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Yra žmonių, kurie mano, 
jog toje šalyje neužilgo gali 
valdžia pereiti į Masių (Tu- 
deh) partijos rankas be iššo- 
vimo vieno šūvio.

Štai, kas varo baimėš Lon
donui ir Washingtonui.

Tik įsivaizduokite, kas bū
tų, jei Iranas būtų paskelbtas 
liaudiška respublika!

★
O kaip dalykai stovi didžio

joj Indijoj?
To krašto valdžia žada pa

skelbti penkerių metų planą 
kraštui sutvirtinti, nuolat pa
sikartojančiam badui pašalin
ti.

Keista, bet tai tiesa: vai- 
įžiebi., rateliuose reiškiama 
4>ai.mės, kad Indijoj yra “per
daug žmonių”!

Pla?y1ojaina įvesti gimdy
mo kontrolė; planuojama 
žmones sterilizuoti, subergž- 
dinti.

Girdi, Indijos gyventojų 
prieauglis per didelis — kas 
metai priauga 5,000,000 žmo
nių. S

■Ar i
Kai pati valdžia skundžiasi 

dideliu gyventojų prieaugliu, 
kai ji pati siekiasi įvesti gim
dymo kontrolę — bloga!

Bešališkas stebėtojas, susi- 
pažipęs su padėtimi Indijoje, 
sakot Indija reikalinga naujų 
visuomeninių reformų; Indijos 
liaudis reikalinga apšvietos, 
kultūros.

* ★
PaAmkime kitą didžiulę 

šalį .Azijoje — Indoneziją.
Buvęs Hitlerio finansų ži

novas* nacis Hjalmar Schacht, 
tapo- •pakviestai ,į Indoneziją, 
kad jis ten “padėtų sutvarky
ti” krašto finansus.

Schacht yra sėdėjęs kalėji
me, kaip karo kriminalistas.

Schachtas — liauJTes; prie
šas.

Na, o Indonezijos valdžia 
jį šiandien samdo ekspertu 
savo finansams sutvarkyti.

Kokia gėda!

Praėjusį sekmadienį Niu
jorko Timese -bėdavojama, 
kad žmonės neperka anti-ko- 
munistipių ir anti-tarybinių 
knygų, kurias amerikiniai 
“autoriai” kepa, kaip šeimi
ninkė blynus.

Tai tiesą! žmonės tokių 
knygų nepaiso, nes jos jiems 
jau atsibodo: perdaug aitrios, 
perdaug melagingos, perdaug 
kvailos tos rūšies knygos.

žmonės mėgsta geras, tei- 
sin'^Hs knygas, bet tokių šian- 
dienf-flas mus labai fnažai te- 
.sjJausdinama. .

* Trygve Lie, Jungtinių Tau
tų generalinis^ sekretorius, su
grįžęs į Norvegiją atostogų, 
pasakė spaudos koresponden
tams:

—Dėl paliaubų pasitarimų 
Korėjoje pasaulis privalo bū
ti “atsargiai optimistiškas.”

Tiesa!
Tačiau, kol pasitarimai ei

na, mes norime būt? optimis
tais, — optimistais,’ jog mū
šiai Korėjoje bus baigti.

★ >
• Tenka kreipti nemažo dė
mesio į kairiųjų Anglijos dar- 
bieČių manifestą, šiomis die
nomis paskelbtą.

Mes jo ištisai • neskaitėme, 
nes niekur mūsų krašte jis dar 
nebuvo išspausdintas. Tačiau, 
trumpai suėmus, manifestas 
reŠjtalauja, kad Anglija būtų 
nepriklausoma nuo Jungtinių 
Vaistukų, kad Anglijos valdžia 
daugrou rūpintųsi ž.monių/ger- 
būviu1, o ne ginklavimusi, kad 
Anglijos valdžia neleistų 

’Jungtinėms Valstijoms palai-

AMERIKONAI SULAIKĖ 
PALIAUBŲ DERYBAS DĖL 
SAVO KORESPONDENTŲ
Reikalauja įsileist j derybas 
visus amerikonų, korespondentus

Tokio, liep. 12. — Admi
rolas Charles Turner Joy, 

, a.merikonų vadas derybose 
su šiauriniais korėjiečiais ir 
kinais dėl paliaubų, laikinai 
pertraukė derybas todėl, 
kad šiaurinių korėjiečių 
sargai sustabdė porą tuzinų 
amerikinių korespondentų; 
neleido jiem važiuoti į ve
damas Kaesonge derybas.

Admirolas Joy pasiuntė 
pranešima šiaurinių korė
jiečių vadovui gen. Namui 
II, kad amerikonai sugrįš Į

Kiek Anglija dabar 
turi gyventoju

London.— Anglijoj dabar 
gyvena 50 milionų, 368 
tūkstančiai žmonių, kaip 
rodo valdinis gyventojų su
rašinėjimas, padarytas ba
landžio mėnesį šiemet.

Sostinė Londonas turi 8,- 
346.000 gyventoj ų, taigi 
viršija New Yorką.

(Didžiaiamė New Yorke, 
pagal valdmr surašinėjimą 
1950 metai^^ųvo 7,841,000 
gyventojų.) '

Valdininkas. Giria Šnipus, 
Veikiančius Prieš Unijas
Detroit. — Vietinis fede

rates valdžios prokuroras 
Joseph Sureck gyrė šnipus, 
išdavinėjančius unijų veikė
jus.

Valdžia reikalauja depor- 
tuot Darbo Federacijos 
unijistą Marko Kostą iš 
Amerikos į Albahiją. Koš
tos advokatas nurodė, jog 
prieš jį liudijo tiktai kom
panijų šnipai. Sureck at
sakė, “nėra joks nusidėji
mas šnipinėti prieš unijas.”

ANGLU NUOSTOLIAI 
KORĖJOS KARE

London. — Anglija ofici
aliai paskelbė, "jog Korėjos 
kare iki liepos .7 d. buvo 
užmušta 260 anglų, sužeista 
819 ir be žinios dingo 1,101.-

New York. — Atvykus 
naujai dipukų grupei iš Eu
ropos, susidarė viso jau 
250,000 priimtų Amerikon 
“išvietintų.”

kyti tame krašte karinių ba
zių.

Manifesto vyriausiu auto
rium yra buvęs ministras, 
Aneurin Bevan, neperseniai iš 
valdžios pasitraukęs dėl jos 
žalingos .liaudžiai politikos.

★
Tiesa, kairieji anglai dar- 

biečiai to krašto Darbo parti
jos nevaldo, tačiau net ir ko
mercinė spauda prisipažįsta: 
jie yra labai įtakingi, turi 
daug pasekėjų, dėl to ,šię jų 
manifestas gali turėti nepa
geidaujamų Attlee valdžiai 
pasėkų.

derybas tik tuomet, jeigu 
bus į jas priimti visi ameri
kiniai korespondentai bei 
kiti asmenys, kuriuos Joy 
ten sius. c

šiauriniai korėjiečiai 
atakuoja

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai vėl atakavo ameriko
nus viduriniame fronte.

Kitose fronto dalyse bu
vo tik vietiniu susidūrimų 
tarp žvalgų iš vienos bei 
antros pusės.

“Tiktai 87 orlaiviai” 
galėti] nešt A-bombas
Washington. — Oro jėgų 

komanda pranešė, kad 
Jungtinės Valstijos turi 
tiktai 87 didžiuosius bom- 
banešius B-36, kurie galėtu 
mėtvt atomines bombas i 
Sovietų Sąjungą ir sugrįžti.

Repu bl i k on ai ginkliniame 
kongresmanu komitete kri
tikavo valdžią, kad ji per 
mažai parūpino tokių bom- 
banešiu.

Valdžios šalininkai sako, 
reikėjo ant greitųjų statyti, 
ra kieti nius lėktuvus: todėl 
užtruko B-36 bombanešių 
statyba.

Naujas B-36 bombanešis 
lėšuoia pusketvirto miliono 
dolerių.

Trumano pasiuntinys 
lėks į Iraną

Washington. — W. Ave- 
rell Harrimanas, asmeninis 
prezidento Trumano pata
rėjas. ruošiasi skristi į Ira
ną. Jis mėgins sutaikyti 
Irano valdžią su anglų alie
jaus kompanijos reikalavi
mais.

Prez. Trumanas savo tele
gramoje liepos 9 d. prašė 
Irano premjerą Mossą- 
deghą priimti Harrimaną 
kaip tarpininką tame ginče.

Mossadegh, atsakydamas 
Trumanui liepos 11 d., su
tiko priimti Harrimaną. 
Kartu jis pabrėžė, jog Ira
nas visai teisėtai perėmė 
anglų aliejaus pramonę į 
savo rankas.

Egipto valdžia bijosi 
riaušių prieš Anglija

Kairo, — Egipto valdžia 
paskelbė pusiau-karinį sto
vį ir uždraudė demonstra
cijas pri'eš Angliją. Bijo 
riaušių prieš anglus.

Šimtai tūkstančių egiptė- 
nų rengėsi demonstruoti, 
minint 69 metų sukaktį nuo 
to laiko, kai anglai bombar
davo Egipto didmiestį Alek
sandriją.

Ottawa. — Kanada atšau?* 
kė karo stovį su Vokietija.
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SOVIETAI PROTESTUOJA
PRIEŠ N. Y. CHULIGANUS

New York. — Sovietu at
stovai jau antra kartą už
protestavo, kad vadinami 
pikietuotoiai darė chuliga
niškus veiksmus prieš bu
veinę sovietinės delegacijos 
Jungtinėms Tautoms.

Naujasis Sovietų protes
tas, įteiktas Warrenui Aus- 
tinui, vyriausiam. Amerikos 
delegatui Jungtinėse Tau- 
tosė, sako:

—Chuliganai pereitą, šeš
tadienį kliudė žmones, ei
nančius į Sovietų atstovy
bės rūmą, 680 Park Ave
nue, bei išeinančius ‘iš' įo. 
Keiksmingais riksmais jie 
įžeidinėjo Sovietų Sąjungą. 
Chuliganai taip pat darkė

Italija grasina apleist Atlanto 
paktą, jeigu negaus. Triesto

Roma. — Italiios premje
ras de Gasperi, kalbėdamas 
senate, įspėjo, kad Italija 
gal pasitrauks iš karinio 
Atlanto kraštu sąryšio, jei
gu, nebus .jai sugrąžinta 
Triesto sritis .

De Gasperi pųįsiminė, 
kad Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francija 1948 
metais pasižadėjo grąžint 
Italijai Triestą.

Tuo pasižadėjimu jos no
rėjo patarnauti Italijos-de
šiniesiems prieš komunistus 
rinkimuose.

(Bet kai'Jugoslavijos val
dovas Tito išstojo prieš So
vietų Sąjunga, tai reikėjo 
užgerint ir Titą, kuris sa
vinas!' Triesto žemės dalį. 
Amerika todėl atsidūrė ke
blioje padėtyje, “ant dviejų 
Medžių,” kaip rašo, New 

stovinčius sovietinės atsto
vybės automobilius, į rėžda
mi savo keiksmus.

Čia pat'stovėjo policija, 
bet nestabdė chuliganų.

Sovietų atstovybė Jungti
nėms Tautoms todėl reika
lauja suimt ir teist chuli
ganus, užmokėt už jų pada
rytus nuostolius ir sulaikyt 
tokius padaužų veiksmus 
ateityje.—

Tokie “pikietuotojai,” va
dovaujant Vengrams, pana
šiai šėlo ir savaite pirmiau.

Amerikinė delegacija 
Jungtinėse Tautose prašo 
New Yorko miesto policiją 
ištirti Sovietų skundus-pro- 
testus.

Yorko World-Telegram.)
Talkininkai po Antrojo 

pasaulinio karo atskyrė 
Triestą nuo Italiios, įsteig
dami “laisvąją Triesto sri-

Anglų “ketveriukai”
Bolton, Anglija. — Veži

ko Watkinso žmona Hilda, 
36 metų < amžiaus, vienu 
pradėjimu pagimdė 3 ber
niukus ir 1 mergaitę. Jie 
trimis mėnesiais pirm laiko 
gimė, bet daktarai tikisi iš
laikyti juos gyvus.

London. — Angliškas ne
gras Randy‘Turpin laimėjo 
kumštynes prieš amerikinį 
negrą Sugar R. Robinsoną, 
vidutinio svorio kumštinin
kų čampioną.

TEISĖJAS ATŠAUKĖ 
15 KOMUNISTŲ BELAS 
IR VĖL JUOS ĮKALINO 

t 
1 1 •

Atmeta visus Civilinių Teisių 
Kongreso parūpintus užstatus

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Sylvester 
Ryan panaikino $171,000 
belų, kurias Civilinių Teisių 
Kongresas buvo užstatęs 
už 14 komunistu; taipgi at
šaukė $5,000 belą, kurią 
buvo davęs, vienam Frede
rick Vanderbilt Field, Civi
linių Teisių Kongreso už
statų fondo sekretorius.

Atšaukus tas belas, vėl 
tapo sumesti kalėjiman 15 
komunistu: Elizabeth Gur
ley Flynn, Alexander

Anglija pasiuntė aštry 
protestą Egiptui

London. — Anglija griež
tai užprotestavo, kad Egip
to karinis laivas sulaikė Su- 
ezo kanale prekini anglų 
laivą Empire Roach.

Protesto nota sako, egip- 
tėnai išplėšė kai kuriuos 
krovinius iš laivo ir sudau
žė jo radiją. Anglija* rei
kalauja atlyginti nuostolius 
ir nubausti kaltininkus.

Egiptas įtarė, kad laivas 
Empire Poach gabeno Izra
eliui reikaliūgus daiktus. 
Egintėnai, tramdo ir kitus 
anglų laivus, plaukiančius 
link . Palestinos.; nužiūri 
juos kaip “tarnautojus” Iz
raeliui.

Amerikoną nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. ’— Karinė 
valdyba liepos 11 d. oficia
liai pranešė, jog ameriko
nai Korėjos kare nukentė
jo viso 78,726 nuostolius, 
skaitant užmuštuosius, su
žeistuosius, belaisvius ir be 
žinios dingusius, būtent:

13,176 užmušta, 53,412 su
žeista, 10,644 be žinios din
go ir 158 nelaisvėn paimta.

Per 7 paskutines' dienas 
amerikiniai nuostoliai pa
daugėjo 616. 

--------- —

Truman prašo 22 bilionu 
dol. dėl atominės atsargos
Washington. — Trumano 

valdžia kreipėsi į Kongresą, 
kad duotų jai galią išleisti 
£2 bilionus dolerių pagalbi- 
mams reikalams, jeigu 
“priešas atominėmis bom
bomis užpultų Jungtines 
Valstijas.”

Tada valdžia . skirstytų 
tuos pinigus vals t i j o m s, 
miestams ir asmenims šelp
ti, suardytiems fabrikams, 
geležinkeliams ir miestams 
atkurti ir tt.

Birmingham, Ala. — Su
streikavo 6,000 mainierių ir 
plieno darbininkų.

Trachtenberg, Claudia 
Jones, Simon W. Gerson ir 
kt.

Jie bus laikomi kalėjime, 
kol gaus užstatus iš kur ki
tur.

Marion' B achrach palai
koma laisvėje iki teismo už 
tą pačią $10,000 belą todėl, 
kad šią belą užstatė kas ki
tas, o ne Civilinių Teisių 
Kongresas ir ne. šios orga
nizacijos pareigūnai.

Teisėjas Ryan taipgi at
šaukė $1,000 belą, Civ. Tei
sių Kongreso užstatytą už 
Izraelį Amterį, bet nepa
siuntė Amterio • kalėjiman 
todėl, kad Amteris serga ir 
yra 70 metų amžiaus. Kar
tu teisėjas numušė Amte-. 
riui belą iki $500, pareikš
damas, jog naujoji bėla tu
rės būti gauta iš “kitų šal
tinių.”

