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KRISLAI
Liepos Ketvirtoji.
Nepriklausomybės Dekla

racija.
Jeffersonas ir reakcija.
Laimėsime.
Pasistengkime.

Rašo R. M1ZARA

Liejos J-toji jau čia pat.
Prieš 178-rius metus ta die

ną buvo priimta ir paskelbta 
Nepriklausomybės Deklaracija, 
kurioje tarp kitko pasakyta,

"...kad visi žmonės ii ra su
tverti lygūs: kad jiems iii Ko
rėjas darė tam tikras neatim
ti nas teises: kad tarp ta teisiu 
yra. gyvybė. laisvė ir siekimas 
laimės..."

Nepriklausomybės Deklaraci
ją parašė Thomas Jeffersonas, 
tas didysis anos gadynės kovo
tojas už žmogaus teises ir lais
vę.

Tai dokumentas, kuris visuo
met pasiliks gyvas mūsų šalies 
istorijoje, nepaisant to, kad 
mak^’tistai rvžtasi ji sutremp- 
ti.

• Kuomet 18-tojo amžiaus pa
baigoje reakcininkams pavyko 
pravesti žiaurius Įstatymus, ži
nomus, kaip Alien and Sedition 
Acts, kuomet, pasiremiant tais 
Įstatymais, buvo areštuota, per
sekiota tūkstančiai Amerikos 
žmonių, Uai, Thomas Jefferso
nas, j^Tepriklausomybės Dekla
racijos autorius, tuomet ėjęs 
šalies vice-prezidento pareigas, 
■smarkiai prieš tai kovojo.

Jis gvnė ano meto “subversy- 
vius” ir nepiliečius, kuriuos 
prezidento John Adamso admi
nistracija žiauriai puolė.

O kai 1800 metais Jefferso
nas buvo išrinktas šalies prezi
dentu, tuomet buvo padarytas 
galas ir tai reakcijai.

Šiandien' mes turime pana
šius Įstatymus, kokie buvo Ali
en ir Sedition Įstatymai. Smi
th© Aktas, Walter - McCarran 
aktas — geriausi tam pavyz
džiai.

Kiek daug nekaltų žmonių 
nūnai persekiojama, pasire
miant šitais Įstatymais!

Jei šiandien Jeffersonas at
sikeltų, ką jis pasakytų!

0 visgi reikia tikėtis, kad ir 
dab«5Ainė reakcijos 'banga at
slūgs kaip ji atslūgo Nepri
klausomybės Deklaracijos au
toriaus prezidentystės metu.

Žmonės, liaudis laimės. Tik 
reikia jaugiau ryžtumo, dau
giau kantrybės, didesnės žmo
nėms vienybės, d augiu u. pasiti
kėjimo liaudimi!

Amerikos žmonės visaip mi
nėjo ir minės Liepos 4-tą.ją.

Lietuviai darbo žmonės New 
Yorke ir Massachusetts valsti
joje nepriklausomybės dieną 
minės piknikuose, suruostuo.se 
savo spaudai išlaikyti.

Mūsų,spauda, mūsų dienraš
tis šiandien yra nepavaduoja
mas tarp mūsų tarpininkas ir 
švyturys.

Dėl to reakcininkai mojasi 
mūsų pikniką Woodsideje pi- 
kietuoti.

Pranciškonai paskelbė Vieny
bei boikotą už tai, kad ten vie- 
nas ytmogus parašė, jog Kris
tus buvo nukryžiavotas ne ant 
tokio kryžiaus, kokį jie, pran
ciškonai, nešioja.

Tie patys farišėjiški pran
ciškonai organizuoja rėksnius, 
kad jie trukdytų mums iškil
mingai paminėti tautinę Ame-

Guatemalos valstiečiai 
gina savo žemę nuo 
karininkų ir dvarininkų

Jau ir Eisenhower is 
pripažįsta, kad reikėtų 
taikytis su Sovietais

KARINE VALDŽIA BAN
DO GRĄŽINT DVARAM 
VALSTIEČIŲ ŽEMĘ

Guatemala. — Nuvertus 
karininkams progresyvę 
prezidento Jacobo Arbenz 
G užmano valdžią, pakilo 
valstiečių maištai prieš 
naujuosius, karinius val
dovus ir dvarininkus. Nes 
naujoji pulkininko Monzo- 
no valdžia jau bando atim
ti žemes, kurias senoji val
džia davė bežemiams ir ma
žažemiams valstiečiams, 
padalindama jiems ’ dva
rus ir amerikinės United 
Fruit kompanijos plotus.

Valstiečiai ypač smarkiai 
I sukilo Concepcion ir Es- 
' culintos apygardose ir už- 
' mušė policijos vadą Pinu- 
! los kaime.

Karininkai, užpuldinėda- 
mi ' valstiečius, stengiasi
sugrąžinti gautas žemes 

I dvarininkams ir United 
Fruit kompanijai.
BANKŲ PLĖŠIMAS

Tapo apiplėšti du valdi
niai bankai, išnešant iš jų 
apie pusantro milijono do
lerių. Tie bankai pirmiau 
duodavo farmeriamsc pa
skolų.

Naujieji valdovai už tai 
kaltina valstiečių'vadus.

Naujojo “prezidento” 
pulk. Monzono valdžia įsa-

Italų bernų streikas 
laimi daugiau algos

Roma. Pranešama, jog 
farmų darbininkų unijos 
pertraukė ilgąjį bernų 
streiką prieš dvarus ir 
stambiuosius ūkius Ferra
ros provincijoje, šiauriniai 
- vidurinėje Italijoje, kuo
met valdžia žadėjo pasi
stengti, kad algos bernams 
būtų pakeltos 21,000 lirų 
per metus (tai yra, apie 34 
doleriais). i

Daugiau kalip 100,000 
lauko darbininkų streikavo 
virš dviejų mėnesių.

Paskutiniu laiku valdžia 
atsiuntė tūkstančius ka
riuomenės ir policijos, esą, 
“badaujantiems galvijams 
gelbėti.” Tie “gelbėtojai” 
užpuldinėjo streikierius ir 
suėmė daugiau kaip 40 
streiko vadovų.

__ I_—___
ORAS. — Daugiausia 

giedra ir vešiau.

rikos šventę, Liepos Ketvirtą
ją I-

Tai desperatų darbas!

Mūsų vajus dėl sukėlimo 
$10,000 fondo dienraščiui pa
laikyti neina taip, kaip turėtų.

Per šią pirmąją liepos mėne
sio pubę privalome taip pasi
darbuoti, kad užbaigtume pasi- 
brėžtą darbą laiku ir garbingai.

Neduokime progos pranciš
konams “pasitiešyti” 1

• kė areštuot buvusi slapto
sios policijos direktorių 
j pulk. Regillio Cruz Wer’ą 
ir buvusį milicijos direkto
rių Jaime Rosenbergą. Jie
du buvo laikinai pabėgę 
prieglaudon į Argentinos 
ambasada. Dabar nežinia 
kur slapstosi.

Prancūzai bėga iš 
Raudonosios upės 
trikampio

Hanoi, Indokin. — Pran
cūzų armija jau iškraus- 
tinėja karinius savo Įrengi- . 
mus iš Raudonosios Upės 
Deltos, svarbiausio Indoki- 
nijos trikampio.

Demokratinio Vietnamo 
kariuomenė užėmė Nam- 
dinhą, Thaibingą ir eilę ki
tų miestų toje srityje.

Daugiau kaip 100,000 
francūzų ir kitataučių biz
nierių bei “mechanikų” bė
ga iš Raudonosios Upės 
Deltos.

Morokiečiai užmušė 
i francūzų redaktorių

Kasablanka, Moroko. — 
Morokiečiai tautininkai 
nužudė Emilių Eyraudą, 
redaktorių francūzų laik
raščio La Vigie Marocaine. 
Policija suėmė du įtaria
mus morokinius teroristus.

Tas redaktorius raginda
vo sutriuškinti Mdroko 
patrijotus, reikalaujančius 
pilnos nuo Francijos ne
priklausomybės.

Tunis. — Tunisijos tau
tininkai, šaudydami iš kul
kosvaidžio, pavojingai su
žeidė policijos viršininką 
Lacroux ir penkis kitus 
francūzus Teburba mieste.

Kinija nušovė dar 
vieną Čiango lėktuvų

t .

Ęong Kong. — Praneša
ma, kad Kinijos Liaudies 
Respublikos kareiviai nušo
vė dar vieną amerikinį 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų lėktuvą, kuris, at
skridęs iš Formozos, mėgi
no bombarduot Kinijos 
miestus. .

R. Grande upės potvinis 
pražudęs 200 meksikiečiu

Washington. — Jungti
nės Valstijos susitarė su 
Australijos ir Naujosios 
Zelandijos atstovais ben
dradarbiauti prieš, komu
nizmą Indokinijoje bei ki
tur pietiniai - rytinėje Azi
joje. Sykiu jie atsišaukė į 
Indokiniją bei kitus kraštus

San Salvador. — Eina de
rybos tarp įsiveržėlių vado 
pulkininko Armo ir naujo
jo Guatemalos valdovo 
pulk.. Monzono. Vienas ir 
kitas veržiasi į Guatema
los prezidentus. Jiem tar
pininkauja Jungtinių Val
stijų ambasadorius Mike 
McDermott ir EI Salvadoro 
prezidentas Ošcar Osiorio.

Liedras Negras, Meks.— 
Rio Grande upė netikėtai 
ištvino 62 pėdas virš vidu
tinio lygio ir nuskandino 
apie. 200 žmonių. Jau iš
griebta lavonai kelių de
šimčių skenduolių*

Suimtas už priklausymą 
Komunistų Partijai

Chicago. — Valdžia suė
mė Cl. M. Lightfootą, Illi- 
nojaus Komunistų Partijos 
sekretorių, ir kaltina jį 
kaip Komunistų Partijos 
narį. Reikalauja $50,000 
parankos už paleidimą iki 
teismo. '

Žymėtina, jog Lįghtfoot 
traukiamas teisman už patį 
priklausymą šiai partijai, 
pagal Smitho įstatymo 2- 
rąjį skyrių.

Iki šiol komunistai buvo 
teisiami tuo įstatymu tik už 
vadinamą “suokalbia v i m ą 
kad reikėsią varu nuversti 
Amerikos valdžių.”

