Petras Grabauskas 10.00 
Petras Poškaitis .. 10.00 
Anna Quater....... 10.00

A. Zavišius ......... 10.00
Adomas Vinickis .. 10.00 
J. Liutvinskas .... 10.00 
Senas Muzikantas 10.00 
Per M. Bepirščiūtę* 10.00 
Adomas Jaziulaitis 10.00 
Fairlawnietis .......  10.00
Lukšių Antanas ... 5.00 
Petronę T.................  5.00
J. Balčiūnas ............ 5.00
F. Dulius .........i.. 5.00
J. Babarskas ..........  5.00
J. Gasparaitis ......... 5.00

Mr. ir Mrs. černevičiai 5.00 
Karolis Pociūnas .. 5.00 

M. Adomonis ....... 5.00
Joseph Zayan ......... 5.00
Adomonis ................ 3.00
K. Dzevečkas ............ 2.00 ~
St. Knapkevičius .. 2.00

(Tasa 2-rame puslapy.])

EISENHOWERIS NAUDOJA 
TAFTO ĮSTATYMU PRIEŠ 
ATOMINĮ STREIKU

Washington.
dentas Eisenhoweris 
skyrė komisiją “faktams 
surasti” kas liečia 4,500 
atominių darbininkų streL 
ką Oak Ridge, Tenn., ir 
Padukah, Ky. Taip prezi
dentas padarė pirmąjį žing
snį, pagal Tafto - Hartlėy’o 
įstatymą, prieš streikierius, 
CIO unijistus. Sekamas 
žingsnis bus federalio teis
mo indžionkšinas,' kuris 
lieps jiems tuojau grįžti į 
darbą.

Streikieriai reikalauja 
pakelti uždarbį /po 15 centų 
valandai.

Eisenhoweris sakė, jog

— Prezi- tai pavojingas šaliai strei- 
pa- kas. Tie fabrikai perdir

ba mišraus uraniumo du
jas į sprogstamąjį uaraniu- 
mą num. 235 atominėms bei 
hydrogeninėms bomboms.
O jeigu darbas apsistoja, 
tai tos dujos smarkiai 
graužia vamzdžius bei kitus 
prietaisus, kuriais jos ei
na per tam tikrus koštuvus.

Apie 4,500 Darbo Fede
racijos atominių darbinin
ku tuose fabrikuose reika- 

G

lauja pakelti uždarbį 21 
centu valandai, bet jie te
bedirba ir nežada strei
kuoti.

Anglijos ministrų ginčai 
ir nutarimas del Kinijos

London. — Anglijos mi
nistrų kabinetas jau dvi 
dienas ginčijosi apie Ki
nijos priėmimą į Jungtines 
Tautas. Pranešama, jog 
užsienio reikalų ministras 
Anthony Edenas su savo 
šalininkais stojo už negai
šuojamą jos priėmimą, 
ypač, jeigu pavyktų pada
ryti derybinę taiką Indoki
nijoje.

Premjeras Churchillas 
ir tūli kiti, sakoma, siūlė 
atidėti tą klausimą iki ki
tų metų.

Edenas tvirtino, kad jei
gu Anglija stipriai reika
lautų įsileisti Kiniją į 
Jungtines Tautas, tai gau
tų tiek šalininkų, jog pri
verstų Ameriką nusileisti 
tuo reikalu.

Anglų ministrų kabine
tas, pagaliau nutarė, kad 
Anglija nedarys Amerikai 
spaudimo priimti Kiniją į 
Jungtines Tautas, bet mini
strų pirmininkas Churchi

llas atmes' amerikinius ra
ginimus, kad Anglija pa
sižadėtų eiti išvien su Ame
rika prieš Kinijos priėmi
mą, v

Gręsia keleivinių 
lakūnu streikas

•A

Chicago. — Keleivinių 
Lėktuvų Vairuotojų Są
junga pranešė, kad visi jie 
“nustos tarnavę,” prade
dant nuo vidunakčio iš. 
liepos 15 į 16 d. Streikuos 
reikalaudami, kad joks la
kūnas nebūtų verčiamas 
dirbti vienu pradėjimu dau
giau kaip 8 valandas eigoje 
kiekvienų 24 valandų.

Valdinė Tarpininkų Ko
misija Washingtone ragina 
atidėti streiką ir tęsti de
rybas su lėktuvų kompani
jomis.

ORAS. — Giedra ir tru
putį šilčiau.

UŽPUOLIKAS ARMAS 
TAPO GUATEMALOS
“PREZIDENTU”
Dulles giria karinį Guatemalos 
perversmų prieš progresyvius

Guatemala. — Penkių ka
rininkų grupė — junta — 
paskyrė pulkininką Carlos 
C. Armą Guatemalos “pre
zidentu.”

Tai to Armo vadovauja
mi bėgliai - įsiveržėliai iš 
Hondūro ir Nikaraguos už
puolė Guatemalą ir nuvertė 
progresyvę prezidento Ar- 
benzo Guzmano valdžią.

Anglą spauda smerkia 
Amerikos užsispyrimą 
prieš Kiniją

Londono News Chronicle, 
Manchester Guardian ir 
daugelis kitų Anglijos laik
raščių smerkė Amerikos 
užsispyrimą prieš Kinijos 
priėmimą į Jungtines Tau
tas.

Manchester Guardian ra
šo:

—Prezidentas Eisenho
weris pasiduoda senatoriui 
Knowlandui vadovauti už
sieninėje politikoje. “O jei
gu prezidentas pasitenki
nęs sekti kitų pėdomis, tai 
kas gi vadovaus Amerikai?

“Jungtinės Valstijos at
meta progą taikos jieško- 
ti.”

Londono Times, įtakin
giausias politikoje anglų 
dienraštis, pašiepia Know- 
landa ir kitus tokius re- 
publikonų politikierius, kad 
jie bažijasi: “Niekad, nie
kad, niekad, o ir dar nie
kad neįsileisime Kinijos į 
Jungtines Tautas!”

Naujosios Zelandijos mi
nistrų pirmininkas Webb 
ragino priimti Kiniją į 
Jungtines Tautas.

Kongresmanai siūlo platini 
nedarbo apdraudos įstatą

f

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas nutarė 
paplatinti nedarbo apdrau
dos įstatymą taip, kad 
2,500,000 federalės valdžios 
samdinių ir 1,500,000 kitų 
darbininkų galėtų gauti 
bedarbiškas pensijas.

Nutarimas sako, įstaty
mas turėtų tarnauti ir dar
bininkams mažųjų biznių, 
samdančių po keturis žmo
nes ar daugiau.

O' ligšiolinis* įstatymas 
atšalina nuo nedarbo pen
sijos darbininkus tokių 
imonių, kurios samdo ma
žiau kaip aštuonis žmones.

Kongresmanų dauguma, 
tačiau, atnletė demokratų 
pasiylymą padidinti ir pa
čias nedarbo pensijas*

Pulkininkas Elf. Mon
zon, laikinis “preziden
tas, pavadavęs Arbenzą,” 
reikalavo paskirti save 
“nuolatiniu prez.” Tuo-, 
met Armas, pertraukęs peš
tynes su Monzonu nulėkė į 
savo kariuomenės centrą 
Čikvimuloje ir ragino ją 
pasiruošti veiksmams nrieš 
Monzoną. Tatai nugąsdino 
Monzoną, kuris ir užleido 
prezidentystę Armui.

DULLES VENGIA 
KLAUSIMO APIE KA
RININKŲ DIKTATŪRĄ

Washington. — Amerikos
valstybės sekretorius Du
lles ketvirtadienį džiaugė
si, kad karininkai nuvertė 
progresyvę Guatemalos
valdžią ir apvalo šalį nuo 
komunizmo. ;r

Vienas korespondentas 
užklausė:

— Ar tamsta vadini ap
valymu nuo komunizmo ir 

Itąi, kad karininkai uždrau
dė beraščiams guatemalie- 
Į čiams balsuoti rinkimuose? 
l O juk ir New Yorko Times 
rašo, kad 73 procentai Gu- 

įatemalos gyventojų nemo
ka nei skaityt nei rašyt.

Dulles susiraukė, patylė
jo ir apėjo klausimą tik 
pakartodamas, kad gerai 
jie padarė, nušluodami ko
munistus. t

4 portorikiečiai smarkiai 
baudžiami už apšaudymą 
Amerikos kongresmanų

I
Washington. — Federalis 

apskrities teismas skyrė 
didžiausias galimas baus
mes keturiems portorikie- 
čiams, kurie kovo 1 d. ap
šaudė Kongreso Atstovų 
Rūmą iš vidaus,, sužeisda- 
mi penkis kongresmanus.

Lolita Lebron’ienė, taria
ma jų vadovė, tapo nuteis
ta 16 metų ir 8 mėnesius 
iki 50 metų kalėti, o kiti 
trys — R. C. Miranda, A. F. 
Cordero ir Irving F. Ro- 
driguez — gavo po 25 iki 75 
metų kalėjimo.

Teisme jie sakė, jog tais 
šaudymais demonstravo už 
Porto Riko nepriklausomy
bę.

Brazilija pasirašė sutar
tį pirkt už 200 milijonų do
lerių neapdirbtos naftos iš 
Amerikos “aliejaus” kom
panijų. .