Teisėjas Ryan^atmetė fe- 
deralio prokuroro Irvingo 
Sąypolio reikalavimą pakel
ti tiems komunistams be
las viso iki $?6 tūkstančiu 
dolerių ,bet Užgynė naudoti 
bet kokiffi^/Civilinių Teisių 
Kongreso užstatus. Jie bu
vo suimti birželio 20 d. pa
gal Smitho įstatymą prieš 
“neištikimuosius.”

Prokuroras Saypol kurs
to New Yorko valstijos 
banku dep artmentą už
grobti visą Civilinių Teisių 
Kongreso belų fondą; pasą'-, 
koja, kad tas fondas “per
žengdavo^ bankinius valsti
jos įstatymus. 4

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Praneša

ma, jog Washingtono poli
tikai “nelabai pasitiki,” kad 
dabartinės derybos Korėjo
je privestų prie mūšių su
stabdymo. • '

Kansas valstijoje per liū
tis plačiai ištvino upės; 
pražudė kelioliką žmonių ir 
padarė apie 85 milionus do
lerių medžiaginių nuosto
lių.

Vakarų Afrikoje sudužo 
karinis Franci jos lėktuvas, 
užmušant buvusius jame 8 
asmenis ir sužeidžiant 9.

Teheran. — Irano prem
jeras Mossadegh kreipėsi į 
savo seimą, kad užgirtų 25 
milionų dolerių paskolą, ku-j 
rią Jungtinės Valstijos siū
lė šių metų pradžioje. %

Windsor.—Kanadinė For
do automobilių kompanija 
pranešė, jog sulaikys darbą 
tūkstančiams savo darbi
ninkų ketvirtadieniais ir 
penktadieniais todėl, kad 
trūksta medžiagų automo
biliam statyti.

ORAS. — šilta ir gal bus 
lietaus.
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KODĖL JIE EINA KALfiJIMAN?
CIVILINĖMS TEISĖMS GINTI KONGRESAS (an- 

gliškai: Civil Rights Congress) įkūrė specialų fondą, iš 
kurio uždedamos belos už tuos asmenis, kuriuos val
džios organai areštuoja dėl galvojimo marksistiškai. Iš 
to fondo, beje, teikiamos belos visiems, persekiojamiems 
politiniams nusikaltėliams.

Sakysime: valdžios organai suima kurį nors savo po
litinį priešą, darbininkų veikėją. Jam sutaiso bylą ir 
įmeta į kalėjimą, pasakydami, jog jis ar ji bus teisiamas. 
Kada teismas įvyks, aišku, nieks nežino: gal už keleto 
mėnesių, gal už metų. Toks politinis nusikaltėlis turėtų 
sėdėti kalėjime ilgą laiką, nors vėliau, teisme, jis galėtų 
būti išteisintas.

Vadinasi, suimtasis politinis valdančiosios klasės prie
šas tokiu atveju sėdėtų kalėjime nekaltai. Jam esant 
kalėjime, sunku būtų pasiruošti prie teismo; kiekvie
nam aišku, jog kalėjimas yra kalėjimas.

Dėl to Civilinėms Teisėms Ginti Kongresas, turėdamas 
pinigų, tuojau uždeda už tokį suimtąjį asmenį-veikėją 
belą, kad jis galėtų būti ligi teismo laisvas ir pasiruošti 
savęs apsigynimui.

Tiesa, valdžia, valdiškieji organai, pagauti isterijos, 
bėloms pinigų sumas stato labai aukštas, tačiau, vis- 
vien, ligi šiol suimtieji buvo iš kalėjimų iki teismo iš
leisti po bėloihis. Tai vis ačiū minėtajai įstaigai.

> ____ ♦

I&KUR ŠI ORGANIZACIJA (CRC) gavo bėloms pini- 
gų? ■ .

IŠ tūkstančių asmenų, kurie turi širdį, kurie jaučia, 
jog reikia padėti puolamiesiems marksistams, kuriuos 
valdyta šiandien taip žiauriai puola.

Tie tūkstančiai žmonių—intelektualai, biznieriai, dar
bininkai — suskolino po tiek, kiek galėjo, na; ir dėl to 
susidarė, memaža pinigų suma.

Valdiškieji organai ir teismai šiandien pasiryžo, kaip 
sakėme, plačiu mostu pulti savo politinius priešus,—ki
taip; negu valdančioji klasė, galvojančius "žmones.

Ji kiša į kalėjimus marksistus, darbininkų veikėjus, 
ji ryžtasi kišti į kalėjimus jų advokatus; ji ryžtasi kalin
ti ir tuos, kurie padeda suimtiesiems išeiti laikinai iš 
kalėjimo, kurie uždeda už juos belas.

Ir štai buvo pašaukti teisman minėtojo fondo parei
gūnai: žurnalistas Frederick V. Field, rašytojas Dashiell 
Hamrtlett, Dr* Alphaeiis Hunton ir kiti.

Teismas pareikalavo, kad šitie asmenys išduotų var
dus ir pavardes visų tų, kurie skolino fondui pinigus.

Pareigūnai atsisakė išduoti, pareikšdami, kad jie, 
skolindami pihigus, pažadėjo skolintojams"^niekam jų 
vardų ir pavardžių neišduoti. Yra gerai žinomas faktas, 
jog, jei šiandien skolintojų ar aukotojų vardai ir pavar
dės būtų išduotos, tai jie būtų puolami taip lygiai, kaip 
ir kiti, ktirių Valdančioji klasė neapkenčia.

Vadinasi, fondo vadovai-globotojai gerai padarė, lai
kydamiesi savo duotojo žodžio skolintojams. Bet ka
dangi jie, pasiremdami penktuoju prie Jungtinių Valsti
jų konstitucijos priedu, atsisakė išduoti ir save inkri
minuoti, .-tai jie buvo nusmerkti kalėjiman: Frederick V. 
Field—§0 dienų, rašytojas Dashiejl Hammett ir Dr. Al- 
phaeus Hunton—pusei nietų!
. Kaip matome, valdančiosios klasės kerštui nėra ribų.

ANDAI VIENAS žurnalistas teisingai pasakė: pas 
mūs šiandien po bėlo'mis lengvai išleidžiami vagys, suk
čiai, narkotikų pardavinėtojai ir kitokie kriminalistai. 
Bet; žmonės, suimti dėl jų politinio galvojimo, kuris ne
patinka valdančiajai klasei ir vyriausybei, traktuojami 
per nelyg žiauriai.

•Bet ar visuomet taip bus?
Žinoma, ne!
Visuomenė anksčiau ar vėliau prieš tai kels savo- balsą.

IWO APELIUOJA
' X t^TERNATlONAL WORKERS ORDER, fraternalė 

organizacija, kurią Niujorko apdraudos departmentas 
siekias! uždaryti (tai užtvirtino ir niujorkiškis teisėjas 
Greenberg) praneša savo nariams, kad jie .veiktų, kaip 
veikę.' ‘ . K

1W0 vadovai apeliuoja į aukštesnes instancijas,—jei 
reikės, sako jie, apeliuosią net į patį aukščiausiąjį šalies 

: teismą. Pastarasis, kaip žinia, prieš tūlą laiką pasakė, 
jog»šalies prokuroras neteisingai pasielgė, apskelbda- 

i* mas IWO “subversyve.”

Užpuolimai., daužymai Įaugu 
yt*a fašistiiiiai žygiai

Liepos 1 d. padarytas or
ganizuotas užpuolimas ant 
Jonikų namo, išdaužyti lan
gai, grūmota žmonėms. Tai 
padaryta baigiantis Taikos 
Kongresui.

Tame name buvo apsinak
voję du negrai delegatai. 
Jiems grąsinta net užmu
šimu.

Naktį iš liepos 2 d. pa
kartotas langų daužymas 
Jonikų namo, taipgi išdau
žyti langai “Vilnies” rašti
nės. čia piktadariai net du 
kartu tai darė. Matyti, ne
patenkinti’ pirmesnių puoli
mu, jie pakartojo ir labiau 
langus išdaužė.

Leonas Prūsėika, nuvykęs 
prie. Jonikų namo, buvo už
pultas ir sumuštas. Jam 
teko atsidurti ligoninėn, 
kur jam žaizda aptaisyta.

Dėl ko tie puolimai?
Kaip jau žinoma, Taikos 

Kongresas Chicagoj labai 
gerai pavyko. Visos pastan
gos jį sulaikyti, delegatus 
bauginti, nuėjo niekais.

Negrų atstovybė buvo 
gera — skaitlinga, žinanti 
savo pareigas, taipgi ir 
griežtai perstačius taikos 
kovą ryšium su kova už ne
grų teises.

Reakcinis elementas ne
sitveria piktumu dėl to. Ap- 
nakvydinimą negrų delega
tų jie panaudojo susikon
centravimo punktu savo 
atakoms.

Jų tikslas yra kenkti tai
kos darbui, ardyti negrų ir 
baltveidžių vienybę, kad 
taikos darbą silpninti, jų 
tikslas yra atbauginti žmo
nes nuo taikos judėjimo.

Jų tikslas taipgi yra įbau
ginti “Vilnies” personalą.

Tomis savo atakomis jie 
savo tikslo nepasieks. Bet 
atmušimui jų reikalingas 
didelis subūrimas, sukaupi
mas pažangiųjų jėgų.

Reikia prieš tai kovoti. 
Būtinai:

Reikalauti miesto admi
nistracijos, polici jos depart- 
mento, kad jie slopintų 
gaujas.

Chicagoj yra komitetas, 
kuris sako kovojąs už žmo
nių teises. Tas komitetas 
veikiąs su miesto adminis
tracija.
. Reikia daryti spaudimas 
i šį komitetą, kad jis ne 
vien žodžiais kovotų už 
žmonių teises, prieš diskri
minaciją, bet ir darbais.

Legaliam ir kitam darbui 
prieš gaujų puolimus rei
kalingas fondas.

Atakos ant negrų ir pa
stangos paskirstyti žmones 
i rases, į tautybes, j tiky
bas, kad paskui būtų gali
ma juos slopinti.

Tai taikoma ypatingai 
prieš darbo žmones. Kada 
darbo žmonės pasiskirstę, 
jų jėgos silpnos, kada jie 
vieningi, jie galingi. Tos 
atakos tiksliai ir organizuo
tai vedamos silpninimui 
darbo žmonių vienybės.

Ateiviai, svetu r, g i m i a i 
ypač turi suprasti, jog ata
kos aht negrų yra dalis ata
kos ant ateivių.

Diskriminavimas vi e n u 
veda prie diskriminavimo 
kitu.

Reikia nepasiduoti kurs
tymui, kovoti prieš diskri
minaciją.

Visi demokratijos palai
kytojai privalo prieš, tai ko
voti, nes spėkos vartojimas, 
teroras paneigia demokra
tijos principą. ,

Krikščionys privalo prieš 
tai kovoti, nes tai priešinga 
jų principams.

Visi dori žmonės privalo 
prieš tai kovoti, neš tai 
priešinga žmoniškumui.

Brutaliais puolimais nie
kados negalima išrišti rasi
nių, tautinių, religinių ar 
ekonominių klausimų.

Visi dori žmones tat turi 
gi^ti puolamus, kovoti prieš 
užpuolikus.

Reikalauti, kad valdžios 
atatinkami organai juo vei
kiausiai tai sulaikytų.

Humanistas

-g-TVl v v I • ®L z ką žmones apšaukiami
raudonaisiais?

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas, kuomet 
jisai susirinks spalių mėne
sį, turės prieš save dvi 
svarbias apeliacijas, taiko
mas atmušti Teiędarybės 
Departmento pastangas de
portuoti darbininkų vadus.

Viena tų bylų bus Harisi- 
ades apeliacija, o kita prieš 
laikymą be kaucijos Term
inai Saloje kitų keturių su
laikytų deportavimui.

Abiejų . tų bylų sprendi
mas priklausys nuo visuo
menės susipažinimo su jo
mis, protestų ir informavi
mo teisėjų apie visuomenės 
nuomonę.

Ar tos bylos paliečia jus 
ir mane, visus sveturgi- 
mius ir čiagimius .ameri
kiečius? Į tai atsakys su
sipažinimas su tuo, kuo yra 
Harisiades.

Gimęs Graikijoje, Hari
siades atvyko į JAV li916 
metais, būdamas 13 metų. 
Jis savo jaunystę praleidi) 
dirbdamas Ohio, Wiscon
sin, Pennsylvanijos ir Mas-
šachusetts fabrikuose. Įsa
kas jį areštuoti 'deportavi
mui buvo išduotas pasėkoje 
jo (veiksmų audėjų streike 
Massachusetts valstijoje 
1930 metais. Tačiau jo ne
areštavo iki 1946 metų ge
gužės mėnesio, kuomet jis 
paprašė jį įpilietinti.

Jisai yra vedęs Amerikos 
pilietę ir tėvas dviejų Ame
rikoje gimusių vaikų. Se
kretoriauja didžiajai graikų 
pašalpinei, esančiai dalimi 
visašališkosios tarptautinės 
ir tarprasin.ės pašalpinęs— 
IWO.

1949 metais' įsakd jį de
portuoti Graikijon, kur jis 
tikriausia būtų nužudytas 
už priešfašistines pažiūras 
ir veiklą. Nuo to laiko byla 
eina iš vieno teismo kitan 
iki . pasiekė aukščiausią 
teisminę įstaigą.

Harisiades bylos išspren
dimas išspręs tūkstančių 
kitų sveturgimių bylas. Tai 
dėl to tiek daug svarbos de
dama tai ; bylai, nors pa
kankamai svarbu yra kovo
ti už vieno atskiro žmo
gaus gyvybę. Harisiades 
byloje nuosprendis pasakys, 
ar žmonės bus persekioja
mi ir baudžiami už tai, ką 
jie veikė darbininkų gero
vei prieš 10, 20 ar 30 metų.

Antroji Kyla liečia klau
simą, ar bus Amerikoje pa
laikomos koncent r a c, i j o s 
kempės sveturgimiams. Tos 
bylos pradžia buvo tokia:

Spalių 22, 1950 metų, ei
nant naujuoju McCarran 
įstatu, buvo 11-je valstijų 
suimti 49 asmenys, svetur-

Tačiau 45 buvo pa
leisti po kaucijomis iki bus
gimiai.

Marininku streikas New Yorke buvo sulaikęs kelioms 
dienoms nuo išplaukimo čia matomąjį naują amerikinį 
laivą Constitution. Streikas tapo nutrauktas kompani
joms sutikus patenkinti kai kuriuos unijistą darbininkų 
reikalavimus. Reikalauta 40 valandų savaites ir algos 
priedo. /

Žvelgiant į ateitį

gesnės ligos, kaip pesimiz
mas. Ir nėra geresnio gyvy
bės eleksiro, kaip sveikas, 
veikla ir ryžtu paremtas 
optimizmas. f

Kaip šis klausimas rejJtg- 
tų spręsti konkrečiai? kjlas 
reikėtų jau pradėt daryti, 
kad dienraščio gyvavimas 
būtu užtikrintas?

Štai klausimai, kuriais 
n eb i j o k i m e pas i d i sk usuo ti. 
Patiekime konkrečius, prak
tiškus sumanymus.

Ar nereikėtų dešimtine* 
tinio fondo, į kuri, pavyz
džiui, kiekvienas išgalįs 
Laisvės patriotas galėtų 
įnešti po šimtinę ar dau
giau? Toks fondas, aišku, 
nepavaduotų metinių vajų 
dienraščio išlaikymui. Iš jb 
pinigai turėtų būti varto
jami tik tokiam atsitikime,J 
kai jau jokiomis kitomis 
pastangomis nebegalima 
dienraštį išleisti.