$10,000 Fondo Eiga
Iki Liepos 15 d. turime sukelti nusistatytą sumą $10,900.

o

Rimtai subruzdus, gal bus galima reikiamą sumą 
sukelti iki nuskirtos dienos. Paskutinėmis dienomis fon
do dalykai žymiai pagerėjo. Subruzkime visos šalies 
plotu, bandykime garbingai baigt/ fondo sukėlimą.

Pastarosiomis dienomis su dovanomis prisidėjo šie 
prieteliai:

“Daug gerbiama Laisvės Administracija: šitame 
laiške rasite čekį už $100, tai bus antras siuntinyse nuo 
Worcesterio Laisvės gerų patrijotų. Bet tai dar ne pa
skutinis, gausite daugiau — dar rengiame pikniką, lie
pos 11 d., gausime daugiau aukų. Žemiau pažymiu kas 
aukojo. Draugiškai, J. Skliutas.”

LLD Moterų 155 kuopa....... :.................... $20.00
Geras Draugas .......................................... 10.00
Laisvės patrijotas...................................... 10.00
J. M. Žukai .. ............................................. 10.00

Laisvės patrijotas................................. 10.00
A. Vosilienė .......................•................  10.00
A. B. Naruševičiui ................................  5.00
L. Valančiauskas ..................................  5.00
V. Žitkus ....................................................... 5.00
J. Benderius ...............................................  3.00
J. Petrikas ........................A.   .................. 3.00
Laisvės skaitytoja.............. (............................3.00
B. P............ . . . .‘........... 1......................... 2.00
A. Kibildis ..................r........................................... 2.00
A. Čeponis . '............... /.................................. 2.00

(Tąsa ant 3kpnšlapio)

Amerika telkia Australiją 
ir Naująją Zelandiją 
prieš komunizmą Azijoje

tame Azijos kampe, kad 
negaišuojant prisidėtų 
prie naujojo karinio blo
ko, kurį Anglija vis dar ati
dėlioja.

Australija ir N. Zelandija 
yra savivaldiniai anglų 
imperijos kraštai.

Pulkininkai varžosi už Dulles bijo komunizmo 
Guatemalos valdžių kitur Lotynų Amerikoje

Washingtonas. — Ameri
kos valstybės sekertorius 
Dulles, kalbėdamas per 
televiziją, džiaugėsi, kad 
įsiveržėlis pulk. Armas ir 
Guatemalos kariniu kai 
“garbingai” nuvertė pro
gresyvę prezidento J. Ar- 
benzo Guzmano valdžią. 
Bet Dulles įspėjo, kad vis 
dar gręsia komunizmas ki
tose Centrinės bei Pietinės 
Amerikos respublikose. 
Žadėjo padėti ir ten kovoti 
prieš koihunizmą.

/

Vakarų vokiečiai puolasi 
pirkt iš rytinio Berlyno

Berlin. — Vis daugiau ei 
garėtų bei kitų dalykų per
kama iš rytinės, sovietinės 
Berlyno dalies ir slaptai 
gabenama į vakarinį Berly
no ruožtą, užimtą anglų, 
amerikonu ir francūzų. v c

Vakarinio Berlyno .mui
tinė policija už tai suėmė 
dar 60 vokiečių, kaip šmu- 
gelninkus.

(O vakariečiai pasako
davo, kai rytiniame Ber
lyne “nieko nėra.”)

BET SAKO, NEBANDYS 
NUOLAIDOMIS UžGE- 
RINT KOMUNIZMĄ

Washington. — Kores
pondentai trečiadienį už
klausė prezidentą Eisen- 
howeri, kaip jam atrodo 
Anglijos premjero Chur
ch illo pasiūlymai:

Sovietų Sąjungoj jau 
veikia atomine 
elektros jėgainė

Maskva. — Sovietų mi
nistrų taryba praneša, jog 
pereitą sekmadienį buvo 
atidaryta atominė elektros 
jėgainė 5,000 kilovatų sti
prumo. Jinai daro elektrą 
artimiems fabrikams ir 
lauko ūkiams “kur nors 
Sovietų Sąjungoje.”

Dabar statoma kita -ato
minė gamykla 50,000 iki 
100,000 kilovatų pajėgumo.

Sovietų- vyriausybe* dar 
viešai neskelbia, kur jau 
pastatyta bei statoma jė
gainės, darančios elektrą 
iš atominių medžiagų.

Reikalauja ištirt 
nusimelavusi šnipą

Washington. — Čionaiti- 
nis dienraštis Washington 
Post and Times Herald ra
gino teisingum. departmen- 
tą “tikrai ištirt”, kaip Paul 
Crouch, kazionas valdžios 
šnipas, prisiekdamas kar
totinai melavo teismuose 
prieš komunistus bei pro
gresyvius.

Crouch ypač skandališ- 
kai nusimelavo Loringo by
loje.

Washington. — Daugu
ma republikonų politikie
rių nusiminę, kad nusmu
ko Eisenhowerio įtaka pub
likoje.

*
McCarthy naudoja 
du pavojingus 
Amerikai agentus

Washington. — Kuomet 
ragangaudis senatorius 
McCarthy samdė sau dar 
du agentus — Doną Sūrine 
ir Thomą Lavinia, juos tu
rėjo patikrinti šalies gy
nimo departmentas. k Bet 
departmentas surado juos 
pavojingais šaliai, todėl 
atmetė.

To nepaisant, McCarthy 
vis tiek pasisamdė ir nau
doja juos kaip “komunistų 
jieškotojus” armijoje bei 
kitose valdžios įstaigose.

Pati FBI slaptoji policija 
pirm keleto metų išmetė 
Suriną iš savo eilių, suras- 
damą jį nepatikimu.

“Tikrai rimtai pasisteng
ti taikiai sugyventi su So
vietų Rusija” ir surengti 
Trijų Didžių konferenciją 
— prezidento Eisenhowe- 
rio, Sovietų premjero Ma- 
lenkovo ir Anglijos premje
ro Churchillo.

Prezidentas atsakydamas 
jau pripažino, kad Amerika 
ir vakariniai jos talkinin
kai turi surasti būdus su
gyvenimui su Sovietų Są
junga. Žadėjo išnagrinėti 
visus planus, siūlančius tai
kiai spręsti pasaulinius 
klausimus, nes būtinai rei
kia, kad Rytai ir Vakarai 
surastų kelius gyventi sy
kiu vieniems ir kitiems.

Čia pat Eisenhoweris 
pridūrė, jog ši šalis nedarys 
komunistams jokių užgeri- 
nančių nuolaidu mainais 
už taiką.

Jis leido koresponden
tams žodis žodin pakartoti 
šitokį jo pareiškimą:

“Aš neprisidėsiu prie jo
kios sutarties, kuri bet ką 
paverstų vergu.'Tai ir vis
kas.”

Prezidentas reikalavo, 
kad Sovietai Sąjunga visų- 
pirm įrodytų savo “ščyru- 
mą”; tada, sako, jisai su
tiktų daryti viską dėl susi
taikymo. jeigu jis įsitikin
tų, kad Rusija jau yra “ščy- 
ra,” kuomet jinai siūlo san
taiką.

Antra vertus, Eisenho
weris tvirtino, kad daug 
sykių praeity ie Sovietai 
parodę agresyvišką dvasią.
NEATSAKO KLAUSU 
MO APIE VIETNAMĄ 

•%
Korespondentai užklau

sė, ar tai nebūtų “pavergi
mas,” jeigu francūzai, da
rydami taiką su demokrati
niu Vietnamu (Vietmin- 
hu), Indokinijoje, užleistų 
jam dalį vietnammės val£\ 
tijos. /

Prezidentas^7 nedavė at
sakymo į šį klausimą; esą, 
dar per anksti būtų pasa
kyti, koks bus susitarimas, 
paliečiantis Vietnamą bei 
kitas Indokinijos valstijas.
KALTINA DEMOKRA
TŲ VALDŽIA Už KOMU
NISTŲ LAIMEJIMA 
KINIJOJE

Kadangi vice-prezidentas . 
Richardas Nixon pereitą 
šeštadienį kaltino buvu
sios demokratų valdžios 
valstybės sekretorių Dean 
Achesoną už “Kinijos pra
radimą” ir už komunistų 
sustiprėjimą Korėjoje ir 
Indokinijoje, tai korespon
dentai užklausė, ar Eisen
howeris sutinka su tuo kal
tinimu.

Prezidentas atsakė, kad 
Nixonas bendrai išreiškia 
dabartinės valdžios mintis.

Maskva. — čionaitiniai 
protestantai -baptistai mel
dėsi už Trumano sveikatą

suruostuo.se
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Plieno darbininkai laimėjo
Plieno darbininkų unija, pasirašydama sutartis su 

šešiom didžiosiom plieno korporacijom, išgavo penkių 
centų į valandą algų pakėlimą ir tris centus nuo valan
dos prisidėti prie pensijų ir apdraudos plano.

Tai nemažas plieno darbininkų laimėjimas, žinant 
ir tai, kad ir kitos plieno kompanijos sutiks pasirašyti 
su unija panašias sutartis.

Laimėta tai todėl, kad organizuoti darbininkai vie
ningai laikėsi. Kuomet kompanijos iš karto atsisakė 
patenkinti jų reikalavimus, plieno darbininkų unija pa
reiškė: Jeigu nebus laiku pasirašytos sutartys, nei vie
nas darbininkas neis i darbą. Darbininkai ruošėsi strei
ką skelbti. Kompanijos tada suprato, kad jos negalės 
sudaužyti vieningos darbininkų kovos.

Tiesa, ne viską darbininkai laimėjo, ko reikalavo. 
Jie negavo užtikrintos metinės algos. O tai reiškia, kad 
daugelis plieno darbininkų gali būt laikinai paleisti iš 
darbų ir už tai kompanijos neims jokios atsakomybės. 
Taipgi jie negavo ir kai kurių kitų reikalavimų.

Tačiau, bendrai suėmus, jie namažai laimėjo. O 
svarbiausia tai, kad jie privertė plieno kompanijas skai
tytis su jų organizacija ir pasirašyti sutartis.

Pasidarėme daugiau priešų
• v

Kongresas šiuo metu svarsto prezidento Eisenho- 
werio pasiūlymą skirti apie tris ir pusę bilijono dolerių 
svetimų šalių paramos programai.

Diskusijose pasigirsta nemažai priešingų balsų. 
Kongresmanas Clarence J. Brown atžymėjo tai, kad 
Jungtinės Valstijos nuo 1940 metų svetimų šalių pa
ramai jau išleido virš 131 bilijoną dolerių. Bet su ta 
finansine parama “mes dabar pasidarėme daugiau prie
šų ir mažiau draugų, negu turėjome tą darbą prade
dant, sako kongresmanas Brown.