Huscle Shoals, Aala. — 
Pastatytas už $50,000,000 
fabrikas karinėms dujoms 
gaminti.
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Ką rodo skaitlines?
Darbo ir Komercijos departmental paskelbė, kad šių 

mėtų birželio mėnesį dirbančiųjų skaičius pakilęs, pa
lyginus su gegužės mėnesiu, net 389,000. Iš to daromą 

’išvados, kad depresija mažėjanti ir ekonominė krašto 
padėtis gerėjanti.

Bet ar iš tikrųjų taip yra?
Tolesnis tų valdiškų departmentų aiškinimas paro

do visai ką kitą. Parodo tai, kad darbininkų skaičiaus 
padidėjimas nėra pastovus, bet sezoninis farmų darbas. 
Už poros mėnesių tas darbas pasibaigs ir tie sezoniniai 
darbininkai vėl paliks bedarbiai.

Pripažįstama, jog tuo laiku, kai apie milijonas dar
bininkų gavo darbus farmose, bedarbių skaičius visai
nesumažėjo, bet dar 42,000 birželio mėnesį padidėjo. Va-1 ^o ką?
dinasi, virš milijonas darbininkų birželio mėnesį buvo 
paleisti iš įvairiu industrijų.

Valdiškos skaitlinės rodo, jog šiuo metu bedarbių 
skaičius siekia 3,347,000. 1953 metų birželio mėnesį
buvo paskelbta 1,562,000 bedarbių. Tai rodo, kad per 
vienus metus laiko bedarbių skaičius pasidvigubino.

Taigi, nėra jokio išrokavimo džiaugtis dirbančiųjų 
skaičiaus padidėjimu, kuomet tuo pačiu metu bedarbių 
skaičius irgi didėja.

Reikėtų vyriausybei rinitai priimti ir apsvarstyti 
unijų raginimą sudaryti tinkamą programą, kaip geriau 
depresijai kelią pastoti. .

Pasaulinė ekonomija negerėja
Jungtinių Valstijų generalis sekretorius Dag Ham- 

. marskjold paskelbė savo raportą apie pasaulio ekono
minę padėtį.

Tame raporte Jungtinių Tautų vadovas nurodo, kad 
pasaulio ekonomija randasi.ant “plono ledo,” geriau sa
kant, pavijingoje padėtyje.

Po pereito pasaulinio karo buvo daug vilčių dėta 
į tąi, kad per kelis metus ekonominis žmonių gyvenimas 
pasieks normalumą. Dabar, tačiau, pasirodo, 
ekonominis žmonių gyvenimas ne gerėja, bet dar 
prastyn, neturtingieji šiandien yra dar fyiednesni.

Mūsų krašto komercinė spauda labai nepatenkintai 
apie tą raportą parašė ir dar su savo pastabomis, kad 
Jungtinių Valstijų ekonominis gyvenimas nesąs nei 
kiek pablogėjęs. Jungtinių Valstijų delegatas Pres
ton Hotchkis taipgi su tuo raportu nesutiko. Jis taip
gi aiškino, kad Amerika ekonominiai progresuoja.

Faktai, tačiau, visai ką kitą rodo. Jie rodo, jog 
nuo pereito karo dolerio vertė žymiai nupuolė, produk
tų kainos aukštai iškilo, bedarbių skaičius padidėjo, 
įvairių biznių bankrutavimas taipgi padidėjo, neturtin
gieji irgi patapo biednesni.

Sekretorius Hammarskjold suteikia sveikų patari
mų, kaip ekonominį gyvenimą pagerinti. Tarptautinės 
sutartys ir prekybos praplėtimas gali • žymiai prisidėti 
prie ekonominio gyvenimo pagerėjimo.

kad 
eina

Argi ji deportuos?
•

Čiang Kai-šeko marinų kapitonas Hsuan Wei areš
tuotas Evanston, Ill., ir perduotas Justicijos Depart
mental deportuoti į Formozą. Čiang Kai-šekas skaito 
jį pabėgėliu iš militarinės tarnybos.

* Hsuan Wei aiškinasi, jog jis nėra dezertyras, bet 
politinis pabėgėlis ir reikalauja Amerikoje prieglaudos. 
Jeigu jis būtų deportuotas Formozon, tai tikrai jis ten 
būtų nužudytas.

Minimas kapitonas nurodo, kad Čiang Kai-šekas 
Formozoje palaiko “policinę valdžią,” kuri savo priešus 
“barbariškai žudo.” Koncentracijos kempėse randasi 
tūkstančiai ir ne komunistų, kurie nesutinka su Čiang 
Kai-šeko valdymo priemonėmis.

Dabar Washingtone, svarstoma, ką daryti su tuo 
kapitonu. Jeigu jis būtų pabėgęs iš liaudiškos Kinijos, 
tai džiaugsmingai jis būtų čia priimtas ir gerbiamas. 
Bet dabar kita giesmė.. Čiang Kai-šekas yra Amerikos 
sekėjas. Jis Formozoje pasilaiko tik Amerikos ginklais 
ir pinigais. O dabar atsirado čia pabėgėlis, kuris, pra
šydamas prieglaudos, numaskuoja Čiang Kai-šeką ir jo 
rėmėjus. 4 - •

Dr. K. C. Wu, buvęs Shanghajaus miesto majoras 
ir Formozos gubernatorius, dabar gyvenąs. Jungtinėse 
Valstijose, patarė kapitonui teisybę pasakyti apie Čiang 

■ Kai-šeko diktatūrą, taipgi ragina Washingtono -valdžią 
Hsuan Wei nedeportuoti. Dr. Wu taipgi smerkia fašis
tinę Čiang Kai-šeko diktatūrą. \

Kargers šeima, gyvenanti El Cajon, Californijoj, pa
skelbė boikotą United Fruit Kompanijai nebepirkti dau
giau bananų, iki nebus Guatemaloje atsteigtos demokra
tinės žmonių teisės.

Kas Ką Rašo ir Sako
NIEKO NELAIMĖJO 
WASHINGTONE

Juozas Tysliava 
laikraštyje “Vienybėje
šo apie Krupavičiaus ir Vil
ko lyderių misiją Washing
tone:

“Tikrasis prelato M. 
Krupavičiaus lankymosi 
tikslas Washingtone buvo 
— koks?

“Kad Valstybės Depart- 
mentas pripažintų VLIKĄ 
egziline vyriausybe.

“Bet buvo gautas neigia
mas atsakymus. Ir tai su
prantama: Jungtinės Val
stybės nenori precedento.

“Taip, precedento, ku
riuo pirmiausia pasinaudo
tų labai miklūs politiniams 
perversmams Pietų Ame
rikos ‘lotynai’.

; “Kita vertus, . abejotina, • 
■ar VLIKas tai paskirčiai 
! būtu tinkamas.

“Jo kova su Nepriklau
somos Lietuvos Diploma
tine Tarnyba užsienyje ro-

“Tai rodo, kad tas Lie- 
| tu vos partijų atstovų sam
būris Vokietijoje nori nu
traukti paskutinį siūlą su 
ta teisine praeitimi, kurią 

! tebepripažįsta Vakarų de-j 
mokratijos.”

Tysliava!, matyt, nepa
tinka, kad Vlikas bando 
paveržti nuo smetoninių 

■ diplomatų Lietuvos “lais
vinimo” pirmenybę. Sme- 

i toniniai ir krupavičiniai da- 
i bar dėl to baisiai ėdasi.

Kadangi iki šiol smeto- 
I niniai diplomatai tebeturi 
! pripažinimą Washingtone 
ir naudojasi Lietuvos va- 

' liūtą, o krupavičiniai tegali
ma tik nuo1 diplomatinio sta
lo trupinius, tai dabar pa
starieji, susispietę apie Vil
ką, bandė įrodyti Eisenho- 
werio administracijai, kad 
tik jie yru tikrieji Lietu- 

vyriausybės” pavel- 
Bet jie nieko ten 

Krupavičius, Gri- 
Šimutis ir Vaidyla 
be “egzilinės vai-

vos. 
dėjai, 
nepešė, 
gaitis, 
ir vėl
džios” paliko, ir toliau dip
lomatiniais trupiniais turi 
pasitenkinti.

Šiuo savo 
tačiau, lai 
nesidžiaugia,

“laimėjimu,” 
smetonininkai 
nes tai mums 
sijos “egzili-* 

nes valdžias,” kurios po 
kiek laiko sutirpo, 
sniegas pavasarį.

kaip

KRISTUS IR 
KOMUNISTAI

L. Jonikas Vilnyje rašo:
“Pranciškonų ‘Darbinin

kas’ giliai atsidusęs pra
nešė, jog Kristaus gimtinė
je Nazarete komunistai yra 
didžiausia partija. Į savi
valdybę iš. 15 vietų komu
nistai turi 6. Krikščionys 
turėję susidėti su musulmo
nais, kad neužleisti visas 
vietas valdžioje komunis
tams.
. “Pasiskaitęs antru 
tu evangelijas priėjau 
vados, kad Nazareto 
vGmtojai eina Kristaus 
dom.

“Juk Kristus nebuvo 
pitalistas. Nepaliko
kiek turto, kiek amžiatilsi 
prelatas Krusza. Faktinai 
Kristus kartą net botkotį 
pavartojo' prieš tų laikų 
biržos spekuliantus.