Nesakau, jog toks fondas 
tūrėtų būti geriausia arba 
vienintele forma. Gal kas 
turi dar geresnį sumany
mą.. Patiekite apgalvojimui 
ir apsvarstymui. Salięįis. 
............. .......-.................   ■ ............. ■*........... A J

Philadelphia, Pa.
šia nepaprasta Laisvės 

40 metų sukakties proga 
kiekvienam mūsų, manau, 
labai norisi pafilosofuoti 
apie ateitį — apie ateitį 
mūsų lietuvių pažangio.vos 
spaudos, pažangiųjų orga
nizacijų, viso sąjūdžio. Isto-

Irais ir moterimis, kuriuos I e 1
jau baisiai slegia didelė 
metų našta, kurių gretas 
kasmet smarkiai retina 
žiaurioji mirtis. Kam dar 
sVajoti bei kalbėti .apie ko
kią ten ateitį, apie per
spektyvas ir prošvaistes?

rija, sakoma, yra geriausias 
mokytojas. B et šia proga 
nebus pro šalį daugiau pa
sikalbėti apie ateitį, negw 
apie istoriją. Mes visi esa
me “istorikai,” nes beveik 
visi tą ilgą keturiasdešimt 
metų laikotarpį gyvenome 
ir veikėme, dirbome ii' sie- 
lojomėšr kaip sukurti mūsų 
paža n g i a s d ar b i n i n k i škas 
įstaigas, kaip jas pakelti ir 
išlaikyti. Įdėjome daug 
darbo ir pasiaukojimo. To 
nesigailime. Nė vienas, ti
kiu, nė vienai sekundai ne- 
prisileidžiame tos minties, 
jog tas mūsų dailias, tos 
mūsų pastangos buvo vel
tui. Tuo darbu, tomis pas
tangomis mes tik didžiuo
jamės.

Bet kaip su ateitimi? Ko
kios perspektyvos, kokios 
prošvaistės?

Apie tai galima labai 
daug galvoti, o da? daugiau 
prirašyti. Galima ir pa- 

’verkšlentį. Ot, mūsų dienos 
jau suskaitytos. Viskas rė
mėsi ir tebesiremia tik se
nąja karta, — mumis, vy-

galutinai išspręsta jų byla. 
Bet keturi Los Angeles 
gyventojai — Harry Carl
isle, F r a n k C a r 1 s o n , 
David Hyun ir Miriam 
Stevenson — buvo išlaikyti 
virš 6 mėnesius Terminai 
Saloje. Pagaliau, po dau
gybės protestų ir veiksmų, 
jau pasiekus JAV Aukš
čiausiąjį Teismą, jie paleis
ti po $5,000 kaucijos kiek
vienas iki tasai teismas iš
spręs apeliaciją.

Daugelis žymių ameriko
nų jau suprato, kad jeigu 
bus leista nubausti Harisi
ades už streikus, bendrai 
už veiklą darbininkų gero
vei, tuomet nebus saugus 
nei vienas unijistas. Be 
s a u g u m o unijistams pa- 
krikdytų unijas, o be unijų 
būtų sugrąžinta ilgų darbo 
valandiKŪr bado uždarbių 
vergija, nesaugumas darbo 
ir gyvenimo. Be laisvo dar
bininkų judėjimo nebebus 
laisvos Amerikos. Tai prieš 
to visko pavojų žmones
stoja talkon Amerikiniam 
Sveturgimiams Ginti Ko- 
nfitętui, kurps gina perse
kiojamuosius. S. i

Kastancija Petreh’onė, apie 
78 metų, mirė birželio 27 d. 
Palaidota liepos 2-rą, Green
wood kapinėse. Paliko dukte
rį Ireną.

Velione buvo ilgametė šio 
miesto gyventoja, Richmond 
dalyje. Seniau trumpą laiką

Bet mes ne tokio “molio” 
žmonės. Mes niekuomet ne
buvome tokiais, kurie 4ak 
verkti ir dejuoti temoka. 
Jei tokiais būtume buvę, 
tai šiandien neturėtume nei 
pažangiosios spaudos, nei 
pažangiųjų • organizacijų. 

jMes visuomet tikėjome dar
bu ir ryžtu’. Sunkūs laikai, 
slegianti atmosfera, nejau
ki aplinka' mus tik sustip
rindavo, pastatydavo, taip 
'sakant, ant kojų, padary
davo mus veiklesniais ir ap
sukresniais. Taip kalba vi
sa paskutinių ketverto de- 
sėtkų metų istorija.

Todėl ir dabar mes pasi
rinkime kalbėti, anot po
eto Juliaus Janonio,, ne 
apie “praeitį, mirtį, ka
pus,” bet apie naujas ko
vas, naujas pastangas, nau
jus pasi moji mus.

O pasimoti ir siekti mes 
dar galime. Mes dar turi
me ir jėgų, ir noro.

Valstybėms ir tautoms 
dabai' madoje kalbėti apie 
penkmečius — penkių me
tų planus. Mos įi kalbėki
me apie ateinantį dešimt
metį.

Kitas gali paklausti: Bet 
argi Laisvės galės dar per 
desėtką metų išsilaikyti,’iš
eiti dienraščiu beveik vien 
tik senosios kartos jėgo
mis ir pastangomis?

Aš nė valandėlei’ neabe
joju! Negali būti nė klausi
mo apie negalėjimą. Aš ti
kiu, kad> pakankamai mūsų 
tūkstančių dar gyvensime, 
dirbsime ir- kursime atei
nančiais desėtku metų. Pra
retėjusias mūsų eiles liku
sieji turės užpildyti dar 
didesniu; pasiaukojimu. Vis
kas priklausys nuo mūsų 
pasiryžimo.

Klausimas, tuo būdu, man 
atrodo, turėtų būti stato
mas šitaip: Ką mes galime 
ir turime daryti užtikrini
mui dienraščiui Laisvei eg
zistencijos per ateinantį 
dešimtmetį? Jei apie tai 
dažnai pagalvosime ir su 
tuo tikslu žiūrėsime į atei
tį, tai pas mus dar visko at
siras: visko, kas reikalinga

gyveno Camdene. Buvo LDS 
narė. Pastaraisiais eilę metą 
mažai kur tedalyvaudavo, nes 
nuo išėjimo iš namų sulaikine- 
jo nesveikatos, senatve.

Ramaus atilsio mirusiajai ir 
užuojauta jos dukrai ir ki
tiems artimiesiems. M.

Du Trentono nuteistieji 
amžinam kalėjimui. Vir
šuje Collis English, apa
čioje Ralph Cooper. Nors 
teismas pripažino juos 
kaltais žmogžudystėje, 
bet prieš juos parodymai 
buvo taip silpni, taip ne
pagrįsti, jog visiems aiš
ku, kad ir jie yra nekal
ti, kaip anie keturi, ku
riuos džiūrė išteisino. Ko
va už English ir Cooper 
pilną išlaisvinimą žada 
nesustoti. Jau paduota 
apeliacija į aukštesnį teis
mą prieš vietinio teismo 
nuosprendį.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos,

išlaikymui mūsų spaudos ir ma pasitarkite su Laisves 
organizacijų. Nėra pavojin- spaustuve.
2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penktadięn., Liepos-July 13, 1951
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IDŽIOSIOS FRANCŪZŲ REVOLIUCIJOS SUKAKTIS Reumatizmo gyduole daroma iš augalų

6?

Laisvės 40 metų jubilie
jaus minėjimas liepos 14 su
tampa su tautine Francijos 
švente Bastilijos Diena.

Paryžiaus liaudis 1789 
metu liepos 14 d. * šturma
vo Bastilijos tvirtovę-kalė- 
jimą. Nuo to ir prasidėjo 
buržuazinė Francijos revo
liucija, kuri paprastai vadi
nama Didžiąja Francūzų 
Revoliucija.

Kas privedė prie tos 
revoliucijos

Karalius ir kelios dešim
tys tūkstančių baudžiaviškų 
ponų ir aukštųjų dvasiškių 
iki tol sauvališkai viešpa
tavo 25-kiems milionams

/ Valstiečiai turėjo atlikti 
nepakeliamus darbu^ ir mo
kėti įlinkius mokesčius po
nams — pasauliečiams ir 
dvasiškiams, valdžiusiems 
didžiausią daugumą žemės. 
Valstiečiai buvo priversti 
atiduot dešimtą dalį 
savo darbo vaisių baž- 
nvčiai,“ kaip “dešimtinę iš 
tikro, iš pilno.” Kartu ir 
valdžia smaugė valstiečius 
neįmanomais mokesčiais. 
Žemės ūkis tapo nupuldy- 

. tas. '
Krizė ant krizes

Žiauri žiema ir po jos se
kusieji audrinai ledu lietūs 
sunaikino derlius 1789 me
tais ir sukėlė baisu badą. 
Prie/žemės ūkio krizės ir 
bado prisidėjo> prekybos ir

> pramonės krize.
Anglija buvo laimėjus ko

vą dėl pirmenybės tarptau
tinėje prekyboje ir užkerus 
žalingą Franci j ai sutartį. 
Tad anglai urmu ir bruko 
pigius savo dirbinius į 
Franci ją. Tie angliški i ga
benimai atėmė darbą šim
tam tūkstančių Francijos 
amatininku ir darbininkų.

Išsivystė ir finansų kri
zė.

Karalius besmegeniškai 
eikvojo valstybės pajamas, 
statėsi vis naujus palocius 
ir miliąninėmis sumomis 
šinkavo pinigus kaip pensi
jas savo giminėms ir arti
miesiems; mokėjo jų skolas 
ir nuolat rengė šaunias, 
brangias puotas. Tie pra- 

4 šmatnumai taip išeikvojo 
« finansus, kad valstybės iž

das jau 1788•metais sustab- 
(įMKaldines 'algas ir. kitus 
pnw*aiomus išmokė j i m u s 
Šalis atsidūrė ant bankru- 
to kranto.

’į • Luomai
J Gyventojai buvo paskirs

tyti į tris* luomus. Šalies 
viešpačiai buvo du pirmie
ji luomai — dvarininkai ir 
kunigija. Prie trečiojo luo
mo buvo priskaitoma bur
žuazija, valstiečiai, amati
ninkai, samdomi fabrikiniai 
(manufaktūrų) darbininkai 
ir beturčiai miesčionys.

Tiktai
mokėjo 
čius, bet 

į teisių.
Trečiojo luomą

menė, tačiau, buvo jau taip 
“iščiulpta,” kad nepajėgė 
sumokėti lėšų bankrutuo- 
jąfičiam valstybės iždui.
’l^aralius Liudvikas 16- 
tasis, mėgino gauti pinigų 
iš dviejų pirmųjų luomų — 
dvarininkų ir kunigijos, ap- pasklido kalbos, kad Basti- 
dedant mokesčiais jų že- lijos patrankos užtaisytos 
mes. Bet jie laikė didžiau- šaudyti, nukreiptos prieš kontr-revoliucionierių per-

trečiasis 
valstybei 
neturėjo

luomas 
mokes- 

politinių

dauguo-

šia savo ’ teise nemokėti 
valstybei jokių mokesčių. 
Todėl ir pasipriešino kara
liaus pasimojimui.

Karalius 1787 metais su
šaukė aukštųjų ponijos ir 
kunigijos atstovų suvažia
vimą ir reikalavo mokes
čių ir paskolų. Jie atmetė 
jo reikalavimus.

Generaliniai štatai
Karalius Liudvikas 16-ta- 

sis todėl buvo .priverstas 
sušaukti visų trijų luomų 
susirinkimą — dvarponių, 
kunigų ir trečiojo, “pras
čiokų” ir buržuazijos luo
mo, kuris iki tol tiktai vie
nas mokėjo mokesčius val
džiai. Visų trijų luomų 
susirinkimai vadinosi Ge
neraliniais Štatais.

1789 m. gegužės 5 d. Ge
neraliniai Štatai susirinko 
karaliaus ųalociuje Versa- 
lėje. Trečiojo luomo atsto
vai Generaliniuose Štatuo
se pareiškė, kad jie atsto
vauja 96 procentus visos 
francūzų tautos.. Taigi ne
trukus, birželiu 17 d., jie ir 
pasiskelbė Tautos. Susirin
kimu.

Birželio 23 d. karalius at
vyko į Tautos Susirinkimą 
ir pareikalavo, kad trečio
jo luomo atstovai atšauktų 
tą savo nutarimą. Bet jie 
nepasidavė karaliui, tęsė 
posėdžius ir darė naujus re
voliucinius nutarimus kaipo 
Tautos susirinkimas.

Liepos 9 d. šis susirinki
mas buvo paskelbtas jau 
kaip Steigiamasis Tautos 
Susirinkimas ir pradėjo ga
minti šaliai konstituciją.

Besikuriančiai .revoliuci
jai, tačiau, gręsė pavojus. 
Karaliaus partija, vadovau
jant karalienei Marei An- 
tuanętei, ruošė kontr-revo- 
liucinį suokalbi, traukė ka
riuomenę į Paryžių, kad 
durtuvais išvaikytų nepa
klusnius trečiojo luomo at
stovus'.

Bet tuo laiku, kai buvo 
padaryti visi pasirengimai 
pasmaugt pradedančią žė- 
ruot revoliuciją, tai sujudo 
Parvžiaus liaudies masės. 
Pakilo daugmeniškos jų de
monstracijos.

Karalius buvo subūręs sa
vo kariuomenę į Paryžiaus 
priemiesčius. Paryž iečių 
liaudis laukė kariuomenės 
įsiveržimo j patį miestą; bu
vo pasiruošus kovon.

Prie ginklo!
Bet štai ateina žinia, jog 

pulkas karaliaus samdinių, 
Prūsų dragūnai, % užpuolė 
beginklę žmonių minią. Tad 
ir pakilo šauksmai — “prie 
ginklo! prie, ginklo!”

Liepos 12 d .vakare ėmė 
gausti varpas, šaukiant į 
sukilimą. Prasidėjo visuo
tinas sukilimas.

Ant rytojaus minia įsi
veržė į arsenalą ir pasigro^ 
bė ginklų. Visas Paryžius 
naktį iš liepos 13 į 14 d. bu
vo apšviestas. Gyventojai 
ruošėsi mūšiui.

Bastilijos šturmavimas
Jiems reikėjo parako, bet 

parakas buvo slepiamas ne
apkenčiamojoj karai i š k o j 
tvirtovėj r kalėjime Bastili
joj.

Sekančią dieną, liepos 14,

miestą. Tuomet paryžiečių 
minia ir puolėsi šturmuot 
Bastiliją. Per trumpą, bet 
kruviną kovą žmonės užė
mė tą tvirtovę, užmušė jos 
komendantą, paleido politi
nius kalinius ir suardė pa
čią Bastiliją.

Į Bastilijos kalėjimą dau
giausiai buvo be teismo su
metami politiniai veikėjai, 
kovojusieji prieš karaliaus 
valdžią.

Apsidirbus - su Bastilija ' nes jį pažino, suėmė ir gė- 
suaidėjo džiaugsmingi šū- dingai sugrąžino Paryžiun.

Liaudis reikalavo atiduo-'

bėgo 1791 mętais į Vokie
tiją ir susibūrė Kobleno 
mieste, . paliai Francijos 
sieną. Jie tik laukė ženklo 
užpulti revoliucine Franci- 
ją. Karalius taip pat mėgi
no iš Paryžiaus pabėgti į 
pasienį, arti kurio laukė-jo 
ištikima kariuomenė, ko
manduojama priešrevoliuci
nių bajorų-. Bet bėgimas 
nepavyko. Nors karalius 
buvo persirengęs, bet žmo-

kiai visose gatvėse ir aiks
tėse: “Pergalė, pergalė!”