Teisybė, kad mūsų kraštas dabar turi daugiau prie
šų ir mažiau draugų, negu kada nors turėjo.

Mes sukišome šimtus milijonų doleriu Chiang Kai- 
šekui, bet praradome šešių ■ šimtų milijonų Kiniją. 
Remdami diktatorių Rhee, praradome gerą vardą Ko
rėjos žmonėse ir tą šąli nuteriojome, milijonus korėjie
čių pražudėme. Militariniai ir finansiniai remdami Pa
kistaną, ”uo savęs nustūmėme Indijos respubliką.

Kongresmanas John M. Vorys bandė išaiškinti, 
kad mūsų doleriai “pastojo komunizmui kelią.” Bet tik
rovė yra visai kitokia.

Jeigu 1940 metais tik šeštadalis pasaulio su arti 
dviem šimtais milijonų žmonių buvo komunistų vadovy

bėje, tai šiuo metu jau daugiau kaip trečdalis pasaulio 
su virš 900 milijonų žmonių yra komunistų vadovybėje.

Didžiulę taksų naštą nešdami, bilijonus mėtydami 
neva gavimui daugiau draugų, me? tik pasidarome iš 
savo draugų daugiau priešų. x

‘ Nieko gero nerodo
Federated Press informuoja, jog šiemet jau nu ban

krutavo 5,462 bizniai, kuomet 1|953 metais per tą patį 
laiką bankrutavo 4,104, o 1952 metais — 3,815.

Ką tai rodo? šie bankrutavimai rodo tai, kad eko
nominė šio krašto padėtis laipsniškai eina žemyn. Kad 
taip yra, niekas negali užginčyti.

Biznio barometras parodo, jog šiais metais daug 
mažiau išleidžiama pinigų visokiems reikmenims pirk
ti, taipgi daug daugiau sutaupytų pinigų iš bankų ir 
kitų investmentų šiuo metu ištraukiama.

Valdiški raportai rodo, kad-šiais metais iškeičiama 
į pinigus daugiau federalių taupos bonų, negu kitais me
tais.

Krautuvninkai nusiskundžia perviršium produktų, 
tuo pačiu metu pirkikų mažėjimu.

Tokia padėtis, aišku, nieko gero nerodo.
- Jeigu ir toliau bus tęsiama šaltojb karo politika, 

atominių grasinamų politika ir nebus ieškota platesnių 
rinkų užsienyje, ypač Tarybų Sąjungoje ir liaudiškose 

' respublikose, mes galime susilaukti dar sunkesnių lai
kų/ didesnio nedarbo ir skaitlingesnių biznio bankru-

• ravimu.v

■ Paneigė žmonių valių
Fašistinis pučas Guatemaloje sunaikino žmonių 

valdžią ir demokratines teises. Diktatūra ir teroras vi- 
- same krašte dabar siautėja. ,

Dabar visur kalbama, jog suokalbis sunaikinti de- 
’ mokratines žmonių teises Guatemaloje buvo padarytas 

’Washingtone ir pavesta Guatemaloje esančiam J. V. 
* ambasadoriui J. E. Puerifoy tai atlikti. Jis tai atlikęs 

pagal planą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Liepos (July) 2, 1954

ĮVAIRUMAI IS ISTORIJOS
Ar melo suradimo mašina 

gali sugaut melagį?
Tardymuose Amerikoje 

kartais vartojama “melo 
suradimo” mašina, vadina
ma “lie detector,” poly
graph arba pathometer.

Kuomet Senato komisi
ja tyrinėjo ginčus tarp ra- 
gangaudžio senatoriaus 
McCarthy’© ir armijos vir
šininkų, tai sykį jis pats 
siūlėsi pasiduoti ištyrimui 
tąja mašina. - Tuo McCar
thy norėjo pabrėžti, kaip 
“teisingai” jis prikaišioja 
armijos vadams, kad jie 
globoją komunistus.

Bęt kai kurie žmonės yra 
įpratę taip nuolat meluoti, 
kad jokia “teisybės” maši
na neparodo skirtumo, ka-

New 
dak- 

pa- 
Psi-

Rašo D. M. šolomskas
1863 m. SUKILIMAS LIE-Ją, Švediją. Bet jų planus
TUVOJE IR LENKIJOJE

Devynioliktame amžiu
je sukilimai purtė visą Eu
ropą. Vienur jungėsi tau
tos, kaip tai Vokietijoje; 
kitur buržuaziniai - demo
kratiniai sukilimai naikino 
feodalizmo (baudžiavizmo^ 
likučius.

Baudžiauninkai jau ve
dė sukilimus prieš ponus. 
Rusijoje per 29 metus, nuo 
1826 iki 1855 metų, buvo 
556 baudžiauninkų sukili
mai. Jie degino ponų dva
rus, žudė ponus. Neveltui 
sušauktame, bajorų suva
žiavime Maskvoje caras 
pasakė: “Geriau panaikinti 
baudžiavą iš viršaus, negu 
laukti, kol ją panaikins iš 
apačios.”

1861 m. vasario 19 dieną 
Rusijoje buvo paskelbta ca
ro manifestas baudžiavos 
panaikinimui. Bet jo pra- 
vedimas gyveniman dauge
lyje plotų buvo trukdomas 
dvarponių ir iš jų kilusių 
valdininkų.

Lenkijoje ir Suvalkijoje, 
kuri buvo skaitoma Lenki
jos dalimi, baudžiavą pa
naikino Napoleonas 1807 
Jnetais, paliuosuojant vals
tiečius iš ponų valios, bet 
paliekant juos visai be že
mės.

Po Napoleono susmukimo, 
Vienos Kongrese buvo su
daryta Lenkijos’ karalystė; 
oficialiai jos karaliumi bu
vo Rusijos caras. Varša
voje buvo Caro vietininkas, 
per ilgą laiką caro brolis 
Konstantinas. Lenkija tu
rėjo net kariuomenę. Var
šavoje ėjo keli lenkų, laik
raščiai, buvo aukštos mo- 

masma, kyklos. Lenkai lenktynia- 
tai jos rodikliai braižo to- v0 su ruSais lenkinime lie- 

| tuvių, baltarusių ir ukrai- 
nu. zu

Anglijoje ir Francijoje 
veikė lenku Centraliniai 
Komitetai, kurie rūpinosi 
“atvadavimu Lenkijos nuo 

Jie. buvo globo- 
Per

pirm 
Bet 

juos

ji- 
iš- 

tik-

pa-atsako į klausimus.
kodėl McCarthy
PAGEIDAVO MAŠINOS

Tūli laikraštininkai 
Yorke todėl užklausė 
tarą D. Abrahamsoną, 
reigūną Amerikos
chiatrų Sąjungos, kaip ji
sai žiūri į McCarthy’© siū
lymas! pasiduoti išbandy
mui tokia mašina Washihg- 
tone.

Dr. Abrahamsonas atsa
kė:

“Kas nors tenai nežino, 
kaip klaidingos tos mašinos 
būna, arba kas *mrs mėgina 
išsisukti nuo atsakinėjimo 
į klausimus, kurie jam sta
tomi iš priešingos pusės.”

(Psichiatrai yra daktarai, 
kurie pažįsta ne tiktai pa
prastąjį medicinos mokslą, 
bet supranta ir psichologi
ją, tai yra, sveikus ar iš- 

■ krypusius žmogaus proto 
į bei jausmų veiksmus.) 
• Daugelis x proto ligonių 
meluoja, patys to nežinoda
mi, kaip toliau paaiškino 
įžymusis psichiatras 
taras Abrahamsonas.
KAIP VEIKIA TA 
MAŠINA

Melo suradimo mašina 
yra sudėtingas i 
elektrinis instrumentas.

Tyrinėjamam • asmeniui 
j būna prijungiama iš maši
nos elektrinės vielos prie j 
rankos piršto, prie krūtinės 
ir prie odos. Mašinoje taip 
yra rodikliai.

Prijungtas prie, rankinės 
vielos rodiklis rodo pulsą, 
kaip muša širdis. Krūtinės 
rodiklis pažymi kvėpavimą. 
Odos rodiklis registruoja 
prakaitavimą.

Jeigu kvočiamas asmuo 
susijaudina, tai mašinos ro
dikliai ir ima braižyti ant 
pritaisyto popierio tam 
tikrus vingius bei strakčio- 
jimus, liudijančius, kaip 
pasikeitė žmogaus širdies 
veiksmas, alsavimas bei 
prakaitavimas.. Iš to spėja
ma, kad jis meluoja,
TEISINGO ŽMOGAUS 
SUSIJAUDINIMAS

Gal asmuo teisingas 
nieko nekaltas, bet jautrus. 
Jis jaučiasi įžeistas bei su
pyksta, kad kas nors abejo
ja apie, jo teismgumą. Jis 
mato sau pažeminimą jau 
tame, kad jis sodinamas 
prie melo mašinos. Taigi 
rodikliai ,daro nepaprastus 
vingius. Kvotėjai gi, tatai 
matydami, ir gali .spėti, kad 
jis, “tur būt, meluoja.”

Yra žinoma, jog daugu
ma net patyrusių kalbėtojų 
šiek tiek nervinasi, pirm 
pradedant sakyti svarbesnę 
kalbą. Argi tai ’ reikštų, 
kad jie meluos? . •

dak-

Studentai, puikiai išlai
kiusieji praeityje dešimtis 
kvotimų, būna susijaudinę, 
eidami į kiekvienus naujus 
kvotimus. Panašiai ir dai
nininkai bei aktoriai 
kiekvieno pasirodymo, 
mašina galėtų surasti 
melagiais.
MAŠINA NEGALI 
MINTIES PATIRTI

“Geriausiame atsitikime,
— sako dr. Abrahamsonas,
— mašina teduoda tiktai 
rupius, paviršutinius nu
rodymus, kaip atsili 
žmogaus jausmai. Bet 
nai niekuomet negali 
mieruoti, ką žmogus iš 
rųjų mąsto.”

Kuomet McCarthy
siūlė naudoti tokią mašiną 
kaip patikrintoją savo pa
sakojimų ir priešingų liu
dytojų tvirtinimų, todėl net 
slaptosios FBI policijos 
agentai atsiliepė, kad ne
galima mašinai tikėti.