“Jei dar kartą Kristus' 
prisikeltų iš numirusių ir 
atvyktų' Amerikon, Mc
Carthy šį tuoj apšauktų ko
munistu, o Brownell įsaky
tų kuo greičiausia * depor
tuoti į Nazaretą.”

Roma skaitoma -“šven-

is-

gy- 
pė-

ka- 
nei

Iš Pikniko Maple Park, Me
thuen, Mass.

šiemet Naująją Angliją 
lietūs gana tankiai vilgo. Ta-* 
čiau birželio 20-ta diena bu
bo graži ir labai patogi Ma
ssachusetts valstijos lietuvių 
piknikui.

šiemet tas piknikas, ką se
niau vadindavome “apskri
čių pikniku,” buvo žymiai 
skaitlingesnis žmonėmis. Sun
ku pasakyti dėl ko. Galima 
buvo 'matyti žmones, kurie 
arba pirmiau nesilankė' pas 
mus, arba labai retai' būdavo 
matomi. Tai, į žinoma, buvo 
smagu matyti juos kartu su 
mumis paprastai tankiau -ma
tytais žmonėmis.

Turėta trumpa, bet puiki 
programa. Taip, kaip ir buvo 
garsinta bei žadėta. Progra
mai pirmininkavo šios kores
pondencijos rašėj.as, Tenka 
pasakyti, jog yra sunku pil
dyti programą ore be garsia
kalbio (loud speaker). Čia 
tai mums labai daug pagelbė
jo puikūs du broliai akordi- 
onistai Carl ir Cliff Walent iš 
Stoughton, Majs.

Pirmajame numeryje per- 
stačius brolius akordionis- 
tus, kaip čia matote, publika 
lyg isakiškai iš visur vienu 
urmu prisiartino prie estra

dos, jš kur buvo vedama pro
grama. Jau viskas palengvėjo 
.ir be garsiakalbio.

Carl ir Cliff, nusiteikę link
smai, taip smagiai užtraukė 
ant puikiųjų akordionų,, kad 
visas. Maple Parkas prisipil
dė žąvėjaučiu aidu. Po poros 
tokių gabalėlių, publika Įkai
tusiai jiems plojo.

Iš eilės^ekė garsusis South 
Bostono Broadway Kvartetas, 
vadovystėje Stasio' Pauros. 
Kvartetas labai mylimas visų, 
kas tik ji užgirsta.‘Jame dai
nuoja šie gerbiami žmonės: 
Robertas Niaura, Leo Zelson, , 
Petrąs švedas ;ir Satsys 
ra. Jie sudainavo keletą 
žiai skambančių dainų, 
matyti, kaip žmonės jų 
navimą myli: pasipila 
besitęsiantis plojimas.

Dabar vėl antru kartu 
statyti akordionistai. Vėl 
ščiausias plojimas prieš jų iš
stojimą ir jiems užbaigus su 
pora labai smagių muzikos 
gabalėlių. } 

I
Jonas Skliutas tinkamai 

pratarė j publika apie Lais
vės vykdomąjį finansinį fon
dą,-o šimaitisr Penkauskas ir, 
i odos, 
ko aukų 
nančiu iki vėlyvesniam vaka
rui. Taip, paviršutiniai imant, 
Įvykdytas gerai nusisekęs pa
vasarinis piknikas. Bet aš no
rėčiau, kad vietiniai kores
pondentai paačiuotų darbi
ninkams, kurie ten gana sun
kiai darbavosi. Ypatingai pa- 
ačiuoti šeimininkęms, sumi
nint jų vardus, nes aš neži
nau visų vardų, tai negalė
čiau tinkamai atlikti.

Man buvo labai smagu į su
sitikti daug, daug artimųjų 
draugų bei draugių. Ačiuoju 
Petrui Galiniai, M. Trakima- 
vičienei ir už per Penkauską 
man suteiktas dovanas. Taip
gi Bob Niaurai už medų. Mat, 
Niaura turi labai skanaus iš 
Floridos orančių 
žiedų medaus, 
už dovanas!

Labai ačiū Jokūbui Jeske- 
vičiui ir, žinoma, JeskeviČie- 
nei už parvežimą manęs j 
Lovvellį. Su Jeskevičiais kar
tu važiavo iš Worcester] o Au- 
siejienė ir Petras Sadauskas.

Turejome iš pikniko iki Low
ell labai smagią kelionę. O 
Lowellyje—Klube . apsistoję 
valandai, pasivaišinome, pa
dainavome ir karštu draugiš
kumu atsisveikinojne su myli
mais usteriečiais.

Kaip vienas bendras orga
nizacijų piknikas gražiai į- 
vykdytas. Visų kolonijų buvo 
geras kooperavimas ir iš visur 
po nemažai žmonių dalyvavo. 
Tas parodo, kad ir ateityje 
veikiant bendrai ir rūpestin
gai galima įvykdyti 
—gražius darbus.

Be abejo, kad ir 
dienomis Laisves
puikiausiai nusisekęs.

J. M. Karsonas

dabininkų vadui komunis
tui Claud M. Lightfoot. Jis 
laikomas įkalintas, nes 50 
tūkstančių dolerių kauciją 
ne bet kas gali užstatyti.

J. Slench’iai šiemet ato
stogas žadėjo praleisti pas 
Oną Tamašauskienę, gyve
nančią D e a r b r ook, Wis., 
taipgi pasimatyti su kitais 
savo draugais ir pažįsta
mais. Priedelių turi gau
siai, nes patys yra ten gy
venę.

didelius

ir 5
yra

liepos 4 
piknikas

Bronius Marcinonis iš 
Waterbury atostogavo mū
sų didmiestyje. Ta proga 
atlankė žymiąsias lietuvių 
įstaigas ir matėsi su dau
geliu savo prietelių ir kai
mynų.

National Distillers fir
mos 3,500v darbininkų gavo 
pakėlimą algų po 20 c. į va
landa. Jie yra nariais AFL;

--
Alex Miniat, gyvenęs Ari

zonoje, mirė birželio 30-tą. 
Palaidotas liepos 6-tą, Chi
cago j. Liko motina, patė
vis, 4 seserys ir 3 broliai. 
Gihięs Thorp, Wis.

Apolonija Sharka (Bu
kauskaitė) mirė liepos 1, 
palaidota 6, Liet. Tautiško
se kapinėse. Liko vyras, 
du sūnūs ir brolis. Paėjo iš 
Tauragės apskr. Linkuvos 
valsčiaus / V.

Chicagos Žinios
Pas J. Vogonius svečiavo

si V. J. ir E. Stankai iš 
Floridos, seniau buvę easto- 
niečiai. Ta proga jie atlan
kė Mildos pastatą ir dien
raščio Vilnies įstaigą. Aio-. 
stogų proga jie matė daug 
įdomių šalies vi-etų.

Gasųlino ir aliejaus sunk
vežimių vairuotojai gavo po 
5 c. mokesties priedo per 
valandą dieniniams ir kiek 
didesnius priedus vakari
niams, taipgi dar vieną 
šventadienį su alga (viso 
turi 7). Paliečia 4,000 dar
bininkų. Priedus gavo kai 
pažadėjo streikuoti.

A. ir C. Zix’ai šiemet ato
stogomis pasiekė Kaliforni
ją, atlankyti gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Dienraščio Vilnies rude
ninis piknikas rengiamas 
rugpiūčio 22-rą, Liberty 
Grove, Willow Springs, Ill.

Pau-' , —•—
gra- Vietiniai chorai šiemet 
Gali I neturi kada pavėsiauti. Jie 
dal-!turi daug užkvietimų ir di

ngai I džią darbymetę tiems išsto- 
Pikni-

per- 
kar-

liaitlOy 1 <.‘1 l\a UkJiviAKj A. į

Kralikauskas parin-
tarpe besilinksmi-

(apelsinu) 
Ačiū visiems i

tuoju miestu”, nes jame 
yra Vatikano karalystėj 
kurioje viešpatauja “die
vo ambasadorius” ant že
mės. Bet komunistai Ro
moje ir visoje-Italijoje yra 
didžiausia partija ir gauna 
daugiau balsų rinkimuose, 
negu bet; kuri' kita partija.
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Tokioj Japonija. — Kilę 
iš liūčių potviniai. pereitą 
savaitę pražudė 86 japonus.

$10,000 Fondo Eigą
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) <

Per K. Rušinskienę ir S. 
Sasną surinkta $71.86. Au- 
ko jo:

Floridiečiai, .
Floridiečiai .
Biržų Liolia
Waterburiete-
Marijona- ir Juozas
Sprainiai ...............
Newarkietis .........

L. Gavrilovich .. ... M(X) 
Smulkesnėmis ....... 3.86 <

. . $10.00 

. .. 10.00 

.... 6.00 

.... 5.00

M. Ulazas ...............
M. Kulikienė .........
Petėr Jegniz...........
Anna Žurinskas .... 
Petras Satkus .......
K. Yankeliūnienė ..
J. Barkus ...............
K. Milinkevičius ...
A. Navikas.............
J. Murmokas .........
J. M. Balaikai .......
K. Levanas ...........
U. Bagdonienė .... 
Woodhaveniete .... 
Geo. Šleivys ...........
So. Brooklynietė ... 
Petrukas ...............
K. Balčiūnas .........
Eva Gailiūnas .......