Tai buvo tikroji. Didžio-j respubliką.
isiais buvo suruošta didžiu
lė demonstracija Marso 
aikštėje Paryžiuje 1791 m. 
liepos 17 d. Steigiamasis 
Susirinkimas pasiuntė bur
žuazinę tautinę gvąrdiją 
prieš demonstrantus; ' ir 
daug žmonių buvo užmuš- c. > c

sios Francūzų Revoliucijos 
pradžia.

Tuoj po liepos 14 d. 'su
kilo liaudis visuose Franci- 
jbs'miestuose ir nuverto se
nąją valdžią. Užsiliepsnojo 
baudžiavinių ponų pilys-pa- 
lociai. Valstiečiai degino 
dokumentus, kuriuose buvo 
surašytos valstiečių prievo
lės dvarininkams.-

Valstiečių judėjimas pri
vertė Steigiamąjį Tautos 
Susirinkimą panaikint kai 
kurias baudžiavines valstie
čių prievoles ponams, bet 
sunkiausios valstiečių prie
volės dar buvo palaikomos. 
Steigiamajame Susirinki me 
vyravo stambiosios buržua
zijos atstovai.

S te i g i a m o j o Susirinkimo 
darbai

Steigia m a s i s Susirinki m a s 
nenuvertė karaliaus, o tik
tai api 
ėmė iš 
nutarė, 
mokėti 
vieton 
bau džia vos p r i e vol i ų.

Šis susirinkimas pagamir 
“Žmogaus ir Piliečio 

kuris 
be ir 

asmens neliečia-

Ližė jo galią; neat- 
dvarininkų žemę ir 
kad valstiečiai turi 
ponams mokesčius 
buvusiu darbiniu I v

no
Teisių Pareiškimą.” 
paskelbė “laisvę, ly

gybę prieš įstatymus ir žo
džio, spaudos ir religijos 
laisvę. i3et pareiškimas ne
minėjo susirinkimu ir dar
bo unijų laisves. Jis fakti- 
nai uždraudė streikus. Bur
žuazija nuo pat pradžios 
stengėsi apsaugoti savo in
teresus nuo kylančiojo ęlar- 
bininku judėjimo.

Steigiamasis Susirinki
mas 1791 m. priėmė kons
tituciją, kuri panaikino gy
ventojų paskirstymą Į luo
mus, bet nustatė, jog tiktai

rinkimuose, kurie turės 
tam tikrą nuosavybės kiekį. 
Ši konstitucija paskelbė 
privatinę nuosavybę “šven
ta ir nepaliečiama.”

Tapo panaikinti pramonės 
varžymai iš dvarininkų pri
sės. Vieton ponų- teismo 
įvestas prisiekusiųjų posė- 

.dininkų (džiūrės) teismas. 
Pripažinta žydams teisių 
lygybe.

Buvo atimtos žemės iš 
vienuolynų ir bažnyčių, pa
skelbtos valstybės turtu ir 
parduodamos.

Kunigija prarado dešim
tines duokles ir gavo tiktai 
paskirtą algą iš valdžios. 
Vyskupai ir kunigai todėl 
įnirtingai kovoja prieš nau
jąją santvarką, ir reikalavo 
sugrąžint neribotą kara- 

I liaus valdžią.
Kontr-r evoliucija

20 ' tūkstančių francūzų

Tokiais obal-

1791 m. spalio 1 d. Stei
giamasis Susirinkimas tapo 
pakeistas įstatymišku Su-
si r ink imu. ’ -

Karas prieš revoliuciją
Revol i u c i n i s j udė j i mas 

pradėjo persimesti į kitas 
pasienines, baudžiavines ša
lis. Prūsų karalius ir Aus
trijos kaiz.eris ruošėsi karui 
prieš Prancūzų revoliuciją. 
Rusijos carienė Katrė ’An
troji pasižadėjo remti juos 
prieš Prancūzu “revoliuci
ne pavietrę,” kai]) kad su

Poakei n ė, baud ž i a vinė 
Europa' susijungė karui 
prieš revoliuciją. Tas ka
ras, prasidėjęs 1792 metais, 
tęsėsi per eilę metų.

—1792 metų karas,—rašė 
Stalinas Pravdoje 1917 me
tais, — buvo karas baudžia
vinių, patvaldiškų karalių 
prieš respublikine Franci ją. 
Tuo karu jie norėjo užge
sint revoliucinį gaisrą, su
grąžint Franci joj senąją
santvarką ir taip apsaugot 
savąsias šalis nuo revoliu
cinio “apsikrėtimo. 
kodėl Francijos revoliucio
nieriai su tokiu pasiaukoji
mu kovojo priešu karalių ar
mijas.—

Paryžiaus liaudis, maty
dama baisųjį karini pavo
ju, vėl sukilo prieš karalių- 
1792 m. rugpjūčio 10 d. Tal
kon paryžiečiams ėjo gin
kluoti žmonių būriai iš visų 
šalies kampų.

Sukilėliai užpuolė kara
liaus palečių Tiulri ir po 
kruvino mūšio užėmė jį.
Karaliaus pašalinimas ir 

revoliucine Komuna
Įstatymiškasis Susirinki

mas tą pačią dieną pašalino 
karalių iš valdžios. Kara
lius tapo uždarytas Link-, 
semburg palečiųje.

Žmonių masės reikalavo 
ikalint karalių. Tad revo
liucinė Paryžiaus Komuna 
(miesto savivaldybė) ir pri
vertė įmest karalių į Tampi

” Štai

Taip rugpjūčio' 10 d. ir 
buvo nuversta karaliaus 
valdžia. Paskui gi nukirsta 
galva karaliui Liudvikui 16- 
tam. .

Nuo tos dienos gretimai 
su 7 Įstatymiškuoju Susirin
kimu veikė ir revoliucinė 
Paryžiaus Komuna.

Komuna buvo laikoma
I •

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Meksikos sostinėje pradė
ta gaminti svarbioji korti- 
son gyduolė iš nevalgomų, 
laukinių yarn augalų šaknų. 
Tas vaistas nuo sąnarių už
degimo ir kitų reumatinių 
ligų visųpirm buvo atrastas 
gyvulių liaukose (glančĮs), 
esamose virš inkstų. Taip 
pat surasta, jog kortison 
gyduolė galima pagaminti 
iš galvijų tulžies.

Kortison ir ACTH yra 
geriausi iki šiol vaistai nuo 
reumatinių ligų. ACTH 
yra ištraukiamas iš gyvu
lių posmegenmių (pituita- 
rinių) liaukų.

Gaminti šias gyduoles iš 
gyvulių liaukų bei tulžies— 
tai ilgas, keblus darbas ,ir 
per brangiai lėšuoja. Ma
noma, pigiau bus galima

daryti kortisoną iš yarn 
augalų šaknų.

Už gramą kortisono da
bar vaistininkai (aptieko- 
riai) moka $23, ligoninės— 
$28 ir gydytoj ai4-$35.Į Grk- 
mas yra toks mažytis kie
kis, jog vienam svarui su
daryti reikia‘454 jgramų.

Norint gauti viekam ligo
niui gana kortisono per 12 
mėnesių, tenka sunaudoti 
12 tūkstančių jaučių kar
vių tulžį. Dar daugiau tu
rėtų būti suvartota galvijų 
dėl viršinkstinių liaukų, 
jeigu kortisonas būtų iš jų 
daromas. ; . • '

Gaminant ‘ kortisoną iš 
tulžies, reikia padaryti 
cheminius veiksmus.

Mexico City jau veikia 
nedidelis fabrikėlis kortiso-

37

nui traukti iš yarn augalų 
šaknų. Dabar planuojama 
pastatyti šiam reikalui fa
brikas už 2 milionus dole
riu. c

Yarn augalas turi didžiu
les šaknis, ir net' mažasis 
dabartinis Syntex fabrikas 
perdirba 500 tonų tų šaknų > 
per mėnesį, iki padaro kor- ; 
tisoną. • < : ■ •

Syntex laboratorijos keti-i 
na įsigyti šimtus akrų pi
gios žemės pietinėje Meksi
koje, kur galėtų daugme- 
niškai auginti yarn. Labo
ratorijose bendradarbiauja 
meksikiečiai c h e m i k ai J. 
Romo, Juan Pataki ir ame
rikonai d-rai Gilbert Stork, 
I. Y. Sollins ir kiti. Jungti
nėse Valstijos^ taip pat vei
kia Syntex laboratorijų 
skvrius. N. M.

Propane sprogimas panašus į atomų eksploziją
Propane dujų sprogimas 

Newarko uoste pereitų šeš
tadienį popiet buvo pana
šus į atomų bombos eksplo
zijas, padarytas ties Bikini 
sala. Liepsnos kilo iki 3,- 
000- pėdų aukštyn, o dūmai 
8,000 tūkstančių pėdų aukš
tyje susimetė i milžinišką 
kamuolį daugiau kaip tūks
tančio pėdų pločio. Tbs 
reginys priminė didžiulį du
jų “baravyką,” kuris susi
daro ore per atom-bombos 
sprogimą.

Apie šios propane dujų 
eksplozijos panašumą į ato
minio sprogimo vaizdą liu
dija fotografiniai paveiks
lai, išspausdinti New Yorko 
Sunda^ News ir kituose 
laikraščiuose.

Po pirmojo sprogimo tuoj 
sekė keli kiti. Kilusio gais
ro karštis buvo jaučiamas 
per keliolika šimtų pėdų.

Per kelis šimtus jardų 
buvo taip karšta, kad ne
galima buvo arčiau prieiti,

sako katalikų kunigas Kil
lian McGowan, kuris norėjo 
suteikti sužeistiem žmonėm 
paskutinius sakramen t u s. 
Ugniagesiai dėl tokio karš
čio daugiau kaip per dvi 
valandas negalėjo pradėti 
gesinti gaisrą.

Nors per radiją buvo tuoj 
paskelbta, jog tai tik dujų 
eksplozija, bet daugelis ste
bėtojų spėliojo, kad “gal 
prisidėjo atominis (Sprogi
mas.” . ;

Ši eksplozija su savo gais
ru buvo matoma per 20.my
lių aplinkui ir pakratė 
mus už kelių mylių.

•Propane dujos
Propane dujos yra 

traukiamos iš naftos 
troleum). Tokių dujų 
pat yra plaukiančiame iš 
žemes natūraliame gese, 
angliakasyklose ir pelkių 
garuose.

Newarko uoste eksploda- 
vo daugiau kaip 100 plieni
nių bakų (tanks), į ka

riuos buvo privaryta skys
tojo propane. Taip ir su
pleškėjo pusė miliono kubi
nių pėdų propane.

Kuomet propane dujos 
smarkiai suspaudžiamos di
deliame, dirbtiniai padary
tame šaltyje ir patalpoje, iš ' 
kurios ištraukta oras, taip 
dujės if paverčiamos skys-

na-

iš-

Propane skystis yra nau
dojamas aukštosios rūšies , 
gazolinui! pastiprinti, bėt' 
jis smarkiau,, eksploduoja, 
negu gazolinas? . • . ■ < n

Primaišius propane dujų 
prie paprastojo žibinamojo, 
virtuvinio geso, taipgi pasi
daro karštesnė ugnis.

Kadangi eksplozija jvvko 
šeštadieni popiet pakrašty
je Newarko uosto, kuomet i 
beveik • visi darbininkai bu- ’ 
vo pasišalinę, todėl tiktai 
keliolika žmonių sužeista.

Galima įsivaizduoti, kokia 
būtų tragedija, jeigu pro-1 
pane būtų sprogęs darbo 
laiku. J. C. K.

Islandija kaipo karine Amerikos 
baze prieš Sovietų Sąjungą

Islandijos salą (“ledų ša
lis”) yra faktinai ameriko
nų užimta, kaip rašo Lie
tuvos Tiesa. Ten jie ruošia 
sau karines oro jėgų ir lai
vyno stovyklas, kurios ga
lėtų būti naudojamos prieš 
Sovietų Sąjungą.. Islandi- e 
ja nęturi savo armijos.

Islandijos sala yra šiauri- 
niai-rytinėje Atlanto Van
denyno dalyje; turi 39,698 
ketvirtaines mylias ploto ir 
130,000 gyventojų. Tik ma
žiau kaip pusė to ploto yra 
apgyventa; dauguma žemės 
per ištisus metus liekasi po 
ledais bei yra giliai įšalusi.

Islandų tautos istorija ro
do atkaklią kovą už laisvę 
bei nepriklausomybę. Islan
dija iki 1918 m. buvo Da
nijos valdoma, bet tais me
tais Danija turėjo pripažin
ti Islandiją savistovia vals
tybe, tik sąjungos ryšiais 
susijusia su Danija.

Kada hitlerinė Vokietija 
11940 metų pavasarį užėmė 
Daniją, tai Islandijos sei
mas pareiškė, jog Islandija 
yra jau visai nepriklauso
ma šalis ir savarankiškai 
veda užsieninę savo politi
ką. ,

1944 m. gegužės mėnesį |

Islandijos gyventojai per 
visuotiną balsavimą pasisa
kė už pilnutinę -šalies ne
priklausomybę, ir tų metų 
birželyje jos seimas pa
skelbė Islandija nepriklau
soma respublika.

Amerikonai dar Antrojo 
pasaulinio karo metu įžiū
rėjo Islandiją kaip tinkama 
karinio laivyno ir oro jėgų 
stovyklą.

1941 metais Amerikos ka
riuomenė išsilaipino Islam 
dijon ir įrengė eilę' lėktu
vam aikščių karui prieš hit
lerinę Vokietiją. •

Bet ir po Vokietijos pra
laimėjimo amerikinė ka
riuomenė nepasitraukė iš 
Islandijos. Per visus šiuos 
metus Jungtinės Valstijos 
siekė užvaldyti karines sto
vyklas Islandijoj, 
metais v Amerikai 
išgauti Islandijos lėktuvų 
stovyklą Keflavike.

Siekdami užvaldyti tą sto
vyklą, amerikonai pasako
jo, kad ji reikalinga jiems, 
norint įvykdyti “pareigas, 
susijusias su Vokietijos už
ėmimu.”

Paskui Amerika įtraukė

Ir 1946 
pavyko

Islandiją į skaičių šalių, ku
rioms duoda paramą iš 
M'arshallo plano, ir įjungė 
ją į, Atlanto kraštų sąryšį 
prieš Sovietų Sąjungą. A- 
merikonai, pagaliaus, pasie
kė savo tikslą — įsigalėjo 
Islandijoj. Ir 1951 metų ge
gužėje Islandįjos užsienių 
reikalų ministras Benėdikt- 
sonas pasirašė “susitarimą” 
su Jungtinių Valstijų pa
siuntiniu Lousonu. Susita
rimas leido ginkluotom A- 
merikos jėgom naudoti kari
nes bazes-stovyklas Islandi

joje. ir iškelti ten ameriki
nę karįuomenę,- paskirstant 
ją po įvairius ruožtus.

Kai tik tas susitarimas 
buvo paskelbtas, Amerika 
tą pačią dieną išlaipino sa
vo kariuomenės būrį i Kef- 
laviko lėktuvų stovyklą.

Pakilo islandų pasipikti
nimas ' ir apmaudas, kad 
“amerikonai okupavo Is
landiją.” Švedijos ir Nor
vegijos žmonės taipgi pra
dėjo nerimauti.

Taikos šalininkų jauųimo 
komiteto konferencija Oslo 
mieste, Norvegijos sostinė
je, kreipėsi į Norvegijos 
seimo prezidiumą su reika
lavimu atsakyti, ar nėra ve
damos panašios slaptos de- 

(Tąsa 4-tam puslapj <

3 pusi.—Laisve (Liberty)* Penktadien., Liepos-July 13/ 1951
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Didžiosios Franciizų
Revoliucijos sukaktis

(Tąsa nuo 3-čio dus.)
liaudies valdžia, galinčia 
pakeisti Įstatymiškojo Su
sirinkimo nutarimus.