Armijos liudytojai paro
dė kaip McCarthy apšmeižė 
nekaltus žmones ir kaip 
jis naudojo savo agentų su- 
klastuotus doku m e ntūs. 
Bet McCarthy dėl to nepa
raudo ir nėkiek nesusijau
dino. Tuomet net komerci
nėje spaudoje buvo rašoma, 
kad McCarthy “šaltai - 
žiaurus ir galėtų būti kan
didatas į amerikinių nacių 
vadus.”
SUKIETĖJĘ MELAGIAI 
IR MAŠINA

Kuomet sužinus, įpratęs 
melagis tiriamas

kias linijas, lyg kad jis tei
singai atsakinėtų į klausi
mus.

“Labai šalto būdo žmo
gus meluodamas galėtų 
sumušti visas melo suradi
mo mašinas, — kaip tvir-. 
tina dr. Abrahamsonas. —j je stambių valstybių.

ir jauslus i Ąš Pa^s.esį-1 ma^§s kai ku-! juos buvo siunčiami j Len noinhiafi’iiC’ Firriio nnn i <• i • i

ir

! riuos psichiatrus tyčia me- 
į luojant i mašiną, ir jinai vi

sai neparodė, kaip jie ją ap- 
i gaudinėja.”

Kuomet įtariamas nusi
dėjėlis būna kvočiamas ma
šina, tai jinai kiek tikriau 
galėtų liudyti tiktai apie 
atsakymus, kur reikalauja
ma vienu žodžiu atsakyti, 
Taip ar Ne?, kaip kad pri
pažįsta patys tu mašinų 
šalininkai.
ADVOKATIšKA
PINKLĖ

Koks, tačiau, būtų maši
nos atsiliepimas į šitokį ad- 
vokatišką klausimą:

— Ar jau nemuši savo 
pačios? Atsakyk vienu žo
džiu, Taip ar Ne.

Jei kaltinamasis atsakys, 
Ne, tai advokatas^ jau turi 
gatavą išvadą: — Vadina
si, tu ją pirmiau mušei.

žmogus šuleriškai supai
niotas dviprasmiu klausi
mu. Jis jaudinasi ir maši
na rodytų, kad jis meluoja.

Panašiai ir McCarthy 
kvotė spėjamus komunis
tus, reikalaudamas atsaky
ti tiktai, Taip ar Ne?

“Jeigu asmuo yra chro
niškas, surambėjęs mela
gis, tai jis taip ramiai . me
luoja, kad mašina neparo
dys jokib melo,” sako dr. 
Abrahamsonas, buvęs Co- 
lombijos Universiteto pro
fesorius ir autorius dau
gelio knygų apie krimina
linius nusikaitimus.

organizato

ardė Piliečių Karas 
rikoje, susmukmas 
ei jos intervencijos į 
ką ir Indijoje 
prieš Angliją.

Rusijos 
Lenkijoje 
kilimui; 
silpninti 
verstinai mobilizuoti pirm 
laiko į armiją lenkus 
nuolius, 
nurodys. Tas 
signalu lenkų 
1863 metais.

Sukilimo gaisras
1863 m. sausio 16 dieną 

lenkų Tautinis Komitetas, 
pasivadinęs “Laikinąja
Tautine Valdžia,” įsakė sa
vo slaptoms organizaci
joms sukilti. Pradžioje su
kilimas turėjo pasisekimo, 
bet laipsniškai jis ėjo silp
nyn.

Tai buvo tautiniai - de
mokratinio išsilaisvinimo 
sukilimas. Iš vienos pusės, 
visi lenkai siekė tautinės 
laisvės, o iš kitos, pažan
gioji inteligentija, buržua
zija ir valstiečiai siekė gaj 
lutino likvidavimo baudžia
vos liekanų. Todėl nebuvo 
lenkų tarpe pilnos vienybės, 
kaip ir negali būti vieningų 
klasinių reikalų.

Napoleonui “paliuosa- 
vus” lenkus nuo baudžia- 
vizmo, jau 1827 metais bu
vo 1,000,000 valstiečių, ne
turinčių nė sklypelio že
mės ir vergavusių ponams. 
1861 metais iš virš keturių 
milijonų Lenkijos' gyvento
jų 173,250 valstiečių 
mos buvo faktiškai 
džiauninkų padėtyje.

Valstiečiai siekė žemių. 
Besiplečiantis kapitaliz
mas reikalavo laisvų rankų. 
1857 metais Lenkijoje jau

Arne- 
Fran- 

Meksi- 
sukilimai

valdovai susekė 
pasiruošimą su- 

Jai norėdami su- 
jo jėgas, įsakė

pau- 
kuriuos policija 

patarnavo 
sukilimui

po- 
užsienio 

Varšavoje
v

kiją sukilimo
riai, pinigai, ginklai ir įvai- ja 
rūs
veikė greta

“Lenkijoje... aristokfe- 
tija labai neskaitlinga, ir 
ji turėjo netekti proto, kad 
nesuprasti, jog išlaisvini
mas Lenkijos be valstiečių 
sukilimo negalimas.”

“O valstiečiai juk neis į 
sukilimą, jeigu jiems ne
duosi žemės.”

Romos popiežius ir Len
kijoje aukštoji dvasiškija 
buvo prieš liaudies sukili
mą ir reikalavo carui pa
klusnumo, nes ir “jis Die
vo pastatytas.” Bet kuni
gai, kilę iš biednesnių dvar
ponių ir net iš valstiečių, 
rėmė sukilimą ir jame da
lyvavo. Jie smerkė 
nūs, laukiančius 
intervencijos.
ėjęs. kunigų laikraštis 
“Dzwon Duchowny” ^863 
m. liepos 21 d. rašė: ' k

“Kas ramiai laukia jftig- 
lų karo laivyno ir kanuolių 
nuo Senos (Francijos) ar 
turkų ginklų; tas yra auka 
Čartoriskių apgavystės... 
Netikėkite, užsieniui, gra
žiems žodžiams madingos 
diplomatijos, kuri pažada 
aukso kalnus... Nuo tiro
nų laisvė negali laukti pa
galbos.”

Keitėsi lenku sukilimo 
valdžios. Buvo Gillerio ir 
Langiavičiaus diktatūros, 
— nieko neišėjo. .Tris die
nas valdžia buvo patekusi į 
“raudonųjų rankas,” bet 
jie ją perdavė į pulkininko 
Trauguto rankąs, kuris bu
vo pabėgęs iš caro armijos 
ir atsistojo sukilimo prie
šakyje.

Kenkė lenku sukilimui ir 
jų reikalavimas grąžinti 
Lenkijai 1772 metų plotus, 
tai yra, i 
Baltarusija, 
būtų Lenkijos dalimi, 
žioplas reikalavimas grei
tai numarino sukilimą Bal- 

i buvo eilė didelių miestų, bu- tarusii°Te ir Ūkiamoje.
• vo 12,542 fabrikai ir dirb
tuvės su 56,364 samdomais įvedė discipliną,

i darbininkais.
Todėl veikė dvi partijos— 

turtingųjų, kuri vadinosi 
“Baltųjų partija,” demo
kratinių elementų ir var
guolių “Raudonųjų parti-

Gal geriausiai skirtumą

šei- 
bau- kad pusė Fkrainos, 

sija, Lietuva ^vel 
i’as

įsakymai. Lenkijoje;
viešų įstaigų [paaiškino Raseinių (Lietu - 

dar slapti sukilėlių centrai. I voje) policijos viršininkas, 
Po nepavykusio sukilimo kuris taip apibūdino:

“Nuo 1861 m. iki 1862 
metų hidens priešakyje 
stovėjo aristokratinė partį- 
ja (Baltųjų). Ji siekė iš
laisvinti Lenkiją su pagalba 
Vakarų (užsienio valsty
bių)... Apie valstiečių gin
kluotą. sukilimą nenorėjo 
nė prisiminti... Bet 1862 
m. vasario mėnesį viršų pa
ėmė demokratinė (Raudo
nųjų) partija, kurios vii- j 
tis buvo sukilime papra
stų žmonių, kurių sukili
mas labai pavojingas, dvar
poniams.”

Lauke užsienio inter
vencijos

Pradžioje sukilimo ^Len
kijos valdžios (“žoi 
priešakyje stovėjo 
gaikštis Čartoriski ir 
sėbrai, 
jos ir Anglijos armijų, 
ypatingai dėjo viltį ant ne
nuoramos Napoleono Tre
čiojo. i

1863 m. vasaryje Varša
voje įvyko 3,000 lenkų po
nų suvažiavimas, kuris rei
kalavo greitesnės Anglijos 
ir Franci jos paramos ir 
“suvaldyti valstiečių sukilė
lių būrius.”

K. Marksas tokį ponų nu
sistatymą sekamai apibūdi
no:

1831 metais ir Krakovoje 
1846 metais. Francijoje gy
veno daug lenkų, prasikal
tusių Rusijos carizmui. Tie 
“dipukai” buvo nuolatiniai 
veikėjai prieš „Rusiją. Vie
ni, siekdami Lenkijos lais
vės, kiti, tarnaudami Fran- 
cijos ir Anglijos imperializ
mui.

Laike Rusijoje pravedi- 
mo gelžkelio iš Varšavos į 
Peterburgą, francūzai in
žinieriai parsigabeno į Ru
siją daug tų lenkų, kurie 
sutvirtino sukilėlių eiles.

Franci j a ir Anglija buvo 
nepasitenkinusios 
Karo (1854-1856 m.) 
tatais; jos jieškojo 
naujam karui prieš 
ją; tam buvo gavę 
Turkiją, Austrija, Vokieti-

Rytų 
rezul- 

progos 
Rusi- 

į talkų

PAMIŠĖLIAI IR MAŠINA
Pamišėliai sakosi esą Na

poleonai, išradėjai, 
kladariai, didvyriai, 
jie yra;

* stebū- 
Taip 

įsitikinę. Mašina 
todėl nesuras pas juos jokio 
melo.

. Sukietėję piktadariai 
taip pat geriau . pasirenka 
mašininius išbandymus,
negu tiesioginius atsakinė
jimus į tardymo klausimus'.

N.‘M. •

lo”) 
uni- 

jo 
Jie laukė Franci- 

ir Anglijos

Pulkininkas Trąugutas 
, veikė ge

rai. Jis kietai pareiškė:
“Atminkite, kad jsukili- 

mas be liaudies masių yra 
tik karinė demonstracija. 
Tik išvien su liaudimi mes 
būsime pergalėtojai... Ne
sitikėkite jokiomis inter
vencijomis, be kurių Die
vas leidžia mums apsiei
ti...”