5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Per P. Buknį $61.00. Au
kojo :

Zigmas Gailiūnas $10.00
B. M. T.................. 10.00

7.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00

Great Necko Medis 
J. Gailiūnas ...........
A. ir A. Jocius .... 
Conn. Farmerka ... 
Petras Taras .........
Mildred Žukas.......
Philip Kuntz...........
J. Vanagas ...........
Laisvės* simpatikas .

Per R. Mizarą $48.00. Au
kojo:

A. Wildžius ....... $10.00
P. V. Gasper .......  10.00
G. Diržuvaitis ....... 5.00
J. Šukaitis ............. 5.00
Cliffsidiečiai:
G. •....................... ;. 10.00

Jerry Bakūnas 2.00
Kazys Darenčius '.. ftOO
E. ir V. Petkevičiai 2.00
E. Bakūnienė   1.00 
Draugas ................ 1.00

j imams pasiruošti.
kai, LDS Seimo koncertas,
o juk netoli ir iki spalio mė- Iki šiol gauta $6000.90. 
n-esio ir LMS Festivalio.

Anksčiau gauta $5597.04. Dabar įplaukė $403.86.

Civilių Teisių Kongresas 
atsišaukė į visus demokra
tiją mylinčius piliečius pro
testuoti pieš besaikišką 
kauciją kuri uždėta Illinois

Gražiai pašokėjo aukštyn Fondas šią savaitę. Jei 
pasispaustume, dar galėtume laiku sukelti nusistatytą 
sumą.

Dėkojame visiems aukojusiems, kurių vardai aukš
čiau išspausdinti, ir prašome kitus dienraščio patriotus 
pasirūpinti fondo baigimu. Laisves Administracija

Aristofano minčiy žiupsnelis
Šiais mętais minima 2,400 metų 

sukaktis nuo žymaus graikų teatri
ninko Aristofano* gimimo., ir nema
žai apie jį rašoma. Laisvėje irgi 
jau kelis kartus jis minėtas, o aną-, 
dien Lit-eratūros-Meno skyriuje til
po gana turiningas apie Aristofaną 
straipsniukas. Ryždamasis paduoti 
Laisvės skaitytojams šiek tiek paties 
Aristofano minčių, kajp jos jo kū
riniuose pareikštos, griebiausi jėš- 
koti žymiųjų žmonių išsireiškimų 
rinkiniuose (Quotation Collections). 
Tačiau, keletą stambesniųjų rinki
nių peržiūrėjęs,, tik viename jų.už
tikau keletą iš jo kūrinių paimtųjų 
minčių,—ir tai veik vien iš antraeL 
lių kūrinių. Regimai,. Aristofanas 
šioje gadynėje irgi laikomas “sub- 
versyviu”... Čia pateikiu rastąsias 
jo mintis, perdėdamas jas iš angliš
kųjų vertimų. J. B. Pr.

—o—
Jis dirba, karštąją geležį kala, kartu 

anglis dumplėmis pučia, nes dar daug 
geležų.. ugnyje< kaista, kurias visas jam 
reikės kalti.

(Iš veikalo Acharmiečiai.) x

/

Kilmingosioms puikiosios vaizduotės 
idėjoms būtina lygaus grožio frazių rū- 

\bais puoštis. į

(Iš veikalo Varlės.)

Aš juokiausi tol,, kol pravirkau.
(Veikale Varlės.)

Jei mes atsiimsime pasitikėjimą, ku-

rį sudėjome į dabartinius mūsų valsty
bininkus, o perkelsime jį tiems, kuriais 
mes pirma nepasitikėjome, tas — ma
nau — teiktų mums saugiausią išeitį: ♦ 
jeigu nusivylėme* dabartiniais mūsų gy
nėjais, tai gal, geriau sektųsi mums^su . 
tais, kurie buvo dabartiniams priešingi.

(Iš veikalo Varlės.)

Gėda tai yra baimijimasis to vaizdo, 
kuris atsispindi nuomonės pavirsi? e— 
nes ta nuomonė tai visuomenės. * '

-(Veikale Varlės.)

Gal mirtis yra gyvenimu, o gyveni
mas yra mirtimi, gi valgis ir gėrimas 
tai tik pojūčių iliuzija; nes kas gi yra 
Mirtis, jei ne amžinasis miegas? O Gy
venimas argi nesusideda iš miego ir val
gymo? (Veikale Varlės.)

—o—
Aš užgiriu senovinę patarlę: “Sau

gokimės, po kiekvienu akmeniu pažiūrė
kime—kad kokios, dar kokis • oratorius 
mums ikąs.”

(Iš veikalo Kuri pido Teismas.) ’

Senatvė tai yra tik antroji kūdikystė. 
(Iš veikalo Debesys.)
—o—

Mesk savo baimę vėjui išnešioti!
(Iš veikalo širšės.^

O kur tos dienos, ką praėjo, o kflĮr tos 
dienos, kurįų jau nėr, kai akis manoj* 
buvo drąsi ir bebaimė, o ranka mano;

kai stipriai vis irklą laikė!
(Iš veikalo širšės.) 

Surinko J. B. Pranaša



Lietuvių Meno Sąjungos trečios apskri
ties komitetas savo paskutiniame posė
dyje nutarė energingai ruoštis prie na- 
cionaHo LMS suvažiavimo ir festivalio, 
kuris Įvyks spalio mėnesio 12-17 dieno
mis Chicagoje. Nutarta pasiųsti kuo 
skaitlingesnę delegaciją į suvažiavimą ir 
kuo geresnę grupę menininkų dalyvavi
mui festivalio programoje. ,

Sąryšyje su tuom LMS IH-čioji ap
skritis rengia meno vakarą ir parodą, 
kurie kartu tarnaus kaip ir ankstyva 
festivalio programos dalies apžvalga. 
Meno vakare) dalyvaus visi pavieniai 
menininkai ir grupes, kurie vyks į Chi-

D-re O. B. Lepešinskaja

Ląstele, jos gyvenimas 
ir atsiradimas

Mūsų dienraščio skaitytojams jau ge- 
, rai žinoma montelliete Aldona Wallen. Ji 
porą sykių yra dainavusi mūsų didžiuo
siuose koncertuose. Atsimename jos sti
prų, malonų, žavingą balsą, jos užsilai
kymą scenoje, jos nepaprastai gražią iš
vaizdą.

Ypatingai plačiai Aldona Wallen yra 
'išgarsėjusi Bostono apylinkėje, visoje 
Naujojoje Anglijoje. Ją puikiai pažįsta 
ne tik pažangioji lietuvių visuomenė, bet 
ir abelnoji amerikinė visuomenė. Apie 
jos pasirodymą koncertuose bei šiaip 
pobūviuose arba radijo programose bu
vo ne kartą rašoma Brocktono laikraš-

cagą, ir jie perstatys tą, ką patieks Ra
cionaliame festivalyje koks mėnuo vė
liau.

Kadangi nacionalio festivalio rengėjai 
taipgi planuoja turėti meno kūrinių ir 
rankdarbių parodą, rytiečiai pasiryžę 
prie jos skaitlingai prisidėti. Apskrities 
komitetas ant greitųjų sumetė bent tu
zino dailininku saraša, i kuriuos bus 
kreiptasi su pakvietimui dalyvauti paro
doje Chicagoje. Bet prieš siunčiant kū
rinius į Chicagą jie lygiagrečiai su meno 
vakaru bus išstatvti New Yorke, Lietu-

čiuose.
Aldona ne tik pasižymėjusi dainininkė, 

bet ir gabi pianistė. Daina-muzika-me- 
nas—Aldonos gyvenimas. Ji atsidavu
siai lavinasi, siekiasi.

Montelloje Laisvės piknike Aldonos 
Wallen pasigedome. Buvome įsitikinę, 
kad dar^artą mes išgirsime jos malonų 
balsį^ dar kartą nuoširdžiai, šiltai pa
sisveikinsime su šia nepaprasto talento 
artiste. Klausiame jas tėvelių, Rožės ir 
Antano Wallenu:

—O kur gi Aldona?
—Mūsų Aldona prieš porą dienų turė

jo mus apleisti, todėl piknike nedaly
vaus, —ne tai su apgailestavimu, ne tai 
su dideliu džiaugsmu ir pasididžiavimu 
atsakė beveik abudu kartu.

Pradėjome-teirautis: kur, kaip, kas 
atsitiko?

Paaiškėjo, kad Aldona susilaukė tikrai 
gražios ir nepaprastos progos dideliu 
mastu išbandyti savo balsą, savo artisti
nį talentą. Ji įstojo į išgarsėjusią tea
trinę grupę The Plymouth Rockx Center 
of Music & Drama, kuri veikia Duxbu
ry, Mass. Centro direktoriumi yra Da
vid Blair McClosky, o perstatymam^ va
dovauja plačiai žinomas teatrininkas 
Michael Laurence.

Toliau teko patirti, kad mūsų Aldonai 
tap0paskirta gana žymi ir sunki rolė pa
čiame pirmajame veikale Su ton Vane’s 
“Outward Bound”—misteriškoje dramo
je apie laivą.

Muzikos ir Dramos Centras šią vasarą 
perstijhys, apart jau minėtos dramos, 
dar tokius veikalus, kaip “Taming o f 

. the Shrew,” “The Countant Nymph,” 
“Happy as Harry,’ ir “The Review.” 
Pastatymai užsitęs astuonias savaites. 
Pirmas vaidinimas įvyks jau ateinantį 
sekmadienį, liepos 11 d.