Tuomet ir buvo nuspręsta 
sušaukti Konventas kaipo 
visos tautos seimas vieton 
Įstatymiškojo Susirinkimo. 
Nutarta, kad atstovai į sei- 
mą-Konventą bus renkami 
per lygius visuotinus balsa
vimus, nepaisant piliečių 
turto ar neturto. O balsa
vimuose į Įstatymiškąjį Su
sirinkimą * galėdavo daly
vauti tiktai žmonės, turin
tieji tam tikrus turto kie
kius.

Respubliką//ir karine 
Pergalė

Tą pačią dieną faktinai 
buvo iš, anksto nuspręsta 
paskelbti Franci ją respu
blika.

1792 m. rugsėjo 21 d. at
sidarė naujai išrinktas sei
mas — Konventas ir ant 
rytojaus paskelbė Franciją 
respublika.

Tuo laiku revoliucionie
riai laimėjo pergalę karo 
lauke, rugsėjo 20 d., su- 
mušdami prie Valmi kelių 
karalių armijas, įsiveržu
sias į Franciją.

Sudrebėjo visos Europos 
ponai, kad. “bekelniai” su- 

, , pliekė karalių armijas. Po
rini vadino Francijos revo
liucionierius bekelniais (san 
kiulotais) todėl, kad revo
liucionieriai nešiojo trum
pas kelnes.

Anglija ėmė telkti dau
giau europinių valstybių 
karui prieš • “bekelnius.”

žirondistai
Nuvertus karalių, žiron

distai paėmė .šalies vairą į 
savo rankas, 
stambiuosius 
fabrikantus . O žirondistais 
vadinosi todėl, jog tūli jų 
vadai buvo kilę iš Žirondos 
provincijos.

liucijai stambioji buržuazi
ja todėl padarė kontr-revo- 
liucinį perversmą 1794 m.

|
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Jie atstovavo 
prekėjus . if

dinosi termidoro 9, pagal 
revoliucini kalendorių.

Termidoriečiai nuvertė 
diktato rinę jokūbiečių val
džią; nužudė Maksimiliana 
R o b e s pjerą, vyriausią jų 
vadova, įžymiausią demo
kratiniai - buržuazini re
voliucionierių. Termidorie
čiai išžudė ir kitus jokūbie
čių valdžios narius,. Ta
riaus nekliudė žirondistu, 
kurie todėl sugrįžo i Kon
ventą (tautos seimą).

Termictorinč konstitucija
Y

Konventas 1795 metais 
priėmė naują buržuazinę 
konstituciją, atimant balsa
vimo teises iš plačiųjų liau
dies masių.

'Šėlo įsigalėjusi stambioji 
buržuazijai užkardama sa
vo baltąjį terorą, palaips
niui naikindama revoliuci
nius laimėjimus. Ji ardė 
liaudies organizacijas; davė 
visą valią pelnagrobiams - 
spekuliantams plėšti tokias 
kainas, kokios tik jiem pa
tinka. ir privedė plačiąsias 
žmonių mases prie alkio ir 
nauid suskurdimo. '■

Termidoriečiai perdavė 
valdžią penkinAns direkto-, 
riams ir uždarė Konventą.

O vis dėl to ir term i do
rinė reakcija nepajėgė su
naikinti visų revoliucinių 
laimėjimų, kurie buvo pa
siekti, vadovaujant jokū- 
biečiams'. Gyvi išliko pa
metimai jų laimėjimai. Bu
vo nuimtas dvarininkų jun
gas nuo valstiečių. Preky
ba ir. pramonė paliuosuota 
nuo feodalinių (baudžia
vinių) pančių; pašalinta 
patvaldiškoji karaliaus ga
lia, ir pakilo žmonių dau- 
guomenės kultūra

Uniformuoti lėktuvu vairuotojai, AFL nariai, pikie- 
tuoja LaGuardia stoti, New Yorke.-Jie sustreikavo už 
daugiau algos ir prieš paskubą. Streiką iššaukė Airline 
Pilots Association prieš United Airlines firmą.

in-'! s«

Skaitytoj y Balsai
KAIP BAPTISTAI 
NORĖJO MAN 
JPIRŠT DIEVĄ

Taip neturėtų būt
Nekartą teko matyt, kaip 

mirusį ar mainose užmuš
tą laisvamanį kiti, surišę jį 
rožančium ir škaplieriais, 
nutempia į bažnyčią ir su 
visomis bažnytinėmis cere
monijomis bei burtais pa
laidoja. Ir tas mirusio ge- 
ro-laisvamanio išniekinimas 
ir jo idėjų išjuokimas 
įvyksta tik todėl, kad- jis, 
gyvas būdamas, nepadarė 
raštiško pareiškimo (testa
mento), būtent, kad jis 
yra laisvas, kad,laisvai turi 
būt palaidotas ir kad 'jo pi
nigai neturi būt eikvojami 
prietarų ir burtų stiprini
mui ...

kaipo
Naujai, respublikinei kon-! revoliucinio judėjimo pase-

ka.
Direktorių valdžia 

laikė iki 1799 metų, 
metais Napoleonas 
partas atsistojo Francijos 
galvinyje kaipo konsulas, o 
1804 metais jis tapo Fran
cijos imperatorium.

I N.

stitucijai pagaminti buvo 
sušauktas Tautos Suvažia- 
vimas-Konventas (seimas). 
Šalies būklė buvo, sunki, o 
Anglija dar sutelkė kelias 
europines valstybes karui 
prieš Franciją. ,

Žirondistai delsė, atidėlio- j 
darni kovą prieš revoliuci
jos priešus.

Jokūbiečiai
Tad jokūbiečių vadai, Ma- 

ratas ir kiti, :
biednuomenės . masėmis, ir tijų ir Norvegijos, leidžiant 
išvijo žirondistus iš Tau
tos Suvažiavimo 1793 m. įvegiją arba atskiras jos da- 
birželio 2 d.

Tapo įvesta jokūbiečių 
diktatūra. Jie buvo drą-

Islandija
(Tąsa nuo 3 pusi.)

Tais
>ona-

M.

' Apie save
, Kuomet mane drūčiai stf

taras įsakė, kad . ant ryto
jaus būčiau prisirengęs į 
ligoninę, tai, sukaupęs jė- 
gas, pa rašiau visą sa vo “bi- i

Ii gentiškas-' ir apsišvietęs, atvirumą ir inteligentišku-, 
tik negerai, kad pametei mą ir, giliai užsimąstę, ap- 
dievą. Visgi būtų gerai, leido mane. J. V.

Jai užbaigus, .aš joms 
mandagiai paačiavau už jų 
serumą ir intencija ir pri
dūriau, jog aš ame pasa
kišką Kristų labai daug ži
nau. Atsiv erčiau “Pro
gressive \World” puslapį. 
646, sausio laida, 1951 m., 
ir saldau r — Žiūrėkite čia 
ve, šiose citatose surinkti 
gryni faktaiiš Naujojo 
Testamento, pačių apaštalų 
surašyti. Matote, kiek apie 
ta išgalvotą Kristų čia tuš
čių frazių pasakyta, fanta
zijų ir prieštaravimų.

“Tai tu visai netiki į die
vo žodį?” —- viena iš v jų 
užklausė.

Tokio daikto, kai Į) “dievo 
žodis,” visai nėra, — at
sakiau, —: visi tie vadinami 
“dievo žodžiai” yra pačių 
žmonių išgalvoti ir surašy
ti. Dievo ranka nėra para
šytų jokių raštų, nes pats 
išgalvotas dievas randasi 
tik žmonių suklaidintame 
prote, o niekur kitur. Ti
kėjimų istorija aiškiai ir 
grynais faktais Įrodo, kad 
ne dievas sutvėrė žmones, 
bet žmonės sutvėrė įvairius 
ir skirtingus dievus, pagal 
savo įsivaizdavimus
■ “Gerai,” — sako* jos,—“tai 
kas gi galėjo sutvert visą 
pasaulį: kometas, planetas, 
žvaigždes, dangų, žemę ir 
visą gyvybę?”

—Šiuos jūsų klausimus 
galima? atsakyti kitais 
klausimais, — sakau aš. — 
Pav.: .0 kas sutvėrė ir už
augino patį dievą;, kada ir 
iš kur jis atsirado, kur jis 
buvo pirmiau, negu dasi- 
protėjo sutvert dangų ir 
žeme; kaip senas yra tas 
jūsų dievas; ar buvo jis 
kada jaunas, ar' atsirado 
būdamas senu?

“Dievas yra be pradžios

kad grįžtumei prie dievo.” 
Aš jų užklausiau: — Ar 

jūs matėte, kaip vištukas 
išsirita iš kiaušinio lukšto? 
Abi atsako-—taip.

Aš joms sakau: Kaip 
vištuką negalima atgal su- 
talpint į lukštą, taip lygiai 
išaugusį ir a p s i š vietusį 
žmogaus protą negalima 
atgal sųtalpint į siaurus re
liginius protavimo rėmus,, 
kuriuose draudžiama pla
čiai ir savistoviai protau
ti.

Čia jos pasišoko įrodinėt, 
kad yra laisvamanių, grį
žusių prie tikėjimo.

Aš joms sakau: — Taip, 
aš ir tai žinau. Tai—1) 
veidmainiai, 2) silpnapro
čiai, ir 3) yra tik maža iš
imtis. 1

Taip ir nutraukėm dis
kusijas, virš valandą pa- 
diskusavę ir neišrišę klau
simo.

Jos man atnešė 
šalto vandens, nes 
vau pailsęs.

Suprantama, čia 
šiau tik suglaustoj formoj. 
O mes diskusuodami lietė
me: apie pirmą aniuolų su
kilimą danguje prieš dievą;' 
apie molinį Adomą ir kau
linę Ieva; apie dievo pri
leistą žaltį prie Ievos; apie 
iš numirusių prisikėlimą; 
.apie astronomiją, evoliuci
ją, darvinizmą ir tt.

Prieš apleisiant, jos visgi 
prašė, kad’aš priimčiau'jų 
man atneštas baptistų iš
leistas tikėjimiškas brošiū
ras.

Sakau: — Su mielu noru 
priimsiu. Nes aš tik skai
tydamas viską sužinau; vi
si juk mokslai randasi lite- 

ir be pabaigos, ir niekas ne- i ratūroj.' Bet ir aš jų pa
žino, kaip ir kada jis atsi-! prašiau, kad jos irgi pri- 
rado,”—atsako viena iš jų. I imtų mano joms dovaną: 

“Freethinker,” “Progress
ive World” ir “The Critic 
and Guide.” Jos lyg ir su
siraukė, bet nedrįso atsisa
kyt nuo mano joms dova
nos. ‘ x .

I I

Draugiškai atsisveikino 
jos mane. Aš joms paačia
vau už gėles ir jų gerus no
rus. Jos man paačiavo už

Iš Meno Atostogų Mokyklos
Liepos 9 d. prasidėjo Lietu

vių t Meno atostogų mokykla. 
Tai yra 4-ta .iŠ eilės Olympia 
Parke. Man teko matyti pir- ; 
madienio vakarą puikus entu
ziazmas. Parkas tik aidėjo 
nuo lietuviškų dainų. Mat, dai
navimo vedėja M. Stensler 
sugrupavo gal daugiau 50 as
menų, pianistas ir kompozito
rius Balevičius prie piano. 
Tai nepaisant, k'ad piritui syk 
susitelkę iš> įvairių vietų jau
nuoliai ir keletas senesniųjų • 
dainininkų, bet koks sutartin- z 
gumas ir garsumas dainavi
mo! Tik klausykis ir gėrėkis. 
žiūriu, kad vietiniai mūsų eks- 
dainuotojai bendroje grupėje 
pajudino savo balselius: J. 
Sabaliauskas, N. čeponaitė, 
J. Bakšys, J. ir D. Lukai, na 
ir kiti aidiečiai.

Tėmytojų kaip dėl pirmo 
vakaro taipgi .nemažai buvo,' 
jų tarpe MoteiXj Klubo Choro 
vedėja- M. Meškienė stebęj^j 
skambų dainavimą.

Atvykusių tarpe daug nau
jų, nebuvusių praeitais me
tais, bet yra ir buvusiųjų.yDa- 
lyvauja iš Detroito Palevičiu- 
tė, iš Chicagos Ig. Urmonų vi
sa šeima, Merkiai iš Philadel- 
phijos, iš New York o Valen
tis, Jeskevičiūtė, Stensler, Bo
vinas. Tiesa, aš neturėjau pro
gos ir galimybės visų svečių 
sužinoti, mokyklos vedęjai tai 
parašys patys. Man tik norė
josi pasakyti tas gražus ir pa
kilęs ūpas ir taip naudingas 
užsiėmimas*

Vieta, kaip matyti, 
bai pasitenkinę.

Mokyklos piknikas 
liepos 15 d. Tai bus 
piknikas.

tokiu pat ceremonijų ad
ventistai (Seventh Day Ad
ventists).' 1

Į tą jų vadinamą bažny
čią, kurie gali tik šiek-tiek 
kojas pavilk t — nušleivoja 
patys. Kitus gi “nursės” 
suvežą ant ratukų kėdėse.

JSTors šiaurinėse valstijo.- 
se esu daug aplankęs ligo
ninių ir pačiam teko ligoni
nėje gulėt, bet tokio fana
tiško tamsumo niekur nesu 
matęs demonstruojant vi
suomeniškoj įstaigoj, kaip 
kad šioje pietinėje valstijo
je.

Aš labai džiaugiuosi, kad 
pasidaviau bei užsiregistra
vau kaipo bedievis - laisva
manis. - ateistas. Todėl ma
no sąžinė rami ir niekas 
nedrįsta mane ragint i tą 
jų bažnyčią ir niekas 
nebando man išmetinėt už 
jos nelankymą. O kurie bei 
kurios bandė kai kada su 
manim pasikalbėt apie die
vo buvimą ir jo garbinimą, 
—greitai atkando dantį ir 
vengia daugiau apie 
prisimint, ,

Susirūpino
Tačiau visgi kas nors, 

susirūpino, 
anot kunigo Demskio, ma
no “išganymu nuo šėtono”:

Pradęjo man ateidinėt 
baptistų laikraštukas 
“Ashland Avenue Baptist,” 
kuris išeidinėia Lexington, 
Kentucky, ir kuris išguldi- 
nėja “Kristaus mokslą,” 
^šventas” evangelijas, mal
dų “galybę,”-' o virš visko 
i—“neklai- 

šventas 
esą bu- v

miau, kokios tautos, kur'
dirbau, kaip seniai gyvenu į
Floridoj ir tt. Ant galo pa-! . . . . .- - - - ■ • - 1 matyt, rimtai

remdamiesi s py bos tarp Jungtinių 'Vals- PJ’le

rašiau, kad aš į jokią re
ligiją netikiu; esu 100 proc. 
laisvamanis ateistas. Jei 
mirsiu, tai mano lavonas 
turi būti pavestas dakta
rams tyrinėjimui.

* Vos spėjus pasiekt ligo
ninės lovą, žila “norsė,” at
sinešus didelį lakštą popie
riaus ir pasirengus ilgam 
klausinėjimui, atsisėdo ša
lia lovos ir, paišelį prikišus 

popieriaus, pradėjo: 
Koks tavo vardas?” Aš,

tai —Gerai, — sakau aš, — 
daleiskime, kad jis viską 
sutvėrė ir viską tvarko. Tai 
argi protingai jis tą viską 
atliko? Kam jis sutvėrė 
velnią, kuriam visi žmonės 
pradėjo tarnauti ir vėliau 
dievas turėjo prigirdyt, 
kaip žiurkes, visus savo su
tvertus žmones, užleisda
mas tvaną ir tik paliko No
jų su pačia?

stikląv

apra-

visi la-

įvyks 
šaunus 
D. J.