Bet jau buvo pervėlu. Po
nų politika atšaldė valstie
čius ir darbininkus. Vil
tis intervencijos susmuko. 
Lenkijoje sukilimas mirė.

Ponai po jo nuslopinimo 
teisinosi, kad jie “buvo ^nu- 
žiku priversti eiti prieš ca
rą.” Daigeliui sukilėlių 
buvo leista išvykti į užsienį, 
ypatingai daug jų vyko į 
Franciją. -

Vėlidu Napoleonas Tre
čiasis graužėsi pirštus, ka
da lenkai “buntauščikai” 
virto kovūnais Paryžiaus 
Komunos 1871- metais, ka
da lenkai Dambrowskis ir 
Vrublevskis buvo gerįausi 
jos vadai.

, Iš Lenkijos sukilimas 
persimetė į Lietuvą, kur jis 
buvo daug stipresnis, kaip 
Lenkijoje. Apie jį kitą kar
tą pakalbėsime.

Roma. — Pasiųsta tūks
tančiai kariuomenės lau
žyti., bernų streiką šiauri-

Karachi, Pakistan. — Per 
muštynes laike rinkįjĮFnų 
Kirpos miestelyje užsnūsta 
10 žmonių. ’4-

Morokko. — Sprogdamas 
sunkvežimis užmušė 6 ber
nus.

/



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

' ^ftuo atskirų asmenų gauta sekamai:
Per G. Shimaitį ir S. Penkauską........... -1
A. M. Bedievis, St. Petersburg, Florida ..
Adomas Mickevičius, Bristol, Conn............
G. P., Bristol, Conn....................................
Senas laisvietis, Cleveland, Ohio ...........
Laisvės Rėmėjas, Seattle, Wash................
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y.

(per J. Vaičekauską) ........./..........
M. Stakovas, Brooklyn, N. Y.....................
Geo. Juška, Chicago, Ill...............................
V. Ramanauskas, Minersville, Pa................
Nuo seno Eastoniečio .................................
Peter Jegniz, New York City, N., Y..........
A. Mitchell, Jamaica, N.Y..........................
Rėmėjas, Gardner, Mass..............................
B. Zmitraitė, Johnson City, N. Y..............
Stanley Orda, Pittsburgh, Pa......................
Sofija Danelienė, Easton, Pa......................
P. Vasiliauskas, Cleveland, Ohio................
A. Chaponis, Minersville, Pa......................
J. Stripeika, Cleveland, Ohio ....................
G. Gustaitis, Philadelphia, Pa....................

^V. Stankienė, Avon, Mass...........................
> Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa.- ...

V John Guderkis, West Cheshire, Ct..............
P. Ostrowsky, Philadelphia, Pa.................
Henry Sakovich, Zeigler, Ill.......................... 1.00
John L. Daniel, Easton, Pa............................. 1.00
Laisvės Rėmėja, S. Ozone Park, N. Y. .. 1.00
Marė Varasko, Easton, Pa........................... 1.00
Vaurienė, Easton, Pa................
J. Kubilius, Grand Rapids, Mich

Šių metų Laisves piknikas 
Montello, Massachusetts

Lewiston-Auburn, Me

25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

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

.. .50

Iš anksčiau gauta $5069.03. Dabar įplaukė $254.01.
Iki šiol gauta $5323.04.

Klaidos atitaisymas: Pirmutiniame J. Skliuto iš 
Worcester, Mass., surašė buvo klaidinga pažymėta pa
vardė. Vieton F. Peiktinas, turėjo būti F. Petkūnas... 
$12.00. Atsiprašome.

Širdingai tariame ačiū visiems, kurie gražiai pri
sidėjo prie šio fondo dienraščio palaikymui. Laukiame 
daugiau gražios paramos. Laisvės Adm-cija

Jau daug metų, kai Nau
josios Anglijos pažangūs 
lietuviai rengia k a s m e t 
SPAUDOS PIKNIKUS lie-

Liepos ketvirtoji diena 
mums, amerikiečiams, yra 
neapsakomai b r a n g i i r 
svarbi šventė. Tai istorinė 
diena, kurioje 1776 metais 
buvo priimta ir pasirašyta 
šios (tuomet) naujos vals
tybės neprigulniybės de
klaracija.

Tai buvo savistoviai pa- 
siliuosuota nuo Britanijos 
imperializmo. Koks tai 
džiaugsmas to laiko Ameri
kos žmonėms buvo! Ir mes 

l šiandien, praslinkus 178 
I m e t a m s , prisimenam tų 
žmonių džiaugsmą ir ap
vaikščiojamo kas metai tą 
istorinę šventę, rengdami 
didžiausią demokr a t i n ė s 
spaudos pikniką. Suvažiuo
ja tūkstančiai ž m o n i ų 
dviem tikslams: • kad ap-

nuoširdžiai paremti savo 
d e m o k r a t inę spaudą — 
“Laisvę.” Tai dienraščio 
“Laisvės” piknikas!

“Laisvė” kaip išgalėdama 
gina tuos demokratinius 
principus, kurie taip išdi-

bės deklaracijoj. “Laisvė” 
yra liaudies dienraštis ir 
ji gina liaudies reikalus vi
suose klausimuose; kovoja 
už tuos principus, kurie de-

Jūrininko Pasakojimas
A. Navilwvas-Pribojus

Kanypaniją baigėme. Persikraustėme 
į ^ulą. Mūsų gydytoją perkėlė į kitą 
laivą. Gaila buvo skirtis su juo. Atsi
sveikino su manimi geruoju, duok dieve 
jam sveikatą../

— Na, Mižuęhinai, paduok man dagtį. 
Užrūkysiu aš savo paslaptingąją pypku
tę. Nusipirkau Perimoje. Saugoju. Ė. 
velnias, kažkodėl blogai įsidega. Taba
kas, matyti, sudrėko.

— Taip... Kažkaip sužinojau, broly
čiai, iš knygos apie mikrobus. Tai tokie 
mažyčiai gyviai, gal šimtą kartų mažes
ni už glindą. Pamatyti juos galima tik
tai mikroskope. Taip vadinasi prietai
sas su padidinamuoju stiklu. Ir aš taip 
panorau nuosavomis aikmis į tą mikros
kopą pažiūrėti! Gerai. Pradėjau aš 
klausinėti nusimanančių jūrininkų, kur 
man kreiptis. Ilgai rūpinausi, kol susi
dūriau su /vairininku. Prieš tarnybą jis 
šturmanu mokėsi.

Pas studentus,—sako,—paprašyk...
'— Iš kur gi, — klausiu, — pas juos 

bus mikroskopas? Mūsų kaime, Prose- 
noja Polianoje, vagį studentu pravar
džiavo. O jis kišenėje nešiodavo tik vi- 
nisj^pynų atrakinimui...

Tai čia vairininkas man ir paaiškino, 
kas tie studentai, 
tai juk, pasirodo, 
žmonės.

Ateiname į mokslininko butą. Kamba
rys siauras, ilgas. Visos lentynos apsta
tinėtos kažkokiomis bonku temis, knygo
mis. Ant stalo, ant kėdžių taip pat kny-

savo gyvenimą as neper-

Pats mokslininkas — žmogus aukštas, 
džiūvęs. Kojos ilgos, plonos, išskėstos,

užpakalin sušukuoti, smilkiniai prapli
kę. Ant nosies pensne raginiame aptai
se. Apsirengęs paprastai. Bet kas la
biausiai mane nustebino — tai kakta. 
Tokia stati ir ketinau veršku aukščio. Iš 
karto matosi — diclžiamintis.

Aš net sumišau, pamatęs mokslinin
ką. Išsitempiau, rankas prie siūlių pri
spaudžiau.

Mano studentas pristato mane šypso
damas:

Ach, velnias griebtų, 
patys makaulingieji 

Gerai... Gaunu iš įgulos vado 
leidimą ir maunu į Piterį. Vaikštau gat
vėmis. Žiema. Šalčiukas gnai 
raudonumu uždega. Žmonių daug. Kur- 
ne-kur ir studentą sutinki. Klausiu Avie
ną savo reikalu. Jis tiktai nusikvatojo 
ir nuėjo. Aš spioviau jam iš paskos. Į 
kitą kreipiuosi.

— Aš, — sako, — istorijos mokausi ir, 
jokių reikalų su mikroskopu neturiu...

Mane paėmė apmaudas, bet vistiek sa
vo laikausi. Pasitaiko dar vienas stu
dentukas, mažutis, kuprotas. Iš rūbų 
matosi — vargšas. Aiškinuosi su juo. 
Nieko — klausosi rimtai, klausinėja. 
Paskui sako:

— Gaila, mikroskopo aš neturiu, nes 
juristu mokausi. Bet turiu draugą, ku
ris ^profesorius ruošiasi. Jis jums paro
to?

veidą,

1‘IUS...
Ir papasakojau jam, ko aš siekiu.
— Tai jūs norite į mikroskopą pažiū

rėt? — klausia-mane mokslininkas.
— Tikrai taip, jūsų kilnybe, net labai 

noriu, — atsakau aš.
Jis paraudonavo, susiraukė. Ką tai 

reiškia, galvoju?
'Nejaugi generolo laipsnį turėtų? ;
Nosinaite nušluostė pensne, pamirksė

jo akimis ir labai atidžiai pažiūrėjo į 
mane. Paskui sako man meiliu balsu:

— Prisėskite ant kėdės... Be reikalo 
jūs mane taip aukštinate...

— O kaip įsakysite?
— Paprastai—Vasilijus Ivanovičius...
Matau — žmogus geras, mandagus. 

Aš pradrąsėjau. Pakalbėjome truputį. 
Paskui mokslininkas pastatė ant stalo 
mašinėlę, tai yra tą mikroskopą. Ir ka
da jis viską paruošė, aš' pažiūrėjau pro 
jį.