Mes neabejojame, kad Aldona tinka
mai atliks jai paskirtas roles ir gaus 
daug patyrimo, priklausydama ir daly
vaudama tokioje garsioje Muzikos ir 
Dramos grupėje tarpe rinktinitfusių 'ar
tistų. Mes puikiai žinome jos ryžtą, jos 
atsidavimą menui. *

Beje, mums dar rūpėjo patirti, ar Al
dona galės dalyvauti LMS Festivalyje 

t Chicagoje ateinantį rudenį. Nors sun
ku dabar pasakyti, kaip sąlygos susidės, 
jai įsitraukus į minėtą muzikos ir dra
mos grupę, bet jos tėveliai mums.užti
krino, kad jų Aldona labai trokšta da
lyvauti ir dės visas pastangas pasiekti 
Chicagą laiku ir su pilnu pasiruošimu.

Meilinkime Aldonai geriausio pasise
kimo visuose jos pasimojimuose. Mes 
tikime, kad jos dalyvavimas šioje ame
rikinėj^ muzikos ir meno grupėje padės 
jai dar plačiau atskleisti savo jaunus 
Artistinius gabumus. ■ A. B.

vi u Kultūriniame Centre.V

Paaiškėjo, kad pasiryžimas dalyvauti 
nacionaliame festivalyje Rytuose didelis. 
Pavieniai menininkai ir grupės jau iš
reiškė savo sutikimą dalyvauti. Nors 
nieko detališko tuo reikalu dar nenutar
ta,> bet buvo diskusuotas Liaudies Tea
tro dalyvavimas su Ostrovskio drama- 
komedija “Ne visuomet katinui užgavė
lės,” solistų L. Joniko, S. Kazokytės ir 
Aldonos Wallen dalyvavimas, lygiai kaip 
pianisto Prano Balevičiaus, dramaturgo- 
artisto J. Juškos, artisto Klimo ir kitų.

Delegacijos ir meno trupės pasiunti
mas Chicagon, žinoma, reikalaus ne
menkų fondų, ir apie tai tartasi. Nu
tarta, imant domėn festivalio ir suvažia
vimo svarbą, naudoti fondus iš organi
zacijos iždo, ir’taipgi darbuotis sukelti 
specialius fondus, per meno vakarą, ir 
tt.

Tuo tarpu kai kurie apskrities komi
teto nariai, ypatingai J. Juška, jau pra
dėjo praktišką darbą talkaujant fondų 
sukėlime dėl pačių rengėjų Chicagoje, 
parduodant vietas sveikinimams ir gar
sinimams festivalio suvenirinėje progra
moje, kuri bus išleista Chicagoje.

Visi pavieniai menininkai ir grupės, 
norintieji gauti platesnes informacijas 
ape nacionalį festivalį, turinti pasiūly
mus, klausimus arba kokius kitus reika
lus, prašomi susisiekti su LMS IH-sios 
apskrities sekretore Mildred Stensler.

B.

LIETUVOJE IR LATGALI JOJ E
Savo kalbos raštų .spausdinimas- loty

niškomis raidėmis Caro valdžios per 40 
metų buvo uždrausta ne tik Lietuvoje, 
bet ir Latgalijoje, rytiniame Latvijos 
pakraštyje, kuris tada buvo Vitebsko gu
bernijos dalimi.

Latgaliams (kurių dialektas žymiai 
skiriasi nuo bendrinės latvių kalbos) bu
vo uždrausta spausdinti raštus lotynų 
raidėmis, kurias jie iki to laiko naudo
jo. Likusioje Latvijoje, kaip žinoiųe, tuo 
laiku latvių kalbai buvo naudojamas go
tiškas (vokiškas) raidynas, kurio caris- 
tinė valdžia nedraudė.

Rašyto j as Bonos lqj-B ai ’a i įauskas, ku
ris kelias savaites sirgo ir buyo ligoninė
je, jau pasveiko ir grįžo prie savo parei
gų kaip “Masses & Mainstream” redak
torius.

(Tąsa)
Branduolio forma papus

tai yra glaužiai susijusi pa
čios ląstelės forma. Ištįsu
sio je ilgoje ląstelėje — ir 
branduolys ištįsęs, ilgas; 
plokščioje ląstelėje, — ir 
branduolys plokščias, apva
lioje — ir jis apvalus.

Branduolys ląstelėje pati
ria periodinius pakitimus. 
Paprastai jis turi pūslelės 
pavidalą. Bet prieš dalini- 
mąsi “pūslelė” įgauna siū
liuką struktūrą, siūlai pa
mažu trumpėja ir store j a. 
Jie labai stipriai dažosi da
žais (branduoliniais), ir to
dėl jie yra vadinami chro
mosomomis (nuo graikiškų 
žodžių: chroma — spalva, 
soma—kūnas). Susidarant 
chromo somoms branuoli- 
nės pūslelės pienelė išnyks
ta, ir chromosomos gali lais
vai pakeisti vietą. Kiekvie
na iš jų. dalinasi į dvi, po 
to jos nuslenka į priešingus 
ląstelės galus ir ten sudaro 
naujus branduolius. Apie 
šiuos branduolius susikau
pia protoplazma, kuri, per 
vidurį persitraukdama, taip 
pat pasidalina į dvi dalis. 
Šis ląstelių dalinimosi bū
das yra vadinamas sudėtin
gu dalinimusi, arba kario- 
kineze (nuo graikiškų žo
džių: kario — branduolys, 
kinezis — judesys), arba 
mitozu (nuo graikiško žo
džio mitos — siūlas).

Taigi, ląstelės gyvenimo 
kelias prasideda su jos at- 
sidalinimu nuo motininės 
ląstelės. Ląstelė praeina sa- 

i vo embrionalinį vystymosi 
kelią motininės ląstelės vi
duje, po to ji gimsta, auga, 

i pasiekia subrendimo būseną 
1 ir, priklausomai nuo pavel- 
dinumo savybių ir jų paki
timo supančios aplinkos įta
koje, įgauna vienokią ar ki
tokią formą, atlieka vienoki 
ar kitokį darbą (funkciją), 
po to vėl dalinasi (daugi
nasi), auga, gyvena, sensta 
ir miršta.

Šis ląstelės vystymasis 
nuo jos gimimo iki- mirties 
yra vadinamas ontogeneti- 
niu ląstelės vystymusi, jos 
individualiniu vystymusi.

> .Ląsteles gyvenimas pasi
reiškia ne vien medžiagų 
apykaita, augimu, daugini
musi, keitimusi, bet dar ir 
judėjimu.

Stambusis mokslininkas 
Iljičius Mečnikovas atliko 
klasišką viduląstelinio mais
to virškinimo tyrimą ląste
lėse - keliauninkėse, kurios 
ištiesia savo protoplazmos 

i ataugėles, vad i n a m ą s i a s 
pseudopodijas (netikrąsias 
kojytes), jomis agriebia mi
krobus, kai kurias medžia
gas ir jas suvirškina.

Šios ląstelės-keliauninkės 
juda visame gyvulio kūne. 
Norėdamas jas ištirti, I. L 
Mečnikovas ėmė jas stebė
ti p e r m a t o m.o j e jūros 
žvaigždės lervoje, bet pasi
rodė, tad jos taip pat yra 
skaidrios. ' Tuomet Mečni
kovas įvedė į lervos kūną 
raudoną dažą — karminą 
ir, savo nustebimui, pama
tė, kad ląstelės-keliauninkės 
slenka prie karmino grūde
lių ir juos ryja, pasidaryda
mos pačios, kaip rubinas, 
raudonos. Dabar buvo leng
va j aš stebėti.

Protoplazmą, t. y. ląste
lės kūnas, taip pat keičiasi 
priklausomai nuo savo vei
klos ir nuo supančios aplin
kos. Protoplazma būva vien

tisa (homogeniška), grūdin
ga (pav., gleivinės ląste
lės prieš gleivių išskyri
mą), skaidulinga^ koringa 
(turinti daugybę vakuolių, 
t. y. pūslelių, užpildytų skys
čiu). X

Ląstelių pasikeitimai ro
do, kad kiekviena ląstelė tu
ri savo pradžią, savo vysty
mąsi ir savo pabaigą. Kaip 
ilgai ląstelės gyvena, tiksliai 
pasakyt negalima: vienų 
gyvenimas ilgaamžis, kitų 
trumpalaikis.

Lieka'dar pasakyti, kad 
yra pirmuonių, vienaląsčių 
organizmų, pav y z d ž i u i, 
amebų, infuzorijų. Jeigu 
paimkime vandens iš klano 
arba iš šieno nuovirų, tai 
ten mes rasime ištisą pa
saulį gyvų vienaląsčių or
ganizmų, tarie juda, min
ta ir dauginasi.

Kas vyksta vienos ląstelės 
gyvenime, mes trumpai ap
rašėme. Kyla naujas klau
simas — iš kur bendrai at
sirado pirmosios ląstelės, iš 
ko ir kaip jos susidarė? Ko
kia ląstelės vystymosi isto
rija?

Šiuo klausimu yra įvairių 
spėliojimų, bet eksperimen
tiškai, bandymų keliu, ligi 
mūsų dar niekas nemėgino 
jo išspręsti.