Newark, N. J. i
Serga s

John E. Thomas iš Hillside, 
N. J., randasi St. James Hos
pital; 142 Jefferson St., Ne
wark, N. J. Ten būna jau 4- 
ta savaitė, bet jau sveiksta.

Thomas yra Laisvės skaity
tojas ir rėmėjas.

Linkime draugui greitai pa
sveikti. ’

/

lis. ’
Įtakingasis Švedijos laik

raštis Finanstidningen ra- 
siausi revoliucinės, buržua- šė: 
zijos atstovai prieš baudžia- —Kad amerikonai okupa- 
vinius dvarininkus. vo Islandiją, tatai privertė

Jokūbiečiai kruvinai bau- ir kibus Sk a n d i n a v i j o s 
dė revoliucijos priešus. Jie kraštus 
sukūrė naują revoliucinę kilo aiš 
kariuomenę; slopino prieš-į Skandinavijos šalys dar la- 

; revoliucinius-maištus; išvi-ibiaAi priartėjo, prie ugnies 
-;jo svetimuosius grobikus - linijos.— 

įsiveržėlius iš Francijos; i 
■ naikino šnipus ir išdavikus, f 
||. ' Jokūbiečiai paliuosavo ‘ 

valstiečius nuo bet kokių; 
mokesčių. baudžiavi n i a m s; 
dvarininkams. / I

Tačiaus ir jokūbiečiaj už-> policija. suėmė tris

: amerikonam okupuoti Nor-[Y^e^on įsakymo, pakišau 
| jau gatavai surašytus du 
: lakštus popieriaus ir pridū
riau:—Jūs čia surasite, vi- 
sus reikalingus atsakymus. 
Ji akimis perbėgo mano 
raštą, pažvelgė baltomis į 
mane ir, nei lūpų nepravė- 
rus, nudūmė į ofisą.

susimąstyti. Čia 
skus jausmas, kad

Kuba Areštuoja Grįžusius 
Iš Soviety Unijistus

Havana, Kuba. — • Klibos 
unijų 

gynė darbininkams organi- veikėjus, grįžusius iš Sovie- 
zuotis į unijas ir streikuoti, j tų'Sąjungos. Jie sykiu su 7 
reikalaujant algos pakėli
mo. .

Sr Jokūbiečiai praskynė ke
lią buržuazijos viešpatavi- 

tfiui, pašalindami varžymus 
iš baudžiavinių ponų pusės, 

p Termidoro perversmas
Didieji kapitalistai—ban

kininkai, prekėjai, fabri- 
- kantai — bijojo, kad jok,ū- 
v biečiai vis tiek duoda “per 

• daug teisių prasčiokatns.” 
gp ^Priešinga tolesnei revo-

Ligoninėje
Prabėgo, tartum 

sapnas, virš dveji metai... 
Ligonines gyvenimas, kaip 
kokia stotis, virte verda: 
vienus atveža, kitus išveža, 
jei ne į namus, tai į kapus. 
Dar kiti Čia kankinasi po 
kelis metus, kol niekam ne
žinomas dievas juos “pasi
šaukia pas save.”

Tarpe ligonių lankytojų 
tankiai maišosi pryčeriai, 
pastoriai, ministerial, kuni
gai. O, koks aš laimingas, 
—jie man nėkvaršina gal- 

jvos!
Sekmadieniais atvažiuo-

ilgas

kitais* kubiečiais unijistais 
lankėsi -Sovietų Sąjungoj, 
pagal sovietinių darbo unijų 
pakvietimą.

Valdžia kaltina tris suim
tuosius, kad' jie “tarnaują ja baptistų bažnytinis cho

ras ir jų pryčeris į taip 
vadinamą jų čia bažnyčią 
(salę) ligoninėje. Choras 
gieda ir pianas skambina 
“šventas giesmes,” 1 o pry
čeris aiškina bibliją ir die
vo gerumą žmonėms. Gi 
šeštadieniais pribūna dėl

Sovietams.”

Paryžius.—Astuoni Jung
tinių Valstijų senatoriai 
apžvalginė ja, tei r a u j. a s i 
apie Francijos ir kitų va
karinės Europos kraštų ap
siginklavimą.

dinguma.” Mat, ir
Jonas krikštytojas 
vęs baptistas.

Misijonicrkos pas. mane
Neperseniai, vieną gražią 

diena, atlankė mane dvi 
gražios ir apyjaunės “lei
dęs” .nuo baptistų bažny
čios su gražių kvepiančių 
gėlių bukietu. Užtiko ma
ne “paskendusį” tarp kny
gų, žurnalų ir laikraščių. 
(Aš turiu privatišką kam
barėlį.) Pasiklausė, ar aš 
Įmylėčiau su jumis pasikal- 
*bėti. Atsakiau — su mielu 
noru.

Pamerkę gėles į vandenį 
ir stebėdamos mano laisva
manišką literatūrą: “Com
mon Sense,” “The Free
thinker” (šis iš Anglijos), 
“Liberal,” “Truth Seeker,” 
“The Critic and Guide,” 
“Progressive World,” “The 
Comet,” J‘The American 
Freeman” ir “National 
Guardian,” — viena jų, nu
sišypsojus, tarė: “Bet tu 
skaitai ir ‘Ashland Avenue 
Baptist’.” Atsakiau—taip. 
Sakau—aš nieko kito nega
bų veikti, tai labai daug 
skaitau. Antra, lyg ir ap
gailestaudama, ats a r g i a i 
pradėjo piršt man Kristų 
ir ilgai įrodinėjo, kad jis 
yra visiems geriausias 
draugas.

—Sulyg biblija, — sakau 
aš, — antru kartu vėl žmo
nės prasidėjo iš negl’iešno 
Nojaus ir jo pačios.* Už 
kiek laiko vėl velnias žmo
nes pasiėmė. Bet šį kart 
dievas jau negirdė žmonių, 
nes ta jo metodą neveikė 
gerai, tad pats,

i ant žemės, 
užaugęs savo 
ir kančiomis

nuzen- 
užgimė 

krau- 
a t p i r-

ir 
ju 
ko svietą nuo šėtono. Kur 
čia jo galingumas ir pro
tingumas?! Ir jūs norite,— 
sakau joms, — kad aš -ti
kėčiau tokioms nesąmo
nėms. Pagaliau, — sakau 
joms, — jei dievas teisin
gas, protingas ir visagalis, 
tai kodėl jis nesustabdo 
žmonių skerdynių, kur mi- 
lionai niekam neprasikal- 
tusių jaunuolių tampa su
draskyti ir kraujuose pa
nardinti; kitiems rankos, 
kojos nutraukytos, ir jie 
turės kankintis visą savo 
amžių ?!

“Čia pačių žmonių kaltė, 
o ne dievo,” — veik vienu 
balsu atsako abi.

—Pilnai sutinku, — atsa
kiau aš, — jog pačių žmo
nių tame kaltė. . Bet kaip 
tuomet su tuo poskkiu, būk 
be dievo žinios ir jo valios 
nei plaukas * niekam neiš
krinta?!

Mano viešnios pradėjo 
lyg ir nerimaut. Viena pa
sižiūrėjo į laikrodėlį ir už- 
klhūsė: ■ Kokioj mokykloj 
aš mokinausi? Kita grei
tai pridėjo — “tu esi inte-

4

Meno Mokyklos Tradicinis

PIKNIKAS
Įvyks šį sekmadienį

LIEPOS 15 JULY
OLYMPIA PARK

Shrewsbury,- Mass.

Šaunią Muzikos, Dainų, Liaudies Šokių Programą, 
duos mokiniai ir Mass, valstijos menininkai.

. Visus kviečiame 4 r prašome dalyvauti 
šiame menininkų piknike.

Mokyklos Užbaigimo

KONCERTAS
ŠEŠTADIENĮ A

LIEPOS-JULY 21 D

Lietuviu Salėje, 29 Endicott St
x . Worcester, Mass.

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE

4 pusi.—-Laisvč (Liberty)' Penktądien.; Liepos-July 13, 1951
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TEOFILIS TILVYTIS.

DIČIUS
( (Tąsa)

O Adelė, Skuode giptus, 
Išsimokslinus Kaune. 
Susipynė jos likimas 
Su Vladu šiam romane. 
Tėvas još seniai jau mirė, 
Sunkią dalį dievas skyrė, 
Bet, visų ji mylima,

'Vilko naštą su mama.
Mūs gamta yra teisinga: 
Davė jai gražias akis; 
Ji Adelę pamokys 
Ir suteiks, jei ko dar stinga. 
Ji graži, linksma, judri, 
Aukso būdo, bet gudri.

. Ji išsirpus, greit ims nokti, 
Laikas artinas ją skint.. . 
Tad nelengva susivokti, 
Kaip jos širdį atrakint. 
Bet žinau pasauly tiesą: 
Prie tamsaus vilioja šviesų. 
Tas įstatymas gamtos 
Blūdą riša prie rimtos. 
Pirmąkart išvydus Vladą,

v Ji paraudo nesmagiai, 
išžiūrėjo mandagiai 
Ir paslydo, kaip ant ledo. 
Seka vaizdas neramus: 
“Vfadas Dičius įdomus ...”

Kaip šešėlis, vėl jis dingo,— 
Guodžias ji praeitimi, 
Kenčia tyliai, rūpestingai 
Su palaužta širdimi. 
Ji kelis metus dėl jojo 
Verkė, rūpinos, svajojo: 
“Yr pasauly žmonės du. 
Jie — Adelė su Vladu ...” 
Ir birželio pabaigoje 
Pušynėly tarp žiedų 
Netikėtai vienu du 
Susitiko Palangoje.
Saulė, jūra ir jisai — 
Kelio jai nebėr visai.

DU ŽIEDU 
Ęaga liepos, trotuarai, 
Bįga priešais j Uos gatvė. 
DiČiaus sieloje negera, 
Skirtis teks su jaunatve. 
Prisispaudus rausvą gėlę, 
Sėdi šalia jo Adelė, 
Dičiaus rankoj du žiedu — 
Ir malonu, ir graudu. 
Burzgia pamažu motoras, 
Džiūsta kažkodėl gerklė; 
Dičiaus mašinos stikle 
Auga pamažu soboras; 
Durys jo atsidarys 
Ir jaunavedžius prarys.

“Žemėj užgimė vaikutis, 
Barsto kunigas druska.
Spiaudo drūską jo lūputės, 
į^ūr^t- FėKdamas kažką.

JPenkeri vaikučiui stojo — 
Vyskupas jau ieško jojo;
Pagrasinęs su lazda, 
Kaktą patrina vata ... 
Metų dešimties vyruką 
Vejasi išpažintis: 
Gal bedieviška mintis 
Į jo galvą įsisuko.

/įai į kunigo akis 
yįiesą pats jis pasakys!

Štai, suaugo. Laikas vesti. 
Be altoriaus nevalia-. , 
Tai yra klastingi spąstai.

Tai balsu galų gale!
Pereiki visas valstybes — 
Niekur nėr tokios tamsybės, 
Kad be kunigo dainos 
Negalėtum vest žmonos! 
Maža to—čia ir numirti 
Negali be kunigų.
Teks tau krūvą pinigų 
Šitam reikalui paskirti.” 
Su tokiom tai mintimis 
Dičius skrido gatvėmis.

Kaitroje rugpiūčio oro, 
Viename pavakary 

. Pariedėjo prie soboro
Limuzinai keturi.
Gaudžia viduje‘vargonai, 
Išlipa frakuoti ponai, , 
Damos dangiškom spalvom, 
Suspaustom tinklais galvom. 
Dičius paima jos ranką, 
Laiptais kyla, kaip dvasia; 
Debesėlis akyse.
Paskui juos vėl poros slenka. 
Spindi mašinų lukštai — 
Spiegia' muzika aukštai.

Eina poros susikaupę, 
Eina, tartum į kapus.
Prie altoriaus jos suklaupia 
Ir galvoja — kas čia bus? 
Žiūri Dičius pro Vitražus: 
Horizontai mieli, gražūs, 
Dega rankoj du žiedai, 
Kaista jų dviejų veidai. 
Uždega žvakes žmogelis, 
Eina kunigas artyn.
Viskas grimzta, praeitin, 
Tai vėl į padanges kelias. 
“Domine ...” Et cetera — 
Vlado Dičiaus nebėra.

“ArAmdčsi savo vyrą?” — 
“Taip?Srtsako ji tyliai.
Ašara žemyn nubyra, 
Atsidūsta ji giliai.
Gaudžia palubėj vargonai: 
“Ar mylėsi savo žmoną?” ■— 
“Taip,” atsako jis rimtai, 
Kaip kartoja ir šimtai.
Tą maldelę mes kartojam, 
Bet, sugrįžę į namus, 
Raizgom išsisukimus, 
Netikim šeimos rytojum, 
Bandome jtarinėt 
Ir juokus išdarinėt.

Kas išugdė blogą ydą, 
Tam likimo nenukalt.
Kas jaunystėje paslydo,

* Bus nelengva pasikelt.
Marių audrai nenurimti,, 
Kas paseno — neatgimti; 
Ar kelyje, ar namie 
Tokį seka nuodėmė.
Dičius, štai, Adelę veda — 
Debesėliai jo veiduos .. . 
Meilė slepias ne žieduos, 
Tamsiaplauke mano Ada!.. . 
Nors ir dievas jus suriš — 
Kas praėjo, nebegrįš.

Šauniai pasipuošęs Dičius,. 
Surimtėjęs, išdidus, | 
Veda žmoną iš bažnyčios, 
Bet pakrikęs jo vidus.
Sėdasi į limuziną,
Kas bus ryt — ir pats nežino, 
Prie jo sėda mylima, 
Artimiejif jos mama.
Ir, susėdę aplink stalą, 
Valgo, geria jų svečiai ;
Vyną siurbdami, Dičiai > 
Meilės žodžiais pasidalo.
Žiba užmauti žiedai — 
Bet kokie bus pažadai?

(Daugiau bus)

BINGHAMTON, N. Y.

UŽUOJAUTA V ' '

Del mirties

Prano Maldaikio 
*

Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai 
Apolonijai, dukroms ir žentams, laipgi ir 

vii Jems jų artimiems.

J. K. Vaičekauskas, gėlininkas 
Chopyąk, Funeral director 
A. ir J. K. Navalinskai
N. Yudikaiticne , \
N. Simonaitienč

' J. A. Žemaitis
Mrs.' A. Backer-Barn hart
N. Garniene.

Bostono ir Apylinkes Žinios

da, ir 6,500 sėdynių publikai 
susėsti, šioje vietoje nuolatos 
yra rengiamos įvairios .pramo
gos : . koncertai, prakalbos, 
prelekcijos ir pasilinksmini
mai.

Iš kitos pusės eina Biscayne 
bulvaras. Juomi praeina dau
giausia žmonių ir pravažiuo
ja visokių „paradų. Bulvaras 
pasipuošęs eilių eilėmis pal
mių. .medžiais. Bulvaru yra 
pravestas Federalis US. vieš
kelis No. 1. kuris prasideda nuo 
Fort Kent, Maine, Kanados 
pubežiaus, ir, eina per New 
York City, Philadelphia, Wa
shington, D. C., iki Key 
West, Fla., paskutinio pietų 
miesto.

Miami steigimosi istorija

Jeigu šiandien William 
Brickell pamatytų miestą, ji's 
nusistebėtų. Tais laikais, kada 
jis atvyko, nusipirko žemės, 
pasistatė namus, čia buvo tik
tai pelkės. Dabar čia gražus 
miestas su dangoraižiais. Tais 
laikais jis už . hektarą žemės 
mokėjo po 12 dolerių. DabaV 
ta žemė-parsiduoda pėdom, ir 
žmonės moka nuo 25 dolerių

rotas. Kvietė vieningai kovoti 
iki kokios ten pergalės.' Bet 
patys, matyt, “kariauninkai” 
į kariuomenę nesėja ir dipu
kų liuosnorių mažai raudasi.