Ach, brolyčiai mano, na ir kaip
įdomu! Mažas lašelis vandens pasidarė 
obuolio didumo, o jame penkiasde
šimt mikrobų. Gyvi, spardosi. Jūs sau 
ir įsivaizduoti tokio daikto ’negalite. O 
Vasilijus Ivanovičius man vis aiškina ir 
kitas rūšis rodo. Jis pats juos, tuos mi
krobus, veisia. Tiesiog lyg koks burti
ninkas. Yra tarp jų užkrečiamų. Pa
teks į tavo kūną, ir iš karto paguldys į

tai

ns
Myi

Garbė dievui. Reikalas tvarkosi, gal
voju... (Bus daugiau)

3 pusi.-Laisvė (Liberty) -Penktad., Liepos (July) 2, 1954

—piliečiams. Todėl mums 
“Laisvė” yra brangi ir m-es 
visi privalome ją remti, kad 
ji galėtų gyvuoti ir visados 
ginti žmonių reikalus,

Per keletą metų tokie 
piknikai būdavo rengiami 
Maynard, Mass. Mat, ten 
erdvi vieta dėl tūkstantinių 
piknikų. Bet ten reikėda
vo per daug (nevertai) iš
mokėti už parką ir kitus 
dalykus. Tačiau reikėjo ap
sispręsti.

Teko apsirokuoti, jog tuos 
tūkstančius žmonių galima 
ir .kituose parkuose sutal
pinti.

Montello Lietuvių Tautiš
kas parkas mums klausimą 
išrišo. Ir jau trečias iš ei
lės “Laisvės” metinis didy
sis piknikas įvyks liepos 4 
ir 5 dienomis, Lietuvių 
Tautiškame parke Winter 
St. ir Keswick Rd., Montel
lo, Mass. Lengva surasti.

. Montelliečių Tautiškas 
parkas irgi gana erdvus 
tūkstančiams žmonių ir 
mašinom sutalpinti. O savo 
puošnumu — tos dangorė- 
žės žaliuojančios pušys, tas 
sakų kvepėjimas, tas plačių 
miškų atmosferos aromatas 
ir gražiai žaliuojančios pie
vos — pilnai atitinka lietu
vių ūpui ir skoniui. Viskas 
puiku, viskas gražu pačia
me vasaros pražydę jime. 
Tik mokėkime tuo viskuo 
pasinaudoti!

Malonūs “Laisvės” skai
tytojai ir visi godotini lie
tuviai plačiosios Naujosios 
Anglijos ! Niekas nėra 
mums svarbiau, kol dar gy
vi esame, kaip kad stambus 
parėmimas dienraščio 
“Laisvės” — atsilankyti Į 

! jos metinį pikniką. Jei 
i “Laisvei” rūpi viąos liau
dies reikalai ir ji tuos rei
kalus gina, tai lai ir mums 
visiems rūpi “Laisvės’ 
dingas palaikymas ir 
gražus gyvavimas.

Ežeras

Juzė Baltrušaitienė, vieti
nė, 1 su sesute, atvažiavusia 
gražiame savo automobiliu j c 
iŠ 'Lowell, Mass., ir aš nuva
žiavome progresyvių lietuvių 
pramogon — Į Sabattus eže
rą. Stalai papuošti gėlėmis, 
prie baltų staldengčių labai 
pritiko. Ežeras didelis, aplink 
daug vasarnamių, ir keletas 
lietuvių atostoginių namelių 
tūno. Kalvelio sūnus labai 
mitriai su motoriniu' laiveliu 
demonstravo. Gražus būrys 
lietuvių ir lietuvaičių stebi
nančiai tėmijo — laivelio 
greitumą. Nuo kampo rytų ir 
pietų palšuoja maudynės. Tai 
gražiose dienose daug žmonių 
maudosi bei tyru oru pakvė
puoja. Iš rytų pusės tūno auk
šti kalnai, apaugę medžiais. 
Tolydžio matyti ūkiai tarpe 
žaliuojančių miškų. Saulutė 
švietė skaidriai, diena buvo 
šilta.

Gaspadinės apdėjo stalus 
skaniais valgiais bei gėrimais- 
Bet staigiai erdvėje pasirodė 
debesys ir žaibai su griaus
mais, ir smarkus lietus daly
vius suvijo “kotedžiun.” Per
kūnija su lietum padare daug 
darbo bei 
dinėms.

ba parašykite ir pasidarykite 
sau rezervacijas vakacijoms.

Koresp.

IŠ LIETUVOS
Melioratoriai pradėjo sezoną

TELŠIAI. Telšių MTS 
melioracinis būrys, kuriam va
dovauja Kleivojus, pradėjo 
naujų žemių įsisavinimą ra
jono -kolūkiuose. Traktorinin
kai B. Denys ir J. Kilčius, va
lydami “Pažangos” kolūkyje 
laukus nuo akmenų, kasdien 
įvykdo daugiau kaip 3 nor
mas. Traktorininkas Tupikas, 
užlygindamas griovius, įvykdo 
daugiau kaip pusantros nor
mos. Gerai dirba “Lenino ke
lio” kolūkyje traktorininkas 
Murauskas, kuris valo laukus 
nuo krūmų.

I
I

Worcester, Mass s

MALE and FEMALE

BALTIMORE, M D.

ATYDA! Tuoj duodama darbas po
rai. Vyras turi būt patyręs darži
ninkas ir geras vairuotojas. Moteris 
dirbti prie namų ruošos. Gali gyven
ti ant vietos. Nuolatinis darbas kom- 
petenti.škai porai. Reikalingi liūdiji- 
mai. Tel. PARKTON 3788.

(123-129)

Baltimore, Md.
ELECTRIC POWER TOOLS 

BLACK & DECKER
REO POWER MOWERS

No Down Payment—Easy Terms
G. & K. App., 916 Light St.

PL. 2-41.30
(123 129)

BALTIMORE, MI).
MRS. KAY. Minties spėjikė ir 

patarėja. Garantuotas patenkinimas. 
$1.00. 822 PARK AVE. Kalba 7
skirtingas kalbas. Patarimai viso
kiems reikalams. SA. 7-275.3. 9 A.M. 
—8 P. M.

(124-128)

nuovargio gaspa-

Aplink vasarnamį išaugę 
dideli, medžiai, tik tūlų viršū
nės jau' nuvytę. Vienas daly
vis prabilo: ’’Tai perkūnas 
viršūnes nudaužė!” Kitas sa
ko: “Tie medžiai yra labai 
seni ir pradėję džiūti, — kaip 
senbernių viršugalviai augti 
iš plaukų!”

Apie pramogos pasėkmin- 
gumą parašys kitas kores
pondentas.

Garbingam užbaigimui dienraščio 
Laisvės finansinio vajaus piknikas 
vyks sekmadieni, Liepos-July 11, 
prasidės 1-mą vai. popiet, Olympia 
Park, Shreswsbury, Mass.. Rengia 
ALDLD 11 ir 155 kuopos.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
Šiame piknike ir prisidėti prie gar
bingo užbaigimo dienraščio Laisvės 
finansinio vajaus.

...Rengimo Komitetas
(128-130)

—.--------- ------------------- ----------------------

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

Bostonas ir Apylinkė
Bušai j Laisvės pikniką Montclloje 

organizuojami iš šių vietų:
So. Bostono: nuo 318 Broadway, 

kaip 12:30.
Nashua: nuo High St. lietuviško 

klubo, kaip 10:30 ryto.
Lowell: nuo 14 Tyler St., kaip 11 

ryto.
Iš Haverhill ir Lawrence taipgi eis 

busas.
J. M. Karsonas %

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

A. Petrov

Bostono Apylinkes Iškilme
Čia įvyks Dienraščio Laisves

PIKNIKAS
LIEPOS 4 ir 5 JULY

sie
jos

Nei iš
pertol i Į

“Laisvės” pikniką.
Jei imsime vien 

jąją Angliją, tai Montello 
rasime pačiame jos vidury
je. Bet kas metai < svečių 
turime iš daug, daug to
liau. Ir taip tūkstančiai 
žmonių suplaukia iš 
Amerikos. 
“Laisvės” 
Tai toks 
“Laisvės”
MONTELLO, MASS, 
siti-ksime apvaikščioti “The 
4th,of July” šventę ir kartu 
pagerbsime “Laisvę.”

J. M. Karsonas

tik Nau-

visos
Tai tokie esti 

didieji piknikai, 
bus šių metų 
didysis piknikas

Su-

ATLANTIC CITY, N. J.
šis garsusis vasaros rezor- 

to miestas šiemet apvaikščio- 
ja 100 metų savo gyvavimo 
sukaktį. Jis yra gražiai švie
somis iliuminuotas ir kitomis 
grožybėmis paruoštas apvaik- 
ščiojimui savo 100 metų su
kakties. Tai yra labai įdomus 
dalykas šiemet aplankyti tą 
gražųjį miestą su jo garsiuo
ju rezortu. . Lietuviams labai 
patogu ir štai kodėl :

Pačiame pajūryje . lietuvė 
Mrs. Violet Raktis turi labai 

i patogiai įrengtą vasarnamį ir 
išrendavoja kambarius sve
čiams. Kainos prieinamos, o 

Į patogumai dideli. Galima 
naudotis virtuvės privilegijo
mis. O nuo jos vasarnamio 
porčių matoma visi grožio 
veiksniai pajūryje. Ten va
karais daroma Fire Works ir 

i kiti įdomumai.
Violet Raktis, 125 Atlan

tic Avė., Atlantic City, N. J., 
Kviečia lietuvius užvažiuoti ir 
pasinaudoti tais malonumais, 
kokius čia galite turėti visai 
mažomis išlaidomis. Telefo
nas i 5-2338. Pašaukite ją ar-

Lietuvių Tautiškame Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Piknikas Prasidės Nuo Pietų
Orkestrą nuo 4. P. M. Programa nuo 5 P. M.

Liuosybes Choro Trio: Alb. Potsius, Rožė Stri 
pints ir Wm. Yuodcikis. Taipgi ir visas Liuo

sybes Choras duos gražią dainų programą.

Q
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Ideališku Vieta Vakaeiįom 
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; taipgF matysite daugelį kitų šių metų įdo
mumų. Turėkite, malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo .svečių namuose.

Su Virtuves Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakaeijom Vietą Pas

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

Telefonas 5-2338

<9

4*

&
$•>

Jonas J. Grybas K. B. Kraučiūnas
Pasižymėję komikai iš Brooklyno vyksta į 

šį pikniką prajuokinti publiką savo originaliais 
kūriniais* Jiem akompanuos žymusis pianistas 
Frank Balevičius

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
KELRODIS: Važiuokite iŠ Bostono keliu 28. Prie 

pirmos STOP LIGHT ant N. Montello St. sukite į 
kairę, važiuokite ant Haward Bridge, ten tiesiai rasite 
Winter St. Važiuokite iki Keswick Rd. ir ten po kaire 
rasite pikniką.