LĄSTELIŲ 
ATSIRADIMAS

Nepaisant to, kad moks
lininkai jau seniai tiria ląs
telės. sandarą, jos fiziologi
ją, mitybą, kvėpavimą, au
gimą ir dauginimąsi — ląs
telė, galima šakyti, ir iki 
šio laiko lieka paslaptinga 
nepažįstamoji.

Paaiškinama tai tuo, kad 
ląstelė tiriama atvejų atve
jais, bet, kas svarbiausia— 
ji nebuvo tyrinėta savo vys
tymosi atžvilgiu.

Priežastis, dėl kurios ne
norėta tirti ląstelės vysty
mosi, yra ta, kad iki revo
liuciniais laikais daugumas 
mokslininkų buvo religingi 
žmonės. Jie tikėjo, kad ląs
telė buvo dievo sukurta, o 
todėl jos atsiradimo klausi
mą laikė paslaptingu, netir- 
tinu. i

Taip, mokslininkas Vir- 
chovas manė, kad kiekviena ■ 
ląstelė yra pirminė, kad iš
skyrus ląstelę, nieko gyvo 
nėra, kad kiekviena ląstelė 
tik iš ląstelės. Ankstyves
nieji Šleideno ir Švano mė
ginimai ištirti ląstelės vys
tymąsi bandant įrodyti, akd 
“ląstelės laisvai susidaro iš 
citoblastemos,” t. y. iš me
džiagos, kuri yra ląstelių. 
užuomazga, buvo išjuokti, 
o jų teorija buvo užmesta 
ir visiškai užmiršta.

Pagal Šleideną, branduo
lys yra “citoblastas” — ląs
telės suformuotojasi O vi
są ląstelių atsiradimo .pro
cesą Šleidenas aprašo kaip 
grūdingumo su s i d a r y m o 
procesą gleivingoje rųasėje. 
Šis grūdingumas kaupiasi ir 
sudaro branduolėlius, išku
ria formuojasi branduolys 
grūdingų ’ nuosėdų aplink 
bčanduolėlį pavidalu. Bran
duolio paviršiuje iš gleivių 
susidaro apvalkalėlis, o vis
kas drauge sudaro naują 
ląstelę.

Virchovo teorija, remian
ti religinius prietarus, iki 
šio laiko randa pritarimą 
tarp kai kurių mūsų moks
lininkų, kurie dar neatsi
kratė buržuazinių prietarų. 
Tokie mokslininkai, kaip

f . J
WORCESTER, MASS.

Atminčiai

Edwardo Kanapkio
kritulsio mūšyj 1943 metų
Liepos mėn. 10 d. Sicilijoj

Jis buvo vienintelio mūsų sūnus, tarnavo 
kariuomenėje parašiūtininku-saržentu.

y Palaidotas Italijoje. '

Tėvai;
. JURGIS ir ELZBIETA KANAPKIAI

Zavarzinas, Nasonovas, 
Chlopiiįas, Tokinas ir Ru- 
miancevas,. ligi paskutinio 
laiko keliaklupsčiauja prieš 
senus autoritetus, kurių 
tradicijos ir nusistatymai 
stabdo mokslo vystymąsi.

Marksizmo klasikų veika
luose yra pašisakymų apie 
ląstelę. Taip, pavyzdžiui, 
F. Engelsas rašo:

“Paprasčiausias tipas, pa
stebimas visoje organėje 
gamjtoje, tai ląstelė; ji iŠ ti
krųjų sudaro aukštesniųjų 
organizmų pagrindą. Bet 
žemesniųjų organizmų tar
pe mes sutinkame daugyb.ę 
tokių, kurie stovi dar giliai 
žemiau ląstelės — protame- 
bą, paprastą baltyminį gru
mulėlį be kokios nors dife- 
rencijos pėdsako, visa eilė 
kitų monerų ir visi sifoni- 
niai dumbliai.” Arba to
liau :

“Pačios žemiausios gyvos 
būtybės, kokiaSūįes žinome, 
yra ne daugiau kaip pa
prasti baltyminės medžia
gos gumulėliai, ir jie jau 
rodo visus esminius gyvy

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 11 ir 155 Kuopos 

Užbaigimui Dienraščio Laisvės
Finansinio Fondo $10,000

Įvyks Sekmadienį

Liepos 11 July
Pradžia 1-mą valandą po pietų 

Olympia* Park, Shrewsbury, Mass. 
Kviečiame visos apylinkės visuomenę dalyvauti šiame 

piknike ir prisidėti prie garbingo užbaigimo 
dienraščio Laisvės finansinio vajaus.

Rengimo Komitetas

3 psl.—Laisvė (Liberty)- šeštadien., Liepos (Jūly) 10, 1954

bės reiškinius.” (Engelsas, 
Anti-Diuringas.)^

Iš šių Engelso "žodžių yra 
aišku, kad gyvybes pradžią 
jis matė ne ląstelėje, bet 
kažkame daug mažiau su
dėtingame. Gyvybe prasi
deda ne nuo ląstelės, bet 
egzistuoja ir ikiląstehn-iu 
laikotarpiu.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI-
MONTELLO, MASS. 

Metinis Piknikas
Lietuvių Tautiško Namo Parke, 

Winter St. ir Keswick Rd., j vyks 
šaunus piknikas, rengia LLD 6-ta 
kuopa, Liepos-July 11-tą d.j pradžia 
1-mą vai. popiet.

Bus gera muzika, gardžių valgių 
ir gėrimų. Taipgi bus dainų ir 
sporto programa. Kviečiame ' visus 
atsilankyti j šj gražų pikniką Vioi 
tiniai ir iš apylinkės susieikime Į 
šj žalią’ pušyną pasimatyti ir pa
sikalbėti apie vakacijų įspūdžius 
ir tuomi pat kartu finansiniai pa-., 
remsime Literatūros Draugijos 6-tą 
kuopą. Rengimo Komisija*

(132-133)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155-tos kuopos susirin

kimas įvyks pirmadienį, liepos-Juljy 
12, prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St, 
Visos narės malonėkite dalyvauti,- 
nes yra svarbių reikalų aptarimui.-

A. W. (132-133)



Pirmoji kuopa netingi 
ir vidurvasariu

LDS 1 k p. susirinkimas lie
pos 6-tą nebuvo pilnai turtin
gas nariais — šventės, atosto
gos, šilima paliečia ir mus. 
Tačiau valdyba, delegatai ir 
atvykusieji nariai gerame ti
pe atliko kuopos reikalus.

- Kuopa .pasiuntė 4 delega
tus į Seimą, čia palinkėjome 
jiems laimingos kelionės ir 
gerų darbų. Išklausėme sma
gų pranešimą iŠ bendro kuo
pų banketo Liberty Auditori
joje. Linsksma buvo, kad kuo
pa gavo antrąjį prizą kaip 
gerai pasidarbavusi iš anksto 
parduodant bilietus. Atitin
kant savo pasidarbavimui, 
kuopa gavo ir geroką žiups
nį žaliųjų, kaip nuošimtį ten 
gauto pelno.

Gal būt tie buvusieji lai
mėjimai 
nariai 
nemažai 
rie bus 
piknikui
Necke. Taipgi kubpanusitarė 
mobilizuoti važiuotojus į pik
niką busti. Busas paims kelei
vius prie Pil. Klubo ir Liberty 
Auditorijos.

Kuopos narių dėmesiui

Iš anksto parduotųjų pikni
kui įžangos bilietų pinigai, 
apmokėjus taksus, liksis kuo
pos ižde. Visi kuopos nariai, 
jų šeimos ir prieteliai prašo
mi tuos bilietus įsigyti tuojau 
pas kuopos valdybą. Bilietų 
(pardavimui) turi ir keli kiti 
kuopos nariai. Klauskite.

prisidėjo prie to, kad 
dabar vėl išsidalino 
apskrities bilietų, ku- 

naudingi bendram 
rugpjūčio 1 d., Great

Nemalonu buvo girdėti ži
nia, kad vis dar serga ilga
metė ir buvusi darbšti kuopos 
narė Ona Depsienė. Neseniai 
susirgęs; V. Karlonas, taip
gi dar ne visai pasveikusios 
A. Stupurienė ir V. Pavilonis.

N.

Unijos susiėjo tartis 
savitarpinei taikai

Audėjų darbininkų dviejų 
unijų — AFL ir CIO — vir
šininkai susiėję į Fifth Ave. 
Hotel tartis. Sakoma, dės pa
stangas susiderėti, kad viena 
kitos nebepultų, kad daugiau 
nebandytų veržtis į viena ki
tos šapas.

Gerai, kad viršininkai pra
dėjo susiprasti, nors ir vėlo
kai. Paliovus viena kitą pul
ti, bendromis pajėgomis, dar 
galės atsilaikyti prieš makar- 
tistus, pasimojusius pasmaug
ti visas unijas.

N. U.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
vį tam pačiam tikslui, čia 
liko Laisvei kdletas desėtkų 
dolerių.

Tikiu, jog jie nesiliaus dir
bę, kol mūsų dienraščio de
šimties tūkstančių dolerių va
jus bus pravestas šimtu pro
centų.

Lai eina jums, draugai bal- 
timoriečiai ir baltimorietės, 
didelė, šilta padėka už jūsų 
garbingas pastangas!

vėl

Republikonų frakcijos Kon- 
' grėsė lyderis sen. Knowland 
ištrauksiąs Jungtines Valsti
jas iš Jungtinių Tautų, jeigu 
Jungt. Tautos nutartų priimti 
Kiniją!