P. M.

Detroit, Mich.
I

Ona Vaitekūnienė mirė lie
pos 7-tą. Pašarvota buvo Bra
zio koplyčioje. Palaidota lie
pos 10 d.

Velione buvo nare Moterų 
Pažangos Klubo ir LLD 52-ros 
kuopos. Skaitė dienraštį Vilnį.

Chicagos Žinios
Su kaimynais

Chicagos progresyviai lie
tuviai retėja, mašinas;. Vieni 
apleidžia mūsų didmiestį ant 
visados, kiti-gi, ieškodami ty
resnio oro, lengvesnio gyveni
mo, pasistato sau namelį nuo
šaliai miesto. Kiti pasiperka 
mažą ūkį. Ir vieni ir kiti pri
siriša save prie ramų, prie 
-4arbų ir jų parenginiuose-pik- 
nikuose jau nematysi arba tik 
retai. Ir vieni ir kik suranda,

SPAUDOS PARAMAI PIKNIKAS
Rengia 

HARTFORDO PAŽANGIOSIOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS 
•t ĮVYKS

1 , Sekmadienį, Liepos 15 July, 1951
i Sąryšio Parke, Glastonbury, Conn.

Čia bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų. Taigi, vietiniai ir iš toliau konnek- 
būkite šiame piknike ir pasimatykite su daugeliu svečių.

.. i Gera Orkestrą Gros Šokiams 
. . ■ / ' .

Taipgi bus graži dainų programa, kurią duos pagarsėjusieji chorai. Išgirskite 
lietuvių liaudies dainų.

Dienraščio Laisves Piknikas 
Maynarde Dalinai Pavyko

Prieš Maynardo pikniką So. 
Bostone buvo paleista, fašis-1 
tine antis. Dar trečiadienį ! 
pirm pikniko vienas priėjo 
prie manęs ir sako:

— Ar važiuosi į. Maynardo 
pikniką? Girdėjau, kad FBI j 
reidys pikniką.

Sveiku nervą žmonės tu I 
bauginimų nepaisė. Susiėjimas! 
pasilinksminti nėra prasikal- j 
timu, sakė jie. Bet aišku, jog 

♦silpnesniems galėjo pakenkti, 
sulaikyti juos nuo gražaus ir 
naudingo pobūvio.

Bet lietus daugiausia pa*- 
kenkė. Kad ir nedidelis, bet 
žmonių ūpą slėgė. O ar žino
te, kad iš žmogaus. atimkite 
ūpą, tai nelieka nei pusės 
žmogaus. Aš buvau minėjęs, 
kaip mes važiavome iš Mon
tello į Haverhillį, tai > daina i 
prasidėjo Montello, o baigos Į 
piknike. Gi tie patys žmonės i 
važiavo ir j Maynardo pikui- j 
ką ir koks skirtumas: dainą 
pradeda dainuoti, nėra susi
tarimo, nėra harmonijos ir 
daina nutrūksta nebaigta. Šį 
kartą draugas Baronas turė
jo iš Lietuvos įgabentą dūdą- ‘ 
molio, bet ir ji nesukėlė ūpo. i

Tačiau ūpe ar be jo, per 
lietu, draugai važiavo į pikni
ką. Tas tik parodo, kai]) drau
gai giliai rūpinasi savo laik
raščiu. Pavyzdžiui; Montello 
busą suorganizavo be mitin
go - pasitarimo draugai Ku
kaičiai. Reikia tik pasveikinti 
tokius draugus, kurie toli per
mato.

Kaip ten nebūtų, pagal to
kį orą piknikas buvo didelis, 
smagus ir į vakarą sutaisė vi
siems ūpą!

—o—
Pirmadienį, liepos 2 d., 

draugas Šimaitis išdavė rapor
tą iš taikos konferencijos, ku
ri atsibuvo Chicagoj. Montel- 
1 iečiai reikia pasveikinti, kad 
jie ištesėjo bent vieną dele
gatą (lietuvį) iš Mass, valsti
jos pasiųsti. Daugiausia kre
ditas gal priklauso tai drau
gui Beniuliui.

.Visiems yra žinoma!, kad 
draugas Šimaitis yra tipiškas 
žmogus. Ir šį kartą jam rei
škia atiduoti kreditą, kaęį jis 
taip* sugabiai ir trumpoj for-' 
moj išdavė raportą. Į desėtką 
minu tų jis atpasakojo visą su
važiavimo eigą. Aš ’manau, 
kurie mes klausėmės,, tai visi 
jautėm dalyvavę minėtame 
suvažiavime.

Po išklausymo delegato, 
draugės montellietės pavaiši
no visus dalyvius skaniais už
kandžiais, o draugas Beniulis 
atnašavo, pavilgydamas kūną 
ir susti pririda.mas dvasią. .

—o—
Penkiolikta liepos yra labai 

svarbi diena Naujos Anglijos 
pažangiems lietuviams. Mat, 
tą dieną įvyksta, net trys pik
nikai: Hartford, Conn., Wor
cester, • Mass., ir Montello, 
Mass. Nelabai gerai, kad taip

pasitaikė, bet ne dabar lai
kas atitaisyti. Dabai’’ yra visų 
užduotis jfios- įvykdyti sėkmin
gai. Kur katram patogiau, 
tai ten ir dalyvaukite, nes tai 
mūs piknikai ir vienodas jų 
tikslas: pasilinksminti juose 
ir sustiprinti savo organiza
cijas.

.Mes manėme su draugu Ku
kaičiu suorganizuoti busą ir 
atsilyginti h a r t f o r d i e č i a m s, 
bet jo žnnpia ir mano kaimin- 
ka apibarė mus ir sako:

— Turite važiuoti į Wbr- 
cesterį!

Labai, atsiprašome hartfor- 
diečių, kad mes savo prižado 
negalėsime išpildyti. Turėkite 
omenyje, kad mes ilgai nepa
miršime jūsų triūso, jūsų ke
lionės, o labiausia jūsų dainų!

—O—

Dabar kelis žodžius apie 
saVc. Daugelis klausia, kaip 
■man sekasi .gyventi. Viena 
Maynardo per pikniką net pa
siūlė savo kraitį ir sako:

— Ar kartais nekenčiate 
nuo nešvarumo?

— No, — sakau — tuomi 
turiu daug smagumo ir labai 
esu patenkintas. Bet jeigu ki
ta tiek prisidėtų, tai gal susi
laukčiau nesmagumo iš sveika

tos departmento.
.Laimingas esu, kad kai da

rau vakarienę, niekas nemato, 
o tiek dar turiu proto, kad 
nieko nekviečiu į svečius.

Jaunutis.

Miami, Fla.
Bayfront Parke 

naujas knygynas ,

Liepos’ 2 dieną, Bayfront 
parke, miesto majoras, Wil
liam Wai forth, su kitais parei
gūnais, atidarė naują knygy
ną. Jo priešakis matyt iš tolo 
nuo didžiosios pramoninės 
Flagler gatvės.

Knygynui pastatą statė kuo 
ne dvejus metus. Statytas iš 
geležinių balkių, o sienos bal
to marmuro, dviejų aukštų, su 
dviem galerijom, tai iš antros 
pusės atrodo kaip keturių 
aukštų pastatas, į kurį jau su
talpinta 65 tūkstančiai tomų 
visokių knygų. Pastatas-kny- 
gynas lėšavo $1,250,000. Mies
tas įsigijo dar vieną šaunią 
savo piliečiam ir turistam įs
taigą. t

Bayfront parke tūkstančiai 
praeivių randa poilsiui vietą 
tarpe puošnių medžių, kve
piančių gėlių, čia yra pamink
las pastatytas žuvusiam Chi
cagos majorui, Anton Cermak, 
Šis paminklas primena 1933 
metus; kai velionis preziden
tas -Rooseveltas čia išsigelbėjo 
nuo mirties, piktadario ant 
prezidento užpuolimo metu'.

Šis puošnus tropiškas par
kas yra nusidriekęs prie Bis- 
cayne įlankos, kur įsteigta 
laivam prieplauka. Turistai 
laivais išplaukia į Biscayne 
įlankos salas arba į Atlanto 
vandenyną. Parke yra vienas 
didžiausių stadijonų su estra

i

iki tūkstančio dolerių už pė
dą. Kaip turistai pastebi Bri.- 
ckell Point, -sužino, kad šioj 
vieloj buvo namai pastatyti 
pirmojo šio miesto pionie
riaus.

Kada eini Flagler gatve ir 
matai puošnius pastatus: te
atrus, Du Pont bankus, dc- 
partmentines krautuves, gal 
nė vienam neateina į galvą, 
kad čia tik prieš kelias dešim
tis metų buvo dulkinas takelis, 
prie kurio ponas Henry Flag
ler turėjo pasibudavojęs na
mą.

Tą patį galima pasakyt ir 
apie kitus pirmtakūnus, kurie 
prisidėjo prie kūrimo šio di
delio, puošnaus miesto su pla
čiais bulvarais, su orlaivyno 
stotimi, su daug įvairių parkų 
ir golfo aikštėmis.

V. J. Stankus.

Beverly Shores, Ind.
Beverly Shores, Indiana 

Lietuvių “Palanga”

BeVcrly Shores, Indiana, 
randasi prie pat Michigano 
ežero kranto su gražiais smil
tynų kalneliais palei vandenį. 
Kalnelius ir pakalnes dengia' 
ąžuolai ir kitokie medeliai su 
brūzgynais ‘bei vijokliais.

Ta lietuvių vieta yra labai 
patogi leisti atostogas, pasil
sėti pasimaudžius ežere.

Jarušii Paradise, Stanley 
Strauko, Josephine Jankeliū- 
nienės (Kacucevica),' J. Ža
liuko ir kitų čia randasi gra
žios vasarvietės dėl svečių va
sarotojų.

čia taipgi P. Kaeharauskas 
turi savo restoraną ir pradėjo 
statyti Dailės Muziejų. Bet 
statyba labai lėtai eina.

Pas Stanley Strauka LKM
* *■

Choras rengia išvažiavimą. 
Dieną pranešiu vėliau.

kad dirbti reikia daug sun
kiau.’

Seniau būdavę geri veikėjai 
ir visada dalyvavę progresy
vių parengimuose Petras ir ( 
Paulina Monkevičiai pasistatė 
sau labai jaukią rezidenciją 
su moderniškais įrengimais 
labai gražioje gamtiškoje ap
linkumoje. Jie turi apie 5
akerius žemės prie Archer
avė. ir State vieškelių arti Le
mont, Ill.

Ten pat gražiai įsikuria/ ir \„ . 
ilgametis biznierius Antanas 
Zalagėnas.

1 Adomas Putrimas suorgani
zavo Uteniškių Klubą ir daug w 
prisidėjo prie jo auklėjimo. 
Jis taipgi turi stambų žemės 
plotą, namus ant Archer avė. 
į pietus nuo Lemont. Gamtiš
kai labai graži apylinkė.

Laportietis Jankauskas di
dina savo ūkį išardamas dir
vonus savo didžiuliame sodne. 
Jis sak6, bus daugiau ‘komų/ 
daugiau vištų, daugiau, kiauši
nių dėl chicagiečių. Y

Pas “broliukus” Frank ir 
Leo spiečiasi dailininkai. Ne
seniai’ La Porte, Ind., apylin
kės artistai piešėjai turėjo 
pikniką. Dėl jų tai buvo tik
ras piknikas, nes vaizdai dėl 
piešimo buvo ten pat.

Mockapetris ir Valančius 
dalyvavo keliose lietuvių ko
lonijose perstatyme veikalų. 
Buvę jų bendradarbiai dabar 
daugelis juos dažnai atlanko.

Birželio 30 d. lankėsi Anta
nas Gailiunas su savo žmona. 
Gailiunai dabar gyvena Cleve- 
lande. ,

La Porte apylinkėj netoli ' 
Smithų ir Bacevičių įsigijo ne
didelį ūkį Jurgis šarkiunas. , 
Chicagiečiai gali netekti žy
maus , lošėjo. O lapoftiečių 
kolonija vis auga chicagiečių 
sąskaiton. S.

Liepos I d. pas Baltą nau
ji imigrantai turėjo išvažiavi
mą. Jiems kalbėjo kokis tai 
Klaipėdos krašto buvęs gene-

Buenos Aires, Argentina. 
— Streikuoja 2,000 darbi
ninkų prieš priklausančias 
anglams Ciabasa skerdy
klas.

e CHARLES 
« 

z

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
Modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1H3 Mt. Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 411(1
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Liberty Auditorijoje
Pirmadienio vakare čia at

vyko Marytė Bardauskas iš 
Chicagos, Elenos Brazauskie
nės draugė. Ji norėjo pasima
tyti su Auditorijos gaspado- 
rium Brazausku ir jo šeima. 
Bet pasitaikė, kad Brazauskai 
buvo išvykę atostogom.

M. Bardauskas mano grįžti 
į Chicagą apie vidurį sekan
čios savaitės.

—o—
Antradienį čia lankėsi įžy

mus Waterburi o darbuotojas 
K. Danisevičius. Sako, leidžia 
atostogas, tai apsilanko ir 
New Yorke.

Jis atvežė Laisvei aukų ir 
LDS centrui narinių mokesčių.

Antradienį taipgi 
Andrew Mažeika, 
clevelandiečių dabar 
čių Maceikų sūnus, 
iš Chicagos atlėkęs į 
50 minučių.

Kadangi jis lankėsi Audito
rijoje pirmą kartą, tai ją ap
žiurėjo. Patiko jam Auditori
ja.

lankėsi 
buvusių 

chicagie- 
Lėktuvu 

2 vai. ir

—o---
šį sekmadienį nuo Liberty 

Auditorijos išeis LDS 3-čios 
Apskrities busas kaip 12:45 
vai. dieną. Tai čia susirinks 
nemažai keliauninkų. Rep.

Dar apie Laisvės 
pikniką

aprašytas, 
buvo 

Tai 
da-

wil-

Dienraščio Laisvės piknikas 
jau buvo plačiai 
Bet kai kurie dalykai 
reporterio nepastebėti,
dabar vieną kitą dalykėlį 
pildome.

Tenka pastebėti, kad 
liamsburgietis biznierius Sut
kus turėjo didelį, valgiais ir 
gėrimais apkrautą stalą, apie 
kurį sukosi apie šimtas sve
čių; Jie*, čia gražiai linksmino
si* . , : • < r . • i.

^Taipgi biznierius Kapickas 
su cliffsidiečiais turėjo dį^elį 
stalą, apkrautą’ gėrimais ir 

^valgiais. Kazys Steponavičius 
mg i kartu dalyvavo,: - nepai
sant to, kad jo sveikata šiuo 
kartu1 yra negeriausia. Tai ne
išsemiamos energijos ir pasi
ryžimo darbuotojas.

Iš toliau atvykę svečiai vai
šinosi su vietiniais. Visi gra
žiai laiką praleido. Teko suei- 

' ti draugus Bagdonus, net iš 
Detroito čia atvykusius. Iš 
Norwood, Mass., net du auto
mobiliai atvežė svečius.

Bet juk čia visų negalima 
surašyti, nes pebuvo progos su 
visais susipažinti. Diena pasi
darė taip trumpa, kad nei 
nepamatėme, kaip atėjo vaka
ras ir reikėjo namo keliauti.

Rep.

Užlaiko 317,472 žvėriukus
A|inerican Society for the 

. • Prevention of Cruelty to Ani
mals raportuoja, jog per pas- 
taitrosius 16 mėnesių suteikė 
prieglaudą 317,472 bena
miams žvėriukams, daugiau
sia katėms, šunims, arkliams, 
antims, lapėms ir kitiems.