Bušai iš South Bostono išvyks 12:30 vai. dieną, 
nuo 318 Broadway.



Nepaprastai Įdomios 
informacijos apie 
Guatemalos padėtį

na SMB

Skaičiau jau trijose ankliš- 
ko darbininkų laikraščio Dai
ly Worker laidose aprašymą, 
kokiu būdu ir kas privedė 
Centralinės. Amerikos valsty
bėles prie dabartinės padė
ties, kas sukurstė tą kruvi
ną užpuolimą ant mažytės 
Guatemalos. Parodo, kad ji— 
kapitalistinė valsybėlė. kuri, 
tačiau, buvo biskelį pakrypu
si linkui demokratXjos.

Straipsnių “Didžioji Bana
na” autorius Elliott Clay žy
mi, kad Guatemalos valdžioje 
visai nebuvo komunistų. Ta
čiau valdžia buvo pradėjusi 
šiokią tokią žemės reformą. 
Kad duoti bežemiams žemės, 
valdžia buvo nusavinusi tūlas 
pačių Guatemalos turtuolių 
žemes. Taip pat nusavino 
šiek tiek ir J. V. milijonierių 
nevartojamos žemės. Nusavi
nusi ne konfiskavimu. bet 
išpirkimu. Tai dėl tų refor
mų ir padūko grobikai, iš lėk
tuvų pradėjo skersti begink
lius žmones, sykiu ir kūdikius, 
bombarduodami miestus.

Lenkai kviečia mus 
pamatyti gražią filmą

New Yorko lenkai, rengia 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos sukakties paminėjimą. Ji 
vykdys su iškilminga progra
ma, Stanley Teatre, esančia
me 7th Avė., prie pat Times 
Square, New Yorke. Kviečia 
ir lietuvius. įvyks liepos 23 
d. vakarą, penktadienį'.

Specialiai tai programai 
lenkai gavo naują romantiš
ką filmą “An Adventure Tn 
Mariensztat.” Greta roman
so ir smagių juokų, parodo
mas ir naujosios Lenkijos kas 
oieną vis gražesnis pakilimas 
iš karo griuvėsių.

NUNAN APELIUOS BYLĄ
federal in i ame 

nuteistas J. D. 
kaip ne d amok ė- 
taksų. Jo advo- 

pareiškė, kad

Laisves piknike bus dainų 
ir visokios linksmybes

Liepos 4-tą Įvyksiančiame 
Laisvės , metiniame piknike 
dainuos Aido Choras. Tačiau 
dainuos ne jis vienas. Smagiai 
ir melodingai padainuoti tu
rės progą ir visa publika. Cho
ro vadovė Mildrer Stensler 
sako, kad visi privalo dainuo
ti ir gali dainuoti. Ji tai Įrodo 
sugebėjimu Įtraukti Į dainavi
mą visą publiką.

Šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras nuo 4 vai.

Bus Įvalias gerų dešrų(- su 
kopūstais, “šuniukų,” kiau- į 
šinių, sūrių ir visko kito, ko 
reikia piknike.

Šiemet dalyvaus daug sve
čių iš tolimų miestų. Ta 
dalyviai turėsimo daug

gių pasimatymų. Kviečiami 
visi sniagių pramogų mėgėjai 
ir visi dienraščio Laisv. priete-

I liai i tuos pasimatymus ši sek 
madieni, liepos 4-tą.

Pirmadieni, liepos 5-tą, ir- 
j gi bus šventė, tai* turėsime 
gražaus laiko pasilsiui, 

Idvnėms ir viskam.
i

! Piknikas bus Jx>jc pačioje vie
toje, kaip ir pernai, National 
Hali ir Park, kampas 65th St. 
ir 38th Ave., Woodside. Pri
važiuojama arti dviemis ele
vated ir subway linijomis.

mau-

IRT ar BMT Flushing trau
kiniu iki 69th St. stoties.

Independent subway GG 
sma-I traukiniu iki 65th St. stoties.

Sutiko Pfefferi
i

I tardyti iš naujo

Straipsniai ‘“Didžioji Bana
na” pradėti spausdinti birže
lio 28-tos laidoje, dar tebe- 
spausdinami.

Viską Skaitąs

Penkios anglį vežančios 
kompanijos, operuojančios 25 
laivus, pasirašė su Maritime 
Unija sutartį. Paliečia 650 
manninku. Gave šiokius to
kius pagerinimus atostogoms 
h’ pensijų fondui, be algų 
priedo.

Brooklyno 
teisme tapo 
Nunan, Jr., 
jęs valdžiai 
katas tuojau
jis apeliuos. Sako, kad jo by
loje nebuvo bešališkumo.

Nebuvus teisėjuose, sunku 
spręsti pačios bylos bešališku
mą. Bet spaudos šališkumas 
jau aiškus. Kas sakinys, kar
tojama, kad Nunan buvęs 
Trumano prietelius, demokra
tų politikierius.

Tuo pat laiku Washingto
ne tardomam kaip daug mi
lijonų; dolerių sukčiavusiam 
politikierių! Powell nei žo
džiu neprikišama. kad jis bu
vo žymus republikonų tarnas.

Liberalų partija šiemet 
neužgirs Donovano

William IT. Davis, buvęs 
War Labor Board pirminin
ku, atsišaukė i liberalų par-

šiemet neužgirtų tamma- 
kongresma- 
Praėj tįsiais

Užrašykit Laisve Savo Draueruf.

tiją su prašymu, kad ta par
tija
n iečių statomą i 
nūs Donovaną.
rinkimais jis buvo išrinktas 
su tos partijos parama.

Skelbiama, kad liberalų 
partija Daviso prašymą pa
tenkino.

Davis priklauso tai demo
kratų frakcijai, kuri nori pa
statyti Casper H. Citron de
mokratų kandidatu Į kongres- 
manus 18-me kongresiniame 
distriktė>\

Browderiai vis dar 
nersekiojami

Congo’
• ir jo 
teismą

ūk jie

PIKNIKAS
Rengia Dienraštis Laisve

Dar neaišku, ką darys Mar- 
( Cantonijus, kuris per eilę me
tų atstovovo'tą distriktą Kon
grese ir labai gražiai tarnavo 
demokratijai, darbininkams ir 
taikai.

Federalis teisėjas 
įsakė Earl Browderiui 
žmonai Raissa stoti į 
liepos 12 d. Kaltina, 1
neteisingai liudiję, kai jinai 
ėmėsi pilietybę 1949 metais. 
'Patsai Browderis yra Ameri
koje gimęs. Jie sakę, kad ji
nai nebuvusi komunistų par
tijos nare.

Browderis jau daug motų 
tebedalyvauja jokiame veiki
mo darbininkų naudai. Pap
rastame spaustuvės darbe už
pelno sau ir šeimai pragyve
nimą. Tačiau’ reakcininkai ne
dovanojo jam už praeitj, pra
dėjo persekioti jo žmoną, 
kaip svetūrgimę.® Ji esanti gi
musi senojoje Rusijoje.

Pagaliau ir Queens proku
roras sutikęs, kad Pfefferis 
būtų pertardytas. Tai būtii 
pirmas žingsnis link gavimo 
jam naujo teismo ir išteisini- 

jmo. Iš karto Queens prokuro
ras. kurio Įstaiga, vadovavo 
teismui nuteisti Pfefferi -kaip 
žmogžudį, nenorėjo prileisti 
nei tos minties'. Kai „Roch(‘ 
prisipažino nužudęs Bates, už 
kuri nuteistas Pfefferis, pro
kuroras sakė, jog Rochės Pū
dymas netikėtinas.

Pfefferiui pertardyti diena 
j p a s k i rta 1 i o p os 1 3 -ta. Jis jau 
perkeltas iš nuteistųjų žmog
žudžių kalėjimo Į paprastąjį. 
Jis ir jo artimieji džiaugiasi.

Linkėdami Pfefferiui ištei
sinimo, žmones tuo pat sykiu 
teiraujasi: “O kaip su antruo

ju, su Fre.emanu. kuris taipgi 
lyra nuteistas už kitą žmog
žudystę. ’ kurią Roche prisipa
žino? Jeigu galima Rochės 
liūdymą skaityti rimtu ir pri
pažįstamu Bates nužudymo 
klausimu, tai dėl ko nebūtų 
galima tą patį padaryti, Mrs. 
Brown nužudymo klausimu?”

Freemanas, negras jaunuo
lis, yra Įkalintas 10 iki 20 
metų būk tai už nužudymą 
Mrs. Brown. Bet nėseniai a- 
reštuotasis Roche prisipažino 
nužudęs Ir tą. Tačiau spauda 
iv prokuratūros apie tą ant
rąją bylą visai nutilo.

Šaukia susirinkimą 
sveturgimiams apginti

Newyorkietis . Komitetas 
Sveturgimiams. Apginti skel
bia masinį mitingą liepos 7 d. 
Jame pateiks svarbius prane
šimus apie Įvykusią per tris 
dienas konferenciją. Ten da
lyvavo iŠ visos šalies žymiųjų . 
centrų komitetų atstovai. Pa
teikė pranešimus apie veiklą 
savo srityj. Bendrai visi svar- j 
stė būdus sekamiems svetur- į 
girnių apgynimo darbams.

Taip pat bus pranešimai 
apie esamus ir siūlomus nau
jus Įstatymus, kurie paliečia 
sveturgimius, piliečius ir ne- 
pilieČius, taipgi jų šeimas.

Mitingas bus Cornish Arms • 
Hotel, 311 W. 23rd St., New ’ 
Yorke. Pradžia 8 vai.

Siuvėjai jau svarsto 
rinkimu klausimus

Siuvėjai eiliniai nariai la
bai domisi, kokios galimybės 
yra šiemet išrinkti Kongresą, 
kuris / rūpintųsi žmonių gero
ve ir pritartų taikai. Visi nori 
darbų ir geresnių uždarbių. 
Niekas nenori matyti karo ir 
karstuose grąžinamus su sve
timų kraštų žemėmis sumai
šytus savo vaikus.
• Apie rinkimus nuomonėmis 
pasidalinti, informacijų gauti 
jie rengia forumą liepos 14 d. 
vakarą, Jugoslavų Salėje, N. 
Yorke. Vyriausiu kalbėtoju 
pasikvietė vieną persekiojamą 
darbininkų vadą, komunistą 
Charney. Kviečia visus Įdo
mu u j a nč i u s rinkimais.