Su tokia kreiva galvosena 
šis senatorius gali 
daug žalos. Jis turi 
ir demokratuose. Jis 
ganizuoja.

padaryti 
pasekėjų 
juos or-

Tas tiesa, kad paskutiniai 
du spaudos piknikai 
maža finansinės 
Laisvės vajui. Betgi 
gražu
tūkstančių

Prašome
vo dėmesį.

Kalbu į
visus dienraščio skaitytojus.

davė ne- 
paramos 
dar toli 

dešimtiesšaukia nuo
dolerių.
į tai atkreipti sa,-

visus laisviečius, |

Washingtonui siunčia ĮMarcantonio paskelbė 
savo kandidatūra *>♦

Komunistai skelbia 
savo konferenciją

New

protestus pries 
persekiojimus

Liepos 7-tos vakarą
Yorke, sušauktame masiniame 
mitinge protestui prieš perse
kiojimus publika perpildė 
Cornish Arms viešbučio bal- 
ruimį. Lietus nei sutra nesus
tabdė žmonių noro pasireikš
ti už atšaukimą Walter-Mc- 
Carran įstatymo, taipgi užtar
ti persekiojamus.

Mitingą šaukė newyorkietis 
sveturgimiams apginti komite
tas. Vienbalsiai priimta rezo
liucijos už atšaukimą Walter- 
McCarran įstatymo, prieš ge- 
neralio prokuroro Brownellio 
pasiūlytus dar aršesnius bi- 
]ius. Taipgi pasiuntė pasvei
kinimus septyniems įkaitin
tiems be kaucijos Ellis Island, 
West St. kalėjime ir kitur.

Kalbėjo unijų vadai James 
Lustig ir Louis Weinstock, 
kurie persekiojami nupilietini- 
rnu;. laikraščio Rusky Golos 
redaktorius Krinkinas; per
sekiojamųjų šeimų narių ko
miteto atątovė Ruth Schnei
der; newyorkiecio komiteto 
sekretorius Alec Jones- Civi
lių Teisių Kongreso atstovė 
Mrs. Patterson. Dainavo Syl
via Kahn. '

NEW YORK NEW YORK
T BUSINESS

OPPORTUNITIES REAL ESTATE

Vito Marcantonio

New

Vito 
susi-

Pirmu kartu man teko 
tyti ir girdėti kalbant 
Patterson. Matosi, jog ir 
nepaprasta moteris, gerai pa- . 
žįstanti kalbąjį reikalą. Ji pa
reiškė, jog ji nesitikėjo čia 
būti ir kalbėti ir kad jinai tai 
daro ne iš pasirinkimo. Tą 
pareigą buvo apsiėmęs atlikti 
jos vyras, žymusis teisininkas 
William L. Patterson. Bet ka
dangi jis tapo įkalintas už 
n e pr ist aty m ą r agangau d ž i am s 
tų, kurie aukojo persekioja
miems apginti, jinai atėjo kal
bėti vyro vietoje ir atliko pa
girtinai. Jautriu, ilgu sveikini
mu publika palydėjo jos kal
bą.

Kiekvienam įeinančiam 
lėn buvo 
dviemis 
peliais. 
macijų, 
kuriais 
jami; su patarimais, kaip už
silaikyti susidūrus su perse
kiotojais; kur kreiptis patari
mo. Taipgi pateikia informa
cijų apie persekiojamus. Pa
taria, kas daryti atšaukimui 
jau esamų blogų įstatymų ir 
protestui prieš siūlomas įvesti 
naujas persekiojimo priemo
nes.

ma- 
Mrs. 
ji—•

ša
šu >įteiktas vokas 

komiteto išleistais 
Juose pateikia infor- 
apie tuos įstatymus, 

sveturgimiai persekio-

Dal

LAIVU. IŠPLAUKIMAI $8
Ištisą Dieną

Darykite nuobodžią vasarą , 
smagia, susitikit naujų draugų

• Pilnai “Išmokite Laivu
Plaukioti” Kursai

• Mažos Klasės—
Asmeniškai Instrukcijos

Klauskite Apie
Moonlight Sailings— 

Privatinėm Grupėm Išvažiavimai 
Bosun Sailing School

Booking Agent for Al Urbel’s, 
Capt, of YALMAYHAP 

Sheepshead Bay, B’klyn, N. Y. 
Dėl informacijų Šaukite:

WO. 4-2000

bendromis 
laimėjęs 
1950 m..

Komunistų Partija 
Yorke paskelbė spaudoje, 
kad Įvyks .jos konferencija 
apsvarstyti šiems rinkimams 
savo nusistatymą ir veiksmus. 
Šaukiama rugpiūčio 7-8 die 
nomis. Skelbia, kad tikisi virš 
150 delegatų iš 20 valstijų.

Gi konferencijos atidary- 
; mui ruošia masinį mitingą 
I rugpiūčio 6-tos vakarą, Ju- 
I goslavų Salėje, New Yorke.

Įdomiausia tame pranešime 
tas, kad visoki už pinigus 
informatoriai skelbia, būk at
rasti kur nors komunistą e- 
sąs didžiausias nuopelnas, nes 
jie esą labai “sekretui.” Gi 

■tuo pat laiku tie “sekretnie- 
l.ji” viešai šaukia savo konfe
rencijas ir masinius mitingus.

Darbininkai šapoje kalbasi, 
kad būtinai eis į tą mitingą 

kad jie ne sap- 
;tikro mato tikrus, 

k om u n i st u s kalbėtojus.
Kr.

Visame krašte sąjūdis 
dėl to, kad įkalino 
William Pattersoną

tai, 
ku-
au-

persitikrinti 
nuoja, bet ištil 
gyvus

STATIONERY—FOUNTAIN 
įrengtas. Gera veikli viela, 
renda — duodamas lysas. 
gerą pragyvenimą. Biznis 

padidinamas. Savininkas

Pilnai
Žema 
Daro 
lengvai 
parduoda šią puikią biznio progą 
labai prieinamai—išeina j militarinę 
tarnybą. Matykite savininką:

200 E. 77th St., N. V. C. 
Tel RE. 4-9606

(131-134)

EAST 8th STRICT V
2 šeimų namas, naujai šing^uotas, 
modernizuotas vidus, arti mokyklų 

ir subway.
Kaina $15,000.
Tel. ES. 5-9565

(130-132)

Karmos ir Žemė

TEXAS AKRAIS ŽEME
Pradedant nuo $35 už akrą Reika

laujama valstijos rūšies žemė.
Įvairios kainos.

PAN AMERICAN R. E. CO.
123 Williams St., N. Y. C.

(133-135)

ASTORIA
Gerai budavotas mūrinis, 
7 motų senumo namas. 
4’/2 rūmų apartmentai ir 
rūmų.
nesi. žalvariniai plumbing, gesu 
Šildomas ir kiti ekstra įrengimai. 
Gera kaimynystė — Ditmars sek
cijoje. Arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Tikrai geras, pir
kinys tik uz $23,000.

Šaukite Savininką:
Tel. AS. 8-2349

* (131-137)

2 šeimų, 
2 gražūs 
vienas 3 

Įeigos iš vendų $287 j mė- 
Žalvariniai plumbing,

MALE and FEMALE

pralaimė- 
ivyko pačiame 
įkarštyje ran

ga lėtų

Buvęs kongresmanas 
Marciantonio liepos 7-tą 
šaukė spaudos atstovų konfe
renciją ir čia jis išstojo prieš 

i Donovan, kuris visų užkarinių 
iii- reakcinių spėkų 
pastangomis buvo 
prieš Marcantoni.įų 
rinkimuose.

Marcantonijaus 
jimasi rinkimų 

j didžiausiame
! d on bau b i z m o. O kad 
darbininkų užtarėją ir taikos 

(apgynėją išėsti iš Kongreso, 
laišku, Marcąntonijus buvo ap
šauktas raudonesnių ir už 

! raudoną, nors jis vienokiu ar 
. kitokiu niekada nebuvo. Prieš 
■ ji buvo užkinkyta ne vien tos 
srities, bet visos šalies spauda, 
radijas.

M a r c a n t o n i j u s k a n d i d a t u o s 
kaip nepriklausomas. Parašus 
rinkti pradės rugpiūčio 16-tą, 
pirmą nepriklausomiems kan
didatams parašų rinkimo die
ną. Jo distriktas (18-sis kon
gresinis) randasi apgyventas 
darbo žmonėmis: italų, voki^ 

i čių kilmės amerikonais, taipgi! Užėjęs 
portorikiečiais ir negrais.

Numatoma, kad šiandienia
me liaudies susipratimo laips
nyje Marcantonijus turi progą 
sugrįžti į Kongresą, kur jis 
gabiai ir pavyzdingai atstova
vo darbo žmonių ir visos 
lies reikalus.

Kaimynas

Queens Village pas dukterį 
svečiuojasi Frank Zavis iŠ 
Bethlehem, Pa. Ta proga bu
vo užėjęs atlankyti Lietuvių 
Kultūriniame Centre įsikūru
sias įstaigas. Ypačiai svečias 
domėjosi, kaip spausdinamas 
dienraštis Laisvė ir daromi 
kiti spaudos darbai.