Dar yra proga užsiregistruoti buse vietą 
važiuoti Į LDS pikniką

Sekmadienis jau< čia pat. 
ferooklyniečiai ruošiasi važiuo
ti į LDS pikniką autobusu. 
Tiems, kurie dar neužsiregis
travo, 'dar yra proga užsire
gistruoti buse vietą.

Norį užsiregistruoti gali pa
šaukti į LDS raštinę, Virginia 
9-3692. Bet nešaukite šešta
dienį ar sekmadienį, nes raš
tinė tada uždaryta.

Kelįonės bilietas į abi puses 
$1.75. Busas išeis nuo Liberty 
Auditorijos, Richmond II ill,

12:45 dieną, o nuo Lietuvių 
Piliečių Klubo Williamsburge 
1:15 po pietų. Užsiregistravu
siems reikia nuskirtu laiku 
tose vietose būti. Pavėlavę bu
sti negalės nuvažiuoti j pikni
ką.

LDS Trečiosios Apskrities 
piknikas, kaip žinote, įvyksta 
liepos 15 d., Liberty Parke, 
Linden, N. J.

Kviečiami visi ir visos daly
vauti. Komisija.

Duonos išvežiotojai Mokytoja nepasiduoda 
raudoribaubiams

Miesto taryba uždeda 
kainu kontrole

New Yorko miesto taryba 
‘vienbalsiai priėmė kainų kon
trolės bilių, kuris skiria baus
mes ir kalėjimą tiems, kurie 
bus sugauti juodojoje rinkoje.

šis patvarkymas pradės 
veikti tik tada/ kai Kongre
sas išleis fefleralį kainų kent; 
rolės Įstatymą.

Nori uždaryti publikai 
mokyklų auditorijas

pa-

priversta panaikinti 
rasine diskriminaciją

Amerikos Darbo Federaci
jos Seafarers International 
Unija iki šiol praktikav® rasi
nę diskriminaciją. Savo <wč/bi“ 
niūkūs skirstydavo Į baltas ir 

' juodus ir jiems atskiruose lai- 
Į vuoso skirdavo darbus.

. ..... . r. j_____ _ ___ į Kadangi New Yorko valsti- 
muse kurie parodo, kad to na-įjoję yra įstatymas, priešingas 
mo lubų plesteris krisdamas 
smarkiai užgavo jos galvą ir 
apsvaigino. Dėl to ji turėjo 
sirgti. O jos vyras sako, kad

jis nurodė, jog rei-Į jis per tūla laiką negavo tin- 
i, kad sėkmingiau kamo 'iš jos patarnavimo. (

Prašo, didesnią 
policijai algą

Thomas F. Murphy, 
traukdamas iš policijos 
sionieriaus vietos, prašė 
to Tarybos pakelti 
algas.

Taipgi

p asi
le omi- 
Mies- 

policij ai

5
Muriel Jarvis, buvusi Broad- 

wes,-teatrų ir klubų daininin
kė šokike, apskundė Time 

’and' Life Building savininkus, 
reikalaudama $100,000 ‘atly
ginimo ir jos vyras — $25,000 

j atlyginimo.
Teismui ji pridavė liudiji-

rasinei diskriminacijai, tai ir 
minima unija dabar buvo pri
versta panaikinti tą diskrimi
naciją.

Majoro Impellitterio komi
sijai tarpininkaujant, didžių
jų duonkepyklų savininkai su
tiko patenkinti duonos išve
žiotoji! reikalavimą įvesti 5 
dienų darbo savaitę, vietoje 
šešių dienų.

Išvežiotojai laimėjo ir kitų 
pagerinimų. 99 procentai 
streikierių užgyrė naują sutar
tį.

Dabar kepyklų savininkai 
planuoja pakelti duonos kai
nas pasiteisindami tuo, kad 
jie sutiko sutrumpinti darbo 
savaitę. Bet jie nepasako, jog 
jie ir taip daro didelius pel
nus.

Darbo Partijos laiškas 
kongresmanams

Amerikinė Darbo Partija 
pasiuntė New Yorko kongres
manams laišką, kuriame ji 
reikalauja įvesti efektyvų kai
nų ir rendų kontrolę, palie
kant algas neužšaldytas.

-Tame laiške minima partija 
ragina pakelti 12 ir pusę pro
centų taksų korporacijoms, 
nekeliant taksų vargdieniams 
žmonėms.
Laiške nurodoma, jog korpo

racijų direktoriai gauna mil
žiniškas algas, o darbininkams 
algos, palyginus su kainų 
kilimu; sumažėjo $4.46 j 
vaitę.

Miss Rita Morgan, Benja
min Franklin High School mo
kytoja, buvo pašaukta Į Board 
of Education tyrinėti. Ją tyri
nėja todėl, kad ji pritaria 
taikai ir remia tuos, kurię už 
taiką kovoja.

— Aš-einu su tais, kurie 
eina mano keliu, — ji pasakė 
tyrinėtojams, pakartodama 
Lincolno žodžius.

Ji yra religinės kvekerių 
sektos narė. “Aš tikiu, kad 
Dievas randasi kiekviename 
žmoguje — įimant ir komu
nistus”. Komunistai tiki i tai
ką ir mes tikime į taiką, ji 
sako. Mes negalime tylėti tik 
dėl to, kad komunistai kalba 
apie taiką.

Ji pareiškė, kad niekas jai 
burnos negali uždaryti. Ji 
kalbėjo ir kalbės už taiką. Ji 
ragino žmones siųsti delega
tus j Chicagos Taikos Kongre
są-. Ji pasiuntė telegramą pre
zidentui Trujnanui reikalau
jant. baigti karą Koyejoje.’

Board of Education turi 
siūlymą, kuris, jeigTi butų 
girtus, uždarytų publikai mo
kyklų auditorijas.

Pasiūlymas nusako neleisti 
laikyti politinių susirinkimų 
mokyklų auditorijose. Kartų 
šis pasiūlymas suteiktų mo
kyklų viršininkams didelę ga
lią spręsti, kam duoti' teisę 
laikyti susirinkimus auditori
jose, kam neduoti.

Amerikine Darbo Partija 
buvo pirmutine, kuri užpro
testavo prieš tą pasiūlymą.

policija atliktų savo pareigas, 
i O pakėlimas algų, girdi, su
darys policijai geresnes pa
reigų atlikimui sąlygas. $■!,- 
4 00 į metus, girdi, neužtenka.

Murphy dabar -patampa 
New Yorke federaliu teisėju, 
kuriuo prezidentas Tini manas 
ji paskyrė.

Darbo Partijos kandidatas 
už civiliu teisiu gynimą

84,099 brooklyniečiai
gauna senatvės pensijas

pa
ša-

Narkotikų kaina pakilo
Pradėjus medžioti narkoti

kų pardavinėtojus, -kartu pa
kilo ir narkotikų kaina. Jeigu 
pirmiau mokėdavo už heroino 
32 uncijos dalis $3, tai dabar 
reikia mokėti už vienų šešio
liktą uncijos dalį $7.50.

Socialines Apdraudos Brook- 
lyno raštinių manadžeris Ed. 
J. Sinder raportuoja, jog šiuo 
metu gauna senatvės apdrau
dos mokestį 84,099 brookly
niečiai. Jiems išmokama ^as 
mėnesį $3,255,265.

Socialinės Apdraudos rašti
nės Brooklyne randasi seka
mose vietose: 271 Washing
ton St., 1243 Bedford Ave., 
258 Broadway, 1301 .Surf 
Ave. ir 2581 Atlantic Ave.

Nuteisti 8 narkotiką 
pardavinėtojai

Trys motyrys ir penki vyrai 
šiomis dienomis nuteisti, kaip 
narkotikų pardavinėtojai. Jie 
gavo 2 iki (> motų kalėjimo.

Apskaičiuojama, jog . jie 
darė apie $300,000 pelno?

Clifford T. McAvoy, Ame-’ 
rikos Darbo Partijos Kandi
datas Miesto Tarybos prezi
dento vietai, atsišaukė i repu- 
blikonų, demokratų ir liberaliu 
partijos kandidatus prisidėti 
prie bendros kovos už civilių 
teisių gynimą.

McAvoy (kviečia savo# opo
nentus pasisakyti, kaip jie 
žiuri <i Aukščiausio Teismo 
nuosprendį, užtvirtinantį Smi- 
tho aktą, kurio pagalba dabar 
persekiojami komunistai ir 
kiti progresyviai.

buvo pa- 
kan d idatui 
republiko- 

Jacob K. Ja-

Kiek maistas pakilo nuo 
Korėjos karo pradžios?
New York City Department 

of Markets nurodo, jog svies
to, kiaušinių ir pieno kainos 
pakilo nuo Korėjos karo pra
džios nuo 18 iki 31 procento.

Panašiai ir kiti produktai 
apie tiek pakilo. Tai 
niu,ms pelnagrobiams 
naujų pelnų.

kari-

Pirmadieni Sanitation Do- 
partmento 2,500 darbininkų 
susirinko prie City Hali ir pi- 
kietavo. Jie reikalauja 5 die
nų darbo savaitės, aukštesnių 
algų ir apmokamų šventadie
nių.

Kadangi miesto valdžia ne
patenkina jų reikalavimų, tai 
jie pradėjo sulėtini? savo dar
bą. Todėl tikimasi, kad į ke
lias dienas šaligatviai bus už
versti išmatomis.

Prašo džiovininkams 
daugiau patalpų

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosrrnū ir delicates

sen krautuvė; 4 dideli kambariai, 
lysas, pardavimo priežastis ■—■ mir
tis vieno iš šeimos. Kreipkitės: 
144 Driggs Ave., Brooklyn (Green
point). N. Y. x (135-37)
.......................... ...... —........ -

siųstas d ('mokratų 
Joseph T. Sharkey, 
nų kandidatui 
vits ir liberalų kandidatui •Ru
dolph Halley. /

atsikrato
R a šy to j a Qbnsta)^ e )W i 11 - 

man padarė daugeliui^surpri- 
zą apsivesdapia su arabišku

Al-Rawaf 1945 .metais. Bet 
ne ilgai karališkasis gyveni
mas jai patiko. Ji gavo per- 
skiras 1948 metais.

Dabai- ji kreipėsi i Man
hattan o teismą, prašydama 
pakeisti jos ir 5 metų sūnaus 
vardą. Vietoj’ Al-Rawaf, nori 
vadintis Wellman.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street

New York Tuberculosis and 
Health Association ■ nurodo, 
jog šiuo motu ligoninės- tegali 
aprūpinti tik 7,000 
kif, o šiame mieste 
korduota džiova 
19,051 asmuo.

Minima organizacija nuro
do. jog džiovininkams reikia 
daugiau ligoninių, daugiau 
lovų; daugiau, priežiūros.

džiovinin- 
yra užre- 
sergančių

Western Union darbininkai
■ išgavo algų pakėlimą
’ T
Western Union telegrafų 

agentūra sutiko pakeltiz New 
Yorko apylinkėje dirbantiems 
savo darbininkams po 17 cen
tų į-yalandą ii’ telegramų iš
nešiotojams po 10 centų.

Tai buvo raportuota unijos 
susirinkime, kuriame dalyva
vo virš 1,000 narių.

Sakoma, algos bus pakeltos 
visiems telegrafų darbinin
kams.

Areštuotas Roman Flowers 
ir kaltinamas užmušime savo 
tėvo dėl penkių dolerių susi- 
ginčinus. Pirma jie abu balia- 
vojo ir paskui susimušė. <

James P. Donovan, Astori- 
jos gyventojas, bėgdamas iš 
muštynių vietos, krito ir galvą 
persiskčlęs mirė.

EGZ A MINUOJA M AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINTUS

SUSIRINKIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos 
sirinkimas įvyks trečiadienį. 11 
Liepos (July), 8 vai. vakare, 
num. 408 Court St. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Atsiveskite naujų 
narių. — Komitetas. (135-36)

bas

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių 
rengia pikniką

1951. Pradžia 11 
ūkė j, Route 422. 
įžanga dovanai.

bas
lai.
Komisija .

su
rf, 

no,

Moteruk Klų/ 
nedelio-.i?
vai. ryto, RvP 
Gori muzfkan- 
Auka 25e. —

(13^36)

SO. BOSTON, MASS.
Didysis senai lauktas 3-jų orga

nizacijų piknikas įvyks šį sekma
dienį, liepos (July) 15 d., Tautiš
kam parke, Montello, Mass., pra
džia 1-mą vai. dieną.

Turėsimo gerą muziką, šiltų ir 
šaltų gėrimų, namie gaminių kilba- 
sų ir kitokių skanumynų.

fij pikniką rengia LLD 2-ra kp., 
j LDS 62-ra kp. ir LLD Moterų sky
rius.

Mašinos
Bro.-idway, 

I Atėję 
It ei,

į piknikų išeis 
tarp 1 ir 2 vai.

‘ važiuoti j piknikų
I J. Sbukį. — Kviečiame 
Rengėjai.

nuo 318 
po pietų, 
matykite 
visus — 
(133-35)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUAJA

Pasironduoja dviejų kambarių bu. 
tas su privilegija naudotis virtuve, 
privatiškamė name, East New 
Yorke, vedusių porai ar p.yieniui. 
Patogus privažiavimas. Del f Jaugiau 
informacijų skambinkite: Dickens 
5-8157 rytais pirm 9 ar tarp G ir 
7 vakaro. (133-1'35)

PASIRANDAVOJA KAMBARIAI
Du atskiri kambariai, apšildomi 

ir su šiltu vandeniu. Viename yra 
dviem lova, gali būti vyras ir žmo
na, kitame kambaryje pavieniam lo
va. Kreipkitės telelf, JA. 9-3152.

(134-136)

TONY’S

FILMOS-TEATRAI
RKO Radio muzikos depart-, 

mentas baigia gaminti 16 
skirtingų muzikalių paveiks
lų teatrams. Muzika priruo
šiama svarbioms filmoms, 
kaip “Flying Leathernecks,” 
“Sons of Musketeers,” . “Ma
cao,” “Two Tickets to Broad
way,”- “His Kind of Woman” 
iriįt|MbU Li:; 1 .

SILVER BELE BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-40 Stagg St. Brooklyn, N. Y
Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas •

Važiuokime! Važiuokime! Važiuokime!1
.Į L.D.S. 3-sios Apskrities, New Yprko ir New Jersey

PIKNIKĄ
Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo' pro
duktų gerumo.

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai europiškos rugines duo
nos* kurios jie kepa keliolikos rūšių.

Vedybom ir parėm keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik vi
sokia duona, bet ir Tortus. Keksus, 
Pi ragus ir Piragaičius.

SUFFOLK COUNTY FARMERS MARKET

BROOKLYN. N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist* 

3JM-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 
( Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE "**

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas ,
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barbentai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

ROceptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Sekmad., Liepos-July 15, 1951 
LIBERTY PARK

• 340 Mitchell Ąve., Linden, N. J.

Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vietą — Middle 
Island, L. L, arti 25 kelio.

Tel. Yaphank 3218 ar 3202.

M

A'lVfRBEtt BAKIHGCO*
O O K i Y N N Y

Matthew A.
BUYl S

(BUYAU8KA8)

Važiuokite Bušu, gražioje kompanijoje. Busas išeis nuo 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y., 12:45, ir sustos prie Lietuvių Piliečių Klubo, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y., 1:15 P. M.

Kelione J abi pusi $1.75.
Pasimatysime piknike. — Nepamirškite atsivesti 

savo draugus.

Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. I. Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVĮLLFJFARMFRS MARKRTF. Norintieji 
užsisakyti Varpo^ kepyklosjluonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

LAIDOTUVIŲ
. DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Telefonas: Evergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Telefonas

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

TELEVISION

Petras Kapįskas
PALAIKO

BAR & GRILL i

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas' Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas y
EVergreen 4-896'1

6 pusi.——Lais ve (Liberty)- Penktadien., Liepos-July 13,