NEW YORK
MALE and FEMALE

VIDURAMŽI AUS FQR.A
Operuoti ištisiems metais 

ir Snack Bar, Smithtown. L. I. 
Kreipkitės pas Conklin, priešais 
Circle B. Motors, Jericho Turnpike, 
Nesconset. Alga ir komišinas.

Tel, Roslyn 3-0192
(127-129)

HELP WANTED-MALE

VIRfcJAS (NAKTINIS) 
1-MOS KLASES VYRAS.

RINKTINEI STEAK & LOBSTER
HOUSE.

202 WEST FORDHAM ROAD
BRONX, N. V.

(126-129)

OPERATORIAI
Patyrę, Lewis Travel Cui straight

ening & cutting mašinos.
Kreipkitės:

GREEN-STELL CO.
Tel. ST. 8-3600

< 126-132)

NEPAPRASTA PROGA

2 Nuolatinės Nurseries <šiltnamiai) 
per visus metus Spring!ię/r®F Wor
cester, Mass., apylinkėje. D Jodą dar
bą apsukriem vyram su pradine al
ga, apari meni u ir vakacijomi^ 8100 
į savaitę, su pakėlimais. Mes mo
kame laike mokinimosi. Patyrimas 
nereikalingas, nėra apribavimo am
žiaus, tik pageidaujama vedusių vy
rų. kurie turi užlaikyti šeimą. Ge
ras karas pageidaujama, 
šalpų, 
vieta, 
dieną, 
mą.
Svarbiausia ir geriausia darbavietė 
ir mokykla j rytus nuo Hudson 
upės. Rašykite:

THE BURR NURSERIES7

Daug pa
senai vės apdrauda. Gera 
Jūs būtumėte namie kas 
Visada žaliuoja aplink na- 

Pilnas išmokinimas viduje.

Manchester, Conn.

(127-130)

REAL ESTATE

Taksikams Įstatymas

Liepos 4 July
Piknikas Įvyks jei ir lytų, nes ten yra didelė 

salė šokiams ir valgiais aptarnavimui.

Du gražiai apsirėdė, jauni 
vyrai atėjo pas kriaučių New 
Yorke. Apsidairę, kad ten jis 
tik vienas, pareikalavo pini
gų. Pelnę tik $25.

Naujasis miestinis Įstaty
mas leis vežti viename taksi- 
ke tiktai 4 keleivius (tik vie
ną priešakinėje sėdynėje). 
Uždraudžia taksikams vartoti 

Į labai mažus auto.

National Hall & Park Biznio Telefonas
EVergreen 4-9G72

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

Ilgu nagu gal iškopė 
policisto akį

New Yorke areštuota jauna 
ponia, E. Edwards. Teisėjas ją 
sulaikė po $^()0 kaucijos iki 
paaiškės jos nagų darbo pa
sėkos.

Ponią kaltina, kad ji užei- 
gon iššaukusi policistą. Skun
dėsi. būk tūlas vyriškis ją už- 

| kabinėjęs. Policistui ten nuė- 
• jus, jos vyras nenorėjęs tą 
; kitą vyrą areštuoti ir policis- 
tas paklausęs jos vyro. Tada 

j ponia kumščiu tvojusi poli
cistui i aki. Sako, kad smailus 
nagas pažeidęs vidi ir kad 
policislas galįs netekti regėji
mo ta akimi.

New Yorko East Sidėje jau 
nas kačiukas Įsismagino ir 
bematant Įkopė i viršūne 5 
aukštų stulpo. Bet žemyn už- 

pradėjo
miau.” Gy- 

darbinin- 
lipti ka-

GREENPOINT
2 šeimų mūrinis namas. 5 rūmai 

lušti, 5 ir 6 rūmai, aliejum 
šildomi, puikiausia sekcija.

Kaina $14,000.
ANTAL D. BERKO, Ine.

942 Manhattan Ave., Brooklyn
Tel. EV. 9-5152 

Klauskite Mr. Bronikowski 
(127-129)

65-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Įžanga 75c asmeniui (taksai įskaityti)

Pradžia 2-rą valandą po pietų

Išsikirpkite ir turėkite kelrodį

IŠ East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti IN
DEPENDENT LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys 
gaunamas ant kampų Union Avė. ir Grand St.; taipgi Union 
ir Metropolitan Avės. Imkite traukinį į Queens puse, išlip
kite ant 65th St. stoties.

AUTOMOBILIAIS važiuojant nuo Richmond Hill Queens 
Blvd., privažiavę 69th St., sukite po dešinei,, važiuokite iki 
pervažiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Roosevelt Ave. 
sukite po kairei ir čia rasite National Hali and Park.

miesto, per 
po kairei ir

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakaci.jų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

Puiki Sale išnuomuojama Baliams
Banketams, Vestuvėms ir Parems. • 

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

PĄJIEŠKOJIMAS

Aš, Antanas Gabalis, paieškau sa
vo giminių. Paeinu iš Leckovos 
miestelio. Atvykau į Brooklyn. N. 
Y., 1910 m. Mano tėvo vardas Ka
zimieras, motinėlės vardas Eva; 2 
sesutės Anna ir Agnieška. Anna po 
vyru JurjOnienč, ji yra mirus. Ag
nieška po vyru Pundžius, gyveno 
Mažeikiuose. Brolio vardas Stanis
lovas, mirė 16 m. amžiaus.

Jeigu kas iš mano kitų giminių 
yra gyvi, malonėkite atsišaukti. Bū
siu labai dėkingas. Anthony Gabalis, 
c/o Mrs. Olofson, Box G11 East 
Northport, N. Y. (127-129)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

teko tiįr pažiūrėti, 
graudžiai šaukti 
vulių globos Įstaigos 
kas Dillon turėjo 
Čiuka nukelti.

Jac'quet 
nubaustas

Važiuojant iš New Jersey ir iš New Yorko 
Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą, laikykitės 
važiuokite iškeltu keliu į Long Island. Pervažiavę Kosciusko 
tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir „važiuo
kite skersai Queens Blvd, 
dešinei, važiuokite iki 69th 
trame bloke vėl sukite po

iki Roosevelt Ave. Čia sukite po' 
St., sukite po kairei į 69th St., an- 
kairei ir čia bus parkas.

važiuokite Northern Blvd, iki 76thNuo Whitestone Bridge
St., sukite po kairei j 76th St. ir važiuokite iki Roosevelt Ave.; 
sukite po dešinei į Roosevelt Ave., važiuokite iki 69th St., čia 
sukite*po dešinei, antram bloke sukite po kairei ir čia bus 
parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys' (elevated), tai 
privažiavus lengva pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko 
nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th St. ir 65th PI. ant Roosevelt Av. 
pasiparkinę karus, galite pėsti ateit į parką.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-G868

VALANDOS:
9—42 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

IMATTHEW A 
i BUTUS

(BUYAUSKAS)

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU Užlaiko Puikiai Įrengtą
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
IŠ Grand Central atotles imkite Flushing traukinį ir išlip

kite ant 69th Street stoties. Čia yra parkas.
IS Pennsy Ivan Įjos stoties imkite žemai po stotimi Indepen

dent Line 8th Avenue (Queens) traukinį ir išlipkite ant Jack- 
son Heights stoties. Išlipę aukštyn, paeikite keletą blokų at
gal ir rasite pikniko vietą.

B AR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn^ N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Orkestrų vadas 
l.rafiko teisme tapo 
pasimokėti $152 už 13 trafi- 
ko tikietų, nežiūrint pasiaiš- 

• kinimo, kad dėl išvykų i kitus 
miestus jis negalėjo laiku už 
juos atsiteisti. Mat, laiku atsi
teistiems skiriama mažesnė 
pabauda.

BLISSVILLE, L. I.
3 šeimų medinis namas; 4-5-6 rū
mai, šalti, su maudynėmis. 5 rūmai 
tušti. Kaina $6,500. Y

ANTAL D. BERKtf,
942 Manhattan Ave., BroolW.m 

Tel. EV. 9-5152
Klauskite Mr. Bronikowski 

(127-129)

Padėkos žodis

teis-
Mies- 
ketu-

Albanyje apeliacinis 
mas užgyrė New Yorko 
to Tarybos perdalinimą 
rių assemblio distriktų. Per
dalinimą protestavo republi- 
konai. Liečia naujuosius 3, 4. 
5 ir 17-tą.

Gesinant gaisrą pianų fir
mos sandėly.) prie 13th St. pa
vojingai sužeistas gaisragesys. 
Jam nugaron tvojo 200 sva
rų svoris, vartojamas gaisri
nių kopėčių balansui.

Nuoširdus ačiū visiems, ku
rie prisidėjo vienokiu ar ki
tokiu patarnavimu mano drg. 
Onai Venskūnienei: už lan
kymą ligoje, šermeninėje ir 
palydėjimą Į kapus.

Labai ačiū automobilistams 
už važiavimą ir kitų žmonių 
nuvežimą i kapines.

Ačiū drg. R. Mizarai už 
kalbą prie kapo.

Ačiū šalinskam už gražų 
.patarnavimą ir draugiškumą.

V. Venskūnas

j BARBER SHOP
j ANTANAS LEIMONAS
| Savininkas

1 306 UNION AVENUE
I BROOKLYN, N. Y.

f Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE

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.

įtek EV. 7-6288

Klubietės dalyvaus 
Laisvės piknike t

Važiuosime Į pikniką/jįhk* 
Bti, kad nereikėtų pietus^ga- 
minti namie. Mes sužinojome, 
kad laisviečiai ten turč« gerų 
valgių ir gėrimų. Tai kam j j 
vesti iš namų? Po medžiais, 
vėsiai su draugais praleisime 
dieną linksmai. Dar ir užgin
sime tą garsų Aido Chorą dai
nuojant. Nepasilikime nė vie
na namie!

-o-
klubietės neteko 

draugės O. Vens- 
Jinai atsiskyrė iŠ

Moterys 
nuoširdžios 
kūnienės. 
gyvųjų tarpo ir jau ilsisi Cyp
ress Kalnelyje po pilka že
mele.

Tegul tau, drauge, būna 
lengva ten amžinai ilsėtis! 
O šeimai giliausia simpatija!

Klubietė

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susiririwnas 
į\yks antradienį, liepos 6 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Pilic'Aų Klu
bo salėje, 280 Union Avė. ■ Nariai 
kviečiami 
Užsimokėti

skaitlingai dalyvauti ir 
duokles.
Valdyba (128-129)

4 pusi. LaiivS (Liberty) Penktad., Liepos (July) 2, 1954

J