Taipgi buvo užėjęs pas mus 
Geo. Steponauskas iš Brock
ton. Mass. Atostogų proga ji
sai atlankęs savo broli, gyve
nantį Ilazletone.
atlankyti brooklyniečius 
gimines, 
wood e.
užsukti 
Conn.,

sa-

pardavė $460
Viena Elmhurst gyventoj 

pardavė nebevartojamus se
nus drabužius į skudurus se
nienų rinkėjus. Gi pirkėjas 
tų drabužių už tą radinį tu
rėjo per 4 dienas vaikščioti 
pas visus buvusius jam parda
vėjus, nes neatsiminė, iš ku
rio tuos drabužius; pirko. Už 
tą vargą gavo $10 radybų.

a

MINTIES SPEJIKfi
Pasikalbėkite dėl patarimų. Vi

sokiais reikalais. Dvasinės pagal- 
bos-gydymas.

Pasimatymą! nuo trečiad. iki 
sekmad. Sekmadieniais nuo 1 v. 
iki 6 v. v. Kitomis Hienomis 11 
vai. ryto iki 6 v. v. Sutartis ne
reikalinga. Privatiniai pasiąiaty- 
mai. SPECIALŪS PASIMATY
MAI—$1 .00.

MRS SAUNDERS 
1197 Dean Št. (kamp. Nostrand) 

Brooklyn, N. Y.
(130-148)

Factory Equipped 
Pristatyta Čia

TIKTAI RIBOTAM LAIKUI
Brooklyn© Didžiausio Daugumo Dealeris Siūlo Jums
1954 Chrysler Windsor Deluxe, 6 pasaž. Sedan$2480 TAKSAI EKSTRA

Taipgi
1954 Plymouths Drastiškai Nužemintom Kainom

— UŽEIKITE ŠIANDIEN PAS— »

LAND MOTORS, Ine. ■
539 4th Ave., Kamp. 15th St.,Brooklyn 15, N.Y.
Tūsų Draugiškas Chrysler-Plymouth Dealer

— PILNAI AIRCONDITIONED —

Po visą kraštą spaudoje 
kilo klausimai dėl to. kad ta
po įkalintas žymus teisių ži
novas ir gynėjas, Civilinių 
Teisių Kongreso vadas Wil
liam L. Patterson. Sujudo ne 
vien tiktai pažangioji spau
da. Ir klausimus stato, ne 
vien tik dėl to, kad įkalintas, 
bot dėl to, už ką ir kaip Įka
lintas.

Patterson ą įkalino už 
kad jis nepristatė knygų, 
riose būtų surašyti vardai
Rojusių Civilinių Teisių Kon
gresui. Patersonas sakė, kad 
tokių knygų nėra, jis neturi. 
Dėl to žmonės klausia: “Kas 
bus, jeigu leisime persekioti 
žmogų už nepristatymą to, 
ko asmuo neturi?” Dėl to ir 
sukilo audros protestų.

Tam pat tikslui New Yorke 
šaukiamas masinis mitingas 
liepos 13-tosi vakarą, Cornish 
Arms Ballruimyje, 311 West 
23rd St. (prie pat 8th Ave.). 
Tuomi nori paskubinti Patteu- 
sono paliuosavimą ir išsaugoti 
teisę liaudžiai turėti savo ap- 
si gy n i m o org a n i z a c i j ą.

Daugelis organizacijų 
atskirų asmenų 
testus dviem 
d augiausi
byloje. Jais yra : 
General Herbert 
Department of Justice, Wash
ington, D. C., ir J. Edward 
Lombard, U. S. District At
torney, United States Court 
House, Foley Square, 
York, N. Y.

Domestic Help 
FINNISH EMPLOYMENT AGENCY 

Mrs. Hilda Kotila, Prop.
860 Madison Ave.

kanų). 70tli St., New York City 
Telefonas: BU. 8-6562

Švarūs, Patikimi Namų Darbinin
kai. Parūpina Vasarinius Darbus. 
Darbai Daugeliui Lietuvių. Kreipki
tės Tuojau.

E. ELMHURST
Gerai budavotas, grynų plytų, 3 
šeimų namas. 2-3’2 rūmų apart
ment ai. Viršuj vienas 5*2 rūmų 
apart. Žemai prisideda 2 rūmų iš
taisytas skiepas. Geros jeigos. 2 
garadžiai, aliejum šildomas, storm 
windows ir durys, screens, Venetians. 
Gera ąckcija, arti mokyklų, baž
nyčių, krautuvių ir transpprtacijos. 
Gražus namas, parsiduoda* prieina
mai. Šaukite savininką: z

1)TR. SURAOfc, Tel. UI. >6-1612 
^31-133)

HELP WANTED-MALE

MASTER MECHANIKAS
Labai gėras mechanikas su taxi 

. patyrimu.
Dieninis Darbas. Nuolat.

Tel. EV. 7-2603
(131-133)

cab

NEPAPRASTA PROGA. Pui
kiausias investmentas i kylanti Hud
son Klonj! Columbia, N. Y. — 85 
akrų įvairiai naudojama farma; 10 
colonial kambarių,, vonios ir prie
taisai; 2 karų garadžius, pakavimu^, 
pastatas, naujas višt įninkąs, patal
pa dėl 1,500 dedančių vištų ir kiti 
pastatai 3 šuliniai, prūdas, 2 trak
toriai (1 naujas) 
spray rig. trokas; 
30 akrų vaisiams,
vėms ir javams: 10 akrų pušyno. 
Apie 700 vaisinių medžių: obelių, 
pyčių, slyvų, vyšnių, grūšių 400 
medukų vynuogių, uogynai ir tt. 
Dabartinis farmerys pasiliktų, jei 
pageidaujama. Kainuoja virš $55,- 
000, parduoda su nuostoliu už $25,- 
000. Šaukite DIgby 4-1940. Sa- 
vaįtgaliais Mount Vernon 7-6660, ar
ba rašykite: JU-6-C., Rm. 830, 11 
W. 42n<! St., N. Y. C.

su prietaisais 
mažų įrankių 

35 akrai daržo

ir 
siunčia pro

ved d ininkams, 
atsakingiems šioje 

Attorn e j' 
Brownell,

New

I Mokantis mechanikas, kuris turėjęs 
patyrimo 

yra 
1417

Čia
prie tckstilinių mašinų, 

puiki proga. Kreipkitės:
Lafayette St., N. Y. C.

2-ros lubos
Tel. GR. 7-3672

(133-135)

HELP WANTED—FEMALE

BARMAID
Pasitikima ir patyrusi. Dieną 

bas. Kreipkitės:
BILL’S BAR & GRILL

• 44-69 21 st St., L. L C.
Telefonas:
RA. 9-9450

dar- Apartment Rentals

BENSONHURST
Arti subway, gražūs 3 rūmai (gali 
būt su vaiku), $75; 3’s rūmai (ga
li būt su vaiku), $80.

CALI
6022—141 h Avė

Tel. GI

REALTY
Brooklyn 

5-7695

(102-193)Dar žadėjo 
savo 

gyvenančius Ridge- 
O grįždamas planavo 

ir į New Britain, 
kur gyvena jo sesutė', 
į Laisvės įstaigą, pa- 

dien-auko j o 
raščio fondui.

specialiam

Žuvautojo kūno 
dar vis neranda

Liepos 8-tą vis dar 
ieškojo H. Englander 
Manhattan £each srityje. Po
ra suimtų plėšikų yra įtarti 
jo nužudyme, bet kol kūno 
nerado, jie nėra oficialiai 
kaltinami kaip žmogžudžiai.

tčbe- 
kūno

MATRASAI—KALDROS— 
PADUŠKOS

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

MAIN BEDDING
205 New Main St., Yonkers 

(arti Nepperham Ave.)
Tel. Yonkers 3-2370

(121-127)

M.

$

4*

ei'

4*

T-as

Lais-Ar Tamsta jau gavai 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkj, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

NEW VOLKSWAGEN 
$1495.— 

Tuojau Pristatomas 
Sedans—“Sun Roof” Bus 

THOMAS G. FA Y 
“Autorizuotas Dealeris” 

155 W. Sunrise Highway 
Freeport, L. I. 

Tol. FReeport 9-8700

PARDAVIMAI

BAYRIDGE—ST.
6 šeimų semi-detached, novijai iš- 
dekoruotas, aliejum šildom*, brass 
plumbing, 4 rūmai tušti. $3,600 
jeigu. Apkainuota $20,000.

Tel. GE. 8-6289
(133-135)

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

L.

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 daugelį kitų šių metų įdo
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūšų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsilsakykite Vakacijom Vietą Pas

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

Telefonas 5-2338

CYPRESS HILS
Parsiduoda 3-jų šeimų mūrinis na
mas, kampinis su 17 kampinių kam
barių, su vėliausiais ištaisymais. 
Įplaukų $2,340.00 j metus. Savi
ninkas tuojau užleidžia 6 kamba
rius pirkėjui. Priežastis pardavimo 
turi du namus.

Tclefonuokite: TA. 7-6731

i MATTHEW A
: BUYUS

(BUYAUSKAS)
»

)

)

4

4

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

4

4

4

4

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-686^

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais Uždaryta .

<4

4

ž)
'.r

4 psi.—Laisvfi (Liberty) - šeštadien., Liepos (July) 10, 1954




